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یاور گرامی
این خبرنامه به منظور آگاهی شما از روند فعالیتها و دستاورد های مجتمع، با حمایت مالی گالری  مظفریان و به تعداد 
محدود تهیه شده است. عنایت شما در معرفی این خبرنامه به دوستان و نزدیکانتان گام ارزشمندی در هر چه 

بزرگتر شدن حلقه صمیمی یاوران رعد و کمک بزرگی در مسیر آموزش و توانبخشی کارآموزان خواهد بود.



سرمقاله
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این روزها گوش��ه گوش��ه شهر، نشان از تولد دوباره طبیعت دارد. همه در تالش اند تا خود را با طبیعت همراه کرده و پا 
به پای آن تازه ش��وند، کهنه گی ها را دور بریزند و دوباره از نو ش��روع کنند. نوروز که از راه می رسد امید را با خود  به 
ارمغان می آورد. یک دنیا س��رزندگی و نش��اط متعلق به  کس��انی است که می دانند هیچ سختی پایدار نخواهد بود و از پس هر 

زمستان، بهاری از راه فرا خواهد رسید. زمستان کوله بار خویش را بسته است ، پس باید برای آمدن بهار تدارک دید.
همه ما از بهار س��هم داریم اما نباید فراموش کنیم که در بین ما هس��تند کس��انی که خدا امانت دارش��ان است، چون بخشی از 
بدنشان را نزد حضرت دوست به امانت گذاشته اند. بهار سهم این افراد هم هست. آنهایی که بلندی آسمانشان بیشتر از افق دید 
ماس��ت. کس��انی که دنیا را با چشم دلش��ان می بینند. آنهایی که صدای زندگی را با گوش جان می شنوند. آنهایی که برای رفتن 
در مسیر زندگی و رسیدن به قله های افتخار نیازی به پا ندارند، چون چرخ زندگی را با دستانشان می چرخانند. آنهایی که 

قشر محروم جامعه نیستند اما به دلیل محدودیت های جسمی و حرکتی، نحوه زندگی شان تغییر کرده است.
پ��س نبای��د به واس��طه این محدودیت ها ف��رد دارای معلولیت را از خود ج��دا بدانیم و با اعمال برخ��ی تبعیض ها و یا ترحم 
بی مورد ارزش ها و توانایی های این افراد را نادیده بگیریم.  زندگی حق مس��لم آنهاس��ت.  ش��اید تنها یک فرصت کوتاه، یک 
راهنمایی درست و یا حتی یک اشاره کافی باشد تا یک توانیاب ، خالقیتش را آشکار کند واستعدادهایش را به نمایش بگذارد.  
این هنر ماس��ت که این فرصت را چگونه فراهم کنیم. ش��اید یکی از این راه ها جدی گرفتن تواناییها و مش��ارکت دادن آنها در 

فعالیت های مختلف باشد.
این نگاه ، هدف بزرگ رعد در آس��تانه فرارسیدن سال جدید اس��ت. برنامه ریزی برای رسیدن کارآموزان به خودباوری  
توانمندس��ازی آنان از جنبه های روحی و جس��می و ایجاد ش��ور حرکت در مس��یر ارتقای کیفیت زندگی شان ، هدف بزرگی 
 اس��ت که دسترس��ی به آن میس��ر نخواهد بود مگر در س��ایه همکاری همه آنهایی که جوانه عش��ق به خالق و مخلوق را در دل 

می پرورند.
ش��اید بس��یاری از توانیابان، صدای پای بهار را نش��نوند یا نتوانند جوانه زدن ش��کوفه ها را ببیند، اما چشم و گوش تنها راه 
برای درک زیبایی های خدادادی نیس��ت. بهار در راه اس��ت. بیایید ما هم برای تازه ش��دن دلهایمان با چش��م دل و گوش جان به 

استقبال بهار برویم. 

نوروزت را به امیدها گره بزن
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در نشس��تی ک��ه روز بیس��تم دی ماه 1389 با حض��ور اعضا هیات مدی��ره، مدیران، 
کارکنان و مربیان مجتمع آموزش��ی نیکوکاری رعد برگزار ش��د، صدیقه اکبری وظایف 
خود را در این موسس��ه محول کرد و دکتر بابک یکتاپرس��ت به عنوان مدیرعامل جدید 

این مجتمع معرفی شد. 
اکبری؛ مدیر عامل س��ابق مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در توضیح فعالیت های خود 
گفت: زمانی که من مس��ئولیت  این مجتمع را به عهده گرفتم با ش��رایط ویژه ای رو به رو 
بودیم زیرا دکتر اعتمادی؛ مدیرعامل اس��بق مجتمع آموزش��ی نیکوکاری رعد به رحمت 
خدا رفته و قرار بود این مس��ئولیت برای مدت کوتاهی بر عهده من باش��د که این مدت 

کوتاه، سه سال طول کشید. 

