




سال هشتم ، شماره 22 و 23 ، پاییز و زمستان 97 فصلنامه تالش سبز1فصلنامه تالش سبز سال هشتم ، شماره 22 و 23 ، پاییز و زمستان 97

صاحب امتیاز : مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج
                   مدیرمسئول : غالمرضا احمدی بیدا خویدی

                                  مدیراجرایی  : احمد کمالی روستا
                              طراح و صفحه آرا : انتشارات نارین رسانه
                                             روابط عمومی : مهدی خلخالی زاده

                          نشانی : کرج-گلشهرویال-بلوار مصطفی خمینی

      جنب پارک پدر-بن بست رعد-ساختمان مجتمع خیریه رعد کرج

فصلنامه آموزشی، پژوهشی خبری،اطالع رسانی سال هشتم / شماره 22 و 23 /پاییز و زمستان  1397

یکتا ــق  بنام خال

یادداشت مدیر مسئول ...................................................................................   2 
بیوگرافی مؤسسین .........................................................................................   5 

ورزش و نرمش توانیابان ..................................................................................  9
سفر زیارتی مشهد مقدس ..............................................................................  10

بازدید خانم توکلی کارشناس توانبخشی از رعد کرج ...................................  12
ضیافت افطاری مجتمع خیریه رعد کرج  .......................................................  13

شرکت در نمایشگاه های گرامیداشت هفته بهزیستی ..................................  14
بازدید کارشناسان محترم توانبخشی سازمان بهزیستی  .............................  15

بازدید مسئولین بهزیستی کشور و استان .....................................................  15
مراسم عزاداری امام حسین ...........................................................................   16

بازدید مدیرعامل سازمان فاوا از مجتمع رعد کرج ........................................  17
دیدار مدیر عامل کانون توانا قزوین از مجتمع خیریه رعد کرج ...................  18
بازدید نائب رئیس محترم شورای شهر کرج از مجتمع رعد کرج .................  19
برگزاری مسابقات بوچیا ..................................................................................  20
حضور در شرکت مهندسی و ساخت بویلر به مناسبت روز جهانی غذا  ..............  22
بازدید کارشناسان محترم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز...........  24
آموزش های فنی و حرفه ای فعال ، هدفمند و اثر بخش....................................  25
بازدید هیئت مدیره محترم سماوات از مجتمع رعد کرج......................................   26
27   ..................................................................... )ICT( کارگـاه استفاده خالقانه از فاوا
پنجمین همایش سمـاوات ........................................................................................   28
برگزاری جشن روز جهانی معلولین ..........................................................................   29

بازدید از مجتمع رعد کرج ........................................................................................   30
حضور سرکار خانم اکبری و جناب آقای مهندس زارع در مجتمع رعد کرج ......  32

جشن یلدا ....................................................................................................................  33
نشست صمیمانه مسئولین مجتمع رعد کرج با مربیان و اولیای کارآموزان.........   34

بازدید آقای آتشک و سلطانزاده از مجتمع خیریه رعد کرج ................................   36 
بازدید مسئولین هیأت ورزش معلولین ....................................................................   38 

بازدید جناب مهندس خندان .....................................................................................   39
نمایشگاه ویژه توانمندیهای معلوالن و سالمندان ......................................................    40

موفقیت کارآموزان مجتمع رعد کرج در پنجمین دوره جشنواره تئاتر معلولین ...........    42
راه اندازی مجموعه تخصصی طراحی و  تولید پوشاك مجتمع خیریه رعد کرج .................   43 

اولین نشست مجمع خیرین کارآفرین استان البرز .................................................................   44

026-32222060 مقاالت درج شده در فصلنامه تالش سبز بیانگر دیدگاه های نویسندگان آن است.
مسئولیت آگهــی های چاپ شده بر عهده صاحبان آگهی می باشد و مسئولیتی متوجه فصلنامه تالش سبز نیست.



سال هشتم ، شماره 22 و 23 ، پاییز و زمستان 297 فصلنامه تالش سبز3فصلنامه تالش سبز 2

غالمرضا احمدی بیدا خویدی

   یادداشت مدیرمسئول

       آیا وقت آن نرسیده که به وضع ترافیک شهر سامانی بدهیم؟

ــردم از روســتا هــا و شــهرهای کوچــک وکــم  ــت م ــا توســعه شهرنشــینی و مهاجــرت اکثری ب
برخــوردار بــه شــهرهای بــزرگ بدلیــل کمبــود امکانــات درمانــی - آموزشــی - رفاهــی و ... ، قطعاً 
مــردم جهــت رفــت و آمــد بــه وســایل نقلیــه شــخصی روی مــی آورنــد و اگــر مدیریــت شــهری 
و پلیــس راهــور فکــری بــرای ایــن ترددهــا و توقفهــا نکننــد دردســرها و مشــکالت آن گریبــان 
مــردم را خواهــد گرفــت، در حالیکــه اکنــون هــم نیمــی از مــردم درگیــر مشــکالتی هســتند کــه 
صاحبــان اتومبیلهــای ســرگردان در معابــر بــرای آنــان ایجــاد مــی کننــد وچــون فرهنــگ ســازی 
نمیشــود صاحبــان اتومبیــل درمعابــر پیــاده توقــف میکننــد وعابــر پیــاده مجبــور اســت از ســواره 
رو تــردد کننــد وایــن موجــب خطــر برخــورد اتومبیلهــا بــا آنــان اســت . دوبلــه وتوقــف میکننــد 
کــج ومعــوج توقــف میکننــد کــه عمــال یــک خــط عبــوری مســدود میشــود وانحــراف اتومبیلهــا 
بــرای عبــور ازایــن اتومبیــل متخلــف موجــب تصادفــات خواهــد شــد هرکجــا مســافر دســت بلند 
کــرد توقــف میکننــد روی خــط کشــی عابــر پیــاده توقــف میکنیــم روی خطوطــی کــه وجــود 
دارد رانندگــی میکنیــم وهــزاران درد دیگــر کــه موجــب حــق النــاس میشــود وبعضــا اســمش 
را زرنگــی میگذاریــم ایــا نمیخواهیــم ایــن دمــل چرکیــن را درمــان کنیــم ؟ ماهمــان نــوادگان 
ــد ومدعــی هســتیم متمــدن تریــن انســانهای  انســانهائی هســتیم کــه پاســارگاد را ســاخته ان
کــره زمیــن هســتیم !! تعییــن تکلیــف تــردد، توقــف اتومبیلهــا بــا شــهرداری اســت و شــهرداری 
وظیفــه دارد محــل پــارک خودروهــا را مشــخص کنــد و خــط کشــی و بــا نصــب پارکومتــر مردم 
را قانونمنــد کنــد، چــرا کــه مــردم مــا ذاتــاً قانــون گریــز هســتند و همیشــه بــه دنبــال راه فــرار و 

دور زدن قوانیــن بــوده انــد.

بــا کمــال تأســف شــهرداری هزینــه هنگفتــی بــرای نصــب پارکومتــر در ســطح شــهر و مجهــز 
کــردن شــهر بــه فیبــر نــوری صــرف کــرده ولــی مــدت زیــادی اســت کــه از ایــن امکانــات بهــره 
بــرداری نمیشــود و کــم کــم ایــن تجهیــزات در حــال مســتهلک شــدن اســت وخــالء ایــن ابــزار 
کامــال مشــهود اســت . مگــر میشــود شــهر را بــه حــال خــود رهــا کــرد وهرکــس هرمحلــی یافت 

پــارک کنــد وبــرای دیگــران مزاحمــت ایجــاد کنــد؟ 

در طــرح جامــع وتفصیلــی پارکینگهــای عمومــی دیــده شــده وشــهرداری وظیفــه دارد از بودجــه 
ایکــه بــرای احــداث ایــن فضاهــا درنظــر میگیــرد بــر اســاس برنامــه پنــج ســاله پارکینــگ احداث 
کنــد ومــردم ازایــن مکانهــا بهــره بــرداری کننــد ایــا شــورای اســالمی شــهر بعنــوان نماینــدگان 
مــردم شــهر گزارشــی از مدیریــت شــهری میگیرنــد وبــه مــردم منعکــس میکننــد ؟ آیــا خــود را 

مکلــف بــه ارائــه گــزارش عملکــرد شــش ماهــه ویکســاله وچهــار ســاله بــه مــردم مــی داننــد؟
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معابــر شــهری فاقــد خــط کشــی بــوده و خطــوط 
راهنمــا نداریــم در واقــع رانندهــا بــا ســلیقه هــای خــود 
و تفکرهــای خودشــان رفتــار میکننــد در حالیکــه کلیــه 
رفتــار مــردم بایــد قانونمنــد و بــا برنامــه باشــد. چطــور 
میتــوان شــهری را اداره کــرد و مــردم را بــه حــال خــود 
رهــا کــرد در حالیکــه تکلیــف مــردم را روشــن نکــرده 
ــاً  ــان اعمــال نمیشــود قطع ــرای آن ــی ب ــن کنترل و قوانی
تمامــی قوانیــن ضمانــت اجرائــی دارد و ضمانــت اجرائــی 

ــود. آنهــا هــم کنتــرل دقیــق خواهــد ب

ــر  ــر اســاس قوانینــی کــه ب در تمــام دنیــا راننــده هــا ب
ایشــان تعریــف شــده رفتــار میکننــد و جهــت رفتــن بــه 
یــک مقصــدی تابــع تابلوهــای راهنمــا، خــط کشــی هــا، 
و ضوابطــی هســتند کــه از قبــل در ســطح معابر شــهری 
ــد در  طراحــی و اجــرا شــده اســت قبــل از چهــارراه بای
ــه  ــی ک ــش هائ ــا فل ــد و ب ــاری حرکــت کن خطــوط کن
در کــف خیابــان طراحــی شــده بــه راننــده میگویــد بــه 
راســت و یــا چــپ و یا مســتقیم بــرود. ولــی در کشــور ما 
راننــده در مســیر ســمت راســت ) خطــوط انتهای ســمت 
راســت( حرکــت میکنــد و در تقاطــع بــا گــردش کــردن 
جلــو ســایر اتومبیلهــا بــه چــپ گــردش میکنــد. در واقع 
ایــن نوعــی توهیــن بــه ســایرین اســت و هیچکــس هــم 
تــا کنــون جهــت اصــالح رفتــاری مــردم اقدامــی ننموده 

اســت.

