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هر سال فصل زمستان که از نیمه می گذرد یا به قول معروف زمستان به
سر پایینی میرسد ،کم کم حال و هوای نوروز فضا را پر میکند ،همه به
تکاپو میافتند ،خیابانهای ش��هر شلوغ میشود ،مغازهها و فروشگاهها با
انواع ترفندها مش��تریان را به خود جذب میکنند و در مجموع یک حس
خوب در میان مردم مشاهده میشود.
در ای��ن ح��ال و هوا انبوه تبلیغات ک��ه بر روی دیوارها ،پلها و حاش��یه
بزرگراهها و خیابان خودنمایی میکند و مردم را به خرید و مصرف بیشتر
دعوت فرا میخوان��د .در این میان یک پیام ،مخاطب نکته بین را به فکر
وادار میکند و آن پیام برگزاری بازارهای نیکوکاری است.
دقت در مفهوم عبارت مرکب بازا ِر نیکوکاری ما را به این نتیجه میرساند
که این واژه به تنهایی مفهومی فراتر از اجزاء تشکیل دهندهاش دارد .زیرا
در لغت بازار به معنای محل داد و ستد کاال و خدمات بکار گرفته میشود
که در آن محل خریداران و فروشندگان با هدف به حداقل رساندن هزینه
و افزایش سود وارد آن میشوند.
در این فعالیت اقتصادی حفظ یا گسترش منافع اقتصادی اساس برقراری
ارتباط را تشکیل میدهد.
همچنی��ن عب��ارت نیکوکاری چن��ان معنای گس��تردهای دارد که از یک
لبخند یا نوازش محبت آمیز آغاز میشود و تا ساخت مدارس ،درمانگاهها
و مجتمعهای مسکونی ادامه مییابد.

ام��روز عنوان نیکوکار فقط ب��ه اهدا کنندگان کمکه��ای مالی خالصه
نمیش��ود بلکه در اغلب مراکز خیریه حض��ور داوطلبانه ،ارائه کمکهای
فک��ری ،خدم��ات تخصص��ی و ...از جمله جلوههای نیکوکاری محس��وب
میش��ود ضمن آنکه با پیشرفت علوم پزش��کی از اهدای خون تا اعضای
بدن نیز در این چارچوب معنا میشود.
ب��ا این وجود بازار نیکوکاری به فعالیت اقتصادی خاصی اطالق میش��ود
ک��ه طرفین آن نه برای تأمین اهداف مال��ی و اقتصادی بلکه برای ایجاد
امیدواری و انگیزه در این فعالیت مشارکت میکنند.
بازارهای نیکوکاری هم مانند س��ایر بازارها و نمایشگاههای سطح شهر که
در آن ایام مایحتاج عمومی مردم را ارائه می کنند ،معمو ٌال بخش��ی را به
عرض��ه محصوالت و تولیدات مددجویان و افراد تحت پوش��ش اختصاص
میدهند .در این قس��مت از بازارها ش��اید بین قیمتها و اجناس ارتباط
مشخص اقتصادی وجود نداش��ته باشد اما باید توجه داشته باشیم کسی
که یک تابلو نقاش��ی با یک دس��ت س��اخته را از یک انس��ان توانیاب
خری��داری میکند فقط بهای مالی آن را پرداخت نمیکند بلکه او ارزش
توانای��ی ،هم��ت و اراده آن مددجو را پرداخت میکن��د .به عبارت دیگر
بازدیدکنن��دگان ب��ا خرید از بازارچهه��ای نیکوکاری ب��ه پدیدآورندگان
اس��تقالل ،خودب��اوری و اعتم��اد ب ه نفس هدی��ه میدهن��د .در بازارچه
نیکوکاری نوروزی رعد ش��هروندان نیکوکار ب��ا درک صحیح از این نقش
اجتماعی ،عملکرد درخور تحسینی از خود بجا گذاشتند.
بازدی��د 4000نفر طی  3روز آن هم در پرمش��غلهترین ایام س��ال یعنی
روزه��ای هفده��م ،هجدهم و نوزدهم اس��فند در نوع خ��ود یک حمایت
ارزش��مند محس��وب میش��ود چه برس��د به آنکه بازدیدکنندگان تمام
تابلوهای س��وخت چوب و مع��رق هنرجویان رعد را یکجا خریداری کرده
باشند.
بر اساس گزارش واحد آموزش مجتمع رعد که در پایان بازار نوروزی ارائه

کرده اس��ت فروش بیش از  200تابلوی س��وخت چوب 17 ،تابلوی معرق و تعداد
قابل توجهی تابلوی نقاشی ،هیجان خاصی را در میان کارآموزان ایجاد کرد ضمن
آنکه در قس��مت هنرجوی��ان و کارآموزان رعد محص��والت دیگر نظیر :محصوالت
کارگاه خیاطی ،س��رمه دوزی ،سفالینه ،نقاشی پش��ت شیشه و جواهرات مهرهای
هم عرضه شده است.
در پای��ان ذکر ای��ن مطلب را ضروری میدانم که مردم ای��ران نیاز به هیچ توصیه
و سفارش��ی ندارند .آنها با آگاهی از موقعیت زمان��ی و نقش اجتماعی خود همراه
بهترین عملکرد را از خود بروز می دهند .س��رمقاله این شماره را به کسانی تقدیم
میکنیم که با حضورشان نور امید را به دل کارآموزان رعد هدیه می دهند.
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بازارچه هرساله اسفند
بازارچه عیدانه رعد!
باران ببارد ،برف بیاید ،س��رما و یخبندان باش��د فرقی نمی کند ،اینجا همیشه در
طول این روزها مملو از جمعیتی نیکوکار است ،جمعیتی یکدل که دل هایشان را
به هم س��پرده اند تا قدمی در راه خیر و بهبود وضع توانیابان بردارند .اینجا بازار
اسفندماه رعد است ،بازار اسفند رعد از آن بازارچه های خیریه ای است که همیشه
با اس��تقبال خوبی روبرو بوده اس��ت ،امسال هم در  17تا  19اسفند این بازارچه با
لطف حق و یاری همراهان باری دیگر در مجتمع رعد برگزار شد.
قبل از اینکه وارد سالن بازارچه بشوید ،چشمهایتان ناخودآگاه بهار را می بینند و
مشامتان بوی آن را حس می کند و دلتان بهاری تر می شود ،اینجا گل هایی که
برای فروش آورده اند خبر از بهار را به همراه دارد .وارد سالن که می شوید طبقه
همکف اس��ت .این طبقه را معموال خوراکی ها و وسایل تزئینی تشکیل میدهند.
برای خرید از محصوالت توانیابان باید طبقه ای باالتر بروید تا کار دست تک تک
هنرمندان توانیاب را در آنجا ببینید  ،طبقه باالیی هم جای همیشگی آن شیرینی
های خانگی خوشمزه و پرطرفدار است که البته در کنار دیگر محصوالت همچون
عسل و مربا به فروش می رسد  .هر ساله در این بازارچه انواع شیرینیهای خانگی،
لوازم هفت سین ،گلهای تزئینی و آپارتمانی ،البسه ،مجالت و ...زیادی به فروش
می رس��د .همچنین در این بازار اسپانس��رهای زیادی همچون لوازم آرایش روژا،
محصوالت شرکت گلس��تان ،پارس آنالین ،ماهنامه چه خبر ،وب سایت تخفیفان
و ...حضور داش��تند و هنرمندان زیادی همچ��ون بهاره رهنما ،داریوش کاردان و...
نیز با حضور خود در این بازارچه محفل را گرم تر کردند .ناگفته نماند این بازار هر
ساله در روزهای آخر سال در همین مجتمع برگزار میشود.

بازدید اعضای هیأت مدیره
مرکز رعد کرج
به دعوت دفتر هماهنگی امور مراکز ،اعضای هیأت مدیره مرکز رعد کرج
ضم��ن حضور و بازدید از مجتمع آموزش��ی نیکوکاری رعد ،در نشس��ت
هفتگی مسؤوالن این دفتر شرکت کردند.
در این نشس��ت محمود عامری مدی��ر دفتر هماهنگی امور مراکز با تأکید
ط با دیگر مراکز رعد و تبادل تجارب ،اش��اره کرد:
بر ضرورت توس��عه رواب 
از آنج��ا ک��ه به علت مش��غلههای کاری مدیران عامل مراک��ز رعد امکان
برگزاری نشس��تهای مشترک در سال جاری فراهم نشد تصمیم گرفتیم
تا ضمن دعوت از اعضای هیأت مدیره مراکز ،زمینه آشنایی بیشتر ایشان
با مجتمع رعد را فراهم کنیم.
وی در ادامه افزود :آگاهی از فعالیتهای مراکز رعد و ش��ناخت مسائل و
مش��کالت آنها در کنار انتقال تجارب و دستاوردهای موفق از عمدهترین
اهداف برگزاری این جلسات محسوب میشود.
مهندس احمد میرزاخانی رئیس هیأت مدیره مجتمع رعد و عضو شورای
هماهنگی امور مراکز با اش��اره به آغاز فعالیت مرکز علمی کاربردی رعد،
یادآور شد در ترم جدید  250نفر دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیل
هستند.
دکت��ر ش��یرازپور عضو هیأت مدی��ره رعد کرج ضمن ابراز خرس��ندی از
حضور در مجتمع رعد تأسیس مرکز علمی کاربردی رعد را فرصتی برای
شکوفایی استعداد توانیابان تلقی کرد و مهمترین مشکالت مراکز خیریه
را خودکفای��ی امکان��ات و منابع مال��ی عنوان کرد و اف��زود :باید در کنار
آموزش کارآموزان به برگ��زاری دورههای کارورزی آنها در داخل و خارج

