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یاور گرامی
این خبرنامه به منظور آگاهی شما از روند فعالیتها و دستاورد های مجتمع 
رعد، با حمایت مالی جواهری آرش��ا، به تعداد محدود تهیه ش��ده اس��ت. 
عنایت شما در معرفی این خبرنامه به دوستان و نزدیکانتان گام ارزشمندی 
در هر چه بزرگتر شدن حلقه صمیمی یاوران رعد و کمک بزرگی در مسیر 

آموزش و توانبخشی کارآموزان خواهد بود.

فصلنامه خبری 
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
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اول دفتر...
کتابچه ای که اینک در دستان شماست بیانگر اهمیتی است که برای برقراری ارتباط با شما 
نیکوکار گرامی قائلیم. دومین شماره از فصلنامه خبری رعد که با هدف اطالع رسانی به شما 
عزی��زان از روند فعالیت های مجتمع تهیه می گ��ردد. همانطور که می دانید، بزرگترین هدف 
ما ارائه بهترین خدمات ممکن برای آموزش، توانبخش��ی جسمی و روانی و در نهایت ارتقای 
کیفیت زندگی همه افراد دارای معلولیت است، و رسیدن به این هدف ممکن نمی شود مگر 

در سایه حمایت ها و پشتیبانی های شما که اعتماد و همراهیتان بزرگترین سرمایه ماست.
از همین روست که اطالع رسانی به شما در زمینه فعالیت ها، دستاوردها و حتی نقاط ضعف 
مجتمع را یکی از مهمترین وظایف خود می دانیم، تا همراه با هم و در کنار هم از ش��نیدن 
خبر موفقیت های کارآموزان لبخند رضایت بر لب بیاوریم و یا با آگاهی یافتن از کاس��تیها و 

مشکالت به فکر چاره اندیشی باشیم.
دومین شماره فصلنامه خبری رعد مجموعه ای است حاوی اخبار، آمار و گزارش های تصویری 
و نوشتاری که نشانگر گوشه ای از مهمترین فعالیت هایی هستند که در بهار امسال در مجتمع 
رعد اتفاق افتاده. موجب خوش��حالی ماست اگر نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان 
را برای هر چه پربار ترین شدن این فصلنامه و مهمتر از آن بهبود روند فعالیت های مجتمع، 

با ما در میان بگذارید.
نکته دیگر اینکه یکی از مهمترین نقاط ضعف ما در حال حاضر این است که مجتمع رعد، با 
وجود 26 سال سابقه در مسیر خدمت رسانی به عزیزان دارای معلولیت، چنانچه باید و شاید 
شناخته نشده . تالش در مسیر دستیابی رعد به جایگاهی شایسته در میان سازمان های مردم 
نهاد، یکی از اهداف مهم ماست. و این امر مسیر نخواهد بود مگر در سایه همکاری و همدلی 

همه نیکوکاران ، همیاران، کارکنان و حتی کارآموزانی که بزرگی نام رعد را آرزو دارند.
اطالع رسانی به دوستان و آشنایان و حتی قراردادن این فصلنامه و اختیار کسانی که با رعد 
آش��نایی ندارند، ش��اید کار ساده ای باشد، اما بی تردید تاثیر ش��گرفی در پیوستن قطره های 

پرشور دیگر، به دریای بیکران نوعدوستی و نیکوکاری خواهد داشت.

سرمقاله
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دید و بازدید بهاري در رعد برگزار شد ...

به روایت تصویر
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جلسات ماهانه تفسیر نهج البالغه، دکتر نبوی

پروژه ترمیم روکش آسفالت مجتمع رعد

همایش 
آموزشی 
حقوق 
شهروندی 
افراد دارای 
معلولیت 
با همکاری 
انجمن باور

همایش 
آموزش 

کارکردهای 
بانکداری 

الکترونیک 
با همکاری 

بانک 
پاسارگاد

فروردین 1390

اردیبهشت 1390

اردیبهشت 1390

خرداد 1390

به روایت تصویر
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س��ومین ماه از بهار نود در حالی آغاز  ش��د که از چندی قبل زمزمه هایی 
در خصوص برگزاری یک حرکت فرهنگی و ورزش��ی به گوش اهالی رعد 
می رس��ید. شنیده ها حکایت از آن داش��ت که به منظور ایجاد فرصت های 
برابر برای افراد دارای معلولیت، ش��نیده ش��دن مش��کالت آنان و در یک 
کالم اس��تیفای حقوق توان یابان، قرار اس��ت چند تش��کل حامی معلوالن 
دور هم جمع ش��وند و در یک حرکت مشترک برنامه ای را به مرحله اجرا 

درآورند که بعدها نام همایش فرهنگی ورزش��ی افراد دارای معلولیت را به 
خود گرفت. این خبر خیلی زود فراگیر ش��د و ابتدا انجمن باور و در ادامه 

جمعیت ناشنوایان به جمع تشکل های حامی همایش پیوستند.
از آنجا که مناسب سازی فضاهای ش��هری، یکی از اصلی ترین دغدغه های 
توان یابان اس��ت و از سوی دیگر ش��هرداری به عنوان گسترده ترین شبکه 
مدیریت شهری طی س��ال های اخیر عنایت خاصی به شهروندان کم توان 
نش��ان می دهد، مسؤوالن ش��هرداری منطقه 2 به ویژه اداره  سالمت، اداره 
تربی��ت بدنی و معاونت فرهنگی اجتماعی هم ب��ه جمع مجریان همایش 
پیوس��تند. با نهایی ش��دن ترکیب مجریان، در نشستی با حضور مهندس 
حیدری جا نشین معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 2 برنامه های 
اجرای��ی همایش تک به تک مرور ش��د و مس��ؤولیت های اجرایی هر بخش 

مشخص گردید.
 زمان��ی ک��ه روز جمعه 6 خرداد برای برگزاری همایش فرهنگی ورزش��ی 
تعیین شد به واقع کار شکل رسمی به خود گرفت و تمام دست اندرکاران 
با تالش��ی خستگی ناپذیر در پی انجام مسؤولیت های محوله بودند. شهرام 
مبصر که خود یکی از فعاالن اجتماعی حوزه معلوالن اس��ت و با تشکل ها 
و انجمن های گوناگون همکاری دارد کس��ی بود که ایده اولیه این حرکت 
را مط��رح ک��رد و تا پایان محکم و اس��توار پای این کار ایس��تاد و تعامل 
خوبی با شهرداری منطقه 2 برقرار کرد. شهرام پیش از این هم در منطقه 
یک ش��هرداری حرکت مش��ابهی را اج��را کرده  بود و تا ح��دودی با ابعاد 
موضوع آشنایی داشت. برنامه مدونی که او در نشست مشترک تشکل ها و 
شهرداری ارایه کرد با کمترین تغییر به تأیید رسید و همین برنامه مبنای 

همکاری مشترک قرار گرفت.

همایش فرهنگی ورزشی 
افراد دارای معلولیت

گزارش



اخبار رعد

7

 با توجه به فرصت اندکی که پیش رو بود، ضرورت داشت سرعت و شتاب 
کارهای تبلیغاتی و اطالع رس��انی بیش��تر ش��ود از این رو طراحی و تولید 
پوس��ترها، بنرها ، تابلوها، کارت های دعوت به صورت مشترک برنامه ریزی 

و اجرا شد.
 

در ابتدا قرار بود دوس��تان توان یاب از یک مکان فرهنگی راهپیمایی خود 
را آغاز کنند و در محل دیگری خاتمه دهند و ش��رکت کنندگان با حضور 
در مکان مش��خصی ضمن بیان مس��ائل و مش��کالت خود به پاس��خ های 
مس��ؤوالن ش��هری گوش فرا دهند اما از آنجا که نام این فعالیت همایش 
فرهنگی ورزش��ی انتخاب ش��د پیش��نهاد برگزاری مس��ابقات ورزشی در 

حاش��یه این مراسم به تأیید رسید و با همکاری فدراسیون های تیروکمان 
و گلف جمهوری اس��المی، اداره تربیت بدنی ناحیه 7 ش��هرداری منطقه 
2، مس��ابقات تیر اندازی با کمان، مینی گلف، پرواز بادبادک و پرتاب دارت 

برنامه ریزی شد.
 

در این میان ش��هرداری منطقه 2 هم حمایت های مناس��بی برای اجرای 
این همایش انجام داد جمع آوری زباله  و نخاله از محل برگزاری مس��ابقه 
تیراندازی و بادبادک و تعویض روکش آسفالت حیاط مجتمع رعد، تدارک 
بس��ته های پذیرایی و فرهنگی برای شرکت کنندگان، بخشی از تالش های 

این عزیزان بود.
 

