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نیکوكار گرامي
پنجمیـــن شـــماره خبرنامـــه رعـــد ضمیمـــه "فصلنامـــه 
توان یـــاب" را بـــا افتخـــار تقدیـــم حضورتـــان مي كنیـــم 
امیـــد كـــه  تهیـــه كننـــدگان ایـــن نشـــریه را از نظـــرات 

ــد. ــد فرمائیـ ــمندتان بهره منـ ارزشـ
شـــایان ذكـــر اســـت خبرنامـــه شـــماره 5 بـــا حمایـــت 
ــتوران  ــن رسـ ــود ایـ ــر مي شـ ــاتو منتشـ ــتوران لوشـ رسـ
ـــوان  ـــه عن ـــد ب ـــذاي رع ـــنواره غ ـــور در جش ـــر حض ـــاوه ب ع
ـــب  ـــوان ش ـــه عن ـــاه را ب ـــنبه دوم هرم ـــي، یکش ـــي طای حام
ـــد  ـــب ها 50 درص ـــن ش ـــد كـــه در ای ـــد برگـــزار مي كن رع

از در آمـــد فـــروش بـــه خیریـــه رعـــد اهـــدا مي شـــود. 
                                                                                            
خبرنامه رعد
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اخبار

ـــان  ـــه آذربایج ـــی از زلزل ـــه مدت ـــود آنک ـــا وج ب
ـــای  ـــت ه ـــل فعالی ـــه دلی ـــا ب ـــذرد ام ـــی گ م
مهمـــی کـــه در ایـــن زمینـــه انجـــام شـــده 
ـــدگان  ـــم خوانن ـــر تقدی ـــزارش حاض ـــت گ اس

محتـــرم مـــی شـــود.
ـــی  ـــر نم ـــه خب ـــه حادث ـــت ک ـــت اس ـــن درس ای
ـــد  ـــی توان ـــردن آن م ـــت ک ـــا مدیری ـــد ام ده
ـــد از  ـــش ده ـــی را کاه ـــای احتمال ـــیب ه آس
ایـــن رو  مجتمـــع آموزشـــی نیکـــوکاری 
ـــدگان  ـــا بازمان ـــدردی ب ـــراز هم ـــرای اب ـــد ب رع
ــماره:  ــاب شـ ــی، حسـ ــه طبیعـ ــن حادثـ ایـ
338054718 بانـــک تجـــارت هرمـــزان را 
نقـــدی  کمک هـــای  جمـــع آوری  بـــرای 
ـــرای  ـــن ب ـــاص داد. همچنی ـــان اختص هموطن
دریافـــت کمـــک هـــای غیـــر حضـــوری 
مـــردم نیکـــوکار قســـمت پرداخـــت آنالیـــن 

در وب ســـایت رعـــد فعـــال شـــد.
احســـاس مســـؤلیت پذیـــری و نوعدوســـتی 

ــوادث  ــد در حـ ــع رعـ ــتداران  مجتمـ دوسـ
ـــورد،   ـــه بجن ـــم ،زلزل ـــه ب ـــد: زلزل ـــابه مانن مش
ســـیل زدگان خراســـان شـــمالی و ســـیل 
پاکســـتان موجـــب تشـــکیل فـــوری ســـتاد 
رســـیدگی بـــه امـــور معلـــوالن زلزلـــه 
آذربایجـــان بـــا حضـــور نماینـــدگان هیـــأت 
مدیـــره، گروه هـــای همیـــاری بانـــوان و 
ــن  ــد ضمـ ــد شـ ــع رعـ ــان در مجتمـ جوانـ
ــر  ــدادی، نظیـ ــازمان های امـ ــا سـ ــه بـ اینکـ
ــع  ــرای جمـ ــتی بـ ــر و بهزیسـ ــالل احمـ هـ
آوری و دریافـــت کاالهـــای مـــورد نیـــاز 

ــد. ــل آمـ ــه عمـ ــی بـ ــان هماهنگـ هموطنـ
در ایـــن زمینـــه نخســـتین جلســـه ســـتاد 
کمـــک بـــه  زلزلـــه زدگان بـــا حضـــور 
رئیـــس  میرزاخانـــی،  احمـــد  مهنـــدس 
ـــدگان  ـــد و نماین ـــع رع ـــره مجتم ـــأت مدی هی
گـــروه هـــای همیـــاری بانـــوان و جوانـــان و 
همچنیـــن مدیـــران بخش هـــای مرتبـــط 

ـــا  ـــانی ب ـــک رس ـــای کم ـــد و راه ه ـــکیل ش تش
ـــاج  ـــع آوری مایحت ـــای جم ـــگاه ه ـــی جای برپای

شـــد. مردم زلزله زده پی گیـــری 
ــا  ــان بـ ــی تخفیفـ ــروش اینترنتـ ــایت فـ سـ
حمایـــت از حرکـــت مجتمـــع رعـــد در 
خریدارانـــش  بـــه  خطـــاب  اطالعیـــه ای 
نوشـــت: وقتـــی صحبـــت از نجـــات جـــان و 
مـــال شـــخصی مـــی شـــود هـــر کســـی در 
ـــه  ـــی دارد وای ب ـــر م ـــی ب ـــودش قدم ـــد خ ح
حـــال اینکـــه صحبـــت از تعـــداد زیـــادی از 
ـــر  ـــه درگی ـــت ک ـــی اس ـــی گناه ـــان ب هموطن
ـــد و جـــان ومالشـــان  ـــت شـــده ان خشـــم طبیع
را در ایـــن راه از دســـت داده انـــد؛ داســـتان 
ــتان  ــن داسـ ــم همیـ ــر هـ ــان و اهـ آذربایجـ
ـــه  ـــتاهایی ک ـــت، روس ـــز اس ـــم انگی ـــخ و غ تل
ـــه از  ـــی ک ـــد و عزیزان ـــان ش ـــاک یکس ـــا خ ب
ـــت رفته انـــد، همـــه حاصـــل از زلزلـــه ای  دس

بـــا قـــدرت 6/2 ریشـــتر اســـت. 

گزارشی از زلزله  آذربایجان شرقی 
و کمک های مجتمع رعد
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بار
اخ  مؤسســـه »تخفیفـــان« بـــه عنـــوان یکـــی 

از همراهـــان رعـــد در کنـــار ایـــن خیریـــه 
کمک هـــای  آوری  جمـــع  حـــال  در 
انساندوســـتانه اســـت بـــه طوری کـــه کمتـــر 
ـــای  ـــر  کمک ه ـــش از 1600 نف ـــک  روز بی از ی
خـــود را از طریـــق ایـــن وب ســـایت اهـــدا 

کردنـــد. 
ــه  ــهرداری منطقـ ــوز از شـ ــب مجـ ــا کسـ بـ
ــادر  ــهری، چـ ــؤالن شـ ــاعدت مسـ 2 و مسـ
ــع  ــی مجتمـ ــای مردمـ ــع آوری کمک هـ جمـ
ـــدت  ـــه م ـــاران ب ـــروه همی ـــور گ ـــا حض ـــد ب رع
ــب  ــا  22 شـ ــح تـ ــاعت 10 صبـ 4 روز از سـ
ـــان  ـــد، همزم ـــا ش ـــر پ ـــت ب ـــدان صنع در می
ســـتاد جمـــع آوری کمک هـــای مردمـــی در 
ـــی  ـــای اهدای ـــد کاال ه ـــع رع ـــاختمان مجتم س
ــرد. ــته بندی می کـ ــردم را دریافـــت و بسـ مـ
نخســـتین محمولـــه کمک هـــای مـــردم 
ـــاعت  ـــر از 48 س ـــه زده کمت ـــق زلزل ـــه مناط ب
پـــس از وقـــوع حادثـــه آذربایجـــان، ارســـال 
ــه  ــن محمولـ ــال ایـ ــال ارسـ ــه دنبـ ــد بـ شـ
ــق  ــای مناطـ ــت نیاز هـ ــن فهرسـ ــازه تریـ تـ
ـــم  ـــتقبال چش ـــد و اس ـــالم ش ـــیب دیده اع آس
ــه  ــتداران ایـــن مؤسسـ ــا و دوسـ ــر اعضـ گیـ
ـــه  ـــل مالحظ ـــم قاب ـــد حج ـــب ش ـــه موج خیری
ـــه زده  ـــق زلزل ـــی مناط ـــاج عموم ای از مایحت

بار
اخ ـــع  ـــای جم ـــم کمک ه ـــود. اه ـــع آوری ش جم

ـــود: ـــر ب ـــرح زی ـــه ش آوری ب
وســـایل درمانـــی  و دارو یـــی شـــامل: 
ـــای  ـــی، عص ـــای مچ ـــیژن، عص ـــتگاه اکس دس
ـــام  ـــت و حم ـــواج، توال ـــک م ـــی، تش ـــر بغل زی
ــرنگ،  ــن، سـ ــه، بتادیـ ــکل، پنبـ ــیار، الـ سـ

آنتـــی بیوتیـــک، بانـــد و...
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ــراغ اخبار ــامل: چـ ــروری شـ ــایل ضـ وسـ
فالســـک  چراغ قـــوه،  خوراک پـــزی، 
ـــواب  ـــه خ ـــو، کیس ـــن آب، پت ـــای، کلم چ

و...
ـــی،  ـــردی: دمپای ـــت ف ـــایل بهداش وس

ـــامپو و... ـــذی، ش ـــتمال کاغ دس
ـــن،  ـــج، روغ ـــای، برن ـــی: چ ـــواد غذای م

قنـــد، نـــان  بســـته بندی شـــده و...
مـــواد شـــوینده: پـــودر لباسشـــویی، 

ــون و... صابـ
امـــر  در  تســـهیل  منظـــور  بـــه 
و  نیکـــوکار  شـــهروندان  کمک رســـانی 
ـــان  ـــا مخاطب ـــترده ب ـــاط گس ـــراری ارتب برق
ــادر  ــانی چـ ــا نظـــر ســـتاد کمک رسـ و بـ
از  مردمـــی  کمک هـــای  جمـــع آوری 
ــع   ــب  مجتمـ ــه جنـ ــت بـ ــدان صنعـ میـ
تجـــاری میـــالد نـــور انتقـــال یافـــت تـــا 
میـــزان مشـــارکت و همـــکاری مـــردم 

ــد. ــش یابـ افزایـ
ـــم  ـــانی ه ـــدان در کمک رس ـــور هنرمن حض
فوق العـــاده بـــود و اقـــدام نیکوکارانـــه 
ــور  ــروی و حضـ ــد خسـ ــرادران هنرمنـ بـ
در مجتمـــع آموزشـــی نیکـــوکاری رعـــد 
ـــه  ـــدگان زلزل ـــیب دی ـــت از آس ـــرای حمای ب
ـــر  ـــم گی ـــتقبال چش ـــورد اس ـــان م آذربایج

شـــهروندان نیکـــوکاران بـــه ویـــژه جوانـــان 
قـــرار گرفـــت. بـــا دعـــوت گـــروه همیـــاری 
ـــیروان  ـــوکار س ـــدان نیک ـــد، هنرمن ـــان رع جوان
ـــع  ـــور در جم ـــن حض ـــروی ضم ـــار خس و زانی
کمک کننـــدگان نقـــدی و  غیـــر نقـــدی بـــا 
ــدای آن  ــکر و اهـ ــای تشـ ــای کارت هـ امضـ
ـــدام  ـــوکار از اق ـــهروندان نیک ـــه ش ـــا ب کارت ه

انســـان دوســـتانه آنهـــا قدردانـــی کردنـــد.
ـــک  ـــه تفکی ـــردم ب ـــای م ـــدی هدای ـــته بن بس
ـــایل  ـــه، وس ـــی، البس ـــتی، درمان ـــایل بهداش وس
ـــی و  ـــواد مصرف ـــواب، م ـــای خ ـــزل، کااله من
ـــای  ـــی از نیروه ـــور جمع ـــا حض ـــی و ... ب غذای
داوطلـــب انجـــام شـــد و کاالهـــا بـــا تعـــداد 
و تفکیـــک نـــوع جنـــس در کارتن هـــای 
نصـــب  بـــا  و  بســـته بندی  مخصـــوص 
ـــه  ـــا توج ـــه ب ـــدند ک ـــازی ش ـــب جداس برچس

ــد  ــع آوری شـ ــای جمـ ــم کمک هـ ــه حجـ بـ
ــا  ــدی تـ ــته بنـ ــک و دسـ ــل تفکیـ و مراحـ

ــت. ــه یافـ ــب ادمـ ــای شـ نیمه هـ
2 هفتـــه همـــکاری و تـــالش گســـترده 
دوســـتداران رعـــد در قالـــب برپایـــی چـــادر 
در  مردمـــی  کمک هـــای  جمـــع آوری 
ســـطح شـــهر، فعالیـــت ســـتاد جمـــع آوری 
ــد،  ــاختمان رعـ ــی در سـ ــای مردمـ کمک هـ
ـــردم  ـــویق م ـــرای تش ـــدان ب ـــوت از هنرمن دع
ـــی  ـــای فرهنگ ـــزاری فعالیت ه ـــوکار و برگ نیک
ـــج و دســـتاوردهای  ـــه زدگان، نتای ـــه نفـــع زلزل ب
و حجـــم  داشـــت  دنبـــال  بـــه  خوبـــی 
گســـترده ای از کمک هـــای غیـــر نقـــدی 
جمـــع آوری، تفکیـــک و بســـته بنـــدی شـــد 
ـــورد  ـــالم م ـــر اق ـــالوه ب ـــت ع ـــه نخس در مرحل
نیـــاز 5  دســـتگاه کانکـــس ســـرویس بهداشـــتي 
ـــه  ـــام ب ـــت و حم ـــه توال ـــز ب ـــم مجه ـــک چش ت
ارزش هـــر دســـتگاه 13/000/000ریـــال در 
مجمـــوع 65/000/000 ریـــال بـــه مناطـــق 

زلزلـــه زده ارســـال شـــد.
ــه دوم  ــراد آگاه مرحلـ ــه افـ ــه توصیـ ــا بـ بنـ
ـــه  ـــرما ب ـــل س ـــاز فص ـــی در آغ ـــای اهدای کااله
ـــر  ـــنبه 5مه ـــد. روز چهارش ـــل ش ـــه منتق منطق
ــادل 16  ــه وزن معـ ــي بـ ــاي مردمـ کمک هـ
ــن  ــون 10 و 6 تـ ــتگاه کامیـ ــن در 2 دسـ تـ
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بار
اخ بارگیـــري و بـــه منطقـــه ارســـال شـــد.

ایـــن  اهدایـــي  کاالهـــاي  ریالـــي  ارزش 
ـــادل  ـــال مع ـــون ری ـــدود 900 میلی ـــه ح مرحل
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــرآود ش ـــان ب ـــون توم 90میلی
در مجمـــوع 957 میلیـــون ریـــال کاالهـــاي 
مـــورد نیـــاز توســـط مجتمـــع رعـــد بیـــن 
توزیـــع  آســـیب دیده  و  نیازمنـــد  افـــراد 
ـــي6  ـــي در ط ـــروي اجرای ـــر نی ـــه 5 نف ـــد ک ش
ــک،  ــه تفکیـ ــاعت وظیفـ ــه 10 سـ روز روزانـ
بســـته بنـــدي و توزیـــع مایحتـــاج عمومـــي 
را در ســـطح روســـتاهاي شهرســـتان هاي 
ـــتند.  ـــده داش ـــس را برعه ـــر و هری ـــان،  اه ورزق
بـــه عبـــارت دیگـــر ایـــن گـــروه 360 نفـــر 
ـــردم کار  ـــاي م ـــاندن هدای ـــراي رس ـــاعت ب س

اجرایـــي انجـــام داده انـــد.
پـــس از پایـــان کار ســـتاد جمـــع آوری کاالهـــای 
ـــه رعـــد  ـــاز، جلســـات مشـــترک خیری مـــورد نی
ـــی،  ـــا و مؤسســـات عمران ـــا مســـؤالن خیریه ه ب
ـــرکت  ـــرخ، ش ـــیب س ـــد، س ـــام امی ـــر: پی نظی
مبنـــا، مهـــر گیتـــی، نیـــکان، همـــدالن 
کـــودک و فرزنـــدان حضـــرت زهـــرا)س( 
برگـــزار شـــد و مهم تریـــن راهکارهـــای 
ــق  ــاز درمناطـ ــاخت و سـ ــانی و سـ امدادرسـ
آســـیب دیـــده مـــورد تبـــادل نظـــر قـــرار 

گرفـــت.

بحث هـــاي اولیـــه بـــه طـــرح پیشـــنهادهایي 
در زمینـــه ســـاخت مســـکن روســـتایي، 
مدرســـه، مراکـــز درمانـــي و آموزشـــگاه هاي 
ــن  ــد، در ایـ ــي شـ ــه اي منتهـ ــي و حرفـ فنـ
میـــان بـــه پیشـــنهاد یکـــي از اعضـــا بـــرای 
ــد  ــوب شـ ــترک مصـ ــم مشـ ــاذ تصمیـ اتخـ
ـــه  ـــد و نتیج ـــد کنن ـــه بازدی ـــي از منطق گروه
ـــایر  ـــراي س ـــود را ب ـــات خ ـــاهدات و مطالع مش

اعضـــا گـــزارش دهنـــد.
ــه  ــي بـ ــروه مطالعاتـ ــزارش کار گـ ــه گـ ارائـ
ـــیار  ـــات بس ـــه، تصمی ـــات خیری ـــع مؤسس مجم
ـــود  ـــارت  ب ـــه عب ـــت ک ـــال داش ـــه دنب ـــي ب مهم

از:
ـــراي  ـــران ب ـــاران بح ـــوان همی ـــاب عن  - انتخ

ـــه  ـــات خیری ـــي مؤسس گردهمای
ـــران  ـــاران بح ـــي همی ـــأت اجرای ـــکیل هی - تش
ــد،  ــع رعـ ــدگان مجتمـ ــت نماینـ ــا عضویـ بـ

خیریـــه نیـــکان و پاپلـــي و پیـــام امیـــد، 
و  مـــدت  کوتـــاه  کمک هـــاي  تعییـــن   -
کمک هـــاي بلنـــد مـــدت بـــه زلزلـــه زدگان 
بـــا خریـــد کانکـــس و ســـاخت مســـکن 

ــتایی  روسـ
- افتتـــاح حســـاب اختصاصـــي زلزلـــه در 
ـــی در  ـــات مال ـــز عملی ـــد و تمرک ـــع رع مجتم

ایـــن مجتمـــع 

- بـــر پایـــی دبیرخانـــه گـــروه همیـــاران 
بحـــران در مجتمـــع رعـــد 

ـــته  ـــوق گذش ـــوارد ف ـــب م ـــاه از تصوی 5 م
اســـت و مؤسســـات خیریـــه و اشـــخاص 
حقیقـــي نیکـــوکار دیگـــري بـــه جمـــع 
ـــن  ـــد و در ای ـــته ان ـــران پیوس ـــاران بح همی
مـــدت عـــالوه بـــر خریـــد و توزیـــع 41 
ـــي بیـــش  ـــه ارزش ریال دســـتگاه کانکـــس ب
ـــاخت 32  ـــرارداد س ـــال ق ـــارد ری از 2 میلی
خانـــه روســـتایي بـــه ارزش 5 میلیـــارد و 
ـــت  ـــده اس ـــد ش ـــال منعق ـــون ری 600 میلی
ـــوا  ـــودن ه ـــاعد ب ـــا مس ـــود ن ـــا وج ـــه ب ک
ـــی  ـــرفت فیزیک ـــد پیش ـــش از 40 در ص بی

ـــت. ـــته اس داش
ــوان  ــا عنـ ــروز بـ ــا امـ ــه تـ ــاً آنچـ یقینـ
همیـــاران بحـــران انجـــام شـــده اســـت 
ــات  ــی مؤسسـ ــکاری جمعـ ــل همـ حاصـ
ــت  ــوکاری اسـ ــخاص نیکـ ــه و اشـ خیریـ
ـــتند  ـــان توانس ـــح از زم ـــا درک صحی ـــه ب ک
ـــرد  ـــی و خ ـــده ای از کار گروه ـــه ارزن تجرب

جمعـــی را بـــه ثبـــت برســـانند.
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ـــی اخبار ـــد ، فرصت ـــذای رع ـــنواره غ ـــن جش دهمی
ـــرای حضـــور نیکوکارانـــی کـــه حتـــی در  ـــود ب ب
ـــان را از  ـــم محبتش ـــاه ه ـــزی مهرم ـــاران پایی ب
ـــور  ـــا حض ـــد. و ب ـــغ نکردن ـــد دری ـــع رع مجتم
چشمگیرشـــان، دلگرمـــی و امیـــد را بـــرای 
همـــه توان یابـــان دوبـــاره ترجمـــه کردنـــد. 
کمتـــر کســـی می توانـــد منکـــر هیجـــان و 
جذابیـــت غذاهـــای رنگارنـــگ و تـــازه شـــود 
ـــد؛  ـــوش می کن ـــی را مده ـــوی آن آدم ـــه ب ک
ـــه  ـــد ک ـــا کن ـــد ادع ـــی توان ـــی م ـــر کس کمت
قـــرار  محیطـــی  در  نمی خواهـــد  دلـــش 
ــد از  ــر باشـ ــا دورش پـ ــه دور تـ ــرد کـ گیـ
آشـــپز های ماهـــر خانگـــی و حرفـــه ای کـــه 
ــای  ــن خوراک هـ ــی از ایـ ــدام نوعـ ــر کـ هـ
خوشـــمزه را روبـــه روی چشـــمانش حاضـــر 
می کننـــد. محیطـــی ســـر بـــاز کـــه در 
ــا  ــت تـ ــده اسـ ــا شـ ــزی مهیـ ــی پاییـ هوایـ
ــم در  ــم و هـ ــزا در بیاوریـ ــی از عـ ــم دلـ هـ
ــاله در  ــر سـ ــد. هـ ــی بردارنـ ــر قدمـ راه خیـ
ـــد  ـــنواره ای در رع ـــر جش ـــاه مه ـــای م میانه ه
ــا را آب  ــه دل خیلی هـ ــود کـ ــزار می شـ برگـ
مـــی انـــدازد جشـــنواره ای خوشـــمزه بـــرای 
ـــوب و  ـــذای خ ـــرس غ ـــک پ ـــه ارزش ی ـــا ک آنه

