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بنام خداوند جان و خرد
«همه برمی خیزند»

ــران کــه نخســتین نهــاد ملــی ناشــنوایان  ــد شــبکه هماهنگــى ســازمانهاي مــردم نهــاد ناشــنوایان ای     یــک ســال از تول
کشــورمان بــا ســاختار عضویــت حقوقــی اســت گذشــت. نهــادي کــه آرزوي بــزرگ جامعــه ناشــنوایان و تشــکل هــاي آنــان 

ــا شــکل و شــمایل فدراســیونی اســت را جامــه واقعیــت پوشــاند. را کــه تجمیــع ســازمانهاي ناشــنوایان گــرد هســته اي ب
بــا وجــود نوپــا بــودن شــبکه و موانــع بســیاري کــه در بــدو شــکل گیــري آن وجــود داشــت، ایــن نهــاد در ایــن زمــان کوتــاه 
بــا شــتابی خیــره کننــده توســعه یافتــه و تعــداد اعضــاي آن در طــی ایــن یــک ســال، بیــش از ســه برابــر افزایــش یافتــه 
و فعالیــت هــاي چشــمگیري در ســطح ملــی و منطقــه اي داشــته کــه تــازه تریــن آنهــا برگــزاري «نخســتین کنگــره ملــی 
ناشــنوایان ایــران» بــه میزبانــی کانــون ناشــنوایان آذربایجــان شــرقی بــا شــعار «توســعه آگاهــی ، ایجــاد وحــدت» و همزمــان 

بــا رویــداد بیــن المللــی تبریــز 2018 در ایــن شــهر اســت.
دو دلیل عمده که باعث توسعه چشمگیر شبکه در این زمان کوتاه بوده به این قرار است:

نخســت اینکــه اعضــا و مدیــران ایــن شــبکه ســالها بــود ایــده هــاي پــرورش یافتــه اي کــه نتیجــه تجربیــات و تــوان ســازمانی 
آنــان بــود را در قالــب طــرح هــاي گوناگــون بــراي جامعــه ناشــنوایان ایــران داشــته انــد، ولــى بــه دلیــل عــدم وجــود زمینــه 
مناســب بــراي پیــاده کــردن آنهــا، مســکوت و بالقــوه باقــی مانــده بــود کــه بــا شــکل گیــري شــبکه و فراهــم شــدن زمینــه 

مســاعد، ایــن طــرح هــا ظهــور یافتــه و درون شــبکه بالفعــل شــدند.
دوم اینکــه ســاختار عضویــت شــبکه از نــوع حقوقــی اســت و در چنیــن ســاختاري ایــن فرصــت فراهــم شــده تــا پتانســیل 
موجــود در ســازمانهاي مــردم نهــاد ناشــنوایان کــه تــا قبــل از تاســیس شــبکه بصــورت پراکنــده و جزیــره اي بــروز مــی کــرد 
بــه ناگهــان در یــک مســیر و بــه یــک ارگان جــذب و ســرازیر شــود و بــه آن نیرویــی بســیار فراتــر از یــک تشــکل بــا اعضــاي 

حقیقــی بدهــد کــه ناگفتــه تفــاوت خروجــی ایــن دو نــوع تشــکیالت پیداســت.         
جالــب اینکــه برخــی موسســات ناشــنوایان کــه همــان شــیوه هــاي ســنتی و منســوخ را ادامــه میدهنــد و در مقابــل دگرگونــی 
و نــوآوري مقاومــت مــی کننــد، بــا دیــدن جذابیــت روز افــزون شــبکه، کپــی بــرداري از طــرح هــا و حتــا عناویــن شــبکه را 
در دســتور کار خــود قــرار داده انــد تــا بلکــه بتواننــد بــا شــبیه ســازي شــیوه کاري شــبکه بــراي خــود ایجــاد جذابیــت کننــد، 

غافــل از اینکــه فاقــد دو فاکتــور اساســی کــه در بــاال گفتــه شــد هســتند.
بــاري همیــن انگیــزه کســب جذابیــت و الگــو گرفتــن (هــر چنــد ســطحی) از شــبکه را بــه فــال نیــک میگیریــم و امیدواریــم 
چنیــن انگیــزه اي منجــر بــه بازبینــی سیاســتهاي ســنتی و متــروك در ایــن ســازمانها شــده و موجــب روى آورى آنهــا بــه 

روشــهاي نویــن کار ســازمانی و مدیریــت پویــا شــود.
مــا مفتخریــم کــه جــرات و جســارت ریســک پذیــري را داشــتیم و از جــا برخاســتیم تــا در مســیر گــذر از آموختــه هــاي 

کهنــه و رســیدن بــه آمــوزه هــاي نــو، پیشــگام شــویم و بــر ایــن باوریــم کــه دیــر یــا زود همــه بــر مــی خیزنــد.

تا باد چنین بادا          
حبیب مهدوى         

            سخن سردبیر
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به نام ایزد مهر آفرین
و باسالم و صلوات به پیشگاه حضرت امام زمان (ع) و درود فراوان به 
روح ملکوتى امام راحل و ارواح پاك شهدا و با اهداء سالم به محضر مقام 

معظم رهبرى حضرت آیت اله خامنه اى.

جهان پهناور همواره انواع معلولیت را جبراً به یدك مى کشد و به مرور 
زمان با صنعتى شدن بیشتر و افزایش جمعیت این تنوع نامیمون نیز 
با کمال تاسف از نظر نوع و کمیت افزایش یافته است. هر چند که با 
پیشرفت علم و دانش و تحوالت جهنده درعلم توانبخشى و پزشکى در 
نحوه پیشگیرى، کنترل و درمان دست آوردهاى مطلوبى حاصل شده 
ولى به هیچ وجه این پدیده متوقف نشد و آثار زیان بار و منفى خود را 
در ابعاد گوناگون به افراد، خانوادها و جامعه تحمیل نمود. که در راس آن 
اقشار زیر خط فقر دچار آسیب بیشترى شدند. در این رابطه معلولیت 
شنوائى به عنوان یکى از ردیف هاى شایع و باز دارنده از بهره مندى 
مستقیم از بعضى امکانات طبیعى وشهروندى در جهان و جامعه ایرانى 
قابل ذکر است. هر چند که تمامى معلولیت ها داراى آثار و عوارض منفى 
مشترك از جهات زیستى و اجتماعى هستند با این وجود مشکل ارتباطى 
در عزیزان ناشنوا مزید بر علت بوده که مى بایستى در اولویت امر مورد 
آسیب شناسى جدى قرار گیرد و در مرحله نخست این قضیه تامین و 
استقرار مترجمین ناشنوا، مترجمین زبان اشاره و مددکاران ناشنوا توسط 
متولیان قانونى و البته همکارى عمومى دستگاههاى دولتى در ادارات، 
سازمانها، بیمارستانها و در مجموع مراکز خدماتى پر اهمیت دولتى و 
غیر دولتى به طور کامل ضرورى مى باشد. به طور کلى خواسته عزیزان 
از قشرهاى مختلف معلول از جمله ناشنوایان خواسته بزرگى در حقوق 
شهروندى و برابرى فرصتها و بهره مندى از مواهب اجتماعى نسبت به 
طوریکه تقاضاى اولیه آنها تصویب قانون  به  نیست.  سایر افراد جامعه 
جامع حمایت از حقوق معلوالن کشور بود که بعد از گذشت مدت تقریباً 