گزارش
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گزارش

شم خرداد چه گذشت ...
در ش

با وجود تم��ام پیش بینی ها و فعالیت هایی که ب��رای برگزاری هرچه بهتر 
همایش توس��ط بخش های مختل��ف صورت گرفته بود ب��از در عمق نگاه 

مسؤوالن می شد کمی نگرانی مشاهده کرد که فردا       »چه خواهد شد؟«
 

به هر تقدیر روز جمعه 6 خرداد از راه رسید از ساعت 9 صبح اندک اندک 
ماش��ین های مخص��وص توان یابان به فرهنگس��رای ابن س��ینا رس��یدند 
و مس��افران خ��ود را پیاده کردن��د. آنچه از چهره متبس��م و بعضاً خندان 
ش��رکت کنندگان خوانده می شد، اراده و نش��اط بود. رفته رفته به ساعت 
10 صبح نزدیک ش��دیم در این لحظات جمعیت به اوج خود رس��یده بود. 
دوس��تان جمعیت ناش��نوایان، اعضای انجمن باور، کارآموزان رعد که در 
کنارش��ان مسؤوالن ش��هرداری ناحیه و منطقه، پرس��نل نیروی انتظامی 
و دیگ��ران همگی آم��اده اجرای همایش می ش��دند. در همین دقایق یک 
وانت بار بس��ته های آب معدنی و دیگر اقالم غذایی از راه رس��ید و با کمک 
جوانان همیار بس��ته ها به س��رعت در میان جمعیت توزیع شد، دیگر همه 
چی��ز آم��اده آغاز همایش و ش��روع راهپیمایی بود که ناگه��ان یک اتفاق 
عجیب همه نگاه ها را به خود جلب کرد. دکتر بابک یکتاپرست مدیرعامل 
مجتمع رعد روی ویلچر نشست و در سخنان کوتاهی خطاب به توان یابان 
گفت: برای آنکه درک صحیحی از مس��ائل و مشکالت شما عزیزان داشته 
باش��م امروز در یک حرکت نمادین هم دوش شما دوستان تا انتهای مسیر 

روی ویلچر خواهم نشست.
 با این جمالت کوتاه موجی از تشویق فضارا پر کرد. شاید گروهی او را به 

خاطر این ابتکار در ذهنشان تحسین کردند.
   

دکتر ناری ابیانه رئیس گروه مشاوران شهرداری تهران
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مراس��م به خوبی آغاز ش��د در طول مس��یر آنچه مش��اهده می ش��د همه 
جلوه هایی از انس��انیت و کرامت مقام انس��ان بود. آنگاه که زینب دخترک 
3 یا 4 س��اله به همراه مادری که روی ویلچر نشس��ته بود و پدری که با 
عصا حرکت می کرد با قدم های کوچکش راه می رفت. شاید زینب کوچولو 
می خواست به دیگران بگوید برای حمایت از افراد دارای معلولیت کارهای 
بزرگ و بودجه های کالن الزم نیس��ت، بلک��ه همین چند گام کوچک هم 
مؤثر اس��ت. در جمعیت مادری را مش��اهده کردم که با چادر مش��کی در 
آن ه��وای گرم به پس��رش که با واک��ر حرکت می کرد کم��ک می کند تا 
او ب��ه هدفش که خط پایان اس��ت، برس��د یا افراد س��المی که با حرکت 
دادن ویلچر ها از همش��هریان خود حمایت می کردند. به عنوان مثال دکتر 
خسروی مسؤول اداره سالمت شهرداری منطقه 2 از ابتدا تا انتهای مسیر، 

ویلچر شهرام مبصر را هل می داد.
 ب��ه راس��تی جای تک تک دوس��تان نیک��وکار خالی، از دی��دن لحظات و 

صحنه های بکر و تکرار نشدنی محروم شدید.
 جمعیت پس از رسیدن به مجتمع رعد به چند گروه تقسیم شد. عده ای 
به س��راغ مسابقات تیراندازی با کمان، مس��ابقه مینی گلف، پرتاب دارت و 
پ��رواز بادبادک رفتند به قول معروف ورزش��ی ها به س��راغ ورزش رفتند. 
گروهی نیز از نمایش��گاه تش��کل های حامی معلوالن بازدید کردند و البته 
جمعیت کثیری هم به داخل سالن همایش رفتند تا از برنامه های فرهنگی 

پیش بینی شده استفاده کنند.
 اج��رای هنرمندانه گروه موس��یقی پژواک س��کوت به سرپرس��تی خانم 
پی س��پار به قدری تأثیرگذار بود که مس��ؤوالن شهرداری در همان لحظه 
جوایزی برای تش��ویق گروه در نظر گرفتند که از س��وی مجری به اطالع 

حضار رسانده شد.

گزارش
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 گروه سرود رعد هم سنگ تمام گذاشت وقتی استاد محمد خجسته روی سن 
حاضر ش��د و در بین هنرجویان س��رود ملی ایران را اجرا ک��رد، فضا پر بود از 

احساس تحسین و تشویق هنرجویان توان یاب.
 از اجرای برنامه های هنری که گذر کنیم مسؤوالن  شهرداری از جمله مهندس 
امیری معاون اداره کل ش��هرداری، مهندس صفوی قائم مقام شهرداری منطقه 
2 و دکتر محمدرضا ناری ابیانه رئیس گروه مش��اوران شهردار تهران هر یک به 
نوبت در محل خطابه حضور یافتند و ضمن تأکید بر توجه خاص شهرداری به 
موضوع مناسب س��ازی طی س��ال های اخیر اظهار داشتند: مشکالت شهری در 
یک دوره زمانی حل می شود و عزیزان توان یاب باید خواسته های خود را مطرح 

و پی گیری کنند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
 در بخش پایانی این مراسم به مناسبت والدت حضرت زهرا)س( لوح قدردانی 
از سوی شهرداری به گروهی از مادران توان یاب و مادرانی که فرزندان توان یاب 
دارند، اهدا ش��د و از برندگان مس��ابقات ورزش��ی با اهداء جوایزی قدردانی به 

عمل آمد.
 در حاش��یه این همای��ش رویداد های دیگری هم اتفاق افت��اد که از آن جمله 
می ت��وان ب��ه حمایت بانوی��ی نیکوکار در پرداخ��ت هزینه غ��ذای 600 نفر از 
ش��رکت کنند گان، هم��کاری گروه همی��اری بانوان رعد در طب��خ و تولید غذا، 
اهداء وس��ایل مسابقة پرواز بادبادک و اهداء جوایز مسابقه مینی گلف و... اشاره 
کرد. آنچه ش��هروندان نیکوکار روز جمعه 6 خ��رداد رقم زدند از قدرت قلم در 
بازآفرینی آن زیبایی ها خارج است. از سوی دیگر فضای مختصر این مطلب هم 

اجازه این شرح و بسط را نمی دهد.
 در یک کالم باید گفت روز جمعه در این گوشه از شهر، عاطفه ها به زاللی آب 

چشمه ساران بود.

گزارش
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بازدید 
مدیران 

منطقه 2 
شهرداري 
تهران از 
مجتمع 

رعد
      جمعی از مدیران و مس��ؤوالن شهرداری منطقه 2 تهران 
سه ش��نبه 6 اردیبهشت ماه از مجتمع آموزشي نیکوکاري رعد 

بازدید کردند.
 مهندس حیدری؛ قائم مقام ش��هردار منطقه 2 تهران با ابراز 
خرس��ندی از فرصت فراهم شده برای آش��نایی بیشتر با این 
مجتمع گفت: ش��هرداری منطقه 2 بسیار امیدوار است که با 
همکاری و همفکری تش�کل های مردم نهاد نظیر مجتمع رعد، 

روزی برسد که مسئولیت فع�الیت های مربوط به معلوالن را 
به دست خودشان بسپاریم و آنها به ما طرح و ایده بدهند و 
شهرداری زمینه های اجرایی شدن این ایده ها را فراهم کند.

 وی افزود: در حال حاضر ش��هرداری این توانایی را دارد که 
در بیشتر نمایشگاه های حوزه اجتماعی، مکان ها و غرفه های 
فراوان��ی را به فروش محص��والت و معرف��ی توانمندی های 

معلوالن اختصاص دهد.
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نفس ها در س��ینه حبس بود و ضربان قلبها طوری به ش��مارش 
افت��اده ب��ود که هرکس ب��ه راحتی می توانس��ت آن را بش��نود. 
قرعه کش��ی آغاز شد، باورش نمی ش��د نام او را خواندند؛ »افسانه 
سروی« حاال می توانست به آرزوی چندین و چند ساله اش برسد، 

آن هم با نوشتن آرزویش روی برگه آخر مجله ساناز و سانیا.
داس��تان از این ق��رار بود که  فراخوانی بر روی خروجی س��ایت 
رعد قرار گرفت که در آن از توانیابان در خواس��ت ش��ده بود تا 3 
آرزوی ب��زرگ خود را برروی  صفحه ی آرزوهای مجله س��اناز و 
سانیا بنویسند تا از طریق قرعه کشی یکی از آرزوها برآورده شود.

