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تیراژ 6000 :نسخه
صاحب امتیاز :مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
نویسندگان :رضا سخن سنج و کاملیا مافی
همکاران اجرایی :رحمان عالقهبند ،حمیدرضا درجاتی و شهرام مبصر
حروفچینی و تایپ :سمیه براتزاده و مصطفی عیسایی
ویراستار :سحر عابدینی
طراحی و صفحه آرایی :یاسمن روشنی تبریزی
کلیه مراح��ل لیتوگرافی،
چ��اپ و صحافی توس��ط
چاپ کارا اجرا شده استwww.karaprint.com .
نشانی :شهرک قدس(شهرک غرب) ،فاز 2
خیابان هرمزان ،خیابان پیروزان جنوبی ،پالک 74
تلفن88082266 :
این خبرنامه بر روی سایت قابل مشاهده است.

www.raad-charity.org

نیکوکاران گرامی
تأخی��ر در انتش��ار و توزیع خبرنامه ش��ماره  3ب��ه دلیل پارهای مس��ائل غیرقابل
پیشبین��ی اتفاق افتاد که از ای��ن بابت پوزش میطلبیم .این ش��ماره از خبرنامه
رعد با حمایت مالی ماهنامه اطالعرسانی ،خبری ،فرهنگی و هنری « چه خبر؟»
منتش��ر میش��ود که پیش از این با چاپ اخبار اختصاصی از این مرکز و اهداء
 5درصدی درآمد حاصل از فروش مجله ،پشتیبانی خود را اثبات کردهاند.
حامیان مالی عالقهمند به مش��ارکت در شمارههای بعدی خبرنامه میتوانند برای
هماهنگی با شماره تلفنهای  88371096-7تماس حاصل نمایند.
از ش��ما خواننده محترم تقاضامندیم با ارایه این خبرنامه به دوس��تان و آش��نایان،
یاریرسان ما در فرآیند اطالع رسانی باشید.
تحریریه خبرنامه
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مرکز علمی کاربردی رعد با برگزاری دورههای گرافیک ،نرمافزار ،حس�ابداری ،مددکاری ،و تربیت مربی مراکز
پیش دبس�تانی حدود  300نفر دانش�جو را جذب کرده است .اصلیترین هدف این مرکز جذب بیشترین تعداد
دانشجوی توانیاب و بهرهبرداری بیشتر این عزیزان از امکانات مناسبسازی شده است.

نخستین سخن

چند س�الی بیش از آغاز هزاره س�وم نمیگذرد ،عصری که به
یقین با دورههای پیش از این در بسیاری جهات متفاوت است.
زندگی در این دوران الزامات خاص خود را میطلبد از لوازم و
امکانات گرفته تا روحیات و رفتار ،همه باید متناسب با شرایط
امروزی انتخاب و اجرا شود.
انس�ان امروز بیش از هر زمان دیگر نی�از به آگاهی از محیط
پیرام�ون خ�ود دارد .مش�اغل جدید ب�ه فناوریه�ای نوین،
علوم کاربردی و اطالعات رس�انه ای بسیار وابسته است و در
ش�رایطی این گونه ،توانمندی و توانایی تعاریف خاص خود را
دارد و قدرت تفکر جایگزین نیروی جسمانی شده است.
در ای�ن ش�رایط نقش س�ازمانهای حمایتگر چیس�ت؟ آیا
میتوان به کاهش رنج مددجویان امید بست؟ به نظر میرسد
ایجاد آمادگی برای پیوس�تن مددجویان ب�ه جریان تحوالت
اصلیترین وظیفه مؤسسات خیریه در این زمانه باشد.
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد از بدو تأسیس تاکنون در این
مس�یر صحیح گام برداشته و از ابتدای س�ال جاری با شروع
فعالی�ت مرک�ز علمی کاربردی رعد این سیاس�ت درس�ت را
بیشتر عینیت بخشیده است.
آموزشهای تکمیلی و تخصصی ابزاری کارآمد برای حضور در
بازار کار امروز است .وقتی در سالهای اخیر سخن از مشاغل

خانگ�ی در جامعه مطرح میش�ود و تناس�ب آن با ش�رایط
جس�مانی توانیابان م�ورد تأکید قرار میگی�رد باید بدانیم
پیش نیاز آن تربیت نیروهای متخصص است.
تأس�یس مرکز آم�وزش عالی ب�رای توانیاب�ان بهرغم تمام
مس�ائل و مش�کالتی که در پی داش�ت و در آینده هم ادامه
دارد ،زمانی شوقانگیز جلوه میکند که دانشجویان توانیاب
از حداکثر ظرفیت این واحد آموزشی به خوبی استفاده کنند.
در حال حاضر این مرکز با راهاندازی وبس�ایتی به نش�انی:
 www.raad-ac.irآخری�ن اخب�ار ،اطالعیهها و روشهای
ثبتنام را در اختیار عالقهمندان قرار میدهد.
در خاتمه از خوانن�دگان گرامی طلب همکاری کرده و تقاضا
میشود در معرفی مرکز علمیکاربردی رعد که با سرمایههای
مردم شریف برای آموزش و تربیت توانیابان جسمیحرکتی
تأسیس ،تجهیز و مناسبسازی شده است ،اهتمام ورزند.
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اخبار

برگزاری همایش فرهنگی
ورزشی روز معلوالن
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همایش یک روزه فرهنگی ورزش�ی روز جهانی معلوالن با حضور
جمعی از توانیابان ،خانوادهها ،ش�هروندان نیکوکار و مس�ووالن
ش�هرداری منطقه  2ش�هر تهران ،س�وم آذر در مجتمع آموزشی
نیکوکاری رعد برگزار شد .در این همایش اشخاص دارای معلولیت
در رش�تههای بوچیا ،پرتاب دارت ،تیراندازی با کمان و مینیگلف
به رقابت پرداختند و نفرات برتر با اهدای جوایزی مورد تش�ویق
قرار گرفتند .عالوه بر این از جمله فعالیتهای جانبی این همایش
نمایش�گاه عرضه توانمندی افراد دارای معلولیت بود که از س�وی
تشکلهای حمایتی برپا شد .انجمن ضایعات نخاعی استان تهران،
مرکز حمایتی ضایعات نخاعی ایران ،انجمن دیستروفی عضالنی،
انجمن خورش�ید ،انجمن س�پاس ،انجمن نابینای�ان ،انجمن پیام
امی�د ،مرکز رعد طالقان ،مرکز رعد کرج ،مرکز رعد ش�رق تهران
و مرک�ز رعد فاطمیه قم با برپای�ی غرفه ،اطالعاتی از فعالیتهای
خود در اختیار بازدید کنندگان قرار دادند.
مراس�م همایش روز جهانی معلوالن با حضور شرکت کنندگان در
س�الن اجتماعات پیگیری ش�د و پس از تلاوت کالما ...مجید و

اخبار
پخش س�رود جمهوری اسلامی ایران ابتدا صدیقه اکبری
مدیرعام�ل مجتم�ع رع�د در س�خنانی عالوه ب�ر تبریک
فرارس�یدن روز جهانی معلوالن ،یادآور شد مجتمع رعد در
 3دهه فعالیت خود همواره موضوع توانمندس�ازی معلوالن
را مدنظر داشته است و از این رو پیگیرانه تأسیس نخستین
دانشگاه تجهیز و مناسبسازی شده معلوالن را دنبال کرده
است که در نهایت این دانشگاه از ابتدای سال جاری فعالیت
خود را آغاز کرده است.
مدیرعامل مجتمع رعد ضمن تش�کر از همراهی تشکلهای
همس�و و حمایتگر و همچنین مسؤوالن و مدیران شهری،
خواستار حمایت بیشتر ش�هرداری از افراد دارای معلولیت
شد.
در ادامه این مراس�م مهندس علی ش�مس ،رئیس دبیرخانه
ش�ورای سیاستگذاری جامعه ایمن ش�هر تهران ضمن ابراز
خرس�ندی از حض�ور در جم�ع توانیابان تأکی�د کرد علت
اصلی معلولیتهای بعد از تولد را حوادث و س�وانح تشکیل
میده�د و ش�ورا در نظ�ر دارد ب�ا بهرهگی�ری از نظام ثبت
حوادث و س�وانح که در حال ش�کلگیری اس�ت .نسبت به
پیشگیری از معلولیت به صورت مؤثر عمل کند.
گزارش عملکرد س�االنه رعد را مهن�دس احمد میرزاخانی
رئیس هیأت مدیره مجتمع آموزش�ی نیک�وکاری رعد ارایه
کرد که ناظر بر فعالیتهای آذر  89تا آذر  90این مجتمع بود
در این گزارش به آغاز ترم دوم فعالیت مرکز آموزش علمی
کاربردی رعد و جذب بیش از  250نفر دانشجو اشاره کرد.
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اخبار
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در قسمتی دیگر از این مراسم سید حسن زاهدی مسؤول تربیت
بدن�ی منطقه  2ش�هرداری ته�ران که زمینه برگزاری مس�ابقات
ورزش�ی همای�ش روز جهانی معلوالن را فراهم ک�رده بود ،اظهار
داشت :در آینده نزدیک امکانات ورزشی مناسبی را برای استفاده
افراد دارای معلولیت در سطح منطقه اختصاص میدهیم.
مس�ؤول تربیتبدنی ش�هرداری منطقه  2شهر تهران از مشاهده
انگیزه ب�االی توانیابان ،انج�ام فعالیتهای ورزش�ی آنها اظهار
خرس�ندی کرد و افزود :حضور قهرمانان توانیاب و ورزشکار در
سطح ملی ،جهانی و المپیک ،مایه مباهات تربیت بدنی شهرداری
است.
در ای�ن همای�ش از ورزش�کاران توانی�اب ک�ه عنوانهای ملی
آسیایی و جهانی کسب کردهاند با اهدا جوایز قدردانی شد.
در انتها ش�هرام مبصر مس�ئول واحد فرهنگ�ی مجتمع آموزش
نیکوکاری رعد و دبیر همایش افزود :پیرو دس�توری که ش�هردار
منطقه  2تهران جهت مناسبس�ازی منطقه برای اس�تفاده افراد
دارای معلولی�ت صادر کردهان�د ،بنده با هم�کاری یک گروه 26
نفره داوطل�ب از جمله افراد دارای معلولیت و دیگر ش�هروندان
منطقه ،2عکس�برداری از نقاط نامناس�ب منطقه را شروع کردیم
و در حال حاضر  3000قطعه عکس را در اختیار ش�هرداری منطقه
 2و دبیرخانه ش�ورای سیاستگزاری جامعه ایمن شهر تهران قرار
داده ایم ،تا انش�اا ...با همکاری ش�هرداری منطقه  2تهران هر چه
س�ریعتر این نقاط برای اس�تفاده آس�ان اف�راد دارای معلولیت
مناسبسازی شوند.