اخبار

از مراکز رعد فکر کرد تا آنها بتوانند از آموختههایش��ان در مس��یر اش��تغال پایدار
استفاده کنند.
در بخش دیگری از این جلسه عفت همدانی و مهندس بلبلی اعضای دیگر هیأت
مدیره رعد کرج ضمن یادآوری ضرورت تداوم برگزاری این نشستها بر جنبههای
سودمند انتقال تجارب این بازدیدها ،تأکید کردند.
در پایان این جلس��ه استفاده از برنامهها آموزشی مدون ،مربیان با تجربه ،توجه به
مس��ائل روحی و روانی کارآموزان از مهمترین مسائل فعالیت در مراکز رعد عنوان
شد.
شرکتکنندگان سپس از بخشهای مختلف رعد به ویژه مرکز تازه تأسیس علمی
کاربردی رعد بازدید کردند و از نزدیک با برنامههای آموزشی و برگزاری دوره های
تحصیلی آشنا شدند.
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دكتر سعيد ميرزا آقايي:
پوكي استخوان از سوي سازمان بهداشت
جهان��ي اپيدم��ي خاموش ق��رن معرفي
شدهاست
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به دعوت گروه همیاری بانوان مجتمع رعد ،س��خنراني علمي با موضوع پيشگيري
از پوكي استخوان به روش طب سنتي توسط دكتر سعيد ميرزا آقايي برگزار شد.
ميرزا آقايي كه در زمينه طب سنتي ايران صاحب تأليف و تحقيقات متعدد
دكتر 
است بيماران زيادي را به همين روش درمان كرده و مجموعه كتابهاي راز طول
عمر توسط وي تأليف شده است.
او با اشاره به شيوع بيماري پوكي استخوان در جهان امروز ،يادآوري كرد :از سوي
س��ازمان بهداش��ت جهاني ( )WHOاين بيماري به عنوان اپيدمي خاموش قرن
معرفي شدهاس��ت و همانط��ور كه همه ميدانند اپيدمي به معني همهگير ش��دن
بیماری اس��ت كه گاهي اين همهگيري واضح و آشكار است مثل آنفلوآنزا كه همه
مش��اهده كردن��د ،اما در برخي موارد همهگيري خام��وش و پنهان پيش ميرود و
اغلب متوجه آن نميشوند كه به همهگيري خاموش معروف است .به همين خاطر
س��ازمان بهداش��ت جهاني دهه اخير را به عنوان دهه اس��تخوان و مفاصل معرفي
كردهاست.
دكتر ميرزا آقايي به سن رشد و تراكم استخوان اشاره كرد و گفت :تا سن  25سال
حجم و تراكم اس��تخوان در افراد افزايش مييابد و از س��ن  26س��الگی اين تراكم
ميتواند كم شود يا ثابت بماند و طب سنتي بايد روشهايي را معرفی كند كه بعد
از  26سالگي تراكم استخوانها ثابت بماند.
مؤلف كتابهاي راز طول عمر با تأكيد بر اهميت ويتامين Dدر بدن انسان ،اشاره
كرد :ويتامين  Dروي  3عضو بدن انسان تأثيرات مهمي باقي ميگذارد .ابتدا روي
سيس��تم گوارش اثر ميگذارد .اگر ويتامين  Dدر سيس��تم گوارش وجود داش��ته
باشد كلسيم جذب ميشود .دستگاه بعدي كليهها هستند بدين معني كه ويتامين

اخبار
 Dموجب باز جذب كلس��يم توس��ط كليهها ميشود و در نهايت ويتامين
 Dروي فعالسازي سلولهاي استخوانساز تأثير مثبت دارد.
در بخشي از اين مراسم حضار با طرح سؤاالت گوناگون در زمينه خواص
خوراكيها و داروها از نگاه طبس��نتي پاس��خهاي خود را از دكتر سعيد
ميرزا آقايي دريافت كردند.
در خاتمه اين مراس��م نشان س��يمين مجتمع رعد كه به نيكوكاران ويژه
اعطا ميش��ود توسط صديقه اكبری ميرعامل مجتمع رعد به دكتر سعيد
ميرزا آقايي اهدا شد.
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ب��ا حض��ور رئی��س س��ازمان
بهزیستی کشور
مرک��ز علم��ی کارب��ردی رعد
افتتاح شد
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در مراس��می با حضور جمع��ی از نیکوکاران ،مقامات دس��تگاههای
اجرایی و مس��ؤوالن مجتمع رعد نخستین مرکز دانشگاهی تجهیز و
مناسب س��ازی شده توانیابان(معلوالن جسمی  -حرکتی) با عنوان
مرکز علمی کاربردی رعد افتتاح شد.
در این مراسم دکتر هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور به همراه
جمعی از مدیران و مس��ؤوالن س��ازمان بهزیستی کشور و بهزیستی
استان تهران حضور داشتند.
در ابتدای این مراس��م دکتر حس��ین عالقه بند رئیس مرکز آموزش
علمی کاربردی رعد با یادآوری ضرورت توجه به توانمندسازی افراد
دارای معلولی��ت و فراهم آوردن زمینههای رش��د علمی این گروه از
اف��راد دارای معلولیت تأکید کرد:در طول تاریخ نخبگان و مش��اهیر
برجس��ته ای از میان اف��راد معلول آثار فاخر و ارزن��دهای به جامعه
بشری عرضه کردهاند که این نکته مؤید وجود تواناییهای خاص در
جمع این گروه از افراد جامعه است.
وی با بیان تاریخچه مختصری از نحوه ش��کلگیری و تأسیس مرکز

علم��ی کاربردی رعد اظهار داش��ت :این مرکز در حال حاضر ب��ا برگزاری  4دوره
آموزش��ی  250نفر دانش��جو جذب کرده اس��ت و در نظر دارد در آینده نزدیک با
مس��اعدت مس��ؤوالن امر مجوز برگزاری دورههای کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکترا را اخذ نماید.
رئیس مرکز علمی کاربردی رعد با دعوت از نهادهای مسؤول و افراد خیر و نیکوکار
اش��اره کرد :مجتمع آموزش��ی نیکوکاری رعد به منظور فراهم آوردن زمینه ادامه
تحصی��ل توانیابان با انجام بازدیدهای کارشناس��ی توس��ط واحد مددکاری تعداد
معدودی از دانش��جویان نیازمند را تحت پوش��ش حمایتهای آموزشی قرار داده
است که چنانچه امکانات دس��تگاههای اجرایی و نیکوکار به حمایتهای آموزشی
جوانان مستعدو توانیاب اختصاصیابد یقیناً آثار ارزندهای در شکلگیری حضور
اجتماعی و استقالل فردی عزیزان توانیاب مشاهده خواهد شد.
در ادامه دکتر مریم رس��ولیان عضو هیأت مدیره مجتمع رعد در سخنان کوتاهی
ضمن معرفی این مجتمع به تاریخچه فعالیتهای آن اشاره کرد و افزود :از سالها
پیش هیأت مدیره رعد در این اندیش��ه بود تا چرخه آموزش��ی توانیابان را بعد از
برگزاری دورههای فنی -حرفهای طی  25سال گذشته با فراهم آوردن امکان ادامه
تحصیل در مقاطع دانشگاهی تکمیل کند.
وی اف��زود :ویژگی مجوز مرکز علمی کاربردی رعد آن اس��ت که این مجوز ادغام
شده اس��ت ،یعنی هم دانشجویان توانیاب و هم دانشجویان غیر معلول میتوانند
در ای��ن مرکز ثبت ن��ام و تحصیل کنند و این مرکز ،دانش��گاهی اس��ت که برای
معلوالن مناسبس��ازی ش��ده و آنها در کنار افراد س��الم میتوانند از این امکانات
استفاده کنند .این وضعیت عالوه بر ایجاد اعتماد به نفس نزد توانیابان ،فضایی را
ایجاد میکند که زمینه رشد استعدادهایشان فراهم شود.
در قسمتی از این مراسم دکتر همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور که
به اتفاق جمعی از معاونان و مدیران آن سازمان در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش

اخبار
علمی کاربردی رعد حضور پیدا کرده بود طی سخنانی گفت :در الگوهای توسعه،
توانمندس��ازی منابع انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است و برای تحقق چنین
هدف��ی ،فراهم کردن ابزارها و امکانات مالی و فیزیکی ضرورت دارد که تأس��یس
مراکز علمی کاربردی یکی از مهمترین ابزارهای توسعه منابع انسانی است.
وی افزود :ش��اید راه نجات از این ش��رایط بغرنج تربیت دانش��جو در عرصه علم
محض ،ایجاد همین مراکز و دانش��گاههای علمی کاربردی باش��د .ما به خبرگان و
فرهیختگان عرصه و صف هم نیاز داریم ،به عالمانی که بتوانند وارد عرصه عملیات
ش��وند ،به عالمان ابزار بدست و حاضر در صحنه نیاز داریم .مراکز علمی کاربردی
تا حدود زیادی مشکل را حل کرده و در آینده به طور کامل این مشکل را برطرف
خواهد کرد.
رئیس س��ازمان بهزیس��تی با تأکید بر توانمندس��ازی جامعه ه��دف در جنبههای
گوناگون ،افزود :هدف از توانمندسازی ،تقویت باور و صرف فعل خواستن در وجود
مددجویان اس��ت .چند روز پیش جشن توانمندسازی برای مددجویان برگزار شد
که در این مراسم  13هزار مسکن مددجویی مناسبسازی شده به واجدان شرایط
واگذار شد.
دکتر فضلاهلل طالبی مدیر برنامهریزی درس��ی و تأمین منابع آموزش��ی دانش��گاه
جامع علمی کاربردی که در جمع مهمانان مراس��م افتتاحیه مرکز علمی کاربردی
رعد حاضر بود نیز در س��خنانی اظهار داشت :سالهاست در استان تهران مجوزی
برای احداث مرکز علمی کاربردی صادر نمیشود اما دانشگاه جامع علمی کاربردی
ب��ه دلیل نی��از ،ضرورت و توجه ویژهای که به قش��ر توانی��اب دارد ،مجوز مرکز
علمی کاربردی رعد را صادر کرد و ما باید تالش کنیم تا توانیابان که مش��کالت
بخصوصی دارند بتوانند از مواهب تحصیل در مقاطع عالی بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر اجرای دورههای آموزش��ی با رعایت استانداردهای علمی و کیفیت
مطلوب ،اظهار کرد :دانش��گاه جامع علم��ی کاربردی با وجود تمام محدودیتهای
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قانونی که وجود دارد از گسترش و توسعه مراکز علمی کاربردی توانیابان
حمایت میکند.
در این مراس��م گروه سرود و گروه صداس��ازی هنرجویان رعد در فواصل
مختلف قطعاتی از سرودهای خود را اجرا کردند که مورد توجه و تشویق
حض��ار ق��رار گرفت و در بخش پایانی این مراس��م از خدمات مس��ؤوالن
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشگاه جامع علمی کاربردی و سازمان
بهزیستی کشور با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.
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کارآموزان مجتمع رعد
در بازارچه
برج نگار شرکت کردند
بازارچه برج نگار که با هدف عرضه محصوالت فرهنگی ،زیورآالت ،صنایع
دستی و  ...به مدت  10روز در ساختمان این برج مسکونی واقع در میدان
ونک خیابان نگار برگزار ش��د از کارآموزان مجتمع رعد دعوت کرد تا در
این بازارچه مشارکت کنند.
با نزدیک ش��دن به ایام پایان س��ال بازارچههای محلی در گوشه و کنار
ش��هر برپا میش��ود و در برخی از این بازارها غرفههایی را به مؤسس��ات
خیریه و نیکوکاری اختصاص میدهند که بازارچه برج نگار یکی از همین
بازارهای محلی است.
کارآم��وزان و هنرجوی��ان رعد با حضور در بازارچ��ه برج نگار محصوالت
کارگاه های خیاطی ،جواهرات مهرهای ،معرق ،نقاشی پشت شیشه و ...را
به بازدید کنندگان عرضه می کنند.
همزمان با برگزاری بازارچه برج نگار واحد عضویت مجتمع رعد که توسط
گروه همیاری جوانان اداره میشود عالوه بر ثبت نام از داوطلبان فعالیت
در این مجتمع نیکوکاری ،نسبت به جمع آوری کمک های مردمی اقدام
می کند.
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نهمين جشنواره
غذاي رعد برگزارشد

