
  مؤسس�ه نيكوكاري را براي مردم جنوب تهران 
افتتاح كرديم

زمان افتتاح مؤسسه نيكوكاري رعد 56سالم بود، اما دقيق 
خاطرم هست از دغدغه هاي هميشگي من در دوران جواني 
اين بود كه زمينه خدمت به مردم را در دوران ميانسالي و 
سالمندي داشته باشم. هميشه طوري برنامه ريزي مي كردم 
كه يك برنامه طوالني مدت در اين زمينه داشته باشم، بر 
همين اساس مؤسسه رعد را با هدف خدمت به جانبازان 
جنگ تحميلي راه اندازي كرديم، ام��ا با گذر زمان و ايجاد 
بنياد ش��هيد و جانبازان چون جم��ع دغدغه مندي براي 
خدمت به جانبازان را گرد هم جمع كرده بوديم، حيفمان 
آمد اين جمع را به يك باره حذف كنيم. بر همين اساس، 
تصميم گرفتيم رويكرد خدمت در رع��د را تغيير دهيم و 
اين بار به سراغ خدمت رساني به معلوالن جسمي حركتي 
رفتيم.  اگرچه سال 63 مؤسس��ه نيكوكاري رعد را افتتاح 
كرديم، اما س��ال 1380 مؤسس��ه نيكوكاري رعد را براي 
دسترسي بهتر مردم كم برخوردار جنوب غرب تهران رسماً 
راه اندازي كرديم. سال 1386 هم اين شعبه از مؤسسه رعد 
را شعبه مستقل و به اسم مؤسسه نيكوكاري رعدالغدير به 
ثبت رسانديم.  من ايمان دارم نقطه اي كه امروز ايستاده ام 
توفيقي است كه فقط خود خدا نصيبم كرده است كه بتوانم 
از ميانسالي تا سالمندي در مسيري حركت كنم كه احيا و 
اشتغال بخش مهمي از توان يابان جسمي حركتي را رقم 
بزنم. امروز با افتخار مي توانم بگويم كه توانسته ام در كنار 
دوستانم در مجموعه رعدالغدير به آمار آموزش و توانبخشي 
بيش از 3ه��زار نفر توان ياب، اش��تغال بي��ش از 700نفر 
معلول جسمي و حركتي و ازدواج 60 نفر از آنها برسيم كه 
خوشبختانه در اين مسير خداوند 50نوه نصيبمان كرده كه 
به لطف همراهي پدر و مادرشان و اقدامات پيشگيرانه كافي 

از سالمت كامل برخوردار هستند. 
  از 8 صبح همپاي جوان ها فعاليت مي كنم

همه عزيزاني كه در اين 20 سال مجزاشدن رعدالغدير از 
رعد در كنار من هستند و مرا مي شناسند و همه دوستان 
رعد مي دانند من در اين سن و سال سالمندي همچنان هر 
روز ساعت 8صبح مثل همه دوستان سركار هستم تا پايان 
ساعت اداري مثل بقيه كار مي كنم و بعضاً مأموريت، بازديد 
و حتي مسافرت هاي كوتاه و فشرده هم دارم. براي خودم 
نكته مهمي وجود ندارد چون اين روند زندگي هميشگي 
من بوده و هست. مي دانم تغيير اين روند حتي براي يك روز 
در روحيه و كار من تأثير منفي مي گذارد براي همين است 
كه هيچ وقت با تنبلي و رخوت، اين برنامه كاري و حضورم 
را كم نكرده ام.  برايم عجيب است كه چطور مرد يا زني بعد 
از 30 سال كارمند يا شاغل بودن به محض اينكه بازنشسته 
مي ش��وند، در منزل مي مانند! اصاًل مگر مي شود يك نفر 
30سال هر روز صبح سركار رفته و عصر بازگشته به يك باره 
و صرفاً به خاطر برچسب بازنشسته بودن خانه نشين شود؟! 
اصاًل از نظر من براي فردي كه حتي جسم سالمي هم ندارد 
هيچ عذري براي بيكاري و در خانه ماندن وجود ندارد. انسان 
تا زماني كه نفس مي كشد بايد براي بهبود زندگي خودش و 
ديگران تالش كند.  اگرچه كه من ميدانم همه ما مي توانيم 
در دوره بازنشستگي در منزل بمانيم و حتي كار مفيدي هم 
انجام بدهيم، اما سؤال اينجاست كه آيا با كاري كه ما انجام 
مي دهيم باري از دوش جامعه و مردم برداش��ته مي شود؟ 
اگر اينچنين است، مي توانيم اميدوار باشيم هنوز حضور 