اخبار

ساختههای هنرجویان رعد
س�ر تا س�ر این روزهای پاییزی هر بار هنرهای دس�تی و هنری،
دان�ش آموزان و هنرجویان رعد در یک�ی از محفلهای فرهنگی
مورد بازدید عموم قرار گرفت و با اس�تقبال خوبی هم همراه بود.
از نمایش�گاه فرهنگی کانون جوانان ش�هرداری تهران و سازمان
انتقال خون بگیر تا دانش�گاه هنر .همانطور که میدانید موسسه
آموزشی و نیکوکاری رعد بعد از جلسات توانیابی برای معلوالن به
آنها مطابق توانشان حرفه مورد عالقه شان را آموزش می دهد تا
بتوانند بعد ها از آن طریق شغلی دست و پا کنند و منبع درآمدی
داش�ته باش�ند .در کالس های رعد علوم و فنون تخصصی و غیر
تخصصی آموزش داده می ش�ود تخصصیه�ای مانند آموزههای
فناوری و کامپیوتری  ،نقاش�ی  ،قالی باف�ی  ،معرق ،خیاطی و. ...
عکس هایی که در ادامه می بینید  ،نگارههایی از هنر های گروه
توانیابان رعد است.
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آفرینش رنگ و عاطفه
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سومین میهمانی رنگها هم برگزار شد ،وقتی صحبت از رنگ ،تیشرت
و رعد می ش�ود همه تنها یاد یک چیز خواهند افتاد ،جشنواره رنگ و
تیش�رت ،جش�نوارهای که در ان رنگ و نقش آن طور که ش�ما دلتان
میخواهد روی تیش�رتها ش�کل میگیرند و آن چیزی میش�وند که
ش�ما در ذهن میپروراندید «.سومین جشنواره رنگ و تیشرت با طعم
نیکوکاری» امسال هم در روزهای ششم و هفتم مرداد ماه با حضور تعداد
زیادی از اس�تادان هنر ،خطاط ،نقاش ،گرافیس�ت و چهرههای محبوب
مردمی در مجتمع نیکوکاری و آموزشی رعد با حمایت شرکتهای لیرا
و استدلر ،پارس آنالین و آی نت برگزار شد تا عالقهمندان طرح و نقوش
خود را بر روی تیشرتهای ساده و سفید پیاده کنند و سپس آن را در
مزایدهای به نفع خیریه به فروش رس�انند .مجتمع آموزشی نیکوکاری
رعد هر س�اله روزهای گرم س�ال مراس�می برگزار میکند که در آن به
بازدیدکنندگان و میهمانان تیش�رت سفید ،رنگ و قلمو داده میشود
تا طرح مورد نظرش�ان را بر روی آن ترس�یم کنند ،س�پس میتوانند
تیش�رت نقاش�ی ش�ده را به نفع توانیابان این مجموعه اهدا کنند یا

اخبار
آنکه تی شرت را خودشان خریداری کنند .در این  2روز عزیزان
زیادی قدم به رعد نهادند و چهرههای مردمی همانند مانی رهنما،
ش�قایق دهقان ،رضا کریمی ،سارا بیات ،بهزاد خداویسی ،حمید
خزاعی ،فرشاد رس�تمی ،هیوا پاشایی و ونوس عابدیان با حضور
در میان مردم به اشتیاق شهروندان افزوند.
علاوه ب�ر این ه�ا بخشهای وی�ژه و ابت�کاری دیگ�ری هم در
جشنواره امس�ال بود بخش هایی همانند بخش کودکان و حضور
سازمان جهانی غذا و خیریه بهنام دهش پور.
امسال فضایی به کودکان اختصاص داده شد تا کودکان خوشذوق
با طرحهای س�اده و کودکانه احساس و هنر خود را روی لباسها
نقاش�ی کنند جالب آنکه حتی بس�یاری از ش�رکتکنندگان که
کودکی همراه نداشتند هم از این بخش بازدید کردند.
از ن�کات قاب�ل توج�ه دیگر ای�ن جش�نواره حضور مؤسس�ات
خیریه مل�ی و بینالمللی بود .برنام ه جهان�ی غذا world food
 Programmeکه اصلیترین رس�التاش مبارزه با گرسنگی در
سراس�ر جهان است در این جشنواره با هدف کمک به گرسنگان
س�ومالی ،محصوالت فرهنگیاش را عرضه کرد و مؤسسه خیریه
بهنام دهشپور که حمایت از بیماران س�رطانی را در دس�تور کار
خود دارد با حضور در جش�نواره س�وم ضمن معرفی و تبلیغ آن
موسس�ه ،نیکوکاران را به همکاری و حمایت از بیماران سرطانی
دع�وت کرد .در ی�ک عبارت آنچه در این  2ش�ب اتف�اق افتاد،
همگ�ی جلوههای زیبای�ی از نیکوکاری و همدل�ی بود و هر کس
در خلق این برنامه نیکوکارانه نقش مهم خود را ایفا کرد .رنگها
که نش�انههایی از تنوع آرا و س�لیقههای شرکتکنندگان بود در
نهایت سمبلی از احساس ،احسان و عاطفه شد.

11

اخبار

داستان
ماندگار
تئاتر
6آبان
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همه چیز مهیاست؛ صحنه ،نور ،بازیگران ،متن ،تماشاچیان وهمه آماده هستند تا شبی خاطره انگیز را به جای بگذارند .در این جمع
گوش هایی است که صداهای دیگری را هم می شنوند ،نوای کمکرسانی و همدردی؛ صدای دوستی و همدلی با اشخاصی که میتوان
خنده و امید را به لبهای آنها بازگرداند.در این جمع مهربانیهایی است که تقسیم میشود ،دلهایی است که شاد میشود و اجرایی
هست که به یادگار می ماند...
اس�تاد علی نصیریان و محبوبه بیات ،آبان ماه امس�ال به همراه گروه خود  2نمایش « بازیگر و زنش » و « آدم خوابش میگیره » را به
نفع آموزش رایگان معلوالن موسس�ه آموزشی و نیکوکاری رعد به روی صحنه بردند .اثرهایی که نویسندگی نمایشنامه آنها را استاد
علی نصیریان انجام داده اس�ت و کارگردانی آن را محس�ن معینی و تهیه کنندگی این اثر را نگین میرحس�نیواحد بر عهده داشتند
و س�بب ش�د با این هدف نیکوکارانه قس�متی از در آمد تئاتر خود را به خیریه رعد اختصاص دهند .در همین راس�تا صدیقه اکبری،
مدیرعامل مجتمع رعد به همراه چند تن از اعضای هیأت مدیره ،گروه همیاری جوانان و کارآموزان با حضور در فرهنگس�رای نیاوران
و تماشای تئاتر «بازیگر و زنش» از هنرمندان نیکوکار این نمایش با اهدا لوح تقدیر قدردانی کردند.