متن پیام سرکار خانم دکتر زهرا ساعى نماینده محترم مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در 
مجلس شوراى اسالمى و ریاست فراکسیون معلوالن مجلس شوراى اسالمى در حاشیه 
نخستین کنگره ملى ناشنوایان ایران به میزبانى کانون ناشنوایان آذربایجان شرقى در 

شهر تبریز:  

پیام ریاست فراکسیون معلولین مجلس شوراى اسالمى

طوالنى و تصویب این قانون مهم و متعاقباً ایجاد اصالحات الزم در آن 
با تالش مجلس شوراى اسالمى و طى روند قانونى الزم توسط ارگانهاى 
محترم ذیربط، متاسفانه قانون مذکور تا کنون به طور مطلوب اجرائى 
نشده و عمًال براى معلولین و مخاطبین کارآئى الزم را ندارد. از طرفى 
پیوستن  به کنوانسیون بین المللى حقوق معلوالن نیز علیرغم ضرورت و 
قدمهاى اولیه مثبت آن، همانند تصویب قانون حمایت از حقوق معلوالن 
کشور به علت عدم اجراء فاقد کارآئى است. جهت نیل به دست آوردهاى 
این قوانین به عنوان هدف در راستاى رفع مشکالت بى شمار معلولین، 
ذیربط  متولیان  به  اجرائى  هاى  ضمانت  و  کافى  اختیارات  است  الزم 
تفویض شود و به موازات آن از سازمانهاى غیردولتى و ظرفیتهاى آن به 
عنوان ناظر و بازوى پر توان اجرائى دولت در حسن اجراء به صورت کامل 
بهره بردارى گردد. بنابر این تشکیل همایش ها و کنفرانسها و کارگاهاى 
آموزشى تخصصى مختلف معلولین در فرهنگ سازى و بررسى مسائل و 
مشکالت موجود کارساز است. امیدواریم برگزارى نخستین کنگره بزرگ 
ملى ناشنوایان ایران همزمان با رویداد مبارك تبریز 2018 به میزبانى 
یکى از تشکلهاى فعال ناشنوایان با مدیریت کارآمد و با سابقه دیرینه در 
امر ارائه خدمات متنوع به جامعه هدف و عملکرد قابل تحسین درسطح 
کشور یعنى کانون ناشنوایان استان آذربایجان شرقى گامى باشد فراتر 
شناسى  آسیب  جهت  در  بیشتر  جهش  و  شتاب  با  و  قبلى  گامهاى  از 
جدى تنگناهاى موجود و رسیدن به مطالبات برحق عزیزان ناشنوا در 
یارى  به  که  روزى  امید  به  و  آن  محروم  دستهاى  دور  و  سراسرکشور 
پروردگار متعال و همت واالى مسئولین محترم البته با همکارى مشترك 
دولتى و جامعه  غیر  دولتى،  سازمانهاى  و صمیمانه مثلثى مشتمل بر 
پر مهر ایرانى، شاهد ریشه کنى کامل مشکالت و مصائب همه اقشار 
معلولین و رشد و شکوفائى استعدادهاى همه جانبه آن عزیزان در سایه 

پر مهر نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران باشیم.

زهرا ساعى
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« با نام و یاد ایزد یگانه و بى همتا »
احترامات  و  ادب  عرض  و  سالم  با     
صمیمانه قلبى نسبت به کلیه مخاطبان 
گرانقدر، به طوریکه مستحضر هستید 
کنگره در شرف برگزارى تحت عنوان 
ایران  ناشنوایان  ملى  کنگره  نخستین 
تبریز  ارزشمند  رویداد  با  زمان  هم 
2018 ( پایتخت گردشگرى کشورهاى 
یک  آغاز  پیش  عنوان  به  اسالمى) 

ناشنوایان  کانون  رسالت  از  بخشى  راستاى  در  ثمر  پر  علمى  و  نوین  حرکت 
نهادهاى  کلیه  از  نیابت  به  مسئولیت  و  وظایف  احساس  در  شرقى  آذربایجان 
موثر مردمى ناشنوایان کشور باالخص تشکلى تالشگر به نام شبکه هماهنگى 
جامعه  کنگره،  اصلى  هدف  باشد.  مى  ایران  ناشنوایان  نهاد  مردم  سازمانهاى 
هدف است و امیدواریم همدلى و همفکرى ما در این کنگره پیش زمینه ارائه 
همکاریهاى علمى و تخصصى و با خروجیهاى ارزشمند در جهت رفع مشکالت 
ناشنوایان عزیز باشد. ما همواره بر این اعتقادیم که مسائل ناشنوایان در اوج 
اهمیت قرار دارد و الزم است در موازات برنامه هاى توسعه با هدف بهبود شرایط 
لحاظ شود. همچنین مطابق قوانین جارى، پیوستن کشورمان به  کنوانسیون 
بین المللى حقوق معلوالن که دربخشهاى مختلف مفاد این کنوانسیون بر قبول 
زبان اشاره ناشنوایان به عنوان زبان هاى ارتباط جمعى تاکید شده است. در 
این راستا بهره گیرى از امکانات عمومى و مترجمان زبان اشاره و آموزش هاى 
مورد نیاز از حقوق هاى پایه ملل در جهت تثبیت حقوق و موقعیت اجتماعى 
ناشنوایان و پیشگیرى از بحران هویت آنها به شمار مى رود. آنچه روشن است 
به لحاظ علمى و منطقى، حذف زبان اشاره ناشنوایان و به عبارتى کنار گذاشتن 
آن، تضیع حقوق فردى و شهروندى ناشنوایان محسوب مى گردد. لذا در جهت 
رفع این موارد و سایر مشکالت عدیده موجود در جامعه هدف، کنگره  فعلى 
زمینه همکارى هاى تخصصى، علمى، منطقه اى و بین المللى را براى محققین، 
کارشناسان، صاحب نظران و جامعه ناشنوایان در سرتاسر گیتى مهیا خواهد کرد 
و امیدواریم  در سایه الطاف پروردگار بلند مرتبه و همکاریهاى موثر مسئولین 
محترم جمهورى اسالمى ایران در این مسیر پر چالش راهگشا باشیم و سخن 
کوتاه اینکه بیائیم با تالش و مشارکت و رفع موانع و تنگناهاى موجود به صورت 
علمى، پله هاى ترقى و تعالى را با جهش هر چه بیشتر به پیمائیم. چرا که:  
موفقیت با جایگاهى که به آن رسیده اید، اندازه  گیرى نمى شود، بلکه به وسیله ى 