مــا در ســطح شــهر شــاهد رفتارهــای ناهنجــار مردمــی 
ــه  ــی ب ــی توجه ــا. ب ــران را آزار میده ــه دیگ هســتیم ک
چــراغ قرمــز، حرکــت بــر خــالف جهــت، ورود ممنــوع، 
توقفهــای دوبلــه و ســوبله و از همــه مهمتــر دایــر کــردن 
مراکــز آموزشــی بــر معابــر اصلــی کــه در زمــان شــروع 
ــرای  ــاء محصلیــن ب ــی اولی ــان تعطیل کالس درس  و زم
ــه  ــو مدرســه دوبل ــاده کــردن  فرزندشــان جل ســوار وپی
وســوبله توقــف میکننــد و مالحظــه میشــود کــه ترافیک 

ــس  ــود و هیچک ــم میش ــان حاک ــر آن خیاب ــنگینی ب س
هــم توجهــی نــدارد حــال اگــر درایــن لحظــات اتومبیــل 
امــدادی بــرای نجــات همنوعانمــان بخواهــد ازاین مســیر 
عبــور کنــد چــه خواهــد شــد وعواقــب آن برعهــده چــه 

کســی خواهــد بــود 

در حالیکــه بــه راحتــی میتــوان ایــن مســئله را مدیریــت 
ــرای ســایرین ایجــاد  ــری ب کــرد کــه مزاحمتهــای کمت

نمائیــم  واحیانــا دچــار عــذاب وجــدان نشــویم:

آمــوزش و پــرورش حــق نداشــته باشــد مــدارس جدیــد 
ــز  ــر هــم مراک ــد و اگ ــر کن ــی دای ــر خیابانهــای اصل را ب
آموزشــی از قبــل وجــود داشــته محلــی جهــت ســوار و 
ــا  ــاط مدرســه و ی ــوزان  در حی ــش آم ــاده کــردن دان پی
ــد ودرجلســات انجمــن  ــی کن ــر مجــاور پیــش بین معاب
ــه  ــه ب ــد ک ــوزش بدهن ــاء آم ــه اولی ــان ب ــاء ومربی اولی
فرزندتــان بیاموزیــد درفاصلــه بیشــتری بامدرســه ســوار 

ــردم نشــویم  ــه مزاحــم م ــاده شــود ک وپی

پارکــو مترهائــی کــه نصــب شــده همــه بالاســتفاده مانده 
ولــی بــه همیــن دلیــل صاحبــان مغــازه هــا و کســبه در 
ســطح شــهر از صبــح اتومبیــل خــود را جلــو درب مغــازه 
پــارک میکننــد و تــا شــب هــم ایــن بخــش از خیابــان 
کــه متعلــق بــه همــه مــردم شــهر اســت در انحصــار این 
ــای  ــن واحده ــداران ای ــن و خری ــت و مراجعی ــراد اس اف
ــارک  ــل پ ــردن مح ــدا ک ــت پی ــرگردان جه ــی س صنف
خــودرو هســتند و اکثــراً دوبلــه توقــف میکننــد و رفــت و 
آمــد را مختــل میکننــد ولــی اگــر توقــف رایــگان نباشــد 
و راننــده هــا مجــاز بــه توقــف بیــش از دو یا ســه ســاعت 
نباشــند هیچــگاه حاضــر نیســتند بــا وســیله شــخصی به 

مرکــز شــهر ســفر کننــد .

بــه راســتی کجــای دنیــا ایــن رفتارهــا منطقــی اســت که 
در کشــور مــا از کنــار همــه ایــن هــا بــی تفــاوت عبــور 
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میکنیــم  ؟ اگــر پارکومتــر هماننــد ســایر کشــورها فعــال 
باشــد کمتــر راننــده ای حاضــر اســت بیــش از یــک یا دو 
ســاعت در کنــار خیابــان پــارک کنــد. چــرا کــه در اکثــر 
کشــورهای اروپائــی پــارک کنــار معابــر بســته بــه درجــه 
خیابــان از 2 یــورو تــا 4 یــورو اســت. در واقــع بــه راننــده 
هــا هشــدار میدهنــد کــه حــق نداریــد بــا اتومبیــل بــه 
ــه  ــل ب ــا اتومبی ــم ب ــر ه ــد. اگ ــفر کنی ــهر س ــز ش مراک
ــا 3 و 4  ــف 2 و ی ــر ســاعت توق ــد ه ــز شــهر بیائی مراک
یــورو بایــد پرداخــت کنیــد البتــه از ســاعت 10 شــب تــا 

8 صبــح توقــف در کنــار معابــر رایــگان اســت.

ــه همیــن دلیــل اکثــر مــردم جهــت رفــت و آمــد در  ب
ســطح شــعر بــا دوچرخــه و یــا پیــاده حرکــت میکننــد 
و در مســافتهای طوالنــی هــم از وســایط نقلیــه عمومــی 
ــتفاده  ــهری اس ــار ش ــوس و قط ــی، اتوب ــل تاکس از قبی

میکننــد.

ــاد  ــهرداری ایج ــای ش ــه ه ــر از وظیف ــی دیگ ــه یک البت
مســیر هائــی بــرای تــردد دوچرخــه اســت وبهتــر اســت 
قبــل از ســه شــنبه هــای بــدون خــودرو مســیری بــرای 
دوچرخــه ســوار ایجــاد کنیــم کــه دوچرخــه ســوار بتواند 
درامنیــت بــه مقصــد برســد ســپس از آنهــا بخواهیــم بــا 
دوچرخــه مســافتهای کوتــاه را طــی کنیــم وجلــو درب 
ــل  ــره وقف ــارک دوچ ــرای پ ــی ب ــازمانها محل ادارات وس

کــردن وجــود داشــته باشــد. 

موضــوع دیگــر  کنتــرل ســرعت در ســطح شــهر و جــاده 
ــه خــود اجــازه نمیدهــد کــه  هــا اســت  و هیچکــس ب
بیــش از ســرعت مجــاز حرکت کنــد و تخلفــات رانندگی 
بصــورت دقیــق رصــد میشــود در واقــع تمامــی رانندگان 
ــن  ــا کوچکتری ــتند و ب ــر هس ــت نظ ــه تح ــد ک میدانن
تخلفــی بایــد تــاوان بدهند ودرصــورت تخطی از ســرعت 
ــزل ارســال میشــود  ــه درب من ــه ب مجــاز قبــض جریم
وبایــد تــاوان خــالف خــودرا پرداخــت کنــد .نمونــه بــارز 
ایــن مســئله شــهر یــزد اســت کــه تمام ســطوح شــهری 
بادوربیــن تحــت کنتــرل اســت وســرعت مجــاز درســطح 
شــهر 60کیلومتــر درســاعت اســت وســرعت بیــش ازاین 

موجــب ارســال قبــض جریمــه خواهــد بــود.

لــذا وقتــی میگوئیــم اروپائــی هــا قانــون منــد هســتند 
در واقــع ابتــدا مجبــور بــه رعایــت قانــون شــده انــد تــا 
ــد کــه  ــون میدانن ــده اســت و اکن ــادت درآم بصــورت ع
ــب  ــی موج ــی و رانندگ ــن راهنمائ ــت قوانی ــدم رعای ع
جرائــم ســنگین خواهــد بــود. تمامــی ایــن مــوارد دســت 
ــوند،  ــد ش ــردم قانونمن ــا م ــت ت ــم داده اس ــت ه بدس

ــر از  ــردم کمت آلودگــی زیســت محیطــی کــم شــده، م
ــل  ــه حداق ــا ب ــی میشــوند، درگیریه دســت هــم عصبان

رســیده اســت.

آنهــا نــه از مــا متمــدن تــر هســتند نــه بــا هــوش تــر نــه 
عاقــل تــر و نــه ... بلکــه وادار بــه رعایــت قوانیــن شــده 
انــد و تبدیــل بــه عــادت شــده ولــی رفــاه را بــرای ســایر 

مــردم بــه ارمغــان آورده اســت. 

آیــا درســطح شــهرهایمان عابــر پیــاده جایگاهــی 
شایســته دارد ؟ ایــن همــان شــخصی اســت کــه وقتــی 
ســوار برمرکــب خــود اســت برایــش ارزش قائل میشــویم 
ــا  ــر کنیــم ت و میخواهیــم هــر روز خیابانهــا راعریــض ت

ــردد کنــد  ــر ت راحــت ت

ــاده  ــل شــویم وپی ــرای خــودش ارزش قائ ــم ب ــار ه یکب
روهــا رااصــالح کنیــم تــا اگــر ناتــوان وکــم تــوان اســت 
ویــا معلولیــت دارد بتوانــد راحــت تــردد کنــد . ومطمئــن 
ــی گریبــان همــه ماراخواهــد  ــی وکــم توان باشــیم ناتوان
ــکاش  ــم ای ــه میخوری ــه غبط ــت ک ــت اس ــت وانوق گرف
ــالح  ــن اص ــود ای ــتانم ب ــور دردس ــام ام ــه زم درزمانیک
معابــر راانجــام داده بــودم تــا االن خــودم بتوانــم راحــت 
ــر درســطح شــهر رفــت وآمــد کنــم ومحتــاج کمــک  ت

ــران نباشــم . دیگ

عزیــز بزرگــوار. مدیــر محتــرم . توانیابان)معلولیــن( هــم 
حــق وحقوقــی دارنــد کــه بدســت من وشــما ادا میشــود 

دســت بــکار شــویم .