هر س��اله در میانههای ماه اردیبهشت جش��نوارهای در رعد برگزار میشود که دل
خیلیها را آب میاندازد ،جشنوارهای خوشمزه برای شکموها .امسال هم در روزهای
 27تا  29اردیبهش��ت نهمین جش��نواره غذای رعد در محیط باز این س��اختمان
برگزار ش��د .در این جشنواره که با اس��تقبال خوب اهالی منطقه ،دوستداران رعد
و س��ایر عالقهمندان از دیگر مناطق ش��هر ،اجرا شد عالوه بر حضور رستورانهای
معروف ش��هر ،گروه همی��اری بانوان رعد هم با طبخ غذاه��ای محلی و خانگی از
بازدیدکنندگان پذیرایی کردند .حضور جوانان در این جش��نواره بر شکوه و جالل
آن اف��زوده بود ،از بازدیدکنندگان تا عوامل اجرایی ،ش��ادابی خاصی در چهرههای
آنها مش��اهد ه میش��د .در این میان جمعی از هنرجویان رعد ب��ا حضور در میان
بازدیدکنندگان قطعاتی از آثار موس��یقی فرا گرفته خود را اجرا کردند که از سوی
حاضران مورد تشویق واقع شدند.
اجرا مس��ابقه حضوری و اهدای جوایز ارزنده به نفرات منتخب در کنار قرعهکشی
میان ش��رکتکنندگان گرمی خاصی به جش��نواره نهم بخشیده بود .همچنین در
نظر گرفتن فضایی برای اس��تفاده خانواده ها از غذاهایی که خریداری کرده بودند،
بیشتر رضایت خاطر شرکتکنندگان را فراهم میکرد.
یکی از بخشهای پر کش��ش جش��نواره خرید از رس��توران معروف شهر بود .اکثر
کس��انی که تجربه حضور در رس��تورانهای صاحب نامی چ��ون باربیکیو مغولی
راش��ن ،روف تاپ گریل ،مان��چ ،دهلی دربار ،زورق ،یام��ی و اورینتال باربیکیو را
داشتند ،فرصت را غنیمت شمرده و دلی از عزا در آوردند.
طرفداران غذاهای س��نتی و خانگی هم برای ذائقهش��ان نمونههای چشم سیر کن
پی��دا میکردند از انواع آشه��ای محلی و مناطق مختلف کش��ور تا خوراکیهای
اختصاص��ی همه در این  3روز در دس��ترس آدمهای خوش اش��تها قرار داش��ت.
امروزیها هم بیش��تر اطراف کافیشاپ دیده میشدند .انواع نوشیدنیهای سرد و
گرم و کیکهای خوشمزه پذیرای کافیشاپ نشینان بود.
آمارهای فروش بلیت ورودی عالوه بر رش��د حضور شرکتکنندگان از رضایت آنها
حکایت میکرد .این موضوع مس��ؤولیت برنامهریزان و برگزار کنندگان را بیش��تر
میکند تا این اطمینان را حفظ کنند.
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برگزاری ديد و
بازديد نوروزی رعد
مطابق معمول س��الهاي گذشته در نخس��تين روزهاي بهار سنت پسنديده ديدار
نوروزي با حضور جمعي از دوس��تداران مجتمع رعد برگزارشد ،در این مراسم که
جمع��ی از كارآموزان ،كارآموختگان ،مربيان و پرس��نل اي��ن مجتمع گردهم آمده
بودند ،چهرههای شاد و خندان حاضران بسیار جلب توجه میکرد.
در اي��ن جمع گرم و صميمي عالوه بر كارآم��وزان در حال تحصيل ،كارآموختگان
س��الهاي گذشته ،برخي از پدرها و مادران مددجويان ،مربيان و مسؤوالن آموزش
حضور داشتند و در گفت و گوهاي دوستانه خاطرات گذشته را مرور كردند.
حضور كارآموزان قديمي كه اين روزها تشكيل خانواده دادهاند و بسياري از آنها در
مش��اغل گوناگون فعاليت ميكنند ،براي كارآموزان امروز رعد بسيار اميدواركننده
بود .ش��ايان ذكر اس��ت برخ��ي از كارآموختگان با اعضاي خانواده يعني همس��ر و
فرزندانشان در اين مراسم شركت كرده بودند كه حضور كودكان
خردسال و بازيهاي كودكانه آنها نشاط خاصي به اين مراسم داده بود.

15

اخبار

16

شب یوری در
مجتمع رعد

بیش  50س��ال پیش بشر با ارسال نخستین دست سازه خود به فضا " ،عصر فضا"
را آغاز نمود و کم کم به پیشرفتهایشایانی در این عرصه دست یافت اما حضور
نخس��تین انسان در محدودهای غیر از زمین به این زودیها برای کسی قابل تصور
نبود ،تا اینکه یوری گاگارین این رویا را به واقعیت تبدیل کرد .به همین مناسبت
هر س��ال دوس��تداران فضا و منجمان سراس��ر دنیا این گام بزرگ بشریت و علم را
جشن میگیرند.
سفر انسان به فضا حدود  50سال پیش با پرتاب کپسول زنگ مانندی که "وستوک
 "1نام داش��ت در  23فروردین  1339به واقعیت تبدیل ش��د .این فضاپیما ،یوری
گاگارین ،کیهاننورد اتحاد جماهیر ش��وروی س��ابق را با خود ب��ه فضا برد .یوری
توانس��ت لقب حضور نخستین انسان در فراسوی مرزهای زمین را به نام خود ثبت
کند.
دقیقا بیس��ت سال بعد آمریکاییها طرحی نو و جدید در این زمینه درانداختند و
در  23فروردین  1359از ش��اتلها رونمایی کردن��د  .این فضاپیماها برای حمل و
نقل تعداد بیشتری فضانورد و مواد مورد نیاز طراحی شده بودند .
بر این اس��اس از  23فروردین س��ال  1379سازمان ملل متحد و انجمن نسل فضا
به برگزاری برنامههای مختلف در سراس��ر جهان پرداختهاند .در ایران نیز همانند
تمامی کش��ورهای دنیا گروه های نج��وم و عالقمند به فضا با برگزاری برنامه های
گوناگون مانند سخنرانیها ،رصدهای عمومی ،نمایش عکس و  ...این روز را جشن
میگیرند .فروردین ماه امسال مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد با همکاری موسسه
صلح آس��مانی و کمیت ه راهبری جامعه ایمن ش��هرداری منطقه  2تهران در سالن
همایش مجتمع رعد برنامههایی متنوعی برگزار کرد.
در این مراسم که با حضور مسؤوالن مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد ،اعضاي کمیته
راهبری جامعه ایمن ش��هرداری تهران ،مدير عامل انجمن باور ،مدیرعامل انجمن
توان گستران برنا ،كارشناسان علوم فضايی و نجوم ،كارآموزان ،کارآموختگان ،گروه
جوان��ان مجتمع رعد و عالقمندان به علم نجوم برگزار ش��د ،ابتدا فيلمی از اولين

اخبار
پرواز انسان به فضا توسط یوری گاگارین و تاريخچه پروازهاي سفينههاي
فضايي پخش شد.
در ادامه صدیقه اكبری مدير عامل مجتمع آموزش��ی نیکوکاری رعد در
س��خناني ضمن قدرداني از حضور كارشناس��ان عل��وم فضايي و نجوم در
مي��ان كارآموزان مجتمع رعد اظهار اميدواري كرد برپايي اين برنامههاي
علم��ي بتواند در باال ب��ردن انگيزه افراد داراي معلولي��ت براي حضور در
عرصههاي علمي مفيد باشد.
ماني رض��وي زاده از کارآموختگان مجتمع آموزش��ی نیکوکاری رعد به
عنوان كارش��ناس و مجري برنامه درباره تالش انسان براي پرواز به فضا و
آشنايي با علوم شهروندي و چگونگی شركت در پروژه هاي جهاني علمي
توسط عموم جامعه به ويژه افراد داراي معلوليت سخنراني کرد.
مهندس وفا از كارشناس��ان علوم هوا فضا س��خنران بعدي مراسم بود كه
به بيان عملكرد فضاپيماهای كنوني و اثر آنها در زندگی بشر پرداخت.
برپايي نمايش��گاه عكس كرات آس��ماني از برنامههاي جانبي اين مراسم

بود که با اس��تقبال عالقمندان به علوم فضايي و نجوم همراه ش��د .در اين بخش
كارشناس��ان س��تاره شناس��ي براي بازديدكنندگان و كارآموزان مجتمع آموزشی
نیکوکاری رعد مراحل تشكيل سيارات و اسرار کهکشانها را تشريح كردند.
بخش پاياني مراسم شب يوري ،رصد ستارگان با استفاده از تلسكوپهاي حرفهاي
توسط افراد داراي معلوليت بود.
ش��ایان ذکر است يوري گاگارين در  12آوریل سال  1961میالدی ( 23فروردين
 )1339بافضاپیمای«وستک» خارج از جو زمین در مدت یک ساعت و  48دقیقه
بیش از  40هزارکیلومتر در فضا پرواز کرد.
 12آوریل عالوه بر اينكه یادآور پرتاب نخستین فضاپیمای رفت و برگشت جهان
است ،س��الگرد پرتاب شاتل فضايي «کلمبیا» نخستين فضاپيما با قابليت استفاده
مجدد در  20س��ال پس ازآن رویداد نيز هس��ت .اين روز تاريخي به ياد نخستين
پرواز فضايي انس��ان با برگزاري مراس��م مختلف به عنوان «ش��ب يوري» در اغلب
كشورهاي مختلف جهان گرامي داشته ميشود.
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همایش تبیین
برنامههای شورای
سیاستگذاری جامعه
ایمن در مجتمع
رعد برگزار شد

با حض��ور کارآموزان ،کارآموختگان ،مربیان و جمعی از پرس��نل مجتمع
رعد ،همایش تبیین برنامههای شورای سیاستگذاری جامعه ایمن برگزار
شد.
در این مراس��م ک��ه جمعی از مس��ؤوالن ش��هرداری مناطق ش��مالی و
ش��هرداران نواح��ی حضور داش��تند ابت��دا دکت��ر رضاخانیجزنی رئیس
دانشکده س�لامت ،ایمنی و محیط زیست دانش��گاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ضمن گرامیداشت ایام شهادت دخت مکرم پیامبر اسالم حضرت
فاطمه زهرا(س) ،یادآور ش��د تمام مجاهدتها و تالشهای حضرت زهرا
(س) در طول زندگی پربارش برای اس��تقرار دین اس�لام و پیشگیری از

انحراف در دین بوده است.
وی در ادام��ه افزود :از آنجا که میدانیم پیش��گیری همواره کم هزینهتر از درمان
است از اینرو حضور مسؤوالن و مدیران شهرداری در جلسه شورای سیاستگذاری
جامعه ایمن را گام مؤثری در جهت ارتقای سالمت و ایمن جامعه قلمداد میکنم.
در ادامه این نشس��ت مهندس علی شمس رئیس دبیرخانه شورای سیاستگذاری
جامعه ایمن شهر تهران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری همایش تبیین برنامههای
جامع��ه ایمن در مجتمع رعد ،افزود :اجرای پ��روژه جامعه ایمن در حال حاضر به
صورت جدی در ش��هر تهران دنبال میش��ود و ایران در بین کشورهای عضو مقام
دوم را کسب کرده است.