موانعى که در راه موفقیت از پیش رو برداشته اید، مشخص خواهد شد.
 موفق و پیروز باشید
با بهترین درودها
محمد رمضانى

پیام ریاست هئیت مدیره شبکه هماهنگى 
سازمانهاى مردم نهاد ناشنوایان ایران

پیام مدیرعامل شبکه هماهنگى 
سازمانهاى مردم نهاد ناشنوایان ایران

« با نام و یاد ایزد یگانه و بى همتا »

ــدد  ــاى متع ــى ه ــاله تشــکیل گردهمای ــابقه 22 س     س
همایشــهاى  و  کشــور  سراســر  ناشــنوایان  کانونهــاى 
ــان  ــجویان، معلم ــان، دانش ــش جوان ــد همای ــاص مانن خ
امســال  گردهمایــى  آخــر  دســت  و  ناشــنوا  زنــان  و 
ــز کــه توســط شــبکه هماهنگــى ســازمانهاى مــردم  تبری
ــنوایان  ــون ناش ــى کان ــرا و میزبان ــا اج ــنوایان ب ــاد ناش نه
اســتان آذربایجــان شــرقى تشــکیل مى شــود از ایــن 
جهــت کنگــره ملــى نامیــده شــده کــه عــالوه بــر 
نماینــدگان کانونهــا و ســازمانهاى مــردم نهــاد ناشــنوایان، 
ــق  ــم ح ــى ه ــب ایران ــد و داوطل ــنواى عالقمن ــر ناش ه
شــرکت در آن دارد و ایــن حضــور آزادانــه و مســتقل 
ــود  ــراى بهب ــیله اى ب ــره کمــک و وس ــنوایان در کنگ ناش
اســت. آن  از  گیــرى  نتیجــه  و  کنگــره  کار  کیفیــت 
نخســتین کنگــره ملــى ناشــنوایان ایــران از جهــت 
ــم  ــوع مه ــه موض ــت دارد و آن اینک ــز اهمی ــرى نی دیگ
ــعه  ــت و توس ــنوا اس ــگ ناش ــان و فرهن ــره، زب ــن کنگ ای
آگاهــى ناشــنوایان از هویــت فرهنگــى خــود عامــل 
ــد. ــنوا مى باش ــه ناش ــدت جامع ــتى و وح ــم دوس تحکی
ــه دســت هــم دهیــم تــا  دوســتان عزیــز بیائیــد دســت ب
ایــن کنگــره را هــر چــه قویتــر و پربارتــر برگــزار کنیــم.

احسان شاه وردى
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« همه هستیم اگر زبان اشاره باشد »

و  اشاره»  زبان  جهانى  «روز  رویداد  دو  مشترك  شعار 
«هفتۀ جهانى ناشنوایان» براى سال 2018:

منبع:
 سایت رسمى فدراسیون جهانى ناشنوایان

h�p://wfdeaf.org/news/interna�onal-week-
deaf-iwdeaf-2018-toolkit/

اهداف جمعى و پیامهاى اصلى امسال:
     تا آنجا که میتوانیم  با دولتهاى بیشترى براى انجام قانونى الزامات 

خود دربارة ناشنوایان ارتباط برقرار کرده و بر آنها اثرگذار باشیم.

داراى  افراد  عنوان  به  را هم  ناشنوا  فرد افراد  منحصربه  ویژگى  این     
معلولیت و هم اقلیت زبانى ترویج دهیم، همچنین اینکه زبان اشاره و 
فرهنگ ناشنوا چند زبانگى را تقویت مى کند و راهى است براى ترویج، 

حمایت و حفظ تنوع زبان ها و فرهنگ ها در جهان.

 (CRPD) اصول کنوانسیون حقوق افراد داراى معلولیت سازمان ملل      
دربارة به رسمیت شناختن زبان اشاره را، به عنوان زبانى همپایۀ زبان 
هاى گفتارى، منعکس کنیم. زبان هاى اشاره زبان هایى کامل و مستقل 

هستند که با زبان گفتارى محیط تفاوت دارند. 

   بر زبان اشاره به عنوان پیش شرط اساسى تحقق حقوق بشر براى 
افراد ناشنوا تأکید کنیم. دسترسى زودهنگام به زبان اشاره و به خدمات 
از طریق زبان اشاره از جمله آموزش به زبان اشاره براى رشد و پرورش 
افراد ناشنوا حیاتى و براى دستیابى به اهداف توسعۀ مورد توافق بین 

المللى ضرورى است. 

   بر این نکته تأکید کنیم که براى کار با جامعۀ ناشنوا، اصل «هیچ 
تصمیمى دربارة ما بدون حضور ما نباشد» لحاظ شود. 

پیام هاى اصلى:

ارتباط با دولت
دربارة  دولت  الزامات  قانونى  انجام  براى  اثرگذارى  و  دولت  با  ارتباط 

ناشنوایان 

ترویج
ترویج زبان اشاره به عنوان پیش شرط حیاتى براى تحقق کامل حقوق 

بشر براى افراد ناشنوا.

دسترسى زودهنگام
دسترسى زودهنگام به زبان اشاره و خدمات از طریق زبان اشاره از جمله 
آموزش به زبان اشاره براى رشد و پرورش افراد ناشنوا حیاتى و براى 

دستیابى به اهداف توسعۀ مورد توافق بین المللى ضرورى است. 

ویژگى منحصربه فرد
ترویج این دیدگاه که ناشنوایان ویژگى منحصر به فردى دارند: هم افراد 

داراى معلولیت، و هم اقلیت زبانى

تنوع زبانى
ترویج زبان اشاره و فرهنگ ناشنوا به عنوان چند زبانگى و وسیله اى براى 

ترویج، حمایت و حفظ تنوع زبانها و فرهنگ ها در جهان.

تأکید
تأکید بر اینکه زبان هاى اشاره زبان هایى کامل و مستقل هستند که با 

زبان گفتارى محیط تفاوت دارند. 
توافق

تأکید بر این نکته که براى کار با جامعۀ ناشنوا اصل «هیچ تصمیمى 
دربارة ما بدون حضور ما نباشد» لحاظ شود. 