خوشـــمزه را می داننـــد. 
ــه  ــود کـ ــاز مـــی شـ ــی آغـ ــنواره زمانـ جشـ

ــادی باقـــی  ــان زیـ ــاب زمـ ــروب آفتـ ــا غـ تـ
نمانـــده اســـت؛ بـــوی کبـــاب ، تـــه چیـــن ، 
آش و پپرونـــی هـــا فضـــا را پـــر می کنـــد و 
ـــمتی  ـــه س ـــس را ب ـــذا هرک ـــوی غ ـــر و ب عط
ــوی ؛  ــه وارد شـ ــاند،  از در ورودی کـ می کشـ
ـــا از اسپرســـوی  ـــوه باشـــید حتم ـــر اهـــل قه اگ
ایلـــی )illy( نمی گذریـــد در کنـــارش هـــم 
کـــه پـــر اســـت از کیک هـــای بـــی نظیـــر 
ـــی  ـــای طبیع ـــه آبمیوه ه ـــس . البت ـــی باک کوک
ــروه  ــالش گـ ــل تـ ــه حاصـ ــرنگ کـ و خوشـ
جوانـــان رعـــد اســـت هـــم طبـــق معمـــول 

پرطرفـــدار بـــود. 
ــی  ــاط اصلـ ــی وارد حیـ ــال وقتـ ــر حـ در هـ
ــای  ــه خوراکی هـ ــان آن همـ ــوید، میـ می شـ
ــاب ســـخت ترین کار اســـت. از  ــذ، انتخـ لذیـ
غذاهـــای خانگـــی کـــه دســـتپخت بانـــوان 
همیـــار رعـــد بـــود تـــا فســـت فود هـــا، 
ـــدون روغـــن، روف  ـــده ب غذاهـــای گریـــل ش
تـــاپ گریـــل و باربیکیـــو مغولـــی راشـــن ، 
ــیدنی های  ــاده ، نوشـ ــه آمـ ــبزیجات نیمـ سـ
ـــع  ـــای صنای ـــتل ، برنده ـــز کس ـــان انگی هیج
غذایـــی ســـبزان و الیـــت و در کنـــار همـــه 
ــاتو «  ــز » لوشـ ــان انگیـ ــا منـــوی هیجـ آنهـ
ـــن دوره  ـــی ای ـــر طالی ـــوان اسپانس ـــه عن ـــه ب ک
حضـــور داشـــت؛ انتخـــاب را بســـیار ســـخت 

م 
طع
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کار
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می کـــرد.
و  قرعه کشـــی  این هـــا  همـــه  درکنـــار 
حراجـــی هـــم شـــد ؛ ایـــن بـــار در اقدامـــی 
ـــدگان  ـــادی از بازدیدکنن ـــداد زی ـــه تع نیکوکاران
دســـت بـــه دســـت هـــم دادنـــد و 5 نفـــر 
تحصیـــل  بـــه  عالقه منـــد  توان یابـــان  از 
رعـــد  کاربـــردی  علمـــی  دانشـــگاه  در 
ـــب  ـــان مناس ـــرای توان یاب ـــه ب ـــگاهی ک )دانش
ســـازی شـــده اســـت ( را بـــه طـــور کامـــل 

ــد. ــیه کردنـ بورسـ
 در ایـــن دوره 2 خیریـــه نیـــکان و زنجیـــره 
امیـــد بـــه عنـــوان مؤسســـات همـــکار 
ــا  ــتند تـ ــور داشـ ــد حضـ ــنواره رعـ در جشـ
بازدیدکننـــدگان بـــا ایـــن ســـازمان های 

ــوند.  ــنا شـ ــتر آشـ ــی بیشـ مردمـ
ـــن  ـــور در ای ـــت حض ـــر فرص ـــال اگ ـــر ح در ه
ـــرا  ـــید زی ـــران نباش ـــد نگ ـــدا نکردی ـــازار را پی ب
ایـــن جشـــنواره دو بـــار در ســـال در فصـــل 
ـــی  ـــی شـــود و شـــما م ـــزار م ـــز برگ ـــار وپایی به
ــنواره  ــن جشـ ــد از ایـ ــال بعـ ــد در سـ توانیـ

بازدیـــد کنیـــد.
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توان یابـــان اخبار از  حمایـــت  منظـــور  بـــه 
ـــان  ـــه هموطن ـــک ب ـــی و کم ـــمی حرکت جس
آســـیب دیده در زلزلـــه آذربایجـــان شـــرقی، 
نمایشـــگاه عکـــس دوســـتان در گالـــری 
مجتمـــع آموزشـــی نیکـــوکاری رعـــد اجـــرا 

شـــد.
ــت  ــه همـ ــتان بـ ــس دوسـ ــگاه عکـ نمایشـ
ـــته های  ـــالن رش ـــارغ التحصی ـــر از ف ـــد نف چن
ـــگاری  ـــه ن ـــی و روزنام ـــط عموم ـــی، رواب عکاس
ـــت  ـــدت 3 روز فعالی ـــود و در م ـــده ب ـــا ش برپ
خـــود 30 تابلـــوی عکاســـی شـــده توســـط 
اعضـــای گـــروه دوســـتان در منظـــر نـــگاه و 

توجـــه بازدیدکننـــدگان قـــرار گرفـــت.
اجرایـــی  مدیـــر  رضوانـــی،  امیرحســـن 
نمایشـــگاه عکـــس دوســـتان 
ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ ــت و گـ در گفـ
ــاره  ــن اشـ ــد ضمـ ــع رعـ مجتمـ
بـــه مســـؤلیت های اجتماعـــی 
هنرمنـــدان در کمک رســـانی و 
همـــدردی بـــا مـــردم غمدیـــده 
آذربایجـــان، تأکیـــد کـــرد: ایـــن 
التحصیـــالن  فـــارغ  از  گـــروه 
رشـــته های علـــوم اجتماعـــی 
بـــرای حمایـــت از فعالیت هـــای 
ـــف  ـــه وظای ـــل ب ـــه و عم نیکوکاران

اجتماعـــی خـــود اقـــدام بـــه برپایـــی ایـــن 
نمایشـــگاه کردنـــد و بـــا نمایـــش 30 تابلـــو 
ــل  ــد حاصـ ــدا درآمـ ــی و اهـ ــار عکاسـ از آثـ
از فـــروش ایـــن تابلوهـــا بـــه زلزلـــه زدگان و 
ـــع  ـــو مجتم ـــی عض ـــمی حرکت ـــوالن جس معل
ایـــن مســـیر  در  گامـــی عملـــی  رعـــد 

ند. برداشـــته ا
 وی در ادامـــه افـــزود: از مـــاه گذشـــته کـــه 
بـــا 30 مؤسســـه خیریـــه تمـــاس گرفتـــم و 
از آنهـــا بـــرای مشـــارکت در ایـــن حرکـــت 
فرهنگـــی و نیکوکارانـــه دعـــوت کـــردم کـــه 
متأســـفانه هیـــچ  کـــدام شـــرایط الزم را 
ــزاری  ــکان برگـ ــه امـ ــد. البتـ ــم نکردنـ فراهـ
ــی  ــای خصوصـ ــگاه در گالری هـ ــن نمایشـ ایـ
ـــتم  ـــرار داش ـــن اص ـــا م ـــت ام ـــود داش ـــم وج ه
حتمـــاً ایـــن کار در یـــک خیریـــه اتفـــاق بیفتـــد 
و شـــکر خـــدا مجتمـــع رعـــد از ایـــن پیشـــنهاد 
ـــه  ـــرح اولی ـــه ط ـــرد و از روزی ک ـــتقبال ک اس
ارایـــه شـــد تـــا روزی کـــه افتتاحیـــه نمایشـــگاه 
برگـــزار شـــد، همـــکاری خوبـــی بـــا مـــن و 

دوســـتانم داشـــتند. 
رضوانـــی بـــا یـــاد آوری اینکـــه موضـــوع 
بیشـــتر  تابلـــو  و  عمومـــی  نمایشـــگاه 
ــتر  ــا بیشـ تزئینـــی انتخـــاب شـــده بـــود تـ
بازدیدکننـــدگان بـــه ســـمت آنهـــا کشـــش 
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اخ ــل از  ــد حاصـ ــام درآمـ ــند، تمـ ــته باشـ داشـ

ـــر  ـــه ام ـــگاه ب ـــن نمایش ـــای ای ـــروش تابلوه ف
آمـــوزش، توان بخشـــی و اشـــتغال معلـــوالن 
ــد  ــع رعـ ــو مجتمـ ــی عضـ ــمی حرکتـ جسـ
ــال بخشـــی  اهـــدا می شـــود و در عیـــن حـ
ــه زدگان  ــه زلزلـ ــگاه بـ ــای نمایشـ از درآمدهـ

ــت. ـــد یافـ ــاص خواه ــان اختصـ آذربایجـ

بـــه  مطبوعـــات  نمایشـــگاه  نوزدهمیـــن 
ـــد  ـــا ش ـــران برپ ـــالي ته ـــدت 7 روز در مص م
ــور در  ــات کشـ ــزرگ مطبوعـ ــواده بـ و خانـ
ـــک  ـــگاه از نزدی ـــن نمایش ـــزاري ای ـــدت برگ م
ـــرار  ـــاط برق ـــان ارتب ـــدگان و مخاطب ـــا خوانن ب
ـــده  ـــرح ش ـــؤاالت مط ـــواع س ـــه ان ـــرده و ب ک
ـــد، در  ـــخ گفتن ـــدگان پاس ـــوي بازدیدکنن از س
ایـــن حـــال فصلنامـــه آموزشـــی پژوهشـــی 
ـــتفاده  ـــت اس ـــت نهای ـــن فرص ـــاب از ای توان ی
را بـــرد و  در ایـــن نمایشـــگاه فرهنگـــی 

مشـــارکت کـــرد.
در مـــدت حضـــور نشـــریه تـــوان یـــاب در 

نمایشـــگاه مطبوعـــات 
ــف  ــاي مختلـ ــروه هـ گـ
مـــردم ضمـــن آشـــنایي 
ــي  ــع آموزشـ ــا مجتمـ بـ
و  رعـــد  نیکـــوکاري 
بـــه  کـــه  خدماتـــي 
صـــورت رایـــگان بـــه در 
زمینـــه هـــای آمـــوزش، 
ـــوان بخشـــی و اشـــتغال  ت
ـــان  ـــوزان و هنرجوی کارآم
ــا  ــد، بـ ــي کنـ ــه مـ ارائـ
ــد  ــه و تولیـ ــد تهیـ رونـ
ــاب و  ــوان یـ ــریه تـ نشـ

حضور 
فصلنامه 

توان یاب در 
نمایشگاه 
مطبوعات

ــنهادهاي  ــدند و پیشـ ــنا شـ مطالـــب آن آشـ
ــد.  ــه کردنـ ــه ارائـ ــن زمینـ ــود را در ایـ خـ
در پایـــان کار ایـــن نمایشـــگاه از حضـــور 
فصلنامـــه تـــوان یـــاب بـــا اهـــدا لـــوح 
ــی  ــاون مطبوعاتـ ــای معـ ــه امضـ ــپاس بـ سـ
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی رســـیده 

ــد. ــی شـ ــود قدردانـ بـ
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ســـوي  از  کـــه  مراســـمي  در 
مؤسســـه خیریـــه امـــداد دارویـــی 
درمانـــي مـــدد بـــه مناســـبت 
گرامیداشـــت روز جهانـــي معلـــول 
برگـــزار شـــد از 18 مؤسســـه خیریـــه 
ـــاني  ـــت رس ـــه خدم ـــال در عرص فع
ــل  ــوالن تجلیـ ــه معلـ ــه  جامعـ بـ

شـــد.
ــالن  ــه در سـ در ایـــن مراســـم کـ
ـــي  ـــاي دین ـــوزه هنره ـــات م اجتماع
ـــدا  ـــد ابت ـــزار ش ـــي)ع(  برگ ـــام عل ام
فیلمـــي از وضعیـــت ســـاخت و 

ــهري  ــر شـ ــازي معابـ ــاز و بهسـ سـ
در شـــهرهاي مختلـــف نمایـــش 
داده شـــد و در ادامـــه مهنـــدس 
ـــل  ـــر عام ـــاري، مدی ـــیدعلیرضا قه س
مؤسســـه خیریـــه بـــا تأکیـــد بـــر 
ضـــرورت چاره اندیـــش از ســـوي 
ـــوزه  ـــال در ح ـــه فع ـــات خیری مؤسس
ـــای  ـــش و ارتق ـــراي افزای ـــوالن ب معل
مناسب ســـازي شـــهرها، یـــاد آوري 
کـــرد: مؤسســـه مـــدد در نظـــر 
ـــاه  ـــم را در آذر م ـــن مراس ـــت ای داش
همزمـــان بـــا روز جهانـــي معلـــول 

ــل  ــه دلیـ ــفانه بـ ــه متأسـ ــد کـ ــزار کنـ برگـ
ــران  ــهر تهـ ــال هاي شـ ــن سـ ــت ایـ معلولیـ
ــالت  ــوا و تعطیـ ــي هـ ــان آلودگـ ــه همـ کـ
ـــن  ـــر ای ـــا تأخی ـــار ب ـــه ناچ ـــت، ب ـــاري ا س اجب

مراســـم را برگـــزار مي کنیـــم. 
مدیـــر عامـــل مؤسســـه خیریـــه مـــدد بـــا 
ذکـــر موضـــوع مراســـم کـــه »شـــهر بـــراي 
ــادآوري  ــت، یـ ــده اسـ ــن شـ ــه « تعییـ همـ
کـــرد: هنـــوز شـــهرهاي مـــا بـــراي حضـــور 
افـــراد ناتـــوان و کم تـــوان مناسب ســـازي 
نشـــده و ایـــن موضوعـــي اســـت کـــه بایـــد 
از ســـوي مؤسســـات خیریـــه و مجامـــع 
ـــه  ـــا روزي ب ـــد ت ـــا باش ـــورد تقاض ـــي م تخصص

مقصـــود برســـیم.
در ادامـــه ایـــن مراســـم چنـــد نفـــر از 
ـــوالن  ـــوزه معل ـــاالن ح ـــران و فع ـــب  نظ صاح
ـــر  ـــای دکت ـــام ه ـــه ن ـــاري ب ـــان معم و مهندس
ــوق،  ــه خلـ ــر محبوبـ ــري، دکتـ ــد ابهـ مجیـ
ــهال  ــر شـ ــي، دکتـ ــه فرهنگـ ــر نصرالـ دکتـ
ـــودي  ـــدي محم ـــد مه ـــر محم ـــزازي ودکت اع
نقطـــه نظراتشـــان را در خصـــوص موانـــع و 
ـــوا،  ـــي ه ـــات، آلودگ ـــون تصادف ـــکالت چ مش
ـــود  ـــوالن، بهب ـــاس معل ـــوق اس ـــت از حق حمای
ـــا ي  ـــر، نابرابري ه ـــیب پذی ـــراد آس ـــي اف زندگ
اجتماعـــي، مشـــارکت کامـــل و مســـاوي 

مجتمع رعد نشان خیریه برتر جشنواره 

دکتر سید جواد قهاري را دریافت کرد
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مطـــرح کردنـــد.
در ادامـــه ایـــن نشســـت انوشـــه منصـــوري، 
ــه  ــه خیریـ ــره مؤسسـ ــأت مدیـ ــس هیـ رئیـ
مـــدد بـــا یـــاد آوري ضـــرورت پـــي گیـــري 
انجمن هـــاي  حـــق  بـــه  خواســـته هاي 
ــاد  ــراي ایجـ ــوالن بـ ــوزه معلـ ــي حـ تخصصـ
ـــن  ـــت: در ای ـــهري، گف ـــب ش ـــات مناس امکان
ـــي  ـــات و انجمن های ـــل از مؤسس ـــت تجلی جه
ـــالش  ـــوالن ت ـــوق معل ـــاق حق ـــراي احق ـــه ب ک
مي کننـــد، حائـــز اهمیـــت اســـت و بـــر 
همیـــن اســـاس دومیـــن دوره جشـــنواره 
ـــراي  ـــاري ب ـــواد قه ـــید ج ـــر س ـــاالنه دکت دوس
ـــراي  ـــه و ب ـــه اي تهی ـــگ نام ـــن فرهن ـــج ای تروی
ـــس از  ـــا پ ـــرد ت ـــال ک ـــه ارس ـــات خیری مؤسس
بررســـي عملکـــرد آنهـــا مؤسســـات برتـــر را 

معرفـــي کنـــد.
ـــان مؤسســـاتي  ـــه اینکـــه از می ـــا اشـــاره ب وي ب
ــه  ــد، 32 خیریـ ــه شـ ــا مکاتبـ ــا آنهـ ــه بـ کـ
ــد  ــه کردنـ ــان را ارایـ ــزارش فعالیت هایشـ گـ
ـــأت  ـــه هی ـــه خیری ـــان 32 مؤسس ـــزود:  از می  اف
داوران جشـــنواره عملکـــرد 18 مؤسســـه 
ــان  ــرد از میـ ــي کـ ــل ارزیابـ ــل تجلیـ را قابـ
برگزیده هـــا، مجتمـــع آموزشـــي نیکـــوکاري 
ــور  ــر کشـ ــه برتـ ــوان خیریـ ــه عنـ ــد بـ رعـ
در حـــوزه حمایـــت از معلـــوالن معرفـــي 

مي شـــود. 
ــامي  ــم اسـ ــن مراسـ ــي ایـ ــش پایانـ در بخـ
مدیـــران و مســـؤالن مؤسســـات خیریـــه 
برگزیـــده قرائـــت و لـــوح ســـپاس و جایـــزه 

جشـــنواره بـــه ایشـــان اهـــدا شـــد. 
از ســـوي مجتمـــع رعـــد صدیقـــه اکبـــري 
مدیرعامـــل ایـــن مجتمـــع بـــا حضـــور 
در جایـــگاه عـــالوه بـــر دریافـــت لـــوح 
ـــنواره در  ـــن جش ـــس ای ـــپاس،جایزه و تندی س
ـــدگان  ـــت: از برگزار کنن ـــي گف ـــخنان کوتاه س
ــه  ــه بـ ــکرم کـ ــنواره بسیارمتشـ ــن جشـ ایـ
موضـــوع مهـــم  فرهنـــگ  ســـازي در حـــوزه 
معلـــوالن اهتمـــام مي ورزنـــد و مجتمـــع 
ـــان  ـــا کمـــک مهنـــدس خســـرو منصوری رعـــد ب
را  »توان یـــاب«  واژه  پیـــش  ســـال ها 
جایگزیـــن عبـــارت معلـــول کـــرد تـــا از 
ـــن  ـــگاه ای ـــي جای ـــي و فرهنگ ـــاظ اجتماع لح

ــد.  ــا دهـ ــزان را ارتقـ عزیـ
ــم از  ــن مراسـ ــت در ایـ ــر اسـ ــایان ذکـ شـ
خدمـــات آسایشـــگاه معلـــوالن و ســـالمندان 
کهریـــزک، انجمـــن ام . اس ایـــران، انجمـــن 
بـــاور، انجمـــن جوانـــان ناشـــنواي مهـــر 
ســـخن، انجمـــن حمایـــت از کـــودکان و 
نوجوانـــان توان یـــاب، انجمـــن معلـــوالن 
ــداي  ــن نـ ــران، انجمـ ــي ایـ ــات نخاعـ ضایعـ

معلـــوالن ایـــران، کانـــون معلـــوالن قزویـــن 
ـــد،  ـــوکاري رع ـــي نیک ـــع آموزش ـــا(، مجتم )توان
مجتمـــع نیکـــوکاري رعـــد الغدیـــر، مرکـــز 
خیریـــه معلـــوالن عقب مانـــدگان ذهنـــي 
ــا،  ــتران برنـ ــوان گسـ ــه تـ ــدت، مؤسسـ وحـ
مؤسســـه خیریـــه اوتیســـم تبریـــز، مؤسســـه 
خیریـــه عصـــاي ســـفید، مؤسســـه خیریـــه 
فیـــاض بخـــش مشـــهد و مؤسســـه خیریـــه 

نرجـــس شـــیراز، تجلیـــل شـــد. 
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ــیک اخبار ــای کالس ــگاه خودروه ــتین نمایش نخس
کمک هــای  جمــع آوری  هــدف  بــا  رعــد 
توان بخشــی  آمــوزش،  نفــع  بــه  مردمــی 
و  حرکتــی  جســمی  معلــوالن  اشــتغال  و 
ــان  ــه زده آذربایج ــردم زلزل ــه م ــک ب ــز کم نی
شــرقی بــه اجــرا گذاشــته شــد. در ایــن 
بــا  کــه  نیکوکارانــه  ـ  فرهنگــی  فعالیــت 
موافقــت و همــکاری فدراســیون موتورســواری 
ــد  ــا ش ــالمی برپ ــوری اس ــی جمه و اتومبیلران
کــه  اتومبیــل  عالقه منــدان  از  جمعــی 
ــد  ــکیل می دادن ــان تش ــا را جوان ــت آنه اکثری

از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کردنــد.
ایــن مراســم یــک روز خاطره انگیــز بــرای 
دوســتداران  و  رعــد  خیریــه  مجتمــع 
ــه  ــم زد، روزی ک ــای کالســیک را رق خودروه
ــیک  ــای کالس ــگاه خودروه ــتین نمایش نخس
رعــد بــا غــرش موتــور خودروهــای کالســیک 
ســکوت خیابــان پیــروزان جنوبــی را شکســت. 
اســتقبال  بــا  صبــح  دقایــق  نخســتین  از 
خــاص  و  کالســیک  خودروهــای  مالــکان 
کشــور رنــگ و بویــی دو چنــدان پیــدا کــرد. 
و زمیــن اختصــاص یافتــه بــه ایــن برنامــه بــا 
چشــم انــدازی از بــرج میــالد، محــل مناســبی 
بــود تــا طراحــی خودروهــا بیشــتر و بهتــر بــه 

ــد. ــم بیای چش

ــک صــد خــودرو قدیمــی  ــش از ی حضــور بی
ــراف  ــد و اط ــع رع و کالســیک فضــای مجتم
آن را چنــان تغییــر داده بــود کــه ناخــودآگاه 
انســان بــه یــاد ســریال های قدیمــی بــه 
ــاد. ــی می افت ــریال کارآگاه علوم ــوص س خص
ــف  ــای مختل ــه کلوپ ه ــگاه ک ــن نمایش در ای
 ،BMW کلــوپ  بنــز،  کلــوپ  جملــه:  از 
کلــوپ  آمریکایــی،  اتومبیل هــای  کلــوپ 
ــوپ  ــی و انگلیســی و کل ــای ایتالیای اتومبیل ه
فولکــس واگــن شــرکت کــرده بودنــد، ســن و 
ــا از مالکانشــان بیشــتر  ــب خودروه ــال اغل س

ــود. ب
دیــدن اتومبیلــی کــه ســال 1954 تولیــد 
شــده اســت یعنــی 60 ســال تاریــخ و خاطــره  
ــت  ــه اکثری ــود ک ــه آن ب ــل توج ــه قاب و نکت
اتومبیل هــای بــه نمایــش گذاشــته شــده 

ــد. ــرحال بودن ــتفاده و س ــل اس قاب
ــه  ــن نمایشــگاه برنام ــی ای ــای جنب از بخش ه
ــای  ــا فعالیت ه ــا ب ــکان خودروه ــنایی مال آش
مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد بــود 
در جریــان ایــن برنامــه واحــد مــددکاری 
خیریــه رعــد بــه صــورت اجمالــی مهمتریــن 
را کــه آمــوزش فنــی  فعالیت هــای رعــد 
رایــگان  کامــال  توان بخشــی  و  حرفــه ای 
ــرای  ــت را ب ــی اس ــمی حرکت ــوالن جس معل

برگزاری 

کالسیک
خودروهای 

نمایشگاه 
نخستین
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ــنایی  ــن آش ــه ای ــرد. ک ــریح ک ــران تش حاض
ــودرو از  ــکان خ ــر مال ــندی خاط ــث خرس باع
حضــور در ایــن حرکــت انسان دوســتانه شــد.