اخبار

اجرای علی قمصری و گروهش
حاضران را به تحسین واداشت
کمت�ر کس�ی را میشناس�م که اهل موس�یقی س�نتی باش�د و
آهنگس�ازی و نوازندگی علی قمصری را نشناس�د .هنرمندی که
این روزها عالوه بر کارهای ش�خصی ،یاریرس�اندن به خیریهها
را نیز از یاد نبرده اس�ت .میانههای تابس�تان امسال بود که علی
قمص�ری تصمیم گرفت با هدف�ی خیرخواهانه  2روز اجرای زنده
به نفع خیریه رعد داشته باش�د .هوای تابستان به نهایت گرمای
خود میرسید و ظرفیت سالن تنها  220نفر بود از این رو تصمیم
گرف�ت در فضای بزرگتر برنامه خود را که  100درصد اهدایی بود
اجرا کند از این رو در حیاط مجتمع صندلی چیده شد و کنسرت
در فضای آزاد برگزار شد.
کنسرت موس�یقی همنوازان حصار به سرپرس�تی علی قمصری
و همراه�ی مصب�اح قمص�ری و هاله س�یفیزاده ،در می�ان ابزار
احساس�ات جمعی از هنرمن�دان ،مقامات فرهنگ�ی ،توانیابان
عض�و رعد و م�ردم هن�ر دوس�ت برگزار ش�د و عل�ی قمصری
سرپرس�ت گروه ،قطعاتی از آلبوم تنی�ده در خطوط موازی را در
این کنس�رت اجرا کرد .بر اس�اس این گ�زارش ،تنیده در خطوط
موازی نام آلبوم موسیقی بیکالم از علی قمصری است که توسط
موسس�ه فرهنگی هنری «نقطه تعریف» در اواخر سال  1388به
عالقهمندان موس�یقی تقدیم شده اس�ت .در این آلبوم قطعاتی
با نامهای نیم عریان ،خیزخار ،دور س�و ،رق�ص چمباتمه ،درآمد
کرشمه ،فراق ،آسوده و روشن و ناخوانا اجرا شده است.
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اخبار

ضرباهنگ گروه هوران به نفع رعد

گروه موس�یقی هوران به سرپرس�تی بهروز قهاری و با خوانندگی امین هدایتی ،به نفع خیریه رعد در روزهای  25و  26آبان درتاالر
اندیش�ه ح�وزه هنری به اجرای برنامه پرداخت .در این کنس�رت کورش تهامی بازیگر س�ینما و تلویزیون به عن�وان نوازنده دف و
خواننده یکی از قطعات حضور داش�ت و الله اس�کندری بازیگر و نقاش نیز کارگردانی هنری کنس�رت را بر عهده داشت و به دکلمه
اش�عار و روایت ش�اهنامه پرداخت .در این برنامه ،بهمن رجبی استاد چیره دس�ت تنبک نیز به تکنوازی و دکتر امیر صادقی نیز به
شاهنامه خوانی پرداختند .برنامه این گروه تلفیقی از موسیقی ملودیک با موسیقی کوبهای ایرانی و آفریقایی بوده که با ذهنـیـات
مــتداول گروههای کوبهای دیگر کامال متفاوت اس�ت .این گروه پس از برگزاری کنسرتهـایی موفـــق درســالهــای 1385
و  ، 1386به عنوان یکی از پیش�ــروتـــرین گــروهای موس�یــقی درجـهت ارائه تفکری نوین درزمینه ســازهـای کوبـهای
مطرح شد .

14

اخبار

 60نقاش و هنرمند با یک دل و هدفی عاشقانه...
این روایت رنگ است؛ رنگی که با عشق در آمیخته و بر جان بوم
نشسته است .عشقی که از دل بر می آید برای هدفی عاشقانه بر
دل صدها توانیاب می نش�یند  .آذرماه امسال نمایشگاه نقاشی
گروهی و عکاسی جمعی از هنرجویان امین منصوری در نگارخانه
کم�ال الدین به�زاد واق�ع در محل دائم�ی ای�ن نگارخانه(بلوار
کش�اورز-نبش  ۱۶آذر-پالک  )۲۸۴باحضور هنرمندان عکاسی
و نقاشی برگزار شد .مجموع  ۵۷نفر از هنرجویان امین منصوری
ب�ا ارائه  ۸۶اثر در این نگارخانه هر کدام تعدادی از کارهای خود
را ب�ه نفع خیریه رعد به فروش رس�اندند و در این راه مهم قدم
نهادن�د  .یک�ی از جالبتری�ن جاذبههای این نمایش�گاه معرفی
آثار نقاش�ی و عکاس�ی همراه با متنی ادبی ب�ود که این نوآوری
را ب�ه ندرت میتوان در نمایش�گاهها دیگر مش�اهد کرد .ناگفته
نماند در همین راس�تا به پ�اس همراهی و هم�کاری در این کار
نیکو و پس�ندیده در آخرین روز این مراس�م از امین منصوری و
شاگردانش تقدیر شد.
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اخبار

برجهای هرمزان میزبان بازار
نیکـوکاری بانوان رعـد بود
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همزمان�ی  12آذر ،روز جهان�ی معلوالن و ایام س�وگواری س�االر
شهیدان ،مس�ؤوالن مجتمع رعد بر آن داش�ت تا برگزاری بازار
و همای�ش این مناس�بت بینالمللی را قب�ل از ورود به ماه محرم
برگزار کنند .گروه همیاری بانوان در پی برگزای جلس�ات مفصل
ب�ا اعض�ا در نهای�ت تصمی�م گرفتند در ی�ک اقدام ابت�کاری و
جالب توجه ،بازار نیک�وکاری آذرماه مجتمع رعد را در مجموعه
مس�کونی برجهای هرمزان برگزار کنند .با تعیین روزهای  2تا 4
آذر و انتخاب ساعات  11تا  19به عنوان زمان بازدید ،برپایی بازار
شکل اجرایی به خود گرفت.
س�الن اجتماعات برج  11هرمزان با امکانات  2سالن بزرگ و یک
س�الن کوچک فضایی را برای برپایی  23غرفه به وجود آورد که
از ای�ن تع�داد  17غرفه اجناس اهدایی عرض�ه میکرد و بقیه به
صورت اجارهای به شرکت کنندگان واگذار شده بود.
به هر ح�ال تداخل برگزاری مراس�م همایش فرهنگی ورزش�ی
 12آذر در مجتم�ع رعد و اجرای ب�ازار نیکوکاری در خارج از آن
مجتمع مشکالت پیشبینی نشدهای را ایجاد کرد و گروه همیاری
بانوان که مدیریت بازار را بر عهده داش�ت بیشترین سختیها و
کمبودها را تحمل کرد.

اخبار
بااین وجود برپایی بازار در مکانی خارج از مجتمع رعد تجربیات
ارزش�مندی برای گروه همیاری بان�وان و کارکنان رعد به همراه
آورد.
عف�ت رئوفی�ان (رحیمپور) که مدیری�ت ب�ازار آذر را بر عهده
داشت در گفت و گوی کوتاهی اظهار داشت :بازار آذرماه با توجه
به فضای محدودی که در اختیار داشتیم و ساعات کمی که برای
بازدی�د در نظر گرفت�ه بودیم هم بازدیدکنن�ده خوبی را به خود
ج�ذب کرد و هم عملکرد مالی مناس�بی داش�ت و من به عنوان
مدیر بازار از برگزاری آن رضایت دارم.
وی در ادامه افزود :هدف اصلی ما از برگزاری بازار حفظ انسجام
گروه بانوان بود زیرا به دالیل مختلف چند ماه بود که گروه هیچ
برنامهای اجرا نمیکرد و بازار آذر عاملی برای دورهم جمع شدند
اعضای گروه شد.
اک�رم نیلچ�ی (خرازچ�ی) که ب�ه اتف�اق دوس�ت همگروهش
مس�ؤولیت بازار را برعهده داش�ت در مورد علت انتخاب س�الن
اجتماعات برجهای هرمزان گفت :همس�رم بس�یار تالش کرد تا
ای�ن فضا را به م�ا واگذار کنن�د و در مدت برگزاری ه�م دائم با
مسؤوالن مجتمع برای ورود و خروج افراد بازدیدکننده همکاری
کرد.
وی در م�ورد برگزاری بازار خارج از مجتمع رعد اظهار داش�ت:
برپای�ی ب�ازار در خارج از س�اختمان رعد خیل�ی زحمت دارد و
نیروی انس�انی زیادی را میطلبد.این کار ب�ه عنوان یک تجربه
برای گروه فرصت خوبی فراهم کرد اما نمیش�ود بازارها را خارج
از رعد برگزار کرد.
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اخبار

قرائت پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی معلوالن

افراد معلول برای دس�تیابی به توسعه فراگیر،
پایدار و برابر در تمـامی جهان تالش نماینـد
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همزم�ان ب�ا  12آذر روز جهان�ی معلوالن جمع�ی از کارآم�وزان نیکوکاران،
پرس�نل دانشگاه علمی کاربردی رعد و دیگر کارکنان مجتمع گردهم آمدند
و این مناسبت بین المللی را گرامی داشتند.
در این مراس�م ابتدا اطالعی�ه مطبوعاتی بانکی مان دبیرکل س�ازمان ملل
متحد توسط کارش�ناس دفتر نمایندگی این سازمان در ایران قرائت شد در
بخش�ی از این پیام آمده اس�ت :هم اکنون  30س�ال از زمانی س�پری شده
که س�ازمان ملل متحد نخس�تین روز بین المللی اف�راد معلول را با موضوع
«مشارکت کامل و برابر » گرامی داشت .در این مدت پیشرفت چشمگیری