اصول اساسى
ملل  سازمان  معلولیت  داراى  افراد  حقوق  کنوانسیون  اصول  بازتاب 
(CRPD) دربارة به رسمیت شناختن زبان اشاره به عنوان زبانى همپایۀ 

زبان هاى گفتارى



     برگزارى نخستین کنگره ملى ناشنوایان در تبریز در مرداد 1397 شمسى را به جامعه ناشنواى ایران تبریک مى گوییم.
انتخاب  است،  ناشنوا  جامعه  اتحاد  و  دوستى  و  هماهنگى  عامل  ناشنوا  فرهنگ  و  زبان  دیگر  اقلیت  هر  مانند  چون 
زبان و فرهنگ ناشنوا به عنوان یکى از موضوعات کنگره انتخابى هوشمندانه است زیرا توسعۀ آگاهى جامعه ناشنوا 
است. ناشنواها  بین  اتحاد  و  دوستى  تحکیم  و  فرهنگى  هویت  حفظ  براى  الزم  شرط  خود  فرهنگ  و  زبان  درباره 

مطابق دیدگاه فدراسیون جهانى ناشنوایان زبان اشاره طبیعى هر منطقه جغرافیائى زبان ناشنوایان آن منطقه است. در 
کشور ما زبان اشارة ایرانى رایج است و البته زبان هاى اشارة دیگرى نیز در نقاط جغرافیایى مختلف ایران رواج دارد که 
الزم است پژوهش هایى براى ثبت و حفظ این زبان ها انجام گیرد. سیاست هاى آموزشى، پژوهشى و زبانى در ایران الزم 
است رویکردهاى نوین در به رسمیت شناختن زبان اشاره اتخاذ کنند تا هم در راستاى حفظ تنوع فرهنگى-زبانى گام 

برداریم و هم برنامه هایى براى حقوق اقلیت هاى زبانى از جمله ناشنوایان در پیش گیریم.
متأسفانه بیش از سه دهه است که بیشتر سیاست ها و برنامه ریزى هاى آموزشى و اجتماعى براى ناشنوایان در جهت 
کمرنگ تر کردن زبان اشاره و تأکید بر روشهاى شفاهى و گفتارى پیش رفته است.  نتیجۀ این سیاست گذارى ها  افت 
تحصیلى و عدم مشارکت اجتماعى و شغلى ناشنوایان در جامعه است.  همچنین در بیشتر تصمیم گیرى هاى مهم دربارة 
وضع قوانین و قراردادهاى تازه در امور اشتغال،  بیمه، آموزش و امور رفاهى مرتبط با ناشنوایان، همواره جلسات و 
تصمیم گیرى ها بدون حضور مؤثر خود ناشنوایان برگزار شده است.  این امر به تبعیض بیشتر دامن مى زند. الزم است 
ادارة امور مربوط به ناشنوایان هرچه بیشتر به خود آنان واگذار شود.  زیرا که آنها خود بهتر صالح  و  نیاز اجتماعى 

جامعۀ ناشنوا را درك مى کنند.
از اهداف برگزارى نخستین کنگرة ملى ناشنوایان آشنایى بیشتر با حقوق افراد داراى معلولیت و به خصوص حقوق 
اجتماعى ناشنوایان است. ناشنوایان یک اقلیت اجتماعى هستند که بخشى از حقوق انسانى آنها به زبان و فرهنگ آنان 
وابسته است.  به این ترتیب که حق دسترسى به منابع و امکانات جامعه باید از طریق زبان اشاره براى ناشنوایان محترم 
دانسته شود. زندگى اجتماعى مستقل و محترم در جامعه براى ناشنوایان در گرو این امر است که مسئوالن امور بپذیرند 
زبان اشاره زبان اول ناشنوایان و مهمترین ابزار زیست اجتماعى و هویت ناشنوایان است. بنابراین امکانات آموزشى، 
اجتماعى، درمانى و قضایى کشور باید هرچه زودتر به زبان اشاره و مترجم زبان اشاره مجهز شود تا از انزواى اجتماعى 

افراد ناشنوا کاسته شود. 

با آرزوى موفقیت براى نخستین کنگره ملى ناشنوایان ایران 

 اردوان گیتىسارا سیاوشى

طرح زبان اشاره و فرهنگ ناشنوا در 
نخستین کنگره ملى ناشنوایان ایران
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مهمانان ویژه نخستین کنگره مّلى ناشنوایان ایران

Mrs. Scott Gibson
Interpretation specialist
Founder of the Global Translator interpreters Association
Former Chairman of the World Association of interpreters

Dr. Marlon Kuntze
Edvcation /  Government and Public Affairs 

Professor Deaf Culture and  Visually - based ways of 
communicating and learning.

خانم اسکات گیبسون
 متخصص مترجمى زبان اشاره  

بنیانگذار انجمن مترجمین زبان اشاره جهانى
 رییس سابق انجمن جهانى مترجمین زبان اشاره

دکتر مارلون کانتز

جناب کرستین راتمن
     استاد و پژوهشگر زبان شناسى در آلمان

Mr.Christian Rathmann
    Linguistics professor and researcher in Germany  

Special Guests The First National Congress of the Deaf in Iran
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کار آفریــن ناشــنوا آقــاى عیــن الــه عضنفرى ( عضــو کانــون ناشــنوایان آذربایجــان شــرقى ) کارفرمــاى صنایع 
چوبــى تورســا یکــى از تولیدکننــدگان برتــر سیســتم هــاى مــدرن و کالســیک کابینــت و دکوراســیون با بیش 
از 30 ســال ســابقهداراى نمایشــگاه در خیابــان ولیعصــر، فلکــه شــریعتى کــه در حــال حاضــر 20 نفــر از عزیزان 

ناشــنوا در ایــن واحــد اشــتغال دارند.

تولید کننده سیســتم هاى مدرن و کالســیک کابینت و کمد

آدرس کارخانه: جاده آذرشــهر، روبروى رادار جاده شــیخ حسن
تلفن:  34308154

نمایشــگاه: تبریز، ولیعصر، فلکه شریعتى
33330610 تلفن: 

عضنفرى اله  عین  مدیرعامل: 

تورسا چوبى  صنایع 
Toursa Wood Co.

041

041

-

-
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ســازمان :  یــک ســامانه هدفمنــد کــه گروهــی از افــراد را بــراي وصــول بــه 
یــک هــدف خــاص گــرد هــم آورده و بــه تــالش واداشــته اســت.

افراد سازمان  
الــف- کارکنــان عملیاتــی: افــرادي کــه بطــور مســتقیم وظیفــه یــا کاري 
را انجــام میدهنــد و مســئول سرپرســتی یــا نظــارت بــر کار دیگــران نیســتند 

ب-  مدیران: افرادي که عملکرد دیگران را هدایت می کنند.

بازشناسی مدیران 
1-مدیــران خــط مقــدم (First line managers) : سرپرســتانی کــه 
مســئول هدایــت روز بــه روز و چهــره بــه چهــره عملکــرد کارکنــان عملیاتــی 

هستند
2-مدیــران میانــی (Middle managers) : مدیــران مســتقر در بیــن 

مدیــران خــط مقــدم و مدیــران ارشــد
3-مدیــران ارشــد (Top managers) : مدیرانــی کــه مســئولیت اتخاذ 
سیاســت هــا و تصمیماتــی را بــر عهــده دارنــد کــه کل ســازمان را تحــت تاثیــر 

قــرار داده و عملکــرد کل ســازمان را هدایــت مــی کننــد.
ــازمان و  ــر س ــش ه ــن بخ ــی تری ــان (Operatives) اصل ــه : کارکن نکت

ــتند  . ــطوح هس ــام س ــران تم ــودي مدی ــفه وج فلس

تعریــف سیســتم : مجموعــه اي از اجــزا و عوامــل کــه در ارتباط و وابســتگی 
بــا هــم هســتند و ســازمان را بســوي هــدف پیــش مــی برنــد.