در ایــن نمایشــگاه کــه همــه شــرکت کنندگان 
مالــکان  چــه  و  بازدید کننــده  افــراد  چــه 
خــودرو بــا هــدف کمــک بــه هموطنــان 
ــت را  ــرق رضای ــد، ب ــارکت کردن ــد مش نیازمن
می شــد در عمــق نــگاه آنهــا مشــاهده کــرد و 
ــا هیــچ  ــن رضایت خاطــر ب ــه راســتی کــه ای ب

ــت. ــروش نیس ــد و ف ــل خری ــی قاب مبلغ
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بـــا هـــدف انتخـــاب و تکمیـــل اعضـــای اخبار
ـــوکاری  ـــی نیک ـــع آموزش ـــای مجتم ـــأت امن هی
ـــوکاران  ـــی نیک ـــران، گردهمای ـــرق ته ـــد ش رع
ـــزار  ـــد برگ ـــش رع ـــالن همای ـــز در س ـــن مرک ای

ـــد. ش
ــد  ــدس احمـ ــدا مهنـ ــم ابتـ ــن مراسـ در ایـ
ـــع  ـــره مجتم ـــأت مدی ـــس هی ـــی، رئی میرزاخان
رعـــد هـــدف از تأســـیس مجتمـــع رعـــد را 
ــاب  ــوان یـ ــهروندان تـ ــردن شـ ــد کـ توانمنـ
ــه  ــول 3 دهـ ــزود: در طـ ــرد و افـ ــوان کـ عنـ
ـــران و  ـــد در ته ـــز رع ـــی مراک ـــت آموزش فعالی
ـــدف  ـــن ه ـــر ای ـــواره ب ـــاط کشـــور هم ـــایر نق س

تأکیـــد شـــده اســـت.
رئیـــس هیـــأت مدیـــره مجتمـــع آموزشـــی 
نیکـــوکاری رعـــد بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت 
فراهـــم کـــردن امـــکان تحصیـــالت عالیـــه 
ــرد:  ــادآوری کـ ــد، یـ ــوزان رعـ ــرای کارآمـ بـ
ــن  ــح از ایـ ــا درک صحیـ ــد بـ ــع رعـ مجتمـ
ـــرای  ـــد  ب ـــان رع ـــوزان و هنرجوی ـــاز کارآم نی
ـــا  ـــرد و ب ـــدام ک ـــز دانشـــگاهی اق تأســـیس مرک
پی گیری هـــای فـــراوان و دریافـــت مجـــوز از 
دســـتگاه های مســـؤل، موفـــق شـــد، مرکـــز 
ــه  ــد را بـ ــردی رعـ ــی کاربـ ــی علمـ آموزشـ
ــازی  ــگاه مناسب سـ ــوان نخســـتین دانشـ عنـ
ــی  ــمی حرکتـ ــوالن جسـ ــژه معلـ ــده ویـ شـ

ــیار  تأســـیس کنـــد کـــه ایـــن  اقـــدام بسـ
ـــرار  ـــت ق ـــراد دارای معلولی ـــتقبال اف ـــورد اس م

گرفـــت. 
ـــأت  ـــس هی ـــری، رئی ـــدس حری ـــه مهن در ادام
مدیـــره مجتمـــع رعـــد شـــرق تهـــران بـــا 
ـــای  ـــد کاره ـــه در رع ـــه ک ـــن نکت ـــادآوری ای ی
کوچـــک هـــم بســـیار مؤثـــر اســـت، افـــزود: 
یکـــی از کارآمـــوزان دختـــر در رعـــد شـــرق 
روزی بـــه مـــن گفـــت بـــا اینکـــه از نظـــر مالـــی 
ـــد  ـــه رع ـــه ب ـــی ک ـــا از وقت ـــدارم ام ـــکلی ن مش
ـــی  ـــر و قالی باف ـــای کامپیوت ـــدم ودر کالس ه آم
ـــردم  ـــدا ک ـــی پی ـــه   خوب ـــردم روحی ـــرکت ک ش
ـــه ام  ـــی در روحی ـــر مثبت ـــد اث ـــا رع و آموزش ه

ـــت.  ـــته اس داش
وی افـــزود بـــا توجـــه بـــه تأثیـــر مثبـــت و 
ــی  ــد در زندگـ ــات رعـ ــه خدمـ ــری کـ مؤثـ
افـــراد  از  دارد  معلویـــت  دارای  افـــراد 
بـــرای  می کنـــم  دعـــوت  عالقه منـــد 
ــت  ــرای عضویـ ــز بـ ــن مرکـ ــه ایـ ــک بـ کمـ
در هیـــأت امنـــا داوطلـــب  شـــوند. ســـپس 
درادامـــه ایـــن مراســـم نفـــرات عالقه منـــد 
ـــرق  ـــد ش ـــای رع ـــأت امن ـــت در هی ـــه عضوی ب
ـــه  ـــع ب ـــت مجتم ـــاق مدیری ـــور در ات ـــا حض ب
ــا و  ــأت امنـ ــف هیـ ــرات، وظایـ ــریح نظـ تشـ
ـــت  ـــد و در نهای ـــود پرداختن ـــدگاه خ ـــرح دی ط
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ـــا  ـــمی ب ـــد در مراس ـــث آن ش ـــر)ع( باع ـــی اکب ـــرت عل ـــی حض ـــنواره مل ـــته جش ـــزاری شایس برگ
ـــاون  ـــری مع ـــادق اکب ـــدس محمدص ـــان، مهن ـــر ورزش و جوان ـــی وزی ـــر محمدعباس ـــور دکت حض
ســـازماندهی امـــور جوانـــان وزارتخانـــه ورزش و جوانـــان و ســـایر مســـؤالن و دســـت اندرکاران 
ـــی  ـــر اجرای ـــؤلیت دبی ـــه مس ـــل آن ک ـــر عام ـــد و مدی ـــع رع ـــات مجتم ـــن از خدم ـــزاری ای برگ

ـــود.  ـــی ش ـــت، قدردان ـــده داش ـــر عه ـــاص را ب ـــی خ ـــی های ـــان دارای توانای ـــای جوان بخش ه
ـــاز  ـــی آغ ـــر عباس ـــوی دکت ـــارم از س ـــنواره چه ـــای جش ـــان ویژگی ه ـــا بی ـــه ب ـــم ک ـــن مراس در ای
شـــد، در ادامـــه مســـؤالن برگـــزاری بـــه  نقـــاط قـــوت و ضعـــف جشـــنواره در بخـــش هـــای 

ـــد.  ـــاره کردن ـــون اش گوناگ
ـــرورت  ـــه ض ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــور جوان ـــازماندهی ام ـــاون س ـــری، مع ـــادق اکب ـــدس محمدص مهن
ـــنواره  ـــرد: جش ـــادآوری ک ـــنواره، ی ـــن دوره از جش ـــزاری ای ـــمند برگ ـــارب ارزش ـــری تج به کارگی

ـــود.  ـــوردار ش ـــتر برخ ـــتردگی بیش ـــر و گس ـــت برت ـــد از کیفی ـــم بای پنج
اکبـــری در ادامـــه افـــزود: بـــه منظـــور اســـتفاده از زمـــان مناســـب و ایجـــاد فرصـــت کافـــی 
ـــر  ـــه دیگ ـــم از 2 هفت ـــنواره پنج ـــتگذاری جش ـــورای سیاس ـــی، ش ـــت اندرکاران اجرای ـــرای دس ب

ـــرد. ـــد ک ـــاز خواه ـــود را آغ کار خ
 در بخشـــی از ایـــن مراســـم بـــه پـــاس تالش هـــای صدیقـــه اکبـــری، مدیرعامـــل مجتمـــع 
ـــپاس از وی  ـــوح س ـــدا ل ـــا اه ـــاص ب ـــای خ ـــا توانایی ه ـــان ب ـــش جوان ـــر بخ ـــوان دبی ـــه عن ـــد ب رع
ـــه  ـــرکارعالی ب ـــت، از س ـــده اس ـــد آم ـــل رع ـــه مدیرعام ـــمتی از تقدیرنام ـــد. در قس ـــی ش قدردان
ـــر  ـــر )ع( تقدی ـــی اکب ـــرت عل ـــی حض ـــنواره مل ـــن جش ـــزاری چهارمی ـــال در برگ ـــور فع ـــل حض دلی
ـــتارم.  ـــی خواس ـــاری تعال ـــما را از درگاه ب ـــگی ش ـــروزی همیش ـــرافرازی و به ـــوده، س ـــکر نم و تش

از مدیرعامل 
مجتمع رعد 

تجلیل شد

23 بـــا ثبت نـــام و امضـــای صورتجلســـه، 
عضویـــت خـــود را در هیـــأت امنـــای رعـــد 

شـــرق اعـــالم کردنـــد.
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تـــوان  معلـــوالن  روز جهانـــی  همزمـــان 
یابـــان مجتمـــع آموزشـــی نیکـــوکاری رعـــد 
در گنبـــد آســـمان بـــرج میـــالد ایـــن روز را 

ــتند. ــی داشـ گرامـ
ـــوالن  ـــی معل ـــت روز جهان ـــم گرامیداش  مراس
ـــال  ـــد امس ـــوکاری رع ـــی نیک ـــع آموزش مجتم
ـــل و  ـــازمان مل ـــرکل س ـــام دبی ـــت پی ـــا قرائ ب
ـــی  ـــای دولت ـــازمان ه ـــا حضـــور مســـئوالن س ب
ـــران  ـــوالن، مدی ـــی معل ـــای حمایت و انجمـــن ه
ـــان  ـــوان یاب ـــز، ت ـــایر مراک ـــد و س ـــع رع مجتم
ـــرج  ـــی در ب ـــای داخل ـــانه ه ـــگاران رس و خبرن
ـــروع  ـــل از ش ـــد. قب ـــزار ش ـــران برگ ـــالد ته می
ــت  ــراد دارای معلولیـ ــر از افـ ــم 2 نفـ مراسـ
جســـمی بـــا اســـتفاده از دســـت 1866 تـــا 
ـــمان  ـــد آس ـــم در گنب ـــل مراس ـــا مح ـــه را ت پل

ـــد. ـــاال رفتن ب
ـــا جامـــی از کارآموختـــگان و ورزشـــکاران  ماهان

تـــوان یابـــان مشـــهد توانســـت 1866 پلـــه 
ــه و  ــاعت و 49 دقیقـ ــک سـ ــدت یـ را در مـ
ـــول مشـــهدی  ـــن معل ـــرود. ای ـــاال ب ـــه، ب 15ثانی
ـــول  ـــوان معل ـــدی ج ـــی عب ـــا مرتض ـــراه ب هم
ــرج  ــای بـ ــه هـ ــن از پلـ ــاال رفتـ ــی بـ افغانـ
ــدوی  ــدی مهـ ــتقبال مهـ ــا اسـ ــالد را بـ میـ
کیـــا آغـــاز کـــرد و در ارتفـــاع 302 متـــری 
ــان  ــه پایـ ــالد بـ ــرج میـ ــمان بـ ــد آسـ گنبـ
برســـاند. وی توانســـت رکـــورد ملـــی پلـــه 
نـــوردی معلـــوالن ایـــران را بـــه نـــام خـــود 
ـــراد دارای  ـــای اف ـــدی ه ـــد. و توانمن ـــت کن ثب
ـــرار  ـــگان ق ـــد هم ـــرض دی ـــت را در مع معلولی

دادنـــد.
ـــوکاری  ـــع آموزشـــی نیک ـــعار امســـال مجتم ش
ـــو"  ـــوان ت ـــه ت ـــم ب ـــی کن ـــار م ـــد " افتخ رع
ــدی  ــان دادن توانمنـ ــرای نشـ ــه بـ ــود کـ بـ
ـــان  ـــوان یاب ـــت و ت ـــراد دارای معلولی ـــای اف ه

مجتمـــع رعـــد در نظـــر گرفتـــه شـــد. 
ـــر  ـــری، مدی ـــه اکب ـــم صدیق ـــدای مراس در ابت
عامـــل مجتمـــع خیریـــه رعـــد بـــا تبریـــک 
ـــا  ـــت گفت:م ـــراد دارای معلولی ـــه اف ـــن روز ب ای
در مجتمـــع آموزشـــی نیکـــوکاری  رعـــد 
ـــج  ـــوالن را از کن ـــه معل ـــم ک ـــی کنی ـــالش م ت
خانـــه بـــه متـــن جامعـــه وارد کنیـــم و بـــه 
آنهـــا آموزشـــی دهیـــم کـــه بتواننـــد بـــرای 
ـــا  ـــروز ماهان ـــد. ام ـــد کنن ـــب درآم ـــود کس خ
جامـــی یکـــی از تـــوان یابـــان در شـــهر 
ـــت  ـــور اس ـــوالن کش ـــه ای از معل ـــهد نمون مش
کـــه توانایـــی هـــای خـــود را بازشـــناخته و 
ــت  ــی دسـ ــورد ملـ ــن رکـ ــه ایـ ــته بـ توانسـ

پیـــدا کنـــد.
ـــا  ـــد ب ـــع رع ـــزود: مجتم ـــه اکبـــری اف صدیق
ـــور  ـــر کش ـــال درسراس ـــز فع ـــتن 18مرک داش
ــد  ــردی رعـ ــی کاربـ ــز علمـ ــته مرکـ توانسـ

اخبار
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را هـــم بـــرای تحصیـــالت عالیـــه معلـــوالن 
ـــوالن  ـــگاه، معل ـــن دانش ـــد. در ای ـــیس کن تأس
مـــی تواننـــد در رشـــته هایـــی ماننـــد: 
حســـابداری، مـــددکاری، رایانـــه و گرافیـــک 
ادامـــه تحصیـــل دهنـــد. درصـــد باالیـــی از 
فـــارغ التحصیـــالن ایـــن دانشـــگاه، جـــذب 

ــد. ــد شـ ــازار کار خواهنـ بـ
ــه داد:  ــد ادامـ ــع رعـ ــل مجتمـ ــر عامـ  مدیـ
مؤسســـه رعـــد حـــدود ســـه دهـــه اســـت 
کـــه فعالیـــت دارد و توســـط 3 مهنـــدس 
ـــا4   ـــاده و ب ـــن س ـــر زمی ـــک زی ـــوان و از ی ج
ـــزرگ  ـــه ب ـــه رفت ـــرد و رفت ـــاز ک ـــوز آغ کارآم
و بـــزرگ تـــر شـــد و تمامـــی مخـــارج ایـــن 
ــی  ــای مردمـ ــع از محـــل کمـــک هـ مجتمـ

ــود و  ــن مـــی شـ تأمیـ
هـــدف آن شـــناختن 
معلـــوالن جســـمی – 
حرکتـــی و آمـــوزش 
آنهاســـت.  بـــه  دادن 
مـــن در ایـــن 3 دهـــه 
ـــای  ـــت ه ـــاهد موفقی ش
ــوده ام  ــراد بـ ــن افـ ایـ
ـــه،  ـــفانه در جامع ومتاس
ـــه  ـــه گون ـــا ب ـــگ م فرهن
ـــخت  ـــه س ـــت ک ای اس
در کنـــار معلـــوالن قـــرار 

مـــی گیریـــم یـــا نـــگاه ترحـــم آمیـــز بـــه 
آنهـــا داریـــم.

ـــم  ـــه مراس در ادام
دبیـــر  پیـــام 
ســـازمان  کل 
متحـــد  ملـــل 
مناســـبت  بـــه 
جهانـــی  روز 
ــت  ــول قرائـ معلـ
ــام  ــد.  در پیـ شـ
ـــون  ـــی م ـــان ک ب
ــه  ــاره بـ ــا اشـ بـ
ـــای  ـــدی ه توانمن

ـــت:  ـــده اس ـــت آم ـــراد دارای معلولی ـــوه اف بالق
ـــوان  ـــادآور ت »بازی هـــای پارالمپیـــک امســـال ی
بالقـــوه بســـیار زیـــاد افـــراد دارای معلولیـــت 
ـــود.  ـــی ب ـــام بخش ـــروازی و اله ـــد پ ـــرای بلن ب
دختـــری خطـــاب بـــه قهرمـــان برنـــده 
گـــردن آویـــز طـــالی پارالمپیـــک نوشـــت: 
ـــه  ـــما چگون ـــودم ش ـــاهد ب ـــه ش ـــه ک »همانگون
ــد   ــه می کردیـ ــی غلبـ ــکالت زندگـ ــر مشـ بـ
بـــه پیروزی هـــای جدیـــدی می رســـیدید 
و قله هـــای ورزش را فتـــح می کردیـــد، از 

شـــما الهـــام و نیـــرو می گرفتـــم«.
 افـــراد معلـــول اثـــری مثبـــت و قـــوی 
ــر  ــع از سـ ــر موانـ ــد و اگـ ــه دارنـ ــر جامعـ بـ
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ــود، اخبار ــته شـ ــان برداشـ ــارکت آنـ راه مشـ
ــد  ــی می توانـ ــوالن حتـ ــکاری معلـ همـ
ـــش از  ـــود بی ـــا وج ـــد. ب ـــز باش ـــتر نی بیش
ـــروز  ـــان ام ـــول در جه ـــارد معل ـــک میلی ی
ـــر  ـــان دیگ ـــر زم ـــر از ه ـــن ام ـــت ای اهمی

ــود. ــز می شـ ــتر نیـ بیشـ

ــر  ــی برابـ ــه دسترسـ ــا ارائـ ــش مـ چالـ
ـــه  ـــی آنچ ـــت یعن ـــردم اس ـــه م ـــرای هم ب
ـــتند.  ـــق آن هس ـــد و الی ـــاز دارن ـــه آن نی ب

ـــر  ـــی بهت ـــر جهان ـــی براب ـــت، دسترس در نهای
بـــرای همـــه مـــردم بـــه وجـــود مـــی آورد. 
همانگونـــه کـــه مذاکـــره کننـــدگان در اجـــالس 
امســـال کنفرانـــس ملـــل متحـــد بـــرای توســـعه 
ـــا عنـــوان »ریـــو20+« توافـــق کردنـــد،  پایـــدار ب
بـــرای  برابـــر  دسترســـی 
ــده ای  ــه آینـ ــتیابی بـ دسـ
می خواهیـــم،  کـــه 

ــت. ــروری اسـ ضـ
 ســـپس دکتـــر محمـــد 
بیـــان  ضمـــن  کمالـــی 
توانمنـــدی  ســـخنانی، 
معلولیـــت  دارای  افـــراد 
ـــتود  ـــالن را س ـــر در س حاض
و بـــا یـــادآوری نکاتـــی 
ــتر  ــه بیشـ ــتار توجـ خواسـ
مســـؤالن بـــه وضعیـــت 
ایـــن افـــراد در کشـــور 

ــد.  شـ
ــه  ــی در ادامـ ــر کمالـ دکتـ
داوران  هیـــات  بیانیـــه 
نخســـین جشـــنواره تـــوان 
یـــاب و فضـــای مجـــازی  
را قرائـــت کـــرد. الزم بـــه تذکـــر اســـت 
ــازی  ــنواره تـــوان یـــاب و فضـــای مجـ جشـ

ـــکار  ـــه ابت ـــور و ب ـــار در کش ـــتین ب ـــرای نخس ب
مجتمـــع نیکـــوکاری رعـــد برگـــزار شـــد. در 
ـــود  ـــم یادب ـــه رس ـــی ب ـــم هدایای ـــان مراس پای
ـــی،  ـــع آموزش ـــه مجتم ـــان نمون ـــوان یاب ـــه ت ب
ــنواره  ــدگان جشـ ــد و برگزیـ ــوکاری رعـ نیکـ
ـــن قســـمت  ـــدا شـــد. در ای ـــالگ نویســـی اه وب
بـــه اکبـــر فرامـــرزي، معصومـــه عالـــي، 
صدیقـــه واشـــقاني و مهدیـــه ســـرلک از 
ـــرداد  ـــان مه ـــد و آقای ـــع رع ـــوزان مجتم کارآم
ـــی  ـــه صفات ـــی رضـــوی زاده، فاطم ـــدی ، مان زن
و زینـــب ناصـــری در بخـــش جشـــنواره، 

هدایایـــی بـــه رســـم یادبـــود اهـــدا شـــد.
همچنیـــن نمایشـــگاهی از آثـــار کارآمـــوزان 
ــمان  ــد آسـ ــن گنبـ ــه زیریـ ــد در طبقـ رعـ
برگـــزار شـــد کـــه هنرجویـــان رعـــد آثـــار 
خـــود را در آن محـــل در معـــرض نمایـــش 

ــد. ــرار داده بودنـ قـ
ــی  ــع آموزشـ ــت مجتمـ ــر اسـ ــه ذکـ الزم بـ
ــت در  ــه فعالیـ ــا 3 دهـ ــد بـ ــوکاری رعـ نیکـ
امـــر آمـــوزش، تـــوان بخشـــی افـــراد دارای 
معلولیـــت فعالیـــت مـــی کنـــد و مرکـــز 
علمـــی کاربـــردی رعـــد بـــه عنـــوان تنهـــا 
مرکـــز ویـــژه افـــراد معلـــول قریـــب بـــه 2 
ـــی  ـــوزش عال ـــه آم ـــه در زمین ـــت ک ـــال اس س

ــت دارد. ــوالن فعالیـ معلـ
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ـــنواره  ـــاتو در جش ـــتوران لوش ـــور رس حض
غـــذای خیریـــه رعـــد  کـــه در مهرمـــاه 
ــرای  ــود بـ ــرآغازی بـ ــد، سـ ــزار شـ برگـ
همـــکاری ایـــن رســـتوران مجلـــل و 
خاطـــره انگیـــز بـــا مجتمـــع آموزشـــی 

ــد.  ــوکاری رعـ نیکـ
رســـتوران  در  هرمـــاه  دوم  یکشـــنبه 
ـــوزان  ـــت از کارآم ـــدف حمای ـــا ه ـــاتو ب لوش
و هنرجویـــان تـــوان یـــاب رعـــد برگـــزار 

مـــی شـــود.