وی همچنین خاطر نش��ان کرد: امروز دکتر یکتاپرس��ت با  ایده های جدید و افکار نو 
می توانند کمک های مهمی در مس��یر پیش��رفت مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد داشته 

باشند.
در ادام��ه دکتر یکتاپرس��ت؛ مدیر عامل جدید مجتمع آموزش��ی نیک��وکاری رعد در 
س��خنانی با تش��کر از حس��ن اعتماد اعضای هیات مدیره که وی را برای این مس��ئولیت 
انتخ��اب کرده اند، اظهار کرد: برای رس��یدن ب��ه اهداف متعالی رعد نی��از به همکاری و 
همفکری تمام مسئوالن اعم از اعضای هیات مدیره ، مدیران ، کارکنان و مربیان رعد دارم 
و امیدوارم با کمک همه عالقه مندان به  این مجتمع نیکوکاری انتظارات به حق توان یابان 

را برآورده کنیم. 

معرفی مدیرعامل جدید مجتمع 
آموزشی نیکوکاری رعد 

خبرچین
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نخس��تین جشنواره خودباوري هجدهم تا بیس��ت و دوم بهمن ماه در 
مجتمع آموزشي نیکوکاری رعد  به مدت 5 روز برگزار شد.

 در این جش��نواره توان یابان از پانزده مرکز رعد حضور داش��تند و  آثار و 
تولیدات خود  در حوزه های نقاشی، معرق، تراش شیشه، خیاطی سفال، 

جواهرات مهره ای، صنایع دس��تی، گل  آرایی، محصوالت کشاورزی، 
عروسک سازی، قالی بافی، شیرینی پزی و... را به نمایش گذاشتند. 
نخس��تین جش��نواره خودباوري فرصتي فراهم ک��رد تا مدیران 
م�راکز دولتی، نهادهای اجتماعی، موسسات حم�ایتی و مراکز 
آموزش���ی با توانمن�دی ها، مسایل و مش���کالت توان یابان و 

مزیت های آموزشی مراکز رعد آشنا شوند.

نخستین جشنواره خودباوري برگزار شد

خبرچین

اولین مرکز آموزش عالی ویژه معلوالن با اعالم ستاد هماهنگي و نظارت بر مراکز آموزش 
علمي – کاربردیبهزیستي کشور در مجتمع آموزشي نیکوکاري رعد راه   اندازي شد.

این مجتمع که پیش از این  آموزش  منجر به اشتغال معلوالن جسمي – حرکتي در 
دس��تور کار خود داشته اس��ت از این پس در 3 رشته حسابداري گرایش مالي، نرم افزار 

کامپیوتر و گرافیک در مقطع کارداني دانشجو مي پذیرد.
مدیرعامل مجتمع آموزش��ي نیکوکاري رعد با تأکید بر توس��عه مش��ارکت بخش غیر 
دولت��ي در ارائ��ه خدم��ات از جمله خدمات آموزش��ي، گفت: این مجتم��ع قصد دارد با 

راه اندازي این مرکز در راستاي  آموزش معلوالن در سطوح عالي گامي عملي بردارد.
دکتر بابک یکتاپرس��ت هدف از تأس��یس مجتمع آموزش��ي نیکوکاري رعد در س��ال 
1363 را آموزش منجر به اش��تغال معلوالن جس��مي-حرکتي دانس��ت و عنوان کرد: تا 
کنون بیش از  5 هزار نفر از س��نین 14 الي 30 س��ال در مراکز چهارده گانه رعد آموزش 

دیده اند. 
به گفته وی خدمات آموزشي رعد مطابق با استانداردهاي سازمان هاي فني- حرفه اي و 
بهزیستي طراحي و ارائه شده و نهادهاي نظارتي بر رعایت این ضوابط نظارت کامل دارند.

مدیرعام��ل مجتمع آموزش��ي نیکوکاري رعد اعطاي مجوز راه اندازي مرکز آموزش��ي 
علمي-کاربردي از س��وي دانش��گاه جامع علمي – کاربردي را تأیید کننده و ش��اهدی 

بر این مدعا برشمرد. 