در زمینه افزایش آگاهی در مورد افراد دارای معلولیت
و تقوی�ت چهارچ�وب معیاره�ای بینالمللی ب�رای به
رسمیت شناختن این حقوق صورت پذیرفته است.
کارشناس دفتر س�ازمان ملل متحد در ایران در بخش
دیگ�ری از ای�ن پی�ام ی�ادآور ش�د :هنوز بس�یاری از
چالشها باقی مانده اس�ت ،افراد دارای معلولیت میزان
فقر و محرومیت افزونتری را تجربه میکنند ،همچنین
احتمال عدم دسترس�ی به مراقبتهای سلامت برای
آنان  2برابر است.
دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش پایانی پیام خود با
تأکید بر این نکته که توس�عه تنها هنگامی پایدار است
که برای همه برابر ،فراگیر و قابل دسترس باشد ،اظهار
امیدواری ک�رد :جامعه جهانی ،جامعه مدنی ،دولتها و
افراد معلول برای دس�تیابی به توسعه فراگیر ،پایدار و
برابر در تمامی جهان تالش نمایند.
در بخ�ش دیگ�ر ای�ن مراس�م دکت�ر آزما کارش�ناس
پیش�گیری از بیماریه�ای واگی�ردار وعفون�ی ضمن
تبریک فرا رس�یدن روز جهانی معلوالن به کارآموزان
مجتم�ع رعد ی�ادآوری کرد :ام�روز آنچه نی�از اصلی
جامعه معلوالن کش�ور است پرداخت کمکهای مالی و
اعتباری نیس�ت بلکه این افراد به امید و انگیزه بیشتر
نیاز دارند.
وی با اش�اره به ضرورت رعایت بهداشت فردی و نکات
ایمنی به افراد دارای معلولیت خاطرنش�ان کرد :برخی
از مس�ائل و مشکالتی که برای افراد معلول پیش آمده
است به علت عدم آگاهی و آموزشهای الزم در برخورد
با مشکالت اجتماعی است.

اخبار

(خبرهای کوتاه)

ماهنامه « چه خب�ر» که چند ماه پیش پا
به عرصه مطبوعات کش�ور گذاشته است
در یک حرکت انسان دوستانه  5درصد از
درآمد حاصل از فروش هر ش�ماره خود را
به مجتمع آموزش�ی نیک�وکاری رعد اهدا
کرده است.

دکتر بیژن ذوالفقارنس�ب چهره آش�نای
ورزش فوتب�ال و بازیک�ن و س�رمربی
باش�گاههای کش�ور به ویژه تی�م ملی از
مجتمع رع�د بازدید کرد و  2س�ال پیش
مرکز نابینایان سنندج تأسیس کرده است

در آس�تانه س�ال جدی�د ب�ازار خیری�ه
ن�وروزی رعد از تاری�خ  17تا  19اس�فند
ب�ا حضور جمع�ی از ش�هروندان نیکوکار،
گروههای همیاری بانوان و جوانان ،اعضا و
دوستداران این مجتمع برگزار خواهد شد.
عالقهمندان جهت کسب اطالعات بیشتر
و اج�اره غرفه ب�ا ش�ماره88371096-7
تماس حاصل فرمایید.

ب�ه دع�وت مؤسس�ه خیریه پی�ام امید،
مجتم�ع رعد ضمن حضور در دهمین بازار
نیکوکاری آن مؤسس�ه به معرفی فعالیت،
اطالع رس�انی و عضو گی�ری از داوطلبان
نیکوکار اقدام کرد.

با هدف س�هولت و س�رعت در دسترسی
ب�ه اخب�ار و اطالع�ات مجتم�ع رع�د
خبرنام�ه اینترنت�ی ب�ه ص�ورت ماهانه از
طریق وبس�ایت این مجتم�ع در اختیار
عالقهمندان قرار دارد.

کارآموزان رعد با ش�رکت در نمایش�گاه
دانش�گاه هن�ر منتخب�ی از تولی�دات و
محصوالت هنری فرد را به نفع گرسنگان
سومالی به فروش رساندند.
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به روایت تصویر

مرداد 1390

مانور
آموزش
اطفاء
حریق

برگزاری آزمون فنی حرفهای

مرداد 1390

مسابقات
تعیین سطح
و انتخاب
تیم بوچیای
رعد
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ثبتنام مرکز علمی کاربردی رعد

آبان 1390
شهریور 1390

به روایت تصویر

تیر 1390

سفر
زیارتی
قم
جمکران

اردوی یکروزه خجیر

شهریور 1390

سفر
زیارتی
قم
جمکران

بازدید از کاخ موزه سعدآباد

آبانماه 1390
شهریور 1390

اردوهای تفریحی آموزشی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
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کارآموزان
رعد
ورزش در
(اشتغال)

برگزاری دومین دوره
مسابقات ورزشی جام رمضان
مجتمع رعد دومین دوره مس�ابقات ورزشی جام رمضان با هدف
تقویت نشاط و ش�ادابی کارآموزان توانیاب در  5رشته ورزشی
برگزار کرد.
پس از برگزاری نخس�تین دوره جام رمضان که با استقبال خوب
کارآم�وزان واقع ش�د ،دومین دوره این مس�ابقات با مش�ارکت
ش�هرداری منطقه  2در رش�تههای ورزش�ی مینیگل�ف ،دارت،
تیروکمان ،بوچیا و تنیس روی میز در مجتمع رعد برگزار ش�د و
کارآموزان توانیاب با حضور در رشتههای مورد عالقه با یکدیگر
به رقابت پرداختند.
در پای�ان ای�ن دوره از رقابتها نفرات برتر هر رش�ته انتخاب و
جوایزی به رس�م یادبود به برندگان اهدا شد .در ادامه توجه شما
را به نتایج بدست آمده ،جلب میکنیم.
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رشته بوچیا

نف�ر اول امیر نیکن�ام /نفر دوم ه�دی بقال زاده/نفر س�وم امیر
شیرزادی

کارآموزان
رعد
ورزش در
(اشتغال)

رشته مینیگلف

نف�ر اول حمیدرض�ا رحیمی/نفر دوم زهرا قریش�ی/نفر
سوم محسن قهرمانی

رشته تنیس روی میز

نف�ر اول امی�ر تبریزی/نفر دوم امید حاج�ی آقایی/نفر
سوم سعید اسکندری

رشته دارت

نفر اول سعید اسکندری/نفر دوم پوریا احدی/نفر سوم
افسانه سروری

رشته تیر و کمان

نفر اول س�عید اس�کندری/نفر دوم مجی�د کاکوئی/نفر
سوم افسانه سروری
ناگفت�ه نمان�د در ای�ن دوره از مس�ابقات تربیت بدنی
ش�هرداری منطق�ه  2و ناحی�ه  ، 7در زمینه برگزاری و
اهدای جوای�ز برگزیدگان همکاری مؤث�ری رابا مجتمع
آموزشی نیکوکاری رعد به عمل آورند و در ضمن حضور
در رقابتهای پایانی در مراسم اهدای جوایز برگزیدگان
شرکت کردند.
ب�ه توصی�ه کارشناس�ان فعالیتهای ورزش�ی یکی از
راههای مؤثر پیشگیری از بیماریهای روحی و افسردگی
محسوب میشود.
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کارآموزان

(کارآموز موفق)

سحر مسعود پور:
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رشته بوچیا نیازمند
توجه مسؤوالن است

سحر مسعود پور مقام سوم مسابقات کشوری بوچیا را
کسب کرد.
سحر مس�عود پور کارآموز پاره وقت مجتمع آموزشی
نیک�وکاری رع�د ک�ه از س�ال  1385با این موسس�ه
آموزش�ی ارتباط دارد با ش�رکت در مسابقات انتخابی
مرحله کش�وری بوچیا موفق به کس�ب مقام سوم این
دوره از مس�ابقات شد به همین بهانه گفت و گویی را با
وی ترتیب دادیم تا بیشتر با این ورزشکار آشنا شویم.
○ رعد را از کی آغاز کردید؟
● از سال  .1385حدود  7سال است که با مجتمع رعد
ارتب�اط دارم و در ای�ن مدت در کالسهای موس�یقی،
زبان ،بوچیا ،شطرنج و نقاشی شرکت کردهام.
○ تحصیالت را تا چه سطحی ادامه دادهاید؟
● من تحصیالتم را تم�ام کردم در حال حاضر مدرک
دیپل�م را گرفتهام .خیل�ی عالقه ن�دارم تحصیالت را
ادامه دهم حاال که درسم تمام شده است میخواهم از
مهرماه در کالسهای کامپیوتر ،زبان و بوچیا به صورت
تمام وقت شرکت کنم .
○ ش�ما در ورزش بوچی�ا موفقیت ها زیادی بهدس�ت
آوردی�د ام�ا از آنجای�ی که ممک�ن اس�ت خوانندگان

کارآموزان

(کارآموز موفق)

ما با این ورزش آش�نایی نداش�ته باش�ند در مورد آن
توضیحات بیشتری بیان کنید.
● بوچی�ا ( )bocciaورزش�ی اس�ت ک�ه ب�ه معلوالن
جسمی حرکتی اختصاص دارد و در کالسهای مختلف
به ص�ورت انفرادی ،دو نفره و تیمی برگزار میش�ود و
قریب به  10س�ال است که این رشته ورزشی در داخل
کشور پی گیری میشود.
○ و در مورد مقامی هایی که بدست آوردهاید...
● من چند دوره در مس�ابقات کش�وری بوچیا شرکت
ک�ردم و برای انتخاب�ی تیم ملی هم حضور داش�تهام.
کس�ب مقام سوم مس�ابقات کش�وری بهترین مقامی
اس�ت که بدست آوردهام .خیلی به بوچیا عالقه دارم و
میخواهم در انتخابی تیم ملی هم شرکت کنم.
○ به عنوان یک ورزشکار تا کجا میخواهید این رشته
را ادامه بدهید؟
● از آنج�ا که خیلی به بوچی�ا عالقه دارم  ،می خواهم
تا حداکثر توانم این ورزش را ادامه بدهم و با حمایت و
کمک مربیان هر چه بیش�تر در این رشته وزشی موفق
شوم.
○ آی�ا ب�رای فعالیت در این رش�ته ورزش�ی کمبود و