ــگ  ــپ پارکین ــه رم ــی ک ــار متجاوزین ــاوت ازکن ــی تف ب
خــود رادرمعبــر اجرامیکننــد ویاموانعــی درپیــاده روهــا 
ــان را  ــازه ومنزلش ــه مغ ــه ورود ب ــد و پل ــب میکنن نص
درپیــاده رو نصــب میکننــد وهــر روز حقوقــی از معلولین 
وســالمندان ضایــع مینماینــد عبــور نکنیــم اینهــا هــم 
ــن حــق  ــن وشــما شــریک درای ــاس اســت وم حــق الن

ــد الناس.خــود دانی

ــالح  ــان اص ــم رفتارم ــروع نکنی ــا ش ــید ت ــن باش مطمئ
نخواهــد شــد هرتغییــری مخالــف دارد ونبایــد ازمخالفت 
بعضــی هــا نگــران شــد ودســت ازکار کشــید پس دســت 
ــان  ــه راهت ــردم بدرق ــای م ــد دع ــوید وبدانی ــه کار ش ب

ــود خواهــد ب

                                                                          
والسالم  من اهلل التوفیق
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غالمرضا احمدی ــن  ــدی در پنجــم فروردی مهنــدس غالمرضــا احمــدی بیداخوی
1338 در روســتای بیداخویــد یــزد در خانــواده مذهبــی دیــده 
بــه جهــان گشــود و بــا آمــوزش قــرآن زیــر نظــر پــدر قبــل از 
ــرآن  ــزء ق ــی ج ــت س ــه قرائ ــلط ب ــی مس ــه دوره ابتدای ورود ب
ــزد تمــام کــرده و  ــی را در ی ــم شــد. وی تحصیــالت ابتدای کری
ســپس بــه تهــران مهاجــرت نمــود و بــا توجــه بــه عالقــه زیــاد 
ــه ادامــه تحصیــالت پرداخــت  ــا کار ب ــه تحصیــالت، همــراه ب ب
ــی  ــری و قبول ــور سراس ــرکت در کنک ــا ش ــال 13۵۷ ب و در س
در رشــته مهندســی راه و ســاختمان وارد دانشــگاه گردیــد. 
همزمــان بــا انقــالب اســالمی و تعطیلــی دانشــگاه هــا بــه دلیــل 
ــده  ــالم ش ــتان ای ــازندگی اس ــاد س ــی، وارد جه ــالب فرهنگ انق
ــت  ــغول خدم ــاد مش ــران جه ــره عم ــس دای ــوان رئی ــه عن و ب
ــه  ــا انتقالــی از یــزد ب شــد و پــس از بازگشــایی دانشــگاه هــا ب
تهــران جهــت ادامــه تحصیــل مراجعــت نمــود. در ســال 136۵ 
بــا فراخــوان شــهرداری تهــران علیرغــم آن کــه از شــرکت نفــت 
ــی  ــود، ول ــده ب ــل آم ــوت بعم ــکاری دع ــت هم ــان جه از ایش
ــهرداری  ــازی وارد ش ــه راه و شهرس ــه مقول ــه ب ــت عالق ــه عل ب
تهــران شــد. وی در حیــن کار و فعالیــت در شــهرداری تهــران 
ــه  ــق ب ــود موف ــته خ ــری در رش ــور سراس ــرکت در کنک ــا ش ب
ــال 13۷۹ وارد پســت  ــد. از س ــدرک کارشناســی گردی ــذ م اخ
ــق و  ــاری مناط ــازی و معم ــاون شهرس ــا مع ــی ت ــای مدیریت ه
قائــم مقــام مناطــق شــهرداری شــهر تهــران گردیــد. در همیــن 
ــته  ــد در رش ــی ارش ــدرک کارشناس ــذ م ــه اخ ــق ب ــن موف حی
برنامــه ریــزی شــهری شــده و غریــب بــه مــدت 3 ســال و انــدی 
ــزی  ــهرداری مرک ــاری ش ــازی و معم ــاون شهرس ــمت مع در س
شــهر کــرج بــه مــردم ایــن شــهر خدمــت کــرده و مدتــی نیــز 
ــه  ــرز مشــغول ب ــی اســتانداری الب ــر فن ــر کل دفت ــوان مدی بعن
ــز  ــود را نی ــت خ ــان خدم ــر پای ــال آخ ــد. 3 س ــت بودن خدم
ــل  ــر عام ــد غی ــات و پدافن ــی عملی ــاون آمادگ ــوان مع ــه عن ب
ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهــران و معاونــت 
هماهنگــی و برنامــه ریــزی ســتاد مدیریــت بحــران شــهر تهــران 

ــد. ــه خدمــت بودن مشــغول ب
مختلــف  هــای  دوره  در  شــهرداری  در  خدمــت  دوران  در 
ــای  ــنامه ه ــذ دانش ــه اخ ــق ب ــوده و موف ــرکت نم ــی ش آموزش
ــی  ــداد ۵ دوره آموزش ــن تع ــت و همچنی ــده اس ــف گردی مختل
ــف  ــای مختل ــتان ه ــتانی در اس ــهری و اس ــران ش ــرای مدی ب

ــد. ــزار نمودن ــور برگ کش
ایشــان  خیرخواهانــه  هــای  فعالیــت   از 
مــی تــوان از تاســیس مجتمــع خیریــه 
آموزشــی و توانبخشــی رعــد کــرج در ســال 
1380 نــام بــرد کــه در زمینه ارائــه خدمات 
توانبخشــی و آمــوزش ویــژه جانبــازان و 
معلولیــن جســمی و حرکتــی بصــورت 100 
ــا  ــد و ت ــی نمای ــت م ــگان فعالی ــد رای درص
ــه جــذب و آمــوزش بیــش  کنــون موفــق ب
از 4000 نفــر دوره از تــوان یابــان جســمی 

ــود دارد. ــه خ ــی را در کارنام و حرکت

بعنــوان مولــف کتــاب “مــالک 
عمــل شــهرداری کــرج” را 
ــانده  ــاپ رس ــه چ ــف و ب تالی
ــردم و  ــوم م ــار عم و در اختی
دوایــر دولتــی قــرار دادنــد 
و همچنیــن در دوره هفتــم 
ریاســت جمهــوری بــه دلیــل 
ــه  ــه و خالصان ــت صادقان خدم
بعنــوان مدیــر نمونه کشــوری 
معرفــی شــده و لــوح تقدیــر از 
رئیــس جمهــور وقــت دریافت 
ــان  ــن در زم ــد. همچنی نمودن
ــرج  ــهرداری ک ــت در ش خدم
از معــاون وزیــر کشــور و وزیــر 
ــازی و مســئولین  راه و شهرس
ــر  ــای تقدی ــوح ه ــتانی ل اس

ــد. ــت نمودن دریاف

بیــــوگرافی مــؤسسیــن
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       سوابق تحصیلی

   کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
   کارشناسی راه و ساختمان

      سوابق کاری و اجرایی

    مســئول عمــران جهــاد ســازندگی ایــالم در دوران 
جنــگ تحمیلــی

    معاونــت شهرســازی و معمــاری مناطــق شــهرداری 
تهــران

    قائم مقام شهردار منطقه ۹ تهران
    معــاون آمادگــی، عملیــات ســتاد مدیریــت بحــران 

شــهر تهــران
ســازمان  ریــزی  برنامــه  و  هماهنگــی  معــاون     

تهــران شــهر  بحــران  مدیریــت  و  پیشــگیری 
    معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری کــرج در 

دوران مهنــدس آقــازاده
    مدیر کل دفتر فنی استانداری البرز

ــره  ــت مدی ــس هیئ ــل و رئی ــر عام ــس، مدی     موس
مجتمــع خیریــه آموزشــی و توانبخشــی رعــد کــرج از 

ــا کنــون ســال 80 ت
    برگــزار کننــده پنــج دوره آموزش ضوابط شــهرداری 

هــا جهــت مدیــران فرمانداری هــا و شــهرداری کرج
ــس  ــل و تدری ــالک عم ــاب م ــاپ کت ــن و چ     تدوی
ــط و مقــررات شهرســازی و معمــاری شــهرداری  ضواب

کــرج
   مدیــر مســئول مجلــه تــالش ســبز از ســال 88 تــا 

کنــون
   مدرس ضوابط دستورات شهرداری ها

   مشــاور فرمانــدار تهــران و عضــو کمیســیون تطبیــق 
لوایــح شــورای شــهر تهــران

ــالمی  ــورای اس ــاری ش ــازی و معم ــاور شهرس    مش
ــهر ــهر کمالش ش

ــف تخصصــی و  ــای آموزشــی مختل ــن دوره ه همچنی
ــر  ــن و تقدی ــد و عناوی ــده ان ــی را گذران ــر تخصص غی
ــت  ــوری دریاف ــات کش ــی از مقام ــای مختلف ــه ه نام

ــد. نمــوده ان
ــی  ــی و توانبخش ــه آموزش ــع خیری ــیس مجتم در تاس
ــذ  ــی و اخ ــل قانون ــی مراح ــس از ط ــرج  پ ــد ک رع
مجوزهــای الزم از ســازمان هــای بهزیســتی و اداره کل 