راه اندازی اولین مرکز آموزش عالی 
 ویژه معـلوالن 
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خبرچین

با نزدیک شدن به سال جدید بیست و سومین بازارچه مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد 
از یازدهم تا س��یزدهم اسفندماه 1389 به مدت سه روز ویژه نوروز برگزار شد.بازارچه ای 

که سرمای هوا هم نتوانست از گرمای همدلی خیرانش بکاهد.
 در بیس��ت و س��ومین بازارچه خیریه رعد 78 غرفه حضور داشتند که در این غرفه ها 
آثار هنري کارآموزان رعد، ش��یریني هاي سنتي، صنایع دستي، پوشاک، عطر و زیورآالت، 

سوغات استانهای مختلف و ... به فروش مي رسید. 
غرفه هایی که در این بازارچه ش��رکت کرده بودند س��عی داش��تند تا محصوالتی ارائه 
دهند که بتواند پاسخگوی نیاز بازدید کنندگان باشد. بیشتر این غرفه ها از حال و هوای 

نوروزی برخوردار بودند.
در بازارچه هجده غرفه  ویژه فروش تولیدات کارآموزان رعد از قبیل جواهرات مهره ای، 

معرق، سرمه دوزی، فشن دوزی، سفال، گلدوزی، پتینه، تراش شیشه، گل کریستال، گل 
شیشه ای، خوشنویسی، نقاشی، هفت سین و سرامیک، خیاطی، قالیبافی و ...  پیش بینی 
ش��ده بود. مانند بازارچه های گذش��ته در این بازارچه نیز یکی از فعالترین غرفه ها واحد 

عضویت بود و توانست در این مدت 271 عضو جدید را به خانواده رعد بیافزاید.
آشنایی با فعالیت های مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد یکی از فعالیت هایی بود که در 
واحد عضویت انجام گرفت و شرکت ها و صاحبان مشاغل زیادي با فعالیت هاي این مجتمع 
آشنا شدند که به طور حتم این امر در آینده نقش مهمي برای جذب حمایتهای بیشتر به 

نفع اهداف انسان دوستانه رعد خواهد داشت. 
بانک اقتصاد نوین، آژانس مس��افرتی سفر آفرین، هورسان، جواهری مظفریان و پارس 

آنالین از حامیان برگزارکننده بیست و سومین بازارچه رعد بودند.

بازارچه نوروزی رعد در یک نگاه
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خبرچین

6 اث��ر منتخب کارآموزان و آثار هنری هنرجویان دوره های نقاش��ی مجتمع آموزش��ی 
نیکوکاری رعد و مرکز آموزش��ی نیکوکاری رعد کرج در بس��ته بندی زیبا تولید و از سوی 

واحد محصوالت فرهنگی رعد به بازار عرضه شد. 
این بسته فرهنگی که »نوروزنامه« نامیده می شود حاوی 6 کارت پستال، 6 پاکت نامه و 

یک کاتالوگ معرفی آثار هنرمندان است که به قیمت 30هزار ریال فروخته می شود.
واحد محصوالت فرهنگی رعد در راستای معرفی توانمندی های کارآموزان، درآمدزایی 
ب��ه منظور تأمین هزینه های آموزش��ی و توانبخش��ی مجتمع و همچنین اش��تغال زایی 

توان یابان فعالیت می کند.
 عالقه من��دان ب��رای خری��د نوروزنامه می توانند با ش��ماره تلفن ه��ای 88371096-7 

روابط عمومی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد تماس بگیرند.

نوروزنامه را از رعد بخواهید

برگزاري اولین کارگاه تخصصی حقوق معلولین 
اولی��ن کارگاه تخصص��ی آموزش و ترویج حقوق اف��راد دارای معلولیت، با 
همکاری دو سازمان مردم نهاد فعال در حوزه توانیابان؛ انجمن باور و مجتمع 
آموزش��ی نیکوکاری رعد پنجشنبه 19 اسفند ماه 1389 به منظور گسترش 
آگاهی عموم جامعه در زمینه حقوق قانونی افراد دارای معلولیت در مجتمع 

رعد برگزار شد. 
در ای��ن کارگاه یک روزه  آقایان صابری و معینی از فعاالن حوزه 
حقوق افراد دارای معلولیت مفاد مصوب کنوانس��یون جهانی در 

زمینه حقوق توان یابان را ارائه کردند.
نکته قاب��ل توجه در م��ورد این کارگاه مش��ارکت دو 
س��ازمان مردم نهاد باور و رعد اس��ت ک��ه در حوزه 
آم��وزش و توانمندس��ازی اف��راد دارای معلولیت 

فعالیت می کنند.
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یادداشت

نمي دانم از کجا باید ش��روع کرد از آنجایي که گم کرده بودم خدایي را که همیش��ه در 
کوچه پس کوچههاي دلواپس��ي همراهم بود یا از آنجا که به یاد آوردم که دستي باالتر از 