ای��ن خبر را خیلی ها ب��اور نکردند اما خیلی ها هم آرزوهایش��ان 
را روی برگ��ه نوش��تند و در صن��دوق انداختند. ح��اال جمعی از 
کارآموزان و پرس��نل مجتمع رعد و مس��ئوالن ماهنامه س��اناز و 
سانیا دور هم جمع شده بودند تا آیین قرعه کشی آرزوها برگزار 
ش��ود. خانم مینایی، مدیر مسئول ماهنامه ساناز و سانیا بر روی 
س��ن رفت. در ابتدا در توضیح چگونگی ش��کل گیری این صفحه 

از رویا تا واقعیت ...
در رعد آرزوها برآورده می شود

گفت: » از یک س��ال قبل صفحه آرزوها به ابتکار خودم به نشریه 
اضافه ش��د. اوایل کار برای برآورده ک��ردن آرزوها به توان مالی 
ش��خصی خودم متکی بودم اما در ادامه دخترم ساناز شریفی که 
مسوولیت س��ردبیری نش��ریه را برعهده دارد به اتفاق همسرش 
به جمع حامی��ان صفحه  آرزوها پیوس��تند، بعدها حامیان مالی 

دیگری هم به این گروه اضافه شدند.«
وی ادام��ه داد نکته ی بس��یار جال��ب برای من ارتب��اط عاطفی 

اخبار فرهنگی
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کارآموزان رعد با یکدیگر بود. تجربیات گذشته صفحه آرزوها به 
من نش��ان داده بود که آرزوهای اکثر افراد، بیشتر شخصی است. 
ام��ا بخش اعظمی از آرزوها در رعد برای اعضای خانواده و حتی 

دوستان و همکالسی ها بود و این بسیار ارزشمند است.
صحبت هایش که تمام شد دستش را درون صندوق کرد و شماره 
27 را از آن بی��رون کش��ید، برگه ای که آرزوهای قلبی افس��انه 

سروی را افشا میکرد. 
- تآمین هزینه 30 میلیون تومانی عمل جراحی ستون فقرات

- افزایش مستمری ماهانه معلوالن
- ایجاد شغل با درآمد خوب برای معلوالن.

یکی برای خودش و 2 تا برای دوستان و همکالسی هایش. ساناز 
مینایی مدیر مس��ئول ماهنامه س��اناز و سانیا هم اولی را انتخاب 
کرد و قرار ش��د که هماهنگی جه��ت انجام این عمل جراحی به 

زودی صورت بگیرد. با اعالم این خبر ش��ور و هیاهوی کارآموزان 
س��الن را پر کرد و هم��ه حاضرین خوشحالیش��ان را از برآورده 
شدن آرزوی دوستشان با جیغ و سوت و فریاد های شادی اعالم 
کردن��د.در پایان مراس��م خانم مینایی از افس��انه که روی ویلچر 
نشس��ته بود و هنوز ناباوری را در چهره اش می شد خواند پرسید؛ 
آی��ا پس از انجام عمل جراحی از روی ویلچر بلند خواهی ش��د؟ 
افس��انه لبخندی معصومانه زد و گفت نه ...، اما چرخش س��تون 
مهره هایم که موجب تنگی روزافزون قفس��ه سینه ام شده و نفس 
کش��یدنم را هر روز سخت تر و س��خت تر می کند، درمان خواهد 

شد.

اخبار فرهنگی
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پی گیری ه��ای چندماه��ه برای فعالی��ت فرهنگی مش��ترک مجتمع 
آموزش��ی نیکوکاری رعد و انجمن فرهنگی ای��ران - اتریش با اجرای 

کنسرت موسیقی کالسیک گروه تریس به نتیجه رسید.
گروه تریس که از 3 نوازنده حرفه ای به نامهای هولگربوش نوازنده پیانو، 
جورگ واخس��نگر نوازنده کالرینت و گرهارد وایز نوازنده ویولن س��ل 
تشکیل یافته، یکی از گروه های مطرح در عرصه موسیقی کالسیک در 
کشور اتریش است. این گروه که به تازگی کنسرت موفقی را درکشور 
ترکیه  به اجرا گذاش��ته بود، به همت انجمن فرهنگی ایران - اتریش 
به تهران آمد، تا در یک حرکت انساندوس��تانه ، یک برنامه افتخاری به 

نفع کارآموزان مجتمع نیکوکاری رعد برگزار کند.  
اس��تقبال قابل توجه دوس��تداران موسیقی کالس��یک از این کنسرت 
دو س��اعته، ک��ه در تاریخ 23 خ��رداد ماه در س��الن همایش مجتمع 
آموزشی نیکوکاری رعد به اجرا درآمد، موجب شد تا مسئولین اتریشی 
برنامه ه��ای جدی تری را برای ادامه روند همکاری فرهنگی با مجتمع 

رعد ، در دستور کار خود قرار دهند.
 در پایان این مراس��م عالوه بر تقدیم هدایایی شامل یک لوح یادبود و 
یک تابلوی معرق ساخته دست کارآموزان رعد، با نصب مدال عضویت 
رعد بر سینه این هنرمندان اتریشی ، عنوان عضویت افتخاری در جمع 
خیرین رعد، به نش��انه تقدیر از حرکت ارزشمندش��ان ب��ه آنان اعطا 

گردید.

کنسرت خیریه گروه اتریشی
به نفع کارآموزان رعد

اخبار فرهنگی
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      مقاله کارآموز رعد به عنوان مقاله منتخب در نخستین 
کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشت 
و ارتقای س�امت پذیرفته ش�د. موضوع مقاله زهرا زارع؛ 
کارآم�وز رع�د درب�اره روش های پیش�گیری از ب�اروری 
ناخواس�ته بود. کنگره آموزش بهداش�ت و ارتقای سامت 
از تاریخ بیس�ت و هفتم تا بیس�ت و نهم اردیبهشت ماه در 

تبریز برگزار شد.
زارع از س�ال گذش�ته با مجتمع آموزش�ی نیکوکاری رعد 
آش�نا شده و در دوره های  Corel Draw و سفال آموزش 
دیده است. او تا مقطع لیسانس در رشته بهداشت عمومی 

تحصیل کرده است.

دو ت�ن از کارآم�وزان دوره خوشنویس�ی رع�د، از آزمون 
انجمن خوشنویس�ان ایران س�ربلند بیرون آمدند. در این 
آزمون ک�ه در انجمن خوشنویس�ان ایران برگ�زار گردید 
سیده نرگس موسوی با کسب امتیاز 15 موفق به طی دوره 
مقدماتی و شبنم فتوت با کسب امتیاز 16 موفق به دریافت 
مدرک دوره متوسط شد. الزم به ذکر است که سقف امتیاز 

این آزمون امتیاز 18 بوده است.

اعضای کمیته فرهنگی نیکسا ) نیکوکاران سایپا ( متشکل 
از ابوالفض�ل ق�ادری، آزاده افتخاری و محم�د نصیری، در 
بازدید توانمندی ه�ای کارآموزان رع�د ، برنامه ریزی برای  

تعامل بیشتر با مجتمع را در دستور کار خود قرار دادند.

گروهی از دانش�جویان ترم اول رش�ته مددکاری دانشگاه 
جامع علمی کاربردی به منظور آش�نایی با روند فعالیت ها 
و خدمات ارائه ش�ده به کارآموزان به اتفاق استاد راهنما و 
برخی از پرسنل آن دانشگاه از مجتمع رعد بازدید کردند.

اخبار کوتاه
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   همچنین جلسات آموزشی به منظور تشکیل تیم 
مینی گلف رعد با حض��ور خانم میرصادقی مدرس 
فدراس��یون مین��ی گلف کش��ور ، هم��ه هفته و به 
صورت مستمر در حال برگزاری است. الزم به ذکر 
اس��ت که مینی گلف از جمله ورزش هایی است که 
عالوه بر باالبردن قدرت تمرکز و تخلیه اس��ترس ، 
توس��ط افراد مختلف حتی با درج��ه معلولیت باال 

قابل انجام است. 