مفيدي در دنيا داريم. اگر غير از اين باشد بايد در زندگيمان 
و اموراتمان تجديد نظر كنيم، چراكه زندگي فقط خورد و 
خوراك و گذرعمر خودمان نيست.  از نظر من حداقل ترين 
كاري كه در دوران س��المندي مي توانيم انجام دهيم، اين 
است كه جوياي احوال و امورات اطرافيان، خانواده، دوستان 
و فاميل شويم. ببينم زندگيشان چطور پيش مي رود، آيا 
مشكلي دارند ما مي توانيم در حل مشكلشان كمك كنيم.  
در قدمي فراتر به جامعه مان نگاه كنيم، ببينيم از اين زمان 
12ساعت روزانه مي توانيم چه مش��كلي از جامعه را حل 
كنيم. حتي اگر بتوانيم به كمك بقيه هم سن و سال هايمان 
براي يك جوان شغل ايجاد كنيم، بساط ازدواج يك نفر را 
مهيا يا مشكل درمان يك نفر را رفع كنيم، در اين صورت 

مي توانيم از خودمان احساس رضايت داشته باشيم. 
فعاليت اجتماعي در دوران سالمندي از نظر من به مثابه 
كاشتن يك نهالي است كه عوايد آن مي تواند به نيازمندان 

و قشر آسيب پذير برسد به جاي اينكه يك جسم در حال 
هدررفت گوشه منزل باشد. 

  فعاليت سالمندي نيازمند جسم سالم است
نبايد فرام��وش كنيم، اگرچ��ه فعاليت بيش��تر در دوران 
سالمندي افزايش اعتماد به نفس و خودباوري قشر سالمند 
را به همراه دارد، اما همين فعاليت نيازمند بدن سالم است. 
اگر سالمند در دوران جواني سبك زندگي درستي نداشته، 
بايد بپذيرد در دوران سالمندي سبك زندگي اش را اعم از 
تفريح، خوراك، استراحت، ورزش و درمان تغيير بدهد تا 
بتواند با بدن سالم خدمت كند. حتي من كه در دوران جواني 
سبك سالم زندگي را داشته ام با ورود به سن سالمندي بايد 
بپذيرم كه بدنم تغييراتي را س��پري مي كند كه نيازمند 

تغييرات در زندگي ام است. 
نكته اينجاست معموالً همسن و س��ال هاي من در مقابل 
تغييرات س��بك زندگي مقاومت مي كنند، البته كه حق 

هم دارند. تصور كنيد يك نفر تا 50 سال يك مدل زندگي 
كرده است، يك سبك غذا خوردن و يك سبك استراحت 
داشته، حاال با مشكل رو به رو شده و بايد اين سبك را تغيير 
بدهد، قطعاً برايش س��خت خواهد بود، ام��ا بايد بپذيريم 
گريزي نيست. اگر مي خواهيم زندگي مطلوب و مفيدي 
داشته باشيم، از حيات خودمان استفاده بهتري كنيم و به 
جاي سپري كردن زمانمان در بيمارستان يا بستر بيماري 
مشغول خدمت رساني باشيم، بايد بپذيريم مالحظاتي را با 

عنوان سبك زندگي سالمندي ايجاد كنيم. 
  نيازمند فعاليت مراكز تخصصي سالمندان هستيم

ناگفته نماند در اين خصوص كمبودها بسيار است. مثاًل ما 
در مقايسه با كشورهاي ديگر جهان، آنطور كه بايد و شايد 
به سالمندان آموزش نمي دهيم يا مراكز مختص سالمندان 
و سبك زندگي اين دوران را نداريم. يك فرهنگسراي اميد 
در منطقه 13داريم كه تخصصي در حوزه سالمند فعاليت 
مي كند و چند مورد مركز طب س��المندي كه از نظر من 
بسيار كم است. من دورادور پيگير فعاليت هاي فرهنگسراي 
س��المند هس��تم به دليل دور بودن از اين فرهنگسرا، اما 
معتقدم بايد تعداد بيشتري مانند فرهنگسراي اميد داشته 
باشيم. در زمان ما كه سالمندان نسبتاً زياد بودند اين تعداد 