دست او نیست؟
ش��اید بهتر باشد از آنجایي شروع کنم که جوان بودم و خام. دانشگاه مي رفتم، شاگرد 
اول هر ترم بودم و به مقتضاي جواني، پر ش��ور و پر هیجان. به طوریکه دیوار راس��ت هم 
گالیه داشت از من. این را ازاین جهت مي گویم که اگر درس و معدلم خوب نبود از همان 
روز اول فاتحه دانش��گاه را باید مي خواندم و مي رفتم پي کارم. اما شانس یاري ام کرده بود 
و معدلم باالي 19 بود. ترم سوم یا چهارم بود و فصل امتحانات. از جلسه که بیرون آمدم 
س��ردرد ش��دیدي به س��راغم آمد. دردش آنقدر زیاد بود که نزدیک بود اشکم را درآورد. 

به دوس��تانم چیزي نگفتم. کمتر از 15 دقیقه از ش��روع درد که گذش��ت کم کم چشمانم 
س��یاهي رفت. فکر کردم به دلیل استرس امتحان است دوستانم یکي پس دیگري از من 

مي پرسیدند، خوبي؟ همه چي خوبه؟ سرت گیج میره؟ 
به دو نفر اول راحت گفتم نه چیزي نیس��ت؛ اما نفر س��وم، دیگر تواني نداش��تم. انگار 

چسبي بر دهانم زدهاند تا نتوانم صحبت کنم!
وقتي چش��مانم را باز کردم دیدم داخل اتاقي هستم آبي با دیوارهاي شیشه اي. کسي 
آن طرف آش��نا به نظر مي آمد. بله مادرم بود خنده و اش��کش همزمان دیده مي ش��د. 

نمي دانستم که اشک مي ریزد یا مي خندد.
دکتر برایم شرح داد:»3 هفته  رفته بودي تو کما، دچار ایست مغزي شدي. خدا را شکر 

که به هوش آمدي و فراموش نکن که خدا خیلي دوستت داشته که االن زنده اي« 
هرچ��ه تالش ک��ردم بعد از این حرف دکتر از جایم برخیزم نش��د که نش��د. همچون 
ک��ودکان 3 - 4 س��اله بهانه گرفتم و ناگهان بغضم ترکید، گری��ه کردم، قادر نبودم حتي 
دست و پاهایم را تکان دهم. به خانه منتقل شدم، براي اینکه دوباره روي پاهایم بایستم، 

برایم فیزیوتراپ گرفته بودند. اما ناامیدي این فرصت را نمي داد که با او همگام شوم.
هر روز که مي گذشت بیشتر دلم براي دوستان، هم کالسي ها و دانشگاه تنگ مي شد. 
دل��م تاب نیاورد با خودم عهد کردم که هرطور ش��ده بای��د برگردم به همان روزها. اول از 
خدا مدد خواستم و بعد از فیزیوتراپم. تمریناتم دو چندان شد. کم کم با عصا راه مي رفتم 
ک��ه یک روز فیزیوتراپم مرا با خود به مجموع��ه اي به نام رعد برد. باور نمي کردم، اگر به 
چشم خود نمي دیدم باور نمي کردم. چه بسیار افرادي که معلولیت بیشتري نسبت به من 
داش��تند و از من فعال تر بودند. هم خجالت کشیدم و هم خوشحال شدم. خجالت ازاینکه 
به قدرت خدا شک کردم و خوشحال ازاینکه باور  کردم با وجود این معلولیت هم مي توان 
مفید و فعال بود. روزهایم در رعد مي گذشت ، کالسها و کارگاهها برگزار مي شد و من هر 
روز روح تازه تري مي گرفتم تا جایي که دیگر به عصا احتیاجي پیدا نکردم و بعد از یکسال 

دوباره به شرایط عادي زندگي بازگشتم. 
رعد، نعمت بزرگي بود که به من فرصت داد تا خودم را باور کنم.

حامد.ن 

رعد فرصتی برای خود باوری 
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گفت وگو

ق��رار اس��ت به یکی از حامیان مجتم��ع رعد زنگ بزنم. نمی دانم جوان اس��ت یا پا به 
س��ن گذاش��ته؛ تحصیالتش چیس��ت یا اصال دلش می خواهد با من صحبت کند؟ فقط 
می دانم آقاس��ت، آقای حس��ین گوهرجو. تلفن را برمی دارم و شماره می گیرم؛ زنگ اول، 
دوم، س��وم و چهارم. گوش��ی را برمی دارد. مرد جا افتاده و خون گرمی است. خودم را که 
معرفی می کنم چند لحظه ای مکث می کند پنداری در دفتر حافظه ذهنش به دنبال نامم 
می گردد برای همین سریع می گویم از » رعد تماس می گیرم «. لحن اش عوض می شود، 
گل از گلش می ش��کفد انگاری یاری صمیمی و قدیمی اس��ت که ب��ا او تماس می گیرد 
مصاحبه را با  این س��وال آغ��از می کنم » آقای گوهرجو خودتان را ب��رای خوانندگان ما 

بیشتر معرفی کنید« و مصاحبه شروع می شود.
من حسین گوهرجو، لیسانس ادبیات و ساکن شهرک غرب هستم.