رستوران لوشاتو ـــوکاران،  ـــوروز نیک ـــتانه ن ـــال در آس ـــر س ه
کارآمـــوزان، هنرجویـــان و در یـــک کالم 
تمـــام دوســـتداران مجتمـــع رعـــد بـــا 
ــه  ــوروزی بـ ــه نـ ــه خیریـ ــی  بازارچـ برپایـ
ــال  ــال نـــو مـــی رونـــد. سـ ــتقبال سـ اسـ
ـــارکت  ـــا مش ـــه ب ـــن بازارچ ـــم ای ـــاری ه ج
گـــروه هـــای همیـــاری بانـــوان و جوانـــان 
و حمایـــت شـــهروندان نیـــک اندیـــش در 
روزهـــای 18،17،16 اســـفند برگـــزار شـــد 
ـــان  ـــام انس ـــه ن ـــری ب ـــار دیگ ـــرگ افتخ و ب
دوســـتی در دفتـــر همیشـــه مانـــدگار 

مجتمـــع رعـــد ثبـــت شـــد. 
ـــه  ـــت نیکوکاران ـــن حرک ـــع ای ـــزارش جام گ
حتمـــا در شـــماره بعـــد بـــه آگاهـــی 
دوســـتان محتـــرم رعـــد رســـانده خواهـــد 
ـــی  ـــای کل ـــک نم ـــود در ی ـــن وج ـــا ای ـــد ب ش
یـــادآور مـــی شـــوم بازارچـــه امســـال بـــا 
ــرف از  ــارش بـ ــوا و بـ ــرمای هـ ــود سـ وجـ
ـــال  ـــورد س ـــده، رک ـــداد بازدیدکنن ـــاظ تع لح

هـــای قبـــل را پشـــت ســـر گذاشـــت.

بازارچه نوروزی رعد 
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اخبار
هنرجویـــان  از  حمایـــت  منظـــور  بـــه 
وکارآمـــوزان توان   یـــاب رعـــد بـــا نظـــر 
فرشـــته طائرپـــور تهیـــه کننـــده فیلـــم 
ــر اجتماعـــی در  ــرو ایـــن اثـ ــای روبـ آینه هـ
ــه  ــد بـ ــع رعـ ــای مجتمـ ــالن همایش هـ سـ

نمایـــش درآمـــد. 
ــی  ــی از اهالـ ــه جمعـ ــم کـ ــن مراسـ در ایـ
خبرگزاری هـــا،  خبرنـــگاران،  ســـینما، 
ــدادی از  ــیما، تعـ ــدا و سـ ــات و صـ مطبوعـ
روان شناســـان و روانپزشـــکان و گروهـــی از 
عالقه منـــدان ســـینما، حضـــور داشـــتند 
ــرو  ــای روبـ ــم آیینه هـ پـــس از پخـــش فیلـ
ـــد و  ـــت نق ـــی، نشس ـــگار آذربایجان ـــاخته ن س
ـــرام  ـــور به ـــور پروفس ـــا حض ـــم ب ـــی فیل بررس
میرجاللـــی پزشـــک برجســـته کشـــور و 
ـــیت،  ـــر جنس ـــی تغیی ـــل جراح ـــص عم متخص
ــناس و  ــی روان  شـ ــین خطیبـ ــر حسـ دکتـ
مشـــاور فیلـــم  آینه هـــای روبـــرو، علـــی 
ـــا  ـــادی و علیرض ـــی اعتم ـــان بن ـــم،  رخش معل
سرشـــناس  ســـینما گران  از  شـــجاع نوری 
ــینمای  ــش سـ ــد و نقـ ــزار شـ ــور برگـ کشـ
اجتماعـــی در پی گیـــری مســـائل اجتماعـــی 

مـــورد تبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت. 

ـــور  ـــن مراســـم فرشـــته طائرپ در قســـمتی از ای
بـــه خاطـــر میزبانـــی و نمایـــش فیلـــم 
آینه هـــای روبـــرو  از مجتمـــع رعـــد تشـــکر  
ـــک  ـــده نزدی ـــرد در آین ـــدواری ک ـــراز امی و اب
شـــاهد پخـــش آخریـــن ســـاخته رخشـــان 

ــیم. ــالن باشـ ــن سـ ــاد در ایـ بنی اعتمـ
 در ادامـــه پروفســـور میرجاللـــی بـــا اشـــاره 
ـــالل  ـــار اخت ـــه دچ ـــرادی ک ـــکالت اف ـــه مش ب
ـــود  ـــحالی خ ـــتند، خوش ـــی هس ـــت جنس هوی
ـــالم  ـــرو اع ـــای روب ـــه ه ـــم آین را از ســـاخت فیل
کـــرد و افـــزود: مـــن 20 ســـال اســـت کـــه 
روی ایـــن موضـــوع تحقیـــق می کنیـــم و از 
ـــدان  ـــه هنرمن ـــورد توج ـــأله م ـــن مس ـــه ای اینک
ــه  ــرار گرفتـ ــکی قـ ــر پزشـ ــای غیـ و فضاهـ

ـــتم. ـــحال هس ـــیار خوش ـــت، بس اس
وی یـــادآوری کـــرد: افـــراد »ترنـــس« هیـــچ 
ــای  ــا نمونه هـ ــد امـ ــی ندارنـ ــب و نقصـ عیـ
ناشـــناخته ای در طبیعـــت هســـتند کـــه 
آنهـــا اطالعـــات  از  اجتمـــاع  و  خانـــواده 
ـــن  ـــای ای ـــاخت فیلم ه ـــا س ـــد و ب ـــی ندارن کاف
ـــاء  ـــه را ارتق ـــات جامع ـــوان اطالع ـــه می ت گون
ـــه  ـــا ل ها مقال ـــادل س ـــن کار مع ـــید و ای بخش

و تحقیـــق تأثیـــر دارد.
ـــاد  ـــا انتق ـــه ب ـــادی در ادام ـــان بنی اعتم رخش
ـــان کاری و  ـــن و پنه ـــده گرفت ـــه نادی از روحی

شد
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آینه های روبرو در م
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ـــرد:   ـــار ک ـــراد،  اظه ـــن اف ـــان مشـــکالت ای در بی
ایـــن فیلـــم بـــه درســـتی روی لبـــه تیـــغ 
ـــه  ـــیم ک ـــر باش ـــد مفتخ ـــرده و بای ـــت ک حرک
ـــگ  ـــا فرهن ـــده ب ـــه کنن ـــک تهی ـــور ی ـــا حض ب
ــاخته  ــز سـ ــیت برانگیـ ــم حساسـ ــک فیلـ یـ

شـــده اســـت.
وی بـــا بیـــان خاطـــره ای اظهـــار کـــرد: 
ســـال ها قبـــل یکـــی از جوانـــان " ترنـــس" 
ـــرد  ـــف ک ـــم تعری ـــی اش را برای ـــتان زندگ داس
ـــتند از  ـــم مس ـــک فیل ـــرد ی ـــا ک ـــن تقاض و از م
ـــرا  ـــردم زی ـــن جـــرأت نک ـــی او بســـازم، م زندگ
حساســـیت های ایـــن موضـــوع مـــرا دچـــار 
ــحالم  ــروز خوشـ ــی امـ ــرد ولـ ــد می کـ تردیـ
ــه  ــن زمینـ ــوب در ایـ ــم خـ ــک فیلـ ــه یـ کـ

ســـاخته شـــده اســـت.
ـــن  ـــاد آوری ای ـــا ی ـــوری ب ـــجاع ن ـــا ش علیرض
ـــی  ـــم فرصت ـــاخت فیل ـــش از س ـــه پی ـــه ک نکت
فراهـــم شـــد تـــا فیلمنامـــه را مطالعـــه 
ـــدم  ـــه ش ـــع متوج ـــان موق ـــزود: هم ـــم، اف کن
ســـاختن چنیـــن فیلمـــی جســـارت زیـــادی 

می خواهـــد. 
وی ادامـــه داد :  کار ارزشـــمندی کـــه خانـــم 
طائـــر پـــور انجـــام داد، حمایت هـــای او 
ــرای  ــی بـ ــی و خارجـ ــای داخلـ در عرصه هـ

معرفـــی ایـــن اثـــر اســـت.

علـــی معلـــم در قســـمتی از ایـــن نشســـت 
از وظایـــف هنـــر  اشـــاره کـــرد:  یکـــی 
ـــرار  ـــر ق ـــت و هن ـــر اس ـــی بهت ـــاختن زندگ س
اســـت شـــرایط زیســـت مـــا را بهتـــر کنـــد 
و ایـــن فیلـــم از راه برانگیختـــن احساســـات 
ــذارد  ــر می گـ ــأ ثیـ ــه تـ ــان جامعـ ــر اذهـ بـ
ـــی را قابـــل  تـــا یـــک معضـــل مهـــم اجتماع

بحـــث کنـــد.
ســـینمای  نقـــش  بـــر  تاکیـــد  بـــا  وی 
ـــینمایی در  ـــای س ـــزود:  فیلم ه ـــرا، اف کارکردگ
ـــد  ـــف دارن ـــای مختل ـــروز، کارکرده ـــع ام جوام
و فیلم هـــا مـــی تواننـــد اذهـــان را متوجـــه 

ــد. ــی کننـ ــائل اجتماعـ مسـ
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــین خطیبـ ــر حسـ دکتـ
فیلـــم  پنهـــان  و  ســـطحی  الیه هـــای 
ــراد  ــائل افـ ــی مسـ ــرد :  بررسـ ــاد آوری کـ یـ
" ترنـــس" و مقاومـــت در مقابـــل  تغییـــر یکـــی 
ــدی  ــه بعـ ــت و الیـ ــم اسـ ــای فیلـ از الیه هـ
ـــیت  ـــارغ از جنس ـــان  ف ـــاط 2 انس ـــث ارتب بح
ـــی  ـــتقال یک ـــانی مس ـــاط انس ـــن ارتب ـــت. ای اس

از نمادهـــای ایـــن فیلـــم اســـت .
 وی در ادامـــه اظهـــار کـــرد: مشـــکل افـــراد 
و  خانواده  هـــا  کـــه  اســـت  " ترنس"ایـــن 
ـــان  ـــرش و درم ـــر پذی ـــاع در براب ـــراد اجتم اف
ــل  ــواٌل در مقابـ ــد و معمـ ــت می کننـ مقاومـ

ـــی  ـــری مقاومـــت مـــی شـــود، مقاومت ـــر تغیی ه
ـــت . ـــی اس ـــا آگاه ـــل ن ـــه دلی ـــا ب ـــه عموم ک
 در پایـــان ایـــن مراســـم از عوامـــل تولیـــد 

ایـــن فیلـــم قدردانـــی شـــد.
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بازدیـــد گروهـــي از فعـــاالن اقتصـــادي اخبار
ــران  ــي ایـ ــاق بازرگانـ ــان اتـ و کارشناسـ
از کالس هـــاي آمـــوزش، کارگاه هـــاي 
ـــع  ـــي مجتم ـــوان بخش ـــز ت ـــري و مرک هن
ــاي  ــناخت راه هـ ــدف شـ ــا هـ ــد بـ رعـ
ـــرای  ـــترک  ب ـــاي مش ـــعه همکاري ه توس

ــد. ــدار، برگزار شـ ــتغال پایـ ــاد اشـ ایجـ
ـــز  ـــدس کامبی ـــدا مهن ـــد ابت ـــن بازدی در ای
منتظـــري، مدیـــر روابـــط عمومـــي و 
ــره وري  ــي بهـ ــنواره ملـ ــل جشـ بین الملـ
ـــوب و  ـــه کار خ ـــه ک ـــن نکت ـــان ای ـــا بی ب
ــره وري  ــوم بهـ ــاده ترین مفهـ ــدار سـ پایـ
اســـت، یاد آوري کـــرد: ایـــن نشســـت 
ـــه  ـــات خیری ـــت از مؤسس ـــدف حمای ـــا ه ب
برگـــزار  نیکوکارانـــه  فعالیت هـــاي  و 
ــه  ــرکت هایي کـ ــب شـ ــود و اغلـ مي شـ
در زمینـــه بهـــره وري پیشـــگام هســـتند 
ـــزي  ـــره وري جوای ـــي به ـــنواره مل و در جش
ــد در  ــه دارنـ ــد، عالقـ ــت کرده انـ دریافـ
مشـــارکت  نیکوکارانـــه  فعالیت هـــاي 

داشـــته باشـــند.
 وي در ادامـــه افـــزود: در روش هـــاي 
ـــه از  ـــات خیری ـــه مؤسس ـــک ب ـــنتي کم س
ـــرد  ـــه ف ـــود ک ـــه ب ـــت اعان ـــق پرداخ طری
خیـــر همیشـــه دغدغـــه آن را داشـــت، 

پولـــي کـــه کمـــک مي کنـــد، کجـــا خـــرج 
مي شـــود امـــا امـــروز شـــرکت هاي بهـــره ور 
ـــور در  ـــا حض ـــه ب ـــتند ک ـــاور هس ـــن ب ـــر ای ب
ــای  ــه ارتقـ ــک بـ ــه و کمـ ــات خیریـ مؤسسـ
تولیـــدات و اســـتاندارد محصـــوالت آنهـــا 

ـــه  ـــدار ارائ ـــاغل پای ـــاد مش ـــي را در ایج خدمات
دهنـــد.

منتظـــري بـــا اشـــاره بـــه تشـــکیل انجمـــن 
مروجیـــن بهـــره وري دراتـــاق بازرگانـــي، 
افـــزود:  یکـــي از اهـــداف ایـــن انجمـــن 
حمایـــت از تشـــکل هاي خیریـــه تعریـــف 

ــت . ــده اسـ شـ
وي در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــه ضـــرورت افزایـــش 
بهـــره وري، یاد آوري کـــرد:  حمایتـــي کـــه 
ــازي  ــدات، ظرفیت سـ ــای تولیـ موجـــب ارتقـ
کارگاه هـــا و تبدیـــل آنهـــا بـــه یـــک بنـــگاه 
ـــیر  ـــي در مس ـــا حرکت ـــود، دقیق ـــادي ش اقتص
بهـــره وري خواهـــد  بـــود. زیـــرا در ایـــن 
حالـــت مؤسســـات و اشـــخاص نیکـــوکار بـــا 
ــغلي  ــد، شـ ــام مي دهنـ ــه انجـ ــي کـ حمایتـ
ــا  ــوالت بـ ــه محصـ ــد کـ ــاد مي کننـ را ایجـ
ــتریان را  ــاز مشـ ــر نیـ کیفیـــت و مبتنـــي بـ
ـــورت  ـــه ص ـــا ب ـــن دقیق ـــد و ای ـــد مي کن تولی
زنجیـــره تولیـــد ارزش افـــزوده بـــه شـــکلي 

ــد. ــل مي کنـ ــدار عمـ پایـ
ــر  ــي اصغـ ــدس علـ ــت مهنـ ــن نشسـ در ایـ
بـــا  بازرگانـــي  اتـــاق  خامنـــوي، عضـــو 
ــع  ــور در مجتمـ ــندي از حضـ ــار خرسـ اظهـ
ــان  ــي هنر جویـ ــا توانایـ ــنایی بـ ــد و آشـ رعـ
و کار آمـــوزان رعـــد، عنوان کـــرد:  مـــا بایـــد 

بازدید 

مسؤوالن 

اتاق 

بازرگانی 

ایران
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ـــدي  ـــاس رضایتمن ـــک احس ـــم ی ـــالش کنی ت
چنـــد ســـویه درکار آمـــوزان ، مجتمـــع 
رعـــد و شـــرکت ها و مشـــتریان خریـــدار 

ــم . ــاد  کنیـ ــوالت ایجـ محصـ
وي در ادامـــه افـــزود: اتـــاق بازرگانـــي بـــه 
ــکل هاي  ــن تشـ ــي از قدیم تریـ ــوان یکـ عنـ
اقتصـــادي کشـــور بـــا قدمـــت 128 ســـاله، 
زمینـــه  در   NGO شـــده ترین  شـــناخته 

اقتصـــادي اســـت کـــه بـــا برگـــزاري 3 دوره 
ـــای  ـــش ارتق ـــره وري ، هدف ـــي به جشـــنواره مل

بهـــره وري و کیفیـــت محصـــوالت اســـت.
خامنـــوي بـــا اشـــاره بـــه تشـــکیل جامعـــه 
ــي از  ــور جمعـ ــا حضـ ــرار بـ ــوکاري ابـ نیکـ

فعـــاالن اقتصـــادي، افـــزود: ایـــن گـــروه از 
ـــان،  ـــازي محروم ـــدف توانمندس ـــا ه ـــران ب خی
ــد  ــال مي کننـ ــي را دنبـ ــرد اساسـ دو رویکـ
ــتغال  ــاد اشـ ــت ایجـ ــه نخسـ ــه در مرحلـ کـ
ــد  ــت بعـ ــت و در نوبـ ــدار اسـ ــد و پایـ مولـ
حمایـــت از اســـتعدادهاي تحصیلـــي بـــا 
ــت وي  ــي اسـ ــاي آموزشـ ــاي بورس هـ اعطـ
ـــوکاري  ـــه نیک ـــرد جامع ـــه عملک ـــاره ب ـــا اش ب
زلزلـــه  در  ابـــرار 
یـــاد آور  آذربایجـــان، 
شـــد: در ایـــن حادثـــه 
نیکـــوکاري  جامعـــه 
 6 ســـاخت  ابـــرار 
مدرســـه،  یـــک کارگاه 
آموزشـــي و 57 خانـــه 
روســـتایي را در یـــک 
برعهـــده  روســـتا  

گرفتـــه  اســـت . 
ایـــن  از  قســـمتي  در 
بازدیـــد ســـید رحیـــم 
هاشـــمي، قائـــم مقـــام مجتمـــع رعـــد بـــا 
ابـــراز خوشـــحالي از حضـــور کارشناســـان و 
ـــد،  ـــع رع ـــادي در مجتم ـــوزه اقتص ـــاالن ح فع
ـــراي  ـــي ب ـــر کمک ـــد از ه ـــع رع ـــزود: مجتم  اف
توانمند ســـازي کار آمـــوزان و  هنرجویـــان 

ایـــن  البتـــه  مي کنـــد،  اســـتقبال 
ــد  ــه اي باشـ ــه گونـ ــد بـ ــا بایـ حمایت هـ
ـــزان   ـــخصیت عزی ـــات و ش ـــه روحی ـــه ب ک

ــد.  ــه اي وارد نکنـ صدمـ
وي در ادامـــه افـــزود: مجتمـــع رعـــد 
ــن و  ــي روشـ ــت طرحـ ــان دریافـ خواهـ
ـــره  ـــان به ـــن مروج ـــوي انجم ـــفاف از س ش
وري و جامعـــه نیکـــوکاري ابـــرار اســـت 
تـــا بـــا عمـــل بـــه آن طـــرح، انتظـــارات 
طرفیـــن بـــه صـــورت قانـــون مشـــخص 

شـــده باشـــد.
در پایـــان ایـــن نشســـت طرفیـــن بـــا مثبـــت 
ــار  ارزیابـــي کـــردن ایـــن بازدیـــد، اظهـ
ـــروه  ـــک گ ـــده نزدی ـــرد در آین ـــدواري ک امی
ـــه بررســـي و تنظیـــم  کارشناســـي نســـبت ب
ــاي  ــرش طرف هـ ــورد پذیـ ــه مـ توافقنامـ
همچنیـــن  کننـــد.  اقـــدام  مســـؤل 
پیشـــنهاد شـــد در حاشـــیه یکـــي از 
ــي  ــاق بازرگانـ ــه اتـ ــت هاي ماهانـ نشسـ
تـــا قبـــل از پایـــان ســـال جـــاري، 
نمایشـــگاهي از تولیـــدات هنرجویـــان 
رعـــد برگـــزار شـــود تـــا مســـؤالن 
ــرد و  ــا عملکـ ــادي بـ ــرکت هاي اقتصـ شـ
ـــد از  ـــع رع ـــان مجتم ـــوان یاب ـــدي ت توانمن

ــوند. ــنا شـ نزدیـــک آشـ



26

اخبار

ای کاش
راه  خیابان  در  وقتی 
می رفتم، صدای نوچ نوچ 
رد  کنارم  از  که  مردمی 
می شدند را نمی شنیدم.

ای کاش
از پس نگاه های خیره 
سنگینی  ، ن فیا ا طر ا
دلسوزی  و  ترحم  بار 
فشار  شانه هایم  روی 

نمی آورد.

ـــه  ـــت ک ـــتونی اس ـــوان س ای کاش عن
از ایـــن پـــس در خبرنامـــه مجتمـــع 
رعـــد بـــه انعـــکاس دل مشـــغولی ها 
و انتظـــارات عزیـــزان توان یـــاب از 
می پـــردازد.  اطرافشـــان  آدم هـــای 
پیـــش  یقینـــا  نگـــرش   تغییـــر 
ــاری  ــای رفتـ ــالح الگوهـ ــه اصـ زمینـ
ـــاهد  ـــت ش ـــه در نهای ـــود ک ـــد ب خواه
ـــا  ـــل ب ـــح تعام ـــگ صحی ـــتقرار فرهن اس

توان یابـــان باشـــیم.

ای کاش
و  بودم  سالم  فرد  یک  من 
و  داشتم  را  کامل  توانایی 
در زندگی مستقل و خودکفا 
را  کارهایم  همه  و  بودم 

خودم انجام می دادم.

ای کاش
در  مرا  مرد  آن  وقتی 
اینطور  می دید  مترو 
آسمان  تا  را  دست هایش 
بگوید  که  نمی کرد  بلند 

خدایا شکرت.