ورزش در رعد
    در ادامه سیاس��ت ترویج 
و  فرهنگ��ی  فعالیت ه��ای 
ورزش��ی در مجتم��ع رعد، 
انتخابی  جلس��ه  نخس��تین 
تیران��دازی  تی��م  اعض��ای 
با کم��ان رع��د، ب��ا حضور 
فدراس����یون  مربی�����ان 
و  موچانی  رض��ا  تیروکمان؛ 

محمد عباس��ی برگزار شد. در این جلسه تمرین و آموزش، مربیان ضمن 
صحیح  روش  تش��ریح 
و  س��الح  از  اس��تفاده 
و  زه کش��ی  تمری��ن 
کمان گیری، کارآموزان 
حضور  ب��رای  داوطلب 
رعد  تیراندازی  تیم  در 

را سطح بندی کردند.
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12 اردیبهش��ت ماه و روز معلم 
بهانه ای بود برای برگزاری جش��ن کوچکی که به 
منظ��ور تجلیل از مقام مربیان رعد، با حضور کارآموزان، مدرس��ان، 

کارکنان و مسؤوالن مجتمع رعد برگزار شد. 
دکتر بابک یکتاپرس��ت؛ مدیرعام��ل مجتمع رعد ضم��ن تبریک این روز 
از خدمات ارزش��مند مربیان رع��د در تحقق اه��داف واالی این مجموعه 
قدردان��ی کرد. وی افزود، برنامه های مهم��ی را برای ایجاد تحول در کلیه 
ام��ور مجتم��ع در پیش  رو داری��م و قطعاً برای موفقی��ت در این برنامه ها 
همکاری و مشارکت کارکنان ، مربیان ، کارآموزان و همه آنهایی که رعد را 

خانه خود می دانند، اهمیت فوق العاده دارد.
اجرای موس��یقی زنده توس��ط گروه مهراد که به تازگی به جمع گروه های 
داوطل��ب رعد پیوس��ته اند بخش دیگ��ری از برنامه این مراس��م بود که با 
استقبال حاضرین مواجه شد. همچنین به منظور احترام به نظر کارآموزان، 
رای گی��ری ب��رای انتخاب بهترین هم��کاران رعد به عمل آم��د که بر این 
اس��اس، خانم ها طیبه آقاحس��ینی و طوبی فربد عناوین بهترین همکار و 
بهتری��ن مرب��ی رعد را به خود اختصاص دادند. نکت��ه جالب توجه در این 
رای گیری ، کس��ب بخش قابل توجهی از آرا توس��ط آقای علی آزاد بود که 
موجب ش��د این همکار بخ��ش خدماتی رعد، جایگاه قاب��ل توجهی را در 

فهرست بهترین همکاران رعد به خود اختصاص دهد.   نمونه استند ترحیم 

فرهنگ  با  مردم  که  چندی ست 
ما  به جای آنکه در مناسبت های 
ماتم،  مجالس  یا  شادی بخش 
گل ها این مظهر لطافت خداوند 
جایگزین های  از  کنند،  پرپر  را 

مناسبی استفاده می کنند.
بسته های تبریک رعد در قالبی 
زیبا و ابتکاری در مناسبت هایی 
نظی��ر ازدواج، س��الگرد ازدواج، 
س��الگرد تولد، عیادت از بیماران 
و ... انتخاب بسیار مناسبی است.
و  تس��لیت  اس��تند  همچنی��ن 
همدردی نش��انه حسن انتخاب 
ش��ما و حمایت از یک مجموعه 

آموزشی نیکوکاری است.

رعد، 
شریک غم ها و 
شادی های شما 

تلفن پذیرش سفارشات: 09367669811
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      در آیین��ی ک��ه ب��ه مناس��بت والدت حض��رت فاطم��ه )س( و 
گرامیداشت روز زن برگزار ش��د، چند تن از مادران نمونه کارآموزان 

رعد مورد تجلیل قرار گرفتند.
در این مراس��م که با حضور کارآموزان، اعضای گروه همیاری بانوان، 
کارکنان و جمعی از نیکوکاران برگزار ش��د، دکتر بابک یکتاپرس��ت 
مدیرعامل مجتم��ع رعد ضمن تبری��ک والدت حضرت فاطمه )س( 
اظهار کرد: حضرت فاطمه بارزترین جلوه عش��ق انسانی است چرا که 

در هر مقامی قرار گرفته بهترین نقش را ایفا کرده است.
وی در ادامه افزود: گروه همیاری بانوان که س��ال ها در کنار مسئوالن 
و دست اندرکاران رعد همکاری و فعالیت داشته اند هرگز در مقام یک 
گروه همیاری کمک نکرده اند بلکه نقش��ی مادرگونه برای کارآموزان 
رعد دارند و در تمام برنامه های مهم رعد اعم از آموزش، توان بخشی، 

برگزاری مراسم جشن والدت 
حضرت فاطمه )س( و 

گرامیداشت روز زن

اب
کت
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گا
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مددکاری و ... حضور اثر بخش آنها مشهود است.
در بخش دیگری از این مراس��م دکتر سوس��ن ش��ریعتی فرزند ارشد 
دکتر علی ش��ریعتی به عنوان س��خنران میهمان ضم��ن تبریک روز 
زن ب��ه  نقش الگو در حیات بش��ری و زنان امروز جامعه اش��اره کرد 
و سرگش��تگی های نس��ل امروز در ایجاد تعادل بین الگوهای سنتی و 

مقتضیات زمانی جامعه را مورد ارزیابی قرار داد. 
تجلی��ل از خانم ها ملوک شاه ویس��ی )مادرکارآموز زه��را زارع( ، خانم 
ش��هناز خانی )م��ادر کارآموزان بهزاد و ش��هال جمالی(، خانم س��یاره 
جمالی )مادر کارآموز فیروزه عبادی( به عنوان مادر نمونه کارآموزان، 

و همچنی��ن تقدیر از خانم ها رحمتی، پروین، یمینی، قندچی، بقائی، 
پیرایش و نوربخش به عنوان اعضای فعال گروه همیاری بانوان بخشی 
دیگر از این مراسم بود. ضمنا خانم ها اسماعیل پور، عسگری و حسینی 
ب��ه عنوان همکاران برگزیده مجتم��ع رعد ) به انتخاب گروه همیاری 
بان��وان ( مورد تقدیر قرار گرفتند. اجرای ترانه های س��نتی در فواصل 
برنامه ها، توس��ط گروه موس��یقی توان یابان سجاد شوشتری و حمید 

محجوب از دیگر برنامه های این مراسم بود.

اخبار فرهنگی
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    از تهران که دورمی شوی، ناخودآگاه حسی متناقض 
درگیرت می کند.نمی دانی خوشحال شوی که از انبار 
دود و دم خالص ش��دی یا دلتنگ شوی برای شهری 
ک��ه ترکیب خاط��رات تلخ و ش��یرین ات در آنجا دفن 

شده است.
اما وقتی س��فر یک روزه است و دیگر دلتنگی هم کم 
رنگ می شود، آنگاه باید تا می توانی از مواهب طبیعت 
لذت ببری. تازه سفرت موقعی لذت بخش تر می شود 
که با معلوالنی همسفر و همگام شوی که کلیشه های 
ناتوانی را از ذهنشان پاک کرده اند و انگیزه و اراده شان 
برای کارهای بزرگ، تو را هم برای جهش های بزرگتر 

ترغیب می کند.
در خروس خوان صبح که تازه آفتاب با هزار کرش��مه، 
موهای طالیی خود را به کوه های البرز هدیه می دهد، 
بی��ش از 160 نفر از افراد معل��ول و غیرمعلول دورهم 
جمع ش��ده بودند تا به دل شهر گل های محمدی سر 

بزنند و سرتا پا گالب باران شوند.
برنامه اي که با همکاری انجمن باور، مجمتمع آموزشي 
نیکوکاري رعد، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری 

سفر یک روزه گالب گیری 
قمصر کاشان

امین جاللوند
اردوهای رعد
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منطقه دو تهران، کانون نیکسا و کانون ناشنوایان برگزار شد.
پس از پنج ساعت به قمصرکاشان رسیدیم، حقیقتاً به اندازه همان 
شهر جادویی که تعریف می کردند، چشم نواز و دلفریب بود. نگینی 
سبز در دل کویری خشک. هر جنبنده ای مفتون زیبایی بی بدلیش 
می شد. حیرت آور بود که این شهرسبز و زنده و پرسایه سار چگونه 

در مجاورت کویری سوزان و بی حیات واقع شده است؟!
بچه ها از باغ هایی که به قول یکی از توان یابان، حتی حش��ره هایش 
هم بوی گالب می دادند، دیدن کردند و تا جا داش��ت گالب و نعناء 

خریدند.
حقیقت��اً باغ های قمصر، ویترین زیبایی های کاش��ان اس��ت. هر جا 
که پا می گذاش��تی، شمیم روح بخش، گل های سرخ، شاخه های در 
هم تنیده و حضور پرندگان خوش��بخت وسوس��ه ات می کرد که تا 

پایان عمر از باغ خارج نشوی.
قدم زدن معلوالن در کنار افراد غیر معلول در کوچه پس کوچه های 
قمصر هم حکایت خودش را داش��ت. شاید این بهترین نوع فرهنگ 
س��ازی بود که می شد برای عابران به تصویر کشید. به روایت دیگر، 
م��ردم می دیدند که افراد معلول و غیر معلول، پا به پای هم حرکت 
می کنند، شادند و می خندند، زندگی می کنند و به واقع چنان گروه 
در هم ذوب ش��ده بود که دیگر جداس��ازی و نام نهادن  آن ها به 

معلول و غیر معلول، بی معنی بود.