دو اصل مدیریت توانا 
الف- کارآیی : انجام درسِت کارها

ب- اثربخشی : انجام کارهاِي درست
برآیند این دو فاکتور منجر به ایجاد بهره وري می شود

فرآیند مدیریت سازمان :  برنامه ریزي؛ سازماندهی، رهبري ، کنترل

مهارتهاي عمومی مدیران
1-مهارتهــاي مفهومــی : تــوان ذهنــی مدیــر بــراي هدایــت کلیــه فعالیــت 

هــا و عالیــق ســازمانی
2-مهارتهــاي بیــن فــردي : توانایــی مدیــر بــراي فهــم، ارشــاد و برانگیختن 

گــروه هــا در ســازمان
ــزار، روشــها و  ــري اب ــراي بکارگی ــر ب ــی : توانمنــدي مدی ــاي فن 3-مهارته

ــک کار مشــخص ــاي کاري در ی ــک ه تکنی
4-مهارتهــاي سیاســی : توانمنــدي مدیــر در ایجــاد یــک پایــگاه اقتــدار و 

مســیر ارتبــاط اثربخــش

اصول مدیریت 
ــت  اصــل تقســیم کار- اصــل سلســله مراتــب ، اصــل خالقیــت ، اصــل عدال
ــاداش) ، اصــل اختیــار و مســئولیت ، اصــل وحــدت فرماندهــی ،  (حقــوق و پ

اصــل وحــدت رهبــري

دو دیدگاه مدیریت سنتی و نوین 
       مدیریــت ســنتی : یــک کشــتی بــزرگ در اقیانــوس در حــال حرکــت 

آرام «دیــدگاه آبهــاي آرام»
       مدیریــت مــدرن : چنــد قایــق کوچــک در آبهــاي ســریع و وحشــی رو 

بــه آبشــار «دیــدگاه آبهــاي وحشــی»
بــراي گــذر از مدیریــت ســنتی و رســیدن بــه مدیریــت مــدرن کاهــش مقاومت 

در برابــر تغییــر و انعطــاف پذیري الزم اســت

انواع شخصیت در مدیران
نوع A : افرادي که احساس اضطرار زمانی و رقابت کاري زیادي دارند
نوع B : افراد آرام و آسان گیري که به راحتی تغییرات را می پذیرند

مشخصه هاي فرهنگ نوآوري در مدیریت
1-پذیرش و تحمل ابهام

2-پذیرش ایده هاي غیر عملی
3-کنترل هاي برون سازمانی پایین

4-تحمل ریسک
5-تحمل تضاد

6-تمرکز بر نتایج بجاي تمرکز بر ابزار و منابع
7-تمرکز بر سیستم باز و تعامل پذیر

تفاوت رهبري و مدیریت
-مدیــر توســط ســازمان و بــر اســاس نیــاز ســازمان انتخــاب میشــود ولــی رهبر 

توســط افــکار و پســندها و نیــاز افراد.
-مدیــر بــر ســازمان و کارکنــان تســلط سیســتماتیک دارد ولــی رهبــر بــر اعضا 

ــلط معنوي دارد. تس

جایگاه تکنیک و تاکتیک در مدیریت 
مدیــر بایــد بــه تکنیــک هــا آشــنایی داشــته باشــد و بــه تاکتیــک هــا عــالوه بر 

آشــنایی، تســلط هم داشــته باشــد

مراحل سیر تحولی سازمان
ظهور ،  اوج،  تثبیت،  اشباع ، نزول، زوال، انحالل

نکتــه مهــم : مدیــران  موفــق در مرحلــه اشــباع ســازمان، برنامــه هــا و طــرح 
هــاي الزم را جهــت تحــول و تجدیــد جذابیــت در ســازمان ارائــه مــی دهنــد. 

    برگزار شــده در همایش افتتاح شبکه هماهنگی 
سازمان هاى مردم نهاد ناشنوایان ایران

مشهد ، تیرماه 1396      
مدرس: حبیب مهدوي
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مرکزیت  به  شرقى  آذربایجان  استان  ناشنوایان  کانون      
کالنشهر تبریز در سال 1357 به همت چند تن از ناشنوایان 
سال  چندین  از  پس  و  تاسیس  تبریز  شهر  فعال  و  دلسوز 
عنوان  تحت   1380 سال  در  وقفه  بى  تالشهاى  با  فعالیت 
رسمى  مجوز  با  شرقى  آذربایجان  ناشنوایان  کانون  موسسه 
استاندارى آذربایجان شرقى به شماره ثبت 285 به فعالیت 
خود رسمیت بخشید به صراحت میتوان اذعان نمود این کانون 
به عنوان تشکیالتى تخصصى در میان سازمانهاى مردم نهاد 
براى مخاطبین و دیگر اشخاص حقیقى و حقوقى نامى آشنا 
مى باشد. این تشکل با توجه به احساس مسئولیت خطیر در 
خصوص تحقق اهداف مورد نظر و رفع مشکالت در زمینه 
هاى متنوع مرتبط با نیازهاى ناشنوایان فعالیت مى نماید. 
آنچه مسلم است پدیده ناشنوایى و دیگر معلولیتهاى فیزیکى 
محرومیت نبوده بلکه محدودیت هستند. لذا این محدودیت 
را میتوان با تمهیدات الزم و ارائه راهکارهاى مناسب برطرف 
شرقى  آذربایجان  ناشنوایان  کانون  نیز  رابطه  دراین  ساخت. 
تالش مى کند تا در بین مخاطبین اعتماد به نفس و انگیزه 
سازى  فرهنگ  ضمن  دیگر  طرف  از  و  نماید  ایجاد  را  الزم 
نقش مهم دولت و جامعه را در ایفاى این مسئولیت  سنگین 
پیگیرى نماید. علیرغم تفاوت موجود ما بین زبان ناشنوایان 
(اشاره و لب خوانى) و زبان افراد شنوا (تکلم و گویش) میتوان 
اذعان نمود که بنیان رفع مشکالت و مطالب در همدلى نهفته 
از همزبانى بهتراست. نقش کانون  مى باشد چراکه همدلى 
دیگر  و  ارتباطى  پل  ایجاد  در  شرقى  آذربایجان  ناشنوایان 
فعالیتهاى چند بعدى و تخصصى ناشنوایان حائز اهمیت بوده 
و براین اساس ناشنوایان همواره کانون را به عنوان خانه دوم 
خود میشناسد. این کانون به عنوان پیش رو در تمامى ابعاد 
توانسته است با ایجاد جرقه اى الزم زمینه ى بنیان تشکیالت 
توانمند ملى را براى ناشنوایان ایران روشن نماید و بعنوان 
یکى از بنیانگذاران اصلى و موثر شبکه هماهنگى سازمانهاى 
مردم نهاد ناشنوایان ایران همچون گذشته در مسیر رشد و 
توسعه جایگاه ناشنوایان ایران قدم بردارد  اینک نیز کانون 
شبکه  صمیمانه  همکارى  با  شرقى  آذربایجان  ناشنوایان 
هماهنگى سازمانهاى مرد نهاد ناشنوایان ایران و همزمان با 

مرورى کوتاه بر پیشینه وضعیت
 کانون ناشنوایان آذربایجان شرقى

معرفى هئیت مدیره

محمد رمضانى

مدیرعامل

مهرداد شهامت

عضو هیات مدیره

حسن محمدى پاکدل

خزانه دار

جعفر محمودى نژادى

رئیس هئیت مدیره

رسول دریانى

بازرس

حمید مشفقى

عضو هیات مدیره

رویداد تبریز 2018 (پایتخت گردشگرى کشورهاى اسالمى ) 
ى ملى ناشنوایان ایران و  در مرداد ماه جارى میزبان کنگره 

مشتاق دیدار مدعوین عزیز خواهد بود.



مرورى کوتاه بر پیشینه وضعیت
 کانون ناشنوایان استان خوزستان
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تاریخچه :
ــت  ــوکل و عنای ــا ت ــتان ب ــتان خوزس ــنوایان اس ــون ناش    کان
پــروردگار متعــال در ســال 1377 بــا تــالش و همــت افــراد ناشــنوا 
بنیانگــذارى شــد و بــا امید تــالش روز افــزون ناشــنوایان و کمک و 
رهنمودهــاى ســازمان بهزیســتى و مــردم خیرخــواه ، نوع دوســت 
و خانــواده هــاى محتــرم ناشــنوایان و ســازمان هــاى دولتــى و غیر 
دولتــى بتوانــد قدمــى مفیــد بــردارد و کارى شایســته انجــام دهد.

کمبودهــاى مشــاهده شــده در ایــن مســیر بــه دلیل : 

کمبــود امکانــات مناســب، عــدم شــناخت جامعــه از توانایــى هاى 
ناشــنوایان، عــدم وجــود قوانیــن حمایتى حقوقــى و اجتماعــى، در 
اختیــار نداشــتن نیــروى انســانى، کافــى نبــودن بودجه میباشــد .

ــالش  ــا20 ســال ســابقه کار و ت ــون ناشــنوایان خوزســتان ب  کان
بــى وقفــه هیئــت مدیــره و  2800 نفــر عضــو، توانســته بــه کمک 
ــى را  ــرم، مکان ــهردارى محت ــواز و ش ــهر اه ــالمى ش ــوراى اس ش
جهــت اجتمــاع ایــن عزیــزان تهیــه نمایــد. ایــن کانــون ســازمان 
غیردولتــى، غیــر سیاســى اســت کــه هــدف کلــى آن حمایــت از 
اشــخاص ناشــنوا و تأمیــن حقــوق انســانى آنهــا مــى باشــد و در 
نظــر دارد ســنگینى محرومیتهــا، ندانســتن هــا و نداشــتن هــا را 
از دوش ناشــنوایان بــردارد. قابــل توجــه اینکــه کانــون ناشــنوایان 
اســتان خوزســتان در ســطح اســتان فعالیــت دارد و داراي مجــوز 

فعالیــت بــه ثبــت رســیده اســت.

کانون هاى تأسیسى توسط کانون خوزستان:
کانــون ناشــنوایان خوزســتان توانســته 5 کانــون در ســطح اســتان 
ــول  ــون ناشــنوایان شهرســتان هــاى دزف ــد: کان را تأســیس نمای
، ایــذه، بهبهــان، آبــادان و ماهشــهر کــه بــراى هــر پنــج کانــون 
آرزوى ســربلندى و موفقیــت داریــم و 2 کانــون شهرســتان هــاى 

حمیدیــه و رامهرمــز را نیــز در دســت تأســیس هســتند.

عضویــت کانــون ناشــنوایان خوزســتان در شــبکه 
هماهنگــى ســازمان هــاى مــردم نهــاد ناشــنوایان ایران:
   کانــون ناشــنوایان خوزســتان از ســال 1396 بــه عضویت شــبکه 
هماهنگــى ســازمان هــاى مــردم نهــاد ناشــنوایان ایــران درآمــده 
و آقــاى رســول عبیــات بــه عنــوان عضــو اصلــى هیئــت مدیــره 
ایــن شــبکه انتخــاب شــده انــد. در همیــن راســتا اولیــن نشســت 
دوره اى و کارگاه آموزشــى مدیریــت ویــژه مدیــران ســازمان هــاى 

مــردم نهــاد ناشــنوایان توســط ایــن شــبکه بــا همــکارى کانــون 
ــخ 5 الــى 8 دى مــاه 1396  ناشــنوایان اســتان خوزســتان از تاری

برگــزار گردیــد.
 

 زمین احداث کانون :
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت پــس از تــالش هــاى چندین ســاله، 
ــت  ــه دریاف ــق ب ــال 90 موف ــتان در س ــنوایان خوزس ــون ناش کان
ــا وســعت 507 متــر بــراى احــداث ســاختمان کانــون،  زمینــى ب
از ســوى ســازمان مســکن و شهرســازى اهــواز شــد، کــه البتــه 
دریافــت ایــن زمیــن منــوط بــه پرداخــت هزینــه اى اســت کــه 
ــه دریافــت  ــق ب کانــون از ارایــه آن عاجــز بــوده و تــا کنــون موف

آن نشــده اســت.
 

معرفى هیئت مدیره
ــون  ــل کان ــر عام ــره و مدی ــت مدی ــس هیئ ــات: رئی ــول عبی رس

ناشــنوایان اســتان خوزســتان 
حیدر قاطعى: نائب رئیس کانون

زینب صفائیان: خزانه دار
احمد نیسى پور: عضو اصلى
حسین حزبه: عضو اصلى
مریم نیکفر: بازرس اصلى

عامر سویدى: عضو على البدل
مهراب سلطانى: مشاور و ناظر 

رضا کنارى: ناظر
 

راه هاى ارتباطى:
ریاست کانون: 09166225700

مترجم: 09106000652   
تلفکس: 06133330626  

صندوق پستى: 61335-4351
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چشم انداز مشترك

اهداف مشخص

مرورى کوتاه بر وضعیت
 کانون ناشنوایان استان قزوین

ــا شــماره     کانــون ناشــنوایان اســتان قزویــن در ســال 1379  ب
ــه  ــه جامع ــانى ب ــت رس ــت و خدم ــور حمای ــه منظ ــت116 ب ثب
ناشــنوایان بــا مجــوز معتبر اســتاندارى تأســیس شــده و همچنین 
ــن مــى  ــه فعالیــت ازســازمان بهزیســتى اســتان قزوی دارى پروان
باشــد. ایــن مرکــزدر ایــن 16ســال فعالیــت ، همــواره ســعى کرده 
تــا در زمینــه هــاى مختلف آموزشــى ،فرهنگى و هنــرى، اجتماعى 
،صنایــع دســتى، کمک هــاى مالى ، ســبد کاال ،طرح نویــن ازدواج 
بــا همنوعــان و ... خدمــات مهمــى را به ناشــنوایان ارائــه نماید و در 
طــى ایــن ســالها موفــق بــه دریافــت لــوح تقدیرهــاى مختلــف از 

ارگان هــاى مختلــف گردیــده اســت.
    برخــى از فعالیــت هــاي  کانــون ناشــنوایان در راســتاي نیــل 
بــه اهدافــی کــه در اساســنامه تعریــف شــده اســت بشــرح ذیــل 

می آید:
1.  افتتــاح ســاختمان جدیــد کانــون ناشــنوایان جهــت اشــتغال 
ــراى  ــنوایان ب ــه ورزش ناش ــاح خان ــن افتت ــنوایان و همچنی ناش

نشــاط بیشــتر ناشــنوایان 
2. برگــزارى کالس هــاى آموزشــى رشــته هــاى هنــرى (معــرق 

کارى ، قالیبافــى , نقاشــى ، خوشنویســى ، خیاطــى و...) 
ــنوایان آواى  ــرود ناش ــش و س ــروه نمای ــگ گ ــر رن ــور پ 3.  حض
دســتها(کانون ناشــنوایان اســتان قزویــن) در برنامــه هــاى 

ــورى ــتانى ، کش مناســبتى اس
4.  برگــزارى کالس هــاى آمــوزش نهضــت ســوادآموزى و گفتــار 
ــنوا  ــد ش ــراد عالقمن ــراى اف ــاره ب ــان اش ــن زب ــى و همچنی درمان

ــه مــدارك معتبــر (مترجــم) و ارائ
ــق ناشــنوا  رشــته هــاى مختلــف  5.  تجلیــل از هنرمنــدان موف

هنــرى

مراسم افتتاح ساختمان کانون ناشنوایان استان قزوین- تیرماه 1396

6.  برگــزارى اردوهــاى ســیاحتى و زیارتــى (مشــهد مقــدس، قــم 
و...)

7.  تجلیــل از پیشکســوتان، ورزشــکاران و مــدال آوران ناشــنوا در 
مســابقات اســتانى ، کشــورى ، آســیایى و جهانــى

8.  اعــزام مترجــم متعهــد زبــان اشــاره بــه کلیــه مراجــع قانونــى 
بــراى حمایــت و دفــاع از حقــوق ناشــنوایان  

ــف  ــاى مختل ــش ه ــا و همای ــگاه ه ــال در نمایش ــور فع 9.  حض
ــى ــن الملل ــتانى ،کشــورى و بی اس

10.  برنامــه ریــزى جهــت ارتقــاء ســطح آگاهــى هــاى فرهنگــى و 
ــنوایان رفتارى ناش

ــدا  ــه و اه ــنوا و تهی ــان ناش ــزارى جشــن ازدواج همنوع 11.  برگ
ــه نوعروســان تحــت پوشــش. ــه ب جهیزی

ــاز  ــى (نم ــى و مذهب ــف آموزش ــهاى مختل ــزارى کالس 12.  برگ
ــط  ــه مســائل شــرعى و...) توس ــرآن ، احــکام ، پاســخگویى ب ، ق
ــان اشــاره از قزویــن , مشــهد مقــدس  ــه زب روحانیــون مســلط ب

و قــم
13.  برگــزارى مراســم در اعیــاد و عــزادارى هــا درســطح اســتان 
(اعیادشــعبانیه ، مــاه رمضــان ، مــاه محــرم و صفــر، دهــه فاطمیــه 

و...) 
14.  جمــع آورى نــذورات و کمــک هــاى خیــر خواهانــه جهــت 
تهیــه امکانــات و ملزومــات برپایــى مراســم مذهبــى و همچنیــن 

پخــت وتوزیــع غــذاى نــذرى
15.  تهیــه و توزیــع  مایحتــاج مــورد نیــاز افــراد نیازمنــد ناشــنوا 

توســط خیریــن



حوزه فعالیت
2- امور آموزشى 1- امور فرهنگى   
4- امور اجتماعى 3- امور بهداشت و درمان  
6- امور رفاهى  5- امور خیریه    

 7- طرح سامانه اعزام مترجم

امور فرهنگى
ــاد  ــا ، ایج ــزادارى ه ــاد و ع ــالمى در اعی ــعائر اس ــم ش      تعلی
ــرادران،  ــران و ب ــژه خواه ــگاه بســیج ناشــنوایان وی نخســتین پای
تشــکیل گروههــاى نمایــش و ســرود بــا نــام هیاهــو در ســکوت ، 
برگــزارى کالســهاى احــکام و بیان مســائل شــرعى ، مشــاوره قبل 
و بعــد ازدواج بــه منظــور تحکیــم بیشــتر خانــواده و ازدواج موفــق 
مشــاوره و پیگیــرى رایــگان در امــور حقوقــى و قضایــى ، تشــکیل 
ــت (ع) ،  ــل البی ــهادت اه ــام والدت و ش ــى در ای جلســات مذهب
برگــزارى مســابقات فرهنگــى و علمــى بــه مناســبتهاى مختلــف 
همــراه بــا جوایــز ویــژه ضیافــت نــور و اطعــام خواهــران و بــرادران 

مددجــو تحــت پوشــش در مــاه  مبــارك رمضــان

امور آموزشى
ــه  ــان اشــاره ، ســواد آمــوزى ، جمل       آمــوزش کالســهاى ( زب
ــه   آشــپزى ، نقاشــى ، آمــوزش  ــان انگلیســى ، رایان ســازى ، زب
رانندگــى ) معرفــى بــه ســازمان فنى حرفــه اى جهت آموزشــهاى 
مختلــف از جملــه : ( کامپیوتــر ، طراحى وب ســایت ، انیمیشــن و 

... ) آمــوزش و تربیــت مترجمیــن

امور بهداشت و درمان
     ویزیــت رایــگان توســط پزشــک در محــل کانــون تخفیــف ، 
مســاعدت و پیگیرى در کاشــت حلزون و ســمعک ، مســاعدت در 
تهیــه دارو از طریــق خیریــن ، معرفــى بــه پزشــکان طرف قــرارداد 

جهــت ارائــه خدمــات رایــگان و تخفیفــات ویــژه

امور اجتماعى
      همــکارى و تعامــل بــا ســازمانها و ادارات در جهــت پیشــبرد  
اهــداف کانــون ، تــالش در جلــب مشــارکتهاى مردمــى ، حضــور 
فعــال در برنامــه هــا و جلســات ، عضویــت در صنــدوق کارآفرینــى 
معلولیــن اســتان ، عضویــت در جامعــه معلولیــن اســتان ، فراهــم 
آوردن زمینــه مناســب جهــت آشــنایى بیشــتر دختــران و پســران 
ــم  ــه فیل ــاخت و تهی ــکارى در س ــر ازدواج ، هم ــور ام ــه منظ ب
مســتند جهــت معرفــى بیشــتر توانمنــدى ناشــنوایان  بــه افــراد 
جامعــه ، همــکارى بــا صــدا وســیما جهــت معرفــى و آشــنایى هر 
چــه بیشــتر جامعــه ناشــنوایان ، تــالش در جهــت معرفــى افــراد 

جویــاى کار بــه شــرکت هــا و موسســات

امور رفاهى
ــتر  ــنایى بیش ــدف آش ــا ه ــى ب ــاى خانوادگ ــزارى اردوه       برگ
بــا موضــوع خانــواده  ، برگــزارى اردوهــاى فرهنگــى ، تفریحــى و 
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تربیتــى ویــژه جوانــان  ، اعــزام ناشــنوایان بــه عتبــات عالیــات بــا 
شــرایط ویــژه ، ارائــه تســهیالت بانکــى بــا شــرایط ویــژه ، تهیــه 
و نصــب برچســب ناشــنوایى جهــت خــودرو بــه منظــور ایــاب و 
ــاى ورزشــى  ــت ه ــابقات و فعالی ــزارى مس ــانتر ، برگ ــاب آس ذه
جهــت بــاال بــردن ســطح ســالمت روحــى جســمى و تندرســتى  
ــرم ، شــرکت در همایــش هــا و گردهمایــى هــا  ناشــنوایان محت
ویــژه ناشــنوایان از جملــه معلمــان و دانشــجویان و شــوراى 
ــرکت  ــور و... ، ش ــاى سراسرکش ــره کانونه ــت مدی ــان و هیئ جوان
ــردى  ــى ایرانگ ــن الملل ــگاه بی ــه نمایش ــگاهها از جمل در نمایش
ــنوایان ، صــدور  ــى ناش ــه جهان ــه مناســبت هفت ــردى ب و جهانگ
ــا ســازمان فنــى و حرفــه  کارت عضویــت بیــن المللــى ارتبــاط ب
اى بــراى کســب مــدرك فنــى جهــت اشــتغال ناشــنوایان ، طــرح 
ســامانه اعــزام مترجمیــن کانون بــا مشــارکت و همکارى ســازمان 

بهزیســتى خراســان رضــوى

امور خیریه
       شناســایى افــراد مددجــو مســتحق و نیازمنــد تحت پوشــش ، 
کمــک و مســاعدت بــه افــراد مددجــوى تحت پوشــش، سرکشــى 
بــه خانــواده هــاى نیازمنــد ، تهیــه و توزیــع جهیزیه ؛ مــواد غذایى 
؛ پوشــاك ؛ لــوازم التحریــر (ســبد کاال) ، توزیــع گوشــتهاى قربانى 

و نــذرى بمناســبت عیــد قربــان و ... بیــن ناشــنوایان نیازمند.

اهم اهداف اصلى به شرح ذیل:
1- تالش در جهت خدمت مطلوب به جامعه ناشنوایان
2- پیگیرى مسائل و مشکالت جامعه ناشنوایان استان
3- جذب خیرین و کمک هاى ادارات و شرکت ها

4- تالش در جهت شناسایى هر چه بهترناشنوایان به جامعه
ــن  ــتعدادهاى ای ــایى اس ــت و شناس ــت تقوی ــالش در جه 5- ت

ــزان عزی
ــنوایان  ــت ناش ــودن عضوی ــد نم ــام من ــت نظ ــالش در جه 6- ت
اســتان (هــم اکنــون بــا داشــتن بیــش از 4000 اعضــاء اصلــى ، 
وابســته و افتخــارى کانــون  در ســطح شهرســتانها به دنبــال افقى 

روشــن بــراى ایــن جامعــه پویــا مــى باشــد .) 

شماره حساب بانک ملت :
6098593212  

بنام کانون ناشنوایان خراسان رضوى
شماره شبا :

IR 540120000000006098593212

شماره همراه : 
0915 104 2479

شماره سامانه اعزام مترجم :
0902 877 7855 

www.Deafmashhad.ir

http://www.Deafmashhad.ir
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خالصه تصاویر فعالیت هاى شبکه هماهنگى

نشست دوره اى مدیران استانى موسسات عضو شوراى هماهنگى 
5 الى 8 دى ماه 1396  در اهواز

دیدار رئیس هیات مدیره شبکه هماهنگى سازمانهاى مردم نهاد ناشنوایان ایران با رئیس فراکسیون معلولین مجلس 
شوراى اسالمى                                 آبان 1396 در تهران

دومین دوره هم اندیشى و مجمع عمومى اعضاى شبکه 
اردیبهشت ماه 1397 در زنجان
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نخستین جلسه اعضاى کمیته جوانان شبکه هماهنگى  با حضور نایب رییس شبکه هماهنگى و اعضاى 
کانون ناشنوایان استان خراسان رضوى                              10 الى 12 بهمن 1396 در مشهد

دیدار با دبیر فدراسیون ورزشهاى ناشنوایان ایران
2 خرداد 1397  در محل فدراسیون ورزشهاى ناشنوایان ایران - تهران

 حضور در یازدهمین همایش سراسرى سازمان هاى غیردولتى دراصفهان
اسفند ماه 1396  در اصفهان
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آمادگى جهت برگزارى کنگره ملى
تیر ماه 1397 در دفتر شبکه هماهنگى - تهران

دیدار با رئیس آموزش و پرورش استثنایى کشور
تیرماه 1397 در محل سازمان آموزش و پرورش اسثتنایى کشور - تهران

آمادگى جهت برگزارى کنگره ملى
خردادماه 1397 در دفتر شبکه هماهنگى - تهران



13
97

اه 
د م

ردا
   م

ن   
یرا

ن ا
وایا

شن
د نا

نها
دم 

 مر
اى

انه
ازم

 س
گى

اهن
هم

که 
شب

ره 
کنگ

مه 
ه نا

ویژ

19

اصفهان
اهواز
آبادان
تبریز

خمینى شهر
ساوجبالغ

قزوین
کرمان
مشهد
یاسوج

ابهر
اقلید

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

آباده
بابل

بروجن
بناب

بندر انزلى
بندرعباس

بوشهر
بهبهان
جهرم

خرم آباد
داراب
دزفول

دورود
رشت

زاهدان
زنجان

کردستان
سیرجان
شهرضا
شیراز

عجب شیر
قم

قوچان
گراش

الرستان
مراغه
مرند
میانه

نجف آباد
یزد

ماهشهر
مهاباد
سبزوار

چهارمحال بختیارى
مازندران
کوهدشت

چابهار
کرمانشاه

آماري از تعداد کانونها و موسسات
 عضو رسمى شبکه هماهنگى سازمانهاى مردم نهاد ناشنوایان ایران

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21
.22
.23
.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

.31
.32
.33
.34
.35
.36

.37

.38

.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

.49

.50
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تهران، خیابان شهید سلیمان خاطر، 
خیابان شهید مسعود مالیرى پور ، 

پالك 50 ، طبقه 5 ، واحد 12

88823958

88823958

021

021

-

-

www.idncn.ir

IDNCN31@gmail.com

@idncn31

https://t.me/idncn31

1579644935  

http://www.idncn.ir
mailto:IDNCN31@gmail.com
https://t.me/idncn31