ای کاش 
خارج  خانه  از  وقتی 
می شدم آنقدر بخاطر 
پیاده روهای  و  پله ها 
خیابان ها محتاج کمک 

دیگران نبودم.
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برج میالد، 12 آذر
مسابقه فوتسالجشنواره غذا
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جشنواره خودروهای کالسیک
برج میالد، 12 آذر

بازارچه آذرماه
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سند دیگري از توانایی 

توان یابان رعد به ثبت رسید

ورزشکاران 
مجتمع 

رعد کارت 
مربیگري 

رشته بوچیا 
دریافت 

کردند

ورزش 
در

رعد

علـــي اصانلـــو و امیـــر نیکـــداد اعضـــا 
ــش از  ــه پیـ ــد کـ ــاي رعـ ــم بوچیـ تیـ
ایـــن در مســـابقات رده هـــاي اســـتاني 
و کشـــور مقـــام کســـب کـــرده بودنـــد 
پـــس از گذرانـــدن کالس مربیگـــري 
بوچیـــا، موفـــق بـــه دریافـــت کارت 

ــدند. ــري شـ مربیگـ
ـــع  ـــي مجتم ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
رعـــد؛ امیـــر نیکـــزاد کـــه حـــدود 
ــد  ــع رعـ ــا مجتمـ ــت بـ ــال اسـ 5 سـ
ــه،  ــاي رایانـ ــاط دارد از   کالس هـ ارتبـ
بوچیـــا  و  فیزیوتراپـــي  کاردرمانـــي، 
مســـابقات  در  و  مي کنـــد  اســـتفاده 

ـــال  ـــت س ـــه اردیبهش ـــي ک ـــم مل ـــي تی انتخاب
جـــاري برگـــزار شـــد درکالس  Bc1 مقـــام اول 
ـــر  ـــال حاض ـــت. وي درح ـــرده اس ـــب ک را کس
ـــت  ـــا جدی ـــي را ب ـــم مل ـــي تی ـــات تمرین جلس
پي گیـــر مي کنـــد و در هفتـــه 3 جلســـه در 

ــود.  ــر مي شـ ــات حاضـ ــن تمرینـ ایـ
ــا ســـمت  ــه بـ ــو کـ همچنیـــن علـــي اصانلـ
ــد  ــاي رعـ ــم بوچیـ ــن در تیـ ــي بازیکـ مربـ
ــع  ــه مجتمـ ــال 1388 بـ ــور دارد از سـ حضـ
ـــاي   ـــت و از کالس ه ـــرده اس ـــه ک ـــد مراجع رع
ــتفاده  ــع اسـ ــن مجتمـ ــا ایـ ــه و بوچیـ رایانـ

. مي کنـــد
ــم  ــابقات انتخابـــي تیـ ــم در مسـ ــو هـ اصانلـ
ملـــي شـــرکت و در کالس BC3 مقـــام اول 

را کســـب کـــرده اســـت .
ــر  ــال هاي اخیـ ــت در سـ ــر اسـ ــایان ذکـ شـ
تعـــداد قابـــل مالحظـــه اي از کار آمـــوزان 
فعالیت هـــاي  بـــه  رعـــد  هنر جویـــان  و 
بـــر  عـــالوه  و  آورده انـــد  روي  ورزشـــي 
ــاي  ــود، موفقیت هـ ــاي خـ ــات توانایي هـ اثبـ

کرده انـــد.  کســـب  چشـــم گیري 
مجتمـــع رعـــد ضمـــن تبریـــک بـــه ایـــن 
ورزشـــکاران عزیـــز، تمـــام تـــالش خـــود را 
ــاي  ــتعدادها و توانمندهـ ــي اسـ ــراي معرفـ بـ

ــت.  ــد گرفـ ــه کار خواهـ ــان بـ توان یابـ
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مسابقه 
و چند 
1برنده!

جمعـــه هشـــتم دي مـــاه مســـابقه خیریـــه 
فوتســـال تیم هـــاي ســـتارگان ســـینما و 
ــي  ــگاران ورزشـ ــل خبرنـ ــیقي درمقابـ موسـ
برگـــزار شـــد و در پایـــان ایـــن بـــازي کـــه 
ــم  ــع تیـ ــه نفـ ــک بـ ــر یـ ــه 3 بـ ــا نتیجـ بـ
ــر  ــت. بـ ــه یافـ ــي خاتمـ ــگاران ورزشـ خبرنـ
ـــال  ـــال و فوتس ـــابقات فوتب ـــام مس ـــس تم عک
ــه  ــت چـ ــت نداشـ ــابقه اهمیـ ــن مسـ در ایـ
ــت؟  ــه گل زده اسـ ــدام دقیقـ ــي در کـ کسـ
یـــا چـــه کســـي پـــاس گل داده اســـت؟ یـــا 

ـــود؟  ـــی ب ـــه کس ـــدان چ ـــن می ـــن بازیک بهتری
بلکـــه ایـــن بـــازي بیشـــتر از آنکـــه حـــاوي 
در  باشـــد،  فنـــی  و  جنبه هـــاي خبـــري 
بردارنـــده درس هـــاي بـــزرگ و آموزنـــده از 
ـــتي  ـــوع دوس ـــتگي و  ن ـــي، از خودگذش همدل
ــازي  ــان بـ ــه در پایـ ــوي کـ ــه نحـ ــود، بـ بـ
همـــه  دســـت انـــدرکاران اعـــم از بازیکنـــان 
داوران،  تماشـــاگران،  حاضـــر،  تیم هـــاي 
مســـؤالن مجتمـــع آموزشـــي نیکـــوکاري 
ـــنل  ـــي پرس ـــگاه و حت ـــؤالن ورزش ـــد،  مس رع
ــؤلیت  ــه مسـ ــي کـ ــروي انتظامـ ــریف نیـ شـ
برقـــراري نظـــم را برعهـــده داشـــتند،  خـــود 

را برنـــده قلمـــداد مـــی کردنـــد.
کمتـــر از 2 هفتـــه فرصـــت 
پیشـــنهاد  تـــا  بـــود 
برگـــزاري یـــک مســـابقه 
تیـــم  بیـــن  فوتســـال 
و  ســـینما  ســـتارگان 
ــگاران  ــیقي و خبرنـ موسـ
بررســـی،  ورزشـــی 
تصویـــب و اجـــرار شـــود. 
بـــا وجـــود آنکـــه تمـــام 
و  داوطلـــب  نیروهـــاي 
ــد  ــع رعـ ــف مجتمـ موظـ
بـــه تازگـــي از برگـــزاري 

سلســـله مراســـم روز جهانـــي معلـــول و 
ـــل  ـــت حاص ـــار روزه آن فراغ ـــه چه بازارچ
ـــت  ـــتگي آن کار طاق ـــوز خس ـــرده و هن ک
ــا  ــد امـ ــه بودنـ ــن نگرفتـ ــا را از تـ فرسـ
ـــا  ـــود را ب ـــت خ ـــع موافق ـــت مجتم مدیری
برگـــزاري ایـــن مراســـم اعـــالم کـــرد و 
از همـــان لحظـــه  کار فشـــرده و شـــبانه 
روزي بـــراي برگـــزاري مناســـب ایـــن 

ــد. ــاز شـ ــم آغـ مراسـ
ــده  ــا نماینـ ــه بـ ــه اي کـ ــم نامـ در تفاهـ
ــا  ــه امضـ ــي بـ ــگاران ورزشـ ــم خبرنـ تیـ
رســـید قـــرار شـــد ایـــن مســـابقه بـــراي 
حمایـــت از کار آمـــوزان و هنرجویـــان 
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ــد  ــوکاري  رعـ ــي نیکـ ــع آموزشـ مجتمـ
برگـــزار و تمـــام در آمدهـــاي آن در 
زمینـــه آمـــوزش، تـــوان بخشـــي و اشـــتغال 
ـــه   ـــن آنک ـــود، ضم ـــه ش ـــان هزین مددجوی
ـــه  ـــه ب ـــگاران ورزشـــي ب ـــم خبرن ـــاس تی لب

نشـــان مجتمـــع رعـــد مزیـــن باشـــد.
ــاس  ــد لبـ ــا تولیـ ــپرت بـ ــرکت آلشـ شـ

مســـابقه بـــا لوگـــوي 
ـــام خـــود  ـــد ن مجتمـــع رع
ـــوکاران  ـــع نیک ـــه جم را ب
ــه  ــابقه خیریـ ــن مسـ ایـ

اضافـــه کـــرد.
ـــتان  ـــاي اس ـــگاه آبف ورزش
ـــي از  ـــع در یک ـــران واق ته
ـــهر  ـــاط ش ـــرقي ترین نق ش
هـــر چنـــد فاصلـــه زیـــادي 
بـــا منطقـــه فعالیـــت 
ــت  ــد داشـ ــع رعـ مجتمـ
امـــا بـــه خاطـــر حســـن 
ـــرای  ـــل مســـؤالنش ب تعام
انتخـــاب  مســـابقه  آن 

شـــد. 
کار فشـرده اطالع رسـاني، 
تبلیغـات،  و  طراحـي 
 فـروش بلیت، کافي شـاپ، 

پشـتیباني و تـدارکات، انتظامـات و تشـریفات 
یـک  در  مراسـم  مدیریـت  کالم  یـک  در  و 
زمانبنـدی کوتـاه اجـرا شـد و گـروه همیاري 
جوانـان رعـد با حضـور در اغلب مراکـز تجاري 
بلیت هـاي مسـابقه،  فـروش  بـراي  و ورزشـي 
مشـارکت در نظم بخشـیدن حضور تماشاگران 
برگـزاري  زمـان  در  شـاپ  کافـي  مدیریـت  و 

مسـابقه، تالش هـاي چشـمگیری انجـام دادند. 
ـــاي  ـــدرس دوره ه ـــته م ـــد خجس ـــتاد محم اس
ــدي  ــز مهـ ــد و نیـ ــع رعـ ــیقي مجتمـ موسـ
عبـــاس نـــژاد قـــاري برجســـته کشـــور بـــا 
همـــکاری داوطلبانـــه بـــه عنـــوان مجریـــان 
ایـــن مســـابقه انـــرژي بخـــش تماشـــاگران 

ایـــن دیـــدار بودنـــد.
پیـــش آغـــاز رســـمي بـــازي 
تندیـــس هنرمنـــدان و لـــوح 
ـــی  ـــگاران ورزش ـــپاس خبرن س
اهـــدا  مســـؤالن  توســـط 
ـــوی  ـــه تابل ـــن اینک ـــد ضم ش
ـــط  ـــه توس ـــی ک ـــرق نفیس مع
اســـحاقی  عبدالحســـین 
ــد  ــالش رعـ ــوی پرتـ هنرجـ
ــده  ــد شـ ــی تولیـ ــه تازگـ بـ
بـــود بـــه باشـــگاه ســـتارگان 
ــم  ــیقی تقدیـ ــینما وموسـ سـ
شـــد ســـپس یـــک دقیقـــه 
احتـــرام  بـــه  ســـکوت 
مجـــري  درگذشـــت 
برنامـــه  دوستداشـــتني 
ـــادروان  ـــبکه 2 ش ـــي ش ورزش
نیمـــا نهاونـــدي و در ادامـــه 
ــد  ــالوت کالم ا... مجیـ ــا تـ بـ
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ورزش 
در

رعد
و پخـــش ســـرود جمهـــوري اســـالمي ایـــن 
ـــد. ـــک ش ـــازش نزدی ـــه آغ ـــه نقط ـــابقه ا ب مس
یـــدي  حســـنعلي  ســـوت  صـــداي 
آغازگرمســـابقه هنرمنـــدان و خبرنـــگاران 
ورزشـــی بـــود. دقایقـــي از نیمـــه اول بـــازي 
ــپري  ــر سـ ــا از یکدیگـ ــي تیم هـ ــه ارزیابـ بـ
ــگاران  ــم خبرنـ ــالت تیـ ــپس حمـ ــد، سـ شـ
ــا  ــت تـ ــه یافـ ــي ادامـ ــي در پـ ــي پـ ورزشـ
اینکـــه اواخـــر وقـــت اول بـــازي خبرنـــگاران 
ـــر  ـــع امی ـــه موق ـــور ب ـــا حض ـــدند ب ـــق ش موف
ـــتین گل  ـــب نخس ـــه مناس ـــري در منطق قمص

ــانند. ــر برسـ ــه ثمـ ــازي را بـ بـ
ــد  ــاز شـ ــي آغـ ــازي در حالـ ــه دوم  بـ نیمـ
ــود  ــاي خـ ــا تعویض هـ ــدان بـ ــه هنرمنـ کـ
دروازه  روي  متعـــدد  توانســـتند حمـــالت 
تیـــم حریـــف ترتیـــب دهنـــد امـــا در یـــک 
ـــه  ـــود ک ـــي ب ـــن ابوالفضـــل صفای ـــري ای غافلگی
ـــگاران را وارد  ـــم خبرن ـــد گل دوم تی ـــق ش موف

دروازه حریـــف کنـــد.
ـــه  ـــدان ادام ـــم هنرمن ـــالت تی ـــا حم ـــازي ب ب
ــه  ــک ضربـ ــر یـ ــر اثـ ــه بـ ــا اینکـ ــت تـ یافـ
کرنـــر  مهاجـــم پیـــش تاختـــه ایـــن تیـــم 
ـــم  ـــتین گل تی ـــق نخس ـــوري موف ـــي منص عل
ــس از  ــاند پـ ــر برسـ ــه ثمـ ــدان را بـ هنرمنـ
ایـــن گل بـــازي بـــه شـــکل متعـــادل جلـــو 

ـــم  ـــه تی ـــید ک ـــر مي رس ـــه نظ ـــت و ب ـــی رف م
ـــه  ـــد ک ـــت داده ان ـــه رضای ـــن نتیج ـــه ای ـــا ب ه
ـــن  ـــدان ای ـــم هنرمن ـــاع تی ـــتباه دف ـــر اش ـــر اث ب
بـــار  ســـجاد معمـــاري از تیـــم خبرنـــگاران 
مالـــک تـــوپ شـــد و بـــا یـــک ضربـــه، گل 
ــاند و در  ــر رسـ ــه ثمـ ــش را بـ ــوم تیمـ سـ
پایـــان ایـــن بـــازي بـــا نتیجـــه 3 بـــر یـــک 

بـــه پایـــان رســـید. 

ـــیقي  ـــینما و موس ـــتارگان س ـــم س در تی
ـــتند: ـــت داش ـــر عضوی ـــرات زی نف

ـــا  ـــوادی، محمدرض ـــن ج ـــی، هوم ـــا یزدان رض
عیوضـــی، شـــهاب عباســـی، داود ناقـــور، 
ـــاد  ـــی، فره ـــدی صبای ـــدی، مه ـــیاوش مفی س
ـــت  ـــی، هدای ـــی صالح ـــی، عل ـــا امین ـــم، پوی ج
صالـــح  لرســـتانی،  عـــارف  هاشـــمی، 
ــز  ــوری، کامبیـ ــی منصـ ــی، علـ ــرزا آقایـ میـ
ــن  ــت، حسـ ــن دوسـ ــد مهیـ ــاز، حمیـ دیربـ
ــان،  ــواد رضویـ ــوری، جـ ــر نـ ــده، امیـ تنابنـ
علـــی لهراســـبی، رامبـــد شـــکرآبی، هومـــن 
ـــدی،  ـــی، آرش میراحم ـــزدان فتوح ـــزاوار، ی س
ـــد  ـــانی، حام ـــن افش ـــراه، محس ـــل هم ابوالفض
ــی،  ــم معافـ ــی، میثـ ــر کریمـ ــی، امیـ تهرانـ
بابـــک زریـــن، آریـــا جهـــان میرزایـــی، 
ــری،  ــار عصـ ــاهی، مازیـ ــاهرخ شـ ــا شـ نیمـ

امیـــر آقایـــي، احســـان خواجـــه امیـــری، 
ـــام  ـــی، س ـــن کیای ـــادی، محس ـــر ه منوچه
درخشـــانی، مهـــدی ماهانـــی، ایمـــان 
ـــزاد، پژمـــان بازغـــی،  صفـــا، ســـهراب پاک

کاوه خداشـــناس 

مربیان :
محمد رضا مهدوی و مسعود سیفی

اســـامي اعضـــا تیـــم خبرنـــگاران 
عبـــارت انـــد از : 

سعید روح نواز   
سامان حتي  
امین قنبري  

علی عالمی
رسول مجیدی
مهرداد عطایي

ابوالفضل صفایي  
سپهر فرحی

سجاد معماري    
فراز کاووسي

امین قمصری  



34

اخبار

34

به عصایش بود. اعتماد به نفســش را از نگاه پر 
نفوذش می شد خواند.

لبخنــد از لبانــش محــو نمی شــد. همانجا و 
درهمان چند لحظه اول کامال متوجه شدم که 
چرا او را به عنوان کارآموز موفق برای مصاحبه 

درخبرنامه معرفی کردند.

 خودتان را برای ما معرفی می كنید؟
ســارا نظری هستم، سی ســاله، مجرد، از سن 
5 ســالگی به بیماری پولیو )فلج اطفال( مبتال 
شدم فوق دیپلم علوم انسانی از دانشگاه تهران 

هستم.

 به چه صورت با رعد آشنا شدید؟
 8  ســال پیش بود که در بهزیســتی  پرونده 
داشــتم و از همانجــا رعــد را به مــن معرفی 
کردند، کــه می تونی از کالس های این مجتمع 
اســتفاده کنید، از ابتدا با استقبال خیلی گرم و 
روی باز رعد مواجه شــدم و شروع به گذراندن  

کالس های مختلف جهت آموزش، کردم. 
اوایل مقداری برام ســخت بود چون با معلوالن 
به صورت نزدیک ارتباط نداشــتم اما با عشــق 
به دوســتان رفتار کردم زیرا آنها از نوع خودم 
بودند. کالس های معرق، خیاطی، رایانه و سفال 
را گذرانــدم و مدارک فنی حرفــه ای دریافت 

گفت و گو: شهرزاد چهره نگار

سر ســاعتی که با هم قرار داشتیم، در زد، اول 
توی اتاق ســرک کشــید با حالتی که با تمام 
صورتش  می خندید،گفت، می تونم  بیام داخل...

تــا حاال ندیده بودمش، ولــی راجع به او خیلی 
شــنیده بودم. بــا ورودش به اتــاق، منو چند 
لحظــه ای مبهوت خودش کــرد. 2 عصای زیر 
بغلش انگار نه برای  کمــک به او بلکه، کمکی 

کارآموز
دعای موفق

همیشگی 

سارا این 

است:

خدایا به 

داده ها و 

نداده هات 

شکر
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کردم. 

 رفت و آمدت به چه صورت بود؟
رفت  و آمد با سرویس بهزیستکار بود ولی بعد 

از اینکه کار کردم خودم ماشین خریدم.

 چه ماشینی؟
پراید سفید

 شنیدم شــاغل هستید، بیشتر برایمان 
در مورد كارت توضیح می دهید؟

اول باید بگم که من همه اینها را قسمت می دانم 
مثل ورود به رعد و تمام موفقیت هایم.3 ســال 
پیــش زمانی که کالس رایانــه را می گذراندم، 
مدیرعامل بازرگانی شرکت نفت برای بازدید از 
رعــد آمده بودند. از من امتحــان تایپ و رایانه 
گرفتند و فردای آن روز پیغام دادند که می توانم 
از شــنبه کارم را شــروع کنم با ورودم، از من 
خیلی خوب اســتقبال کردند و بــه همکاران 
معرفی شــدم و از همان موقع کارم را شــروع 
کردم و االن 3 سال است که مشغول هستم اول 
با سمت منشی استخدام شــدم ولی به خودم 
گفتــم من در این حد نمی مانم. بعد از مدتی با 
سمت مســؤل امور اداری کارم را  ادامه دادم و 

االن مدیر بخش بازرگانی هستم.

 فکر می كنید راز  موفقیتت چه بوده و به 
دوستان خودت در این مجتمع چه صحبت 

یا پیامی دارید ؟
همه آدما باید در زندگی هدف داشــته باشند. 
من همیشــه می خواســتم که محتاج به کسی 
نباشــم و از خودم درآمد داشــته  باشم. زمانی 
کــه کالس معرق را می گذرانــدم، در خانه کار 
می کردم و کارهایم را می فروختم، نمایشــگاه 

می گذاشتم، سفارش می گرفتم. 
فکر کنم این همت و خواستن خودم باعث شد 

که فردی موفق باشم.
البته اعتقاد دارم این یک حس الهیه و همیشه 
گفتم خدایا به داده ها و نداده هات شــکر. 
برای هر چیزی که برایش تالش کنم، بیشــتر 

قدرش را می دانم.
من همیشه در خلوت با خدای خودم راز و نیاز 
می کنــم و هر چه دارم از خــدای خودم دارم. 
کال هر کسی هر هدفی داشــته باشه حتما به 
هدفش می رسد، فقط باید روی هدفش تمرکز 
داشــته باشد. افراد توان یاب فکر نکنند اگر این 
شرایط جســمی را دارند، پس نمی توانند، یا به 
خواسته هایشان نمی رســند. بیایید باور داشته 
باشیم که بیشتر از افراد سالم به خواسته هایمان 
می رســیم، اگر روی اهدافمان تمرکز داشــته 

باشیم.

از كارآموزان رعــد می خواهم از ثانیه 
به ثانیه خــود در این مکان و كاس ها 

استفاده كنند.
ســارا رفت و بعد از این گفــت و گو چقدر 

حالم خوب شد.

کارآموز
موفق

ـــوزان  ـــه کارآم ـــم زاده  از جمل ـــن رحی نازنی
ــا  ــنایی بـ ــه پـــس از آشـ موفقـــی اســـت کـ
ـــه  ـــود را در زمین ـــتعداد خ ـــد اس ـــع رع مجتم
ـــه  ـــی عالی ـــع کارشناس ـــالت مقط ـــه تحصی ادام

ـــت. ـــه اس ـــه کار گرفت ب
ـــی  ـــع کارشناس ـــاری در مقط ـــال ج ـــان س ایش
ـــام  ـــگاه پی ـــی دانش ـــان شناس ـــته زب ـــد رش ارش
ـــر  ـــال حاض ـــد و در ح ـــول ش ـــران قب ـــور ته ن
ـــد  ـــع رع ـــت. مجتم ـــل اس ـــه تحصی ـــغول ب مش
بـــرای او کســـب موفقیـــت هـــای بیشـــتر را 

آرزو دارد.
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ـــر  ـــک دخت ـــه ی ـــود ک ـــی ش ـــد: نم ـــی گفتن م
ــد؛  ــا باشـ ــاب هـ ــدوق و حسـ ــؤل صنـ مسـ
حتمـــا یـــه جـــای کار خواهـــد لنگیـــد؛ 
نمـــی شـــود آقـــا جـــان نمـــی شـــود؛ امـــا 
ـــازار،  ـــن ب ـــود و از ای ـــده ب ـــته ش ـــا گذاش قراره
ـــه  ـــدوق بازارچ ـــرج و صن ـــل و خ ـــاب دخ حس
ـــا  ـــگ، کوش ـــود. زرن ـــوان ب ـــر ج ـــن دخت ـــا ای ب
ـــه  ـــش ب ـــه حواس ـــری ک ـــتکار. دخت ـــا پش و ب
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــود و ب ـــا ب ـــزه کاری ه ـــام ری تم
رشـــته تحصیلـــی اش خـــوب مـــی دانســـت 
کـــه چـــه بایـــد انجـــام دهـــد تـــا خدایـــی 
ناکـــرده جایـــی از کار نلنگـــد، نـــدا عالقـــه 
ــان  ــروه جوانـ ــدا در گـ ــان ابتـ ــد از همـ بنـ
مســـئولیت صنـــدوق را بـــه عهـــده گرفـــت.
وی در مـــورد چگونگـــی آشـــنایی خـــود بـــا 
ـــادر  ـــودم ، م ـــش از خ ـــد:» پی ـــی گوی ـــد م رع
ــر از  ــن دیگـ ــد تـ ــوان و چنـ ــروه بانـ در گـ
ـــه مشـــغول  ـــن خیری ـــواده ام در ای اعضـــای خان
ـــد  ـــث ش ـــا باع ـــن ه ـــد، همی ـــت بودن ـــه فعالی ب
تـــا مـــن هـــم وارد مجتمـــع رعـــد شـــوم .«

ـــد  ـــه رع ـــه وارد مجموع ـــی ك ـــار اول  ب
ـــتید؟ ـــی داش ـــه حس ـــدید چ ش

از همـــان ابتـــدا انـــرژی مثبـــت مجموعـــه 
ـــرا در خـــودش غـــرق کـــرد کـــه هـــر  ـــان م چن

گفت 
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کوتاه با ندا عالقه بند، عضو گروه همیاری  جوانان رعد
ی 

صحبت
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روز دلـــم مـــی خواســـت کمـــک بیشـــتری 
ـــم  ـــته باش ـــری داش ـــگ ت ـــور پررن ـــم و حض کن
و بـــرای ایـــن مهـــم تـــالش زیـــادی هـــم 

کـــردم.