اخبار

وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر  19شهر و منطقه در ایران به جامعه
ایمن جهان پیوس��تهاند و  20ش��هر و منطقه دیگر در حال اجرای پروژه
جامعه ایمن جهانی هستند.
رئی��س دبیرخانه ش��ورای سیاس��تگذاری جامعه ایمن ضم��ن توصیه به
ش��هرداران نواحی و کارشناس��ان برای پیش��برد برنامههای جامعه ایمن،
اهم برنامههای جامعه سال جاری را ایمنی مدرسه ،ایمنی ترافیک ،ایمنی
ک��ودک ،ایمنی ورزش��ی ،ایمنی محی��ط کار ،ایمنی بیمارس��تان ،ایمنی
سالمندان و ایمنی مساجد و اماکن مذهبی عنوان کرد.
دکتر مجید ابهری متخصص علوم رفتاری و آس��یب شناس��ی اجتماعی و

عضو هیأت علمی دانش��گاه شهید بهشتی در بخش دیگری از این همایش ضمن
تجلی��ل از کارآموزان و کارآموخت��گان رعد ،گفت :من کارآم��وزان رعد را معلول
نمیدانم بلکه آنها افراد توانمندی هس��تند که جامع��ه از تواناییهای این عزیزان
اس��تفاده میکند و بس��یارند عزیزان جانباز و معلولی که در رقابتهای ورزش��ی
مدالهای رنگارنگ کس��ب کردهاند .بنابراین دلتم��ردان و نمایندگان مجلس باید
برای ایمنی آنها تالش کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با یادآوری این نکته که امروز خیابانها،
پ��ارک ها ،اماک��ن رفاهی و تفریحی و وس��ایل حمل و نقل ش��هری برای حضور
ن ایمن و امن نیس��ت ،افزود :به عنوان یک مدرس دانش��گاه و عضو این
توانیاب��ا 
جامع��ه از ش��ورای سیاس��تگذاری جامعه ایم��ن میخواهم امس��ال را به عنوان
ایمنس��ازی جامعه برای عزیزان توانیاب در نظر بگیرند زیرا تا امروز اگر توجهی
هم به حقوق معلوالن شده بسیار ضعیف بوده است.
دکت��ر ابهری با ی��ادآوری این اصل ک��ه ایمن کردن جامعه با رفتارس��ازی ایمن
مقدور اس��ت ،افزود :اگررفتارهای درست و ایمن در جامعه فرهنگسازی شود در
هر محیطی از منزل تا محل کار ،مدرس��ه ،دانشگاه ،خیابان و در مجموع کل شهر
شاهد جامعه ایمن خواهیم بود.
در قس��مت پایانی این مراس��م شهرام مبصر مس��ؤول واحد فرهنگی مجتمع رعد
و دبی��ر کان��ون معلوالن ش��هرداری منطقه 2ب��ا ذکر برخی از مش��کالت و موانع
مناسبسازی ،خواستار اختصاص بودجه مناسب برای پروژه اصالح و مرمت موانع
عبور و مرور افراد دارای معلولیت در سطح منطقه  2شد.
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در مجتمع رعد برگزار شد
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مراسم حمايت
بانك گردشگری
از كارآفرينی
كارآموزان و
مددجويان
مؤسسات خيريه
رعد ،پيام اميد و
زينب كبری (س)

همزم��ان با فصل بهار مراس��م حمایت از اش��تغال و کارآفرینی ب��ا حمایت بانک
گردشگری ،كارآموزان ،كارآموختگان و مددجويان  3موسس ه خيريه مجتمع رعد،
بنياد خيريه زينب كبري (س) و خيريه پيام اميد با مش��اركت بانك گردش��گري
برگزار شد.
در يك اقدام انس��ان دوستانه مسؤوالن بانك گردش��گري  100نفر از كارآموزان
و مددجويان مؤسس��ات خيريه منتخب را براي پرداخت كمكهاي خوداش��تغالي
انتخاب كردند و طي مراس��مي كارتهاي افتتاح حس��اب ش��ده مددجويان را به
ايشان اهدا نمودند.
در اين مراس��م ابتدا مهندس احمد ميرزاخاني رئيس هيأت مديره مجتمع رعد
ضمن يادآوري گزارش س��ازمان ملل در خصوص آمار معلوالن جامعه بشري كه 2
درصد را شامل ميشود ،افزود :بر اساس اين آمار در كشور ايران حدود  2ميليون
معلول وجود دارد در حالي كه آمارهاي ثبت ش��ده س��ازمان بهزيستي عدد 800
هزار نفر را تأييد ميكند.
عض��و هيأت مديره رع��د در ادامه با تأكيد بر آموزش منجر به اش��تغال به عنوان
اصل��ي ترين هدف مجتمع رعد ،افزود :طي 30س��ال فعاليت مجتمع رعد همواره
تالش كرديم توانيابان را از خانه خارج كنيم و با آموزشهاي كاربردي زمينههاي
اشتغال آنها را فراهم سازيم .در اين مدت بيش از  5000نفر كارآموخته دورههاي
آموزش��ي رعد را با موفقيت سپري كردند و حدود  40درصد آنها به اشتغال مورد
نظرشان دست يافتند.
ميرزاخاني ضمن يادآوري فعاليت  3مركز آموزش��ي رعد در غرب ،شرق و جنوب
غرب تهران و  12مركز در س��اير مراكز اس��تاني و شهرس��تاني ،تأكيد كرد :امروز
اصليترين مس��ئله جامعه اشتغال اس��ت و اين مسئله براي كارآموختگان آموزش
ديده ،مجتمع رعد هم وجود دارد از اين رو مهمترين خدمتي كه ميتوانيم به اين
عزيزان داش��ته باشيم حمايت از اش��تغال توانيابان كارآموخته است .تجربه نشان
ميدهد بيشترين اشتغالزايي در كارآموختگان رشته حسابداري و كامپيوتر وجود

اخبار
داش��ته اس��ت از اين رو ضمن اعالم آمادگي مجتم��ع رعد براي برگزاري
دورههاي آموزشي رايگان ويژه كاركنان توانياب آن بانك ،تقاضا ميكنيم
بانك گردش��گري در جهت اش��تغال و كارآفريني عزيزان توانياب نقش
جدي ايفا كنند.
در ادامه اين مراس��م ناصر س��االر مديرعامل بانك گردش��گري با حضور
در مح��ل خطابه طي س��خناني ضمن ابراز خرس��ندي از حضور در جمع
كارآم��وزان و مددجوي��ان مراكز خيري��ه ،گفت :من از ياران ديرآش��ناي
مجتمع رعد هس��تم و همسرم س��ركار خانم دكتر جوادي سالهاست كه
خود را وقف خدمت به مجتمع خيريه رعد كرده است.
ايش��ان با يادآوري اين نكته كه وقتي در كنار عزيزان توانياب و مددجو
هس��تم احساس سبكي مي كنم ،افزود :چند س��ال قبل تابلویي با عنوان
بس��ماهلل الرحم��ن الرحيم از مجتمع رعد خري��دهام كه حاصل هنرمندي
دس��تان يك دختر توانياب اس��ت و من آن تابلو را با ارزشترين ش��یء
منزل خود ميدانم .
مديرعامل بانك گردش��گري با تأكيد بر مسئله اشتغال كارآموزان يادآور

ش��د ،بهترين هديهاي كه بانك گردشگري ميتواند به عزيزان مددجو بدهد تالش
در زمينه كارآفريني و تأمين استقاللي است كه شما به آن نياز داريد.
ايش��ان در پايان س��خنان خود با ذكر حديثي از حضرت امام علي (ع) با مضمون
«ارزش هر كس به اندازه خوبيهاي اوس��ت» خبر حمايت بانك گردش��گري براي
تأمي��ن هزينه تحصيل  10نفر دانش��جوي نيازمند مركز علم��ي كاربردي رعد را
اعالم و تأكيد كرد :س��عي ميكنيم براي اش��تغال توانيابان و مددجويان در بانك
گردشگري و ساير دستگاهها تمام توان خود را بكار بنديم.
در اين مراس��م گروه سرود توانيابان قطعاتی را اجرا كردند و در ادامه مديرعامل
بانك گردش��گري و هيأت همراه از مركز آموزش علمي كاربردي رعد كه نخستين
دانشگاه مناسبسازي شده معلوالن است و نيز كلينيك توان بخشي و كالسهاي
مهارتآموزي توانيابان بازديد كردند.
ش��ايان ذكر است بانك گردش��گري با افتتاح حس��اب پس انداز براي  100نفر از
توانياب��ان و مددجويان مؤسس��ات خيريه رعد ،پيام امي��د و زينب كبري (س) از
طرحهاي خوداشتغالي آنها حمايت كرد.
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افتتاح دانشگاه رعد

گالری هفتان و آثار نیما طالیی

به روایت تصویر

مسابقه تخم مرغ رنگی

ثبت نام دانشگاه رعد
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بازار نیکوکاری رعد

به روایت تصویر
مسابقات ورزشی کارآموزان

کارگاه نقاشی رعد

کارهای دستی کارآموزان در برج نگار
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کارآموزان
رعد
ورزش در
(اشتغال)

همزمان با ايام دهه فجر يك دوره مس��ابقات ورزشي با حضور كارآموزان
و جمعي از توانيابان عالقه مند به فعاليت هاي ورزش��ي در مجتمع رعد
برگزار شد.
در اين دوره از مسابقات ورزشكاران كالسهاي مختلف بوچيا و ورزشکاران
توانيابی كه در كالسهاي رشته تيراندازي با كمان شركت كرد ه بودند،
حضور داش��تند ،مسابقات رش��تههای مختلف با هیجان خاصی پیگیری
شد و ورزشکاران با جدیت با يكديگر به رقابت پرداختند.
از آنجا كه اغلب صاحب نظران و كارشناس��ان توانبخش��ي بر اين باورند
كه فعاليت ورزش��ي عالوه بر پيشگيري از افسردگي افراد داراي معوليت،
آثار درماني مثبتي در پی دارد مجتمع رعد برگزاري كالسهاي ورزش��ي
را به صورت جدي و مستمر در دستور كار خود قرار داده و برای آگاهی
از میزان پیشرفت ورزشکاران در زمانهاي معين و مناسبتهاي خاص در
طول سال مسابقات ورزشي توانياب را برگزار ميكند.
در پايان این دوره از مس��ابقات در كالسه��اي مختلف بوچيا از مجموع
شركتكنندگان ،مقامهاي اول تا سوم به شرح زير معرفي شدند.
مقام اول عباس عباسی
مقام دوم سحر مسعودپور
مقام سوم آقای امیر نيكداد
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همچنين حس��ين حليمي با فاصله اندكي از نفر سوم داشت ،مقام چهارم
را كسب كرد و از او با اهدای هديه تجلیل شد.
مس��ابقات تيراندازي با كمان نیز با حضور برخي از مس��ؤوالن فدراسيون