مشکالتی دارید؟
● البت�ه این رش�ته نیاز به حمایت و امکانات مناس�ب
دارد و مس�ووالن کش�ور و فدراسیون
جانب�ازان میتوانند ب�ا در اختیار
قراردادن امکانات از ورزشکاران
بیشتر حمایت کنند.
○ و در پایان...
● ابت�دا از مربیان خودم تش�کر
میکن�م ک�ه خیل�ی زحم�ت مرا
کشیدهاند و باعث ش�دند در این
ورزش موف�ق ش�وم ه�م اکن�ون
هدفم عضویت در تیم ملی بوچیا و
به دوستانم هم توصیه میکنم که
برای موفقیت در ورزش بوچیا
بیش�تر تمرکز و دقت کنند
زی�را این ورزش ب�ه تمرکز و
دق�ت فراوانی نی�از دارد چنانچه
به این رش�ته ورزشی عالقه دارند
زودتر ثب�ت نام کنند ت�ا حق آنها
ضایع نشود.
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کارآموزان
(اشتغال)

سمیرا نیکآور

مصطفی دیانتفر
تاريخ تولد1371/11/03 :
ميزان تحصيالت :دیپلم علوم تجربی
كارآموزي در رعد1390 :
رش��تههاي كارآم��وزي در رعد :کالس
سفالگری ،کامپیوتر و تایپ
موقعي��ت ش��غلي :بخش تولی��د خبر
خبرگزاری ایسنا
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تاريخ تولد1363/10/19 :
مي��زان تحصي�لات :ف��وق دیپل��م
کامپیوتر(مديريت دولتي)
ش��روع كارآم��وزي در رع��د :مردادماه
1385
رش��تههاي كارآم��وزي در رع��د:
حسابداری ،کامپیوتر
موقعيت ش��غلي :قسمت اداری شرکت
خدماتی فنی مهندسی شارنیک پارس

اعظم خاوری
تاريخ تولد1363/1/24 :
می��زان تحصی�لات :کاردان��ی ام��ور
فرهنگی ،دانش��جوی کارشناسی روابط
عمومی
رشتههای کارآموزی در رعد :قالیبافی،
تیراندازی ،سوخت چوب
موقعی��ت ش��غلی در رعد :سرپرس��ت
کافیشاپ دانشگاه

رعد یعنی ...

رعد یعنی عنوان صفحهای گس��ترده در
روابطعمومی مجتمع است که اهل نظر
دل نوشتههای خود را بر آن مینویسند
از این شماره به نوبت گزیدهای از آنها به
چاپ خواهیم رساند.

استاد غالمعلی پورعطایی

توگو
گف 
الهه مصداقی مسؤول گروه همیاری بانوان رعد:

رعد معجزه نمیکند
انگیزه میآفریند
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کمت�ر کس�ی را میشناس�م ک�ه در س�اختمان رعد و
برنامهه�ای آن حضور داش�ته باش�د و اله�ه مصداقی
را نشناس�د ،بانوی فداکاری که ب�ه همراه تمام اعضای
خانوادهاش در رعد فعالیت میکند ،برایم جالب بود که
بدانم چطور با رعد آشنا شده و هدف اصلیاش چیست؟
در ادامه گپ کوتاهی را که با او داشتم ،میخوانید.
○ از چه زمانی با رعد آشنا شدید؟
●  17،18س�ال پیش بود که از طریق آقای منصوریان
با رعد آش�نا ش�دم آن روزها جلس�ات اولیه برگذاری
بازار نوروز آن س�ال را برگ�زار میکردند که من با این
مجموعه آشنا شدم.
○ اولین باری که به رعد آمدید ،چه حسی داشتید؟
● راستش اولین باری که وارد این مجموعه شدم ارتباط
ب�ا عزیزان معلول برایم کار س�ختی بود ،نمیدانس�تم
چط�ور باید با ای�ن عزیزان ارتباط برق�رار کنم ،اما کم

ک�م عادت ک�ردم و اکنون دیگر برایم ف�رق چندانی با
دیگران نمیکنند.
○ با وجود این سختیها چه چیزی شما را پایدار کرد؟
● ش�اید این موضوع به س�ر منش�أش بر میگردد به
دوران�ی که ما ذره ذره رش�د رعد را با همکاری و یاری
یکدیگر میدی�دم ،موفقیتهایمان و انرژیهای مثبت
همگی دست به دست هم میدادند که ما هر روز ارادت
بیش�تری به این مجموعه احس�اس کنیم .اکنون دیگر
طوری ش�ده که من از لحاظ روحی به رع�د نیاز دارم.
ش�ما یادتان نمیی�اد ،آن اوایل س�اختمان رعد تنها 1
طبقه داشت ،رستوران و بوفهای در کار نبود ،همه اینها
با یاری یکدیگر در طول س�ال ها ایجاد شد و این رعد
آنی شد که شما اکنون میبینید.
○ گروه همیاری بانوان چه نقش�ی و فعالیت در مجتمع
رعد دارد؟
● گ�روه همی�اری بان�وان فعالیتهای گس�تردهای در
زمینهه�ای گوناگ�ون انجام میدهد .بیش�ترین کمک
بانوان در گروه مددکاری است که مستقیم به کارآموزان
خدمت میکنند از رسیدگی به خانواده و مددجویان تا
درمان انها و خرید وسایل کمک حرکتی همه توسط 5
نفر از اعضای گروه بانوان انجام میشود.
رس�توران رع�د ه�م حکای�ت دور و درازی دارد آن

گفتوگو
قدیمه�ا ما چی�زی برای تغذی�ه کارآموزان نداش�تیم
بعض�ی بچهه�ا صبحان�ه نمیخوردند و در می�ان روز
دچار ضعف شدید میشدند .یک روز یکی از همکاران
آق�ا نذر کرد در مراس�م والدت حضرت زه�را (س) به
کارآم�وزان غذا بدهد در آن روز او عدس پلو درس�ت
ک�رد و بین بچهها تقس�یم ک�رد .ای�ن کار او بانوان را
متوجه کرد که چه خوب میش�ود از این طریق به بچه
کمک کرد .اوایل مؤسسه خیلی موافق این کار نبود ،اما
بانوان با غذاهای س�اده شروع کردند و امروز رستوران
رع�د با حض�ور نمایندگان گ�روه بانوان بر بهداش�ت،
طب�خ ،فروش و توزیع غذای روزانه نظارت کامل دارد و
با قمیتی مختص�ر آن را بین کارآموزان عرضه میکند.
رستوران رعد در حال حاضر با استفاده از گوشت ،برنج
و روغ�ن نذری نیکوکاران و فروش غذا به کارآموزان با
کمتری�ن قیمت به صورت خودگردان خدمات مهمی به
توانیابان ارائه میدهد.
در زمینه اقتصادی اعضای گروه بانوان عالوه برگزاری
بازارها ،جش�نوارهها و  ...به ص�ورت ماهانه کمکهای
نق�دی پرداخت میکنن�د که از مح�ل همین کمکها،
مبالغ�ی را هم به رعد قرض میدهیم.همچنین در طول
سال  2نوبت به مناسبت ماه رمضان و سال نو سبد کاال
به صورت رایگان بین کارآموزان توزیع میشود.

فعالیته�ای فرهنگی گروه هم به برپایی س�خنرانیهای
علم�ی و دع�وت از متخصصان برای ط�رح مباحث علمی
ویژه توانیابان یا اعضای گروه برمیگردد.
○ رمز این موفقیت در چیست ؟
● اعتماد به نفس بچهها و در کنار هم بودن و همکاری.
○ در آخر
● رع�د معجزه نم�ی کند ،انگیزه میآفرین�د و این یعنی
امیدواری.
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توگو
گف 
فرشته یعقوبی مسئول گروه گرافیک همیاری جوانان رعد:

در نهان پنهان هرشخص
نیکوکاری نهفته اسـت
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فرشته یعقوبی همان دختر جوانی است که هر بار قرار
باشد در مورد گروه عضویت رعد صحبتی به میان آید
تصویر او در حالی که درحال ش�رح دادن خدمات رعد
اس�ت  ،در اذهان اش�خاص نقش میبندد .ش�اید دلیل
دیگ�ری که این تصوی�ر را ماندگار کرده اس�ت میزان
محبوبیت او در میان اعضای گروه جوانان و بانوان رعد
اس�ت .البته به طور کلی دیدن چه�ره مظلوم او حتی
برای یکبار کافی اس�ت که تا همیشه در ذهنتان بماند.
او  27سال سن دارد و در رشته نقاشی مدرک کاردانی
و در رش�ته معماری کارشناسی خود را گرفته است  .او
 3سالی میش�ود که به طور مداوم مسئولیت برگزاری
جش�نواره تی شرت را بر عهده دارد از این رو به سراغ
او رفتی�م  ،آنچه در ادامه م�ی خوانید گپی خودمانی با
فرشته است.
○ چه طور با رعد آشنا شدی؟ چند سال پیش؟
● دوس�تانم هر روز به من میگفتن�د که محلی وجود