آمــوزش فنــی و حرفــه ای و نیــروی انتظامــی در 
اداره ثبــت شــرکت هــا بــا شــماره ۵86 بــه ثبــت 
رســیده و در زمینــه جــذب معلولیــن جســمی و 
حرکتــی دختــر و پســر بــاالی 14 ســال و آموزش 
رشــته هــای مختلــف فنــی و حرفــه ای )صنایــع 
ــت  ــع باف ــی، صنای ــی و بازرگان ــور مال ــوب، ام چ
ــات(  ــاوری اطالع ــع پوشــاک و فن ــرش، صنای و ف
ــی،  ــون خوشنویس ــری همچ ــای هن ــته ه و رش
ویتــرای،  دوزی،  نمــد  نقاشــی،  و  طراحــی 
ــارت  ــرآن، مه ــوزش ق ــن آم ــیقی و همچنی موس
هــای زندگــی، زبــان انگلیســی و دوره هــای 
ورزشــی همچــون بوچیــا، پینــگ پنــگ، شــطرنج 
ــی  ــات توانبخش ــه خدم ــتی و ارائ ــال دس و فوتب
بطــور 100% رایــگان فعالیــت دارد و هزینــه هــای 
ــن  ــوکار تامی ــر و نیک ــردم خی ــم م ــه را ه مربوط

ــد. مــی نماین
مجتمــع،  ایــن  اهــداف  مهمتریــن  از  یکــی 
آمــوزش منتهــی بــه اشــتغال ایــن عزیــزان مــی 
باشــد بــه همیــن دلیــل هرکارآمــوز متناســب بــا 
شــرایط جســمی پــس از گذرانــدن دوره آمــوزش 
جهــت شــرکت در آزمــون رشــته مربوطــه و اخــذ 
ــه  ــی و حرف ــازمان فن ــه س ــارت ب ــه مه گواهینام
ای معرفــی مــی گــردد و متعاقــب آن ســعی بــر 
آن اســت کــه یــا در یکــی از ســازمان هــا، ادارات 
ــا  و یــا شــرکت هــای حقیقــی و یــا حقوقــی و ی
کارگاه هــای حمایتــی و یــا حداقــل بطــور خــود 
اشــتغالی در منــزل بــه کار مشــغول گردنــد. ایــن 
ــاوری، عــزت نفــس، افزایــش  عمــل باعــث خودب
امیــد بــه زندگــی و در مجمــوع ایجــاد شــادی و 

شــعف در اینگونــه افــراد مــی شــود.
ــد  ــی رع ــی و توانبخش ــه آموزش ــع خیری مجتم
کــرج مفتخــر اســت کــه توانســته اســت از بــدو 
تاســیس تاکنــون حــدود 1000 نفــر از ایــن 
عزیــزان را جــذب و هــر یــک را حداقــل در ســه 
ــه  ــراد کارآموخت ــن اف رشــته آمــوزش دهــد از ای
ــغول  ــف مش ــرق مختل ــه ط ــر ب ــدود 200 نف ح
ــای بســیار  ــت ه ــه کار هســتند و بعضــا موفقی ب
چشــم گیــر و قابــل تحســینی را در زمینــه هــای 
ــد. هــم  کاری، هنــری و علمــی کســب نمــوده ان
اینــک نیــز تعــداد 1۵0 نفــر کارآمــوزان دختــر و 

پســر تحــت آمــوزش مــی باشــند.
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نام و نام خانوادگی   :  علی سلطان زاده                 
درجه تحصیلی       :   کارشناسی

رشته تحصیلی       :   مهندس مکانیک
دانشگاه                :   صنعتی شریف

تاریخ                   :   13۵1
سمت                  :   سهامدار و کارشناس ارشد بخش نظارت مهندسی شرکت مهندسین مشاور صنعتی رعدان

شروع همکاری       :    1364

       تجربیات

قبل از رعدان :
1  - کارشناس فنی شرکت صنعتی سافیاد

2  - معاون فنی شرکت کارمایه
3  - معاون فنی شرکت تکاپو )طراح و تولید کننده برج خنک کن های مکعبی و ذوزنقه ای(

4  - مدیر عامل شرکت تکاپو )ساخت سیلوهای چغندر قند کارخانه میاندوآب(
۵  - رئیس کارگاه عمران انقالب اسالمی

6  - طراحی و ساخت پروژه های صنعتی و عمرانی در کردستان و بندر جاسک
۷  - واحد مهندسی ستاد جنگ های نامنظم )طرح تولید ماشین آالت راهسازی(

8  - عضو هیئت مدیره ستاد آموزش راهسازی وزارت راه و ترابری
۹  - سرپرست جهاد خودکفائی وزارت راه و ترابری )طرح تولید ماشین آالت راهسازی(

10- مسئول نصب ماشین آالت جهاد سیلو  ها )نصب ماشین آالت سیلوهای صوفیان و تاکستان و آسیاب صوفیان(

       در شرکت مهندسین مشاور صنعتی رعدان :

1- مسئول دستگاه نظارت بر اجرای پروژه های مجتمع سردخانه تهرانپارس ، کارخانه چرم ویان ، چند کارخانه 
در چرمشهر ورامین ، کارخانه آرد زابل و کارخانه تولید آجر مرجانکار

2- مسئول دستگاه نظارت پروژه بیمارستان الله
3 - تهیه کننده اسناد مناقصه  F.P.C سیمان خمسه
4 - مسئول هماهنگی و پیگیری پروژه سیمان خمسه

6 - معاون بخش تاسیسات مکانیکی شرمت

       در امور خیریه :

1-عضو هیئت مدیره مجتمع نیکوکاری رعد
2-عضو هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

3-عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن احیاء ارزشها
4-عضو هیئت مدیرع و خزانه دار انجمن توانیاب

علی سلطان زاده
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اصغر شیراز پور

اصغر شیراز پور فرزند نصراهلل متولد 1324 - 
متولد کرمان

        سوابق تحصیلی:

لیسانس ، فوق لیسانس ، فوق مهندسی 
)دانشوری( مهندسی مکانیک

محل تحصیل لیسانس : تهران ، دانشگاه علم و 
صنعت ایران سال 134۵

فوق لیسانس و فوق مهندسی : دانشگاه پری 
توریا- کشور آفریقای جنوبی 13۵۵

      سوابق علمی : 

عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه علم و صنعت 
ایران و دانشگاه آزاد اسالمی کرج

تدریس دانشگاهی بیش از ۵0 سال

      سوابق مدیریت در دانشگاه :

سرپرستی کارگاه های آموزشی
مدیر دانشجویی

مدیر تدارکات
مدیریت طرح و بودجه

از موسسین دانشگاه آزاد اسالمی کرج
رئیس دانشکده فنی و مهندسی و مدیر گروه 

مهندسی مکانیک

       سوابق مدیریت در صنعت :

قائم مقام موسسه مطالبات و برنامه ریزی آموزشی 
سازمان نوسازی صنایع ایران

مدیریت آموزش و تحقیق

طرح و برنامه و برنامه ریزی
تحقیق و توسعه و مدیر تولید و برنامه ریزی 

خودروسازی مزدا
مدیریت کارخانه )ماشین سازی و لوازم خانگی(

        سوابق حرفه ای :

عضو هیئت مدیره و هیات رئیسه سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان تهران در دوره سوم
عضو گروه تخصصی مکانیک و مشاور سازمان 

نظام مهندسی ساختمان کشور
 

       سوابق رسانه ای:

عضو هیئت تحریریه مجالت تخصصی آباد بوم 
- پیام تهران - شمس

       سوابق ورزشی :

عضو تنیس روی میز دانشگاه علم و صنعت 
ایران

کاپیتان تنیس روی میز باشگاه تنیس روی میز 
دانشگاه پری توریا
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ــرح  در روز دوشــنبه  ــه مف ــک برنام ــه بهزیســتی طــی ی ــه مناســبت هفت ب
ــدر  ــارک پ ــب پ ــا حضــور در جن ــرج ب ــد ک ــان رع ــورخ ۹۷/04/2۵ توانیاب م
بــا اجــرا حــرکات نرمشــی و ورزشــی و برگــزاری مســابقه پرتــاپ تــوپ بــه 
همــراه موســیقی فضــای کامــال شــاد و مفــرح ایجــاد نمودنــد . در ایــن برنامه 
حضــور مســئولین محتــرم مجتمــع خیریــه آموزشــی توانبخشــی رعــد کــرج 

هــم حضــور داشــتند.