خدمات و مراكز پاسخگو نبود، حاال تصور كنيد وقتي دهه 
شصتي هاي كشور وارد زمان سالمندي مي شوند، ما به چه 
تعداد سالمند روبه رو خواهيم بود؟ آيا واقعاً اين تعداد مركز 
خدمات دهي براي س��المندان كافي است؟ قطعاً نه. پس 
بهتر است تا وارد زمان بحران نشده ايم مسئوالن براي اين 

موضوع فكر اساسي كنند. 
  خانه نشين شدن بزرگ ترين اشتباه است

متأسفانه من هم در جمع دوستانم مي شناسم عزيزاني را 
كه با ورود به دوران سالمندي خانه نشين شده اند. غافل از 
اينكه ماندن در خانه باعث مي شود هر فردي از نظر روحي، 
رواني و جسمي خيلي ضعيف شود. حاال در نظر بگيريد اين 
فرد اگر در جامعه حضور پيدا كند و كار مفيدي انجام دهد، 
پيش از آنكه خدمتي به ديگران و مددجويان انجام دهد، 
اول خودش روحيه مي گيرد كه كار مفيد و مثبتي را انجام 
داده و همين باعث حس رضايت و باالرفتن اعتماد به نفس 

در فرد سالمند مي شود. 
فراموش نكنيد يكي از دلخوري هاي قشر سالمند ناديده 
گرفته ش��دن آنهاس��ت. حضور اجتماعي و فعاليت مفيد 
مي تواند حس رضايت و افزايش اعتماد به نفس را در قشر 
س��المند رقم بزند و اين اتفاق اميد به زندگي س��المندان 
را افزايش مي دهد. طبيعي است س��المندي كه رخوت و 
بي ميلي به زندگي دارد حتي يك روز زندگي برايش اضافه 
است، اما س��المندي كه براي هر روز زندگي اش بهانه رفع 
مشكل مردم و فعاليت دارد، قطعاً براي هر روز زندگي اش 

اميد دارد. 
  قدر موي سپيد و تجارب خود را بدانيد

دوستان عزيزم! هم دوره اي هاي من! قديمي ها! بي ترديد 
ماندن در خانه خسته تان مي كند. قطعاً بعد از يك مدتي 
حضور هر روزه ش��ما در خانه اعضاي خان��واده مخصوصاً 
همسرتان را هم ناراحت مي كند. حضور بيش از حد در منزل 
به افزايش مشاجرات و درگيري هاي لفظي ختم مي شود 
پس چرا به اين ماندن اصرار داريد؟ ش��ما در همين سن و 
سال توانمندي و تجربياتي داريد كه براي هر دقيقه عمر 
خودتان و ديگران مي تواند شادي و حس خوب ايجاد كند. 
خوشبختانه در هر شهري گروه هاي خيريه و سازمان هاي 
مردم نهاد فعال هستند. به اين گروه ها ملحق شويد، هم از 
زمان خود نهايت استفاده را می بريد و هم به رفع مشكالت 
مددجويان كمك مي كنيد، هم براي آخرتتان ذخيره خير 
مي كنيد. حتي اگر ش��ما توان مالي و قدرت جسمي براي 
فعاليت نداريد همين كه گوش ش��نواي مشكالتش��ان و 
سنگ صبورشان باشيد، لطف بزرگي در حقشان كرده ايد. 
وقتي محاسن و گيسوي سپيد شما نقطه امني است براي 
بازگوكردن مشكالت جوان ترها چون اميد دارند با راهنمايي 
شما مي توانند مشكالتشان را حل كنند، نشان مي دهد شما 
در نقطه اتكاي نسل جديد هس��تيد و بايد قدر خودتان را 
بدانيد. ش��ما از روزهاي باقيمانده دنيايتان مي توانيد رزق 
ابدي براي خودتان رقم بزنيد پس چرا با رخوت و در خانه 
ماندن اين فرصت را ه��در مي دهيد. به نزديك ترين مركز 
جمع سالمندان در منطقه تان از پارك يا فرهنگسرا گرفته، 
مراجعه كنيد. در جمع دوستان همسن و سالتان قرار بگيريد 
تا بتوانيد رقم زننده اتفاقات خير باشيد. حتي اگر به نقطه اي 
از توان مالي رسيده ايد كه خيالتان از آينده فرزندانتان هم 
راحت است، مي توانيد مازاد دارايي خود را به جاي حيف 