دارد ک�ه اش�خاص یکس�ری از فعالیته�ای هن�ری و
دستساز خود ار به نفع معلوالن به فروش می رسانند.
مش�تاق بودم ک�ه از نزدیک ب�ا این کارها و اش�خاص
آشنا ش�وم برای همین در س�ال  80تصمیم گرفتم که
به رعد بیای�م .آن روزها دوره بازارچه اس�فند ماه بود
در آن س�رمای زمستان وقتی وارد مجموعه شدم گرما
و اش�تیاق جوانان و بانوان زی�ادی من را به خود جذب
کرد ،تصمیم گرفتم م�ن هم به عنوان عضو کوچکی از
این مجموعه در بیایم ،این ش�د ک�ه وارد گروه جوانان
شدم.
○ بار اولی که مسئولیتی بر عهده گرفتی ،چه بود؟
● ی�ادش به خی�ر .اولین باری که وارد مجموعه ش�دم
در رس�توران و کافی ش�اپ مشغول ش�دم و قرار بود
ظرفه�ای آبمی�وه و اس�نکها را در می�ان جمعیت
بر روی یک س�ینی کوچک به فروش برس�انم .در این
کار ش�ما باید اول با روابط عموم�ی خوب با نیکوکاران
حاضر در مجموعه ارتباط برقرار کنید و به آنان توضیح
بدهید که با خری�د هر لیوان آبمیوه چقدر می توانند
در این راستا مؤثر باشند.
○ بعد از آن س�ال  ،دیگر چه مس�ئولیتهایی بر عهده
گرفتی ؟
● از آنجای�ی که رش�ته من هنر اس�ت و اندکی هم در
زمینه طراحی دس�ت دارم  ،س�الهای بع�د گروهی به

نام گروه گرافیک تش�کیل دادم و در آن مشغول شدم
بع�د از آن به طبع نیاز مجموعه س�رگروهی عضویت و
روابط عمومی را به عهده گرفتم و  3سال متوالی است
که مس�ئولیت برگزاری جشنواره تی شرت را به عهده
دارم.
○ از اینها بگذریم ،هدفت چه بود؟
● شاید جالب باش�د که اگر برایتان بگویم بار اولی که
درون مجموعه حضور یافتم تنها حس کنجکاوی ام بود
که در آنجا می کش�ید اما بعد ها انرژی های که ش�کل
میگرفت و حس های درونی که به وجود میآمد ،باعث
رش�د شخصیتی ام می شد و به خودم واجب می دیدم
همانق�در که رعد بر م�ن تاثیر می گذارد به رش�د آن
تاثیر گذار باش�م .ش�اید این اصلی ترین هدف و دلیل
واقعی ماندگاری من در این مجموعه اس�ت .البته بودن
در کاره�ای گروهی ای�ن مجموعه از دیگ�ر دالیل من
است.
○ و ام�ا ح�رف آخ�ر و توصیه ب�ه دیگر اعض�ای گروه
جوانان.
● من به دوستان پیشنهاد می کنم وقتی به در ورودی
رعد می رسید ،فراموش کنید که خارج از این مجموعه
چه کس�ی بودید و جه ش�خصیت اجتماعی را داشتید.
اینجا رعد اس�ت و دل ها همانقدر به هم نزدیک است
که شاید شخصیت ها از هم دور .اینجا باید تنها عضوی

گفتوگو

باشی که بتوانی رعد را به سمت پیشرفت ببری .
م�ن به این ایمان درام ک�ه در دل تک تک خوانندگان
این خبرنام�ه مهری نهفته که ان�کار آن غیر قابل باور
اس�ت  ،هر ش�خصی به طور ذاتی در درون خود به کار
خی�ر تمایل دارد  ،فقط کافی اس�ت آن را باور داش�ته
باشید.
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توگو
گف 

دکتر حسین عالقهبند ،رئیس مرکز علمی کاربردی رعد:

معلوالن متوقف نخواهند شد
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وی متولد یزد اس�ت و  72س�ال از عم�رش می گذرد،
خودش در مورد آشناییاش با رعد میگوید «:همکاری
م�ن با رعد به  20س�ال پیش ب�از میگ�ردد زمانی که
برای اولین بار همس�رم وارد گ�روه بانون این مجموعه
ش�د ».اما زمانی که به پایان گفت و گو نزدیک ش�دیم
به این نتیجه رس�یدم که پیوند قلبیاش شاید برگردد
ب�ه دوران نوجوان�یاش  ،دوره ای که تصمیم گرفت در
رش�ته رادیوتراپ�ی تحصی�ل کند .ای�ن توضیحات در
مورد دکتر حس�ین عالقهبن�د ،مدیر دانش�گاه علمی
کاربردی رعد اس�ت .م�ردی که مدرک پزش�کی خود
را از اصفه�ان و تخصص رادیو تراپی را س�ال  1974از
دانش�گاه لندن گرفته است .وی پس از  5سال تدریس
با عنوان دانش�یار و عضویت در هیأت علمی دانش�گاه
علوم پزش�کی تهران ،س�مت مدیر گ�روه رادیوتراپی

و رادیول�وژی دانش�کده پیراپزش�کی دانش�گاه علوم
پزشکی تهران را بر عهده گرفت و در مدت فعالیتهای
علم�ی تخصصیدهها رس�اله و مقاله علمی در مجالت
معتبر داخلی و یک عنوان مقاله در ژورنالهای خارجی
به چاپ رسانده است .آنچه در ادامه می خوانید گفت و
گوی ما با ایشان در مورد این مرکز علمی است.
○ فکر س�اخت دانش�گاه علمی کاربردی چه زمانی به
ذهنتان رسید؟
●  2س�ال پی�ش ب�ود ک�ه مجتم�ع نیک�وکاری رعد
تصمیم گرفت ،دانش�گاهی برای معلوالن ایجاد کند تا
دانشآموزان معلول و توانیاب بتوانند در مقاطع باالتر
نیز تحصیل کنند  ،از این رو با کمکهای خانم صانعی و
دیگر دوستان این دانشگاه راه اندازی شد و اکنون با 4
رش�ته گرافیک  ،نرم افزار ،حسابداری و آموزش مربی
مراکز پیش دبستانی فعالیت میکند .بد نیست بدانید
که به زودی ترم دوم این دانشگاه آغاز میشو د
○ چند دانشجو در این دوره ثبت نام کردند؟
● حدود  300دانش�جو که بیشتر شما دختران هستند
ب�رای پودمان اول ثبت نام کردن�د .البته از آنجایی که
این دانش�گاه اکنون هم دانش�جویان غیر عادی و هم
معلول دارد ،باید بگویم تنها  15درصد این دانشجویان

گفتوگو
را توانیابان عزیز تشکیل دادهاند در حالی که اولویت
با آنان است.
○ چه رش�ته ای بیشتر مورد استقبال دانشجویان قرار
گرفته است؟
● رشته گرافیک با اسقبال بیشتری روبرو بوده است.
○ شرایط ورود به این دانشگاه چیست؟
● این دانش�گاه ش�رایط خاصی به غیر از شرط معدل
ندارد  ،برای ورود دانشجویان باید حداقل معدل دیپلم
 14داشته باشند.
○ ساعات کاری دانشگاه به چه صورت است؟
● کالس های دانش�گاه هم مانند تمامی دانشگاه ها از
 8صبح تا  8شب کالس دارد.
○ این دانشگاه از لحاظ مناسب سازی در چه شرایطی
است؟
● این دانش�گاه با توجه به هدف اصلیاش که آموزش
معل�والن در مقاطع باالتر اس�ت برای ای�ن عزیزان به
طور کامل استانداردس�ازی و مناسبسازیشده است،
سرویسهای بهداشتی ،آسانسورها ،راهروها ،کالسها،
بوفه و رس�توان و  ...همگی به طور کامل مناسب سازی
شده اند .حتی برای دانشجویان که مشکل تکلم دارند
نیز منشیهای مخصوص در نظر گرفته شده است.

○ در مورد ش�هریه ه�ا چطور؟ آیا معل�والن هزینهای
پرداخت میکنند؟
● ببینی�د در واق�ع آنان با توجه به مف�اد قانونی نباید
هزین�های پرداخ�ت کنن�د و هزین�ه تحصی�ل آنها بر
عهده دولت و بهزیستی اس�ت ،اما از آنجایی که هنوز
بهزیستی هزینهای در این مورد پرداخت نکرده است،
طبق توافق با دانش�جویانی که توانایی پرداخت دارند
(نه تمامی دانشجویان معلول) قسمتی از این شهریه را
پرداخت می کنند.
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 12آذر امس�ال ،یک فرق اساس�ی برای منوچهر نامجو
داشت ،کارآموز قدیمی رعد که این روزها دیگر خودش
به خودش اتکا میکند .قرار بود ماحصل  9س�ال تالش
و پیگیریاش به ثمر بنش�یند .او قصد داش�ت به همه
آنهایی که طي این  9س�ال ب�اورش نکردند ،ثابت کند
که میتواند در روز جهاني معلوالن ،با ویلچر از پلههای
ب�رج میالد باال برود .دغدغهها و دل گفتههاي اين مرد
استثنايي با اقدامي اس�تثنايي را در گفتوگويش با ما
ميخوانيد.
مگر آسانسور نیست که از پله میروی؟!
بعد از گرفتن مجوز ،فقط  20روز فرصت برای تمرین داشتم.