برگزاری مسابقات ورزشی
دهه فجر در مجتمع رعد

کارآموزان
رعد
ورزش در
(اشتغال)

تي��ر و كمان و رقابت نزديك ميان ش��ركتكنندگان آغاز ش��د و حضور
چهرههاي شناخته شدهاي چون مجيد كاكوش كه از قهرمانان ملي رشته
تيراندازي با كمان جانبازان و معلوالن است اين دوره از رقابتها را گرمتر
از گذشته كرده بود.
ش��رکتکنندگان رقابتهای رش��ته تيراندازي با كمان ب��ا برگزاري چند
مسابقه نزديك به هم مسابقه را پيگيری کردند که در نهايت نفرات برتر
به ترتیب زیر معرفی شدند.
مجيد كاكوش با كسب  120امتياز مقام اول
سعيد اسكندري با كسب  110امتياز مقام دوم
پيمان بابازاده با كسب  63امتياز مقام سوم
همچنين مريم مومنيان و احس��ان چلبي به ترتي��ب مقام هاي چهارم و
پنجم اين مسابقات را كسب كردند.
در حاشيه اين مسابقات محمدرضا نور محمدي دبير فدراسيون تيراندازي
با كمان ضمن اظهار خرسندي از حضور در جمع كارآموزان و توانيابان
مجتم��ع رعد ،تأكيد كرد فدراس��يون تيراندازي با كم��ان آماده هر گونه
حمايت و همكاري براي توسعه ورزشي در جامعه معلوالن كشور به ويژه
ورزشكاران مجتمع رعد است.
در مراس��م پاياني كه ب��ا حضور مهندس احم��د ميرزاخاني رئيس هيأت
مديره ،مهندس قاس��م لواس��اني عضو هيأت مديره مجتمع رعد و محمد
موچاني مربي كالس تيراندازي با كمان برگزار ش��د ،جوايز نفرات برتر در
ميان تشويق حاضران به آنها اهدا شد.
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کارآموزان
رعد
ورزش در
(اشتغال)

کسب مقام قهرمانی
توسط ورزشکاران
مجتمع رعد

ب��ه همت هیأت ورزشهای جانبازان و معلوالن اس��تان ته��ران و با هدف انتخاب
اعضای تیم بوچیا برای ش��رکت در مسابقات کش��وری یک دوره مسابقه بوچیا در
کالسهای چهارگانه در سالن ورزشی آسایشگاه سالمندان کهریزک برگزار شد.
تی��م ورزش��کاران رعد با حضور معصومه عالی ،طاهره گ��ودرزی ،امیر نیکراد ،امیر
ش��یرزاد ،حسین حلیمی ،خش��ایار متوس��ل ،علی اصانلو ،محمد بیگدلی ،امیراهلل
بداش��تی ،محمدحسین قادری و داود محمدنژاد ،طی چند روز با سایر ورزشکاران
به رقابت پرداختند.
این مس��ابقات که با حضور بانوان و آقایان و ردههای س��نی جوانان و بزرگس��االن
برگزار ش��د ابتدا بانوان به رقابت پرداختند و از آنجا که اطالعرس��انی و دعوت از
ورزش��کاران تیم بانوان با فاصله زمانی بس��یار کم با برگزاری مسابقات انجام شد از
این رو ورزش��کاران با تجربه رعد نتوانستند در این مسابقات شرکت کنند و  2نفر
عضو تیم اعزامی هم موفق به کسب مقام نشدند.
تیم آقایان با حضور  8ورزشکار رقابت سخت و نفسگیری را با رقبا آغاز کردند و
در پایان  3نفر از اعضای تیم اعزامی مقامهای قهرمانی را کسب کردند که عبارتند:
امیر نیکراد در کالس یک مقام اولامیر شیرزاد در کالس  2مقام دومعلی اصانلو در کالس  3مقام اولش��ایان ذکر اس��ت نفرات برتر به مسابقات کش��وری راه یافتند .این مسابقات در
خردادم��اه س��ال جاری برگزار ش��د و از میان نفرات برتر اعض��ای تیم اعزامی به
مسابقات آسیایی و پاراالمپیک انتخاب شدند.
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کارآموزان
رعد
ورزش در

برگزاری مسابقات
ورزشی در رعد
با همكاري و مش��اركت آسايش��گاه جانبازان نيايش مس��ابقات ورزش��ي
استقبال از بهار در مجتمع رعد برگزار شد.
در آستانه سال نو يك دوره مسابقه تيراندازي با كمان و همچنين پرتاب
دارت ب��ا حضور جمعي از جانبازان بيمارس��تان اعص��اب و روان نيایش و
كارآموزان رعد در محل ساختمان اين مجتمع برگزار شد.
در اين مس��ابقات که اداره تربيت بدني شهرداري منطقه  2هم مشارکت
داشت هدف از برگزاری مسابقات ورزشی ايجاد روحيه نشاط و تحرك در
ميان جانبازان و توانيابان و بهبود وضعیت روحی این گروه از شهروندان
اعالم شد به همین علت حضور جانبازان و توانيابان در اين مسابقات آزاد
اعالم شده بود.
برگزاری این مسابقات در  4رشته تیروکمان ،دارت ،هدف گیری با توپ و
طناب کشی در یک روز پیگیری شد و در پایان به نفرات برتر رشتههای
ورزشی چهارگانه جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

(اشتغال)
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کارآموزان
(اشتغال)

با همکاری مش��ترک مسؤوالن مجتمع آموزش��ی نیکوکاری رعد مرکز و
رعد الغدی��ر زهره پروانی کارآموخته نرماف��زار گرافیکی Corel Draw
فعالیت آزمایشی خود را در مؤسسه تابلوسازی نسل جدید آغاز کرد.
علیرضا آتش��ک مدی��ر اجرایی مرکز رعد الغدی��ر در این خصوص گفت:
این کارآموز از س��ال گذش��ته با مرکز رعد الغدیر آش��نا شدهاست و طی
این مدت در دورههای گرافیک و مبانی کامپیوتر ش��رکت کردهاست .وی
اف��زود :نامبرده به مدت  3ماه دوره کارورزی ن��رم افزار گرافیکی کرل را
پشتسر گذاشته است.
مدی��ر اجرای��ی مرکز رعد الغدیر اف��زود :پس از مذاکره با مدیر مؤسس��ه
تابلوسازی نسل جدید واقع در خیابان کارون تهران قرار شد زهره پروانی
به مدت یک هفته به صورت آزمایشی در آن مؤسسه کار کند و در صورت
تأیی��د عملکرد وی ،عالوه بر حقوق ثابت درصدی از درآمد سفارش��ات را
هم به او پرداخت کند.
ش��ایان ذکر است این فرصت شغلی در پی مذاکره اولیه از سوی مسؤول
فرهنگ��ی مجتمع رعد و اعالم نیاز مؤسس��ه تابلوس��ازی نس��ل جدید به
عزیزان توانیاب مرکز رعد الغدیر واگذار شد.

28

آغاز خدمت آزمایشی
کارآموز رعد الغدیر

رعد یعنی ...

کارآموزان
(اشتغال)

یادش بخیر ،استاد ذوالفنون را میگوییم.
او که در هنر موسیقی ونواختن تار و سه
تار نامور و سرش��ناس ب��ود .هنوز یاد و
خاطره آخری��ن حض��ور هنرمندانهاش
در مجتم��ع رعد را ب��ه خوبی در خاطر
داریم .چه کس��ی فک��رش را میکرد در
عرض چند ماه به جای اس��تاد ،یادش را
گرامی بداریم .در آن روز زنده یاد جالل
ذوالفنون رعد را این گونه معنا و معرفی
کرد.

29
شادروان استاد جالل ذوالفنون

کارآموزان

(کارآموز موفق)

فرشته جمشیدی کارآموز و هنرمند
مجتمع رعد

انسان در زندگی باید برای رسیدن به کمال تالش کند
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در خانواده فرش��ته جمش��یدی هیچ کدامش��ان جز او س��ابقه معلولیت
مادرزادی نداش��تند .فرش��ته فرزن��د اول خانواده اس��ت و بعد از خودش
خداون��د  3دختر دیگر به خانواده آنها هدیه میکند .هر چند هنگام تولد
پزش��کان بیماری او را یک «ناهنجاری مادرزادی ناشناخته» میدانستند
اما بعدها بیماریاش را تولد نارس و ش��کنندگی استخوان تشخیص داده
شد.
وی متول��د محله حس��ام الدین تهران اس��ت و در همی��ن منطقه دوران
کودکی و تحصیلش را گذرانده است .امروز او در جامعه به عنوان یکی از
هنرمندان خوش��نویس شناخته میشود .آنچه در ادامه میخوانید حاصل
گف��ت و گوی خبرنامه رعد با ایش��ان اس��ت ،توجه ش��ما را به آن جلب
میکنیم.
از نگاه شما زندگی چه معنا و مفهومی دارد؟
از نظر من فلس��فه زندگی درک چرایی آن اس��ت هر کس چرایی زندگی
را یافته باش��د با هر مش��کلی میسازد و میتواند دالورانه و افراشته قامت
سختیهای زندگی را تحمل کند.
هر انسانی در مسیر طبیعی زندگی باید برای رسیدن به کمال تالش کند
هر چند برای رس��یدن به هدف به ابزارهایی احتیاج دارد و من هم از این
قاعده مس��تثنی نیستم .پس افراد اگر مس��ؤول باشند باید تمام همتشان
را برای رس��یدن به رش��د و کمال صرف کنند و به زیباییهای شکوفایی
بیندیشند.

کارآموزان

(کارآموز موفق)
فرزن��د اول خانواده هس��تم و  3خواهر دیگر دارم .پدرم بازنشس��ته ش��رکت نفت
اس��ت .تمام اعضای خانواده سالم هستند و س��ابقه معلولیت مادرزادی ندارند .در
تهران متولد ش��دم و دوران کودکی و تحصیل را در منطقه حسام الدین پشت سر
گذاشتم اما دوران تحصیل چندان هم خوب و خوش نگذشت و با نامالیماتی همراه
بود به عنوان مثال مس��ؤوالن مدارس به ج��ای آنکه به تواناییهایم توجه کنند به
ظاهرم نگاه میکردند و با ثبت نام من در مدارس عادی مخالفت می کردند .سال

چه زمانی به تفاوت های جسمانی خود با دیگران پی بردید؟
در دوران کودکی و س��الهای اولیه زندگ��ی معلولیت را درک نمیکردم
زیرا با وجود بیماری ها و مشکالت حضور در جامعه ،خانواده به گونهای با
من رفتار میکرد که گویی یک فرد عادی هس��تم وهیچ تفاوتی در ذهنم
احس��اس نمیکردم و متوجه نگاه دیگران به مسائل بیمحتوای ظاهری و
جسمی نمیشدم.
البت��ه در تفک��ر من زیبایی دنی��ا به همین تفاوتهاس��ت و این تفاوتها
حکمت پروردگار برای آزمایش افراد را معنا میبخشد .
بدون اغراق نسبت به افراد سالم احساس برتری میکنم چرا که معلولیتم
انتخابی از سوی خداوند است.
کم�ی در م�ورد خان�واده توضیح بدهی�د و بگوئی�د فرزند چندم
خانواده هستید؟
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(اشتغال)
موفق)
(کارآموز

32

اول ابتدایی را در مدرس��ه ای نزدیک س��دکرج درس خواندم ،منطقهای
کوهس��تانی که امکان رفت و آمد باماش��ین را نداشت .هفته ای یک روز
در آغوش مادرم از دل برف و بوران زمستانی به کالس درس میرفتم و
م��ادر تمام روز را همراه من به درسها گوش میکرد تا در طول هفته در
نقش مربی با من کار کند .گرفتن مدرک سال اول ابتدایی در یک مدرسه
ع��ادی برایم یک موفقیت ب��ود با این وجود مدارس ب��از هم مرا پذیرش
نمیکردند .مادر همراه همیش��گی آن روزهای من بود و لحظه ای آغوش
پرمهرش را از من دریغ نکرد.
چگونه به هنر خوشنویسی رو آوردید؟
ش��اید به خاطر مش��کالت زندگی بود که از نیروهای درونی ام ش��ناخت
بیش��تری پیدا کردم و به همین دلیل به س��وی وادی هنر کشیده شدم.
اوایل از طریق کتاب های اس��اتید خوشنویس��ی چ��ون کاوه و بختیاری
تمری��ن میک��ردم ،بعدها به جایی رس��یدم که درک ک��ردم به مطالعه و
نوش��تن عالقه دارم و ای��ن کار بیهودگی را از من گرفت و باعث ش��د به
نمایش��گاهها و همایشهای متفاوت دعوت ش��وم .پس از اتمام دبیرستان
و موفقیت درکنکور ،دانش��گاه را هم تجربه کردم بعد از آن هفته ای یک
نوبت نزد اس��تاد قابل ش��اگردی میکردم ومدتی هم از کالسهای آقای
رمضانی بهره مند شدم.
بعدها در نمایش��گاه های گروهی و انفرادی بس��یاری شرکت کردم که از
آن قبیل می توان به حضور در فرهنگس��راهای س��المند ،بهمن ،خاوران،
امیرکبیر ،هنر و موزه امام علی (ع) و برپایی نمایش��گاه در چند مؤسس��ه
و مرکز خیریه اش��اره کرد .البته هر سال چند نوبت در مجتمع نیکوکاری
رعد آثارم را به نمایش میگذارم.
از چه طریق با مجتمع رعد آشنا شدید؟
س��ال  1370زمانی که از تحصیل در دانشگاه انصراف دادم برای کاریابی

کارآموزان

(کارآموز موفق)
به یکی از مراکز مش��اوره و اشتغال مراجعه کردم .آن مرکز مرا به مجتمع
رعد معرفی کرد .ابتدا در کالس های آموزش مقدماتی کامپیوتر ش��رکت
کردم و بعدها در کالس های خطاطی و خوشنویسی آقای الطافی شرکت
میکردم.
اس�تقامت و تالش شما تحسین برانگیز است .این انرژی را چگونه
در وجود خود کشف کردید؟
یکی از استادانم می گفت :وقتی شما با تحمل این همه سختی به کالس
میآیی من انرژی میگیرم و آرزو میکنم کالس بعدی زودتر برسد تا من
قوت و شادی شما را دوباره ببینم.
احس��اس میکنم خداوند تواناییهایی در اختیارم قرار داده که باید بیکم
و کاس��ت هر کجا که الزم باشد ،س��خاوتمندانه به دیگران هدیه کنم .در یکی از
جلس��ات مجتمع رعد با دکتر روانشناس��ی آشنا ش��دم که از من دعوت کرد تا به
مالق��ات بیمارانش که از افس��ردگی و پوچی رنج می بردند ،بروم و از داش��تهها و
تواناییهایم برای آنها سخن بگویم.

ب��ه نظر من زندگی و آرامش از هم جدا هس��تند .اگر به دنبال آرامش باش��ید پیدایش نمی
کنید .آن کس��ی که زندگ��ی را انتخاب میکند پس باید رنجش را هم پذیرا باش��د .افرادی
همچون من باید تمام همتشان را صرف رسیدن به رشد و کمال کنند.
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توگو
گف 

دعایی که برآورده شد
ناگفتههای یک نیکوکار
یاسمن روشنی
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مقدمه
نمی دانم کجا خوانده بودم ،قبل از اینکه با آدمها آش��نا بشویم مانند یک
معمای حل نش��ده هستند .حاال میخواهم ش��ما خوانندگان گرامی را با
یکی از معماهای شیرین و دوست داشتنی رعد آشنا کنم.
چند وقت بود که تهیهکنندگان خبرنامه میخواس��تند یک مصاحبه از او
تهیه کنند که به دالیل مختلف این کار انجام نمیش��د .پیش��نهاد کردم
من هم ش��انس خودم را امتح��ان کنم .بعد از طرح موض��وع با مصاحبه
ش��ونده و جلب نظر او یک روز و س��اعت بخصوص را تعیین کردیم ،این
تنها زمانی بود که میش��د چند دقیقه با او گپ زد .وقتی به سمت قوری
چای میرفت به نظرم میرس��ید کمی دس��تش میلرزد اما وقتی قوری
چای را که به دس��ت گرفت ،دیدم عجب اشتباهی کردم ،خیلی محکمتر
از این حرفها است.
شاید حدس زده باشید در مورد چه کسی میخواهم بنویسم ،بله درست
ح��دس زدید ،منظورم همان خانم نوربخش اس��ت ک��ه در نظر اول فکر
میکنی��م هیچ چیز به اندازه رعایت قانون و مقررات برایش اهمیت ندارد
اما کمی که با او هم کالم میش��ویم با عمق مهربانیهایش آگاه خواهیم
شد.
پذیرای��ی عصرانه چ��ای کارآموزان که تمام ش��ود تنها زمانی اس��ت که
میت��وان چن��د کالم با او صحبت کرد چرا که تا قبل از آن دائم س��رگرم

پاسخگویی به کارآموزان و کارکنان است.
برعکس مصاحبههای دیگر س��ؤال اول را مصاحبه شونده مطرح کرد .خیلی گرم و
صمیمی پرس��ید ،چایی میخورید؟ تشکر کردم و ازهمین جا گفت و گوی ما آغاز
شد .خواندن این مصاحبه را به دوستداران رعد توصیه میکنیم.
سلام ،از فرصتی که در اختیار خبرنامه قرار دادید ،تشکر میکنم .بدون
مقدمه و صادقانه بفرمائید چرا کار خیر انجام میدهید؟
چون لذت می برم برای اینکه پیش خدا ش��رمنده نباش��م [ کمی مکث میکند
و ادامه میدهد] چون دوس��ت دارم [ .چش��مانش برقی می زند و با لبخند نگاهم
میکند]
چگونه با رعد آشنا شدید؟
از همان اوایل با رعد آشنا شدم.
اینجا [به رس��توران مجتمع اش��اره میکند] یک اتاق گلی بود .آمدنم به رعد کار
خدا بود .یک روز نشس��ته بودم و با خودم فکر میکردم از خدا خواستم یک راهی
جلوی پایم قرار بدهد تا بتوانم کار خیر انجام دهم .چند روز بعد ( 3روز) همس��ر

گفتوگو
آقای منصوریان [ از نیکوکاران با سابقه رعد و عضو هیأت امنای مجتمع
رعد] روی یک تکه کاغذ نش��انی مجتمع رعد را نوش��ت و به دستم داد و
من هم آمدم اینجا .از آن روز [دستش را به عالمت گذشتههای دور باال
برد] تا حاال اینجا هستم.
قبل از اینکه به مجتمع رعد بیائید کجا کار میکردید؟
پیش از اینکه به رعد بیایم در یک ش��رکت خصوصی کار میکردم ،البته
قبل آن شرکت هم در بانک ملی فعالیت میکردم.
آی�ا بین کاره�ای قبل�ی و مس�ؤولیت فعلیت�ان در مجتمع رعد
ارتباطی وجود دارد؟
نه[ ،کمی فکر میکند و ادامه میدهد] ولی بچه ها را دوست دارم ،ارتباط
با کارآموزان را دوست دارم .برای همین در رستوران کار می کنم تا کنار
بچه ها باشم .آنها محبتشان صمیمانه است.
منزل شما به مجتمع رعد نزدیک است؟
خانه ام در خیابان مقدس اردبیلی قرار دارد و هفتهای چند روز با آژانس
ب��ه رعد میآی��م .از بس که به آژانس زنگ میزنم آنه��ا عادت کردهاند و
تا گوش��ی تلفن را برمیدارند میگویند ،ش��هرک غ��رب؟ و من درجواب
میگویم ،بله.
خاطره خاصی دارید که برایمان تعریف کنید؟
[ ب��ه نقطهای دور نگاه میکند ،به آن دور دس��تها ،با انگش��تش به میز
ضرب��های میزند و با لبخند میگوید ] نه! اینجا هر روزش خاطره اس��ت.
ه��ر روزش خوب اس��ت به خاطر تم��ام این روزها که اینج��ا بودم خیلی
خوشحالم.
گروه همیاری بانوان از نظر شما چه تعریفی دارد؟
[ ب��ا لبخند توی چش��مهایم زل میزند و میگوید] ی��ک عده خانمهای
صمیم��ی [ ب��ه کمی دورت��ر نگاه میکن��د و ادامه میدهد] انس��انهای
باگذشت و با خدا.

ش��ایان ذکر اس��ت وقتی برای بخش کارآموز موفق آرشیو تصاویر رعد را جست و
جو میکردم با چند قطعه عکس مواجه ش��دم از نمایشگاه آثار خوشنویسی خانم
فرش��ته جمش��یدی کارآموخته مجتمع رعد که در سفارت سوریه برگزار شده بود
در میان بازدیدکنندگان نمایشگاه .یک چهره آشنا حضور داشت و آن چهره آشنا
سرکار خانم نوربخش بود که برای تشویق این هنرمند خود را به نمایشگاه رسانده
بود.
در این مصاحبه رد و بدل شد فقط حرفهای یکی از با سابقهترین نیکوکاران نبود
بلکه انتقال یک حس لطیف و پیام انسانی بود ،از ناگفتههای یک نیکوکار .امیدوارم
در انجام این مهم توفیق یافته باشیم.
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توگو
گف 
خاله ریزه رعد را همه می شناس��ند ،دختری مهربان که به جای قاش��ق
به گردنش ،قلبی مهربان در س��ینه دارد ،او  7سالی می شود که در گروه
جوان��ان رعد و پیش از آن در کنار مادرش در گ��روه بانوان فعالیت های
خیرخواهانه انجام می دهد .او را در همه پست های مجموعه رعد خواهید
دید .برایش فرقی ندارد چه کاری انجام دهد فقط نمی گذارد کاری ناتمام
باقی بماند .او در این چند س��ال درجش��نواره های مختلف فعالیت های
مختلفی داش��ته از آش��پرخانه و آبمیوه گیری گرفته تا مسئول صندوق و
امور مالی جش��نواره ها  ...این دختر مهربان دوس��ت داشتنی سوگل نام
دارد ،س��وگل اصغری فارغ التحصیل رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی
اس��ت .آنچ��ه در ادامه خواهید خواند گپ کوتاهی اس��ت در مورد حضور
وی در رعد.
چطور وارد گروه جوانان شدی؟
م��ادرم در گروه بانوان بود و من گاهی ب��ه کمکش می آمدم این گونه با
محیط رعد و فعالیت هایش آشنا شدم تا جایی که با آشنا شدن بیشتر با
اعضای جوانان من نیز به عضویت این گروه در آمدم .
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اولین بار چه نقشی را در این مراسم ها ایفا کردی؟
اولین باری که در گروه جوانان برای کمک حاضر ش��دم جش��نواره غذای
 86رعد بود البته این جش��نواره اصال به گستردگی جشنواره های کنونی
نبود اما با این حال لطف خودش را داشت ،بعد از آن در بازارچه آذر و به
ترتیب در دیگر مراسم رعد شرکت کردم.
تاکنون با مشکلی هم برخورد کردی؟
مش��کل خاصی که وجود ندارد اما هر بار که برای معرفی رعد در محافل

گپی با خاله ریزه
آشنایی با سوگل اصغری
عضو گروه همیاری جوانان رعد
یا نمایش��گاه های عمومی حاضر می ش��ویم همه فکر می کنند ما برای این کار
دس��تمزد می گیریم اما دلم می خواهد بگویم که واقعا این طور نیست ما این کار
را از روی عالق��ه و حس نیکوکاری انجام م��ی دهیم و ریالی هم برای آن دریافت
نمی کنیم.
حاال واقع ٌا چرا به عضویت گروه جوانان درآمدی؟
وقتی ش��ما برای ش��خصی قدم برمی دارید به طور حتم ش��ادی آن طرف باعث
خوشحالی و شادی روزافزون شما می شود .واقعیت حضور من این بود.

گفتوگو

رعد را توی یک جمله معنی کن .
رعد منبع انرژی است عین یک شارژر قوی و واقعی .
پیشنهادت به مابقی اعضا در گروه جوانان چیست؟
خودم به ش��خصه هر بار که وارد رعد می شوم تمام منیت خود و سوگلی
بودن س��وگل اصغری را پشت آن در آبی بزرگ رعد جا می گذارم و یکی
از اعضا می شوم که فقط به نیت کار خیر وارد مجموعه شده است.
حرف آخر ...
امیدوارم همه اش��خاص جایی همچون رعد را در زندگی شان پیدا کنند.
اینجا منبع آرامش است .
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گزارشی از نمایشگاه آثار نقاشی نیما طالیی در
گالری هفتان

هنر برتر از گوهر آمد پدید
سمیه برات زاده
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چن��دی پیش گال��ری هفتان در اقدامی نوع دوس��تانه آثار نقاش��ی نیما
طالیی هنرجوی دورههای نقاش��ی رعد را به مدت  7روز در معرض نگاه
دوستداران هنر نقاشی قرار داد.
برپایی نمایش��گاه آثار نقاش��ی نیما طالیی عالوه بر بیان جنبههای هنری
کارهایش که نش��ان دهنده اس��تعداد و توانایی این هنرمند است از نقطه
نظ��ر خودب��اوری و کارآفرینی هم بس��یار با اهمیت بود ب��ه همین علت
گزارش��ی از برگزاری این نمایشگاه نقاشی تهیه شد تا خوانندگان محترم
در جریان این رویداد فرهنگی قرار بگیرند.
نیما طالیی  28س��ال سن دارد و از  10ماه پیش با رعد آشنا شده است.
نیما از همان ابتدا در کالسهای نقاش��ی رعد ش��رکت کرده و قبل از آن
هم در هیچ کالسی شرکت نکرده است.
نیما  10سال است در منزل کار نقاشی انجام میدهد .او در مورد عالقهاش
به نقاش��ی می گوید :من از کالس س��وم ابتدایی از منظرهها و اشیایی که
اطرافم بود نقاش��ی میکشیدم ،بعدها یک کتاب طراحی خریدم و از روی
آن کتاب نقاش��ی اجزای صورت را یاد گرفتم .در ادامه از روی عکسهای
مجل��ه کار میکردم .تمام کارهای م��ن از روی عکس بود ،فرقی نمیکرد
ابعاد عکس بزرگ باش��د یا کوچک ،از هر عکسی که خوشم میآمد آن را
انتخاب میکردم و روی آن کار میکردم.
نیم��ا در مورد وضعی��ت فیزیکی و محدودیت جس��مانیاش می گوید :با

وجود مشکالتی که دارم کارکردن برای من سخت نیست ولی با توجه به وضعیت
جس��می من ،مادرم بیشتر اذیت میش��ود .وی ابراز عالقه کرد که بتواند بار دیگر
نمایش��گاهی با تابلوهای بیشتر و کیفیت برتر برگزار کند و عقیده دارد از آنجا که
نقاش��ی از روی مدلهای زنده را به تازگی آغاز کرده احس��اس میکند این شیوه
باعث تندترشدن حرکت دستش در طراحی شده است.
او می گوید قب ً
ال نقاشی از روی یک عکس چند روز طول می کشیده ولی االن در
عرض  2ساعت کار تمام میشود.
در محوطه نمایش��گاه افرادی را میش��د مش��اهده ک��رد که از دیدن س��ادگی و
تأثیرگ��ذاری تابلوه��ای او تعج��ب کردهاند .حیرت آنها وقتی بیش��تر میش��د که
میدانس��تند این تابلوها را یک جوان توانیاب نقاشی کرده که تعادل چندانی هم
ندارد و برای کشیدن یک تابلو باید خیلی زحمت بکشد.
مجید قطبی نژاد مربی طراحی و نقاشی نیما که  15سال در امور فرهنگی فعالیت
دارد ،درباره او و کارهایش میگوید :با وجود اینکه نیما ش��رایط جسمی و فیزیکی
خاصی دارد اما کارهایش به لحاظ اجرا قوی است و گیرایی فوقالعادهای دارد و در
کارهایش عشق و عالقه دیده میشود.
قطبی نژاد تأکید کرد :در بین هنرجویان معلولش نیما اولین کس��ی اس��ت که با
همت بلندش به این مرحله رس��یده و نمایشگاه برپا کرده است .البته از وقتی با او
آش��نا شدم دانستم که زمینه بسیار باالیی دارد اما نیاز به یک سری شناخت دارد
و االن پس از چند ماه پیشرفت خوبی داشته و هم سرعتش در طراحی باالرفته و
هم کار روی مدلهای زنده را آغاز کرده است.
مربی نقاش��ی مجتمع رعد در مورد تکنیک کارهای نیما میگوید :با او س��یاه قلم

گزارش
کار کردم زیرا خیلی عالقه داشت که چهرههایی را که کشیده بود پرداخت کند .با
توجه به ش��رایطی که داشت در کل خوب بود .در ادامه روند کالس سعی میکنم
با او رنگ شناسی را کار کنم.
فرزانه نمیرانیان مادر نیما طالیی اصلیترین مش��وق این جوان بود .او نخستین بار
به اس��تعداد فرزندش پیبرد و متوجه ذوق این جوان در زمینه نقاشی شد ،وی در
این باره میگوید :در شهرستان که بودیم قرار شد نیما به مدرسه استثنایی برود با
وجود ناتوانی که در دس��ت هایش داش��ت  5ماه از سال گذشته بود که با تالش و
پشتکارش نیما توانست کلمه آب را روی پهنای یک برگ از دفتر بکشد.
توانایی نوشتن و کشیدن دستش از اینجا شروع شد البته هیچ وقت نتوانست عادی
بنویس��د ،ولی با وجود اینکه شکلهای س��اده ای میکشید من احساس میکردم
شکلهایش حالت دارد و زنده است و من همیشه او را تشویق میکردم.
غالمرضا طالیی پدر نیما هم در مورد اس��تعداد پس��رش گفت :چند وقتی بود که
نیم��ا طراحی میکرد .اوایل فکر می کردم مادرش ب��ه او کمک میکند به همین
خاطر باور نمیکردم تا اینکه یک روز از او خواس��تم که طرحی بکش��د .با تعجب
دیدم واقعاً خودش میکش��د و مادرش جز پاک کردن هیچ کمکی به او نمیکند.
خود او خودجوش این ذوق و هنر را در وجودش داشت.
وی در م��ورد اقدامات درمانی که برای نیما انجام داده میگوید :با وجود اینکه در
جلسات گفتار درمانی روی ماهیچههای فک و صورت نیما خیلی کار کردند و حتی
پاهای او را جراحی کردند تا بتواند روی پا بایستد اما چون در زمان زایمان بخشی
از سلولهای مغزی او آسیب دیده به نظر پزشکان وضعیت او بهتر نمیشود.
فروزان فرزام مدیر نمایش��گاه هفتان هم در مورد نمایش��گاه نیما طالیی گفت :با
وجود اینکه یک دوست مشترک نیما طالیی را به من معرفی کرده بود فکر اینکه
یک نمایشگاه از آثار افراد معلول در گالری هفتان برگزار کنم تا روزی که با روابط
عمومی مجتمع رعد تماس بگیرم بکر و دس��ت نخورده باقی ماند تا اینکه یک روز
با مسؤول روابط عمومی رعد تماس گرفتم و پیشنهادم را مطرح کردم وقتی ایشان
هم نیما را معرفی کرد فکر کردم اینها  2نفر هس��تند بعد که با دوس��تم در میان
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گذاشتم متوجه شدم هر دو ما یک نفر را پیشنهاد کردهایم.
در واقع دوس��ت من به توانایی نیما ایمان داش��ت که با وجود مش��کالت
جسمی و معلولیتی که دارد میتواند این نمایشگاه را برپا کند و امیدوارم
این نمایش��گاه نقطه ش��روعی برای به وجود آمدن تحوالت بزرگتری در
زمینه پیشرفت هنری ایشان باشد.
وی در مورد ویژگی کارهای نیما گفت :کارهای او نش��ان میدهد با توجه
به ناتوانی جس��می خیلی پرکار و پرتالش اس��ت .وقتی تاریخ کارهای او
را دی��دم فهمی��دم که متوالی و بدون وقف��ه کار میکند .من پیش از این
نمایش��گاه یک نمایشگاه گروهی  6نفره برگزار کردم که آن نمایشگاه هر
نف��ر فقط  2کار عرضه ک��رده بود و برای من خیلی جالب بود که مجتمع
رعد فضایی آماده کرده است که این بچهها بتوانند خودشان را باور کنند
و با غلبه بر مشکالت جسمانی چنین کارهای بزرگی انجام دهند.
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آشنایی با
فعالیتهای مرکز
رعد زنجان
مقدمه
مراک��ز پانزدهگانه مجتمع آموزش��ی نیکوکاری رعد با اهدافی مش��ترک،
خدمات متنوعی به مخاطبان خود در سراسر کشور ارائه میدهند ،صرف
ت و تاریخ تأس��یس این مراکز ،رویکرد اصلی آنها نیز
نظر از س��ابقه فعالی 
متأثر از شرایط محیطی و نیاز هنرجویان و کارآموزان متفاوت است .اغلب
مراکز رعد با تکیه بر فعالیتهای آموزش��ی به دنبال پاس��خگویی به نیاز
مددجویان همان مرکز هستند.
از آنجا که مراکز رعد پس از مدت کوتاهی در امور اداری و مالی مستقل
میشوند ،از این رو در انتخاب نوع فعالیت کامال آزاد هستند.
به همین علت در هر ش��ماره از خبرنامه رعد به سراغ یکی از مراکز رعد
میرویم تا از کیفیت فعالیتهای آنجا مطلع شویم و همچنین خوانندگان
را با خدمات آن مراکز بیش��تر آش��نا کنیم .در این ش��ماره با فعالیتهای
مرکز رعد زنجان آشنا خواهیم شد.
مجتمع آموزش��ی ،توانبخشی و نیکوکاری رعد زنجان با همت جمعی از
خیرین آن ش��هر در س��ال  1382تأسیس شده است .این مرکز با نظارت

مراکز رعد
سازمان بهزیستی استان کار خود را آغاز کرد به صورت هیأت امنایی مسؤولیتهای
اجرایی را به گروهی  7نفره به عنوان هیأت مدیره محول کرده است.
خلیل اشرفی سمت مدیرعاملی این مرکز را بر عهده دارد .وی در مورد رعد زنجان
میگوید :جلس��ات هی��أت مدیره رعد به صورت هفتگی برگزار میش��ود و در این
جلسات نیازهای توانیابان مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
وی در مورد فعالیتهای رعد زنجان اظهار داشت :خدماتی که ما در این مرکز ارائه
میدهیم به صورت صد در صد رایگان است و اهم آنها عبارتند از:
 -1خدمات توانبخشی شامل :فیزیوتراپی ،کاردرمانی ،مددکاری و روانشناسی
 -2برگزاری کالسهای آموزش��ی ش��امل :خبرنگاری ،حسابداری ،زبان ،کامپیوتر،
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مراکز رعد
فتوش��اپ ،موس��یقی ،خیاط��ی ،روب��اندوزی ،س��رمهدوزی ،آش��پزی،
ش��یرینیپزی ،س��فره آرایی و ...که پس از پایان ه��ر دوره کارآموزان در
آزم��ون مرکز فنیحرفهای ش��رکت میکنند و در ص��ورت قبولی ،گواهی
مه��ارت میگیرند که برای اس��تفاده از فرصتهای ش��غلی خیلی مفید و
الزم است.
 -3ارائه خدمات رایگان فردی نظیر سرویس ایاب و ذهاب مددجویان
 -4ارائه خدمات آموزشی از سوی برخی مربیان داوطلب
مدیرعام��ل رعد زنجان ضمن یادآوری نقش مؤثر بانوان نیکوکار میگوید:
در رعد زنجان کارها به صورت گروه بندی تقس��یم ش��ده اس��ت که این
گروههای به شرح زیر فعال هستند.
-1کمیته بانوان
-2کمیته جوانان توانیاب
-3کمیته امور مالی

42

-4کمیته روابطعمومی و فرهنگی
-5کمیته امداد و رفاه
در مرکز رعد زنجان سرکار خانم بطحایی عالوه بر برنامه ریزی فعالیتهای مرکز،
مسؤولیت مدیریت داخلی آن را هم بر عهده دارد .وی در مورد فعالیتهای کمیته
بانوان میگوید :بانوان نیکوکار فعالیتهای گس��تردهای دارند که این فعالیتها به
شرح زیر است.
مشاوره با مددجویان برای شناخت تواناییهای آنهابازدید از منازل مددجویان و بررسی نیازهای آنانتهیه جهیزیه برای مددجویانرفع مشکالت مادی و کمک هزینه تهیه وسایل مورد نیاز مددجویانپرداخت هزینههای درمانی ،دارویی و پزشکی مددجویانبرگزاری بازارچههای خیریهوی با اشاره به رضایتبخش بودن عملکرد واحدهای مختلف رعد زنجان ،افزود :در

مراکز رعد
سال گذشته واحد توانبخش��ی فعالیتهای مؤثری از خود بهجا گذاشته
که اهم آن عبارت بود از:
برگزاری  1535جلسه فیزیوتراپی برای  85نفر مددجوبرگزاری  410جلسه کاردرمانی برای  72نفر مددجوویزیت  85نفر مددجو در  195جلسه توسط پزشک معتمدپذیرش  45نفر مددجوی جدید در سال  1390که مجموع آنها به 253نفر رسید.
ت واح��د مددکاری ،افزود:
مدیری��ت داخلی رعد زنجان با اش��اره به فعالی 
در س��ال گذش��ته  100پرونده مددکاری تشکیل شده است که بیشترین
موارد ش��امل :توزیع بن س��بد غذایی ،توزیع البس��ه ،پرداخت وام ودیعه
مس��کن ،پرداخت کمکهای مالی بالعوض ،ارائ��ه کارت معلولیت ،توزیع
ش��یر خش��ک ،کمک هزینه تحصیلی ،کمک هزینه ش��هریه دانشگاه و...
بوده است.
مدیریت داخلی رعد زنجان در مورد فعالیتهای آموزشی این مرکز گفت:
در س��الی که گذشت  92نفر مددجو برای شرکت در کالسهای آموزشی
پذیرش ش��دند .همچنی��ن  29خانواده توانیاب به کالسهای آموزش��ی
معرفی ش��دند ضمن آنکه  5عنوان دوره مس��تمر و  11عنوان دوره کوتاه
مدت در رشتههای گوناگون برگزار شده است.
برگزاری نمایش��گاه های متع��دد با عنوان دس��تاوردهای معلوالن ،هفته
معلوالن و برگزاری مراس��م گوناگ��ون درمناس��بتهای مذهبی از دیگر
فعالیتهای آموزشی سال گذشته محسوب میشود.
بطحای��ی در مورد بخش مش��اوره گف��ت :خدمات مش��اورهای در زمینه
تحصی��ل ،پی��ش از ازدواج ،تربیتی ،خانوادگی ،ش��خصی عاطفی و  ...در
مرکز رعد زنجان ارائه میش��ود و در س��ال گذش��ته  79جلسه با حضور
روانپزشک به صورت حضوری یا تلفنی برگزار شده است.

برگزاری  2دوره مهارت های زندگی 3 ،کارگاه آموزش��ی ویژه توانیابان 3 ،کارگاه
آموزشی برای کارکنان و توزیع کتابچههای تصمیمگیری ،آرامش ،کنترل خشم و
 ...مهمترین اقدامات این بخش را به خود اختصاص میدهد.
خبرنامه رعد ضمن آرزوی موفقیت هر چه بیشتر برای معلوالن رعد امیدوار است
در گ��زارش بعدی نمون��های از موفقیتهای مددجوی��ان و کارآموزان این مرکز را
ارائه دهد.
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مالی
گزارش
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

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

نمودار هزینههای مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
سه ماه آخر سال 1390
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فعالیت های آموزشی و توان بخشی

امور ساختمانی

کمک به مراکز

فعالیت های فرهنگی

اداری

خدماتی

رعد در کنار شماست
یک سبد گل میتواند نشانه همدردی و عرض تسلیت یا وسیله ای برای بیان شادباش و اظهار شادمانی باشد .خیریه رعد استندهایی در نظر گرفته
که عالوه بر آنکه همچون یک س��بد گل ،مهر و عالقه و همراهی ش��ما را به نزدیکانتان خاطر نش��ان می کند ،نمادی از نوع دوس��تی 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.
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همت سرو
طرحی
برای
شادباش
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مجموع��های ک��ه مینگرید و «همت س��رو» نام
گرفته اس��ت ،منتخبی از آثار هنرجویان مجتمع
آموزش��ی نیکوکاری رعد است که در قالب کارت
تبریک منتشر شده است و تمام درآمدهای حاصل
از ف��روش آن صرف امور آموزش ،توانبخش��ی و
اشتغال معلوالن جسمی حرکتی میشود.
این آثار با گذش��ت سالها در کالسهای آموزش
هنر توس��ط هنرجویان توانیاب ب��ا تکنیکهای
گوناگون اجرا شدهاند .اما در پس این آثار و هدیه
دادن تصویر آنها ،راز دیگری پنهان است...
شما وقتی یکی از این کارتها را هدیه میدهید،
فقط تصویر یک نقاش��ی یا دس��ت بافته را هدیه
نمیدهید ،بلکه تجسم تالش دستانی را پیشکش
میکنید که باور دارند از محدودیتها و شرایطی
که در آن هس��تند ،برترند .درک چنین مفهومی
به معنای شناخت کیمیای وجود آدمی است که
« هم��ت» ن��ام دارد .همان عنصری ک��ه به تمام
استعدادهای انسان معنا میبخشد.
نیکوکاران عالقهمند به تهی��ه کارت تبریکهای
همت سرو میتوانند با روابط عمومی مجتمع رعد
به شماره تلفنهای
 88371096-7تماس 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 بپیوندند.
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 به نماینده مجتمع روش متنوع پرداخت را شامل میشود.
اعضای 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 نیکوکارانهاعضای 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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جذب دانشجوی جدید

توگو
گف 

مرکزآموزش علمی کاربردی رعد نخستین مؤسسه
آموزش عالی مناسب س��ازی شده ویژه افراد دارای
معلولیت در رشته های زیر برای ترم جدید دانشجو
می پذیرد
حسابداری مقطع کاردانی
گرافیک مقطع کاردانی
نرم افزار مقطع کاردانی
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عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر به
نشانی اینترنتی
. www.raad-ac.irمراجعه فرمایند

مرکز آموزش علمی-کاربردی رعد

سند بورسیه دانشجویان توان یاب و نیازمند
مرکز آموزش علمی کاربردی رعد
نیکوکار گرامی

با سالم ،طرح حمایت از تحصیل دانشجویان نیازمند و توان یاب اقدامی خداپسندانه در کمک به رشد
استعدادهای جوان کشور عزیزمان ایران است .در این طرح نیکوکاران خیر با پرداخت مبلغ مختصری
ب��ه ص��ورت ماهانه ( 500.000ریال ) در طول یک س��ال هزینه ثبت نام و ادام��ه تحصیل  2ترم یک
دانشجوی مستعد را تعهد می کنند.
عالقه مندان می توانند با تکمیل این فرم در این طرح نیکوکارانه مشارکت فرمایند.

مشخصات نیکوکار
نام خانوادگی:
نام:
نشانی:
مدت حمایت
یک ترم تحصیلی

تلفن همراه:

تلفن ثابت:

یک سال تحصیلی

نحوه حمایت
پرداخت نقدی

پرداخت ماهانه

نحوه پرداخت
مراجعه به امور مالی
پرداخت به پیک رعد

واریز از طریق سیستم بانکی
واریز از طریق اینترنت
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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