اردوهای رعد
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ایجاد  و  کارآفرینی 
اش��تغال ب��رای کارآموخت��گان یکی 
از برنامه هایی اس��ت ک��ه با جدیت دنبال می ش��ود. در 
همین راس��تا بر اس��اس رایزنی به عمل آمده با شرکت ماموت، 
مسئولین این شرکت سفارش تولید لباس کار پرسنل خود را به 
واحد خیاطی مجتمع رعد س��پردند. البته باید گفت که اجرایی 
ک��ردن این پروژه با س��ختی هایی همراه بود ، ام��ا به همت آقای 
هاشمی ، مسئول امور اجرایی و اشتغال ، خانم حسینی سرپرست 
واح��د آموزش و خانم مقدم مس��ئول کارگاه خیاطی، و با تالش 
کارآم��وزان کارگاه خیاطی، اولین بس��ته سفارش��ی حاوی 100 
دس��ت لباس کار در هفته دوم خ��رداد ماه تحویل گردید. ضمن 
اینک��ه باید از مهندس طهماس��بی مدیربازرگان��ی ماموت که با 
صبری مثال زدنی، بیش��ترین همکاری را در این مسیر با مجتمع 

داشتند قدردانی کرد.

کارآفرینی در رعد
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  نگاه�ش را از پش�ت گوش�ی تلف�ن نمی بینم، ام�ا موفقیت در 
چش�مانش برق می زند. ابتا به فلج مغزی باعث نشده از جریان 
زندگی عقب بماند. بلکه به نظر می رسد چند قدمی هم جلوتر از 

آن در حرکت است. 
مجید کاکوش  هنوز جوان اس�ت، اما آینده نگری اش باعث شده 
در کاس های معرق شرکت کند تا به گفته خودش برای روزگاران 
بازنشستگی سرگرمی داشته باشد. ترکیب سرزندگی، اعتماد به 
نفس و موفقیت عاملی شد تا گفت و گوی کوتاهی با این کارآموز 

رعد داشته باشیم.

      آق�ای کاکوش خودتان را 
برای ما به طور کامل معرفی 

می کنید؟
    م��ن چه��ل س��ال دارم و 
در رشته حسابداری  تحصیالتم 
اس��ت. ورزش را از ده س��الگی 
ش��روع کردم و بیست سال هم 
س��ابقه کار در رشته تحصیلی ام 

را دارم.
      در چه رشته های ورزشی 

فعالیت داشته اید؟ 
      در ابتدا فعالیت ورزشی ام در 
رشته وزنه برداری بود. سپس به 
رش��ته های دیگری مانند پرتاب 
دیسک، وزنه و نیزه گرایش پیدا 
کردم و در این رش��ته ها مقام هایی را کس��ب کردم و توانستم در ایران و 

جهان رکورد وزنه برداری را بشکنم.
      االن چه طور؟ کدام ورزش را به طور حرفه ای دنبال می کنید؟ 
      متاسفانه چون در کشور به معلوالن c.p اهمیت داده نم�����ی شود، 
نتوانس��تم ورزش وزنه ب��رداری را به طور حرفه ای ادام��ه دهم، در حال 

حاضر در رشته تیراندازی با کمان فعالیت می کنم.
     با مجموعه رعد چگونه آشنا شدید؟ 

      آش��نایی من با رعد به زمان تاس��یس این مجموعه برمی گردد. رعد 
رش��ته حس��ابداری را در آن زمان آموزش می داد. من ترم اول دانشگاه 

رعد
گام های 
توانیابان 
به سمت 
موفقیت 
را سرعت 
می بخشد لی

رج
 پی

مه
صو

 مع
از :

گو 
گفت

کارآموز موفق
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بودم و عالقه بس��یاری به حس��ابداری داش��تم. به همین دلیل وارد این 
مجموعه ش��ده و در رشته های حسابداری و نقشه کشی صنعتی آموزش 

دیدم.
      چه عاملی باعث ش�د تا آم�وزش در مجموعه رعد را انتخاب 

کنید؟ 
      مهمترین عاملی که باعث گرایش من به مجموعه رعد ش��د اعتبار 
این مجموعه بود. چون من از طریق س��ازمان بهزیستی به این مجموعه 
راهنمایی ش��دم. در عین حال مجموعه های نیکوکاری دیگر فعالیتشان 
قابل قیاس با مجموعه رعد نبود. در یک کالم می توان گفت فعالیت های 

رعد بسیار متفاوت است. 
      از نظ�ر ش�ما ویژگ�ی بارز مجموع�ه رعد که آن را از س�ایر 

موسسه های نیکوکاری متمایز می کند، چیست؟ 
     مجموعه ه��ای نیکوکاری دیگر معموالً ب��ه دنبال جلب حمایت های 
مالی افراد جامعه برای معلوالن هستند. درحالیکه مجموعه رعد مصداق 
بارز این ضرب المثل اس��ت که به ج��ای ماهی دادن به فرد، ماهیگیری 
را آموزش می دهد. در حقیقت اس��اس و بنیان رعد بر پایه آموزش های 

منجر به اشتغال بنا شده است.
      همکاری با رعد چه تاثیری در زندگی ش�خصی ش�ما داشته 

است؟
     آموزش هایی که در این مجموعه دیدم بس��یار کمک کرد تا ش��رایط 
زندگی ام را ارتقا بدهم و نگرش من را نسبت به دنیا تغییر داد. مجموعه 
رعد به من کمک کرد که نه تنها زندگی امروزم را بس��ازم بلکه آینده ام 

را نیز تضمین کنم. من موفقیت امروز زندگی ام را مدیون رعد هستم. 
      رع�د تا چه ان�دازه در آموزش منجر به اش�تغال توانیابانش 

موفق بوده است؟ 

     نبای��د توقع داش��ت که رع��د به تنهایی تمام مش��کالت معلوالن را 
برط��رف کند بلکه این خود توانیابان هس��تند که باید اراده کرده و قدم 
در مس��یر پیش��رفت بگذارند. رعد فرصتی را فراهم کرده و معلوالن باید 

از آن بهره بگیرند.
      پیش�نهاد ش�ما برای پربارتر شدن هر چه بیشتر فعالیت های 

رعد چیست؟ 
    در گذش��ته رعد برای پذیرش توانیابانش محدودیت س��نی نداشت. 
ام��ا اخیراً این محدودی��ت وجود دارد. به نظر من ای��ن موضوع کیفیت 
فعالیت های رعد را پائی��ن خواهد آورد. چرا که کالس ها باید تلفیقی از 
افرادی باشد که به موفقیت دست پیدا کرده اند و افرادی که تازه وارد این 
مجموعه ش��ده اند، تا معلوالن جوان بتوانند از تجربیات پیشکسوت ترها 

استفاده کنند و آینده آموزش های خودشان را به طور عینی ببینند.
     رعد را در یک کام تعریف کنید؟ 

     ب��ه نظ��ر من بهترین و مناس��بت ترین نامی که ب��رای این مجموعه 
می ش��د انتخاب کرد همین »رعد« اس��ت. چ��ون آموزش های منجر به 
اشتغال این مجموعه، مانند رعد باعث سرعت بخشی به زندگی معلوالن 

می شود و روند رسیدن به قله های موفقیت را برای آن تسریع می کند.
 

      و سخن آخر؟
      آم��وزش اولی��ن اولویت��ی بوده ک��ه رع��د در فعالیت هایش مدنظر 
قرار داده اس��ت. من از دکتر یکتاپرس��ت خواه��ش می کنم تا به ورزش 
توانیابان��ش نیز توجه کند و زمین��ه ای را فراهم کند تا توانیابان در کنار 

آموزش هایی که می بینند به ورزششان هم اهمیت داده شود. 

کارآموز موفق
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       آقای ظهیری برای ما درباره نحوه آشناییتان با رعد توضیح می دهید؟ 
     من فارغ التحصیل رش��ته حقوق دانش��گاه تهران هس��تم و به واسطه شغلم که حقوق اقتصادی اس��ت با موسسه های نیکوکاری بسیاری مانند رعد 

همکاری دارم. با مجموعه رعد توسط یکی از آشنایان قدیمی ام به اسم خانم خرازچی که در رعد مشغول به فعالیت هستند آشنا شدم. 
       چه مدت است با مجموعه رعد همکاری دارید؟

     از همان س��ال های اولیه که رعد تاس��یس ش��د من به این مجموعه دعوت ش��دم و از آن زمان افتخار همکاری با رعد را داشته ام. من طی سالهای 
متمادی همکاری با سازمان های خیریه، اعتقاد بسیار به این گونه فعالیت ها پیدا کرده ام. همین عامل باعث شد، رغبت بسیاری برای پیوستن به خانواده 

رعد داشته باشم.
       چه انگیزه ای باعث شده در این سالها با مجموعه رعد همکاری داشته باشید و خودتان را جزو این خانواده بدانید؟

     من معتقدم که شکرانه بازوی توانا، گرفتن دست ناتوانان است. بر این اساس تمام تالشم را کرده ام تا به هر طریقی که می توانم، گام مثبتی برای 
این عزیزان بردارم. از طرفی دیگر دیدن موسساتی مانند رعد که تا این حد قوی و موثر فعالیت می کنند، باعث می شود خودم هم روز به روز انگیزه های 
بیشتری برای فعالیت های روزمره زندگی پیدا کنم. در حقیقت در این مجموعه افرادی هستند که با وجود تمام محدودیت ها  کارهای بزرگی را انجام 

می دهند، همین  عامل تاثیر بسیار مثبتی در روحیه من دارد.