چند سال است با مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد آشنا هستید ؟ آیا توان یاب 
یا معلول عزیزی در میان دوستان یا خانواده تان هست؟

ن��ه، در حقیقت از آنجایی که من در نزدیکی مجموعه رعد س��اکن هس��تم از ابتدای 
ساخت این مجتمع پیگیر مسائل آن بودم و بعد از افتتاح با قسمت مالی و آقای خسروی 
که همیشه  برخورد خوبی داشتند و دارند آشنا شدم  و از آن زمان تا کنون همواره سعی 

کردم در کنار این مجموعه حضور داشته باشم. 

آقای گوهر جو چرا رعد را انتخاب کردید؟
ببینید هرکس دالیل خودش را دارد اما مهمترین دلیلی که من داش��تم بی آالیش��ی 
و یک رنگی سیس��تم مالی این مجموعه بود. بس��یاری از موسسه ها وجود دارند که از اسم 
خیریه س��وء اس��تفاده می کنند و به دنبال منافع شخصی خودشان هستند. اما به جرأت 

می گویم مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد از این امر مستثنی بوده و من قبولش دارم.
در آخر.

م��ن به نوبه خودم س��ال نو را ب��ه همه کارکنان و توان یابان عزی��ز تبریک می گویم و 
آرزوی سعادتمندی و سال خوش را برای همه عزیزان و خوانندگان  این خبر نامه دارم.

حسین گوهرجو؛ از حامیان مجموعه رعد: 

رعد را قبول دارم 
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گزارش

از همان روزهاي نخس��تین س��نگ بناي موسسه رعد بر مبناي آموزش گذاشته شد 
و این مجتمع فعالیت خود را با ش��عار آموزش��هاي منجر به اشتغال شروع کرد. در ابتدا 
جامعه هدف مجتمع آموزش��ي نیکوکاري رعد جانبازان تعریف شده بود و به این گروه 
آموزش��هایي داده مي شد تا بتوانند با توجه به ش��رایطي که برایشان محدودیتهایي را 
ایجاد کرده وارد بازار کار ش��وند.این آموزش��ها بیش��تر در زمینه س��یم پیچي موتور و 

نقشه کشي ساختمان بود.

اهداف آموزش در رعد
در ی��ک کالم مي ت��وان گفت تم��ام برنامه هایي که در مجتمع آموزش��ي نیکوکاري 
رع��د اتفاق مي افتد با محوریت آموزش اس��ت. حت��ي فعالیت هایي که در زمینه درمان 
مراجعه کنندگان انجام مي شود، در نهایت رویکرد آموزشي دارد.  البته باید به این نکته 
توج��ه کرد آموزش در رعد دو رویکرد اصلی دارد. 1- بهبود توانمندی های ش��خصیتی 
ب��رای تطابق بیش��تر توان یابان ب��ا جامعه و پ��رورش مهارت های زندگ��ی 2- آموزش 

هدف ما ارتقای کیفیت زندگی توان یابان است 
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گزارش

مهارت های حرفه ای برای ایجاد اشتغال و تامین استقالل مالی 
توان یابان.

مجتمع آموزش��ي نیکوکاري رع��د در نظر دارد، آموزش هاي 
منج��ر به اش��تغال در حدي باش��د ک��ه توان یاب��ان بتوانند بر 
محدودیت هاي جس��مي و حرکتي غلبه کنند. در همین راستا 
آموزش ه��اي کاربردي، مفید، به روز و متناس��ب ب��ا امکانات و 
توانایي ه��اي توان یابان در برنامه ریزي ه��اي جدید این مجتمع 
گنجانده شده اس��ت. در حقیقت تمام تالش مجتمع آموزش��ي 
نیکوکاري رعد این اس��ت که با برگزاري دوره هاي آموزش��ي از 

این دست، امکانات اشتغال توان یایابان را تسهیل کند.
روند پذیرش در رعد

مجتمع آموزش��ي نیک��وکاري رع��د در پذی��رش توان یابان 
دق��ت بس��یاري دارد و تمام��ي معلوالني که ش��رایط پذیرش 
آموزش هاي این مجتم��ع  را دارند در کنار آموزش هاي تعریف 
شده، آموزش هایي در زمینه مهارت هاي زندگي نیز مي بینند تا  
توانایي هاي  زندگي ش��ان در کنار توانایي هاي فکري شان ارتقاء 