ورزش و نـــــرمش تـــوانیـــابان
مجتمع خیریه آموزشی رعد کرج
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ــه آموزشــی توانبخشــی  ــد ســنوات گذشــته مجتمــع خیری امســال نیزمانن
رعــد کــرج بــا هماهنگــی دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس در اســتان البــرز 
ــه  ــک کاروان واحــد ب ــوزان و همراهــان را طــی ی ــر از کارآم تعــداد 108 نف
ــنبه  ــت کاروان در روز چهارش ــد. حرک ــزام نمودن ــدس اع ــهد مق ــهر مش ش
مــورخ ۹۷/02/1۹ راس ســاعت 1۷:30 از ایســتگاه راه آهــن کــرج بــا حرکــت 
ــه ایســتگاه راه  قطــار آغــاز گردیــد و ســاعت 4:30 بامــداد روز ۹۷/02/20 ب
ــز توســط  ــوالن عزی ــردن معل ــاده ک آهــن شــهر مشــهد رســید ســوار و پی
همراهــان و نیروهــای کمکــی در نظــر گرفتــه شــده توســط مجتمــع انجــام 
گرفــت و طــی هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه بــا مدیریــت محتــرم هتــل 
ــوس جهــت  ــداد 3 دســتگاه اتوب ــز تع ــام رضــا و نی ــان 23 ام ــزدر خیاب پالی

حمــل توانیابــان بــه محــل اقامتشــان ، ایــن امــر انجــام گرفــت. 
در ایــن ســفر جنــاب آقــای مهنــدس احمــدی موســس و مدیرعامــل محتــرم 
ــره کاروان را  ــت مدی ــرم هیئ ــای محت ــن اعض ــه و همچنی ــع خیری مجتم

ــد. همراهــی میکردن
پــس از اســکان توانیابــان در محــل اقامــت و رایزنــی هــای مدیریــت محتــرم 
ســرکار خانــم میرظفرجویــان بــا آســتان قــدس رضــوی بــرآن گردیــد تعــداد 
۹ وعــده غذائــی ایــن کاروان توســط آســتان تهیــه و در محــل هتــل ســرو 
گردیــد و یــک نوبــت نیــز در روز جمعــه مــورخ ۹۷/02/20 توانیابــان مجتمع 
خیریــه رعــد کــرج مهمــان مهمانســرای حــرم مقــدس رضــوی بــه صــرف 
ــی انجــام  ــه و روحان ــر در فضــای کامــال صمیمان ــن ام ــه ای ــد ک ــار بودن ناه

پذیرفــت. 
مراســم قــرق پنجــره فــوالد نیــز در همــان روز جمعــه مــورخ ۹۷/02/20 در 
ــا در فضــای  ــز انجــام پذیرفــت ت ــان عزی ــرای توانیاب حــرم مطهــر رضــوی ب

کامــال روحانــی بــا امــام خــود خلــوت و یــک دل ســیر زیــارت نماینــد.
کاروان زیارتــی مجتمــع خیریــه آموزشــی توانبخشــی رعــد کــرج در تاریــخ 
۹۷/02/23 راس ســاعت 14:30 بــا قطــار مشــهد کــرج بــه طــرف شــهر کرج 
ــا بدرقــه دوســتان اســتان خراســان  ــی ب حرکــت نمــود و ایــن ســفر روحان
رضــوی و چشــمان اشــک آلــوده توانیابــان عزیــز از فــراق آغــوش امام هشــتم 
حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا المرتضــی )ع( بــه پایــان رســید. باشــد کــه 

حضرتــش در روز محشــر شــافی تمــام شــیعیان خــود گــردد.

سفـــر زیــارتی مشهـد 
مقـدس اردیبهشت 97

الزم بــه ذکــر اســت درتمــام 
کاروان  مســئوالن  ســفر 
پیــاده  ســهولت  جهــت 
توانیابــان  و ســوار شــدن 
بــه قطــار بــا هماهنگــی 
مســئولین  بــا  رایزنــی  و 
محتــرم راه آهــن اســتان 
البــرز و اســتان خراســان 
رضــوی قطــار را از خــط 
ــال  ــک انتق ــط ی ــه خ دو ب
دادنــد و  همچنیــن یــک 
ســاعت زمــان جهــت ســوار 
کــردن ایــن عزیــزان قیــل از 
حرکــت قطــار اخــذ گردیــد. 
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طــی بازدیــدی کــه کارشــناس محتــرم توانبخشــی بهزیســتی شهرســتان کــرج ســرکار خانــم 
ــات توانبخشــی و کالس هــای آموزشــی ســاختمان جدیــد در تاریــخ ۹۷/3/8  توکلــی از امکان
داشــتند نظــرات خــود را نســبت بــه نحــوه ارائــه خدمــات توانبخشــی و آموزشــی اعــالم نمودند. 
در ایــن بازدیــد ســرکار خانــم توکلــی نظــرات و پیشــنهادات کارآمــوزان  مجتمــع را شــنیدند و 

در مــورد مشــکالت معلولیــن گفتگــوی صمیمانــه ای   داشــتند.

رعد ز    ا کرج   شهرســتان  نبــــخشی  توا کارشــناس  تــــوکلی  خانم  بازدید 
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ضیافــت افطــاری خیریــن مجتمــع خیریــه 
آموزشــی توانبخشــی رعــد کــرج در روز 
ــور  ــا حض ــورخ ۹۷/03/0۹ ب ــنبه م چهارش
خیریــن محتــرم و برخــی از مســئولین 
موســس  میزبانــی  بــا  البــرز  اســتان 
ــاب  ــرج جن ــد ک ــرم رع ــل محت ومدیرعام
مهنــدس غالمرضــا احمــدی بیداخویــدی و 
تمامــی مجموعــه رعــد کــرج در ســاختمان 
ــال ،  ــهر وی ــع در گلش ــع واق ــد مجتم جدی
بلــوار مصطفــی خمینــی در فضایــی کامــال 
ــالوت  ــا ت ــه ب ــه برگــزار گردید.برنام صمیمان
ــم و ســرود ملــی  ــات قــرآن کری چنــد از آی
کشــور عزیزمــان آغــاز گردید.پــس از صــرف 
ــراد  ــه و ای ــا ســخنان مجــری برنام افطــار ب
خیــر مقــدم بــه مدعویــن حاضــر در ســالن 
ــا  مراســم جشــن آغــاز گردیــد . در ادامــه ب

ضیــافت افــطاری مجتمع خیریه رعد کــرج

ــدی  ســخنرانی مهنــدس غالمرضــا احمــدی بیداخوی
ــر  ــرج و خی ــد ک ــرم رع ــل محت ــر عام موســس ومدی
مقــدم بــه میهمانــان و ارائــه گزارشــی از وضعیــت رعد 
کــرج ، تجلیــل و قدردانــی از بیســت نفــر از خیریــن 
عزیــز کــه در ســاخت ایــن ســاختمان مجهــز رعــد را 
همراهــی نمــوده بودنــد بــا اهــداء یــک تابلــوی نفیس 
ــا  ــه ب ــت و در ادام ــوح ســپاس انجــام گرف ــرق و ل مع
مراســم گلریــزان جشــن ادامــه پیدا کــرد . در حاشــیه 
نمایشــگاه کارآمــوزان عزیــز مجموعــه رعــد کــرج بــا 
ارائــه اثــار متنــوع از قبیــل تابلــو معــرق، انــواع شــمع، 
تابلــو فــرش و گلیــم هــای رنگارنــگ و معرفــی کتــاب 
ــته و  ــع نوش ــوزان مجتم ــط کارآم ــه توس ــی ک های
ــود برگــزار گردیــد کــه مــورد  ــگارش درآمــده ب ــه ن ب

ــت. ــرار گرف اســتقبال حضــار ق
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یستی بهز هفتــــه  شت  ا مید ا گــــر ی  هــا ه  یشگا نمــــا ر  د کــــت  شر

 حضــور کارآمــوزان مجتمــع خیریــه رعــد کــرج 
ــای  ــدی ه ــتاوردها و توانمن ــگاه دس در نمایش
ــز تحــت پوشــش بهزیســتی  ــان مراک مددجوی
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــه ب ــرج ک ــتان ک شهرس
بهزیســتی بــه مــدت یــک هفتــه از روز شــنبه 
مــورخ  روز جمعــه  الــی  مــورخ ۹۷/04/23 
۹۷/04/2۹ در محــل بــاغ تنیــس واقــع در بلــوار 
جمهــوری برگــزار مــی گــردد. در این نمایشــگاه 
ــق شــده توســط خــود  ــری خل ــار هن ــام آث تم
کارآمــوزان مجتمع خیریه آموزشــی توانبخشــی 
رعــد کــرج در معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفت.
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بــازدید کارشنــاسان  محتــرم توانبخشی سازمــان بهزیستی

ــناس  ــه کارش ــدی ک ــی بازدی ط
ــتی  ــی بهزیس ــرم توانبخش محت
ــم  شهرســتان کــرج ســرکار خان
ــپه  ــم س ــرکار خان ــی  و س توکل
محتــرم  کارشــناس  ســاالر 
توانبخشــی بهزیســتی اســتان 
البــرز از امکانــات توانبخشــی 
و  آموزشــی  هــای  کالس  و 
ــه  ــع خیری ــات مجتم ــوع خدم ن
رعــد  توانبخشــی   ، آموزشــی 
ــود را  ــتند نظــرات خ ــرج داش ک
نســبت بــه نحــوه ارائــه خدمــات 
توانبخشــی و آموزشــی اعــالم 
نمودنــد. در ایــن بازدیــد نســبت 
بــه توانمندیهــای مناســب جهت 

ارائــه خدمــات ویــژه معلولیــن بــا تبــادل نظــر ســازمان محتــرم بهزیســتی و مجتمــع خیریــه رعــد کــرج مــورد 
بحــث و گفتگــو قــرار گرفــت. طــی ایــن بازدیــد در خصــوص توجــه ویــژه بــه مددجویــان و لــزوم اســتفاده از تمامی 
ــان و همــوار کــردن راه جهــت پیشــرفت و راهکارهــای موفقیــت بیشــتر  ــه  ثمــر رســاندن آن ــات جهــت ب امکان

ــد. ــر گردی ــادل نظ ــان تب ــان و توانخواه مددجوی

بازدیـــد مسئــولین بهزیستـــی کشــــور و استـــان 

طــی بازدیــد مســئولین بهزیســتی کشــور و 
البــرز از مجتمــع خیریــه آموزشــی  اســتان 
ــاب  ــور جن ــا حض ــه ب ــرج ک ــد ک ــی رع توانبخش
ــروه  ــس گ ــماعیلی ؛ رئی ــا اس ــد رض ــای حمی آق
ــمیان  ــین قاس ــای حس ــاب آق ــی ، جن توانبخش
ــور ،  ــتی کش ــه بهزیس ــز روزان ــناس مراک ؛ کارش
ــم ســپه ســاالر ؛ کارشــناس اســتان  ســرکار خان
و ســرکار خانــم توکلــی ؛ کارشــناس شهرســتان 
از امکانــات  و نــوع خدمــات مجتمــع رعــد کــرج 
در تاریــخ ۹۷/04/11 انجامیــد در خصــوص توجه 
ویــژه بــه مددجویــان و لــزوم اســتفاده از تمامــی 