شاید اگر استقبال بیشتری از کار من میشد و فرصت بیشتری
داش��تم 6 ،ماه تمرین میکردم میتوانسم تمام  1800پلهی
ب��رج میالد را با ویلچر طی کنم .اما ب��ا این حال ،با توجه به
آمادگی کسب شده در طی این  20روز موفق شدم در مدت
زم��ان یک س��اعت و  10دقیقه  312 ،پل��هی راس برج را با
ویلچر طی کنم و پرچم یا ابوالفضل را بر فراز برج میالد و به
نمایندگ��ی از تمام اف��راد دارای معلولیت به اهتزاز در بیاورم.
دخترم زهرا که به خاطر حضور همس��رم در سفر حج ،هنگام
تمرینات کنارم بود ،میگفت :بابا! مگه آسانس��ور نیست که با
پله میری؟!
عل�ت انتخ�اب عدد  312چیس�ت :عدد  3ب��ه نیت امام
حس��ین (ع) که سومین امام شیعیان هس��تند و عدد  12به
مناسبت  12آذر روز جهانی افراد دارای معلولیت انتخاب شد.
اولین نفر هستی؟
طبق بررس��یهایی که انجام دادیم تاکن��ون تنها یک نفر در
کانادا موفق ش��ده با ویلچ��ر از پلهها باال برود که البته رکورد
ثبت شده از وی (  720پله) در یک زمان اتفاق نیافتده ،بلکه

گفتوگو
طی چند روز و در مکانهای متعدد انجام شده است.
« در نهایت کل پلههای طی شده به عنوان رکورد او ثبت شده
است و به جز این فرد کانادایی ،مورد دیگری پیدا نکردیم».
من هم خیلی س��عی کردم نمایندهی «گینس» (کتاب ثبت
رکوردها) را برای روز صعود از پلهها دعوت کنم که به خاطر
برخی مس��ائل موفق نش��دم و در نهایت رکورد من به صورت
رسمی ثبت نشد.
در آخر؟
 11س��ال اس��ت که ازدواج ک��ردهام .هم اکنون در س��ازمان
بهزیس��تی ش��اغلم و از اینکه هیچ چیز ،حتی پل��ه ها ،مانع
پیش��رفتم نشده است ،بسیار خوشحالم« .تنها هدفم از انجام
ای��ن اقدام نمادین و س��ایر کارهایی که انجام دادهام ،این بود
ک��ه به همه ثابت کنم معلوالن توانمند هس��تند و هیچ چیز
نمیتواند باعث تس��لیم ش��دن آنها شود ».ما زنده به آنیم که
آرام نگیریم /موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
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هشتمین دوره المپیاد جهانی قابلیتها
عرصه افتخار آفرینی توانیابان ایرانی
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همزمان با سال جهانی معلوالن در سال  1981میالدی به ابتکار
کش�ور ژاپن نخس�تین دروه المپیاد قابلیتهای فنیحرفهای
افراد دارای معلولیت  Abilympicsپایهگذاری و اجرا شد.
س�ال جاری هش�تمین دوره این مس�ابقات از تاریخ س�وم تا
هش�تم مهر در شهر س�ئول کش�ور کره جنوبی برگزار شد و
توانیابان ایران که تا پیش از این رقابتها در س�ال  2003در
ش�هر دهلی کش�ور هندوس�تان حضور یافته بودند ،فرصتی
یافتند تا بار دیگر تواناییهای خود را به اثبات رسانند.
اس�فندماه سال گذشته ش�ورایی مرکب از نمایندگان مجتمع
آموزشی نیکوکاری رعد و انجمن باور به صورت جدی موضوع
ش�رکت تیم ملیابیلیمپیک ایران در مسابقات کره جنوبی را
بررس�ی و در جلسات پی در پی زمینه حضور مؤثر توان یابان
را پیگیری کردند.
اعالم فراخ�وان عمومی ،ثبت نام از  235ت�وان یاب داوطلب
از سراس�ر کشور ،برگزاری آزمون ملی و انتخابی در  17رشته
فنی و هن�ری ،انتخاب  32نفر اعضای تی�م اعزامی ،برگزاری
کالسه�ای بازآموزی دورههای فش�رده و تکمی�ل مهارت و
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راهاندازی وبسایت دائمی المپیاد به نشانی:

www.iranabilympics.ir

از جمله فعالیتهایی بود که تا نیمه اول سال جاری برنامهریزی
و اجرا شد.
ه�ر چند در ابتدای راه مراکز مس�ؤول قولهای�ی در حمایت از
ای�ن حرکت ملی داده بودند ام�ا در زمان مقرر هیچ کدام عملی
نشد و تیم انتخابی با مش�کالت مالی سفرش را آغاز کرد .البته
این فاصلهها و تفاوتها بین تیم اعزامی ایران و س�ایر تیمهای
شرکت کننده در تعداد و ترکیب همراهان و پشتیبانیکنندگان
به خوبی مشاهده میشد به نحوی که حضور گروههای  113نفره
و  70نفره حکایت از آمادگی کامل و تدارکات مناس�ب برخی از
شرکت کنندگان داشت.
ب�ا این وجود رهآورد اعزام تیم توانیابان ایران کس�ب  2مدال
برنز و یک مقام چهارمی و مقام نهم جهانی در میان  58کش�ور
ش�رکت کننده بود .اما این موراد هرگ�ز بیانگر تالش توانیابان
ما نبوده و نیس�ت زیرا فقط  14کش�ور از میان شرکت کنندگان
موف�ق به کس�ب مدال ش�دند که ای�ران یکی از آنه�ا بود و در
ردهبندی نهایی کشورهای آمریکا و انگلیس در جایگاهی پایین
بهتر از ایران قرار گرفتند.
علیرغ�م آنکه حض�ور و رقابت عزیزان توانی�اب در این دوره
از مس�ابقات خیل�ی م�ورد توج�ه و اس�تقبال مس�ؤوالن امر و
رسانههای جمعی قرار نگرفت اما شرکت در میادین بینالمللی و
کس�ب تجارت جهانی فرصتی ارزشمند برای رشد ابعاد فکری و
شخصیتی آنها و اثبات تواناییهایشان ایجاد کرد و مجتمع رعد
افتخار دارد که در این مسیر گام برمیدارد.

مراکز رعد

نگاهی به
فعالیتهای رعد طالقان

یک�ی از مراکز رعد که سالهاس�ت با کوش�ش فراوان
در شهرس�تان طالقان ب�ه معلوالن جس�میحرکتی و
همچنین ذهنی خدمات ارزشمندی ارایه میدهد ،مرکز
رعد طالقان است.
این مرکز در اس�فندماه  1385تأس�یس ش�د و پس از
چندس�ال فعالیت در س�ال  1388با دریافت مجوزهای
قانونی از س�ازمان بهزیستی اس�تان تهران با شماره 11
به ثبت رس�ید و عم ً
ال به عنوان یک ش�خصیت حقوقی
مستقل ادامه فعالیت داد.
مرکز رعد طالقان اقدام�ات مؤثری در جهت حمایت از
توانیاب�ان منطقه طالقان انجام داده اس�ت که اهم این
کمکها عبارتاست از:
 پیگیری درمان و تمدید دفترچه خدمات درمانی دونفر از توانیابان که در شهریار اقامت دارند.
 پیگیری وضعیت نظام وظیفه یکی از توانیابان که بهدریافت کارت معافیت و همچنین اش�تغال وی در محل
سکونت منتهی شد.
 پیگی�ری درم�ان ک�ودک  8ماه�ه ک�ه از  2گ�وشناش�نوا بود و متخصصان هزینههای کاش�ت حلزون را
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 26میلی�ون تومان ب�رآورد کرده بودند ک�ه با رایزنی و
پیگیری و تأمین  6میلیون تومان از طریق هیأت امنای
صرفهجویی ارزی بیماران به او نوبت عمل دادهشد.
 پیگی�ری مس�ائل درمان�ی ،روح�ی ،معیش�تی یکمددج�و که در تص�ادف پایش قطع میش�ود از مرحله
عمل جراحی ،مش�اورههای بعد از عمل و فراهم آوردن
زمینه اشتغال همسر وی در یکی از ادارات طالقان.
 ح�ل مش�کالت خانوادگ�ی خانمی که همس�رش ازبیماری روانی مزمن رنج میبرد از مرحله انجام مشاوره،
گرفتن وکیل ،دریافت حکم طالق و اقدام برای اش�تغال
این مددجو.
 بازس�ازی درمانگاه ش�هر اس�ر پس از  25س�ال بالاس�تفاده بودن و اشتغال یک نفر به صورت شبانهروزی
(تم�ام وقت) و حضور پاره وقت  2روز در هفته پزش�ک
برای م�داوای بیماران ،در این پ�روژه مبلغ  22میلیون
تومان هزینه شد.
 انجام معاینات دورهای معلوالن که از میان آنها تعداد 20نف�ر کارت معلولی�ت دریافت کردن�د و تعداد  11نفر
برای مناسبس�ازی منازل محل سکونت معرفی شدند.
ضمن آنکه  18نفر هم وام خود اشتغالی دریافت کرهاند.
 شناس�ایی افراد بیسرپرس�ت در  76پارچه روستاو اق�دام برای حل مش�کالت آنه�ا از طری�ق مکاتبه با
دهداریها.
 -فراه�م آوردن زمینه تحصیل دخترکی  7س�اله که