یابد.
نحوه پذیرش کارآموزان به این ش��کل است که در نخستین 
مرحله مراجعان به واحد مددکاری هدایت می شوند تا بر اساس 
مصاحبه انجام ش��ده توس��ط م��ددکار و روانش��ناس مجموعه، 
پرونده هاي حاوی اطالعات شخصی و شرایط روحي و اجتماعی 

برای داوطلب تشکیل ش��ود. پس از تشکیل پرونده، کارآموزان 
در یک اردوی فرهنگی – آموزشی یک هفته ای شرکت می کنند 
که هدف آن آش��نایی بیش��تر کارآموزان با فعالیت های مجتمع 
برنامه ه��ای کالس ها و به ویژه ایج��اد صمیمیت بین کارآموزان 
و مربی��ان مجتمع اس��ت. در مرحله بعد عالی��ق و مهارت های 
آموزش��ی، ضریب هوشی و توانایی های فیزیکی داوطلب توسط 
واحدهای آموزش، توانبخش��ی و مددکاری م��ورد ارزیابی قرار 
می گی��رد و در نشس��تی با حضور مس��ئول آموزش و مس��ئول 
توانبخشي  مجتمع در خصوص ثبت نام کارآموز تصمیم گیری و 

نظر هر کدام از این افراد در پرونده توان یاب آورده می شود.  
در ح��ال حاضر 200 نف��ر در مجتمع آموزش��ي نیکوکاري 
رعد ثبت نام کرده و با توجه به ش��رایط س��ني، ذهني، میزان و 
نوع معلولیت جس��مي، تحصیالت و...  در کالس هاي آموزش��ي 

دسته بندي شده اند.
ش��اید مجتمع نیکوکاري رعد نتواند روي تمام مردم جامعه 
تأثیر بگذارد و این فرهنگ را در جامعه ایجاد کند که معلولیت 
یک محدودیت اس��ت و نباید به معلوالن به چشم افراد محروم 
جامعه نگریست اما مي خواهد توان یابانش را به قدرت تفکر باال، 
اعتم��اد به نف��س و مهارت هاي کاري در جامع��ه مجهز کند تا 
بتوانند با تمام محدودیت هایي که دارند در جامعه حضور فعال 

داشته باشند.   



12

نگاه

درس�ی و ه�ف�ت�م�ی�ن اج�الس م�ج�م�ع ع�م�وم�ی سازمان م�لل م�ت�ح�د در س�ال 
1983 بود که ف�ری�اده�ای م�ع�لوالن ج�ه�ان ش���ن�ی�ده ش���د و س�ران�ج�ام روز س�وم 
دس�ام�ب�ر م�ط�اب�ق ب�ا دوازده�م آذر م�اه از س�وی س�ازم�ان ملل به عنوان »روز جهانی 

معلوالن« نام گرفت.
طبق آمار سازمان ملل، بیش از نیم میلیارد نفر از انسانها به دلیل ابتال به نارسایی های 
جسمی، ذهنی یا حسی معلول به شمار می آیند. افراد معلول یک دهم جمعیت بسیاری 

از کشورها را تشکیل می دهند.
 اکث��ر معلوالن جه��ان با مش��کالت فیزیکی، فرهنگ��ی و اجتماعی بس��یاری روبه رو 
هس��تند. موانع اجتماعی، آنها را از تسهیالت ش��هری و رفاهی محروم می سازد و نگرش 
عوامانه و غیر کارشناس��انه اجتماعی نس��بت به معلوالن، باعث می ش��ود تا حد زیادی از 

زندگی و روابط اجتماعی دور شوند.
ام��روزه بس��یاری از معلولیتها را می ت��وان از طریق مراقبتهای اولیه بهداش��تی نظیر 
واکسیناس��یون، تغذی��ه مناس��ب و ... همچنین از طری��ق مراقبتهای حرف��ه ای از قبیل 
توانبخش��ی طب��ی، گفتار درمانی، ارتوپدی فن��ی و ... از بین برد. برخ��ی از معلولیتها در 
مراحل اولیه، با اقدامات درمانی و ترمیمی، قابل پیشگیری یا درمان هستند. در کشورهای 
صنعتی پیش��رفتهای چشمگیری در زمینه پیشگیری از معلولیت حاصل شده است، ولی 
 در اکثر کش��ورهای در حال توس��عه میزان اقدامات انجام ش��ده نسبت به آنچه مورد نیاز 

می باشد، بسیار کمتر است .
اع��الم روز جهانی معلوالن از بهبود موقعیت و ارتقای جای��گاه افراد معلول، در جامعه 
بش��ری نوید می دهد و جای بس��ی امیدواری اس��ت که با تغییرات س��اختاری و جامع ِ 

 

افکار جهانی دردهه های اخیر، بنیان نگرش سنتی نسبت به پدیده معلولیت که خاستگاه 

آن جهل یا سوء تفاهم بود نیز سست شده است.
در ایران نیز س��ال 1383 مجلس ششم شورای اس��المی، قوانینی تحت عنوان قوانین 
جامع حمایت از معلوالن در 16ماده قانونی به تصویب رساند که این قانون، هم اکنون یکی 
از مهم ترین قوانین حمایتی معلوالن در ایران به شمار می رود. البته بسیاری از مواد این 

قانون به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب، به طورکامل اجرا نمی شود.
در سال 2010 موضوع روز بین المللی افراد معلول » وفای به عهد: گنجانیدن معلولیت 
 در آرمان های توس��عه هزاره« بود. تعهد به ارتقای زندگی افراد دارای معلولیت از جمله 
وعده هایی بود که رهبران جهان در اجالس آرمان های توس��عه هزاره در ماه س��پتامبر 
دادند.در اجالس آرمان های توس��عه هزاره برنامه »اقدام« تصویب ش��د و رهبران جهان 
ناکافی بودن تالش های فعلی را مورد تایید قراردادند. برای همین انتظار می رود دولتها 
برای حمایت از مردم دارای معلولیت تالش بیشتری کنند. این به معنای به اجرا گذاشتن 
کنوانس��یون ملل متحد برای حقوق افراد دارای معلولیت و ادغام نیازهای آنان در دستور 

کارهای آرمان های ملی توسعه هزاره است. 
بان کی مون؛ رئیس س��ازمان ملل متحد در بخش هایی از پیام خود به مناس��بت این 
روز گفت: اجازه دهید در این روز بین المللی، تصدیق کنیم نبرد علیه فقر، بیماری ها و 
تبعیض بدون قوانین هدفمند، سیاس��ت ها و برنامه هایی برای توانمند س��ازی این گروه 
به پیروزی نمی انجامد. اجازه دهید متعهد شویم به قولی وفادار بمانیم که درباره اهداف 
روش��ن در جوامع افراد دارای معلولیت داده بودیم و اجازه دهید آنان را نه تنها به عنوان 
ذینفعان بلکه به عنوان عامالن ارزشمند ایجاد تحول در برنامه پنج ساله مان به منظور به 
پیش��برد دستیابی به آرمان های توسعه هزاره در نظر بگیریم که به گونه ای بین المللی 

و توافق شده تا 2015 محقق شود.

شعار روز بین المللی معلولین 2010:

گنجانیدن معلولیت در آرمان های توسعه هزاره
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رعد با  امکانات عمومی منتظر دیدارتان است...
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وقت��ی وارد گالری مظفریان در هتل اس��تقالل می ش��وید، با گنجینه ای از 
جواه��رات متنوع قدیمی و جدید، اجناس آنتیک از طال و نقره گرفته تا عاج و 
مینا و تابلوی نقاش��ی و ...  مواجه می ش��وید و جواهراتی برگرفته از طبیعت و 

نیز ادبیات ایران و عرفان توجه شما را جلب می کند.

ح��اال دیگ��ر منوچهر مظفری��ان، می تواند ب��ا خیال راحت ش��اهد بالندگی 
فرزندش محمد رضا، در حرفه طال و جواهر باش��د، حرفه ای که س��الیاِن س��ال 
در خانواده ش��ان، نسل اندر نسل دنبال شده اس��ت. محمد رضا مظفریان، پس 
از س��الها ش��اگردی در محضر پدر و استادش با پش��توانه بیش از صد و شصت 

گالری مظفریان؛ حامی مؤسسه خیریه آموزشی و  نیکوکاری رعد

گزارش
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س��ال فعالیت در عرصه طال و جواهر آمده است تا راه اجداد خود را ادامه دهد. 
مظفریان خانواده اي اس��ت که از دیر باز نام��ش را در این هنر � صنعت مطرح 
کرده و حتي نامش را برابر با افتخار و سربلندي در این صنعت قرار داده است،  
منوچهر مظفریان فرزند بزرگ مرتضی مظفریان فرزند بزرگ محمد حس��ن 
مظفری��ان فرزند... می باش��د و کار خود را از جوانی نزد پ��درش و با هدایت و 