ــت بیشــتر  ــان و همــوار کــردن راه جهــت پیشــرفت و راهکارهــای موفقی ــه  ثمــر رســاندن آن ــات جهــت ب امکان
ــد. ــر گردی ــادل نظ ــان تب ــان و توانخواه مددجوی
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ــالم در روز  ــین علیه الس ــداهلل الحس ــرت اباعب ــزاداری حض ــم ع مراس
دوشــنبه  مــورخ ۹۷/06/26 بــا حضــور جمعــی از کار آموزان و مســئوالن  
ــن  ــل ای ــرج در مح ــد ک ــی رع ــی ، توانبخش ــه آموزش ــع خیری مجتم

مجتمــع برگــزار شــد.
ــرادی و محســن خــدادادی از کار  ــان مصطفــی م ــن مراســم آقای در ای
آمــوزان مجتمــع رعــد کــرج بــا ذکــر مصیبــت و نوحه خوانــی در رثــای 
ســید و ســاالر شــهیدان و اوالد مظلــوم ایشــان پرداختنــد در پایــان ایــن 

مراســم روحانــی بــا نهــار از ایــن عزیــزان پذیرایــی بعمــل آمــد.  
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طــی بازدیــد جنــاب مهنــدس محمــود دهقــان مدیرعامــل ســازمان فــاوا شــهرداری کــرج بــه همراه 
جنــاب مهنــدس حســین آقامحمدی مســئول حراســت ســازمان فــاوا از امکانــات و نوع خدمــات ارئه 
شــده در مجتمــع خیریــه آموزشــی توانبخشــی رعــد کــرج در تاریــخ ۹۷/06/0۷ انجام گرفــت و  طی 
گفتگــو و نشســت بــا مدیــر عامــل محتــرم مجتمــع جنــاب مهنــدس احمــدی در خصــوص توجــه 
ویــژه بــه مددجویــان و لــزوم اســتفاده از تمامــی امکانــات فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات مجتمــع و 
همچنیــن همــوار کــردن راه جهــت پیشــرفت و راهکارهای موفقیت بیشــتر مددجویــان و توانخواهان 

در ایــن زمینــه تبــادل نظــر گردید.

بازید مدیرعامل سازمان فاوا از مجتمـــع رعـــد کرج
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طــی بازدیــدی کــه در روز یکشــنبه مــورخ ۹۷/0۷/08 جنــاب مهنــدس هــادی پــور مدیــر عامــل 
محتــرم کانــون توانــا قزویــن از امکانــات و تجهیزات و کالســهای آموزشــی مجتمع خیریه آموزشــی 
توانبخشــی رعــد کــرج همــراه مدیــر عامــل محتــرم مجتمــع رعــد کــرج آقــای مهنــدس احمــدی 
بیداخویــدی نشســتی داشــته و نســبت بــه همکاریهــای بیشــتر فی مابیــن ایــن دو مجموعــه و ارائه 

خدمــت بهتــر بــه توانیابــان عزیــز بحــث و بررســی انجــام گردید.

کرج رعد  خیریه  مجتمــع  ز  ا ــن  قزوی نا  توا کانون  عامــل  مدیر  ر  دیدا
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ــدس  ــای مهن ــاب آق ــه جن ــدی ک ــی بازدی ط
منصــور وحیــدی نایب رییــس محترم شــورای 
شــهر کــرج بــه همــراه تنــی چنــد از اعضــای 
محتــرم شــورای شــهر کــرج از امکانات مجتمع 
ــرج در  ــد ک ــی رع ــی توانبخش ــه آموزش خیری
ــای  ــا آق ــه ب ــداری ک ــخ ۹۷/0۷/24 و دی تاری
مهنــدس غالمرضــا احمــدی بیداخویــدی 
موســس و مدیــر عامــل محتــرم مجتمــع رعد 
ــای  ــیل ه ــه پتانس ــبت ب ــتند نس ــرج داش ک
ــن  ــی مابی ــای ف ــکاری ه ــوع هم ــود و ن موج
ــت. ــت و بحــث و بررســی انجــام پذیرف صحب

رعد کرج ز مجتمع خیریه  ا کرج  ــهر  ــورای ش رئیس محترم ش نائب  بازدید 
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مجتمــع خیریــه آموزشــی توانبخشــی رعــد کــرج به 
مناســبت گرامیداشــت روز جهانــی پارا المپیــک اقدام 
بــه برگــزاری مســابقه بوچیــا بیــن اعضــا تیــم رعــد 
کــرج نمــود کــه در دو گــروه الــف متشــکل از آقایــان 
مهــدی یزدانیــار، عبــاس حنیفــه و خانــم هــا مهدیــه 
لطفــی و الهــه زارع رفیع و گروه ب متشــکل از خانمها 
ســمیه پــور قاســم، فاطمــه عباســی و زهرا قاســم پور 
ــت درون گروهــی  ــه رقاب ــای محمــد ســلمانی ب و آق
پرداختــه کــه پــس از طــی دوره مقدماتــی از گــروه 
الــف خانــم الهــه زارع رفیــع و آقــای مهــدی یزدانیــار 
و از گــروه ب آقــای محمــد ســلمانی و خانــم ســمیه 
ــیدند  ــال رس ــدی و فین ــه دوره رده بن ــم ب ــور قاس پ
ــم  ــا خان ــار ب ــدی یزدانی ــای مه ــب آق ــه ترتی ــه ب ک
ــن  ــدی و همچنی ــدار رده بن ســمیه پورقاســم در دی
آقــای محمــد ســلمانی بــا خانــم الهــه زارع رفیــع در 
ــازی فینــال نیــز  ــه رقابــت پرداختنــد، در ب فینــال ب
آقــای محمد ســلمانی توانســت قهرمانــی ایــن دوره از 
مســابقات را از آن خــود نمایــد ، بدیــن ترتیــب آقــای 
محمــد ســلمانی بــه مقــام اول، خانــم الهــه زارع رفیع 
بــه مقــام دوم و خانــم ســمیه پــور قاســم بــه مقــام 

ســوم رســیدند.

ایــن دوره از بــازی هــا در تاریــخ 22 مهرمــاه ســال13۹۷ در محــل ســالن ورزشــی مجتمــع خیریــه آموزشــی توانبخشــی 
رعــد کــرج برگــزار گردیــد. ضمنــا مهمــان ایــن دوره از مســابقات آقای شــجاعی مســئول امور فنــی هیــأت ورزش جانبازان 
و معلولیــن اســتان البــرز بودنــد کــه از نزدیــک فرآیند برگــزاری مســابقات را زیر نظــر گرفتند و در مراســم اهــدای جوایز به 
نفــرات برگزیــده آقــای مهنــدس غالمرضــا احمــدی بیداخویــدی موســس و مدیــر عامل محتــرم مجتمع خیریه آموزشــی 
توانبخشــی رعــد کــرج ، خانــم میــر ظفــر جویــان مدیــر مجتمــع و خانــم کمــال  زاده  مربــی زحمــت کــش بوچیــا را 
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همراهــی نمودنــد. در پایــان بایــد از برگــزار کننــدگان ایــن دوره از مســابقات تقدیــر و تشــکر کرد کــه باعث ایجــاد انگیزه 
و بــاال رفتــن روحیــه رقابــت ســالم در بیــن توانیابــان  گردیدند.
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و بــه مناســبت روز جهانــی« غــذا« وبه دعوت شــرکت مهندســی و ســاخت  بویلر 
ــم پژوهنده تجهیــزات مپنــا ، مدیــر مجتمــع خانــم میرظفرجویــان و مســئول فنــی مجتمع  خان

و پرســنل محتــرم مجتمــع رعــد کــرج ، در تاریــخ ۹۷/۷/24 بــا همراهــی دو نفــر از بانــوان خیــر مجتمــع رعد کرج ســرکار 
خانــم همدانــی و ســرکارخانم احمــدی کــه سرپرســتی گــروه »کوکــی لنــد« را بــه عهــده داشــتند  بــه شــرکت رفتــه و 
صبحانــه میــان وعــده و نهــار کارکنــان شــرکت مپنــا را گــروه کوکــی لنــد با معرفــی مجتمع خیریه آموزشــی توانبخشــی 
رعــد کــرج بــه عهــده گرفتنــد  و درکنــار ایــن عزیــزان دســتاوردهای کارآمــوزان مجتمــع رعــد کــرج بــه نمایش گذاشــته 

ــد. و معرفی ش
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طــی بازدیــدی کــه کارشناســان محتــرم اداره کل آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان البــرز ســرکار خانم مقصودی و ســرکار 
خانــم حســن پــور در روز یکشــنبه مــورخ ۹۷/0۷/2۹ از امکانــات و کالس هــای آموزشــی و نــوع خدمــات مجتمــع خیریــه 
آموزشــی ، توانبخشــی رعــد کــرج داشــتند نظــرات خــود را نســبت بــه نحــوه ارائــه خدمــات آموزشــی اعــالم نمودنــد. در 
ایــن بازدیــد نســبت بــه توانمندیهــای مناســب جهت ارائــه خدمات ویــژه معلولین بــا تبــادل نظــر اداره کل آمــوزش فنی و 

حرفــه ای و مجتمــع خیریــه رعــد کــرج مــورد بحــث و گفتگــو قــرار گرفت.