رعد ناممکن را برای توانیابانش ممکن کرد

      صدایش را که از پش�ت گوش�ی تلفن بش�نوی فکرش را هم نمی کنی 81 بهار از عمرش 
گذش�ته باش�د. به قدری آشنا و صمیمی است که به محض ش�روع صحبت خطوط مهربان 
چه�ره اش در ذهن�ت نقش می بندد. حتما نباید قبا دیده باش�ی اش، همی�ن که او یکی از 
حامیان رعد است کفایت می کند تا بفهمی قلبی دارد به وسعت دریا، انگار همه نیکوکاران 

دنیا یک شکل هستند. مهربان، صمیمی و از همه مهمتر متواضع.   
لح�ن پدران�ه صدایش پاگیرت می کند، تا برای چند لحظه هم که ش�ده س�ر س�فره دلش 
بنشینی و از س�الها همکاری اش با موسسه های مختلف نیکوکاری بشنوی. شاید انگیزه ای 

باشد برای اینکه تو هم روزی دلت دریایی شود.

گفتگو از : معصومه پیرجلی

نیکوکاران رعد
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       همکاری با رعد چه تاثیری در زندگی شخصی شما داشته است؟
    خوش��بختانه من هر زمانی وارد رعد می ش��وم و می بینم توانیابان با این روحیه پویا مش��غول به فعالیت هستند، بسیار 
خوشحال می شوم. در عین حال چنین نتیجه گیری می کنم که وقتی معلوالنی با محدودتی های موجود، این چنین موفق 
هس��تند، نکند من غافل ش��ده و خدایی نکرده در فعالیت های زندگی ام کوتاهی بکنم. در واقع این توانیابان به من انگیزه 

درست و مفید زندگی کردن  می دهند.
       فعالیت های انجام شده در رعد را تا چه اندازه مثبت و موثر ارزیابی می کنید؟ 

    رعد مجموعه ای است که انجام کارهای غیر ممکن و دور از ذهن را برای توانیابانش ممکن کرده است و در حال حاضر 
بس��یار قدرتمند و موثر در حال حرکت به س��مت موفقیت است. وقتی من به مناس��بت های مختلف وارد رعد می شوم و 
می بینم که توانیابانش با چه انگیزه باالیی مش��غول به فعالیت هس��تند نتیجه می گیرم که رعد به همگان ثابت کرده که 

معلوالن هم می توانند زندگی سالم و پویایی داشته باشند.
       از نظر شما رمز موفقیت رعد چیست؟ 

    به نظر من مهمترین دلیل این اس��ت که اعضای خانواده رعد عاش��قانه و بدون هیچ توقعی در رعد مش��غول به فعالیت 
هستند. در حقیقت هیچ کسی از آنها نخواسته به اجبار این کارها را انجام دهند بلکه تک تک اعضا از روی میل و عالقه 

شخصی خودشان هر کاری از دستشان بر می آید انجام می دهند.
       اگر بخواهید از دیگران دعوت کنید تا به فعالیت هایی از این دست گرایش پیدا کنند، چه می گویید؟ 

    همکاری با موسس��ه های خیریه باید به یک فرهنگ همگانی در جامعه ما تبدیل ش��ود. در تمام دنیا تمام سازمان های 
بزرگ خیریه از سوی مردم اداره می شود. در کشور ما هم باید این ذهنیت ایجاد شود که مردم خودشان برای فعالیت های 
خیرخواهانه پیش قدم ش��وند. از نظر من چنین فعالیتهایی نباید جنبه دولتی پیدا کند بلکه باید مردم و بخش خصوصی 
به صورت داوطلبانه وارد عمل ش��وند. البته جای خوش��حالی دارد که نسب به سالهای گذشته وضعیت خیلی بهتر شده و 

این امر در بازارچه های خیریه که توسط رعد و یا دیگر سازمان ها برگزار می شود به وضوح قابل مشاهده است.

نیکوکاران رعد
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فردا که بهار آید،
 دستاِن خود را سبز خواهی دید

گزارشی از هشتمین جشنواره خیریه غذای رعد

    وقتی می خواهی جشنی برپا کنی تا پذیرای دل های 
خس��ته باش��ی و لبخند را بر لبانش��ان بنش��انی، فرقی 
نمی کند که بهانه ات چیس��ت؟ جشنواره غذا یا هر دلیل 
دیگری. مهم این اس��ت که ط��راوت، میهمان دلهایمان 

است و دستهایمان لبریز از محبت.
 بیس��ت و هش��تم تا س��ی و یکم اردیبهشت ماه جشنی 
بود برای همه کس��انی که کرامت از خرمِن آنها خوش��ه 
می چیند و فرصتی داد به آنها که نیکوکاری از آس��مان 
عطوفتشان می بارد و مهربانی، دست به دامانشان است.

هش��تمین جش��نواره غذای مجتمع آموزشي نیکوکاری 
رعد می خواست مجالی باشد برای توانیابانش تا پرندگان 
مهربانی شوند و باور کنند که خدا همین نزدیکی هاست 

و فردا که بهار بیاید دستاِن خود را سبز خواهند دید.
غرفه های مختلفی در این جش��نواره ش��رکت داش��تند 
از غرفه غذاهای س��نتی با تخت های چوبی فرش ش��ده 
بگیر تا فس��ت فودهاي لذیذ غرفه »باگت«؛ حامی اصلی 

برگزاری این جشنواره با حس مدرن و امروزی.

کاملیا مافی
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وارد مجموعه که می شدي هنوز 10 قدم جلو نرفته، بوی 
کباب مستت می کرد، انواع کباب از جوجه و چنجه بگیر 
تا برگ و کوبیده با نان داغ. کمی جلوتر نوش��یدنی هاي 
خن��ک و طبیع��ی به ویژه ب��رای آنهایی که ت��ازه از راه 
رس��یده  بودند، مهیا بود؛ از آب طالبی و هندوانه بگیر تا 
نوشیدنی های میکس و گوجه سبز و توت تازه و اگر دلت 
می خواس��ت تا نگاه��ي به مجله نوع��روس مي انداختي، 
غرفه کاپیتان نوش��یدنی گرم برایت آماده مي کرد. غرفه 
پاس��تیل هم با تنق��الت و میان وعده ه��اي فراوان کنار 

میدان کوچک کاج خودنمایي مي کرد.
بعد از عبور از میان همه اینها به حیاط اصلی می رسیدي، 
حیاطی بزرگ که دور تا دور آن را انواع غرفه های تهیه و 

توزیع مواد خوراکی پر کرده بودند.
سمت راس��ت حیاط را غذاهای سنتی، خانگی و جالب 
گروه همیاری بانوان توجه ه��ر بازدیدکننده اي را جلب 
مي کرد. از ته چین زرشک بگیر تا شیک مرغ و دلمه های 
خوش��مزه؛ ای��ن بار را اگر از دس��ت دادید ک��ه هیچ  اما 
پیش��نهاد می کن��م بار دیگر دس��ت پخت ای��ن گروه را 
بچش��ید، همیشه در میان منوهایش��ان، غذای جدیدی 

هست که تاکنون نخورده باشید. 
بعد از گذر از راس��ته غذاهای خانگی به غرفه فس��ت ها 
می رس��ید، باگت به عنوان اسپانسر اصلی این جشنواره 
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دیگر نیاز به توضیح ندارد، رس��توران باگت را این روزها 
همه خوب می شناس��ند به راس��تی که پپرونی این برند 

حرف ندارد.
کن��ار باگ��ت، ه��ات داگ کچاپ ه��م مثل همیش��ه در 
کنارمان است س��رعت العمل این گروه مثال زدنی است 
هات داگ های داغ و خوش��مزه با آن س��س های ترکیبی 

واقعاً دل هر بازدید کننده ای را با خود می برد.
روبروی این غرفه ها درس��ت در قس��مت جنوبی حیاط 
اصلی غرفه اکو و ایژن باکس قرار گرفتند، بعید می دانم 
نی��ازی ب��ه توضیح و تعریف از »اکو« و س��یب زمینی و 
همبرگرهای فوق العادش��ان باشد برای اثبات این حرف 
ه��م کافی ب��ود نگاهی به جمعی��ت اطراف ای��ن غرفه 

مي انداختید.
غرفه »ای��ژن باکس« ان��گار می خواس��ت تداعی کننده 
بیست هزار فرسنگ زیر دریاها باشد. آنجا همه چیز پیدا 
می ش��د از خرچنگ و میگو گرفته تا انواع سوش��ی های 

ظریف و چند رنگ.
به اینجا که رس��یده باش��ید بعید است دیگر جایی باقی 
مانده باشد برای خوردن خوراکی و غذاهای جور واجور. 
برای همین هم در س��مت راست حیاط اصلی غرفه هاي 
محصوالت آرایش��ی و بهداشتی پرس��تیژ قشم، مجالت 