مراکز رعد
پدر و مادر افغانی دارد.
 رسیدگی به وضعیت بیماران توسط سرکار خانم دکتر شاخودر محل روستا و سکونت روستائیان.
 تأمی�ن هزینه خرید ویلچر برقی برای  2نفر معلول روس�تایهرنج و برگزاری کالسهای آموزش نحوه رفتار صحیح با معلوالن
برای اعضای خانواده آنها.
 پیگیری مناسبسازی کردن ساختمانهای طالقان که از آنجمله میتوان به س�اختمان فرهنگسرای جالل آل احمد ،بانک
کشاورزی ،چند مکان ورزشی و دولتی اشاره کرد.
 س�پرده گزاری در صندوق قرضالحسنه آیتا ...طالقانی برایپرداخت تس�هیالت درمان به افراد نیازمند ب�ا معرفینامه رعد
طالقان.
 ویزیت دورهای  20نفر از معلوالن ذهنی آموزش و تربیت پذیررعد طالقان توسط گروهی از پزشکان متخصص و نیکوکار
 توزیع سبد کاالها و مایحتاج زندگی بین روستائیان نیازمند ازباالترین تا پایینترین نقطه طالقان 20 ،درصد زیر قیمت مصوب
با همکاری اداره بازرگانی این شهرستان.
 تحت پوش�ش قراردادن  30نف�ر از افراد نیازمند که بهصورتمنظ�م در فواصل زمان�ی معین از س�بدهای حمایتی مرکز رعد
طالقان استفاده میکنند.
 پرداخ�ت کمکهای مال�ی برای ثبت ن�ام دانشآموزان ،تهیهدارو ،ویزیت بیماران و تامین وسیله ایاب و ذهاب بیماران.
 از آنج�ا که معلوالن ذهنی ت�وان فعالیتهای فکری ندارند ازای�ن رو فعالیت در بخش کش�اورزی برای آنها پیشبینی ش�ده

اس�ت که زمین به ش�کل امانی در اختیار مرکز رعد طالقان قرار
گرفته تا کارآموزان نس�بت به کاشت محصوالت کشاورزی اقدام
کنندکه محصوالت زیر بدست آمده است:
 سیر به مقدار  30کیلو گرم سیب زمینی  15کیلوگرم لوبی�ا س�بز  1.5کیلو گرم و علاوه به این اقالم خی�ار ،کدو وسبزیجات هم کاشتهاند.
آنچه اش�اره رفت تنها بخشهای مهمی از اهم فعالیتهای رعد
طالقان را ش�امل میشود که واقع ًا جای تحسین و خسته نباشید
دارد.
www.nikokari.org

41

گزارش

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

 .2پرداخت آنالین از طریق مراجعه به وبسایت رعد به نشانی www.raad-chrity.org

 .3واریز کمکهای نقدی به حسابهای بانکی مجتمع

• شماره حساب بانک سامان شعبه ایران زمین
• شماره حساب بانک تجارت شعبه شهرک قدس

815-40-2811111- 1
104016588

نمودار هزینههای مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
سه ماه دوم سال 1390
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سه ماه سوم سال 1390

رعد در کنار شماست
یک س��بد گل میتواند نش��انه همدردی و عرض تسلیت یا وسیله ای برای بیان شادباش و اظهار شادمانی باشد .خیریه رعد استندهای در نظر گرفته
اند که عالوه بر آنکه همچون یک سبد گل ،مهر و عالقه و همراهی شما را به نزدیکانتان خاطر نشان می کند ،نمادی از نوع دوستی و مفاهیم واالی
انس��انیت را هم به نظرش��ان می رساند .با تقدیم کردن این استندها به آشنایانتان عشق ورزیدن به یکدیگر و حمایت از این اشخاص را به آنها تقدیم
کنید .عالوه بر این ش��ما می توانید با پرداخت بخش��ی از هزینه یک س��بد گل به موسس��ات خیریه از ،معلوالن حمایت کنید و برای حل مشکالت و
درمان و بهبود این اش��خاص گام بردارید .این موسس��ات در ازای این کمک؛ از طرف شما و با نام شما استند مخصوصی را برای شخص مورد نظرتان
ارسال خواهد کرد.بی شک این اقدام شما از همه سبدها و دسته های گل؛ به یادماندنی و پر معنی تر خواهد بود.
شماره تلفنهای ثابت  88371096-7و همراه  09367669811به صورت تمام وقت آماده دریافت سفارش عزیزان نیکوکار است.

43

نوروز از راه میرسد ...
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نوروز به زودی از راه میرسد و
چه بهتر اس��ت رسم خوشایند
ارس��ال تبریک عید با یک کار
خیر همراه باشد.
مجتمع رعد با هدف معرفی آثار
نقاش��ی هنرجویانش ،منتخبی
از آنه��ا را در مجموعهای به نام
نوروزنامه به چاپ رسانده است.
شـــرکتهـا،س��ـــازما نهـا،
تشکلهای صنفی و حرفهای و
نیز اشخاص نیکوکار میتوانند
با انتخاب و ارس��ال کارتهای
تبری��ک متن��وع مجتم��ع
رع��د ،دیگران را در احس��اس
انساندوس��تانه خ��ود س��هیم
کنند.
عالقهمندان برای سفارش خرید
با شماره تلفن88371096-7 :
تماس حاصل فرمایند.

آشنایی با جامعه اعضای مجتمع رعد
سالها فعالیت مجتمع رعد و حضور پر افتخار در میان مردم نیکوکار این امکان را فراهم ساخته است تا بسیاری از شهروندان خیر
و همدل با تکمیل فرم عضویت رعد به جمع دوستداران خدمت به توانیابان جسمی حرکتی بهپیوندند.
در حال حاضر قریب به  5000نفر عضو مجتمع نیکوکاری رعد هستند این دوستان با تکمیل فرم عضویت و دریافت کارت شناسایی،
رسمأ ارتباط مستمر خود را با این تشکل حمایتی برقرار میسازند.
تعیین مبلغ حق عضویت و ش�یوه پرداخت آن به انتخاب عالقهمندان مش�خص میشود و با در نظر گرفتن سلیقه شخصی از مراجعه
حضوری تا پرداخت از طریق سیستم بانکی و تحویل در محل بر نماینده مجتمع روش متنوع پرداخت را شامل میشود.
اعضا مجتمع رعد از امتیازات زیر بهرهمند میشوند.
 دریافت دعوتنامه مراسم گوناگون مجتمع رعد در طول سال دریافت پیامکهای اخبار و اطالعات دریافت نشریات فصلی و دورهای مجتمع رعد مشارکت در برنامههای فرهنگی نیکوکارانهاعضا محترم مجتمع با پرداخت بهموقع حق عضویت خود حمایت موثری از توانمندسازی توانیابان به عمل میآورند.
روشهاي پرداخت حق عضويت:
• پرداخت از طریق مراجعه به بانک
• پرداخت حضوری در محل مجتمع
• پرداخت توسط معرف
• پرداخت از طریق سرویس پرداخت آنالین
• پرداخت از طریق پیک رعد

www.raad-charity.org
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عضویت
فرم
سرمقاله
نیکوکارگرامی؛ لطف ًا برای پیوستن به گروه هموندان رعد ،نسبت به تکمیل و ارسال فرم زیر به نشانی مجتمع اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی:
میزان تحصیالت:

تاریخ تولد:

نام پدر:
رشته تحصیلی:

/

/

زمینه شغلی:

نشانی پستی :
کدپستی:
تلفن ثابت:

پست الکترونیک:

تلفن همراه:

• نحوه آشنایی با رعد
حضور در مراسم رعد

همایشها و نمایشگاهها

معرف

تبلیغات

• لطف ًا گزینه مورد نظر در زمینه چگونگی کمک مالی به مجتمع را انتخاب نمایید.
ماهیانه  20.000ریال

ماهیانه  50.000ریال

ماهیانه  100.000ریال

همت عالی :ماهیانه

ریال

• کدامیک از گزینه های زیر را برای دریافت گزارش برنامهها و فعالیت های رعد ترجیح می دهید؟
نامه الکترونیک
اینجانب

پیامک

تلفن

نامه پستی

با آشنایی کامل به اهداف و موازین مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد ،و با تعهد به تالش در مسیر تحقق

آرمانهای انساندوستانه مجتمع ،درخواست پیوستن به جمع هموندان رعد را دارم.
امضاء

Design: Hamed Tavakoli Bina

ماهنامه اطالعرسانی،فرهنگی،هنری وگردشگری

تلفن  2200 54 52 :فکس 2263 45 99:
w w w. c h e - k h a b a r . c o m

حامی مالی سومین خبرنامه مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