راهنمایی او در بازار بزرگ تهران آغاز کرد. 
مرتض��ی که دارای معروفترین نمایش��گاه های طال و جواهر و نقره، س��اعت، 
فرش، صنایع دس��تی، فی��روزه و ... در ایران بود، از لیاقت و شایس��تگی فرزند 
ارشد خود )منوچهر( آگاهی داش��ت و اداره و مدیریت بزرگترین و معروفترین 
نمایشگاه خود را که در شش طبقه در چهار راه الله زار تهران بود به وی سپرده 

بود. 
منوچه��ر مظفریان طی این س��الها توانس��ت به خوبی از عهده مس��ئولیت 
خود برآید و در نهایت از س��ال هزار و س��یصد و شصت، نمایشگاهی از بهترین 

مجموع��ه های خ��ود را در هتل هیلتون )هتل اس��تقالل( دایر کند و همچون 
گذشته کیفیت و صداقت را سرلوحه و شعار خویش قرار داد.

محمد رضا همچون پدرش عاش��ق حرفه اش اس��ت و به همین دلیل تنها به 
یادگیری تجربی کار اکتفا نکرده و دوره های تخصصی در زمینه سنگ شناسی 
و جواهرشناسی را نیز گذرانده است و از علم و نوآوری در بهبود کارش استفاده 

می کند اما همچنان به اصولی متعهد است.
ارج نه��ادن به هنر دس��ت ایران��ی، تنوع و نوآوری، توجه به مس��ئولیت های 
اجتماعی، ایجاد اشتغال، مردم دوستی، اصالت، صداقت و شفافیت، خاص بودِن 
کارها و اس��تفاده از بهترین س��نگ ها و بهترین کارگاه های ساخت برای جلب 

رضایت مشتریان از جمله اصولی هستندکه او به آنها باور دارد. 
یکی از باورهای خدش��ه ناپذیر آقای مظفریان، باور به داشتِن مسئولیت های 
اجتماع��ی اس��ت. کمک ب��ه مؤسس��ات خیری��ه، از جمله مجتمع آموزش��ی 

نیکوکاری رعد از یک اعتقاد و باور عمیق سرچشمه می گیرد.

گزارش
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نمودار هزینه های مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد 
دی و بهمن ماه 1389 )به ریال(

گزارش



1- پرداخت حضوری از طریق مراجعه به دفتر مشارکتهای مردمی مجتمع
 www.raad-charity.org 2- پرداخت آنالین از طریق مراجعه به وبسایت رعد به نشانی

3- واریز کمکهای نقدی به حسابهای بانکی مجتمع 
4- پیک رعد 

 بانک اقتصاد نوین شعبه ایران زمین، شماره حساب   167-2-28112811-1
 بانک تجارت شعبه شهرک قدس، شماره حساب          104016588

 بانک ملت شعبه مسجد جامع شهرک قدس، شماره حساب     96/11615898

راههای کمک مالی به مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

حامیان رعد همواره از بدو تأسیس با کمک های داوطلبانه و سخاوتمندانه خود موجب 
شده اند تا مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد بی نیاز از هر گونه کمک های دولتی به مفهوم 

یک سازمان غیر دولتی واقعیت عینی پیدا کند.
یکی از راهکارهایی که حامیان رعد از طریق آن استمرار خدمات رایگان را امکان پذیر 
س��اخته اند و نیز نظارت عالیه بر عملک��رد و اداره مجموعه را به عنوان اعضاء یک خانواده 
نیکوکار، وجهه همت خویش ق��رار داده اند »پذیرش عضویت افتخاری« در جمع خانواده 

رعد است.
بنابرای��ن اصلی ترین رمز موفقیت مجموعه از زمان تاس��یس تاکنون نیز تکیه بر توان، 

قابلیتها و همراهی های داوطلبانه و بدون منت نیروهای مردمی بوده است.

بنابراین اعضاء محترم از طریق پیوس��تن به جمع اعضاء افتخاری عالوه بر مشارکت در 
یک امر معنوی و گس��ترش فرهنگ »حمایت« به ج��ای »ترحم« از طریق پرداخت حق 
عضوی��ت مختصر درهر ماه زمینه ارایه خدمات رایگان به قش��ر قابل توجهی از همنوعان 

خویش را فراهم می آورند.

خواهشمند است:
* فرم عضویت را به دقت و به صورت خوانا تکمیل کنید.

* سایر افراد عالقمند به عضویت در جمع حامیان رعد را به مجتمع معرفی کنید.
* با پیشنهادات و انتقادات سازنده خویش ما را در ارایه خدمات بهتر یاری کنید.

رمز موفقیت رعد تکیه بر همراهی نیروهای مردمی است

عضویت
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