آشپزی ساناز و سانیا و سایت فیدیلو قرار گرفته بودند.
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اگرچه باغ همیش��ه س��بز باور نیکوکاران برای همراهی 
نی��ازی به انگیزه های مادی ن��دارد اما در طول برگزاری 
جش��نواره هر ش��ب به قید قرعه کش��ی بلی��ت رفت و 
برگش��ت کیش و ده ها جایزه دیگ��ر از طرف غرفه های 
ش��رکت کننده به بازدید کنندگان اهدا ش��د و هر شب 
بس��ته اي از غذاهای دریایي به نفع خیریه رعد به چوب 

حراج مي خورد.
ناگفت��ه نماند که در این ش��بها بس��یاری از چهره های 
خب��ری و هن��ری همچون حمید طالب زاده، اش��کان و 
کوشان ما را تنها نگذاشتند و با حضورشان در جشنواره 

حال و هوای دیگری به این جشن دادند.
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      نخستین جلسه برنامه ریزی مرکز آموزش عالی رعد با حضور جمعی از 
اعضا هیأت مدیره، مسؤوالن شورای عالی آموزش، رئیس ستاد هماهنگی 
نظ��ارت بر مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیس��تی کش��ور و چند نفر از 

کارشناسان این ستاد در تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه 1390 برگزار شد.
در این نشست سید حسن موسوی؛ رئیس ستاد هماهنگی نظارت بر مراکز 
آموزش علمی کاربردی بهزیس��تی با اعالم آمادگی برای هر گونه  همکاری 
در راستای توس��عه فعالیت های آموزشی مجتمع رعد، افزود: انتخاب رعد 
به عنوان اولین مرکز علمی کاربردی معلوالن بیش��تر به دلیل پیش زمینه 

شناخت و جنبه های مهارت آموزی این موسسه است.

او افزود: پس از اعالم نتایج ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی کمک های 
بیش��تری به رعد خواهد شد و این حمایت از سوی ستاد به صورت مستمر 

ادامه خواهد یافت.
موس��وي با اش��اره به تنوع و تعدد رشته های ایجاد ش��ده توان بخشی ویژه 
معلوالن تأکید کرد: این موضوع فرصت مناس��بي را برای تعامل با دانشگاه 

جامع علمی کاربردی پدید می آورد.
او پاس��خگویی به مشکالت دانش��جویان، حمایت آموزشی، امنیت شغلی، 
جلب رضایتمندی دانشجویان و ثبات در ارایه خدمات آموزشی را از جمله 
موارد مهم فعالیت های آموزش��ی عنوان کرده و گفت: عوامل اش��اره شده 

پاسخگویی، حمایت 
و امنیت شغلی 
ضامن ارتقای 
کیفیت آموزش

پاسخگویی، حمایت و امنیت شغلی ضامن ارتقای کیفیت آموزش

آموزش عالی
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ضام��ن حفظ کیفی��ت و افزایش بهره وری در حوزه فعالیت های آموزش��ی 
محسوب می شوند.

در ادامه عاتکه طهرانی؛ کارش��ناس مس��ؤول ارزش��یابی و نظارت س��تاد 
هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیس��تی کش��ور به 
مقاطع س��نی دانشجویان اش��اره کرده و افزود: ایجاد ش��رایط خاص برای 
اس��تفاده متقاضیان )غیرمعلول( و ایجاد فضای آموزشی با کیفیت مطلوب، 
انتخ��اب دانش��گاه با کیفیت و مقایس��ه آن با دیگر آموزش��گاه ها نیز برای 

متقاضیان از اهمیت ویژه برخوردار است.
وی خواستار مناسب سازی اماکن، فرهنگ سازی، ایجاد گروه های تلفیقی و 
تعامل بین افراد معلول و غیر معلول و تبعیض قائل نشدن بین آنها شده و 
بی��ان کرد: برای ایجاد یک مرکز موفق تلفیقی باید ابزار و امکانات الزم در 

اختیار دانشجویان قرار بگیرد.

      نخس��تین جلس��ه توجیهی پذیرفته ش��دگان دوره های کاردانی مرکز 
آموزش عالی رعد با حضور چندتن از اعضای هیأت مدیره، مسئوالن شورای 
عالی آموزش، نمایندگان سازمان بهزیستی و دانشگاه جامع علمی کاربردی 

در تاریخ دوشنبه بیست و نهم فرودین ماه برگزار شد.
در این نشس��ت ضم��ن ارایه گزارش��ی اجمالی از روند ش��کل گیری مرکز 
آم��وزش عالی رعد، از تمامی کس��انی که برای راه ان��دازی این مرکزتالش 

کرده اند، قدردانی شد.
صدیق��ه اکبری؛ نایب رئیس هیأت مدیره رعد در س��خنان کوتاهی با ابراز 
خرس��ندی از شرکت در جلسه پذیرفته ش��دگان دوره های علمی کاربردی، 
اظهار کرد: اش��تغال و اس��تقالل مال��ی کارآموزان یک��ی از اهدافی بود که 
مجریان و برنامه ریزان رعد برای راه اندازي دانش��گاه علمی کاربردی دنبال 
می کردند و امروز بس��یار خوشحال هستم که آن تالش ها به نتیجه رسیده 

است.
در ادامه این نشس��ت عاتکه طهرانی؛ کارشناس مس��ؤول ارزیابی و نظارت 
س��تاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی کشور 
نیز ضم��ن تاکید بر ارتقای تحصیلی به عنوان عاملی برای اش��تغال ، افزود 
وظیفه س��ازمان های حمایتي و تشکل های خیریه و مردم نهاد فراهم آوردن 
زمینه های مناسب برای توانمندس��ازی توان یابان است اما وظیفه اصلی بر 
عهده خود دانش��جویان است که با انگیزه علمی و تخصصی آموزش ببینند 

تا از این طریق امکان کسب مشاغل سودمند فراهم شود.

برگزاری دوره های دانشگاهی
 مرکز آموزش عالی رعد

آموزش عالی
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همیار جوانهمیار جوان

کمتر کس��ی است که در 2 سال اخیر 
در مراس��م و جشنواره های رعد حضور 
یافته باش��د و »افش��ین اسکندری« را 
نشناسد، مردی 35 ساله که در کنار یا 
حوالی گروه کافی شاپ یا آبمیوه جای 
خوش کرده و تمام حواسش را به شما 
داده اس��ت که مبادا چیزی کم و کسر 
داشته باشید، گاهی هم با پیش بند و سبد های پر از میوه برای آبگیری از 
س��مت آشپرخانه یا انبار به س��مت غرفه می رود و با دقت نظارت می کند 

تا چیزی از قلم نیفتد.
 خودش می گوید از اینکه به عنوان شخصی برتر در گروه همیاری جوانان 
رعد انتخاب ش��ده اس��ت راضی نیست چرا که هس��تند افراد دیگری که 
صالحیت و لیاقت بیش��تری دارند تا با این عنوان با آنها مصاحبه شود اما 
به او یاد آوری می کنم که این انتخاب به صورت جمعی بوده و آنقدر لیاقت 
داشته که به عنوان اولین نفر انتخاب شود. سکوت می کند و من مصاحبه 

خود را با این سوال آغاز می کنم.
 چند سال دارید و چطور با مجموعه آشنا شده اید؟

   متولد س��ال 1355 هستم، نزدیک 2 سال پیش امیر علی ثانوی رعد را 
به من معرفی کرد. آن روزها به قدری صمیمیت و گرمای مجموعه من را 
به خود جذب کرد که درخواست همکاری با گروه جوانان رعد را کردم و 
مشغول شدم. باور نمی کردم افرادی را ببینم که بدون هیچ توانی یا با توان 

رعد یعنی شروعی دوباره با نگرشی تازه
کمی وارد مجموعه می شوند و بعد از مدتی توان زیادی پیدا می کنند. هر 
ب��ار که افزایش توانمندی های  یکی از کارآموزان رعد را می بینم، به خود 
و تمامی اعضای مجموعه می بالم که توانس��ته ایم اس��تعداد های این عزیز 

را احیا کنیم.
در خانواده خودتان ش�خص معلولی حضور دارد که تاثیر بیشتری 

روی شما بگذارد ؟
 خی��ر ، اما تم��ام توانیابان مجموعه رعد همچون خواه��ران و برادران من 
هستند و موفقیت هر کدام از این عزیزان عاملی است که من را استوارتر 

می کند.
آقای اس�کندری بیش�تر اوقات ش�ما را در کنار غرفه کافی شاپ 

می بینیم ، آیا در این زمینه سر رشته ای دارید ؟
 خوب باید بگویم بنده عالوه بر تحصیل در رش��ته هتلداری، کافی شاپ - 
رستورانی دارم که سبب می شود در این زمینه عالوه بر عالیقم تجربیاتی 

هم داشته باشم.
بهترین خاطره شما از رعد چیست ؟

  معموالً هر مراسمی که  به پایان می رسد ، گروه ها عواید حاصل از آن را 
به حسابداری تحویل می دهند هر بار که میزان درآمدمان از سال گذشته 
بیش��تر می شود، نفس راحت تری می کشیم و خدا را شکر می کنیم که در 

این کار خیر ما را تنها نمی گذارد.
اگر بخواهید رعد را تعریف کنید چه می گوید؟

  رعد یعنی شروعی دوباره، نگرشی تازه با همکاری همه.