لبرز ا ســتان  ا ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  ره  دا ا محتــرم  کارشناســان  بازدید 
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حضــور جنــاب آقــای  تقــی غیاثــی تبــار مدیــر کل محتــرم اداره کل آمــوزش فنــی حرفــه ای اســتان البــرز بــه همــراه  
معــاون آمــوزش پژوهــش و برنامــه ریــزی ، رئیــس اداره آمــوزش  و رئیــس موسســات کار آمــوزی آزاد و بازدیــد از واحد های 
آموزشــی و توانبخشــی مجتمــع خیریــه آموزشــی توانبخشــی رعــد کــرج و  نشســت مشــترک  بــا آقای مهنــدس احمدی 

بیداخویــدی  مدیــر عامــل محتــرم مجتمــع خیریه رعــد کــرج در روز یکشــنبه مــورخ  ۹۷/0۹/2۵

ثــر بخش ا و  هدفمند   ، فعـــال  ای  حـــرفه  و  فنی  های  مـــوزش  آ
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مجتمــع خیریــه آموزشــی توانبخشــی رعــد کــرج 
ــرم  ــره محت ــت مدی ــان هیئ ــخ ۹۷/08/01 میزب در تاری
ســماوات )ســازمان مــردم نهــاد آمــوزش و اشــتغال توان 
یابــان ( جنــاب مهنــدس ســلطان زاده ،جنــاب مهنــدس 
ــس از  ــود و پ ــری ب ــر مطه ــاب دکت ــور و جن ــادی پ ه
نشســت صمیمانــه و هــم اندیشــی بــا جنــاب مهنــدس 
احمــدی بیداخویــدی مدیرعامــل محتــرم مجتمــع 

بازدید هیئت مدیره محترم سماوات از مجتمع رعــد کــرج

رعدکــرج در خصــوص توانمنــد ســازی معلولیــن از 
بخــش هــای مختلــف آموزشــی ، توانبخشــی ، درمانــی ، 

ــه عمــل آمــد . ــد ب ورزشــی مجتمــع بازدی
جنــاب دکتــر ســاعد مطهــری: ســماوات فرصــت 
ــی و انتقــال تجربــه بیــن  ــبی بــرای هم اندیش مناس
موسســات کشــوری در حــوزه توانمندســازی معلولیــن 

ــت . اس
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ــع  ــر مناب ــا تکیــه ب ــان )معلــوالن( ب ــرای توان یاب ــاوا )ICT( ب ــه از ف کارگاه اســتفاده خالقان
آموزشــی بــاز )OER( در محــل مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد در تهــران و بــا همکاری 
مجتمــع آموزشــی و مرکــز آمــوزش علمــی- کاربــردی نیکــوکاری رعــد، دفتــر منطقــه ای 
یونســکو در تهــران، کمیســیون ملــی یونســکو، دانشــگاه جامــع علمــی- کاربــردی، وزارت 

ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در تاریــخ 2 و 3 آبــان مــاه 1397 برگــزار گردیــد.

)ICT( کارگـاه استفــاده خالقانه از فــــــــــاوا

ــخ  ــردی زوری ــوم کارب ــای پروفســور علیرضــا درویشــی اســتاد دانشــگاه عل ــاب آق ــن کارگاه جن مدرســین ای
البراتــــوار  رئیــس  فنــاوری و  دسترســی 
ایـــن  در  )ICT اطــــالعات  دانــشگــــــــاه  
 )Accessibility Lab زیــــنب خـانــــم  و 
ارشــد بخــش ارتباطــات واروقلــــو )کارشــناس 
یونســکو  اطالعــات  خانــم و  و  پاریــس  در 
و متخصــص در حــوزه نعیمــا ظریــــف مشــاور 

)OER(  بودند.
فیضــی و مســکینی از در ایــن کــــارگاه آقایان 
ــه  ــب مجتمــع خیری توانبخشــی جان آموزشــی 
شــرکت  کــرج  کردنــد کــه در پایــان با رعــد 
در رابطــه با اســتفاده از ارائــه طــرح هــای خــود 

ــدند. ــه ش ــذ گواهینام ــه اخ ــق ب ــاز )OER( موف ــی ب ــع آموزش مناب
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حضورآقــای مهنــدس غالمرضــا احمــدی بیداخویــدی موســس و مدیــر عامل 
محتــرم مجتمــع خیریــه آموزشــی توانبخشــی رعــد کــرج بــه همــراه آقــای 
مهنــدس امیــر عبــاس برزگــر عضــو هیــات مدیــره مجتمــع خیریه آموزشــی 
توانبخشــی رعــد کــرج در پنجمیــن همایــش ســماوات ســازمان هــای مــردم 
نهــاد آمــوزش و اشــتغال زایــی توانیابــان در محــالت؛ تاریــخ ۷ و8 و ۹ آذر ماه 

ســال 13۹۷

5میـــــــــن همایش سمــــــــاوات
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ــه  ــا برنام ــن,  ب ــی معلولی ــزاری جشــن روز جهان  برگ
هــای متنــوع شــعرخوانی  ، مســابقه ، موســیقی ، 
تقدیــر از کارآمــوزان تــوان یــاب  نویســنده   و 
ــری  ــای ورزشــی و هن ــته ه ــق در رش موف
در مجتمــع خیریه آموزشــی توانبخشــی 
رعــد کــرج ، بــا مجــری گــری جنــاب 
آقــای عبــدی ؛ حضــور و هنرنمایــی 
ــیقی  ــر و موس ــرم هن ــاتید محت اس
ــرایی  ــدون اس ــای فری ــاب آق جن
خواننــده محبــوب کشــورمان ، 
جنــاب داود آغاســی فرزنــد زنــده 
یــاد جنــاب نعمــت آغاســی ، 
جنــاب محمــود کبیرپــور ، جنــاب 
وحیــد قبــادی و نوازنــدگان محتــرم 
ــان از  ــهرام چاپاری ــتاد ش ــاب اس جن
اســاتید برجســته موســیقی وجنــاب 
ــون  ،  ــاتید  ویول ــاورز از اس ــتاد نادرکش اس
ــد  ــاب محم ــوب و جن ــد محج ــاب مجی جن

ــرج ــد ک ــع رع ــان مجتم ــوان یاب حســنلو از ت

برگزاری جشــن روز جهــــــانی معلــــولین
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حضورمسؤلین امداد خودرو سایپا 
از واحــد هــای آموزشــی و توانبخشــی  بازدیــد  و 
ــرج ــد ک ــی رع ــی توانبخش ــه آموزش ــع خیری مجتم

در روز شنبه مورخ ۹۷/0۹/24

بازدید از مجتمع رعد کرج
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حضور سرکار خانم اکبری معاون محترم توانبخشی بهزیستی استان البرز و جناب آقای مهندس 
عباس زارع  رئیس محترم شورای اسالمی شهر کرج به مناسبت روز جهانی معلولین در مجتمع 

خیریه آموزشی توانبخش رعد کرج 

حضور ســرکار خانم اکبــری و جناب آقای مهنــدس زارع در مجتمع رعد کرج
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ــا  ــدا ؛ ب ــن یل ــم جش ــزاری مراس برگ
ــم در  ــل قل ــوزان محف ــی کارام همراه
مجتمــع خیریــه آموزشــی و توانبخشــی 

ــرج ــد ک رع
در ایــن مراســم برنامــه هــای متنــوع داســتان 
 ، ، شــعرخوانی، مســابقه  یلــدا  وتاریخچــه 
حافــظ خوانــی ، شــاهنامه خوانــی و موســیقی 
و... اجــرا شــد . مجــری برنامــه جنــاب محمــد 
موســیقی  و  رعــد  کارآمــوزان  از  ســلمانی 
ــاملویی  ــعود ش ــی و مس ــاب تهران ــط جن توس
ــم  ــن مراس ــد . در ای ــرا ش ــوزان اج از کارآم
ــل  ــر عام ــدی  مدی ــدس بیداخوی ــاب مهن جن
محتــرم رعــد کــرج و جنــاب مرتضــی فنونــی  
از بازیکنــان اســبق تیــم پرســپولیس  نیــز در 

ــتند . ــد  حضــور داش ــوزان رع ــار کارآم کن

جشــن یلــــدا
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ــا  ــه ای ب ــورخ 13/10/۹۷ جلس ــنبه م ــج ش در روز پن
ــا  ــان ب ــوزان ، مربی ــای کارآم ــی از اولی ــور جمع حض
حضــور مدیرعامــل مجتمــع آقــای مهنــدس احمــدی 
ــنل  ــان و پرس ــم میرظفرجوی ــرکار خان ــت س ، مدیری
مجتمــع خیریــه رعــد کــرج در محــل مجتمــع 
برگــزار گردیــد کــه در آغــاز جلســه ســرکارخانم 
میرظفرجویــان ضمــن خیرمقــدم بــا ارائــه گزارشــی از 
عملکــرد مجتمــع و نیــز مــوارد آموزشــی و انضباطــی و 
دیگــر خدمــات توانبخشــی مســائلی را مطــرح نمودنــد 
ــا  ــع ب ــل مجتم ــر عام ــدی مدی ــای احم ــپس آق ، س
ــاء نســبت  ــه اولی ــدم ب ــن خیرمق ــراد ســخنانی ضم ای

نشست صمیمــانه مسئـــولین مجتمــع رعد کرج با مربیــان و اولیای کارآمــوزان

بــه اهــداف تاســیس مجتمــع رعــد کــرج و خدمــات آن 
ــواردی  ــه م ــان در جامع ــن مشــکالت توانیاب و همچنی
ــده  ــم پژوهن ــرکار خان ــه س ــد . در ادام ــان نمودن را بی
ــئول  ــی مس ــای خلخال ــع ، آق ــی مجتم ــئول فن مس
آمــوزش و آقــای باقــری مســئول ســرویس ایــاب 
ــخنرانی و  ــه س ــه مربوط ــوص حیط ــاب در خص و ذه
ســپس طــرح پرســش و پاســخ بیــن والدیــن و حــوزه 
ــف آموزشــی و توانبخشــی مجتمــع اجــرا  هــای مختل
شــد و در پایــان بــا پذیرایــی از میهمانــان گرامــی ایــن 

ــان رســید. ــه پای ــه ب جلســه صمیمان
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بازدید جناب آقای سلطانزاده مدیر عامل 
به همراه آقای آتشک مدیریت

وآقای میرسلیمی معاونت منابع انسانی موسسه نیکوکاری رعد الغدیر
در روز شنبه ۹۷/10/1۵

بازدید آقـــای آتشک و سلطانزاده از مجتمــع 

خیــــریه آمــــوزشی توانبخشــــی رعـــــــد کرج
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ــازان  ــأت ورزش جانب ــرم هی ــئولین محت ــط مس ــه توس ــدی ک ــی بازدی ط
ــأت ،  ــس هی ــی رئی ــعید برات ــای س ــاب آق ــرز جن ــتان الب ــن اس و معلولی
ســرکار خانــم مــرادی نائــب رئیــس هیــأت ، آقــای حمیدرضــا براتــی دبیــر 
هیــأت و آقــای شــجاعی مســئول امــور فنــی هیــأت از امکانــات ســاختمان 
جدیــد رعــد کــرج انجــام گرفــت و طــی گفتگــو و نشســت بــا مدیــر عامــل 
ــع  ــت مجتم ــدی و مدیری ــدس احم ــای مهن ــاب آق ــع جن ــرم مجتم محت
ســرکار خانــم میرظفرجویــان نســبت بــه امکانــات توانبخشــی و آموزشــی 

بازدید مسئولین هیــأت ورزش معلولیـــن 
و جانبــــازان استـــان البــــــرز

ــن  ــع و همچنی مجتم
فضــا جهــت برگــزاری 
ویــژه  هــای  ورزش 
و معرفــی  معلولیــن 
ــان  ــن و توانیاب معلولی
ورزش  هیــأت  بــه 
ــرز توســط  اســتان الب
خیریــه  مجتمــع 
ــی ، توانبخشی  آموزش
ــث و  ــرج بح ــد ک رع

ــد.  ــی ش بررس
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طــی بازدیــد جنــاب مهنــدس خنــدان مدیــر عامــل محتــرم مرکــز آریــن 
پالســما کــرج  از امکانــات و نــوع خدمــات ارئــه شــده در مجتمــع خیریــه 
آموزشــی توانبخشــی رعــد کــرج انجــام گرفــت و  طــی گفتگــو و نشســت 
بــا مدیــر عامــل محتــرم مجتمــع جنــاب مهنــدس احمــدی بیداخویــدی در 
خصــوص توجــه ویــژه بــه مددجویــان و توانیابــان عزیــز و همچنیــن نســبت 
ــات توانبخشــی و آموزشــی مجتمــع خیریــه رعــد کــرج بحــث و  ــه امکان ب

بررســی گردیــد کــه نظــرات مطــرح شــده بســیار کاربــردی بودنــد.

بازدیـــد جنـــاب مهنــــدس خنــــدان 
مدیر عامل محتــرم مرکز آرین پالسما کرج
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نمایــش آثــار هنــری کارآمــوزان  مجتمع خیریه آموزشــی 
توانبخشــی رعــد کــرج  مصــادف با دهــه فجــر و چهلمین 
ســالگرد جمهــوری اســالمی ایــران در » نمایشــگاه ویــژه 
ــاد  ــوالن و ســالمندان » در ســعادت آب توانمندیهــای معل

ن  ا تهر
ــراد  ــای اف ــدی ه ــذاری توانمن ــش گ ــه نمای ــدف ب ــا ه ب
دارای معلولیــت و ســالمندان ؛ تالشــی اســت جهــت 
شناســاندن توانایــی توانجویــان و ارائــه آثــار هنــری آنهــا.

ی یهــا نمند ا تو ه  یــــــژ و ه  یشگا نمـــــــا
ن ا لــمنــــــــد سا و  ن  ال معـلــــــــو
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نقــش آفرینــی دو تــن از کارآمــوزان مجتمــع خیریــه آموزشــی ، توانبخشــی رعــد کــرج آقایــان بهــروز محمــدی 
و یدالــه صفایــی در پنجمیــن جشــنواره تئاتــر معلولیــن منطقــه آفتــاب و کســب رتبــه دوم در بخــش بازیگــری 
در همایــش » ابریشــم » کــه در شــهر خــرم آبــاد برگــزار گردیــد بــرگ زرینــی در موفقیــت کارآمــوزان مجتمــع 

رعــد کــرج در عرصــه هنــر مــی باشــد.

ــرج در پنجمین  ــع رعد ک موفقیت کارآموزان مجتمــ
ــاتر معلـــولین ــواره تئـــ دوره جشنـــ
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در راســتای حمایــت از افــراد معلــول و کــم  
تــوان و بــا هــدف ایجــاد بســتر کســب و کار 
مناســب جهــت ایــن گــروه از اقشــار آســیب 
پذیــر اجتمــاع ، مجموعــه بــزرگ تولیــد انواع 
ــژه  ــاع وی ــه اجتم ــروه البس ــه در 2 گ البس
ــگاه  ــتقیم در نمایش ــه مس ــا عرض ــوان ب بان
ــه  ــع و البس ــن مجتم ــی ای ــگاه دائم و فروش
ســازمانی شــامل لبــاس هــای کار و  لبــاس 
ــد  ــدازی گردی ــرف راه ان ــار مص ــای یکب ه
ــه اظهــارات آقــای مهنــدس احمــدی  .بنــا ب
؛  ایــن مجتمــع  بیداخویــدی مدیرعامــل 
مجموعــه مذکــور بــا مشــارکت مجتمــع 
خیریــه رعــد کــرج و نظــارت مدیریــت 
تخصصــی و  حرفــه ای  خانــم همــا فرهنــگ 
رنجبــر از طراحــان و تولیــد کننــدگان ملــی 
و بیــن المللــی مــد و لبــاس، زیــر نظــر بنیــاد 
ملــی مــد و لبــاس وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی راه انــدازی و بــا هــدف تامیــن 
ــای   ــازمان ه ــرم و س ــهروندان محت ــاز ش نی
متقاضــی البســه بــا 4 هــدف اصلــی قیمــت 
ــرح  ــوع ط ــوب ، تن ــت مطل ــب ، کیفی مناس
و تحویــل بموقــع فعالیــت مــی نمایــد .ایــن 
مجموعــه بــا هــدف اشــتغال زایــی بیــش از 
20 نفــر در مرحلــه اول و افزایــش آن تــا 
۵0 نفــر برنامــه ریــزی گردیــده و متقاضیــان 
ــی  ــاعت ۹ ال ــه روزه از س ــد هم ــی توانن م
ــات  نمایشــگاهی  ــی 18 از خدم 13 و 14 ال
وفروشــگاه عرضــه پوشــاک اســتفاده نماینــد 
.ســازمان هــای متقاضــی ، ســفارش تامیــن 
ــذاری البســه  البســه کار جهــت ســفارش گ
مــورد نیــاز نیــز مــی تواننــد از مــدل هــای 
ــع  ــل مجتم ــه در مح ــن مجموع ــوع ای متن
ــای  ــد . آق ــذاری نماین ــد و ســفارش گ بازدی
ــل  ــدی مدیرعام ــدی بیداخوی ــدس احم مهن

انـدازی مجمــوعه تخصصی طـــراحی راه 
و  تولید پــوشاك مجتمع خیـــریه رعـد کـرج

ــی  ــت بخش ــان داش ــرج اذع ــد ک ــه رع ــع خیری مجتم
ــت  ــت حمای ــدات جه ــن تولی ــل از ای ــد حاص از درآم
ــد  ــوان رع ــم ت ــول و ک ــراد معل ــوی  از اف ــی و معن مال
ــای گســترده  ــه ه ــک برنام ــده نزدی ــده و در آین گردی
توســعه فــروش ایــن محصــوالت در بــازار کشــور و در 
قالــب ایجــاد نمایندگــی فــروش در ســایر اســتان هــا 
ــدازی  ــه راه ان ــده اســت . مجموع ــزی گردی ــه ری برنام

ــد  ــازی تولی ــو س ــامل : کارگاه طراحــی و الگ شــده ش
ــام  ــد انج ــه م ــد ؛ خان ــت و تولی ــه ؛ کارگاه دوخ البس
ــان شــخصی و سفارشــی و  سفارشــات جهــت متقاضی
ــه ای از  ــای حرف ــوزش دوره ه ــی آم ــی تخصص آکادم
مبتــدی تــا پیشــرفته در رشــته هــای طراحــی لبــاس ، 
دوخــت و الگــو ســازی و ســایر رشــته هــای تخصصــی 

ــی باشــد . ــان م ــرای متقاضی ــه ب ــن زمین در ای
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حضــور جنــاب مهنــدس احمــدی بیداخویــدی مدیرعامــل محتــرم  و رئیــس هیئــت مدیــره مجتمــع 
خیریــه رعــد کــرج و ســرکار خانــم همدانــی نایــب رئیــس هیئــت مدیــره رعــد کــرج

در » اولین نشست مجمع خیران کارآفرین استان البرز« 
در روز سه شنبه مورخ ۹۷/0۹/2۷  

اولیـــن نشست مجمـــع خیــرین کارآفـــرین استان البــرز
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