دنياكردن با صلح امري سازماندهي خير كنيد. 
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نگاه

چقدر براي انفجار جمعيت
 سالمندان آماده ايم؟!

از نظ��ر ما و س��اير متخصصين حوزه س��المند، حتي 
متخصصين امور فرهنگي حال سالمند ايراني چندان 
خوب نيست. وضعيت درماني و حضور اجتماعي سالمند 
ايراني خوب نيست و همين باعث مي شود حال سالمند 
ما خوب نباش��د. از هر نظر كه به حوزه سالمندي نگاه 
كنيم، از توجه و مراقبت خانواده ها گرفته تا كمبودها در 
حوزه مراقبت ها و حمايت هاي اجتماعي سالمند اوضاع 
شايسته سالمند ايراني نيست. ما حتي در حوزه درمان 
سالمندان كه از حوزه هاي بسيار مهم هر كشور است 
مشكالت بسيار زيادي داريم و كمترين مشكل تعداد 

بسيار كم متخصصين طب سالمندي است. 
نمي شود گفت اغلب يا هميشه بيماري هاي سالمندان 
ريش��ه در افكار و روان آنه��ا دارد؛ مش��خصاً بعضي از 
بيماري هاي س��المندان مانند آلزايمر، افس��ردگي و 
اضطراب با افكار و روح آنها و حتي با استرس هايي كه در 
دوران كودكي تجربه كرده اند، ارتباط مستقيم دارد، اما 
در بقيه بيماري هاي سالمندان مانند فشارخون، ديابت 
و چربي، استرس تنها مي تواند تشديدكننده بيماري 

باشد و عامل ايجادكننده بيماري به شمار نمي رود. 
من به عنوان يك متخصصص طب سالمندي قاطعانه 
اعالم مي كنم، اكثريت بيماري هاي سالمندان ريشه در 
سبك زندگي غلط دارد. متأسفانه باور غلطي در جامعه 
وجود دارد كه فرد به محض عبور از س��ن 60 سالگي 
پير و فرتوت شده و نبايد كاري انجام دهد، چون كاري 
از او برنمي آيد. متأس��فانه با اين نوع فكر فرد بايد تمام 
رفتارهايي را كه مي تواند به سالمت جسم و فكر او كمك 
كند را كنار بگذارد. ورزش نمي كند چون فكر مي كند 
توان ندارد، غذاي كم مي خورد چون تصور مي كند وارد 
دوران سالمندي شده است و همه اين رفتارها زمينه 

بروز بيماري هاي سالمندي را افزايش مي دهد. 
ورود از دوره ميانس��الي به دوره سالمندي زندگي هر 
فردي نيازمند تغيير در س��بك زندگي فرد است، اما 
متأسفانه ما كمتر مي بينيم كه سالمندان اين تغيير را 
بپذيرند و زندگيشان را مطابق با سبك زندگي ضروري 
و مناسب با سالمندي تغيير بدهند. يكي از مهم ترين 
و ضروري ترين تغييرات ارتباط با دنياي علم و فناوري 
است. ما در ايام كرونا تمام تالشمان بر اين بود كه بتوانيم 
با استفاده از گوشي هاي هوشمند جديد كار ويزيت و 
درمان سالمندان را انجام دهيم، اما با سالمنداني مواجه 
شديم كه متأسفانه حتي سواد خواندن و نوشتن را هم 
ندارند و نمي توانند از گوشي هاي ساده استفاده كنند 