کاملیا مافی
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بهمن ماه س��ال پیش، موسسه رعد در س��وگ بانویی نیکوکار نشست. بانویی که خاطره 
تالش ه��ای مادرانه اش برای کارآموزان رعد هرگز از لوح دل ها پاک نخواهد ش��د. آنچه 

می خوانید سوگنامه یکی از همکاران رعد است در غم فقدان او.

در صنف ما روابط عمومی چی ها قلم به دس��ت بودن یکی از الزامات این حرفه محسوب 
می ش��ود و از این رو با کس��انی که به این صفت پسندیده متصف هستند بیشتر احساس 
نزدیکی می کنیم.س��رکار خانم سجادی یکی از کسانی بود که در بدو ورودم به مجتمع 
آموزشی نیکوکاری رعد و در کسب شناخت سریع من از مجموعه  این که قرار بود اطالع 

رسانی و تبلیغاتش را بر  عهده بگیریم، نقش اساسی داشت.
قدرت قلم، طبع س��لیس و طراوت واژگان، نخستین ویژگی های این بانوی نیکوکار بود 

که مرا به تعجب و تحسین قلبی وا می داشت.
در گذر ایام با ابعاد دیگری از کرامت های وجودی این انس��ان به تمام معنا، آش��نا 

شدم. چند روز قبل وقتی که برای مراسم تشییع پیکر همسرشان به اتفاق چند تن از 
همکار به محل سکونتش��ان رفته بودیم وی در پاس��خ به عرض تسلیتم گفت: فالنی، 
از روز ش��نبه هر روز ب��ه روابط عمومی خواهم آمد و در انج��ام امور کمک می کنم. 
افسوس که مشیت الهی به گونه  دیگری رقم خورد و امروز در سوگ از دست رفتنش 

عمر می گذرانیم.
همه ما کم و بیش تجربه از دس��ت دادن آشنا یا عزیزی را داشته ایم، اما آنچه 
تحمل تلخ کامی این ضایعه را سخت تر می کند فقدان یک انسان نیکوکار است. 

فقدان دس��ت هایی که ش��کوفه های امیدواری را در دل های افسرده شکوفا می کرد و 
نهال مهربانی را بارور می ساخت.

قدرقلممیدانست
رضا سخن سنج

بانوان رعد
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به مناس��بت روز جهاني صنایع دستي، از تاریخ 20 
الی 27 خردادماه مصالي تهران میزبان نخس��تین 

نمایشگاه بین المللی صنایع دستي بود. 
در این نمایش��گاه موسس��ه پی��ام امید ب��ه عنوان 
س��ازمانی فعال در زمینه کارآفرینی و اش��تغالزایی 
زنان سرپرس��ت خانوار، موسسه سپاس مجموعه ای 
فع��ال در زمین��ه حمای��ت از افراد بهب��ود یافته از 
بیماری س��رطان و مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد 
ارائه دهنده خدمات آموزشي و حمایتي به معلولین 
جس��مي – حرکت��ي، در یک حرکت مش��ترک ، با 
حض��ور داوطلب��ان و اعضاء خود در غرفه س��ازمان 
بهزیستی کشور اقدام به معرفی توانمندی ها و ارائه 
محصوالت تولیدی کارآموزان و افراد  تحت پوش��ش 

خود نمودند.
ای��ن همکاری مش��ترک را ش��اید بتوان ب��ه عنوان 
س��نگ بنا و اولین تجربه موفق کسب شده در میان 
س��ازمان های غیردولتی در زمینه عرضه خدمات و 
محص��والت تولیدی در یک نمایش��گاه ملی عنوان 

نمود. 
همچنین بر اس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده توسط 
واحد فرهنگی رعد ، جمع��ی از کارآموزان مجتمع، 
با هدف آش��نایی با محصوالت هنری ایران و س��ایر 

رعد، پیام امید و سپاس در نمایشگاه صنایع دستی
کش��ورها  از نمایش��گاه بین المللی صنایع دس��تی 

بازدید کردند.
پروین خالقی استاد کالس معرق رعد، که حضورش 
تاثیر ارزش��مندی را در ایجاد انگیزه و ارتقای کیفی 
کارآم��وزان ای��ن کارگاه ایجاد ک��رده در این زمینه 
گفت، حضور کارآم��وزان در اینگونه نمایش��گاه ها، 
تجربه بس��یار ارزشمندی برای آنان به همراه دارد و 
می تواند کمک خوبی در زمینه ارزیابی س��لیقه بازار 
و چگونگی قیمت گذاری محصوالت تولیدی باشد.

خالقی در ادامه افزود: بیشترین فروش این نمایشگاه 
را ف��رش، گلیم و گبه به خ��ود اختصاص داده بود و 
م��ا باید بتوانیم هم جهت با س��لیقه بازار دوره های 

آموزشی جدید را در مجتمع رعد تعریف کنیم.
پوریا احدی هنرجوی کالس های تئاتر و س��فالگری 
رعد از نمایشگاه یک کار سفالی کوچک خریده بود 
ک��ه گفت: این نش��انه متولدین خرداد اس��ت که از 
غرفه مراکز استانی خریده ام. وی در مورد نمایشگاه 
چنین اظهار نظر کرد: چون من با کار های س��فالی 
آشنا بودم این نشان س��فالی را از نمایشگاه خریدم 
ام��ا تولیدات کارآم��وزان رعد قابل رقابت با س��ایر 
ش��رکت کنندگان نمایش��گاه هس��ت و ما خودمان 
می توانی��م محصوالت��ی بهتر از آنچه در نمایش��گاه 

دیدیم را تولید کنیم.

اخبار نمایشگاهیهمیار جوان
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نمودار هزینه های مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در سه ماه اول سال 1390

راه های کمک مالی به مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
1. پرداخت حضوری از طریق مراجعه به دفتر مشارکتهای مردمی مجموعه

www.raad-chrity.org 2. پرداخت آنالین از طریق مراجعه به وب سایت رعد به نشانی
3. واریز کمک های نقدی به خساب های بانکی مجتمع

• شماره حساب بانک اقتصاد نوین شعبه ایران زمین   1 -167-2-28112811
• شماره حساب بانک تجارت شعبه شهرک قدس                    104016588 
• شماره حساب بانک ملت شعبه مسجد جامع شهرک قدس    11615898/96

گزارش مالیسرمقاله
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     نیکوکارگرامی؛ لطفًا برای پیوستن به گروه هموندان رعد، نسبت به تکمیل و ارسال فرم زیر به نشانی مجتمع اقدام نمایید.

نام و نام خانوادگی:                                نام پدر:                                 تاریخ تولد:     /      /
میزان تحصیالت:                               رشته تحصیلی:                     زمینه شغلی:

•  نحوه آشنایی با رعد
 حضور در مراسم رعد        همایشها و نمایشگاه ها         از طریق آشنایان       از طریق گروه همیاران

نشانی پستی : 
کدپستی:

تلفن ثابت:                               تلفن همراه:                               پست الکترونیک: 

•  کدامیک از گزینه های زیر را برای دریافت گزارش برنامه ها و فعالیت های رعد ترجیح می دهید؟
   نامه الکترونیک                           پیامک                           تلفن                           نامه پستی  

•  لطفًا گزینه مورد نظر در زمینه چگونگی کمک مالی به مجتمع را انتخاب نمایید.
 ماهیانه 20.000 ریال           ماهیانه 50.000 ریال           ماهیانه 100.000 ریال         همت عالی: ماهیانه            ریال

   اینجانب                          با آشنایی کامل به اهداف و موازین مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، و با تعهد به تالش در مسیر تحقق 
آرمان های انسان دوستانه مجتمع، درخواست پیوستن به جمع هموندان رعد را دارم.

                                                                                                                       امضاء 

فرم هموندیسرمقاله
)عضویت(



ارتباط ب��ا گروه های مختل��ف جامعه همواره 
یک��ی از مهم ترین اولویت ه��ای رعد بوده و 
هس��ت. از این رو مدیران رعد بخش��ی از 
امکان��ات رعد را ب��رای بهره ب��رداری عموم 
اف��راد جامعه در نظ��ر گرفته اند تا با حضور 
پ��ر برک��ت آنه��ا، ع��اوه ب��ر تامین بخش��ی 
از هزینه ه��ای مجتم��ع، زمین��ه ی آش��نایی 
بیشترش��ان با خدم��ات و فعالیت های رعد 

فراهم شود.

امکانات عمومی رعد
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حامی مالی دومین فصلنامه مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد


