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نيكوكار گرامي
پنجميـــن شـــماره خبرنامـــه رعـــد ضميمـــه "فصلنامـــه
توانيـــاب" را بـــا افتخـــار تقديـــم حضورتـــان ميكنيـــم
اميـــد كـــه تهيـــه كننـــدگان ايـــن نشـــريه را از نظـــرات
ارزشـــمندتان بهرهمنـــد فرمائيـــد.
شـــايان ذكـــر اســـت خبرنامـــه شـــماره  5بـــا حمايـــت
رســـتوران لوشـــاتو منتشـــر ميشـــود ايـــن رســـتوران
ع ــاوه ب ــر حض ــور در جش ــنواره غ ــذاي رع ــد ب ــه عن ــوان
حامـــي طالیـــي ،یکشـــنبه دوم هرمـــاه را بـــه عنـــوان شـــب
رعـــد برگـــزار ميكنـــد كـــه در ايـــن شـــبها  50درصـــد
از در آمـــد فـــروش بـــه خيريـــه رعـــد اهـــدا ميشـــود.
خبرنامه رعد

28-29

به روایت تصویر

30-33

ورزش در رعد

34-35

کارآموزان

36-40

گفتوگو

41-47

گزارش

48-51

مراکز رعد

اخبار

4-25

اخبار

3

اخبار

گزارشی از زلزله آذربایجانشرقی
و کمک های مجتمع رعد

ب ــا وج ــود آنک ــه مدت ــی از زلزل ــه آذربایج ــان
مـــی گـــذرد امـــا بـــه دلیـــل فعالیـــت هـــای
مهمـــی کـــه در ایـــن زمینـــه انجـــام شـــده
اســـت گـــزارش حاضـــر تقدیـــم خواننـــدگان
محتـــرم مـــی شـــود.
ای ــن درس ــت اس ــت ک ــه حادث ــه خب ــر نم ــی
دهـــد امـــا مدیریـــت کـــردن آن مـــی توانـــد
آســـیب هـــای احتمالـــی را کاهـــش دهـــد از
ایـــن رو مجتمـــع آموزشـــی نیکـــوکاری
رع ــد ب ــرای اب ــراز هم ــدردی ب ــا بازمان ــدگان
ایـــن حادثـــه طبیعـــی ،حســـاب شـــماره:
 338054718بانـــک تجـــارت هرمـــزان را
بـــرای جمـــعآوری کمکهـــای نقـــدی
هموطنـــان اختصـــاص داد .همچنیـــن بـــرای
دریافـــت کمـــک هـــای غیـــر حضـــوری
مـــردم نیکـــوکار قســـمت پرداخـــت آنالیـــن
در وب ســـایت رعـــد فعـــال شـــد.
احســـاس مســـؤلیت پذیـــری و نوعدوســـتی
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دوســـتداران مجتمـــع رعـــد در حـــوادث
مشـــابه ماننـــد :زلزلـــه بـــم ،زلزلـــه بجنـــورد،
ســـیلزدگان خراســـان شـــمالی و ســـیل
پاکســـتان موجـــب تشـــکیل فـــوری ســـتاد
رســـیدگی بـــه امـــور معلـــوالن زلزلـــه
آذربایجـــان بـــا حضـــور نماینـــدگان هیـــأت
مدیـــره ،گروههـــای همیـــاری بانـــوان و
جوانـــان در مجتمـــع رعـــد شـــد ضمـــن
اینکـــه بـــا ســـازمانهای امـــدادی ،نظیـــر
هـــال احمـــر و بهزیســـتی بـــرای جمـــع
آوری و دریافـــت کاالهـــای مـــورد نیـــاز
هموطنـــان هماهنگـــی بـــه عمـــل آمـــد.
در ایـــن زمینـــه نخســـتین جلســـه ســـتاد
کمـــک بـــه زلزلـــه زدگان بـــا حضـــور
مهنـــدس احمـــد میرزاخانـــی ،رئیـــس
هی ــأت مدی ــره مجتم ــع رع ــد و نماین ــدگان
گـــروه هـــای همیـــاری بانـــوان و جوانـــان و
همچنیـــن مدیـــران بخشهـــای مرتبـــط

تش ــکیل ش ــد و راهه ــای کم ــک رس ــانی ب ــا
برپای ــی جای ــگاه ه ــای جم ــع آوری مایحت ــاج
شـــد.
مردم زلزله زده پیگیـــری
ســـایت فـــروش اینترنتـــی تخفیفـــان بـــا
حمایـــت از حرکـــت مجتمـــع رعـــد در
اطالعیـــهای خطـــاب بـــه خریدارانـــش
نوشـــت :وقتـــی صحبـــت از نجـــات جـــان و
مـــال شـــخصی مـــی شـــود هـــر کســـی در
حـــد خـــودش قدمـــی بـــر مـــیدارد وای بـــه
حـــال اینکـــه صحبـــت از تعـــداد زیـــادی از
هموطنـــان بـــی گناهـــی اســـت کـــه درگیـــر
خش ــم طبیع ــت ش ــده ان ــد و ج ــان ومالش ــان
را در ایـــن راه از دســـت داده انـــد؛ داســـتان
آذربایجـــان و اهـــر هـــم همیـــن داســـتان
تلـــخ و غـــم انگیـــز اســـت ،روســـتاهایی کـــه
بـــا خـــاک یکســـان شـــد و عزیزانـــی کـــه از
دســـت رفتهانـــد ،همـــه حاصـــل از زلزلـــهای
بـــا قـــدرت  6/2ریشـــتر اســـت.
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مؤسســـه «تخفیفـــان» بـــه عنـــوان یکـــی
از همراهـــان رعـــد در کنـــار ایـــن خیریـــه
در حـــال جمـــع آوری کمکهـــای
انساندوســـتانه اســـت بـــه طوریکـــه کمتـــر
ک روز بی ــش از  1600نف ــر کمکه ــای
از یــ 
خـــود را از طریـــق ایـــن وب ســـایت اهـــدا
کردنـــد.
بـــا کســـب مجـــوز از شـــهرداری منطقـــه
 2و مســـاعدت مســـؤالن شـــهری ،چـــادر
جمـــعآوری کمکهـــای مردمـــی مجتمـــع
رع ــد ب ــا حض ــور گ ــروه همی ــاران ب ــه م ــدت
 4روز از ســـاعت  10صبـــح تـــا  22شـــب
در میـــدان صنعـــت بـــر پـــا شـــد ،همزمـــان
ســـتاد جمـــعآوری کمکهـــای مردمـــی در
س ــاختمان مجتم ــع رع ــد کااله ــای اهدای ــی
مـــردم را دریافـــت و بســـتهبندی میکـــرد.
نخســـتین محمولـــه کمکهـــای مـــردم
بـــه مناطـــق زلزلـــهزده کمتـــر از  48ســـاعت
پـــس از وقـــوع حادثـــه آذربایجـــان ،ارســـال
شـــد بـــه دنبـــال ارســـال ایـــن محمولـــه
تـــازه تریـــن فهرســـت نیازهـــای مناطـــق
آســـیبدیده اعـــام شـــد و اســـتقبال چشـــم
گیـــر اعضـــا و دوســـتداران ایـــن مؤسســـه
خیری ــه موج ــب ش ــد حج ــم قاب ــل مالحظ ــه
ای از مایحتـــاج عمومـــی مناطـــق زلزلـــه زده

جمـــع آوری شـــود .اهـــم کمکهـــای جمـــع
آوری بـــه شـــرح زیـــر بـــود:
وســـایل درمانـــی و دارویـــی شـــامل:
دســـتگاه اکســـیژن ،عصـــای مچـــی ،عصـــای
زیـــر بغلـــی ،تشـــک مـــواج ،توالـــت و حمـــام
ســـیار ،الـــکل ،پنبـــه ،بتادیـــن ،ســـرنگ،
آنتـــی بیوتیـــک ،بانـــد و...
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وســـایل ضـــروری شـــامل :چـــراغ
خوراکپـــزی ،چراغقـــوه ،فالســـک
چـــای ،کلمـــن آب ،پتـــو ،کیســـه خـــواب
و...
وســـایل بهداشـــت فـــردی :دمپای ــی،
دســـتمال کاغـــذی ،شـــامپو و...
مـــواد غذایـــی :چـــای ،برنـــج ،روغـــن،
قنـــد ،نـــانبســـتهبندی شـــده و...
مـــواد شـــوینده :پـــودر لباسشـــویی،
صابـــون و...
بـــه منظـــور تســـهیل در امـــر
کمکرســـانی شـــهروندان نیکـــوکار و
برق ــراری ارتب ــاط گس ــترده ب ــا مخاطب ــان
و بـــا نظـــر ســـتاد کمکرســـانی چـــادر
جمـــعآوری کمکهـــای مردمـــی از
میـــدان صنعـــت بـــه جنـــب مجتمـــع
تجـــاری میـــاد نـــور انتقـــال یافـــت تـــا
میـــزان مشـــارکت و همـــکاری مـــردم
افزایـــش یابـــد.
حضـــور هنرمنـــدان در کمکرســـانی هـــم
فوقالعـــاده بـــود و اقـــدام نیکوکارانـــه
بـــرادران هنرمنـــد خســـروی و حضـــور
در مجتمـــع آموزشـــی نیکـــوکاری رعـــد
ب ــرای حمای ــت از آس ــیب دی ــدگان زلزل ــه
آذربایجـــان مـــورد اســـتقبال چشـــم گیـــر

شـــهروندان نیکـــوکاران بـــه ویـــژه جوانـــان
قـــرار گرفـــت .بـــا دعـــوت گـــروه همیـــاری
جوان ــان رع ــد ،هنرمن ــدان نیک ــوکار س ــیروان
و زانی ــار خس ــروی ضم ــن حض ــور در جم ــع
کمککننـــدگان نقـــدی و غیـــر نقـــدی بـــا
امضـــای کارتهـــای تشـــکر و اهـــدای آن
کارتهـــا بـــه شـــهروندان نیکـــوکار از اقـــدام
انســـان دوســـتانه آنهـــا قدردانـــی کردنـــد.
بســـته بنـــدی هدایـــای مـــردم بـــه تفکیـــک
وس ــایل بهداش ــتی ،درمان ــی ،البس ــه ،وس ــایل
منـــزل ،کاالهـــای خـــواب ،مـــواد مصرفـــی و
غذای ــی و  ...ب ــا حض ــور جمع ــی از نیروه ــای
داوطلـــب انجـــام شـــد و کاالهـــا بـــا تعـــداد
و تفکیـــک نـــوع جنـــس در کارتنهـــای
مخصـــوص بســـتهبندی و بـــا نصـــب
برچســـب جداســـازی شـــدند کـــه بـــا توجـــه

بـــه حجـــم کمکهـــای جمـــعآوری شـــد
و مراحـــل تفکیـــک و دســـته بنـــدی تـــا
نیمههـــای شـــب ادمـــه یافـــت.
 2هفتـــه همـــکاری و تـــاش گســـترده
دوســـتداران رعـــد در قالـــب برپایـــی چـــادر
جمـــعآوری کمکهـــای مردمـــی در
ســـطح شـــهر ،فعالیـــت ســـتاد جمـــعآوری
کمکهـــای مردمـــی در ســـاختمان رعـــد،
دعـــوت از هنرمنـــدان بـــرای تشـــویق مـــردم
نیکـــوکار و برگـــزاری فعالیتهـــای فرهنگـــی
ب ــه نف ــع زلزل ـهزدگان ،نتای ــج و دس ــتاوردهای
خوبـــی بـــه دنبـــال داشـــت و حجـــم
گســـتردهای از کمکهـــای غیـــر نقـــدی
جمـــعآوری ،تفکیـــک و بســـته بنـــدی شـــد
در مرحل ــه نخس ــت ع ــاوه ب ــر اق ــام م ــورد
نیــاز  5دســتگاه كانكــس ســرويس بهداشــتي
ت ــك چش ــم مجه ــز ب ــه توال ــت و حم ــام ب ــه
ارزش هـــر دســـتگاه 13/000/000ريـــال در
مجمـــوع  65/000/000ريـــال بـــه مناطـــق
زلزلـــهزده ارســـال شـــد.
بنـــا بـــه توصيـــه افـــراد آگاه مرحلـــه دوم
کااله ــای اهدای ــی در آغ ــاز فص ــل س ــرما ب ــه
منطق ــه منتق ــل ش ــد .روز چهارش ــنبه 5مه ــر
كمكهـــاي مردمـــي بـــه وزن معـــادل 16
تـــن در  2دســـتگاه كاميـــون  10و  6تـــن
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بارگيـــري و بـــه منطقـــه ارســـال شـــد.
ارزش ريالـــي كاالهـــاي اهدايـــي ايـــن
مرحل ــه ح ــدود  900ميلي ــون ري ــال مع ــادل
90ميلي ــون توم ــان ب ــرآود ش ــده اس ــت ك ــه
در مجمـــوع  957ميليـــون ريـــال كاالهـــاي
مـــورد نيـــاز توســـط مجتمـــع رعـــد بيـــن
افـــراد نيازمنـــد و آســـيبديده توزيـــع
ش ــد ک ــه  5نف ــر ني ــروي اجراي ــي در ط ــي6
روز روزانـــه  10ســـاعت وظيفـــه تفكيـــك،
بســـته بنـــدي و توزيـــع مايحتـــاج عمومـــي
را در ســـطح روســـتاهاي شهرســـتانهاي
ورزق ــان،اه ــر و هري ــس را برعه ــده داش ــتند.
بـــه عبـــارت ديگـــر ايـــن گـــروه  360نفـــر
ســـاعت بـــراي رســـاندن هدايـــاي مـــردم كار
اجرايـــي انجـــام داده انـــد.
پــس از پایــان کار ســتاد جمــع آوری کاالهــای
م ــورد نی ــاز ،جلس ــات مش ــترک خیری ــه رع ــد
ب ــا مس ــؤالن خیریهه ــا و مؤسس ــات عمران ــی،
نظیـــر :پیـــام امیـــد ،ســـیب ســـرخ ،شـــرکت
مبنـــا ،مهـــر گیتـــی ،نیـــکان ،همـــدالن
کـــودک و فرزنـــدان حضـــرت زهـــرا(س)
برگـــزار شـــد و مهمتریـــن راهکارهـــای
امدادرســـانی و ســـاخت و ســـاز درمناطـــق
آســـیب دیـــده مـــورد تبـــادل نظـــر قـــرار
گرفـــت.

بحثهـــاي اوليـــه بـــه طـــرح پيشـــنهادهايي
در زمينـــه ســـاخت مســـكن روســـتايي،
مدرســـه ،مراكـــز درمانـــي و آموزشـــگاههاي
فنـــي و حرفـــهاي منتهـــي شـــد ،در ايـــن
ميـــان بـــه پيشـــنهاد يكـــي از اعضـــا بـــرای
اتخـــاذ تصمیـــم مشـــترک مصـــوب شـــد
گروهـــي از منطقـــه بازديـــد كننـــد و نتيجـــه
مش ــاهدات و مطالع ــات خ ــود را ب ــراي س ــاير
اعضـــا گـــزارش دهنـــد.
ارائـــه گـــزارش كارگـــروه مطالعاتـــي بـــه
مجم ــع مؤسس ــات خيري ــه ،تصمي ــات بس ــيار
ت ب ــود
مهم ــي ب ــه دنب ــال داش ــت ك ــه عب ــار 
از:
 انتخـــاب عنـــوان هميـــاران بحـــران بـــرايگردهمايـــي مؤسســـات خيريـــه
 تش ــکیل هي ــأت اجراي ــي همي ــاران بح ــرانبـــا عضويـــت نماينـــدگان مجتمـــع رعـــد،
خيريـــه نيـــكان و پاپلـــي و پيـــام اميـــد،
 تعییـــن كمكهـــاي كوتـــاه مـــدت وكمكهـــاي بلنـــد مـــدت بـــه زلزلـــه زدگان
بـــا خريـــد كانكـــس و ســـاخت مســـكن
روســـتايی
 افتتـــاح حســـاب اختصاصـــي زلزلـــه درمجتمـــع رعـــد و تمرکـــز عملیـــات مالـــی در
ایـــن مجتمـــع

 بـــر پایـــی دبيرخانـــه گـــروه هميـــارانبحـــران در مجتمـــع رعـــد
 5م ــاه از تصوي ــب م ــوارد ف ــوق گذش ــته
اســـت و مؤسســـات خيريـــه و اشـــخاص
حقيقـــي نيكـــوكار ديگـــري بـــه جمـــع
همي ــاران بح ــران پیوس ــته ان ــد و در اي ــن
مـــدت عـــاوه بـــر خريـــد و توزيـــع 41
دس ــتگاه كانك ــس ب ــه ارزش ريال ــي بی ــش
از  2ميلي ــارد ري ــال ق ــرارداد س ــاخت 32
خانـــه روســـتايي بـــه ارزش  5ميليـــارد و
 600ميلي ــون ري ــال منعق ــد ش ــده اس ــت
کـــه بـــا وجـــود نـــا مســـاعد بـــودن هـــوا
بی ــش از  40در ص ــد پیش ــرفت فیزیک ــی
داشـــته اســـت.
یقینـــاً آنچـــه تـــا امـــروز بـــا عنـــوان
همیـــاران بحـــران انجـــام شـــده اســـت
حاصـــل همـــکاری جمعـــی مؤسســـات
خیریـــه و اشـــخاص نیکـــوکاری اســـت
ک ــه ب ــا درک صحی ــح از زم ــان توانس ــتند
تجرب ــه ارزن ــده ای از کار گروه ــی و خ ــرد
جمعـــی را بـــه ثبـــت برســـانند.
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دهمیـــن جشـــنواره غـــذای رعـــد  ،فرصتـــی
ب ــود ب ــرای حض ــور نیکوکاران ــی ک ــه حت ــی در
ب ــاران پایی ــزی مهرم ــاه ه ــم محبتش ــان را از
مجتم ــع رع ــد دری ــغ نکردن ــد .و ب ــا حض ــور
چشمگیرشـــان ،دلگرمـــی و امیـــد را بـــرای
همـــه توانیابـــان دوبـــاره ترجمـــه کردنـــد.
کمتـــر کســـی میتوانـــد منکـــر هیجـــان و
جذابیـــت غذاهـــای رنگارنـــگ و تـــازه شـــود
کـــه بـــوی آن آدمـــی را مدهـــوش میکنـــد؛
کمتـــر کســـی مـــی توانـــد ادعـــا کنـــد کـــه
دلـــش نمیخواهـــد در محیطـــی قـــرار
گیـــرد کـــه دور تـــا دورش پـــر باشـــد از
آشـــپزهای ماهـــر خانگـــی و حرفـــهای کـــه
هـــر کـــدام نوعـــی از ایـــن خوراکهـــای
خوشـــمزه را روبـــه روی چشـــمانش حاضـــر
میکننـــد .محیطـــی ســـر بـــاز کـــه در
هوایـــی پاییـــزی مهیـــا شـــده اســـت تـــا
هـــم دلـــی از عـــزا در بیاوریـــم و هـــم در
راه خیـــر قدمـــی بردارنـــد .هـــر ســـاله در
میانههـــای مـــاه مهـــر جشـــنوارهای در رعـــد
برگـــزار میشـــود کـــه دل خیلیهـــا را آب
مـــی انـــدازد جشـــنوارهای خوشـــمزه بـــرای
آنه ــا ک ــه ارزش ی ــک پ ــرس غ ــذای خ ــوب و
خوشـــمزه را میداننـــد.
جشـــنواره زمانـــی آغـــاز مـــی شـــود کـــه

تـــا غـــروب آفتـــاب زمـــان زیـــادی باقـــی
نمانـــده اســـت؛ بـــوی کبـــاب  ،تـــه چیـــن ،
آش و پپرونـــی هـــا فضـــا را پـــر میکنـــد و
عطـــر و بـــوی غـــذا هرکـــس را بـــه ســـمتی
میکشـــاند ،از در ورودی کـــه وارد شـــوی؛
اگ ــر اه ــل قه ــوه باش ــید حتم ــا از اسپرس ــوی
ایلـــی ( )illyنمیگذریـــد در کنـــارش هـــم
کـــه پـــر اســـت از کیکهـــای بـــی نظیـــر
کوکـــی باکـــس .البتـــه آبمیوههـــای طبیعـــی
و خوشـــرنگ کـــه حاصـــل تـــاش گـــروه
جوانـــان رعـــد اســـت هـــم طبـــق معمـــول
پرطرفـــدار بـــود.
در هـــر حـــال وقتـــی وارد حیـــاط اصلـــی
میشـــوید ،میـــان آن همـــه خوراکیهـــای
لذیـــذ ،انتخـــاب ســـختترین کار اســـت .از
غذاهـــای خانگـــی کـــه دســـتپخت بانـــوان
همیـــار رعـــد بـــود تـــا فســـت فودهـــا،
غذاهـــای گریـــل شـــده بـــدون روغـــن ،روف
تـــاپ گریـــل و باربیکیـــو مغولـــی راشـــن ،
ســـبزیجات نیمـــه آمـــاده  ،نوشـــیدنیهای
هیجـــان انگیـــز کســـتل  ،برندهـــای صنایـــع
غذایـــی ســـبزان و الیـــت و در کنـــار همـــه
آنهـــا منـــوی هیجـــان انگیـــز « لوشـــاتو »
ک ــه ب ــه عن ــوان اسپانس ــر طالی ــی ای ــن دوره
حضـــور داشـــت؛ انتخـــاب را بســـیار ســـخت
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میکـــرد.
درکنـــار همـــه اینهـــا قرعهکشـــی و
حراجـــی هـــم شـــد؛ ایـــن بـــار در اقدامـــی
نیکوکاران ــه تع ــداد زی ــادی از بازدیدکنن ــدگان
دســـت بـــه دســـت هـــم دادنـــد و  5نفـــر
از توانیابـــان عالقهمنـــد بـــه تحصیـــل
در دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی رعـــد
(دانشـــگاهی کـــه بـــرای توانیابـــان مناســـب
ســـازی شـــده اســـت ) را بـــه طـــور کامـــل
بورســـیه کردنـــد.
در ایـــن دوره  2خیریـــه نیـــکان و زنجیـــره
امیـــد بـــه عنـــوان مؤسســـات همـــکار
در جشـــنواره رعـــد حضـــور داشـــتند تـــا
بازدیدکننـــدگان بـــا ایـــن ســـازمانهای
مردمـــی بیشـــتر آشـــنا شـــوند.
در ه ــر ح ــال اگ ــر فرص ــت حض ــور در ای ــن
ب ــازار را پی ــدا نکردی ــد نگ ــران نباش ــید زی ــرا
ایـــن جشـــنواره دو بـــار در ســـال در فصـــل
به ــار وپایی ــز برگ ــزار م ــی ش ــود و ش ــما م ــی
توانیـــد در ســـال بعـــد از ایـــن جشـــنواره
بازدیـــد کنیـــد.

9

اخبار
10

بـــه منظـــور حمایـــت از توانیابـــان
جســـمی حرکتـــی و کمـــک بـــه هموطنـــان
آســـیبدیده در زلزلـــه آذربایجـــان شـــرقی،
نمایشـــگاه عکـــس دوســـتان در گالـــری
مجتمـــع آموزشـــی نیکـــوکاری رعـــد اجـــرا
شـــد.
نمایشـــگاه عکـــس دوســـتان بـــه همـــت
چنـــد نفـــر از فـــارغ التحصیـــان رشـــتههای
عکاس ــی ،رواب ــط عموم ــی و روزنام ــه ن ــگاری
برپـــا شـــده بـــود و در مـــدت  3روز فعالیـــت
خـــود  30تابلـــوی عکاســـی شـــده توســـط
اعضـــای گـــروه دوســـتان در منظـــر نـــگاه و
توجـــه بازدیدکننـــدگان قـــرار گرفـــت.
امیرحســـن رضوانـــی ،مدیـــر اجرایـــی
نمایشـــگاه عکـــس دوســـتان
در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار
مجتمـــع رعـــد ضمـــن اشـــاره
بـــه مســـؤلیتهای اجتماعـــی
هنرمنـــدان در کمکرســـانی و
همـــدردی بـــا مـــردم غمدیـــده
آذربایجـــان ،تأکیـــد کـــرد :ایـــن
گـــروه از فـــارغ التحصیـــان
رشـــتههای علـــوم اجتماعـــی
بـــرای حمایـــت از فعالیتهـــای
نیکوکاران ــه و عم ــل ب ــه وظای ــف

اجتماعـــی خـــود اقـــدام بـــه برپایـــی ایـــن
نمایشـــگاه کردنـــد و بـــا نمایـــش  30تابلـــو
از آثـــار عکاســـی و اهـــدا درآمـــد حاصـــل
از فـــروش ایـــن تابلوهـــا بـــه زلزلـــهزدگان و
معلـــوالن جســـمی حرکتـــی عضـــو مجتمـــع
رعـــد گامـــی عملـــی در ایـــن مســـیر
برداشـــتهاند.
وی در ادامـــه افـــزود :از مـــاه گذشـــته کـــه
بـــا  30مؤسســـه خیریـــه تمـــاس گرفتـــم و
از آنهـــا بـــرای مشـــارکت در ایـــن حرکـــت
فرهنگـــی و نیکوکارانـــه دعـــوت کـــردم کـــه
متأســـفانه هیـــچ کـــدام شـــرایط الزم را
فراهـــم نکردنـــد .البتـــه امـــکان برگـــزاری
ایـــن نمایشـــگاه در گالریهـــای خصوصـــی
ه ــم وج ــود داش ــت ام ــا م ــن اص ــرار داش ــتم
حتم ـاً ایــن کار در یــک خیریــه اتفــاق بیفتــد
و شــکر خــدا مجتمــع رعــد از ایــن پیشــنهاد
اســـتقبال کـــرد و از روزی کـــه طـــرح اولیـــه
ارایــه شــد تــا روزی کــه افتتاحیــه نمایشــگاه
برگـــزار شـــد ،همـــکاری خوبـــی بـــا مـــن و
دوســـتانم داشـــتند.
رضوانـــی بـــا یـــادآوری اینکـــه موضـــوع
نمایشـــگاه عمومـــی و تابلـــو بیشـــتر
تزئینـــی انتخـــاب شـــده بـــود تـــا بیشـــتر
بازدیدکننـــدگان بـــه ســـمت آنهـــا کشـــش
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داشـــته باشـــند ،تمـــام درآمـــد حاصـــل از
فـــروش تابلوهـــای ایـــن نمایشـــگاه بـــه امـــر
آمـــوزش ،توانبخشـــی و اشـــتغال معلـــوالن
جســـمی حرکتـــی عضـــو مجتمـــع رعـــد
اهـــدا میشـــود و در عیـــن حـــال بخشـــی
از درآمدهـــای نمایشـــگاه بـــه زلزلـــهزدگان
آذربایجـــان اختصـــاص خواهـــد یافـــت.

نوزدهمیـــن نمايشـــگاه مطبوعـــات بـــه
مـــدت  7روز در مصـــاي تهـــران برپـــا شـــد
و خانـــواده بـــزرگ مطبوعـــات كشـــور در
م ــدت برگ ــزاري اي ــن نمايش ــگاه از نزدي ــك
ب ــا خوانن ــدگان و مخاطب ــان ارتب ــاط برق ــرار
كـــرده و بـــه انـــواع ســـؤاالت مطـــرح شـــده
از س ــوي بازديدكنن ــدگان پاس ــخ گفتن ــد ،در
ایـــن حـــال فصلنامـــه آموزشـــی پژوهشـــی
توانیـــاب از ایـــن فرصـــت نهایـــت اســـتفاده
را بـــرد و در ایـــن نمایشـــگاه فرهنگـــی
مشـــارکت کـــرد.
در مـــدت حضـــور نشـــریه تـــوان يـــاب در
نمايشـــگاه مطبوعـــات
گـــروه هـــاي مختلـــف
مـــردم ضمـــن آشـــنايي
بـــا مجتمـــع آموزشـــي
نيكـــوكاري رعـــد و
خدماتـــي كـــه بـــه
صـــورت رايـــگان بـــه در
زمینـــه هـــای آمـــوزش،
ت ــوان بخش ــی و اش ــتغال
کارآم ــوزان و هنرجوی ــان
ارائـــه مـــي كنـــد ،بـــا
رونـــد تهیـــه و تولیـــد
نشـــريه تـــوان يـــاب و

مطالـــب آن آشـــنا شـــدند و پيشـــنهادهاي
خـــود را در ايـــن زمينـــه ارائـــه كردنـــد.
در پایـــان کار ایـــن نمایشـــگاه از حضـــور
فصلنامـــه تـــوان یـــاب بـــا اهـــدا لـــوح
ســـپاس بـــه امضـــای معـــاون مطبوعاتـــی
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی رســـیده
بـــود قدردانـــی شـــد.
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مجتمع رعد نشان خيريه برتر جشنواره
دكتر سيد جواد قهاري را دریافت کرد
در مراســـمي كـــه از ســـوي
مؤسســـه خيريـــه امـــداد دارویـــی
درمانـــي مـــدد بـــه مناســـبت
گراميداشـــت روز جهانـــي معلـــول
برگــزار شــد از  18مؤسســه خيريــه
فع ــال در عرص ــه خدم ــت رس ــاني
بـــه جامعـــه معلـــوالن تجليـــل
شـــد.
در ايـــن مراســـم كـــه در ســـالن
اجتماع ــات م ــوزه هنره ــاي دين ــي
ام ــام عل ــي(ع) برگ ــزار ش ــد ابت ــدا
فيلمـــي از وضعيـــت ســـاخت و
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ســـاز و بهســـازي معابـــر شـــهري
در شـــهرهاي مختلـــف نمايـــش
داده شـــد و در ادامـــه مهنـــدس
س ــيدعليرضا قه ــاري ،مدي ــر عام ــل
مؤسســـه خيريـــه بـــا تأكيـــد بـــر
ضـــرورت چارهانديـــش از ســـوي
مؤسس ــات خيري ــه فع ــال در ح ــوزه
معل ــوالن ب ــراي افزاي ــش و ارتق ــای
مناسبســـازي شـــهرها ،يـــادآوري
كـــرد :مؤسســـه مـــدد در نظـــر
داش ــت اي ــن مراس ــم را در آذر م ــاه
همزمـــان بـــا روز جهانـــي معلـــول

برگـــزار كنـــد كـــه متأســـفانه بـــه دليـــل
معلوليـــت ايـــن ســـالهاي شـــهر تهـــران
كـــه همـــان آلودگـــي هـــوا و تعطيـــات
اجب ــاري اس ــت ،ب ــه ناچ ــار ب ــا تأخي ــر اي ــن
مراســـم را برگـــزار ميكنيـــم.
مديـــر عامـــل مؤسســـه خيريـــه مـــدد بـــا
ذكـــر موضـــوع مراســـم كـــه «شـــهر بـــراي
همـــه » تعييـــن شـــده اســـت ،يـــادآوري
كـــرد :هنـــوز شـــهرهاي مـــا بـــراي حضـــور
افـــراد ناتـــوان و كمتـــوان مناسبســـازي
نشـــده و ايـــن موضوعـــي اســـت كـــه بايـــد
از ســـوي مؤسســـات خيريـــه و مجامـــع
تخصص ــي م ــورد تقاض ــا باش ــد ت ــا روزي ب ــه
مقصـــود برســـيم.
در ادامـــه ايـــن مراســـم چنـــد نفـــر از
صاحـــبنظـــران و فعـــاالن حـــوزه معلـــوالن
و مهندس ــان معم ــاري ب ــه ن ــام ه ــای دكت ــر
مجيـــد ابهـــري ،دكتـــر محبوبـــه خلـــوق،
دكتـــر نصرالـــه فرهنگـــي ،دكتـــر شـــهال
اعـــزازي ودكتـــر محمـــد مهـــدي محمـــودي
نقطـــه نظراتشـــان را در خصـــوص موانـــع و
مشـــكالت چـــون تصادفـــات ،آلودگـــي هـــوا،
حماي ــت از حق ــوق اس ــاس معل ــوالن ،بهب ــود
زندگـــي افـــراد آســـیب پذیـــر ،نابرابريهـــاي
اجتماعـــي ،مشـــاركت كامـــل و مســـاوي
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مطـــرح کردنـــد.
در ادامـــه ايـــن نشســـت انوشـــه منصـــوري،
رئيـــس هيـــأت مديـــره مؤسســـه خيريـــه
مـــدد بـــا يـــادآوري ضـــرورت پـــي گيـــري
خواســـتههاي بـــه حـــق انجمنهـــاي
تخصصـــي حـــوزه معلـــوالن بـــراي ايجـــاد
امكانـــات مناســـب شـــهري ،گفـــت :در ايـــن
جهـــت تجليـــل از مؤسســـات و انجمنهايـــي
ك ــه ب ــراي احق ــاق حق ــوق معل ــوالن ت ــاش
ميكننـــد ،حائـــز اهميـــت اســـت و بـــر
هميـــن اســـاس دوميـــن دوره جشـــنواره
دوس ــاالنه دكت ــر س ــيد ج ــواد قه ــاري ب ــراي
تروي ــج اي ــن فرهن ــگ نامــهاي تهي ــه و ب ــراي
مؤسس ــات خيري ــه ارس ــال ك ــرد ت ــا پ ــس از
بررســـي عملكـــرد آنهـــا مؤسســـات برتـــر را
معرفـــي كنـــد.
وي ب ــا اش ــاره ب ــه اينك ــه از مي ــان مؤسس ــاتي
كـــه بـــا آنهـــا مكاتبـــه شـــد 32 ،خيريـــه
گـــزارش فعاليتهايشـــان را ارايـــه كردنـــد
اف ــزود:از مي ــان  32مؤسس ــه خيري ــه هي ــأت
داوران جشـــنواره عملكـــرد  18مؤسســـه
را قابـــل تجليـــل ارزيابـــي كـــرد از ميـــان
برگزيدههـــا ،مجتمـــع آموزشـــي نيكـــوكاري
رعـــد بـــه عنـــوان خيريـــه برتـــر كشـــور
در حـــوزه حمايـــت از معلـــوالن معرفـــي

ميشـــود.
در بخـــش پايانـــي ايـــن مراســـم اســـامي
مديـــران و مســـؤالن مؤسســـات خيريـــه
برگزيـــده قرائـــت و لـــوح ســـپاس و جايـــزه
جشـــنواره بـــه ايشـــان اهـــدا شـــد.
از ســـوي مجتمـــع رعـــد صديقـــه اكبـــري
مديرعامـــل ايـــن مجتمـــع بـــا حضـــور
در جايـــگاه عـــاوه بـــر دريافـــت لـــوح
ســـپاس،جايزه و تنديـــس ايـــن جشـــنواره در
س ــخنان كوتاه ــي گف ــت :از برگزاركنن ــدگان
ايـــن جشـــنواره بسيارمتشـــكرم كـــه بـــه
موضـــوع مهـــم فرهنـــگســـازي در حـــوزه
معلـــوالن اهتمـــام ميورزنـــد و مجتمـــع
رع ــد ب ــا كم ــك مهن ــدس خس ــرو منصوري ــان
ســـالها پيـــش واژه «توانيـــاب» را
جايگزيـــن عبـــارت معلـــول كـــرد تـــا از
لحـــاظ اجتماعـــي و فرهنگـــي جايـــگاه ايـــن
عزيـــزان را ارتقـــا دهـــد.
شـــايان ذكـــر اســـت در ايـــن مراســـم از
خدمـــات آسايشـــگاه معلـــوالن و ســـالمندان
كهريـــزك ،انجمـــن ام  .اس ايـــران ،انجمـــن
بـــاور ،انجمـــن جوانـــان ناشـــنواي مهـــر
ســـخن ،انجمـــن حمايـــت از كـــودكان و
نوجوانـــان توانيـــاب ،انجمـــن معلـــوالن
ضايعـــات نخاعـــي ايـــران ،انجمـــن نـــداي

معلـــوالن ايـــران ،كانـــون معلـــوالن قزويـــن
(توان ــا) ،مجتم ــع آموزش ــي نيك ــوكاري رع ــد،
مجتمـــع نيكـــوكاري رعـــد الغديـــر ،مركـــز
خيريـــه معلـــوالن عقبمانـــدگان ذهنـــي
وحـــدت ،مؤسســـه تـــوان گســـتران برنـــا،
مؤسســـه خيريـــه اوتيســـم تبريـــز ،مؤسســـه
خيريـــه عصـــاي ســـفيد ،مؤسســـه خيريـــه
فيـــاض بخـــش مشـــهد و مؤسســـه خيريـــه
نرجـــس شـــيراز ،تجليـــل شـــد.
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برگزاری

نخستین

نمایشگاه

خودروهای

کالسیک

14

نخســتین نمایشــگاه خودروهــای کالســیک
رعــد بــا هــدف جمــعآوری کمکهــای
مردمــی بــه نفــع آمــوزش ،توانبخشــی
و اشــتغال معلــوالن جســمی حرکتــی و
نیــز کمــک بــه مــردم زلزلــهزده آذربایجــان
شــرقی بــه اجــرا گذاشــته شــد .در ایــن
فعالیــت فرهنگــی ـ نیکوکارانــه کــه بــا
موافقــت و همــکاری فدراســیون موتورســواری
و اتومبیلرانــی جمهــوری اســامی برپــا شــد
جمعــی از عالقهمنــدان اتومبیــل کــه
اکثریــت آنهــا را جوانــان تشــکیل میدادنــد
از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کردنــد.
ایــن مراســم یــک روز خاطرهانگیــز بــرای
مجتمــع خیریــه رعــد و دوســتداران
خودروهــای کالســیک را رقــم زد ،روزی کــه
نخســتین نمایشــگاه خودروهــای کالســیک
رعــد بــا غــرش موتــور خودروهــای کالســیک
ســکوت خیابــان پیــروزان جنوبــی را شکســت.
از نخســتین دقایــق صبــح بــا اســتقبال
مالــکان خودروهــای کالســیک و خــاص
کشــور رنــگ و بویــی دو چنــدان پیــدا کــرد.
و زمیــن اختصــاص یافتــه بــه ایــن برنامــه بــا
چشــم انــدازی از بــرج میــاد ،محــل مناســبی
بــود تــا طراحــی خودروهــا بیشــتر و بهتــر بــه
چشــم بیایــد.

حضــور بیــش از یــک صــد خــودرو قدیمــی
و کالســیک فضــای مجتمــع رعــد و اطــراف
آن را چنــان تغییــر داده بــود کــه ناخــودآگاه
انســان بــه یــاد ســریالهای قدیمــی بــه
خصــوص ســریال کارآگاه علومــی میافتــاد.
در ایــن نمایشــگاه کــه کلوپهــای مختلــف
از جملــه :کلــوپ بنــز ،کلــوپ ،BMW
کلــوپ اتومبیلهــای آمریکایــی ،کلــوپ
اتومبیلهــای ایتالیایــی و انگلیســی و کلــوپ
فولکــس واگــن شــرکت کــرده بودنــد ،ســن و
ســال اغلــب خودروهــا از مالکانشــان بیشــتر
بــود.
دیــدن اتومبیلــی کــه ســال  1954تولیــد
شــده اســت یعنــی  60ســال تاریــخ و خاطــره
و نکتــه قابــل توجــه آن بــود کــه اکثریــت
اتومبیلهــای بــه نمایــش گذاشــته شــده
قابــل اســتفاده و ســرحال بودنــد.
از بخشهــای جنبــی ایــن نمایشــگاه برنامــه
آشــنایی مالــکان خودروهــا بــا فعالیتهــای
مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد بــود
در جریــان ایــن برنامــه واحــد مــددکاری
خیریــه رعــد بــه صــورت اجمالــی مهمتریــن
فعالیتهــای رعــد را کــه آمــوزش فنــی
حرفــهای و توانبخشــی کامــا رایــگان
معلــوالن جســمی حرکتــی اســت را بــرای
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حاضــران تشــریح کــرد .کــه ایــن آشــنایی
باعــث خرســندی خاطــر مالــکان خــودرو از
حضــور در ایــن حرکــت انساندوســتانه شــد.
در ایــن نمایشــگاه کــه همــه شــرکتکنندگان
چــه افــراد بازدیدکننــده و چــه مالــکان
خــودرو بــا هــدف کمــک بــه هموطنــان
نیازمنــد مشــارکت کردنــد ،بــرق رضایــت را
میشــد در عمــق نــگاه آنهــا مشــاهده کــرد و
بــه راســتی کــه ایــن رضایتخاطــر بــا هیــچ
مبلغــی قابــل خریــد و فــروش نیســت.
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بـــا هـــدف انتخـــاب و تکمیـــل اعضـــای
هی ــأت امن ــای مجتم ــع آموزش ــی نیک ــوکاری
رع ــد ش ــرق ته ــران ،گردهمای ــی نیک ــوکاران
ای ــن مرک ــز در س ــالن همای ــش رع ــد برگ ــزار
شـــد.
در ایـــن مراســـم ابتـــدا مهنـــدس احمـــد
میرزاخان ــی ،رئی ــس هی ــأت مدی ــره مجتم ــع
رعـــد هـــدف از تأســـیس مجتمـــع رعـــد را
توانمنـــد کـــردن شـــهروندان تـــوان یـــاب
عنـــوان کـــرد و افـــزود :در طـــول  3دهـــه
فعالی ــت آموزش ــی مراک ــز رع ــد در ته ــران و
س ــایر نق ــاط کش ــور هم ــواره ب ــر ای ــن ه ــدف
تأکیـــد شـــده اســـت.
رئیـــس هیـــأت مدیـــره مجتمـــع آموزشـــی
نیکـــوکاری رعـــد بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت
فراهـــم کـــردن امـــکان تحصیـــات عالیـــه
بـــرای کارآمـــوزان رعـــد ،یـــادآوری کـــرد:
مجتمـــع رعـــد بـــا درک صحیـــح از ایـــن
نیـــاز کارآمـــوزان و هنرجویـــان رعـــد بـــرای
تأس ــیس مرک ــز دانش ــگاهی اق ــدام ک ــرد و ب ــا
پیگیریهـــای فـــراوان و دریافـــت مجـــوز از
دســـتگاههای مســـؤل ،موفـــق شـــد ،مرکـــز
آموزشـــی علمـــی کاربـــردی رعـــد را بـــه
عنـــوان نخســـتین دانشـــگاه مناسبســـازی
شـــده ویـــژه معلـــوالن جســـمی حرکتـــی

تأســـیس کنـــد کـــه ایـــن اقـــدام بســـیار
م ــورد اس ــتقبال اف ــراد دارای معلولی ــت ق ــرار
گرفـــت.
در ادام ــه مهن ــدس حری ــری ،رئی ــس هی ــأت
مدیـــره مجتمـــع رعـــد شـــرق تهـــران بـــا
ی ــادآوری ای ــن نکت ــه ک ــه در رع ــد کاره ــای
کوچـــک هـــم بســـیار مؤثـــر اســـت ،افـــزود:
یکـــی از کارآمـــوزان دختـــر در رعـــد شـــرق
روزی بــه مــن گفــت بــا اینکــه از نظــر مالــی
مش ــکلی ن ــدارم ام ــا از وقت ــی ک ــه ب ــه رع ــد
آم ــدم ودر کالسه ــای کامپیوت ــر و قالیباف ــی
ـه خوب ــی پی ــدا ک ــردم
ش ــرکت ک ــردم روحی ـ 
و آموزشه ــا رع ــد اث ــر مثبت ــی در روحیــهام
داشـــته اســـت.
وی افـــزود بـــا توجـــه بـــه تأثیـــر مثبـــت و
مؤثـــری کـــه خدمـــات رعـــد در زندگـــی
افـــراد دارای معلویـــت دارد از افـــراد
عالقهمنـــد دعـــوت میکنـــم بـــرای
کمـــک بـــه ایـــن مرکـــز بـــرای عضویـــت
در هیـــأت امنـــا داوطلـــب شـــوند .ســـپس
درادامـــه ایـــن مراســـم نفـــرات عالقهمنـــد
ب ــه عضوی ــت در هی ــأت امن ــای رع ــد ش ــرق
بـــا حضـــور در اتـــاق مدیریـــت مجتمـــع بـــه
تشـــریح نظـــرات ،وظایـــف هیـــأت امنـــا و
ط ــرح دی ــدگاه خ ــود پرداختن ــد و در نهای ــت
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 23بـــا ثبتنـــام و امضـــای صورتجلســـه،
عضویـــت خـــود را در هیـــأت امنـــای رعـــد
شـــرق اعـــام کردنـــد.

از مدیرعامل
مجتمع رعد
تجلیل شد

برگ ــزاری شایس ــته جش ــنواره مل ــی حض ــرت عل ــی اکب ــر(ع) باع ــث آن ش ــد در مراس ــمی ب ــا
حض ــور دکت ــر محمدعباس ــی وزی ــر ورزش و جوان ــان ،مهن ــدس محمدص ــادق اکب ــری مع ــاون
ســـازماندهی امـــور جوانـــان وزارتخانـــه ورزش و جوانـــان و ســـایر مســـؤالن و دســـتاندرکاران
برگـــزاری ایـــن از خدمـــات مجتمـــع رعـــد و مدیـــر عامـــل آن کـــه مســـؤلیت دبیـــر اجرایـــی
بخشهـــای جوانـــان دارای توانایـــی هایـــی خـــاص را بـــر عهـــده داشـــت ،قدردانـــی شـــود.
در ای ــن مراس ــم ک ــه ب ــا بی ــان ویژگیه ــای جش ــنواره چه ــارم از س ــوی دکت ــر عباس ــی آغ ــاز
شـــد ،در ادامـــه مســـؤالن برگـــزاری بـــه نقـــاط قـــوت و ضعـــف جشـــنواره در بخـــش هـــای
گوناگـــون اشـــاره کردنـــد.
مهنـــدس محمدصـــادق اکبـــری ،معـــاون ســـازماندهی امـــور جوانـــان بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت
بهکارگیـــری تجـــارب ارزشـــمند برگـــزاری ایـــن دوره از جشـــنواره ،یـــادآوری کـــرد :جشـــنواره
پنجـــم بایـــد از کیفیـــت برتـــر و گســـتردگی بیشـــتر برخـــوردار شـــود.
اکبـــری در ادامـــه افـــزود :بـــه منظـــور اســـتفاده از زمـــان مناســـب و ایجـــاد فرصـــت کافـــی
بـــرای دســـتاندرکاران اجرایـــی ،شـــورای سیاســـتگذاری جشـــنواره پنجـــم از  2هفتـــه دیگـــر
کار خـــود را آغـــاز خواهـــد کـــرد.
در بخشـــی از ایـــن مراســـم بـــه پـــاس تالشهـــای صدیقـــه اکبـــری ،مدیرعامـــل مجتمـــع
رع ــد ب ــه عن ــوان دبی ــر بخ ــش جوان ــان ب ــا تواناییه ــای خ ــاص ب ــا اه ــدا ل ــوح س ــپاس از وی
قدردانـــی شـــد .در قســـمتی از تقدیرنامـــه مدیرعامـــل رعـــد آمـــده اســـت ،از ســـرکارعالی بـــه
دلی ــل حض ــور فع ــال در برگ ــزاری چهارمی ــن جش ــنواره مل ــی حض ــرت عل ــی اکب ــر (ع) تقدی ــر
و تش ــکر نم ــوده ،س ــرافرازی و به ــروزی همیش ــگی ش ــما را از درگاه ب ــاری تعال ــی خواس ــتارم.
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همزمـــان روز جهانـــی معلـــوالن تـــوان
یابـــان مجتمـــع آموزشـــی نیکـــوکاری رعـــد
در گنبـــد آســـمان بـــرج میـــاد ایـــن روز را
گرامـــی داشـــتند.
مراســـم گرامیداشـــت روز جهانـــی معلـــوالن
مجتم ــع آموزش ــی نیک ــوکاری رع ــد امس ــال
بـــا قرائـــت پیـــام دبیـــرکل ســـازمان ملـــل و
ب ــا حض ــور مس ــئوالن س ــازمان ه ــای دولت ــی
و انجم ــن ه ــای حمایت ــی معل ــوالن ،مدی ــران
مجتم ــع رع ــد و س ــایر مراک ــز ،ت ــوان یاب ــان
و خبرن ــگاران رس ــانه ه ــای داخل ــی در ب ــرج
می ــاد ته ــران برگ ــزار ش ــد .قب ــل از ش ــروع
مراســـم  2نفـــر از افـــراد دارای معلولیـــت
جســـمی بـــا اســـتفاده از دســـت  1866تـــا
پل ــه را ت ــا مح ــل مراس ــم در گنب ــد آس ــمان
ب ــاال رفتن ــد.
ماهانــا جامــی از کارآموختــگان و ورزشــکاران
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تـــوان یابـــان مشـــهد توانســـت  1866پلـــه
را در مـــدت یـــک ســـاعت و  49دقیقـــه و
15ثانی ــه ،ب ــاال ب ــرود .ای ــن معل ــول مش ــهدی
همـــراه بـــا مرتضـــی عبـــدی جـــوان معلـــول
افغانـــی بـــاال رفتـــن از پلـــه هـــای بـــرج
میـــاد را بـــا اســـتقبال مهـــدی مهـــدوی
کیـــا آغـــاز کـــرد و در ارتفـــاع  302متـــری
گنبـــد آســـمان بـــرج میـــاد بـــه پایـــان
برســـاند .وی توانســـت رکـــورد ملـــی پلـــه
نـــوردی معلـــوالن ایـــران را بـــه نـــام خـــود
ثب ــت کن ــد .و توانمن ــدی ه ــای اف ــراد دارای
معلولی ــت را در مع ــرض دی ــد هم ــگان ق ــرار
دادنـــد.
ش ــعار امس ــال مجتم ــع آموزش ــی نیک ــوکاری
رعـــد " افتخـــار مـــی کنـــم بـــه تـــوان تـــو"
بـــود کـــه بـــرای نشـــان دادن توانمنـــدی
ه ــای اف ــراد دارای معلولی ــت و ت ــوان یاب ــان

مجتمـــع رعـــد در نظـــر گرفتـــه شـــد.
در ابتـــدای مراســـم صدیقـــه اکبـــری ،مدیـــر
عامـــل مجتمـــع خیریـــه رعـــد بـــا تبریـــک
ای ــن روز ب ــه اف ــراد دارای معلولی ــت گفت:م ــا
در مجتمـــع آموزشـــی نیکـــوکاری رعـــد
ت ــاش م ــی کنی ــم ک ــه معل ــوالن را از کن ــج
خانـــه بـــه متـــن جامعـــه وارد کنیـــم و بـــه
آنهـــا آموزشـــی دهیـــم کـــه بتواننـــد بـــرای
خـــود کســـب درآمـــد کننـــد .امـــروز ماهانـــا
جامـــی یکـــی از تـــوان یابـــان در شـــهر
مش ــهد نمون ــه ای از معل ــوالن کش ــور اس ــت
کـــه توانایـــی هـــای خـــود را بازشـــناخته و
توانســـته بـــه ایـــن رکـــورد ملـــی دســـت
پیـــدا کنـــد.
صدیقـــه اکبـــری افـــزود :مجتمـــع رعـــد بـــا
داشـــتن 18مرکـــز فعـــال درسراســـر کشـــور
توانســـته مرکـــز علمـــی کاربـــردی رعـــد

اخبار

را هـــم بـــرای تحصیـــات عالیـــه معلـــوالن
تأســـیس کنـــد .در ایـــن دانشـــگاه ،معلـــوالن
مـــی تواننـــد در رشـــته هایـــی ماننـــد:
حســـابداری ،مـــددکاری ،رایانـــه و گرافیـــک
ادامـــه تحصیـــل دهنـــد .درصـــد باالیـــی از
فـــارغ التحصیـــان ایـــن دانشـــگاه ،جـــذب
بـــازار کار خواهنـــد شـــد.
مدیـــر عامـــل مجتمـــع رعـــد ادامـــه داد:
مؤسســـه رعـــد حـــدود ســـه دهـــه اســـت
کـــه فعالیـــت دارد و توســـط  3مهنـــدس
جـــوان و از یـــک زیـــر زمیـــن ســـاده و بـــا4
کارآمـــوز آغـــاز کـــرد و رفتـــه رفتـــه بـــزرگ
و بـــزرگ تـــر شـــد و تمامـــی مخـــارج ایـــن
مجتمـــع از محـــل کمـــک هـــای مردمـــی

تأمیـــن مـــی شـــود و
هـــدف آن شـــناختن
معلـــوالن جســـمی –
حرکتـــی و آمـــوزش
دادن بـــه آنهاســـت.
مـــن در ایـــن  3دهـــه
ش ــاهد موفقی ــت ه ــای
ایـــن افـــراد بـــوده ام
ومتاســـفانه در جامعـــه،
فرهن ــگ م ــا ب ــه گون ــه
ای اســـت کـــه ســـخت
در کنــار معلــوالن قــرار
مـــی گیریـــم یـــا نـــگاه ترحـــم آمیـــز بـــه
آنهـــا داریـــم.
در ادام ــه مراس ــم
پیـــام دبیـــر
کل ســـازمان
ملـــل متحـــد
بـــه مناســـبت
روز جهانـــی
معلـــول قرائـــت
شـــد .در پیـــام
بـــان کـــی مـــون
بـــا اشـــاره بـــه
توانمن ــدی ه ــای

بالقـــوه افـــراد دارای معلولیـــت آمـــده اســـت:
«بازیه ــای پارالمپی ــک امس ــال ی ــادآور ت ــوان
بالقـــوه بســـیار زیـــاد افـــراد دارای معلولیـــت
بـــرای بلنـــد پـــروازی و الهـــام بخشـــی بـــود.
دختـــری خطـــاب بـــه قهرمـــان برنـــده
گـــردن آویـــز طـــای پارالمپیـــک نوشـــت:
«همانگون ــه ک ــه ش ــاهد ب ــودم ش ــما چگون ــه
بـــر مشـــکالت زندگـــی غلبـــه میکردیـــد
بـــه پیروزیهـــای جدیـــدی میرســـیدید
و قلههـــای ورزش را فتـــح میکردیـــد ،از
شـــما الهـــام و نیـــرو میگرفتـــم».
افـــراد معلـــول اثـــری مثبـــت و قـــوی
بـــر جامعـــه دارنـــد و اگـــر موانـــع از ســـر
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راه مشـــارکت آنـــان برداشـــته شـــود،
همـــکاری معلـــوالن حتـــی میتوانـــد
بیشـــتر نیـــز باشـــد .بـــا وجـــود بیـــش از
ی ــک میلی ــارد معل ــول در جه ــان ام ــروز
اهمیـــت ایـــن امـــر از هـــر زمـــان دیگـــر
بیشـــتر نیـــز میشـــود.

چالـــش مـــا ارائـــه دسترســـی برابـــر
ب ــرای هم ــه م ــردم اس ــت یعن ــی آنچ ــه
ب ــه آن نی ــاز دارن ــد و الی ــق آن هس ــتند.
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در نهایـــت ،دسترســـی برابـــر جهانـــی بهتـــر
بـــرای همـــه مـــردم بـــه وجـــود مـــیآورد.
همانگونــه کــه مذاکــره کننــدگان در اجــاس
امســال کنفرانــس ملــل متحــد بــرای توســعه
پایــدار بــا عنــوان «ریــو »+20توافــق کردنــد،
دسترســـی برابـــر بـــرای
دســـتیابی بـــه آینـــدهای
میخواهیـــم،
کـــه
ضـــروری اســـت.
ســـپس دکتـــر محمـــد
کمالـــی ضمـــن بیـــان
ســـخنانی ،توانمنـــدی
افـــراد دارای معلولیـــت
حاض ــر در س ــالن را س ــتود
و بـــا یـــادآوری نکاتـــی
خواســـتار توجـــه بیشـــتر
مســـؤالن بـــه وضعیـــت
ایـــن افـــراد در کشـــور
شـــد.
دکتـــر کمالـــی در ادامـــه
بیانیـــه هیـــات داوران
نخســـین جشـــنواره تـــوان
یـــاب و فضـــای مجـــازی
را قرائـــت کـــرد .الزم بـــه تذکـــر اســـت
جشـــنواره تـــوان یـــاب و فضـــای مجـــازی

ب ــرای نخس ــتین ب ــار در کش ــور و ب ــه ابت ــکار
مجتمـــع نیکـــوکاری رعـــد برگـــزار شـــد .در
پایـــان مراســـم هدایایـــی بـــه رســـم یادبـــود
ب ــه ت ــوان یاب ــان نمون ــه مجتم ــع آموزش ــی،
نیکـــوکاری رعـــد و برگزیـــدگان جشـــنواره
وب ــاگ نویس ــی اه ــدا ش ــد .در ای ــن قس ــمت
بـــه اكبـــر فرامـــرزي ،معصومـــه عالـــي،
صديقـــه واشـــقاني و مهديـــه ســـرلك از
کارآم ــوزان مجتم ــع رع ــد و آقای ــان مه ــرداد
زن ــدی  ،مان ــی رض ــوی زاده ،فاطم ــه صفات ــی
و زینـــب ناصـــری در بخـــش جشـــنواره،
هدایایـــی بـــه رســـم یادبـــود اهـــدا شـــد.
همچنیـــن نمایشـــگاهی از آثـــار کارآمـــوزان
رعـــد در طبقـــه زیریـــن گنبـــد آســـمان
برگـــزار شـــد کـــه هنرجویـــان رعـــد آثـــار
خـــود را در آن محـــل در معـــرض نمایـــش
قـــرار داده بودنـــد.
الزم بـــه ذکـــر اســـت مجتمـــع آموزشـــی
نیکـــوکاری رعـــد بـــا  3دهـــه فعالیـــت در
امـــر آمـــوزش ،تـــوان بخشـــی افـــراد دارای
معلولیـــت فعالیـــت مـــی کنـــد و مرکـــز
علمـــی کاربـــردی رعـــد بـــه عنـــوان تنهـــا
مرکـــز ویـــژه افـــراد معلـــول قریـــب بـــه 2
س ــال اس ــت ک ــه در زمین ــه آم ــوزش عال ــی
معلـــوالن فعالیـــت دارد.
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بازارچه نوروزی رعد
هـــر ســـال در آســـتانه نـــوروز نیکـــوکاران،
کارآمـــوزان ،هنرجویـــان و در یـــک کالم
تمـــام دوســـتداران مجتمـــع رعـــد بـــا
برپایـــی بازارچـــه خیریـــه نـــوروزی بـــه
اســـتقبال ســـال نـــو مـــی رونـــد .ســـال
جـــاری هـــم ایـــن بازارچـــه بـــا مشـــارکت
گـــروه هـــای همیـــاری بانـــوان و جوانـــان
و حمایـــت شـــهروندان نیـــک اندیـــش در
روزهـــای  18،17،16اســـفند برگـــزار شـــد
و بـــرگ افتخـــار دیگـــری بـــه نـــام انســـان
دوســـتی در دفتـــر همیشـــه مانـــدگار
مجتمـــع رعـــد ثبـــت شـــد.
گـــزارش جامـــع ایـــن حرکـــت نیکوکارانـــه
حتمـــا در شـــماره بعـــد بـــه آگاهـــی
دوســـتان محتـــرم رعـــد رســـانده خواهـــد
ش ــد ب ــا ای ــن وج ــود در ی ــک نم ــای کل ــی
یـــادآور مـــی شـــوم بازارچـــه امســـال بـــا
وجـــود ســـرمای هـــوا و بـــارش بـــرف از
لح ــاظ تع ــداد بازدیدکنن ــده ،رک ــورد س ــال
هـــای قبـــل را پشـــت ســـر گذاشـــت.

رستوران لوشاتو
حضـــور رســـتوران لوشـــاتو در جشـــنواره
غـــذای خیریـــه رعـــد کـــه در مهرمـــاه
برگـــزار شـــد ،ســـرآغازی بـــود بـــرای
همـــکاری ایـــن رســـتوران مجلـــل و
خاطـــره انگیـــز بـــا مجتمـــع آموزشـــی
نیکـــوکاری رعـــد.
یکشـــنبه دوم هرمـــاه در رســـتوران
لوش ــاتو ب ــا ه ــدف حمای ــت از کارآم ــوزان
و هنرجویـــان تـــوان یـــاب رعـــد برگـــزار
مـــی شـــود.
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بـــه منظـــور حمایـــت از هنرجویـــان
وکارآمـــوزان توانیـــاب رعـــد بـــا نظـــر
فرشـــته طائرپـــور تهیـــه کننـــده فیلـــم
آینههـــای روبـــرو ایـــن اثـــر اجتماعـــی در
ســـالن همایشهـــای مجتمـــع رعـــد بـــه
نمایـــش درآمـــد.
در ایـــن مراســـم کـــه جمعـــی از اهالـــی
ســـینما ،خبرنـــگاران ،خبرگزاریهـــا،
مطبوعـــات و صـــدا و ســـیما ،تعـــدادی از
روان شناســـان و روانپزشـــکان و گروهـــی از
عالقهمنـــدان ســـینما ،حضـــور داشـــتند
پـــس از پخـــش فیلـــم آیینههـــای روبـــرو
ســـاخته نـــگار آذربایجانـــی ،نشســـت نقـــد و
بررســـی فیلـــم بـــا حضـــور پروفســـور بهـــرام
میرجاللـــی پزشـــک برجســـته کشـــور و
متخص ــص عم ــل جراح ــی تغیی ــر جنس ــیت،
دکتـــر حســـین خطیبـــی روانشـــناس و
مشـــاور فیلـــم آینههـــای روبـــرو ،علـــی
معل ــم ،رخش ــان بن ــی اعتم ــادی و علیرض ــا
شـــجاعنوری از ســـینماگران سرشـــناس
کشـــور برگـــزار شـــد و نقـــش ســـینمای
اجتماعـــی در پیگیـــری مســـائل اجتماعـــی
مـــورد تبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت.

در قس ــمتی از ای ــن مراس ــم فرش ــته طائرپ ــور
بـــه خاطـــر میزبانـــی و نمایـــش فیلـــم
آینههـــای روبـــرو از مجتمـــع رعـــد تشـــکر
و ابـــراز امیـــدواری کـــرد در آینـــده نزدیـــک
شـــاهد پخـــش آخریـــن ســـاخته رخشـــان
بنیاعتمـــاد در ایـــن ســـالن باشـــیم.
در ادامـــه پروفســـور میرجاللـــی بـــا اشـــاره
بـــه مشـــکالت افـــرادی کـــه دچـــار اختـــال
هویـــت جنســـی هســـتند ،خوشـــحالی خـــود
را از س ــاخت فیل ــم آین ــه ه ــای روب ــرو اع ــام
کـــرد و افـــزود :مـــن  20ســـال اســـت کـــه
روی ایـــن موضـــوع تحقیـــق میکنیـــم و از
اینک ــه ای ــن مس ــأله م ــورد توج ــه هنرمن ــدان
و فضاهـــای غیـــر پزشـــکی قـــرار گرفتـــه
اســـت ،بســـیار خوشـــحال هســـتم.
وی یـــادآوری کـــرد :افـــراد «ترنـــس» هیـــچ
عیـــب و نقصـــی ندارنـــد امـــا نمونههـــای
ناشـــناختهای در طبیعـــت هســـتند کـــه
خانـــواده و اجتمـــاع از آنهـــا اطالعـــات
کاف ــی ندارن ــد و ب ــا س ــاخت فیلمه ــای ای ــن
گونـــه میتـــوان اطالعـــات جامعـــه را ارتقـــاء
بخشـــید و ایـــن کار معـــادل ســـالها مقالـــه
و تحقیـــق تأثیـــر دارد.
رخشـــان بنیاعتمـــادی در ادامـــه بـــا انتقـــاد
از روحیـــه نادیـــده گرفتـــن و پنهـــان کاری و
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در بی ــان مش ــکالت ای ــن اف ــراد،اظه ــار ک ــرد:
ایـــن فیلـــم بـــه درســـتی روی لبـــه تیـــغ
حرکـــت کـــرده و بایـــد مفتخـــر باشـــیم کـــه
ب ــا حض ــور ی ــک تهی ــه کنن ــده ب ــا فرهن ــگ
یـــک فیلـــم حساســـیت برانگیـــز ســـاخته
شـــده اســـت.
وی بـــا بیـــان خاطـــرهای اظهـــار کـــرد:
ســـالها قبـــل یکـــی از جوانـــان "ترنـــس"
داســـتان زندگـــیاش را برایـــم تعریـــف کـــرد
و از م ــن تقاض ــا ک ــرد ی ــک فیل ــم مس ــتند از
زندگ ــی او بس ــازم ،م ــن ج ــرأت نک ــردم زی ــرا
حساســـیتهای ایـــن موضـــوع مـــرا دچـــار
تردیـــد میکـــرد ولـــی امـــروز خوشـــحالم
کـــه یـــک فیلـــم خـــوب در ایـــن زمینـــه
ســـاخته شـــده اســـت.
علیرضـــا شـــجاع نـــوری بـــا یـــاد آوری ایـــن
نکت ــه ک ــه پی ــش از س ــاخت فیل ــم فرصت ــی
فراهـــم شـــد تـــا فیلمنامـــه را مطالعـــه
کنـــم ،افـــزود :همـــان موقـــع متوجـــه شـــدم
ســـاختن چنیـــن فیلمـــی جســـارت زیـــادی
میخواهـــد.
وی ادامـــه داد  :کار ارزشـــمندی کـــه خانـــم
طائـــر پـــور انجـــام داد ،حمایتهـــای او
در عرصههـــای داخلـــی و خارجـــی بـــرای
معرفـــی ایـــن اثـــر اســـت.

علـــی معلـــم در قســـمتی از ایـــن نشســـت
اشـــاره کـــرد :یکـــی از وظایـــف هنـــر
ســـاختن زندگـــی بهتـــر اســـت و هنـــر قـــرار
اســـت شـــرایط زیســـت مـــا را بهتـــر کنـــد
و ایـــن فیلـــم از راه برانگیختـــن احساســـات
بـــر اذهـــان جامعـــه تـــأ ثیـــر میگـــذارد
تـــا یـــک معضـــل مهـــم اجتماعـــی را قابـــل
بحـــث کنـــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر نقـــش ســـینمای
کارکردگـــرا ،افـــزود:فیلمهـــای ســـینمایی در
جوام ــع ام ــروز ،کارکرده ــای مختل ــف دارن ــد
و فیلمهـــا مـــی تواننـــد اذهـــان را متوجـــه
مســـائل اجتماعـــی کننـــد.
دکتـــر حســـین خطیبـــی بـــا اشـــاره بـــه
الیههـــای ســـطحی و پنهـــان فیلـــم
یـــادآوری کـــرد :بررســـی مســـائل افـــراد
"ترنــس" و مقاومــت در مقابــل تغییــر یکــی
از الیههـــای فیلـــم اســـت و الیـــه بعـــدی
بح ــث ارتب ــاط  2انس ــان ف ــارغ از جنس ــیت
اس ــت .ای ــن ارتب ــاط انس ــانی مس ــتقال یک ــی
از نمادهـــای ایـــن فیلـــم اســـت .
وی در ادامـــه اظهـــار کـــرد :مشـــکل افـــراد
"ترنس"ایـــن اســـت کـــه خانوادههـــا و
افـــراد اجتمـــاع در برابـــر پذیـــرش و درمـــان
مقاومـــت میکننـــد و معمـــو ٌال در مقابـــل

ه ــر تغیی ــری مقاوم ــت م ــی ش ــود ،مقاومت ــی
کـــه عمومـــا بـــه دلیـــل نـــا آگاهـــی اســـت .
در پایـــان ایـــن مراســـم از عوامـــل تولیـــد
ایـــن فیلـــم قدردانـــی شـــد.
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بازديـــد گروهـــي از فعـــاالن اقتصـــادي
و كارشناســـان اتـــاق بازرگانـــي ایـــران
از كالسهـــاي آمـــوزش ،كارگاههـــاي
هن ــري و مرك ــز ت ــوان بخش ــي مجتم ــع
رعـــد بـــا هـــدف شـــناخت راه هـــاي
توســـعه همكاريهـــاي مشـــترك بـــرای
ايجـــاد اشـــتغال پايـــدار ،برگزارشـــد.
در اي ــن بازدی ــد ابت ــدا مهن ــدس كامبي ــز
منتظـــري ،مديـــر روابـــط عمومـــي و
بينالملـــل جشـــنواره ملـــي بهـــرهوري
بـــا بيـــان ايـــن نكتـــه كـــه كار خـــوب و
پايـــدار ســـادهترين مفهـــوم بهـــرهوري
اســـت ،يادآوريكـــرد :ايـــن نشســـت
ب ــا ه ــدف حماي ــت از مؤسس ــات خيري ــه
و فعاليتهـــاي نيكوكارانـــه برگـــزار
ميشـــود و اغلـــب شـــركتهايي كـــه
در زمينـــه بهـــرهوري پيشـــگام هســـتند
و در جش ــنواره مل ــي به ــرهوري جواي ــزي
دريافـــت كردهانـــد ،عالقـــه دارنـــد در
فعاليتهـــاي نيكوكارانـــه مشـــاركت
داشـــته باشـــند.
وي در ادامـــه افـــزود :در روشهـــاي
س ــنتي كم ــك ب ــه مؤسس ــات خيري ــه از
طريـــق پرداخـــت اعانـــه بـــود كـــه فـــرد
خيـــر هميشـــه دغدغـــه آن را داشـــت،

بازدید
مسؤوالن
اتاق
بازرگانی
ایران
پولـــي كـــه كمـــك ميكنـــد ،كجـــا خـــرج
ميشـــود امـــا امـــروز شـــركتهاي بهـــرهور
بـــر ايـــن بـــاور هســـتند كـــه بـــا حضـــور در
مؤسســـات خيريـــه و كمـــك بـــه ارتقـــای
توليـــدات و اســـتاندارد محصـــوالت آنهـــا

خدمات ــي را در ايج ــاد مش ــاغل پاي ــدار ارائ ــه
دهنـــد.
منتظـــري بـــا اشـــاره بـــه تشـــكيل انجمـــن
مروجيـــن بهـــرهوري دراتـــاق بازرگانـــي،
افـــزود:يكـــي از اهـــداف ايـــن انجمـــن
حمايـــت از تشـــكلهاي خيريـــه تعريـــف
شـــده اســـت .
وي در ادامــه بــا تاكيــد بــه ضــرورت افزايــش
بهـــرهوري ،يادآوريكـــرد:حمايتـــي كـــه
موجـــب ارتقـــای توليـــدات ،ظرفيتســـازي
كارگاههـــا و تبديـــل آنهـــا بـــه يـــك بنـــگاه
اقتصـــادي شـــود ،دقيقـــا حركتـــي در مســـير
بهـــرهوري خواهـــدبـــود .زيـــرا در ايـــن
حالـــت مؤسســـات و اشـــخاص نيكـــوكار بـــا
حمايتـــي كـــه انجـــام ميدهنـــد ،شـــغلي
را ايجـــاد ميكننـــد كـــه محصـــوالت بـــا
كيفيـــت و مبتنـــي بـــر نيـــاز مشـــتريان را
توليـــد ميكنـــد و ايـــن دقيقـــا بـــه صـــورت
زنجيـــره توليـــد ارزش افـــزوده بـــه شـــكلي
پايـــدار عمـــل ميكنـــد.
در ايـــن نشســـت مهنـــدس علـــي اصغـــر
خامنـــوي ،عضـــو اتـــاق بازرگانـــي بـــا
اظهـــار خرســـندي از حضـــور در مجتمـــع
رعـــد و آشـــنایی بـــا توانايـــي هنرجويـــان
و كارآمـــوزان رعـــد ،عنوانكـــرد :مـــا بايـــد

اقتصـــادي اســـت كـــه بـــا برگـــزاري  3دوره
جش ــنواره مل ــي به ــرهوري  ،هدف ــش ارتق ــای
بهـــرهوري و كيفيـــت محصـــوالت اســـت.
خامنـــوي بـــا اشـــاره بـــه تشـــكيل جامعـــه
نيكـــوكاري ابـــرار بـــا حضـــور جمعـــي از

اخبار

تـــاش كنيـــم يـــك احســـاس رضايتمنـــدي
چنـــد ســـويه دركار آمـــوزان  ،مجتمـــع
رعـــد و شـــركتها و مشـــتريان خريـــدار
محصـــوالت ايجـــا د كنيـــم .
وي در ادامـــه افـــزود :اتـــاق بازرگانـــي بـــه
عنـــوان يكـــي از قديمتريـــن تشـــكلهاي
اقتصـــادي كشـــور بـــا قدمـــت  128ســـاله،
شـــناخته شـــدهترين  NGOدر زمينـــه

فعـــاالن اقتصـــادي ،افـــزود :ايـــن گـــروه از
خي ــران ب ــا ه ــدف توانمندس ــازي محروم ــان،
دو رويكـــرد اساســـي را دنبـــال ميكننـــد
كـــه در مرحلـــه نخســـت ايجـــاد اشـــتغال
مولـــد و پايـــدار اســـت و در نوبـــت بعـــد
حمايـــت از اســـتعدادهاي تحصيلـــي بـــا
اعطـــاي بورسهـــاي آموزشـــي اســـت وي
بـــا اشـــاره بـــه عملكـــرد جامعـــه نيكـــوكاري
ابـــرار در زلزلـــه
آذربايجـــان ،يـــادآور
شـــد :در ايـــن حادثـــه
جامعـــه نيكـــوكاري
ابـــرار ســـاخت 6
مدرســـه،يـــك كارگاه
آموزشـــي و  57خانـــه
روســـتايي را در يـــك
برعهـــده
روســـتا
گرفتـــه اســـت .
در قســـمتي از ايـــن
بازديـــد ســـيد رحيـــم
هاشـــمي ،قائـــم مقـــام مجتمـــع رعـــد بـــا
ابـــراز خوشـــحالي از حضـــور كارشناســـان و
فع ــاالن ح ــوزه اقتص ــادي در مجتم ــع رع ــد،
اف ــزود :مجتم ــع رع ــد از ه ــر كمك ــي ب ــراي
توانمندســـازي كارآمـــوزان و هنرجويـــان

اســـتقبال ميكنـــد ،البتـــه ايـــن
حمايتهـــا بايـــد بـــه گونـــهاي باشـــد
كـــه بـــه روحيـــات و شـــخصيت عزيـــزان
صدمـــهاي وارد نکنـــد.
وي در ادامـــه افـــزود :مجتمـــع رعـــد
خواهـــان دريافـــت طرحـــي روشـــن و
ش ــفاف از س ــوي انجم ــن مروج ــان به ــره
وري و جامعـــه نيكـــوكاري ابـــرار اســـت
تـــا بـــا عمـــل بـــه آن طـــرح ،انتظـــارات
طرفيـــن بـــه صـــورت قانـــون مشـــخص
شـــده باشـــد.
در پايــان ايــن نشســت طرفيــن بــا مثبــت
ارزيابـــي كـــردن ايـــن بازديـــد ،اظهـــار
امي ــدواري ك ــرد در آين ــده نزدي ــك گ ــروه
كارشناســي نســبت بــه بررســي و تنظيــم
توافقنامـــه مـــورد پذيـــرش طرفهـــاي
مســـؤل اقـــدام کننـــد .همچنيـــن
پيشـــنهاد شـــد در حاشـــيه يكـــي از
نشســـتهاي ماهانـــه اتـــاق بازرگانـــي
تـــا قبـــل از پايـــان ســـال جـــاري،
نمايشـــگاهي از توليـــدات هنرجويـــان
رعـــد برگـــزار شـــود تـــا مســـؤالن
شـــركتهاي اقتصـــادي بـــا عملكـــرد و
توانمن ــدي ت ــوان ياب ــان مجتم ــع رع ــد از
نزديـــك آشـــنا شـــوند.

25

اخبار
ای کاش عنـــوان ســـتونی اســـت کـــه
از ایـــن پـــس در خبرنامـــه مجتمـــع
رعـــد بـــه انعـــکاس دل مشـــغولیها
و انتظـــارات عزیـــزان توانیـــاب از
آدمهـــای اطرافشـــان میپـــردازد.
تغییـــر نگـــرش یقینـــا پیـــش
زمینـــه اصـــاح الگوهـــای رفتـــاری
خواهـــد بـــود کـــه در نهایـــت شـــاهد
اس ــتقرار فرهن ــگ صحی ــح تعام ــل ب ــا
توانيابـــان باشـــیم.
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ایکاش
وقتی در خیابان راه
میرفتم ،صدای نوچ نوچ
مردمی که از کنارم رد
میشدند را نمیشنیدم.

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

ای کاش
وقتی از خانه خارج
میشدم آنقدر بخاطر
پلهها و پیادهروهای
خیابانها محتاج کمک
دیگران نبودم.

ای کاش
از پس نگاههای خیره
ا طر ا فیا ن  ،سنگینی
بار ترحم و دلسوزی
روی شانههایم فشار
نمیآورد.

ای کاش
وقتی آن مرد مرا در
مترو میدید اینطور
دستهایش را تا آسمان
بلند نمیکرد که بگوید
خدایا شکرت.

اخبار

رعد یعنی ...
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به روایت
اخبار
تصویر
جشنواره غذا
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برج میالد 12 ،آذر

مسابقه فوتسال

به روایت
اخبار
تصویر

بازارچه آذرماه

برج میالد 12 ،آذر

جشنواره خودروهای کالسیک
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ورزش
در
رعد

سند ديگري از توانایی
توانيابان رعد به ثبت رسيد

ورزشكاران
مجتمع
رعد كارت
مربيگري
رشته بوچيا
دريافت
كردند
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علـــي اصانلـــو و اميـــر نيكـــداد اعضـــا
تيـــم بوچيـــاي رعـــد كـــه پيـــش از
ايـــن در مســـابقات ردههـــاي اســـتاني
و كشـــور مقـــام کســـب كـــرده بودنـــد
پـــس از گذرانـــدن كالس مربيگـــري
بوچيـــا ،موفـــق بـــه دريافـــت كارت
مربيگـــري شـــدند.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــي مجتم ــع
رعـــد؛ اميـــر نيكـــزاد كـــه حـــدود
 5ســـال اســـت بـــا مجتمـــع رعـــد
ارتبـــاط دارد از كالسهـــاي رایانـــه،
كاردرمانـــي ،فيزيوتراپـــي و بوچيـــا
اســـتفاده ميكنـــد و در مســـابقات

انتخاب ــي تي ــم مل ــي ك ــه ارديبهش ــت س ــال
جــاري برگــزار شــد دركالس  Bc1مقــام اول
را كس ــب ك ــرده اس ــت .وي درح ــال حاض ــر
جلس ــات تمرين ــي تي ــم مل ــي را ب ــا جدي ــت
پيگيـــر ميكنـــد و در هفتـــه  3جلســـه در
ايـــن تمرينـــات حاضـــر ميشـــود.
همچنيـــن علـــي اصانلـــو كـــه بـــا ســـمت
مربـــي بازیكـــن در تيـــم بوچيـــاي رعـــد
حضـــور دارد از ســـال  1388بـــه مجتمـــع
رع ــد مراجع ــه ك ــرده اس ــت و از كالسه ــاي
رایانـــه و بوچيـــا ايـــن مجتمـــع اســـتفاده
ميكنـــد .
اصانلـــو هـــم در مســـابقات انتخابـــي تيـــم
ملـــي شـــركت و در كالس  BC3مقـــام اول
را كســـب كـــرده اســـت .
شـــايان ذكـــر اســـت در ســـالهاي اخيـــر
تعـــداد قابـــل مالحظـــهاي از كارآمـــوزان
و هنرجويـــان رعـــد بـــه فعاليتهـــاي
ورزشـــي روي آوردهانـــد و عـــاوه بـــر
اثبـــات تواناييهـــاي خـــود ،موفقيتهـــاي
چشـــمگيري كســـب كردهانـــد.
مجتمـــع رعـــد ضمـــن تبريـــك بـــه ايـــن
ورزشـــكاران عزيـــز ،تمـــام تـــاش خـــود را
بـــراي معرفـــي اســـتعدادها و توانمندهـــاي
توانيابـــان بـــه كار خواهـــد گرفـــت.

جمعـــه هشـــتم دي مـــاه مســـابقه خيريـــه
فوتســـال تيمهـــاي ســـتارگان ســـينما و
موســـيقي درمقابـــل خبرنـــگاران ورزشـــي
برگـــزار شـــد و در پايـــان ايـــن بـــازي كـــه
بـــا نتيجـــه  3بـــر يـــك بـــه نفـــع تيـــم
خبرنـــگاران ورزشـــي خاتمـــه يافـــت .بـــر
عكـــس تمـــام مســـابقات فوتبـــال و فوتســـال
در ایـــن مســـابقه اهميـــت نداشـــت چـــه
كســـي در كـــدام دقيقـــه گل زده اســـت؟
يـــا چـــه كســـي پـــاس گل داده اســـت؟ یـــا

كـــرده و هنـــوز خســـتگي آن كار طاقـــت
فرســـا را از تـــن نگرفتـــه بودنـــد امـــا
مديريـــت مجتمـــع موافقـــت خـــود را بـــا
برگـــزاري ايـــن مراســـم اعـــام كـــرد و
از همـــان لحظـــه كار فشـــرده و شـــبانه
روزي بـــراي برگـــزاري مناســـب ايـــن
مراســـم آغـــاز شـــد.
در تفاهـــم نامـــهاي كـــه بـــا نماینـــده
تيـــم خبرنـــگاران ورزشـــي بـــه امضـــا
رســـيد قـــرار شـــد ايـــن مســـابقه بـــراي
حمايـــت از كارآمـــوزان و هنرجويـــان
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مسابقه
و چند
برنده!

بهتري ــن بازيك ــن مي ــدان چ ــه کس ــی ب ــود؟
بلكـــه ايـــن بـــازي بيشـــتر از آنكـــه حـــاوي
جنبههـــاي خبـــري و فنـــی باشـــد ،در
بردارنـــده درسهـــاي بـــزرگ و آموزنـــده از
همدلـــي ،از خودگذشـــتگي و نـــوع دوســـتي
بـــود ،بـــه نحـــوي كـــه در پايـــان بـــازي
همـــه دســـت انـــدركاران اعـــم از بازيكنـــان
تيمهـــاي حاضـــر ،تماشـــاگران ،داوران،
مســـؤالن مجتمـــع آموزشـــي نيكـــوكاري
رعـــد،مســـؤالن ورزشـــگاه و حتـــي پرســـنل
شـــريف نيـــروي انتظامـــي كـــه مســـؤليت
برقـــراري نظـــم را برعهـــده داشـــتند،خـــود
را برنـــده قلمـــداد مـــی كردنـــد.
كمتــر از  2هفتــه فرصــت
بـــود تـــا پيشـــنهاد
برگـــزاري يـــك مســـابقه
فوتســـال بیـــن تيـــم
ســـتارگان ســـينما و
موســـيقي و خبرنـــگاران
بررســـی،
ورزشـــی
تصویـــب و اجـــرار شـــود.
بـــا وجـــود آنكـــه تمـــام
نيروهـــاي داوطلـــب و
موظـــف مجتمـــع رعـــد
بـــه تازگـــي از برگـــزاري

ورزش
سلســـله مراســـم روز جهانـــي معلـــول و در
بازارچـــه چهـــار روزه آن فراغـــت حاصـــل رعد
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ورزش
در
مجتمـــع آموزشـــي نيكـــوكاري رعـــد
رعد برگـــزار و تمـــام در آمدهـــاي آن در
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زمينــه آمــوزش ،تــوان بخشــي و اشــتغال
مددجوي ــان هزين ــه ش ــود ،ضم ــن آنك ــه
لب ــاس تي ــم خبرن ــگاران ورزش ــي ب ــه ب ــه
نشـــان مجتمـــع رعـــد مزيـــن باشـــد.
شـــركت آلشـــپرت بـــا توليـــد لبـــاس
مســـابقه بـــا لوگـــوي
مجتم ــع رع ــد ن ــام خ ــود
را ب ــه جم ــع نيك ــوكاران
ايـــن مســـابقه خيريـــه
اضافـــه کـــرد.
ورزش ــگاه آبف ــاي اس ــتان
ته ــران واق ــع در يك ــي از
ش ــرقيترين نق ــاط ش ــهر
هــر چنــد فاصلــه زيــادي
بـــا منطقـــه فعاليـــت
مجتمـــع رعـــد داشـــت
امـــا بـــه خاطـــر حســـن
تعام ــل مس ــؤالنش ب ــرای
آن مســـابقه انتخـــاب
شـــد.
كار فشـرده اطالعرسـاني،
طراحـي و تبليغـات،
فـروش بليت،كافي شـاپ،

پشـتيباني و تـداركات ،انتظامـات و تشـريفات
و در يـك كالم مديریـت مراسـم در یـک
زمانبنـدی کوتـاه اجـرا شـد و گـروه همياري
جوانـان رعـد با حضـور در اغلب مراكـز تجاري
و ورزشـي بـراي فـروش بليتهـاي مسـابقه،
مشـاركت در نظم بخشـيدن حضور تماشاگران
و مديريـت كافـي شـاپ در زمـان برگـزاري

مسـابقه ،تالشهـاي چشـمگیری انجـام دادند.
اس ــتاد محم ــد خجس ــته م ــدرس دورهه ــاي
موســـيقي مجتمـــع رعـــد و نيـــز مهـــدي
عبـــاس نـــژاد قـــاري برجســـته كشـــور بـــا
همـــکاری داوطلبانـــه بـــه عنـــوان مجريـــان
ايـــن مســـابقه انـــرژي بخـــش تماشـــاگران
ایـــن دیـــدار بودنـــد.
پيـــش آغـــاز رســـمي بـــازي
تنديـــس هنرمنـــدان و لـــوح
س ــپاس خبرن ــگاران ورزش ــی
توســـط مســـؤالن اهـــدا
شـــد ضمـــن اینکـــه تابلـــوی
مع ــرق نفیس ــی ک ــه توس ــط
عبدالحســـین اســـحاقی
هنرجـــوی پرتـــاش رعـــد
بـــه تازگـــی تولیـــد شـــده
بـــود بـــه باشـــگاه ســـتارگان
ســـینما وموســـیقی تقدیـــم
شـــد ســـپس يـــك دقيقـــه
ســـكوت بـــه احتـــرام
مجـــري
درگذشـــت
برنامـــه
دوستداشـــتني
ورزشـــي شـــبكه  2شـــادروان
نيمـــا نهاونـــدي و در ادامـــه
بـــا تـــاوت كالم ا ...مجيـــد

در تي ــم س ــتارگان س ــينما و موس ــيقي
نف ــرات زی ــر عضوی ــت داش ــتند:
رضـــا یزدانـــی ،هومـــن جـــوادی ،محمدرضـــا
عیوضـــی ،شـــهاب عباســـی ،داود ناقـــور،
ســـیاوش مفیـــدی ،مهـــدی صبایـــی ،فرهـــاد
ج ــم ،پوی ــا امین ــی ،عل ــی صالح ــی ،هدای ــت
هاشـــمی ،عـــارف لرســـتانی ،صالـــح
میـــرزا آقایـــی ،علـــی منصـــوری ،کامبیـــز
دیربـــاز ،حمیـــد مهیـــن دوســـت ،حســـن
تنابنـــده ،امیـــر نـــوری ،جـــواد رضویـــان،
علـــی لهراســـبی ،رامبـــد شـــکرآبی ،هومـــن
س ــزاوار ،ی ــزدان فتوح ــی ،آرش میراحم ــدی،
ابوالفضـــل همـــراه ،محســـن افشـــانی ،حامـــد
تهرانـــی ،امیـــر کریمـــی ،میثـــم معافـــی،
بابـــک زریـــن ،آریـــا جهـــان میرزایـــی،
نیمـــا شـــاهرخ شـــاهی ،مازیـــار عصـــری،

درخشـــانی ،مهـــدی ماهانـــی ،ایمـــان
صفـــا ،ســـهراب پاکـــزاد ،پژمـــان بازغـــی،
کاوه خداشـــناس
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و پخـــش ســـرود جمهـــوري اســـامي ايـــن
مس ــابقه ا ب ــه نقط ــه آغ ــازش نزدي ــك ش ــد.
صـــداي ســـوت حســـنعلي يـــدي
آغازگرمســـابقه هنرمنـــدان و خبرنـــگاران
ورزشـــی بـــود .دقايقـــي از نيمـــه اول بـــازي
بـــه ارزيابـــي تيمهـــا از يكديگـــر ســـپري
شـــد ،ســـپس حمـــات تيـــم خبرنـــگاران
ورزشـــي پـــي در پـــي ادامـــه يافـــت تـــا
اينكـــه اواخـــر وقـــت اول بـــازي خبرنـــگاران
موفـــق شـــدند بـــا حضـــور بـــه موقـــع اميـــر
قمص ــري در منطق ــه مناس ــب نخس ــتين گل
بـــازي را بـــه ثمـــر برســـانند.
نيمـــه دوم بـــازي در حالـــي آغـــاز شـــد
كـــه هنرمنـــدان بـــا تعويضهـــاي خـــود
توانســـتند حمـــات متعـــدد روي دروازه
تيـــم حريـــف ترتيـــب دهنـــد امـــا در يـــك
غافلگي ــري اي ــن ابوالفض ــل صفاي ــي ب ــود ك ــه
موف ــق ش ــد گل دوم تي ــم خبرن ــگاران را وارد
دروازه حريـــف كنـــد.
بـــازي بـــا حمـــات تيـــم هنرمنـــدان ادامـــه
يافـــت تـــا اينكـــه بـــر اثـــر يـــك ضربـــه
كرنـــر مهاجـــم پيـــش تاختـــه ايـــن تيـــم
علـــي منصـــوري موفـــق نخســـتین گل تيـــم
هنرمنـــدان را بـــه ثمـــر برســـاند پـــس از
ايـــن گل بـــازي بـــه شـــكل متعـــادل جلـــو

م ــی رف ــت و ب ــه نظ ــر ميرس ــيد ك ــه تي ــم
ه ــا ب ــه اي ــن نتيج ــه رضاي ــت داده ان ــد ك ــه
ب ــر اث ــر اش ــتباه دف ــاع تي ــم هنرمن ــدان اي ــن
بـــار ســـجاد معمـــاري از تيـــم خبرنـــگاران
مالـــك تـــوپ شـــد و بـــا يـــك ضربـــه ،گل
ســـوم تيمـــش را بـــه ثمـــر رســـاند و در
پايـــان ايـــن بـــازي بـــا نتيجـــه  3بـــر يـــك
بـــه پايـــان رســـيد.

ورزش
امیـــر آقايـــي ،احســـان خواجـــه امیـــری ،در
منوچه ــر ه ــادی ،محس ــن کیای ــی ،س ــام رعد

مربیان :
محمد رضا مهدوی و مسعود سیفی
اســـامي اعضـــا تيـــم خبرنـــگاران
عبـــارت انـــد از :
			
سعيد روح نواز
سامان حتي		
		
امين قنبري
علی عالمی
رسول مجیدی
مهرداد عطايي
		
ابوالفضل صفايي
سپهر فرحی
			
سجاد معماري
فراز كاووسي
		
امین قمصری
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کارآموز
موفق

دعای

به عصایش بود .اعتماد به نفســش را از نگاه پر
نفوذش میشد خواند.
لبخنــد از لبانــش محــو نمیشــد .همانجا و
درهمان چند لحظه اول کامال متوجه شدم که
چرا او را به عنوان کارآموز موفق برای مصاحبه
درخبرنامه معرفی کردند.

همیشگی
سارا این

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

است:
خدایا به
دادهها و
ندادههات
شکر
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سر ســاعتی که با هم قرار داشتیم ،در زد ،اول
توی اتاق ســرک کشــید با حالتی که با تمام
صورتش میخندید،گفت ،میتونم بیام داخل...
تــا حاال ندیده بودمش ،ولــی راجع به او خیلی
شــنیده بودم .بــا ورودش به اتــاق ،منو چند
لحظــهای مبهوت خودش کــرد 2 .عصای زیر
بغلش انگار نه برای کمــک به او بلکه ،کمکی

به چه صورت با رعد آشنا شدید؟
 8ســال پیش بود که در بهزیســتی پرونده
داشــتم و از همانجــا رعــد را به مــن معرفی
کردند ،کــه میتونی از کالسهای این مجتمع
اســتفاده کنید ،از ابتدا با استقبال خیلی گرم و
روی باز رعد مواجه شــدم و شروع به گذراندن
کالسهای مختلف جهت آموزش ،کردم.
اوایل مقداری برام ســخت بود چون با معلوالن
به صورت نزدیک ارتباط نداشــتم اما با عشــق
به دوســتان رفتار کردم زیرا آنها از نوع خودم
بودند .کالسهای معرق ،خیاطی ،رایانه و سفال
را گذرانــدم و مدارک فنی حرفــهای دریافت

رفت و آمدت به چه صورت بود؟
رفت و آمد با سرویس بهزیستکار بود ولی بعد
از اینکه کار کردم خودم ماشین خریدم.
چه ماشینی؟
پراید سفید
شنیدم شــاغل هستید ،بیشتر برایمان
در مورد کارت توضیح میدهید؟
اول باید بگم که من همه اینها را قسمت میدانم
مثل ورود به رعد و تمام موفقیتهایم 3.ســال
پیــش زمانی که کالس رایانــه را میگذراندم،
مدیرعامل بازرگانی شرکت نفت برای بازدید از
رعــد آمده بودند .از من امتحــان تایپ و رایانه
گرفتند و فردای آن روز پیغام دادند که میتوانم
از شــنبه کارم را شــروع کنم با ورودم ،از من
خیلی خوب اســتقبال کردند و بــه همکاران
معرفی شــدم و از همان موقع کارم را شــروع
کردم و االن  3سال است که مشغول هستم اول
با سمت منشی استخدام شــدم ولی به خودم
گفتــم من در این حد نمیمانم .بعد از مدتی با
سمت مســؤل امور اداری کارم را ادامه دادم و
االن مدیر بخش بازرگانی هستم.
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کردم.

فکر میکنید راز موفقیتت چه بوده و به
دوستان خودت در این مجتمع چه صحبت
یا پیامی دارید ؟
همه آدما باید در زندگی هدف داشــته باشند.
من همیشــه میخواســتم که محتاج به کسی
نباشــم و از خودم درآمد داشــته باشم .زمانی
کــه کالس معرق را میگذرانــدم ،در خانه کار
میکردم و کارهایم را میفروختم ،نمایشــگاه
میگذاشتم ،سفارش میگرفتم.
فکر کنم این همت و خواستن خودم باعث شد
که فردی موفق باشم.
البته اعتقاد دارم این یک حس الهیه و همیشه
گفتم خدایا به دادهها و ندادههات شــکر.
برای هر چیزی که برایش تالش کنم ،بیشــتر
قدرش را میدانم.
من همیشه در خلوت با خدای خودم راز و نیاز
میکنــم و هر چه دارم از خــدای خودم دارم.
کال هر کسی هر هدفی داشــته باشه حتما به
هدفش میرسد ،فقط باید روی هدفش تمرکز
داشــته باشد .افراد توانیاب فکر نکنند اگر این
شرایط جســمی را دارند ،پس نمیتوانند ،یا به
خواستههایشان نمیرســند .بیایید باور داشته
باشیم که بیشتر از افراد سالم به خواستههایمان
میرســیم ،اگر روی اهدافمان تمرکز داشــته
باشیم.

کارآموز

از کارآموزان رعــد میخواهم از ثانیه موفق
به ثانیه خــود در این مکان و کالسها
استفاده کنند.
ســارا رفت و بعد از این گفــت و گو چقدر
حالم خوب شد.

نازنیـــن رحیـــم زاده از جمل ــه کارآم ــوزان
موفقـــی اســـت کـــه پـــس از آشـــنایی بـــا
مجتمـــع رعـــد اســـتعداد خـــود را در زمینـــه
ادام ــه تحصی ــات مقط ــع کارشناس ــی عالی ــه
بـــه کار گرفتـــه اســـت.
ایش ــان س ــال ج ــاری در مقط ــع کارشناس ــی
ارش ــد رش ــته زب ــان شناس ــی دانش ــگاه پی ــام
نـــور تهـــران قبـــول شـــد و در حـــال حاضـــر
مش ــغول ب ــه تحصی ــل اس ــت .مجتم ــع رع ــد
بـــرای او کســـب موفقیـــت هـــای بیشـــتر را
آرزو دارد.
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صحبتی کوتاه با ندا

عالقه بند ،عضو گروه همیاری جوانان رعد

م ــی گفتن ــد :نم ــی ش ــود ک ــه ی ــک دخت ــر
مســـؤل صنـــدوق و حســـاب هـــا باشـــد؛
حتمـــا یـــه جـــای کار خواهـــد لنگیـــد؛
نمـــی شـــود آقـــا جـــان نمـــی شـــود؛ امـــا
قراره ــا گذاش ــته ش ــده ب ــود و از ای ــن ب ــازار،
حس ــاب دخ ــل و خ ــرج و صن ــدوق بازارچ ــه
ب ــا ای ــن دخت ــر ج ــوان ب ــود .زرن ــگ ،کوش ــا
و بـــا پشـــتکار .دختـــری کـــه حواســـش بـــه
تم ــام ری ــزه کاری ه ــا ب ــود و ب ــا توج ــه ب ــه
رشـــته تحصیلـــی اش خـــوب مـــی دانســـت
کـــه چـــه بایـــد انجـــام دهـــد تـــا خدایـــی
ناکـــرده جایـــی از کار نلنگـــد ،نـــدا عالقـــه
بنـــد از همـــان ابتـــدا در گـــروه جوانـــان
مســـئولیت صنـــدوق را بـــه عهـــده گرفـــت.
وی در مـــورد چگونگـــی آشـــنایی خـــود بـــا
رع ــد م ــی گوی ــد «:پی ــش از خ ــودم  ،م ــادر
در گـــروه بانـــوان و چنـــد تـــن دیگـــر از
اعض ــای خان ــواده ام در ای ــن خیری ــه مش ــغول
ب ــه فعالی ــت بودن ــد ،همی ــن ه ــا باع ــث ش ــد
تـــا مـــن هـــم وارد مجتمـــع رعـــد شـــوم ».
ب ــار اول ــی ک ــه وارد مجموع ــه رع ــد
ش ــدید چ ــه حس ــی داش ــتید؟
از همـــان ابتـــدا انـــرژی مثبـــت مجموعـــه
چن ــان م ــرا در خ ــودش غ ــرق ک ــرد ک ــه ه ــر
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اگـــر بخواهیـــد رعـــد را در یـــک
جملـــه تعریـــف کنیـــد ،چـــه مـــی
گوییـــد؟
رعـــد مملـــو از احســـاس خـــوب و انـــرژی
مثبـــت اســـت.
مـــی گوینـــد کـــه مســـؤلیت
صنـــدوق هـــا؛ وظیفـــه ســـنگین و
اســـترس زایـــی دارد ،آیـــا درســـت
اســـت ؟
بل ــه ،واقعی ــت ه ــر ب ــار در انته ــای جش ــنواره
یـــا بازارهـــا قـــرار بـــود کـــه فاکتورهـــا را بـــا
تعـــداد دیگـــری از دوســـتان جوانـــان جمـــع
بزنی ــم ،تم ــام م ــدت نگ ــران ای ــن ب ــودم ک ــه
مبـــادا جایـــی از کار ایـــراد داشـــته باشـــد
یـــا در حســـاب و کتـــاب هـــا اشـــتباهی بـــه
وجـــود آمـــده باشـــد .ایـــن اســـترس اوایـــل
بیشـــتر هـــم بـــود تـــا جایـــی کـــه اســـترس
چه ــره ام را ب ــدون آگاه ــی خ ــودم مضط ــرب
م ــی ک ــرد و همی ــن ش ــد ک ــه مدی ــر گ ــروه

ب ــا وج ــود ای ــن هم ــه اس ــترس ،چ ــرا
بـــاز هـــم از مســـؤلیت اســـتقبال مـــی
کردیـــد؟
بایـــد یکبـــار بـــا همـــه اســـترس بنشـــینی
و فاکتورهـــا را جمـــع بزنـــی ســـپس رقـــم
هـــای اصلـــی را جمـــع بزنـــی و ببینـــی کـــه
چـــه میـــزان کمـــک خیـــران وارد مجموعـــه
شـــده آن وقـــت اســـت کـــه هـــم اســـترس
ی ــادت م ــی رود و ه ــم خس ــتگی ،در ع ــوض
چه ــره ه ــای خن ــدان ت ــوان یاب ــان  ،جل ــوی
چش ــمانت ظاه ــر م ــی ش ــوند و ای ــن لحظ ــه
بســـیار لـــذت بخـــش اســـت.
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روز دلـــم مـــی خواســـت کمـــک بیشـــتری
کن ــم و حض ــور پررن ــگ ت ــری داش ــته باش ــم
و بـــرای ایـــن مهـــم تـــاش زیـــادی هـــم
کـــردم.

جوان ــان صدای ــم ک ــرد و گف ــت « :ن ــدا ج ــان
نگـــران نبـــاش ،کار خیـــره و در کار خیـــر
هیچوقـــت مشـــکلی پیـــش نخواهـــد آمـــد »
ای ــن جمل ــه آنق ــدر تأثیرگ ــذار ب ــود ک ــه ک ــم
ک ــم از می ــزان اس ــترس م ــن ه ــم ک ــم ش ــد
و بعدهـــا کامـــا محـــو شـــد.

دوســـتانی کـــه در ایـــن مـــدت چنـــد
ســـاله مـــرا در زمینـــه کارهـــای صنـــدوق
و حســـاب و کتـــاب یـــاری و پشـــتیبانی
کـــرده انـــد ،تشـــکر ویـــژه کنـــم و از
همی ــن ج ــا بگوی ــم ک ــه اگ ــر ت ــک ت ــک
شـــما نبودیـــد ایـــن کارهـــا بـــه خوبـــی
االن انجـــام نمـــی شـــد.
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و امـــا ســـخن آخـــر را بگوییـــد؛
انتقـــاد ،پیشـــنهاد یـــا توصیـــه بـــه
جوانـــان.
اجـــازه بدهیـــد مـــن بـــه جـــای انتقـــاد،
توصیـــه یـــا حتـــی پیشـــنهاد از تمـــام
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همیاری
بانوان
خیریه
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رعد

گفت و گو :شهرزاده چهره نگار

با یکی دیگر از دست اندرکاران رعد بیشتر آشنا
شویم ،او دارای چهره ای مهربان ،صدایی آرام با
لبخندی دوست داشتنی است ،با این مشخصه
او کسی نیست جز خانم صادقپور.
سرآغاز مصاحبه:
همه او را در بیشــتر مجامع خیریه به خصوص
مجتمــع رعــد می شناســند و بــا گفتن این
مشــخصات همه خواهنــد گفــت وی ،بانوی
نیکوکاری اســت که ســال های زیادی از عمر
خود را صرف امور خیریه کرده است.
جا دارد بیشتر با وی آشنا شویم.
خانم صادقپور ،همه شما را می شناسند
ولی طبق یک عرف معمول لطفا خودتان
را برای خوانندگان رعد بطور کامل معرفی
کنید.
نام من فاطمه محمد بیگی است ،اهل شهر قم
و به نام همســرم دکتر صادقپور معروف هستم،
دارای  3فرزند  2 ،دختر و یک پســر هســتم.
تحصیالتم در رشته اقتصاد بوده و  6سال سابقه
تدریس زبان در دبیرســتان داشته و همچنین
در انجمن اولیــاء و مربیان مــدارس فرزندانم

به عنــوان رئیس انجمن در مقاطع دبســتان،
راهنمایی و دبیرستان فعالیت کرده ام.
حضور شما در مجتمع رعد از چه زمانی
آغاز شــد؟ و در مورد فعالیت های خود
توضیح دهید؟
قبل از همکاری با رعد ،سال ها در خیریه های
مختلف فعالیت داشــتم و در ســال  1372با
خیریه رعد آشنا شدم و از آن به بعد با تشکیل
گــروه همیاری بانوان با کمک دیگر دوســتان
فعالیت خود را آغاز کردم.
در مورد ســمت خــود در این گروه و
همچنین نوع فعالیت بانوان برایمان بیشتر
توضیح دهید.
در دوره جدید افتخار مدیر گروه همیاری بانوان
به من سپرده شده است و در سنوات گذشته و
حال مسئول کارگروه مددکاری ،همچنین عضو
هیات مدیره مجتمع رعد فاطمیه قم هســتم.
گروه بانوان متشکل از اعضای پیوسته و وابسته
و افتخاری هستند .هر دوشنبه جلساتی داشته
و برنامه ریزی ســاالنه خــود را به اجرا در می
آورد کلیه فعالیتهای گروه بانوان بر اساس آئین
نامه مصوب می باشد.
این گروه به کارگروه های مختلف تقسیم شده

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

انگیزه شــما برای فعالیت در رعد چه
بوده؟
انگیزه اینجانــب فقط و فقط کمک به معلوالن
جســمی و حرکتــی که در این جامعه بســیار
نادیده گرفته شده اند می باشد.
در بســیاری از کشــورها معلوالن مورد توجه
خاصی بوده و امکانات مناســبی از جمله برای
آنان معابر ،پارکینگ ها و ســهمیه استخدامی
درنظر گرفته شــده است اما متاسفانه در کشور

اخبار

است ،کارگروه ها عبارتند از مددکاری ،آموزش،
رستوران  ،بازار ،فرهنگی و روابط عمومی.
(روابط عمومــی) که تمام گروه ها نیز جداگانه
شــرح وظایف داشته و طبق آن کار می کنند و
به هیات مدیره گزارش میدهند.
گروه همیاری بانوان خــود دارای هیات مدیره
می باشــد  ،این هیات مدیره  2ســال یکبار با
مشارکت تمام اعضای انتخاب می شوند و هیات
مدیره از بین خود مدیر گروه ،جانشــین مدیر،
دبیر و خزانه دار را انتخاب می کنند.

شده است.

ما تــا کنون امکانات شایســته بــرای این
عزیــزان منظور نشــده  ،آنهــا از نظر بهره
هوشــی مشــکلی ندارند و چه بســا بسیار
باهوش اند ،همانطور که در دانشــگاه علمی
کاربردی رعد بسیار موفق هستند و نمرات
باالیی نسبت به افراد هم کالس غیرمعلول
خود کسب می کنند.
انگیزه دیگر ،کمک بــه این عزیزان باهدف
شــکوفائی توانمندی آنان و بهره مند شدن
از حق شهروندی خود و تغییر نگرش جامعه
نبست به معلوالن است.
هدف اصلــی کمک به ایــن افراد
برای امکان آموزش در رشــته های
مختلف منجر به دریافت گواهینامه
مهارت از ســازمان آمــوزش فنی
و حرفه ای کشــور برای اشتغال و
خودکفایی آنها بوده است .به همین
دلیــل در واحد مددکاری شــروع
به کار کرده تا بتوانم ،مشــکالت و
مســائل آنها را بررسی و به حداقل
رساند تا به آموزش آنها کمک شود.

گفت
و
گو

در مورد فعالیت کارگروه ها
برایمان توضیح دهید؟
فعالیت کارگروه ها بسیار گسترده
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گفت
و
گو

اســت به عنوان مثال ،کارگروه رستوران :
اول با ایجاد بوفه کار خود را آغاز کرد ،بعد
متوجه شدیم ،که بیشتر این کارآموزان در
روز غــذای گرم و مــواد پروتئینی مصرف
نمی کنند  ،با موافقت گروه تصمیم گرفته
شد ظهر غذای گرم همراه با دسر(میوه) از
آنها پذیرایی شود.
هزینه های رستوران چگونه تامین
می شود؟
هزینه رســتوران از طریق گــروه بانوان و
نذورات تامین و زیر نظر متخصص تغذیه از
خود گروه غذا طبخ می شود.
در کارگروه آموزش ،تمام مشکالت آموزشی
از طرق مختلف بررســی و بــه مدیرعامل
اعالم می شــود تا بررسی شود و با راهکار
مناسب و همچنین در کارگروه  ،مددکاری
با همکاری مددکار مجتمع مسائل شخصی
و خانوادگی توان یابان مورد بررســی قرار
می گیرد و تا حد امکان مشکالت آنان حل
خواهد شد.
کارگروه فرهنگی ،بــرای ارتقای اطالعات
ضــروری اقدام به برگــزاری همایش های
مختلف در ســالن همایش رعد برای توان
یابان ،پرســنل و نیکــوکاران می کند ،به
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عنوان نمونه همایش هایی از قبیل احیاء قلبی
ریوی  ،آشــنایی با آرتروز و  ...که چندی قبل
برگزار شده است .کارگروه روابط عمومی برای
معرفی رعد و گرفتن عضویت تالش می کند.
کارگروه بازار ،در جشنواره ها و بازارها با کمک
گروه جوانان فعالیت گسترده دارد .ما هرسال2
جشــنواره غذا در مهرماه و اردیبهشت برپا می
کنیم .همچنین برگزاری بازار به مناســبت 12
آذر روز جهانــی معلول و بازار نــوروزی را در
تقویم عملیاتی خود دارد.
در ماه مبارک رمضان برنامه افطاری را با حضور
کارآموزان و خیرین برگزار می کنیم.
در ســالروز والدت حضرت فاطمــه زهرا(س)
جشــنی را برپا می کنیم کــه درآن به مادران
نمونه کارآموزان  ،کارکنان نمونه و بانوان نمونه
عضــو گروه همیاران  ،انتخــاب و جوایزی اهدا
می شود.
ممکن است با خواندن این مطالب بانوان
زیادی مایل به همکاری با گروه باشــند،
چگونه می توانند با شما همکاری کنند؟
گــروه بانوان با خرســندی مقــدم افراد جدید
را گرامــی می دارد و پذیرای آنهاســت  ،هیچ
ممنوعیتی بــرای عضویت در این گروه نداریم،
مــا معموال در هفته یک تــا  2نفر عضو جدید

میگیریم.
از نظر شما رعد یعنی چه؟
از نظر بنده رعد یعنــی محل تالقی و برخورد
اندیشــه هــای واالی انســانی و خیرخواهی و
احترام به کرامت انسانی است.
من رعد را به صورت خانــه دوم خود نگاه می
کنم و عاشق این بچه ها هستم.
صحبت آخر:
خدا را شاکرم که مرا مورد لطف خود قرارداد تا
خدمت گزار قشری از جامعه باشم که با وجود
مشکل جسمی دارای هوش و استعدادی نهفته
هســتند که اگر شکوفا شــود از مصرف گرائی
به تولید و زندگی در خور شــأن خود نائل می
شوند.
جا دارد از اعضای گروه بانوان بخاطر ســپردن
مســئولیت گروه تشــکر و قدردانی کرده و از
مسئوالن دوره های قبل نهایت تشکر را داشته
و امیــدوارم که بتوانیم دســت در دســت هم
مشکالت معلوالن را بحداقل برسانیم.
مســئوالن و دســت انــدرکاران مجتمع رعد
صمیمانه از درگاه ایزد منان خواســتار سعادت،
سالمتی و موفقیت روزافزون شما بانوی نیکوکار
است.
دعای خیر کارآموزان بدرقه راهتان

از خیابانهـــای اطـــراف مجتمـــع رعـــد ،پالکاردهـــای
بـــزرگ بـــا عنـــوان بـــه طـــرف بازارچـــه دیـــده
میشـــد .وقتـــی بـــه دم در مـــی رســـیدی یـــک
پـــاکارد بـــزرگ از پوســـتر بـــازار بـــه چشـــم
میخـــو ر د .
بیســـت و ششـــمین
بازارچـــه خیریـــه
رعـــد
 14تـــا  17آذرمـــاه
از ســـاعت  10تـــا
22
بـــه مناســـبت 12
آذر روز جهانـــی
معلـــو ل
دوســـت داریـــد
ببینیـــد تـــوی بـــازار
چـــه خبـــر بـــود؟
 14و  15آذر بـــه
علـــت آلودگـــی
ش ــدید ه ــوا ،ته ــران
تقریبـــا تعطیـــل شـــد 16 .آذر هـــم در رحمـــت
پـــروردگار بـــاز شـــد و بـــاران شـــدیدی میباریـــد،
ولـــی هـــوا چـــه آلـــوده باشـــد چـــه پـــاک ،چـــه
بارانـــی باشـــد و چـــه آفتابـــی ،فرقـــی نمیکنـــد.
همیشـــه بـــا دســـته دســـته از انســـانهای نیکـــوکار

گزارش
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نگاهی به بازارچه 12آذر خیریه رعد

گزارش  :شهرزاد چهره نگار

کـــه منتظـــر بازارهـــای مجتمـــع رعـــد
هســـتند ،مواجـــه میشـــوی جلـــوی
در ،میـــز روابطعمومـــی و عضویـــت را
میدیـــدی کـــه پرســـنل رعـــد بـــا روی
بـــاز از شـــما اســـتقبال میکردنـــد و
بـــا بروشـــور و توضیـــح در مـــورد ایـــن
مجتمـــع ،مهمانهـــا را بـــا فعالیتهـــای
رعـــد آشـــنا میکننـــد بـــا خریـــد بلیتـــی
ک ــه ب ــه نف ــع ای ــن مجتم ــع رع ــد اس ــت،
وارد بـــازار میشـــوید.
قســـمت ورودی یـــا حیـــاط ،چـــادر زده
شـــده بـــود و دورتـــا دور آن غرفههـــای
مختلـــف دیـــده میشـــد.
غرفـــه زیـــورآالت ،چـــاپ روی اشـــیاء،
ســـفارش خیاطـــی ،گل و گلـــدان،
شـــیرینیها ،پیتـــزا و همینطـــور
غرفههـــای حامیـــان مالـــی بازارچـــه کـــه
همیش ــه ب ــا حض ــور خ ــود بازاره ــای رع ــد
را حمایـــت میکننـــد مؤسســـاتی ماننـــد:
کالـــه بـــا انـــواع پنیرهـــای خوشـــمزه و
مـــواد پروتئینـــی ،الیـــت بـــا پاکتهـــای
ســـوپ و قـــرص مـــرغ و گوشـــت و ...
کچـــاپ بـــا ســـسهای لذیـــذ ،ایلـــی،
بـــن اکســـپرس ،رســـتوان جـــو و ...دیـــده
میشـــد .
ســـالن ورودی همکـــف بـــا منـــوی
غذاهـــای هیجانانگیـــزی بـــه طـــرف

41

گزارش
اخبار
42

رســـتوران هدایـــت میشـــدیم .غذاهایـــی
ب ــا دس ــت پخ ــت بان ــوان نیک ــوکار مانن ــد
تهچیـــن و چلوکبـــاب ،کوفتـــه ،جوجـــه،
آش و ...کـــه بعـــد از دیـــدن و خریـــد از
بـــازار میشـــد در رســـتوران کمـــی
اســـتراحت کـــرد و از خـــوردن غذاهـــای
خوشـــمزه لـــذت بـــرد.
انتهـــای ســـالن ،کافیشـــاپ بـــا چـــای و
قه ــوه و ان ــواع کی ــک و دس ــرهای رنگ ــی،
هیجـــان انگیـــز بـــه نظـــر میآمـــد.
در طبقـــه اول کـــه میتـــوان گفـــت
بهتریـــن قســـمت بـــازار بـــود ،تـــاش
و زحمتهـــای ایـــن مجتمـــع ،اینجـــا
کامـــا خـــودش را نشـــان مـــیداد.
توانیابـــان و کارآمـــوزان رعـــد بـــا
گذرانـــدن کالسهـــای آموزشـــی ایـــن
مجتمـــع حـــاال ،ثمـــره کارشـــان را در
غالـــب غرفههـــای مختلـــف بـــه تماشـــا
گذاشـــته بودنـــد.
غرفـــه معـــرق و ســـوخت چـــوب کـــه بـــا
تابلوهـــای حیرتانگیـــز خـــود همـــه را
بـــه تحســـین واداشـــته بـــود.
غرفـــه دیگـــر شـــالهای رنـــگ و وارنـــگ
صورتـــی و آبـــی و ســـبز و زرد کـــه کار
ســـارا یکـــی از کارآمـــوزان بـــود.
سارا در توضیح کارهایش گفت:
ایـــن ســـبک را در کالسهـــای رعـــد
آم ــوزش دی ــدم ک ــه چ ــاپ روی ش ــال ب ــا

ش ــابلون اس ــت و جملهه ــای ش ــعر فارس ــی
ماننـــد :مـــن مســـت و تـــو دیوانـــه و گوینـــد
کـــه دوزخـــی بـــود عاشـــق و مســـت ،چـــاپ
شـــده بـــود .
وی در ادام ــه اف ــزود :س ــاده تری ــن جملــهای
کـــه در مـــورد رعـــد میتوانـــم بگویـــم:
جایـــی کـــه معلـــوالن میتواننـــد راحـــت
باشـــند.
غرف ــه دیگ ــر آث ــار خوشنویس ــی و خطه ــای
زیبـــای هنرمنـــد رعـــد ،فرشـــته جمشـــیدی
چشـــم را نـــوازش میکـــرد.
طاهـــره گـــودرزی کـــه بیـــش از  7ســـال از
کارآمـــوزان رعـــد اســـت وکالسهـــای خـــط
– نقاش ــی و قالیباف ــی را گذران ــده ،ح ــاال ب ــا
یـــک قالـــی زیبـــا و تعـــدادی از تابلوهـــای
خـــود ،پشـــت غرفـــه نشســـته و کارهایـــش
را در معـــرض فـــروش گذاشـــته بود.طاهـــره
گـــودرزی :رعـــد جایـــی اســـت کـــه مـــا را
درک میکننـــد و اینجـــا خیلـــی آرامـــش
دارم.
نـــدا فقیهـــی  28ســـاله ،فارغالتحصیـــل
رشـــته گرافیـــک از دانشـــگاه الزهـــرا(س)،
از ســـال  83کارآمـــوز کالسهـــای مختلـــف
مجتمـــع رعـــد بـــوده و در حـــال حاضـــر از
همـــکاران روابطعمومـــی مجتمـــع رعـــد
اس ــت و ب ــا کاره ــای زیب ــای نقاش ــی پش ــت
شیشـــه و تابلوهـــای عکاســـی شـــده از
طبیع ــت توس ــط خ ــود در بازارچ ــه ش ــرکت

کـــرده بـــود.
ن ــدا :رع ــد ،س ــکویی ب ــرای پ ــرش و محل ــی
ب ــرای پیش ــرفت اس ــت.
غرفـــه نقاشـــی روی شیشـــه و ویتـــرای
حمیـــده از دیگـــر کارآمـــوزان ،بـــا ظـــروف و
رنگهـــای شـــاد جلـــب توجـــه میکـــرد.
غرفـــه ســـفال هـــم کـــه بـــا حـــس و حـــال
خـــاص خـــاک و گل کارهـــای خـــود را بـــه
عرضـــه گذاشـــته بـــود.
اگـــر کســـی میخواســـت دســـتها و ســـر
خـــودش را بیمـــه کنـــد مـــی توانســـت از
شـــال و کالههـــای دســـتباف کارآمـــوزان
خریـــداری کنـــد.
غرفـــه جواهـــرات مهـــرهای بـــا گردنبنـــد
و دســـتبند آیـــدا عزیـــزی هـــم کـــه از دور
جلـــب توجـــه میکـــرد او  8ســـال اســـت
کـــه کارآمـــوز کالسهـــای مختلـــف رعـــد
بـــوده و در غرفـــهاش زحمـــات دســـت
خـــودش را میفروخـــت.
صبـــر کنیـــد هنـــوز یـــک طبقـــه دیگـــه
مانـــده
در طبقـــه دوم غرفههـــای زیـــادی دیـــده
میشـــد مثـــل :کتـــاب ،مـــواد خوراکـــی
ماننـــد ترشـــی و مربـــا و شـــیرینیهای
ی ــزدی و کرمان ــی و گ ــز و س ــوهان و  ...دی ــده
میشـــد .
غرفـــه مـــس کـــه یکـــی از بانـــوان نیکـــوکار
تمام ــی ظ ــروف از جمل ــه س ــینی و مجم ــع و
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بش ــقاب را اه ــدا ک ــرده ت ــا ب ــه نف ــع خیری ــه
فروخت ــه ش ــود ه ــم چش ــمگیر ب ــود.
خانــم حشــمت تفضلــی کــه  17ســال اســت
در تمـــام بازارهـــا شـــرکت کـــرده و درگـــروه
بانـــوان فعالیـــت میکنـــد و در ایـــن  4روز
در غرفههـــای رعـــد حضـــور داشـــته ،گفـــت:
مـــن محیـــط رعـــد را مقـــدس میدانـــم و
هـــر وقـــت بـــه رعـــد میآیـــم انـــگار وارد
بهشـــت میشـــوم.
وی گفـــت :بـــازار قبـــل بیمـــاری ســـختی
داشـــتم ولـــی فعالیـــت خـــودم را در بازارهـــا
کـــم نکـــردم و بعـــد از بـــازار کامـــا خـــوب
شـــدم کـــه پزشـــکم متعجـــب شـــده بـــود.
غرفههـــای اجـــارهای ماننـــد ،پالتـــو،
شـــلوار ،و غرفـــه لباسهـــای تـــرک و غرفـــه
مانتوهـــای تکـــه دوزی ،خیلـــی سرشـــان
شـــلوغ بـــود.
اتاق ــی ب ــا تابل ــو  100درص ــد اهدای ــی جل ــب
توجـــه میکـــرد .خانـــم فریـــده داوری کـــه
خــود  8ســال از بانــوان فعــال ایــن مجتمــع
اس ــت در م ــورد اجن ــاس ای ــن ات ــاق گف ــت:
افـــراد نیکـــوکار وســـایل نـــو ماننـــد لبـــاس،
وس ــایل برق ــی ،ظ ــروف آش ــپزخانه ،پارچ ــه،
وســـایل منـــزل و ...اهـــدا میکننـــد تـــا
در ایـــن بـــازار بـــه نفـــع خیریـــه رعـــد بـــه
فـــروش برســـد .از نظـــر وی رعـــد یعنـــی
عشـــق!
در ط ــول ب ــازار ،حض ــور جوان ــان رع ــد بس ــیار

جلـــب توجـــه میکـــرد جوانانـــی کـــه وقـــت
و انـــرژی خودشـــان را بـــرای امـــور خیـــر
میگذارنـــد و بـــا فعالیتهـــای مختلـــف
ماننـــد حضـــور در غرفههـــا ،حراســـت بـــازار،
نظرســـنجی از بازدیدکننـــدگان ،تـــا آخریـــن
س ــاعات ش ــب مس ــؤالنه ب ــرای حف ــظ نظ ــم
بـــازار در تـــاش بودنـــد.
صـــدای جوانانـــی کـــه از پشـــت میکروفـــن
مرتـــب غرفههـــا را بـــه مهمانـــان معرفـــی
میکـــرد ،شـــنیده میشـــد و بـــا
برنامههـــای شـــاد و ســـرگر م کننـــده مثـــل
قرعهکشـــی و حـــراج ،جـــوی سرشـــاراز
شـــادی بـــه وجـــود میآوردنـــد.
همانطـــور کـــه خیریـــه رعـــد بـــا اهـــداف
انســـان دوســـتانه تأســـیس شـــده ،یـــار
و یـــاور خیریههـــای دیگـــر هـــم بـــود،
غرفـــه خیریـــه بهنـــام دهشپـــور (
حمایـــت از بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـرطان)
و خیریـــه مالئـــک (کـــودکان و نوجوانـــان
بیسرپرســـت و یتیـــم) هـــم در ایـــن بـــازار
حضـــور داشـــتند.
اگـــر دوســـت داشـــتید در ایـــن  4شـــب
ســـینما برویـــد  2شـــب هـــم فیلـــم
آینههـــای روبـــه رو بـــا حضـــور تهیـــه
کنن ــده و بازیگ ــران در س ــالن همای ــش رع ــد
اکـــران شـــد کـــه درآمـــد آن بـــه خیریـــه
رعـــد اهـــدا شـــد.
هنرمن ــدان س ــینما ،تئات ــر و تلویزی ــون ه ــم

کـــه بـــا حمایتهـــای همیشـــگی خـــود
باعـــث جذابیـــت بیشـــتری در بازارهـــای
رع ــد بودن ــد و هس ــتند.
میـــان بازدیدکننـــدگان از زن و مـــرد،
دختـــر و پســـر ،دیـــده میشـــد .پســـر
کوچولـــوی یکســـاله بـــا بادکنـــک
ســـفیدش کـــه جوانـــان بـــه او داده
بودنـــد تـــا پدربـــزرگ بـــا موهـــای
ســـفید و لبخنـــد از ســـر رضایتـــش
میـــان جمعیـــت از غرفههـــا دیـــدن
میکردنـــد .خانـــوادهای کـــه بـــا
بچههـــای کوچـــک آمـــده بودنـــد،
دلیـــل آمدنشـــان را آشـــنا کـــردن
فرزنـــدان خـــود بـــا محیطهـــای خیریـــه
از زمـــان کودکـــی عنـــوان میکردنـــد.
خالصـــه در آخـــر  4روز بـــه یادماندنـــی،
بـــا صفـــا و صمیمیـــت گروهـــی از
بانـــوان نیکـــوکار ،جوانـــان ،پرســـنل
مجتمـــع رعـــد ســـالن همایـــش بـــه
پایـــان رســـید ،ولـــی اگـــر ایـــن بـــار
در بـــازار نبودیـــد ،بدانیـــد برنامههـــا و
بازارهـــا و جشـــنوارههای زیـــادی در راه
اســـت کـــه میتوانیـــد بـــرای اطـــاع از
آنهـــا در وب ســـایت مجتمـــع رعـــد بـــه
نشـــانی www.raad-charity.org :از
آن مطلـــع شـــوید.
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گفت گو از:
شهرزاد چهرهنگار

مجتمــع آموزشــی نیکوکاری
رعــد بــا هــدف آمــوزش به
معلــوالن بــرای خودکفایی و
اشــتغال این عزیزان با بخش
آموزش و تشــکیل کالسهای
مختلف همراه با مدرک معتبر
فنی حرفهای از جمله :معرق،
سوخت چوب ،موسیقی(ارگ)
سازهای ســنتی ،گل و سفال،
مهارتهای زندگی ،نقاشی ،کر
و صداسازی زبانانگلیسی در  4سطح ،کامپیوتر
در  5ســطح ( ،)ICDL1-ICDL2فتوشــاپ،
کرل ،فالش خوشنویسی ،سرمهدوزی ،بوچیا و
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تیروکمان مشغول به فعالیت است.
در هر شماره از خبرنامه تالش میشود یکی از
این کالسهای مجتمع رعد را به شما خواننده
گرامی معرفی کنیم.

ق
ی
ت

برای این شــماره با هنر معرق
بیشتر آشنا شویم.
وارد کالس معرق که شــدم با
تصور ذهنی گذشــته از معرق
به سبک سنتی ،حقیقتا بسیار
زیاد از دیدن کارهای بچههای
کالس معرق به ســبک جدید
شگفت زده شــدم .انگار با هر
تراش کوچــک از یک قطعه از
تابلــو ،انرژی بزرگــی متصاعد
میشد.
اول محــو کارهــا و تــاش
هنرجویان توانياب که با شور
و عشق خاصی مشغول ساختن اثر هنری خود
بودند ،شدم.
پروین خالقی ،متولد تهران ،بزرگ شده شیراز،

برایمان در مورد این کالس و تدریس این
هنر و نحو آشنا شدنتان را با رعد بگویید.
 3سال است که در رعد مشغول تدریس معرق
به سبک جدید هستم .از طریق سازمان صنایع
دستی برای آموزش معرق به رعد معرفی شدم.
جالب اینجا بود که همیشــه آرزوی تدریس به
معلوالن را داشــتم و با این پیشنهاد به آرزوی
مــن جواب داده شــد .به نظرم ایــن دعوت و
مأموریتی از طرف خدا بود.
شــاید معرق به سبک ســنتی بیشتر شناخته
شــده بود ،با زمینه کار پولی اســتر و طرحها
محدود میشــد بــه گل ،گل مــرغ ،خاتون و
نهایت مینیاتورهای اســتاد فرشچیان و در آن
سبک فقط "سطح" را کار میکردیم و از لحاظ

چند روز در هفته کالس معرق تشکیل
میشود؟
 4روز از  8صبح تا  4بعد از ظهر
قدیمی ترین شاگردان ،چند ساله که کار
میکنند؟
از  3سال پیش که این آموزش را در رعد شروع
کردم ،تا به حال هنرجویان مشغول کار هستند
و قبل از ایــن زمان ،کالس معرق ســنتی در
مجتمع رعد برگزار میشد.
آیا تــا به حال اقدامی بــرای برگزاری
نمایشگاه گروهی هنرجویان کردهاید؟
بلــه  ،نمایشــگاههایی در نمایشــگاه قــرآن و
نمایشــگاه کتاب داشتهایم .مهمترین و بهترین
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متأهــل و دارای  3فرزند اســت .وی اســتاد و
مدرس معرق به سبک جدید (تفکیک رنگ) در
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد است.

طرح ،دســتمان بسته بود .اما از  10سال پیش
به اینطرف سبکی جدید در معرق وارد شد به
نام "رئال" یا "جدید" کــه البته به نام تفکیک
رنــگ هم گفته میشــود .در ایــن روش تمام
تکنیکهای نقاشــی را پیدا میکنیم به کارمان
ســایه ،بعد و حجم میدهیــم و از لحاظ طرح
هم دســتمان کامال باز است ،ما حتی میتوانیم
چهــره کار کنیم و عکــس را تبدیل به معرق
کنیم.

غرفه کارآموزان ،در بازارهای مجتمع رعد است
که موقعیت برای عرضه تابلوها ایجاد میشود.
ایــن کالس با هدف اصلی رعد ،آموزش
منجر به اشتغال ،این مجتمع چقدر موفق
بوده چگونه میتــوان این کارهای زیبا را
سفارش داد؟
بچههای کالس آنقدر مهــارت و توانایی دارند
کــه میتوانند ســفارش به تعداد زیــاد را هم
قبول کنند .یکی از شاگردان را به یک رنگکار
معرفی کردیــم و االن یک رنــگکار حرفهای
معرق شــده اســت و زیرکارهــای مجموعه را
وی کار میکند .از دیگر شــاگردان هم در این
مجتمع و هم در مجتمع رعد الغدیر مشغول به
تدریس هســتند .غیر از تابلو کارهای کاربردی
هم کار میکنیم مانند میز عســلی ،میز تلفن،
میز جلو مبل ،میز کنسول ،پاراوان ،آینه ،قوطی
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دستمال کاغذی ،بیشتر شاگردان اینجا در
حد استادی هستند و میتوانند این هنر را
آموزش دهند.
شما چند ســال است که این هنر را
آموختید و چه مدارکی در این زمینه
دارید؟
خوب اســت از اینجا شــروع کنم که اصال
نمیدانستم معرق چیســت؟ منزل یکی از
دوســتان بودم که که دخترشان کار معرق
میکــرد ،از معرق تصویــر کارهای خیابان
ویال را داشتم .با دیدن کارهای او فردای آن
روز برای کالس ثبت نام کردم .دورههایی با
استادان بزرگ مانند استاد منوچهر زنگنه و
استاد اینانلو گذراندم .مدرک فنی حرفهای
درجــه یک و درجه  2مــدرک مربیگری و
مدیریت را دریافت کرده و مجوز آموزشگاه
را دارم و عضو ســازمان میراث فرهنگی هم
هستم .چند نمایشــگاه انفرادی و گروهی
داشــتم و  18سال اســت که در این حرفه
مشغول هستم ،به دلیل سابقه کار و مدارکم
به من درجه فوق لیســانس هنر داده شده
است.
رعد از نظر شما یعنی چه؟
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رعد برای من یک تیکه از زندگی شده و
برای من عشق است.
دو نفــر از توانیابــان هنرمند بــا نامهای آیدا
و خدیجه مشــغول ســاخت تابلوهــای زیبای
خودشــان بودند ،خواســتم که در مــورد این
کالس و هنرشان بیشتر با هم صحبت کنیم.
آیدا عزیز حسینزاده  28ســاله دارای مدرک
دیپلم کوچک ترین فرد خانواده دارای  2خواهر
و یــک برادر که با هــم زندگی میکنند .پدر و
مادر فوت شدهاند ،نوع معلولیت ضایعه نخاعی
و با ویلچر حرکت میکند.
چگونــه با رعد آشــنا شــدید و چه
آموزشهایی در این مجتمع دیدید؟
 8ســال پیش از طریق یکی از دوستان با رعد
آشــنا شــدم .کالسهای مختلفی را گذراندم
مانند زیــورآالت ،خیاطی ،رایانه و مدارک فنی
و حرفهای دریافت کردهام 8 .ســال اســت که
معرق کار میکنم ،اول سبک سنتی و از  3سال
پیش سبک جدید را کار میکنم .در این رشته
مدرک درجه یک و درجــه  2از فنی حرفهای
دریافت کردهام.
هیچ وقت آموزش دادید؟
قبال بله ،در منزل شاگرد خصوصی داشتم ولی

االن به دلیل فوت مادر و پدرم موقعیت شاگرد
خصوصی در منزل را ندارم.
آیا از معرق توانســتید درآمد داشته
باشید؟
اگر تابلوها فروش برود ،بله ،اگر بازاریابی بهتری
در این زمینه شــود ،می توانــد فروش خوبی
داشته باشد.
رعد را در یک جمله ....
مکانی که می تونه توانایــی ما را به اوج
برســونه ولی باید بخواهیم و من خواستم
و به این درجه رسیدم.
توانیاب و هنرجوی بعدی خدیجه عسگری 39
ساله ،لیســانس فقه و حقوق از دانشگاه تربیت
معلم تهران ،با پدرش زندگی میکند و مادرم
فوت شده و با ویلچر حرکت میکند.
شما با رعد چگونه آشنا شدید و از چه
کالسهایی استفاده کردید؟
 7ســال پیــش از طریــق روزنامــه و یکی از
آشــنایان با رعدآشنا شــدم وکالسهای رایانه
و حســابداری و معرق را گذرانــدم و مدارک
فنیحرفــهای گرفتم .در معرق مدرک درجه 2
را دارم و در فهرســت انتظار آزمون درجه یک
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هســتم 4 .سال معرق به سبک ســنتی کار کردم و  2سال است که سبک جدید را
کار میکنم.
آیا در نمایشگاه انفرادی یا گروهی شرکت کردید؟
نمایشگاه انفرادی نداشتم ولی در نمایشگاههای گروهی که از طرف رعد با شهرداری
برگزار شــده شرکت کردهام آخرین نمایشــگاه به نام شیخ بهایی در مجتمع تجاری
سئول برگزار شد.
تابلوهای معرق گران به نظر میرسد ،دلیلش چیست؟
ممکن است گران باشد ،ولی هزینه تابلوها هم زیاد است و خیلی کار و زمان میبرد،
پس به همان نســبت هم ارزشــگذاری میشــود .کارها تفاوت میکند از کار ساده
کوچــک با قیمت  40یا  50هزار تومان شــروع میشــود و تا چنــد میلیون تومان
میرسد.
چه پیشنهادی در مورد فروش بیشتر دارید؟
اگر شرایطی برای بازارچه دائمی به وجود بیاید به نظر فروش بهتر میشود.
رعد در یک جمله....
رعد منبع انرژی است.
من قبل از اینکه با رعد آشنا شوم با معلوالن ارتباط نداشتم ،نخستین جایی است که
به صورت گروهی و نزدیک در ارتباط هستم و خیلی از این بچهها انرژی میگیرم.
پرســنل رعد خیلی همکاری میکنند و روش برخوردشان با همه جا فرق میکند و
اســتثنایی هستند .اگر مایل باشید از کارهای زیبای معرق به سبک جدید در منزل
یا محل کار خود داشــته باشید ،برای سفارش میتوانید با واحد آموزش مجتمع رعد
تماس بگیرید.
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مراکز رعد

تو اي زيباتر از خورشيد زيبايم
تو اي واالترين مهمان
دنيايم
شروع كن
يك قدم با تو
تمام گام هاي ماندهاش
با من

نقش ــه كش ــي و باظرفي ــت  5نف ــر (3جانب ــاز،
معلـــول عـــادي) و حمايـــت از اشـــتغال بـــه
كار آن ــان آغ ــاز ش ــد .در س ــال  1365ضم ــن
توســـعه دورههـــاي آموزشـــي ،اقـــدام در
جهـــت تهيـــه زميـــن و احـــداث ســـاختمان
بـــا امكانـــات رفاهـــي خـــاص معلـــوالن
جســـميحركتي در دســـتور ســـاخت كار
قـــرار گرفـــت .اهـــدای زميـــن در منطقـــه

جـــزء اقداماتـــي بـــود كـــه در ايـــن بـــاره
زمانـــي بـــه انجـــام رســـيد.
در راســـتاي هـــدف واالي ايـــن مجتمـــع15 ،
مرك ــز ديگ ــر در دیگ ــر نق ــاط فعالی ــت خ ــود
را بـــه مـــرور آغـــاز کردنـــد و بـــا توجـــه بـــه
اینكـــه مراكـــز رعـــد پـــس از مدتـــي كوتـــاه
در امـــور مالـــي و اداري مســـتقل ميشـــوند،
ً
كامـــا
از ايـــن رو در انتخـــاب نـــوع فعاليـــت

آشنائي با فعاليت مجتمع آموزشي
نيكوكاري رعد – فاطميه قم

مـــروري مختصـــر بـــر تاريخچـــه
مجتمـــع آموزشـــي نيكـــوكاري رعـــد

48

تأســـيس و فعاليـــت نخســـتین مركـــز رعـــد
در ســـال  1363بـــه شـــماره ثبـــت 2811
بـــه منظـــور برگـــزاري دوره هـــاي آموزشـــي،
فنـــي حرفـــهاي ويـــژه جانبـــازان گرانقـــدر
و معلـــوالن جســـمي و حركتـــي در رشـــته

شـــهرك غـــرب در ســـال  ،1366انجـــام
مقدمـــات كار و دريافـــت پروانـــه كار در
ســـال  ،1368پايـــان عمليـــات ســـاختماني
بـــا زيربنـــاي  4200متـــر مربـــع در ســـال
 – 1382بـــاال بـــردن ظرفيـــت كالسهـــا
و كارگاههـــا ،اضافـــه كـــردن دورههـــاي
آموزشـــي و مشـــاوره و توانبخشـــي بـــا
ظرفيـــت هـــر دوره  200نفـــر توانيـــاب،

آزاد هســـتند .بـــه هميـــن دليـــل در هـــر
ش ــماره از خبرنام ــه رع ــد ب ــه س ــراغ يك ــي از
ايـــن مراكـــز رفتـــه تـــا بـــا فعاليتهـــاي آن
بيشـــتر آشـــنا شـــويم .در ايـــن شـــماره بـــه
مجتم ــع آموزش ــي نيك ــوكاري رع ــد فاطمي ــه
قـــم مـــي پردازيـــم.
طبـــق آمـــار بهداشـــت جهانـــي  10درصـــد
از جمعيـــت جهـــان را معلـــوالن تشـــكيل
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اقدامات اجرایي:
اوايـــل ســـال جـــاري گروهـــي از نيكـــوكاران
اســـتان قـــم بـــه همـــراه مســـئوالن مجتمـــع
آموزشـــي نيكـــوكاري رعـــد تهـــران جلســـه
هي ــات امن ــای مرك ــز ق ــم را برگ ــزار كردن ــد
و ضمـــن انتخـــاب هيـــات امنـــاء و هيـــات
مديـــره و مديرعامـــل در مســـير فعالســـازي
ايـــن مركـــز گام بلنـــد و رو بـــه جلويـــي را
برداشـــتند.

آغـــاز فعاليتهـــاي
فاطميـــه قـــم:
در شــب ميــاد حضــرت امــام حســين(ع)
و همزم ــان ب ــا برگ ــزاري مراس ــم جش ــن
مي ــاد اباعبدال ــه الحس ــين(ع) جمع ــي از
شـــهروندان نيكـــوكار و گروهـــي از افـــراد
خيـــر قمـــي گردهـــم آمدنـــد و بـــا
اهـــدا كمكهايشـــان زمينـــه فعاليـــت
پانزدهميـــن مركـــز آموزشـــي نيكـــوكاري
رعـــد را در اســـتان قـــم فراهـــم آوردنـــد.

مراکز رعد

ميدهنـــد كـــه بيـــن  2/5تـــا  3درصـــد
آنـــان معلـــوالن جســـميحركتي بـــرآورد
میشـــوند .بـــا توجـــه بـــه آخريـــن آمـــار،
درصـــد ايـــن عزيـــزان در اســـتان قـــم عـــدد
قابـــل توجهـــي اســـت .بـــه هميـــن منظـــور
نيـــاز بـــه تأســـيس چنيـــن مجتمعـــي در
قـــم احســـاس شـــد و بـــرادران امجـــدي
بنـــا بـــر وصيـــت پـــدر بزرگوارشـــان،
شـــادروان مرحـــوم حـــاج آقـــا غالمحســـين
امج ــدي كاش ــاني ،در س ــال  1382مجتم ــع
توانيابـــان اســـتان قـــم را تأســـيس كـــرده
و مبـــادرت بـــه احـــداث ســـاختماني بـــا
امكانـــات ويـــژه معلـــوالن جســـميحركتي
کردنـــد .از آنجـــا كـــه طـــرح در دســـت
احـــداث بـــا ويژگيهـــاي خـــاص ،نيازمنـــد
اف ــراد متخص ــص و كارش ــناس ب ــوده اس ــت،
وراث ــان محت ــرم در ص ــدد شناس ــایي مراك ــز
مشـــابه برآمدنـــد.
از طریـــق مهنـــدس محمـــود فيـــض مركـــز
رع ــد ته ــران معرف ــي و آنه ــا را ب ــا عملك ــرد
مراک ــز رع ــد آش ــنا ش ــدند ك ــه م ــورد توج ــه
وی ق ــرار گرف ــت و پ ــس از توافق ــات بي ــن دو
طـــرف بـــا انتقـــال تجربـــه مـــوارد مشـــروحه
زي ــر م ــورد تصوي ــب ق ــرار گرف ــت:

مق ــرر ش ــد س ــاختمان نيم ــه تم ــام فع ــال و
تـــا اواســـط نيمـــه دوم ســـال  1391بخشـــي
حـــدود  5000متـــر مربـــع آمـــاده بهـــره
بـــرداري شـــود.
شـــروع فـــاز یـــک شـــامل :اجـــاره مـــكان
موقـــت و مناسبســـازي و راه انـــدازي
چنـــد رشـــته آموزشـــي از جملـــه رايانـــه،
حســـابداري و بعضـــي از رشـــتههاي صنايـــع
دســـتي بـــا مجـــوز بهزيســـتي و ســـازمان
فنــي و حرف ـهاي و تجهيــز كالس و كارگاههــا
و بهرهبـــرداري از آنهـــا خواهـــد بـــود.
جـــذب كارآمـــوز :از بيـــن خواهـــران و
بـــرادران معلـــول جســـميحركتي واجـــد
شـــرايط باشـــد.

هيئـــت مديـــره بـــا تشـــكيل جلســـات
متعـــدد تصميمـــات مهمـــي را اتخـــاذ
كـــرد كـــه تعـــدادي از آنهـــا بـــه شـــرح
زيـــر اجرایـــی شـــده اســـت:
انتخـــاب مشـــاور معمـــاري و ســـازه
صالحیتـــدار ،دريافـــت اســـتعالم از
پيمانـــكاران واجـــد شـــرايط ،ســـرعت
بخشـــيدن بـــه منظـــور بهرهبـــرداري
موقـــت از دو طبقـــه ســـاخته شـــده و
ســـاير اقدامـــات ضـــروري .همچنیـــن
رهـــن ســـاختماني بـــه مســـاحت 300
متـــر مربـــع بـــراي برگـــزاري ســـريع
كالسهـــاي آموزشـــي
رعـــد
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جشـــن والدت ســـومين امـــام معصـــوم
ب ــا حض ــور جمع ــي از نيك ــوكاران برگ ــزار
ش ــد ك ــه ب ــه نوع ــي گلري ــزان آغ ــاز ب ــه
كار پانزدهميـــن مركـــز رعـــد در اســـتان
قـــم محســـوب ميشـــد .مهمانـــان
نيكـــوكار در بخشهـــاي مختلـــف
نقـــدي و تجهيزاتـــی ،کمکهـــای
ارزنـــدهای را اهـــدا کردنـــد.
در حـــال حاضـــر ايـــن مجتمـــع در
ســـاختمان موقـــت بـــا  70توانيـــاب
دختـــر و پســـر در كالسهـــاي
آموزشـــي رایانـــه ،زبـــان انگلیســـی بـــا
مجـــوز فنیحرفـــهای فعـــال اســـت.
همچنیـــن کالسهـــای روزهـــای زوج
ویـــژه خواهـــران و روزهـــای فـــرد ویـــژه
بـــرادران اســـت.
محمـــود عامـــری مســـؤل دفتـــر
هماهنگـــی امـــور مراکـــز رعـــد در
ت جانبـــی مرکـــز قـــم
خصـــوص فعالیـــ 
اظهـــار کـــرد :از دیگـــر فعالیتهـــای
ای ــن مجتم ــع تش ــکیل گ ــروه همی ــاری
بانـــوان اســـت کـــه بـــا حضـــور  20نفـــر
از بانـــوان و چنـــد نفـــر از نیکـــوکاران
فعالیـــت خـــود را بـــه شـــرح زیـــر آغـــاز

کـــرده اســـت.
برگـــزاری  2گردهمایـــی بـــا دعـــوت از
خیریـــن بـــا عنـــوان جشـــن مولـــود خانـــی
بـــه منظـــور معرفـــی مجتـــع
برگـــزاری بـــازار نیکـــوکاری در دبیرســـتان
رازی قـــم
ش ــرکت در نمایش ــگاه ف ــرش اس ــتان ق ــم
ب ــه هم ــت مس ــؤالن ذی ب ــط
اهـــدا بســـتههای مـــواد غذایـــی بـــه
مناســـبت مـــاه مبـــارک رمضـــان بـــه
توانیابـــان و خانوادههـــای آنهـــا
رســـیدگی بـــه وضعیـــت فرهنگـــی
اجتماعـــی و مالـــی خانوادههـــای کـــم
درآمـــد بـــا بازدیـــد از منـــزل
شـــرکت در بـــازار آذرمـــاه بـــه مناســـبت
روز جهان ــی معل ــوالن ب ــا در اختی ــار داش ــتن
غرفـــه

تمـــام فعالیتهـــای ایـــن مرکـــز از
بهمـــن مـــاه ســـال  1391بـــه ســـاختمان
جدیـــد انتقـــال خواهـــد یافـــت و در همیـــن
راســـتا پانزدهمیـــن مرکـــز آمـــوزش فنـــی و
حرفـــهای وتوانبخشـــی معلـــوالن جســـمی
حرکتـــی ،حســـی را بـــا افتخـــار در کنـــار
بـــارگاه بـــی بـــی حضـــرت معصومـــه (س)
بـــه صـــورت  100درصـــد رایـــگان تقدیـــم
معلـــوالن اســـتان مقـــدس قـــم میکنـــد و
انتظـــار دارد بـــا قلمـــی و قدمـــی همـــراه و
همیـــار باشـــید و آن را بـــه عنـــوان گامـــی
دیگـــر در خدمـــت رســـانی بـــه قشـــری از
جامعـــه مصرفگـــرا بـــه تولیدکننـــده در
جهـــت خودکفایـــی فـــردی و جامعـــه تلقـــی
فرمائیـــد.
فهرســت نیازمندیهــای فــاز یــک مجتمــع
آموزشــی نیکــوکاری رعــد فاطمیــه قــم
(ســاختمان دائمــی) بلــوار غدیــر رو بــه روی
دانشــگاه قــم بــه شــرح زیــر اســت.

اخبار
آدرس م ــکان موق ــت :ق ــم ،خیاب ــان  19دی
(باج ــک) کوچ ــه  15پ ــاک 5
آدرس مـــکان دائمـــی :قـــم ،بلـــوار امیـــن،
بلـــوار الغدیـــر روبـــه روی دانشـــگاه قـــم
تلفن7722913-2859200-2855886 :

شرح
 -1تجهیزات سایت رایانه و وسائل جنبی با ظرفیت  12نفر
 -2تجهیز کالسهای حسابداری ،زبان ،مهارت زندگی
 -3تجهیز کارگاه معرق با ظرفیت  12نفر
 -4کارگاه خیاطی با ظرفیت  12نفر
 -5میز و صندلی اداری ،آموزشی ،امورمالی ،معاونتها
 -6تجهیز کلینیک فیزیوتراپی ،کاردرمانی ،گفتاردرمانی
 -7تجهیز نمازخانه
 -8خودرو مناسبسازی شده ویژه حمل ویلچر معلوالن (ون)
 -9سرویس کامل آبدارخانه عمومی کارآموزان
 -10وسایل و تجهیزات سالن پذیرایی با ظرفیت  100نفر
 -11تکمیل سیستم گرمایشی ساختمان دائمی

تعداد
رایانه و ضمائم آن ،میز و صندلی ،سرور
میز و صندلی دسته دار میز و صندلی مربی
میزکار ،لوازم معرق کاری مواد اولیه
چرخ خیاطی صنعتی ،برقی رومیزی ،میز برش
 4ست میز جلسات  12عدد صندلی
طبق فهرست موجود کارشناسان
یک دستگاه
یخچال ،فریزر ،سماور و وسایل چای
میز و صندلی پذیرایی  4و  6نفر
فن کوئل و دیگر تجهیزات جنبی

مراکز رعد

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

ب :فهرست هزینههای جاری مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد فاطمیه قم
در ساختمان دائمی (آموزشگاه فنی و حرفهای )
فهرست نیازمندیهای نقدی
 -1حق التدریس مربیان
 -2حقوق کارکنان (اداری ،آموزشی)
 -3ایاب و ذهاب کارآموزان  60نفر
 -4هزینه آب و برق ،گاز و تلفن
 -5پذیرایی از کارآموزان ،چای و شیرینی
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گزارش
اخبار

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 ماهه ابتدای سال 1391
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فعالیت های آموزشی و توان بخشی

امور ساختمانی

سه ماهه دوم سال 1391

کمک به مراکز

فعالیت های فرهنگی

اداری

خدماتی

اخبار

رعد در کنار شماست

یـــک ســـبد گل میتوانـــد نشـــانه همـــدردی و عـــرض تســـلیت یـــا وســـیله ای بـــرای بیـــان شـــادباش و اظهـــار شـــادمانی باشـــد .خیریـــه رعـــد
اس ــتندهایی در نظ ــر گرفت ــه ک ــه ع ــاوه ب ــر اینک ــه همچ ــون ی ــک س ــبد گل ،مه ــر و عالق ــه و همراه ــی ش ــما را ب ــه نزدیکانت ــان خاط ــر نش ــان م ــی
کن ــد ،نم ــادی از ن ــوع دوس ــتی و مفاهی ــم واالی انس ــانیت را ه ــم ب ــه نظرش ــان م ــی رس ــاند .ب ــا تقدی ــم ک ــردن ای ــن اس ــتندها ب ــه آش ــنایانتان عش ــق
ورزی ــدن ب ــه یکدیگ ــر و حمای ــت از ای ــن اش ــخاص را ب ــه آنه ــا تقدی ــم کنی ــد .ع ــاوه ب ــر ای ــن ش ــما م ــی توانی ــد ب ــا پرداخ ــت بخش ــی از هزین ــه ی ــک
س ــبد گل ب ــه موسس ــات خیری ــه از ،معل ــوالن حمای ــت کنی ــد و ب ــرای ح ــل مش ــکالت و درم ــان و بهب ــود ای ــن اش ــخاص گام برداری ــد .ای ــن موسس ــات
در ازای ای ــن کم ــک؛ از ط ــرف ش ــما و ب ــا ن ــام ش ــما اس ــتند مخصوص ــی را ب ــرای ش ــخص م ــورد نظرت ــان ارس ــال خواه ــد ک ــرد .ب ــی ش ــک ای ــن اق ــدام
ش ــما از هم ــه س ــبدها و دس ــته ه ــای گل؛ ب ــه یادماندن ــی و پ ــر معن ــی ت ــر خواه ــد ب ــود.
شماره تلفنهای ثابت  88371096-7و همراه  09367669811به صورت تمام وقت آماده دریافت سفارش عزیزان نیکوکار است.
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طرحی برای شادباش

معرفــي اســتعدادها و توانمنديهــاي
كارآمــوزان و هنرجويــان مجتمــع
رعــد يكــي از مســؤليتهاي اصلــي
مســؤالن ايــن مؤسســه خيريــه اســت
از ايــن رو هــر ســال در آســتانه عيــد
نــوروز برگزيــدهاي از آثــار هنــري
هنرجويــان در يــك رقابــت دوســتانه
و بــا داوري كارشناســان انتخــاب
ميشــود و در قالــب كارت پســتال
بــه عالقــه منــدان عرضــه ميشــود.
هم ــت س ــرو ش ــامل 6:كارت پس ــتال
و پاكتهـــاي مخصـــوص اســـت
كـــه در یـــک بســـته بنـــدی زیبـــا
ارايـــه ميشـــود ،همچنيـــن كارت
پســـتالهاي  2ماهـــي و مـــاه در
هف ــت س ــين ب ــراي دوس ــتاني پي ــش
بينـــي شـــده كـــه بـــه صـــورت تـــك
تـــک خريـــد ميكننـــد.
تلفن سفارشات88371096-7 :
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آشنایی با جامعه اعضای مجتمع رعد

ســـالها فعالیـــت مجتمـــع رعـــد و حضـــور پـــر افتخـــار در میـــان مـــردم نیکـــوکار ایـــن امـــکان را فراهـــم کـــرده اســـت تـــا
بســـیاری از شـــهروندان خیـــر و همـــدل بـــا تکمیـــل فـــرم عضویـــت رعـــد بـــه جمـــع دوســـتداران خدمـــت بـــه توانیابـــان
جســـمی حرکتـــی بپیوندنـــد.
در حـــال حاضـــر قریـــب بـــه  5هـــزار نفـــر عضـــو مجتمـــع نیکـــوکاری رعـــد هســـتند .ایـــن دوســـتان بـــا تکمیـــل فـــرم عضویـــت
و دریافـــت کارت شناســـایی ،رســـمأ ارتبـــاط مســـتمر خـــود را بـــا ایـــن تشـــکل حمایتـــی برقـــرار میســـازند.
تعییـــن مبلـــغ حـــق عضویـــت و شـــیوه پرداخـــت آن بـــه انتخـــاب عالقهمنـــدان مشـــخص میشـــود و بـــا در نظـــر گرفتـــن
ســـلیقه شـــخصی از مراجعـــه حضـــوری تـــا پرداخـــت از طریـــق سیســـتم بانکـــی و تحویـــل در محـــل بـــه نماینـــده مجتمـــع روش
متنـــوع پرداخـــت را شـــامل میشـــود.
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 نیکوکارانهاعضـــای محتـــرم مجتمـــع بـــا پرداخـــت بهموقـــع حـــق عضویـــت خـــود حمایـــت موثـــری از توانمندســـازی توانیابـــان بـــه
عمـــل میآورنـــد.
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 دانشــجوی جدید
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مرکزآموزش علمی کاربردی رعد نخستین
مؤسسه آموزش عالی مناسب سازی شده ویژه
افراد دارای معلولیت در رشته های زیر برای ترم
جدید دانشجو می پذیرد.
حسابداری
نرم افزار
گرافیک

کاردانی

عالقه مندان برای کسب اطالعات
بیشتر به نشانی اینترنتی

 www.raad-ac.irمراجعه فرمایند

مرکز آموزش علمی-کاربردی رعد

اخبار

نیکوکار گرامی

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

ب ــا س ــام ،ط ــرح حمای ــت از تحصی ــل دانش ــجویان نیازمن ــد و ت ــوان ی ــاب اقدام ــی خداپس ــندانه در کم ــک ب ــه رش ــد
اس ــتعدادهای ج ــوان کش ــور عزیزم ــان ای ــران اس ــت .در ای ــن ط ــرح نیک ــوکاران خی ــر ب ــا پرداخ ــت مبل ــغ مختص ــری
ب ــه ص ــورت ماهان ــه ( 500.000ری ــال ) در ط ــول یکس ــال هزین ــه ثب ــت ن ــام و ادام ــه تحصی ــل  2ت ــرم ی ــک دانش ــجوی
مستعد را تعهد میکنند.
عالقهمندان میتوانند با تکمیل این فرم در این طرح نیکوکارانه مشارکت فرمایند.
مشخصات نیکوکار
نام:
نشانی:

نام خانوادگی:

تلفن همراه:

مدت حمایت
یک ترم تحصیلی

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

تلفن ثابت:
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فرم
اخبار
عضویت

نیکوکارگرامی؛

لطفـــا بـــرای پیوســـتن بـــه گـــروه همنوعـــان رعـــد ،نســـبت بـــه تکمیـــل و ارســـال فـــرم زیـــر بـــه نشـــانی مجتمـــع

اقـــدام نماییـــد.

نام و نام خانوادگی:
میزان تحصیالت:
نشانی پستی :
کدپستی:
تلفن ثابت:

/

نام پدر:
رشته تحصیلی:

تاریخ تولد:
زمینه شغلی:

تلفن همراه:

پست الکترونیک:

/

 نحوه آشنایی با رعدحضور در مراسم رعد

همایشها و نمایشگاهها

معرف

تبلیغات

 لطفا 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 میدهید؟نامه الکترونیک

پیامک

تلفن

نامه پستی

ب ــا آش ــنایی کام ــل ب ــه اه ــداف و موازی ــن مجتم ــع آموزش ــی نیک ــوکاری رع ــد ،و ب ــا تعه ــد ب ــه ت ــاش در
اینجان ــب
مس ــیر تحق ــق آرمانه ــای انساندوس ــتانه مجتم ــع ،درخواس ــت پیوس ــتن ب ــه جم ــع همنوع ــان رع ــد را دارم.
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