ــک  ــد را در یـ ــد رعـ ــر بخواهیـ  اگـ
جملـــه تعریـــف كنیـــد، چـــه مـــی 

گوییـــد؟
ــرژی  ــو از احســـاس خـــوب و انـ ــد مملـ رعـ

مثبـــت اســـت.

 مـــی گوینـــد كـــه مســـؤلیت 
ــنگین و  ــه سـ ــا؛ وظیفـ ــدوق هـ صنـ
اســـترس زایـــی دارد، آیـــا درســـت 

ــت ؟ اسـ
ـــنواره  ـــای جش ـــار در انته ـــر ب ـــت ه ـــه، واقعی بل
ـــا  ـــا را ب ـــه فاکتوره ـــود ک ـــرار ب ـــا ق ـــا بازاره ی
ـــع  ـــان جم ـــتان جوان ـــری از دوس ـــداد دیگ تع
ـــه  ـــودم ک ـــن ب ـــران ای ـــدت نگ ـــام م ـــم، تم بزنی
ــد  ــته باشـ ــراد داشـ ــی از کار ایـ ــادا جایـ مبـ
ـــه  ـــتباهی ب ـــا اش ـــاب ه ـــاب و کت ـــا در حس ی
وجـــود آمـــده باشـــد. ایـــن اســـترس اوایـــل 
ـــترس  ـــه اس ـــی ک ـــا جای ـــود ت ـــم ب ـــتر ه بیش
ـــرب  ـــودم مضط ـــی خ ـــدون آگاه ـــره ام را ب چه
ـــروه  ـــر گ ـــه مدی ـــد ک ـــن ش ـــرد و همی ـــی ک م

ـــان  ـــدا ج ـــت: » ن ـــرد و گف ـــم ک ـــان صدای جوان
ــر  ــره و در کار خیـ ــاش، کار خیـ ــران نبـ نگـ
ـــد «  ـــد آم ـــش نخواه ـــکلی پی ـــت مش هیچوق
ـــم  ـــه ک ـــود ک ـــذار ب ـــدر تأثیرگ ـــه آنق ـــن جمل ای
ـــد  ـــم ش ـــم ک ـــن ه ـــترس م ـــزان اس ـــم از می ک

ـــد. ـــو ش ـــال مح ـــا کام و بعده

ـــا وجـــود ایـــن همـــه اســـترس، چـــرا   ب
ـــی  ـــتقبال م ـــؤلیت اس ـــم از مس ـــاز ه ب

ـــد؟ كردی
بایـــد یکبـــار بـــا همـــه اســـترس بنشـــینی 
و فاکتورهـــا را جمـــع بزنـــی ســـپس رقـــم 
ـــه  ـــی ک ـــی و ببین ـــع بزن ـــی را جم ـــای اصل ه
ـــه  ـــران وارد مجموع ـــک خی ـــزان کم ـــه می چ
شـــده آن وقـــت اســـت کـــه هـــم اســـترس 
ـــوض  ـــتگی، در ع ـــم خس ـــی رود و ه ـــادت م ی
ـــوی  ـــان ، جل ـــوان یاب ـــدان ت ـــای خن ـــره ه چه
ـــه  ـــن لحظ ـــوند و ای ـــی ش ـــر م ـــمانت ظاه چش

ـــت. ـــش اس ـــذت بخ ـــیار ل بس

ــد؛  ــر را بگوییـ ــخن آخـ ــا سـ  و امـ
انتقـــاد، پیشـــنهاد یـــا توصیـــه بـــه 

ــان.  جوانـ
ــاد،  ــای انتقـ ــه جـ ــن بـ ــد مـ ــازه بدهیـ اجـ
توصیـــه یـــا حتـــی پیشـــنهاد از تمـــام 

گفت 
و 
گو

ــد  ــدت چنـ ــن مـ ــه در ایـ ــتانی کـ دوسـ
ـــدوق  ـــای صن ـــه کاره ـــرا در زمین ـــاله م س
و حســـاب و کتـــاب یـــاری و پشـــتیبانی 
ــم و از  ــژه کنـ ــکر ویـ ــد، تشـ ــرده انـ کـ
ـــک  ـــک ت ـــر ت ـــه اگ ـــم ک ـــا بگوی ـــن ج همی
شـــما نبودیـــد ایـــن کارهـــا بـــه خوبـــی 

ــد. ــام نمـــی شـ االن انجـ
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گفت 

و گو با 

مسؤل 

گروه 

همیاری 

بانوان 

خیریه 

رعد

گفت و گو: شهرزاده چهره نگار

با یکی دیگر از دست اندرکاران رعد بیشتر آشنا 
شویم، او دارای چهره ای مهربان، صدایی آرام با 
لبخندی دوست داشتنی است، با این مشخصه 

او کسی نیست جز خانم صادقپور.

سرآغاز مصاحبه:
همه او را در بیشــتر مجامع خیریه به خصوص 
مجتمــع رعــد می شناســند و بــا گفتن این 
مشــخصات همه خواهنــد گفــت وی، بانوی 
نیکوکاری اســت که ســال های زیادی از عمر 

خود را صرف امور خیریه کرده است.
جا دارد بیشتر با وی آشنا شویم.

 خانم صادقپور، همه شما را می شناسند 
خودتان  لطفا  معمول  عرف  یک  طبق  ولی 
را برای خوانندگان رعد بطور كامل معرفی 

كنید.
نام من فاطمه محمد بیگی است، اهل شهر قم 
و به نام همســرم دکتر صادقپور معروف هستم، 
دارای 3 فرزند ، 2 دختر و یک پســر هســتم. 
تحصیالتم در رشته اقتصاد بوده و 6 سال سابقه 
تدریس زبان در دبیرســتان داشته و همچنین 
در انجمن اولیــاء و مربیان مــدارس فرزندانم 

به عنــوان رئیس انجمن در مقاطع دبســتان، 
راهنمایی و دبیرستان فعالیت کرده ام.

 حضور شما در مجتمع رعد از چه زمانی 
آغاز شــد؟ و در مورد فعالیت های خود 

توضیح دهید؟
قبل از همکاری با رعد، سال ها در خیریه های 
مختلف فعالیت داشــتم و در ســال 1372 با 
خیریه رعد آشنا شدم و از آن به بعد با تشکیل 
گــروه همیاری بانوان با کمک دیگر دوســتان 

فعالیت خود را آغاز کردم.

 در مورد ســمت خــود در این گروه و 
همچنین نوع فعالیت بانوان برایمان بیشتر 

توضیح دهید.
در دوره جدید افتخار مدیر گروه همیاری بانوان 
به من سپرده شده است و در سنوات گذشته و 
حال مسئول کارگروه مددکاری، همچنین عضو 
هیات مدیره مجتمع رعد فاطمیه قم هســتم. 
گروه بانوان متشکل از اعضای پیوسته و وابسته 
و افتخاری هستند. هر دوشنبه جلساتی داشته 
و برنامه ریزی ســاالنه خــود را به اجرا در می 
آورد کلیه فعالیتهای گروه بانوان بر اساس آئین 

نامه مصوب می باشد.
این گروه به کارگروه های مختلف تقسیم شده 

گفت 
و 
گو
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است، کارگروه ها عبارتند از مددکاری، آموزش، 
رستوران ، بازار، فرهنگی و روابط عمومی.

)روابط عمومــی( که تمام گروه ها نیز جداگانه 
شــرح وظایف داشته و طبق آن کار می کنند و 

به هیات مدیره گزارش میدهند.
گروه همیاری بانوان خــود دارای هیات مدیره 
می باشــد ، این هیات مدیره 2 ســال یکبار با 
مشارکت تمام اعضای انتخاب می شوند و هیات 
مدیره از بین خود مدیر گروه، جانشــین مدیر، 

دبیر و خزانه دار را انتخاب می کنند.

 چند نفر در گروه همیاری بانوان 
فعالیت دارند؟

هر هفته در روزهای دوشنبه حدود 40 
نفر شامل مسئوالن و اعضای کارگروه 
ها در جلسات شــرکت می کنند و در 
برنامه های مربوط بــه بازار در حدود 
200 نفر از گروه بانوان همکاری دارند.
دوشنبه اول هر ماه نیز تعداد بیشتری 
از بانوان در جلســات بــرای اطالع از 
برنامه های پیش رو گروه شــرکت می 
کنند. تا کنون مســئولیت 28 بازارچه 
و جشــنواره مجتمع را برعهده داشته 
که با کمــک گروه همیاری بانوان و به 
صورت تنگاتنگ با گــروه جوانان برپا 

شده است.

 انگیزه شــما برای فعالیت در رعد چه 
بوده؟

انگیزه اینجانــب فقط و فقط کمک به معلوالن 
جســمی و حرکتــی که در این جامعه بســیار 

نادیده گرفته شده اند می باشد.
در بســیاری از کشــورها معلوالن مورد توجه 
خاصی بوده و امکانات مناســبی از جمله برای 
آنان معابر، پارکینگ ها و ســهمیه استخدامی 
درنظر گرفته شــده است اما متاسفانه در کشور 

ما تــا کنون امکانات شایســته بــرای این 
عزیــزان منظور نشــده ، آنهــا از نظر بهره 
هوشــی مشــکلی ندارند و چه بســا بسیار 
باهوش اند، همانطور که در دانشــگاه علمی 
کاربردی رعد بسیار موفق هستند و نمرات 
باالیی نسبت به افراد هم کالس غیرمعلول 

خود کسب می کنند.
انگیزه دیگر، کمک بــه این عزیزان باهدف 
شــکوفائی توانمندی آنان و بهره مند شدن 
از حق شهروندی خود و تغییر نگرش جامعه 

نبست به معلوالن است.
هدف اصلــی کمک به ایــن افراد 
برای امکان آموزش در رشــته های 
مختلف منجر به دریافت گواهینامه 
مهارت از ســازمان آمــوزش فنی 
و حرفه ای کشــور برای اشتغال و 
خودکفایی آنها بوده است. به همین 
دلیــل در واحد مددکاری شــروع 
به کار کرده تا بتوانم، مشــکالت و 
مســائل آنها را بررسی و به حداقل 
رساند تا به آموزش آنها کمک شود.

ها  كارگروه  فعالیت  مورد  در   
برایمان توضیح دهید؟

بسیار گسترده  ها  کارگروه  فعالیت 

گفت 
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گو
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اســت به عنوان مثال، کارگروه رستوران : 
اول با ایجاد بوفه کار خود را آغاز کرد، بعد 
متوجه شدیم، که بیشتر این کارآموزان در 
روز غــذای گرم و مــواد پروتئینی مصرف 
نمی کنند ، با موافقت گروه تصمیم گرفته 
شد ظهر غذای گرم همراه با دسر)میوه( از 

آنها پذیرایی شود.

تامین  هزینه های رستوران چگونه   
می شود؟

هزینه رســتوران از طریق گــروه بانوان و 
نذورات تامین و زیر نظر متخصص تغذیه از 

خود گروه غذا طبخ می شود.
در کارگروه آموزش، تمام مشکالت آموزشی 
از طرق مختلف بررســی و بــه مدیرعامل 
اعالم می شــود تا بررسی شود و با راهکار 
مناسب و همچنین در کارگروه ، مددکاری 
با همکاری مددکار مجتمع مسائل شخصی 
و خانوادگی توان یابان مورد بررســی قرار 
می گیرد و تا حد امکان مشکالت آنان حل 

خواهد شد.
ارتقای اطالعات  کارگروه فرهنگی، بــرای 
ضــروری اقدام به برگــزاری همایش های 
مختلف در ســالن همایش رعد برای توان 
یابان، پرســنل و نیکــوکاران می کند، به 

عنوان نمونه همایش هایی از قبیل احیاء قلبی 
ریوی ، آشــنایی با آرتروز و ... که چندی قبل 
برگزار شده است. کارگروه روابط عمومی برای 

معرفی رعد و گرفتن عضویت تالش می کند.
کارگروه بازار، در جشنواره ها و بازارها با کمک 
گروه جوانان فعالیت گسترده دارد. ما هرسال2 
جشــنواره غذا در مهرماه و اردیبهشت برپا می 
کنیم. همچنین برگزاری بازار به مناســبت 12 
آذر روز جهانــی معلول و بازار نــوروزی را در 

تقویم عملیاتی خود دارد.
در ماه مبارک رمضان برنامه افطاری را با حضور 

کارآموزان و خیرین برگزار می کنیم.
در ســالروز والدت حضرت فاطمــه زهرا)س( 
جشــنی را برپا می کنیم کــه درآن به مادران 
نمونه کارآموزان ، کارکنان نمونه و بانوان نمونه 
عضــو گروه همیاران ، انتخــاب و جوایزی اهدا 

می شود.

 ممکن است با خواندن این مطالب بانوان 
زیادی مایل به همکاری با گروه باشــند، 

چگونه می توانند با شما همکاری كنند؟
گــروه بانوان با خرســندی مقــدم افراد جدید 
را گرامــی می دارد و پذیرای آنهاســت ، هیچ 
ممنوعیتی بــرای عضویت در این گروه نداریم، 
مــا معموال در هفته یک تــا 2 نفر عضو جدید 

میگیریم.

 از نظر شما رعد یعنی چه؟
از نظر بنده رعد یعنــی محل تالقی و برخورد 
اندیشــه هــای واالی انســانی و خیرخواهی و 

احترام به کرامت انسانی است.
من رعد را به صورت خانــه دوم خود نگاه می 

کنم و عاشق این بچه ها هستم.

 صحبت آخر:
خدا را شاکرم که مرا مورد لطف خود قرارداد تا 
خدمت گزار قشری از جامعه باشم که با وجود 
مشکل جسمی دارای هوش و استعدادی نهفته 
هســتند که اگر شکوفا شــود از مصرف گرائی 
به تولید و زندگی در خور شــأن خود نائل می 

شوند.
جا دارد از اعضای گروه بانوان بخاطر ســپردن 
مســئولیت گروه تشــکر و قدردانی کرده و از 
مسئوالن دوره های قبل نهایت تشکر را داشته 
و امیــدوارم که بتوانیم دســت در دســت هم 

مشکالت معلوالن را بحداقل برسانیم.
مســئوالن و دســت انــدرکاران مجتمع رعد 
صمیمانه از درگاه ایزد منان خواســتار سعادت، 
سالمتی و موفقیت روزافزون شما بانوی نیکوکار 

است.
دعای خیر كارآموزان بدرقه راهتان

گفت 
و 
گو
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ـــای  ـــد، پالکارده ـــع رع ـــراف مجتم ـــای اط از خیابان ه
ــده  ــه دیـ ــرف بازارچـ ــه طـ ــوان بـ ــا عنـ ــزرگ بـ بـ
ــک  ــیدی یـ ــی رسـ ــه دم در مـ ــی بـ ــد. وقتـ می شـ
پـــالکارد بـــزرگ از پوســـتر بـــازار بـــه چشـــم 

. د ر می خـــو
بیســـت و ششـــمین 
خیریـــه  بازارچـــه 

رعـــد 
ــاه  ــا 17 آذرمـ 14 تـ
از ســـاعت 10 تـــا 

2 2
بـــه مناســـبت 12 
جهانـــی  روز  آذر 

معلـــول
داریـــد  دوســـت 
ـــازار  ـــوی ب ـــد ت ببینی
ــود؟ ــر بـ ــه خبـ چـ

بـــه  آذر   15 و   14
آلودگـــی  علـــت 
ـــران  ـــوا، ته ـــدید ه ش
تقریبـــا تعطیـــل شـــد. 16 آذر هـــم در رحمـــت 
پـــروردگار بـــاز شـــد و بـــاران شـــدیدی می باریـــد، 
ولـــی هـــوا چـــه آلـــوده باشـــد چـــه پـــاک، چـــه 
ــد.  ــی نمی کنـ ــی، فرقـ ــه آفتابـ ــد و چـ ــی باشـ بارانـ
همیشـــه بـــا دســـته دســـته از انســـان های نیکـــوکار 

خیریه رعد
چه12 آذر 

ی به بازار
ه

گا
ن

کـــه منتظـــر بازارهـــای مجتمـــع رعـــد 
هســـتند، مواجـــه می شـــوی جلـــوی 
در، میـــز روابط عمومـــی و عضویـــت را 
می دیـــدی کـــه پرســـنل رعـــد بـــا روی 
بـــاز از شـــما اســـتقبال می کردنـــد و 
بـــا بروشـــور و توضیـــح در مـــورد ایـــن 
مجتمـــع، مهمان هـــا را بـــا فعالیت هـــای 
ـــی  ـــد بلیت ـــا خری ـــد ب ـــنا می کنن ـــد آش رع
ـــت،   ـــد اس ـــع رع ـــن مجتم ـــع ای ـــه نف ـــه ب ک

بـــازار می شـــوید. وارد 
قســـمت ورودی یـــا حیـــاط، چـــادر زده 
ــای  ــا دور آن غرفه هـ ــود و دورتـ ــده بـ شـ

ــد. ــده می شـ ــف دیـ مختلـ
ــیاء،  ــاپ روی اشـ ــورآالت، چـ ــه زیـ غرفـ
گلـــدان،  و  گل  خیاطـــی،  ســـفارش 
همینطـــور  و  پیتـــزا  شـــیرینی ها، 
ـــه  ـــه ک ـــی بازارچ ـــان مال ـــای حامی غرفه ه
ـــا حضـــور خـــود بازارهـــای رعـــد  همیشـــه ب
ـــد:  ـــاتی مانن ـــد مؤسس ـــت می کنن را حمای
کالـــه بـــا انـــواع پنیرهـــای خوشـــمزه و 
مـــواد پروتئینـــی، الیـــت بـــا پاکت هـــای 
ســـوپ و قـــرص مـــرغ و گوشـــت و ... 
ــی،  ــذ، ایلـ ــس های لذیـ ــا سـ ــاپ بـ کچـ
ـــده  ـــو و... دی ـــتوان ج ـــپرس، رس ـــن اکس ب

. می شـــد
منـــوی  بـــا  همکـــف  ورودی  ســـالن 
غذاهـــای هیجان انگیـــزی بـــه طـــرف 
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رســـتوران هدایـــت می شـــدیم. غذاهایـــی اخبار
ـــد  ـــوکار مانن ـــوان نیک ـــت بان ـــت پخ ـــا دس ب
ته چیـــن و چلوکبـــاب، کوفتـــه، جوجـــه، 
آش و... کـــه بعـــد از دیـــدن و خریـــد از 
کمـــی  رســـتوران  در  می شـــد  بـــازار 
اســـتراحت کـــرد و از خـــوردن غذاهـــای 

خوشـــمزه لـــذت بـــرد.
انتهـــای ســـالن، کافی شـــاپ بـــا چـــای و 
ـــی،  ـــرهای رنگ ـــک و دس ـــواع کی ـــوه و ان قه

هیجـــان انگیـــز بـــه نظـــر می آمـــد.
در طبقـــه اول کـــه می تـــوان گفـــت 
ــالش  ــود، تـ ــازار بـ ــمت بـ ــن قسـ بهتریـ
و زحمت هـــای ایـــن مجتمـــع، اینجـــا 

ــی داد. ــان مـ ــودش را نشـ ــال خـ کامـ
بـــا  رعـــد  کارآمـــوزان  و  توان یابـــان 
ــن  ــی ایـ ــای آموزشـ ــدن کالس هـ گذرانـ
مجتمـــع حـــاال، ثمـــره کارشـــان را در 
غالـــب غرفه هـــای مختلـــف بـــه تماشـــا 

ــد. ــته بودنـ گذاشـ
ـــا  ـــه ب ـــوب ک ـــوخت چ ـــرق و س ـــه مع غرف
ــه را  ــود همـ ــز خـ ــای حیرت انگیـ تابلوهـ

ـــته بـــود.  بـــه تحســـین واداش
ـــگ  ـــگ و وارن ـــال های رن ـــر ش ـــه دیگ غرف
ــه کار  ــبز و زرد کـ ــی و سـ ــی و آبـ صورتـ

ســـارا یکـــی از کارآمـــوزان بـــود. 
سارا در توضیح کارهایش گفت: 

ایـــن ســـبک را در کالس هـــای رعـــد 
ـــا  ـــال ب ـــاپ روی ش ـــه چ ـــدم ک ـــوزش دی آم

ـــی  ـــعر فارس ـــای ش ـــت  و جمله ه ـــابلون اس ش
ـــد  ـــه و گوین ـــو دیوان ـــت و ت ـــن مس ـــد: م مانن
ـــاپ  ـــت، چ ـــق و مس ـــود عاش ـــی ب ـــه دوزخ ک

شـــده بـــود .
ـــه ای  ـــن جمل ـــاده تری ـــزود: س ـــه اف وی در ادام
کـــه در مـــورد رعـــد می توانـــم بگویـــم: 
ــت  ــد راحـ ــوالن می تواننـ ــه معلـ ــی کـ جایـ

باشـــند.
ـــای  ـــی و  خط ه ـــار خوشنویس ـــر آث ـــه دیگ غرف
ـــیدی  ـــته جمش ـــد، فرش ـــد رع ـــای هنرمن زیب

چشـــم را نـــوازش می کـــرد. 
طاهـــره گـــودرزی کـــه بیـــش از 7 ســـال از 
ـــط  ـــای خ ـــت وکالس ه ـــد اس ـــوزان رع کارآم
ـــا  ـــاال ب ـــده، ح ـــی را گذران ـــی و قالیباف – نقاش
یـــک قالـــی زیبـــا و تعـــدادی از تابلو هـــای 
خـــود، پشـــت غرفـــه نشســـته و کارهایـــش 
را در معـــرض فـــروش گذاشـــته بود.طاهـــره 
گـــودرزی: رعـــد جایـــی اســـت کـــه مـــا را 
ــش  ــی آرامـ ــا خیلـ ــد و اینجـ درک می کننـ

دارم.
نـــدا فقیهـــی 28 ســـاله، فارغ التحصیـــل 
ــرا)س(،  ــگاه الزهـ ــک از دانشـ ــته گرافیـ رشـ
از ســـال 83 کارآمـــوز کالس هـــای مختلـــف 
مجتمـــع رعـــد بـــوده و در حـــال حاضـــر از 
همـــکاران روابط عمومـــی مجتمـــع رعـــد 
ـــت  ـــی پش ـــای نقاش ـــای زیب ـــا کاره ـــت و ب اس
از  تابلوهـــای عکاســـی شـــده  شیشـــه و 
ـــرکت  ـــه ش ـــود در بازارچ ـــط خ ـــت توس طبیع

کـــرده بـــود. 
ـــی  ـــرش و محل ـــرای پ ـــکویی ب ـــد، س ـــدا: رع ن

ـــت. ـــرفت اس ـــرای پیش ب
غرفـــه نقاشـــی روی شیشـــه و ویتـــرای 
ـــروف و  ـــا ظ ـــوزان، ب ـــر کارآم ـــده از دیگ حمی
ــرد.  ــه می کـ ــب توجـ ــاد جلـ ــای شـ رنگ هـ
ـــال  ـــس و ح ـــا ح ـــه ب ـــم ک ـــفال ه ـــه س غرف
خـــاص خـــاک و گل کارهـــای خـــود را بـــه 

عرضـــه گذاشـــته بـــود.
اگـــر کســـی می خواســـت دســـت ها و ســـر 
ــت از  ــی توانسـ ــد مـ ــه کنـ ــودش را بیمـ خـ
ــوزان  ــتباف  کارآمـ ــای دسـ ــال و کاله هـ شـ

خریـــداری کنـــد. 
ــد  ــا گردنبنـ ــره ای بـ ــرات مهـ ــه جواهـ غرفـ
و دســـتبند آیـــدا عزیـــزی هـــم کـــه از دور 
ــت  ــال اسـ ــرد او 8 سـ ــه می کـ ــب توجـ جلـ
ــای مختلـــف رعـــد  ــه کارآمـــوز کالس هـ کـ
و در غرفـــه اش زحمـــات دســـت  بـــوده 

می فروخـــت. را  خـــودش 
ــه  ــه دیگـ ــک طبقـ ــوز یـ ــد هنـ ــر کنیـ صبـ

ــده  مانـ
در طبقـــه دوم غرفه هـــای زیـــادی دیـــده 
ــی  ــواد خوراکـ ــل: کتـــاب، مـ ــد مثـ می شـ
ماننـــد ترشـــی و مربـــا و شـــیرینی های 
ـــی و گـــز و ســـوهان و ... دیـــده  یـــزدی و کرمان

. می شـــد
ـــوکار  ـــوان نیک ـــی از بان ـــه یک ـــس ک ـــه م غرف
ـــع و  ـــه ســـینی و مجم ـــی ظـــروف از جمل تمام
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گز
ـــه  ـــع خیری ـــه نف ـــا ب ـــرده ت ـــدا ک ـــقاب را اه بش

ـــود. ـــمگیر ب ـــم چش ـــود ه ـــه ش فروخت
خانـــم حشـــمت تفضلـــی کـــه 17 ســـال اســـت 
ـــروه  ـــرده و درگ ـــرکت ک ـــا ش ـــام بازاره در تم
ــد و در ایـــن 4 روز  ــوان فعالیـــت می کنـ بانـ
ـــت:  ـــته، گف ـــور داش ـــد حض ـــای رع در غرفه ه
مـــن محیـــط رعـــد را مقـــدس می دانـــم و 
هـــر وقـــت بـــه رعـــد می آیـــم انـــگار وارد 

ــوم.  ــت می شـ بهشـ
ــاری ســـختی  ــازار قبـــل بیمـ وی گفـــت: بـ
ـــا  ـــودم را در بازاره ـــت خ ـــی فعالی ـــتم ول داش
ـــوب  ـــال خ ـــازار کام ـــد از ب ـــردم و بع ـــم نک ک
شـــدم کـــه پزشـــکم متعجـــب شـــده بـــود. 
پالتـــو،  ماننـــد،  اجـــاره ای  غرفه هـــای 
ـــه  ـــرک و غرف ـــای ت ـــه لباس ه ـــلوار، و غرف ش
ــان  ــی سرشـ ــه دوزی، خیلـ ــای تکـ مانتوهـ

شـــلوغ بـــود.
ـــب  ـــی جل ـــو 100 درصـــد اهدای ـــا تابل ـــی ب اتاق
توجـــه می کـــرد. خانـــم فریـــده داوری کـــه 
خـــود  8 ســـال از بانـــوان فعـــال ایـــن مجتمـــع 
ـــت:   ـــاق گف ـــن ات ـــاس ای ـــورد اجن ـــت در م اس
ـــاس،  ـــد لب ـــو مانن ـــایل ن ـــوکار وس ـــراد نیک اف
ـــه،  ـــپزخانه، پارچ ـــروف آش ـــی، ظ ـــایل برق وس
وســـایل منـــزل و... اهـــدا می کننـــد تـــا 
در ایـــن بـــازار بـــه نفـــع خیریـــه رعـــد بـــه 
ــی  ــد یعنـ ــر وی رعـ ــد. از نظـ ــروش برسـ فـ

ـــق! عش
ـــان رعـــد بســـیار  ـــازار، حضـــور جوان در طـــول ب

ـــت  ـــه وق ـــی ک ـــرد جوانان ـــه می ک ـــب توج جل
ــر  ــور خیـ ــرای امـ ــان را بـ ــرژی خودشـ و انـ
می گذارنـــد و بـــا فعالیت هـــای مختلـــف 
ـــازار،  ـــت ب ـــا، حراس ـــور در غرفه ه ـــد حض مانن
ـــن  ـــا آخری ـــدگان، ت ـــنجی از بازدیدکنن نظرس
ـــم  ـــظ نظ ـــرای حف ـــؤالنه ب ـــب مس ـــاعات ش س

ـــد. ـــالش بودن ـــازار در ت ب
صـــدای جوانانـــی کـــه از پشـــت میکروفـــن 
ــان معرفـــی  ــه مهمانـ ــا را بـ مرتـــب غرفه هـ
بـــا  و  می شـــد  شـــنیده  می کـــرد، 
برنامه هـــای شـــاد و ســـرگرم  کننـــده مثـــل 
قرعه کشـــی و حـــراج، جـــوی سرشـــاراز 

شـــادی بـــه وجـــود می آوردنـــد.
همانطـــور کـــه خیریـــه رعـــد بـــا اهـــداف 
انســـان دوســـتانه تأســـیس شـــده، یـــار 
و یـــاور خیریه هـــای دیگـــر هـــم بـــود، 
 ( دهش پـــور  بهنـــام  خیریـــه  غرفـــه 
حمایـــت از بیمـــاران مبتـــال بـــه ســـرطان( 
ــان  ــودکان و نوجوانـ ــک )کـ ــه مالئـ و خیریـ
بی سرپرســـت و یتیـــم( هـــم در ایـــن بـــازار 

ــتند. ــور داشـ حضـ
ــب  ــن 4 شـ ــتید در ایـ ــت داشـ ــر دوسـ اگـ
ســـینما برویـــد 2 شـــب هـــم  فیلـــم 
آینه هـــای روبـــه رو  بـــا حضـــور تهیـــه 
ـــد  ـــش رع ـــالن همای ـــران در س ـــده و بازیگ کنن
اکـــران شـــد کـــه درآمـــد آن بـــه خیریـــه 

رعـــد اهـــدا شـــد. 
ـــم  ـــون  ه ـــر و تلویزی ـــینما، تئات ـــدان س هنرمن

کـــه بـــا حمایت هـــای همیشـــگی خـــود 
ـــای  ـــتری در بازاره ـــت بیش ـــث جذابی باع

ـــتند. ـــد و هس ـــد بودن رع
ــرد،  ــدگان از زن و مـ ــان بازدیدکننـ  میـ
دختـــر و پســـر، دیـــده می شـــد. پســـر 
بادکنـــک  بـــا  یکســـاله  کوچولـــوی 
ســـفیدش کـــه جوانـــان بـــه او داده 
بودنـــد تـــا پدربـــزرگ بـــا موهـــای 
ســـفید و لبخنـــد از ســـر رضایتـــش 
میـــان جمعیـــت از غرفه هـــا دیـــدن 
بـــا  کـــه  خانـــواده ای  می کردنـــد. 
بودنـــد،  آمـــده  کوچـــک  بچه هـــای 
دلیـــل آمدنشـــان  را آشـــنا کـــردن 
ـــه  ـــای خیری ـــا محیط ه ـــود ب ـــدان خ فرزن
ــد. ــوان می کردنـ ــی عنـ ــان کودکـ از زمـ
ـــی،  ـــه یادماندن ـــر 4 روز ب ـــه در آخ خالص
از  بـــا صفـــا و صمیمیـــت گروهـــی 
بانـــوان نیکـــوکار، جوانـــان، پرســـنل 
ــه  ــش بـ ــالن همایـ ــد سـ ــع رعـ مجتمـ
ــار  ــن بـ ــر ایـ ــی اگـ ــید، ولـ ــان رسـ پایـ
ــا و  ــد برنامه هـ ــد، بدانیـ ــازار نبودیـ در بـ
بازارهـــا و جشـــنواره های زیـــادی در راه 
اســـت کـــه می توانیـــد بـــرای اطـــالع از 
ـــه  ـــد ب ـــع رع ـــایت مجتم ـــا در وب س آنه
نشـــانی: www.raad-charity.org از 

ــوید.  آن مطلـــع شـ
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گفت گو از: 
شهرزاد چهره نگار

مجتمــع آموزشــی نیکوکاری 
رعــد بــا هــدف آمــوزش به 
معلــوالن بــرای خودکفایی و 
بخش  با  عزیزان  این  اشــتغال 
آموزش و تشــکیل کالس های 
با مدرک معتبر  مختلف همراه 
فنی حرفه ای  از جمله: معرق، 
موسیقی)ارگ(  چوب،  سوخت 
ساز های ســنتی، گل و سفال، 
مهارت های زندگی، نقاشی، کر 

و صداسازی زبان انگلیسی در 4 سطح، کامپیوتر 
در 5 ســطح )ICDL1-ICDL2(، فتوشــاپ، 
کرل، فالش خوشنویسی، سرمه دوزی، بوچیا و 

تیروکمان مشغول به فعالیت  است.
در هر شماره از خبرنامه تالش می شود یکی از 
این کالس های مجتمع رعد را به شما خواننده 

گرامی معرفی کنیم.

برای این شــماره با هنر معرق 
بیشتر آشنا شویم. 

وارد کالس معرق که شــدم با 
تصور ذهنی گذشــته از معرق 
به سبک سنتی، حقیقتا بسیار 
زیاد از دیدن کارهای بچه های 
کالس معرق به ســبک جدید 
شگفت زده شــدم. انگار با هر 
تراش کوچــک از یک قطعه از 
تابلــو، انرژی بزرگــی متصاعد 

می شد.
تــالش  و  کارهــا  محــو  اول 
با شور  توان یاب که  هنرجویان 
و عشق خاصی مشغول ساختن اثر هنری خود 

بودند، شدم.
پروین خالقی، متولد تهران، بزرگ شده شیراز، 
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متأهــل و دارای 3 فرزند اســت. وی اســتاد و 
مدرس معرق به سبک جدید )تفکیک رنگ( در 

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد است.
   

 برایمان در مورد این كاس و تدریس این 
هنر و نحو آشنا شدنتان را با رعد بگویید.

3 سال است که در رعد مشغول تدریس معرق 
به سبک جدید هستم. از طریق سازمان صنایع 
دستی برای آموزش معرق به رعد معرفی شدم.  
جالب اینجا بود که همیشــه آرزوی تدریس به 
معلوالن را داشــتم و با این پیشنهاد به آرزوی 
مــن جواب داده شــد. به نظرم ایــن دعوت و 

مأموریتی از طرف خدا بود. 
شــاید معرق به سبک ســنتی بیشتر شناخته 
شــده بود، با زمینه کار پولی اســتر و طرح ها 
محدود می شــد بــه گل، گل مــرغ، خاتون و 
نهایت مینیاتور های اســتاد فرشچیان و در آن 
سبک فقط "سطح" را کار می کردیم و از لحاظ 

طرح، دســتمان بسته بود. اما از 10 سال پیش 
به این طرف سبکی جدید در معرق وارد شد به 
نام "رئال" یا "جدید" کــه البته به نام تفکیک 
رنــگ هم گفته می شــود. در ایــن روش تمام 
تکنیک های نقاشــی را پیدا می کنیم به کارمان 
ســایه، بعد و حجم می دهیــم و از لحاظ طرح 
هم دســتمان کامال باز است، ما حتی می توانیم 
چهــره کار کنیم و عکــس را تبدیل به معرق 

کنیم.

چند روز در هفته كاس معرق تشکیل   
می شود؟

4 روز از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر

 قدیمی ترین شاگردان، چند ساله كه كار 
می كنند؟

از 3 سال پیش که این آموزش را در رعد شروع 
کردم، تا به حال هنرجویان مشغول کار هستند 
و قبل از ایــن زمان، کالس معرق ســنتی در 

مجتمع رعد برگزار می شد.

 آیا تــا به حال اقدامی بــرای برگزاری 
نمایشگاه گروهی هنرجویان كرده اید؟

بلــه ، نمایشــگاه هایی در نمایشــگاه قــرآن و 
نمایشــگاه کتاب داشته ایم. مهمترین و بهترین 

غرفه کارآموزان، در بازار های مجتمع رعد است 
که موقعیت برای عرضه تابلوها ایجاد می شود.

 ایــن كاس با هدف اصلی رعد، آموزش 
منجر به اشتغال، این مجتمع چقدر موفق 
بوده چگونه می تــوان این كارهای زیبا را 

سفارش داد؟
بچه های کالس آنقدر مهــارت و توانایی دارند 
کــه می توانند ســفارش به تعداد زیــاد را هم 
قبول کنند. یکی از شاگردان را به یک رنگ کار 
معرفی کردیــم و االن یک رنــگ کار حرفه ای 
معرق شــده اســت و زیرکارهــای مجموعه را 
وی کار می کند. از دیگر شــاگردان هم در این 
مجتمع و هم در مجتمع رعد الغدیر مشغول به 
تدریس هســتند. غیر از تابلو کارهای کاربردی 
هم کار می کنیم مانند میز عســلی، میز تلفن، 
میز جلو مبل، میز کنسول، پاراوان، آینه، قوطی 
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دستمال کاغذی، بیشتر شاگردان اینجا در 
حد استادی هستند و می توانند این هنر را 

آموزش دهند.

 شما چند ســال است كه این هنر را 
زمینه  این  در  مداركی  چه  و  آموختید 

دارید؟
خوب اســت از اینجا شــروع کنم که اصال 
نمی دانستم معرق چیســت؟ منزل یکی از 
دوســتان بودم که که دخترشان کار معرق 
می کــرد، از معرق تصویــر کارهای خیابان 
ویال را داشتم. با دیدن کارهای او فردای آن 
روز برای کالس ثبت نام کردم. دوره هایی با 
استادان بزرگ مانند استاد منوچهر زنگنه و 
استاد اینانلو گذراندم. مدرک فنی حرفه ای 
درجــه یک و درجه 2 مــدرک مربیگری و 
مدیریت را دریافت کرده و مجوز آموزشگاه 
را دارم و عضو ســازمان میراث فرهنگی هم 
هستم. چند نمایشــگاه انفرادی  و گروهی 
داشــتم و 18 سال اســت که در این حرفه 
مشغول هستم، به دلیل سابقه کار و مدارکم 
به من درجه فوق لیســانس هنر داده شده 

است.

 رعد از نظر شما یعنی چه؟

رعد برای من یک تیکه از زندگی شده و 
برای من عشق است.

دو نفــر از توان یابــان هنرمند بــا نام های آیدا 
و خدیجه مشــغول ســاخت تابلوهــای زیبای 
خودشــان بودند، خواســتم که در مــورد این 

کالس و هنرشان بیشتر با هم صحبت کنیم.
آیدا عزیز حسین زاده 28 ســاله دارای مدرک 
دیپلم کوچک ترین فرد خانواده دارای 2 خواهر 
و یــک برادر که با هــم زندگی می کنند. پدر و 
مادر فوت شده اند، نوع معلولیت ضایعه نخاعی 

و با ویلچر حرکت می کند.

 چگونــه با رعد آشــنا شــدید و چه 
آموزش هایی در این مجتمع دیدید؟

8 ســال پیش از طریق یکی از دوستان با رعد 
آشــنا شــدم. کالس های مختلفی را گذراندم 
مانند زیــورآالت، خیاطی، رایانه و مدارک فنی 
و حرفه ای دریافت کرده ام. 8 ســال اســت که 
معرق کار می کنم، اول سبک سنتی و از 3 سال 
پیش سبک جدید را  کار می کنم. در این رشته 
مدرک درجه یک و درجــه 2 از فنی حرفه ای 

دریافت کرده ام.

 هیچ وقت آموزش دادید؟
قبال بله، در منزل شاگرد خصوصی داشتم ولی 

االن به دلیل فوت مادر و پدرم موقعیت شاگرد 
خصوصی در منزل را ندارم.

داشته  درآمد  توانســتید  معرق  از  آیا   
باشید؟

اگر تابلوها فروش برود، بله، اگر بازاریابی بهتری 
در این زمینه شــود، می توانــد فروش خوبی 

داشته باشد.

 رعد را در یک جمله ....
مکانی كه می تونه توانایــی ما را به اوج 
برســونه ولی باید بخواهیم و من خواستم 

و به این درجه رسیدم.
توان یاب و هنرجوی بعدی خدیجه عسگری 39 
ساله، لیســانس فقه و حقوق از دانشگاه تربیت 
معلم تهران، با پدرش زندگی می کند  و مادرم 

فوت شده و با ویلچر حرکت می کند. 

 شما با رعد چگونه آشنا شدید و از چه 
كاس هایی استفاده كردید؟

7 ســال پیــش از طریــق روزنامــه و یکی از 
آشــنایان با رعدآشنا شــدم وکالس های رایانه 
و  حســابداری و معرق را گذرانــدم و مدارک 
فنی حرفــه ای گرفتم. در معرق مدرک درجه 2 
را دارم و در فهرســت انتظار آزمون درجه یک 

ش
گزار
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هســتم. 4 سال معرق به سبک ســنتی کار کردم و 2 سال است که سبک جدید را 
کار می کنم.

 آیا در نمایشگاه انفرادی یا گروهی شركت كردید؟
نمایشگاه انفرادی نداشتم ولی در نمایشگاه های گروهی که از طرف رعد با شهرداری 
برگزار شــده شرکت کرده ام آخرین نمایشــگاه به نام شیخ بهایی در مجتمع تجاری 

سئول برگزار شد.

 تابلوهای معرق گران به نظر می رسد، دلیلش چیست؟
ممکن است گران باشد، ولی هزینه تابلوها هم زیاد است و خیلی کار و زمان می برد، 
پس به همان نســبت هم ارزشــگذاری می شــود. کارها تفاوت می کند از کار ساده 
کوچــک با قیمت 40 یا 50 هزار تومان شــروع می شــود و تا چنــد میلیون تومان 

می رسد. 

 چه پیشنهادی در مورد فروش بیشتر دارید؟ 
اگر شرایطی برای بازارچه دائمی به وجود بیاید به نظر فروش بهتر می شود.

 رعد در یک جمله....

رعد منبع انرژی است.
من قبل از اینکه با رعد آشنا شوم با معلوالن ارتباط نداشتم، نخستین جایی است که 

به صورت گروهی و نزدیک در ارتباط هستم و خیلی از این بچه ها انرژی می گیرم.
پرســنل رعد خیلی همکاری می کنند و روش برخوردشان با همه جا فرق می کند و 
اســتثنایی هستند. اگر مایل باشید از کارهای زیبای معرق به سبک جدید در منزل 
یا محل کار خود داشــته باشید، برای سفارش می توانید با واحد آموزش مجتمع رعد 

تماس بگیرید. 
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تو اي زیباتر از خورشید زیبایم
                            تو اي واالترین مهمان 
دنیایم
شروع کن
          یک قدم با تو
                         تمام گام هاي مانده اش 
با من

مـــروري مختصـــر بـــر تاریخچـــه 
مجتمـــع آموزشـــي نیکـــوكاري رعـــد

تأســـیس و فعالیـــت نخســـتین مرکـــز رعـــد 
ــت 2811  ــماره ثبـ ــه شـ ــال 1363 بـ در سـ
ـــي،  ـــاي آموزش ـــزاري دوره ه ـــور برگ ـــه منظ ب
ــازان گرانقـــدر  فنـــي حرفـــه اي وی ـــژه جانبـ
ــته  ــي در رشـ ــمي و حرکتـ ــوالن جسـ و معلـ

ـــاز،  ـــر )3جانب ـــت 5 نف ـــي و باظرفی ـــه کش نقش
معلـــول عـــادي( و حمایـــت از اشـــتغال بـــه 
ـــن  ـــال 1365 ضم ـــد. در س ـــاز ش ـــان آغ کار آن
توســـعه دوره هـــاي آموزشـــي، اقـــدام در 
جهـــت تهیـــه زمیـــن و احـــداث ســـاختمان 
بـــا امکانـــات رفاهـــي خـــاص معلـــوالن 
جســـمي حرکتي در دســـتور ســـاخت کار 
ــه  ــن در منطقـ ــدای زمیـ ــت. اهـ ــرار گرفـ قـ

شـــهرک غـــرب در ســـال 1366، انجـــام 
کار در  پروانـــه  دریافـــت  و  کار  مقدمـــات 
ســـال 1368، پایـــان عملیـــات ســـاختماني 
بـــا زیربنـــاي 4200 متـــر مربـــع در ســـال 
ــا  ــت کالس هـ ــردن ظرفیـ ــاال بـ 1382 – بـ
و کارگاه هـــا، اضافـــه کـــردن دوره هـــاي 
آموزشـــي و مشـــاوره و توان بخشـــي بـــا 
ظرفیـــت هـــر دوره 200 نفـــر توان یـــاب، 

ــاره  ــن بـ ــه در ایـ ــود کـ ــي بـ ــزء اقداماتـ جـ
زمانـــي بـــه انجـــام رســـید.

ـــع، 15  ـــن مجتم ـــدف واالي ای ـــتاي ه در راس
ـــود  ـــت خ ـــاط فعالی ـــر نق ـــر در دیگ ـــز دیگ مرک
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــاز کردن ـــرور آغ ـــه م را ب
ـــاه  ـــي کوت ـــس از مدت ـــد پ ـــز رع ـــه مراک اینک
در امـــور مالـــي و اداري مســـتقل مي شـــوند، 
ـــاًل  ـــت کام ـــوع فعالی ـــاب ن ـــن رو در انتخ از ای

ــر  ــل در هـ ــن دلیـ ــه همیـ ــتند. بـ آزاد هسـ
ـــي از  ـــراغ یک ـــه س ـــد ب ـــه رع ـــماره از خبرنام ش
ایـــن مراکـــز رفتـــه تـــا بـــا فعالیت هـــاي آن 
بیشـــتر آشـــنا شـــویم. در ایـــن شـــماره بـــه 
ـــه  ـــد فاطمی ـــوکاري رع ـــي نیک ـــع آموزش مجتم

ـــم. ـــي پردازی ـــم م ق
طبـــق آمـــار بهداشـــت جهانـــي 10 درصـــد 
ــکیل  ــوالن تشـ ــان را معلـ ــت جهـ از جمعیـ

آشنائي با فعالیت مجتمع آموزشي 
نیکوکاري رعد – فاطمیه قم

مراکز رعد
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ــد  ــا 3 درصـ ــن 2/5 تـ ــه بیـ ــد کـ مي دهنـ
آنـــان معلـــوالن جســـمي حرکتي بـــرآورد 
می شـــوند. بـــا توجـــه بـــه آخریـــن آمـــار، 
ـــدد  ـــم ع ـــتان ق ـــزان در اس ـــن عزی ـــد ای درص
قابـــل توجهـــي اســـت. بـــه همیـــن منظـــور 
ــي در  ــن مجتمعـ ــیس چنیـ ــه تأسـ ــاز بـ نیـ
ــدي  ــرادران امجـ ــد و بـ ــاس شـ ــم احسـ قـ
بزرگوارشـــان،  پـــدر  وصیـــت  بـــر  بنـــا 
شـــادروان مرحـــوم حـــاج آقـــا غالمحســـین 
ـــع  ـــال 1382 مجتم ـــاني، در س ـــدي کاش امج
توان یابـــان اســـتان قـــم را تأســـیس کـــرده 
ــا  ــاختماني بـ ــداث سـ ــه احـ ــادرت بـ و مبـ
ــمي حرکتي  ــوالن جسـ ــژه معلـ ــات ویـ امکانـ
کردنـــد. از آنجـــا کـــه طـــرح در دســـت 
احـــداث بـــا ویژگي هـــاي خـــاص، نیازمنـــد 
ـــت،  ـــوده اس ـــناس ب ـــص و کارش ـــراد متخص اف
ـــز  ـــایي مراک ـــدد شناس ـــرم در ص ـــان محت وراث

مشـــابه برآمدنـــد.
ـــز  ـــض مرک ـــود فی ـــدس محم ـــق مهن  از طری
ـــرد  ـــا عملک ـــا را ب ـــي و آنه ـــران معرف ـــد ته رع
ـــه  ـــورد توج ـــه م ـــنا شـــدند ک ـــد آش ـــز رع مراک
ـــن دو  ـــات بی ـــس از توافق ـــت و پ ـــرار گرف وی ق
ـــروحه  ـــوارد مش ـــه م ـــال تجرب ـــا انتق ـــرف ب ط

ـــت: ـــرار گرف ـــب ق ـــورد تصوی ـــر م زی

ـــال و  ـــام فع ـــه تم ـــاختمان نیم ـــد س ـــرر ش مق
ـــي  ـــال 1391 بخش ـــه دوم س ـــط نیم ـــا اواس ت
ــره  ــاده بهـ ــع آمـ ــر مربـ ــدود 5000 متـ حـ

بـــرداري شـــود.
 شـــروع فـــاز یـــک شـــامل: اجـــاره مـــکان 
انـــدازي  راه  و  مناسب ســـازي  و  موقـــت 
ــه،  ــه رایانـ ــي از جملـ ــته آموزشـ ــد رشـ چنـ
حســـابداري و بعضـــي از رشـــته هاي صنایـــع 
ــازمان  ــتي و سـ ــوز بهزیسـ ــا مجـ ــتي بـ دسـ
فنـــي و حرفـــه اي و تجهیـــز کالس و کارگاه هـــا 

ــود. ــد بـ ــا خواهـ ــرداري از آنهـ و بهره بـ
 جـــذب کارآمـــوز: از بیـــن خواهـــران و 
بـــرادران معلـــول جســـمي حرکتي واجـــد 

ــد. ــرایط باشـ شـ

اقدامات اجرایي:
ـــوکاران  ـــي از نیک ـــاري گروه ـــال ج ـــل س اوای
ـــع  ـــئوالن مجتم ـــراه مس ـــه هم ـــم ب ـــتان ق اس
آموزشـــي نیکـــوکاري رعـــد تهـــران جلســـه 
ـــد  ـــزار کردن ـــم را برگ ـــز ق ـــای مرک ـــات امن هی
و ضمـــن انتخـــاب هیـــات امنـــاء و هیـــات 
ـــیر فعال ســـازي  ـــل در مس ـــره و مدیرعام مدی
ایـــن مرکـــز گام بلنـــد و رو بـــه جلویـــي را 

برداشـــتند.

ــات  ــکیل جلسـ ــا تشـ ــره بـ ــت مدیـ هیئـ
ــاذ  ــي را اتخـ ــات مهمـ ــدد تصمیمـ متعـ
کـــرد کـــه تعـــدادي از آنهـــا بـــه شـــرح 

زیـــر اجرایـــی شـــده اســـت:
ــازه  ــاري و سـ ــاور معمـ ــاب مشـ  انتخـ
از  اســـتعالم  دریافـــت  صالحیتـــدار، 
پیمانـــکاران واجـــد شـــرایط، ســـرعت 
بخشـــیدن بـــه منظـــور بهره بـــرداري 
ــده و  ــاخته شـ ــه سـ ــت از دو طبقـ موقـ
ســـایر اقدامـــات ضـــروري. همچنیـــن 
ــاحت 300  ــه مسـ ــاختماني بـ ــن سـ رهـ
ــریع  ــزاري سـ ــراي برگـ ــع بـ ــر مربـ متـ

آموزشـــي  کالس هـــاي 

رعـــد  فعالیت هـــاي  آغـــاز 
قـــم: فاطمیـــه 

در شـــب میـــالد حضـــرت امـــام حســـین)ع( 
ـــن  ـــم جش ـــزاري مراس ـــا برگ ـــان ب و همزم
ـــي از  ـــین)ع( جمع ـــه الحس ـــالد اباعبدال می
ـــراد  ـــي از اف ـــوکار و گروه ـــهروندان نیک ش
خیـــر قمـــي گرد هـــم آمدنـــد و بـــا 
ــت  ــه فعالیـ ــان زمینـ ــدا کمک هایشـ اهـ
ـــوکاري  ـــي نیک ـــز آموزش ـــن مرک پانزدهمی
ـــد.  ـــم آوردن ـــم فراه ـــتان ق ـــد را در اس رع
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جشـــن والدت ســـومین امـــام معصـــوم 
ـــزار  ـــوکاران برگ ـــي از نیک ـــا حضـــور جمع ب
ـــه  ـــاز ب ـــزان آغ ـــي گلری ـــه نوع ـــه ب ـــد ک ش
ـــتان  ـــد در اس ـــز رع ـــن مرک کار پانزدهمی
مهمانـــان  مي شـــد.  محســـوب  قـــم 
مختلـــف   بخش هـــاي  در  نیکـــوکار 
کمک هـــای  تجهیزاتـــی،  و  نقـــدي 

ارزنـــده ای را اهـــدا کردنـــد.
در حـــال حاضـــر ایـــن مجتمـــع در 
ســـاختمان موقـــت بـــا 70 توان یـــاب 
کالس هـــاي  در  پســـر  و  دختـــر 
آموزشـــي رایانـــه، زبـــان انگلیســـی بـــا 
مجـــوز فنی حرفـــه ای فعـــال اســـت. 
همچنیـــن کالس هـــای روزهـــای زوج 
ـــژه  ـــرد وی ـــای ف ـــران و روزه ـــژه خواه وی

ــت. ــرادران اسـ بـ
دفتـــر  مســـؤل  عامـــری  محمـــود 
در  رعـــد  مراکـــز  امـــور  هماهنگـــی 
خصـــوص فعالیـــت  جانبـــی مرکـــز قـــم 
اظهـــار کـــرد: از دیگـــر فعالیت هـــای 
ـــاری  ـــروه همی ـــکیل گ ـــع تش ـــن مجتم ای
ـــر  ـــور 20 نف ـــا حض ـــه ب ـــت ک ـــوان اس بان
ــوکاران  ــر از نیکـ ــد نفـ ــوان و چنـ از بانـ
ـــاز  ـــر آغ ـــرح زی ـــه ش ـــود را ب ـــت  خ فعالی

کـــرده اســـت.

ــوت از  ــا دعـ ــی بـ ــزاری 2 گردهمایـ  برگـ
خیریـــن بـــا عنـــوان جشـــن مولـــود خانـــی 

بـــه منظـــور معرفـــی مجتـــع 

ـــتان  ـــوکاری در دبیرس ـــازار نیک ـــزاری ب  برگ
ـــم رازی ق

ـــم  ـــتان ق ـــرش اس ـــگاه ف ـــرکت در نمایش  ش
ـــط ـــؤالن ذی ب ـــت مس ـــه هم ب

 اهـــدا بســـته های مـــواد غذایـــی بـــه 
بـــه  رمضـــان  مبـــارک  مـــاه  مناســـبت 

آنهـــا خانواده هـــای  و  توان یابـــان 

فرهنگـــی  وضعیـــت  بـــه  رســـیدگی   
کـــم  خانواده هـــای  مالـــی  و  اجتماعـــی 

درآمـــد بـــا بازدیـــد از منـــزل

 شـــرکت در بـــازار آذرمـــاه بـــه مناســـبت 
ـــتن  ـــار داش ـــا در اختی ـــوالن ب ـــی معل روز جهان

ـــه غرف

از  مرکـــز  ایـــن  فعالیت هـــای  تمـــام   
ــاختمان  ــه سـ ــال 1391 بـ ــاه سـ ــن مـ بهمـ
ـــن  ـــت و در همی ـــد یاف ـــال خواه ـــد انتق جدی
ـــی  و  ـــوزش فن ـــز آم ـــن  مرک ـــتا پانزدهمی راس
حرفـــه ای وتوان بخشـــی معلـــوالن جســـمی 
ــار  ــار در کنـ ــا افتخـ ــی را بـ ــی، حسـ حرکتـ
بـــارگاه بـــی بـــی حضـــرت معصومـــه )س( 
بـــه صـــورت 100 درصـــد رایـــگان تقدیـــم 
معلـــوالن اســـتان مقـــدس قـــم می کنـــد و 
انتظـــار دارد بـــا قلمـــی و قدمـــی  همـــراه و 
همیـــار باشـــید و آن را بـــه عنـــوان گامـــی 
دیگـــر در خدمـــت رســـانی بـــه قشـــری از 
جامعـــه مصرف گـــرا بـــه تولید کننـــده در 
ـــی  ـــه تلق ـــردی و جامع ـــی ف ـــت خودکفای جه

فرمائیـــد. 
ــع  ــک مجتم ــاز ی ــای ف ــت نیازمندی ه فهرس
قــم  فاطمیــه  رعــد  نیکــوکاری  آموزشــی 
ــه روی  ــر رو ب ــوار غدی )ســاختمان دائمــی( بل

ــت. ــر اس ــرح زی ــه ش ــم ب ــگاه ق دانش

مراکز رعد



51

بار
اخ

51

الف: فهرست وسائل و تجهیز ات اداری، آموزشی و كارگاه ها

                           شرح                                                        تعداد  
رایانه و ضمائم آن، میز و صندلی، سرور 1- تجهیزات سایت رایانه و وسائل جنبی با ظرفیت 12 نفر 
میز و صندلی دسته دار میز و صندلی مربی 2- تجهیز کالس های حسابداری، زبان، مهارت زندگی 
میزکار، لوازم معرق کاری مواد اولیه 3- تجهیز کارگاه معرق با ظرفیت 12 نفر 
چرخ خیاطی صنعتی، برقی رومیزی، میز برش 4- کارگاه خیاطی با ظرفیت 12 نفر 
4 ست میز جلسات 12 عدد صندلی 5- میز و صندلی اداری، آموزشی، امورمالی، معاونت ها 
طبق فهرست موجود کارشناسان 6- تجهیز کلینیک فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی 
- 7- تجهیز نمازخانه 
یک دستگاه 8- خودرو مناسب سازی شده ویژه حمل ویلچر معلوالن )ون( 
یخچال، فریزر، سماور و وسایل چای 9- سرویس کامل آبدارخانه عمومی کارآموزان 
میز و صندلی پذیرایی 4 و 6 نفر 10- وسایل و تجهیزات سالن پذیرایی با ظرفیت 100 نفر 
فن کوئل و دیگر تجهیزات جنبی 11- تکمیل سیستم گرمایشی ساختمان دائمی 

ب: فهرست هزینه های جاری مجتمع آموزشی نیکوكاری رعد فاطمیه قم 
در ساختمان دائمی )آموزشگاه فنی و حرفه ای (

فهرست نیازمندی های نقدی
1- حق التدریس مربیان

2- حقوق کارکنان )اداری، آموزشی(
3- ایاب و ذهاب کارآموزان 60 نفر

4- هزینه آب و برق، گاز و تلفن
5- پذیرایی از کارآموزان، چای و شیرینی
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نمودار هزینه های مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

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

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

• شماره کارت بانک اقتصاد نوین                       1121 0922 1290 6274
• شماره حساب بانک تجارت شعبه شهرک قدس                    104016588 

خدماتی کمک به مراکز اداریامور ساختمانی فعالیت های فرهنگیفعالیت های آموزشی و توان بخشی

سه ماهه دوم سال 1391 سه ماهه ابتدای سال 1391

ش
گزار
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یـــک ســـبد گل می توانـــد نشـــانه همـــدردی و عـــرض تســـلیت یـــا وســـیله ای بـــرای بیـــان شـــادباش و اظهـــار شـــادمانی باشـــد. خیریـــه رعـــد 
ـــی  ـــان م ـــر نش ـــان خاط ـــه نزدیکانت ـــما را ب ـــی ش ـــه و همراه ـــر و عالق ـــبد گل، مه ـــک س ـــون ی ـــه همچ ـــر اینک ـــالوه ب ـــه ع ـــه ک ـــر گرفت ـــتند هایی در نظ اس
ـــق  ـــنایانتان عش ـــه آش ـــتند ها ب ـــن اس ـــردن ای ـــم ک ـــا تقدی ـــاند. ب ـــی رس ـــان م ـــه نظرش ـــم ب ـــانیت را ه ـــم واالی انس ـــتی و مفاهی ـــوع دوس ـــادی از ن ـــد، نم کن
ـــک  ـــه ی ـــی از هزین ـــت بخش ـــا پرداخ ـــد ب ـــی توانی ـــما م ـــن ش ـــر ای ـــالوه ب ـــد. ع ـــم کنی ـــا تقدی ـــه آنه ـــخاص را ب ـــن اش ـــت از ای ـــر و حمای ـــه یکدیگ ـــدن ب ورزی
ـــات  ـــن موسس ـــد. ای ـــخاص گام برداری ـــن اش ـــود ای ـــان و بهب ـــکالت و درم ـــل مش ـــرای ح ـــد و ب ـــت کنی ـــوالن حمای ـــه از، معل ـــات خیری ـــه موسس ـــبد گل ب س
ـــدام  ـــن اق ـــی شـــک ای ـــرد. ب ـــد ک ـــال خواه ـــان ارس ـــورد نظرت ـــرای شـــخص م ـــتند مخصوصـــی را ب ـــما اس ـــام ش ـــا ن ـــما و ب ـــرف ش ـــک؛ از ط ـــن کم در ازای ای

ـــود.  ـــد ب ـــر خواه ـــی ت ـــر معن ـــی و پ ـــه یادماندن ـــای گل؛ ب ـــته ه ـــبدها و دس ـــه س ـــما از هم ش
شماره تلفن های ثابت 7-88371096 و همراه 09367669811 به صورت تمام وقت آماده دریافت سفارش عزیزان نیکوکار است.

رعد در كنار شماست 
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ــاي  ــتعدادها و توانمندي ه ــي اس معرف
مجتمــع  هنر جویــان  و  کار آمــوزان 
ــي  ــؤلیت هاي اصل ــي از مس ــد یک رع
مســؤالن ایــن مؤسســه خیریــه اســت 
از ایــن رو هــر ســال در آســتانه عیــد 
نــوروز برگزیــده اي از آثــار هنــري 
ــتانه  ــت دوس ــک رقاب ــان در ی هنر جوی
انتخــاب  کارشناســان  داوري  بــا  و 
مي شــود و در قالــب کارت پســتال 
ــود. ــه مي ش ــدان عرض ــه من ــه عالق ب

ـــامل:  6 کارت پســـتال  ـــرو ش همـــت س
اســـت  مخصـــوص  پا کت هـــاي  و 
ــا   ــدی زیبـ ــته بنـ ــه در یـــک بسـ کـ
ارایـــه مي شـــود، همچنیـــن کارت 
پســـتال هاي 2 ماهـــي و مـــاه در 
ـــش  ـــتاني پی ـــراي دوس ـــین ب ـــت س هف
ـــک  ـــورت ت ـــه ص ـــه ب ـــده ک ـــي ش بین

ــد.  ــد مي کننـ ــک خریـ تـ
تلفن سفارشات: 88371096-7
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ـــا  ـــت ت ـــرده اس ـــم ک ـــکان را فراه ـــن ام ـــوکار ای ـــردم نیک ـــان م ـــار در می ـــر افتخ ـــور پ ـــد و حض ـــع رع ـــت مجتم ـــال ها فعالی س
بســـیاری از شـــهروندان خیـــر و همـــدل بـــا تکمیـــل فـــرم عضویـــت رعـــد بـــه جمـــع دوســـتداران خدمـــت بـــه توان یابـــان 

ـــد. ـــی بپیوندن ـــمی حرکت جس
ـــت  ـــرم عضوی ـــل ف ـــا تکمی ـــتان ب ـــن دوس ـــتند. ای ـــد هس ـــوکاری رع ـــع نیک ـــو مجتم ـــر عض ـــزار نف ـــه 5 ه ـــب ب ـــر قری ـــال حاض در ح

ـــازند. ـــرار می س ـــی برق ـــکل حمایت ـــن تش ـــا ای ـــود را ب ـــتمر خ ـــاط مس ـــمأ ارتب ـــایی، رس ـــت کارت شناس و دریاف
تعییـــن مبلـــغ حـــق عضویـــت و شـــیوه پرداخـــت آن بـــه انتخـــاب عالقه منـــدان مشـــخص می شـــود و بـــا در نظـــر گرفتـــن 
ـــع روش  ـــده مجتم ـــه نماین ـــل ب ـــل در مح ـــی و تحوی ـــتم بانک ـــق سیس ـــت از طری ـــا پرداخ ـــوری ت ـــه حض ـــخصی از مراجع ـــلیقه ش س

متنـــوع پرداخـــت را شـــامل می شـــود.
اعضای مجتمع رعد از امتیازات زیر بهره مند می شوند.

- دریافت دعوتنامه مراسم گوناگون مجتمع رعد در طول سال
- دریافت پیامک های اخبار و اطالعات

- دریافت نشریات فصلی و دوره ای مجتمع رعد
- مشارکت در برنامه های فرهنگی نیکوکارانه

اعضـــای محتـــرم مجتمـــع بـــا پرداخـــت به موقـــع حـــق عضویـــت خـــود حمایـــت موثـــری از توانمند ســـازی توان یابـــان بـــه 
ــد. ــل می آورنـ عمـ

روش های پرداخت حق عضویت:
•  پرداخت از طریق مراجعه به بانک
•  پرداخت حضوری در محل مجتمع

•  پرداخت توسط معرف
www.raad-charity.org           پرداخت از طریق سرویس پرداخت آنالین  •

•  پرداخت از طریق پیک رعد
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مركزآموزش علمی كاربردی رعد نخستین اخبار
مؤسسه آموزش عالی مناسب سازی شده ویژه 

افراد دارای معلولیت در رشته های زیر برای ترم 
جدید دانشجو می پذیرد.

 عاقه مندان برای كسب اطاعات
 بیشتر به نشانی اینترنتی

www.raad-ac.ir مراجعه فرمایند

جذب دانشــجوی جدید

حسابداری
نرم افزار
گرافیک

كاردانی

مرکز آموزش علمی - کاربردی رعد
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بار
اخ سند بورسیه دانشجویان توان یاب و نیازمند

مرکز آموزش علمی کاربردی رعد
نیکوکار گرامی

ـــد  ـــه رش ـــک ب ـــندانه در کم ـــی خداپس ـــاب اقدام ـــوان ی ـــد و ت ـــجویان نیازمن ـــل دانش ـــت از تحصی ـــرح حمای ـــالم، ط ـــا س ب
ـــری  ـــغ مختص ـــت مبل ـــا پرداخ ـــر ب ـــوکاران خی ـــرح نیک ـــن ط ـــت. در ای ـــران اس ـــان ای ـــور عزیزم ـــوان کش ـــتعدادهای ج اس
ـــک دانشـــجوی  ـــرم ی ـــل 2 ت ـــه تحصی ـــام و ادام ـــت ن ـــه ثب ـــال ( در طـــول یکســـال هزین ـــه )500.000 ری ـــه صـــورت ماهان ب

مستعد را تعهد می کنند. 
عالقه مندان می توانند با تکمیل این فرم در این طرح نیکوکارانه مشارکت فرمایند.

مشخصات نیکوکار
نام:                        نام خانوادگی:                            تلفن همراه:                              تلفن ثابت:

نشانی:

مدت حمایت
یک ترم تحصیلی                                                 یک سال تحصیلی 

نحوه حمایت
پرداخت نقدی                                                    پرداخت ماهانه 

نحوه پرداخت
مراجعه به امور مالی                                             واریز از طریق سیستم بانکی      

پرداخت به پیک رعد                                            واریز از طریق اینترنت 
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نیکوكارگرامی؛ 
ـــع  ـــانی مجتم ـــه نش ـــر ب ـــرم زی ـــال ف ـــل و ارس ـــه تکمی ـــبت ب ـــد، نس ـــان رع ـــروه همنوع ـــه گ ـــتن ب ـــرای پیوس ـــا ب لطف

ـــد. ـــدام نمایی اق

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

نشانی پستی : 
کدپستی:

تلفن ثابت:                                          تلفن همراه:                                      پست الکترونیک: 

- نحوه آشنایی با رعد
 حضور در مراسم رعد            همایش ها و نمایشگاه ها           معرف                    تبلیغات

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

- لطفا گزینه مورد نظر در زمینه چگونگی كمک مالی به مجتمع را انتخاب نمایید.
 ماهیانه 20.000 ریال           ماهیانه 50.000 ریال             ماهیانه 100.000 ریال       همت عالی: ماهیانه            ریال

ـــالش در  ـــه ت ـــا تعهـــد ب ـــن مجتمـــع آموزشـــی نیکـــوکاری رعـــد، و ب ـــه اهـــداف و موازی ـــا آشـــنایی کامـــل ب ـــب                          ب اینجان
ـــد را دارم. ـــان رع ـــع همنوع ـــه جم ـــتن ب ـــت پیوس ـــع، درخواس ـــتانه مجتم ـــای انسان دوس ـــق آرمان ه ـــیر تحق مس

                                                                                                                                                 امضاء 

فرم 
ت

ضوی
ع
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