چه برسد به گوشي هاي هوشمند. 
خانواده ها يكي از مهم ترين همراهان دوران سالمندي 
هس��تند. وقتي س��المندي وارد درمانگاه مخصوص 
سالمندان مي شود، اولين س��ؤال ما اين است كه چه 
كسي هميشه همراه اوس��ت، مراقبت ها و درمان اين 
سالمند بر عهده چه كسي است. بخش مهمي از نگراني 
ما متخصصين طب س��المندي در خصوص مراقب و 
همراه فرد سالمند است چون براي درمان، پيگيري ها 
و حتي روح و روان فرد سالمند حضور يك فرد همراه 
بسيار اهميت دارد. اينكه ما در تشخيص بيماري درست 

عمل كنيم، داروي مناس��ب تجويز كنيم، پيداكردن 
عوامل تشديدكننده بيماري و توضيح دادن همه اين 
عوامل به س��المند و مراقب او، تنها بخش كوچكي از 
روند مراقبت از فرد سالمند است. بخش مهم و نهايي 
مراقبت هايي است كه فرد همراه بايد از سالمند انجام 

دهد. 
معم��والً فرزن��دان و بقيه اعض��اي خانواده ب��ه دليل 
مشغله هايي كه دارند، نمي توانند خودشان همراه فرد 
سالمند باشند و فرد ديگري همراه سالمند هست. اين 
افراد چون آموزش نديده اند كه با فرد س��المند چطور 
بايد رفتار كنند و حتي در بعضي موارد از سر خيرخواهي 
ممكن است حتي به فرد س��المند آسيب برسانند. ما 
متأسفانه شاهد هستيم مراقبين آموزش نديده گاهي 
اوقات براي اينكه سالمند را بيشتر بخوابانند داروهايي به 
او مي دهند كه در اكثر موارد به مسموميت فرد سالمند و 
آسيب ديدن او منجر مي شود، چرا؟ چون مراقب آموزش 
نديده، فكر مي كند فرد سالمند بايد گوشه منزل بماند، 
بخوابد و غذا بخورد تا به مرگ برسد و فعاليت ديگري 

نداشته باشد. 
حمايت هاي اجتماعي جزو مهم تري��ن راه هاي ايجاد 
حس اميد و نشاط در ميان سالمندان است. ما عبارتي 
به اسم »انزواي اجتماعي« داريم كه متأسفانه در ميان 
سالمندان ما بسيار ديده مي ش��ود. فرد بازنشسته در 
دوران سالمندي متأسفانه تنها جايي كه مي تواند راحت 
باشد، منزل است. در سطح جامعه جايي با امكان تفريح 
مناسب سن او پيدا نمي شود كه بتواند با خيال راحت 

حضور اجتماعي اش را ادامه بدهد. 
ما متأسفانه در جامعه با توجه به بيماري ها و دردهاي 
مزمني كه س��المندان تجربه مي كنند، نتوانسته ايم 
فضا و تفريحاتي مناسب با شرايط آنها ايجاد كنيم، به 
همين دليل سالمند ترجيح مي دهد در منزل بماند 
تا اينكه با مش��كالت و خطرات زياد در جامعه حضور 
داشته باشد. يك نگاه به پياده روهاي شهرمان كرده ايد؟ 
براي سالمندي كه حركت كردن برايش سخت است، 
عصا به دس��ت يا با ويلچر تردد مي كند، واقعاً چنين 
وضعيتي مناسب است؟ فراموش نكنيم موانع باعث 
مي شود سالمندان سال هاي س��ال در خانه بمانند و 
به مرور افسرده ش��وند. تنها راه بازگرداندن نشاط به 
جامعه س��المندان خارج كردن آنها از خانه و حضور 

در جامعه است. 
نكته مهم بعدي در نشاط و اميد سالمند روند درمان و 
مهيابودن نيازهاي درماني مانند تجهيزات و داروست. 
ما اگر بتوانيم روند درمان آسان تر و كم هزينه تر براي 
س��المندان فراهم كنيم، مي توانيم اميدوار باش��يم 
سالمندان در جامعه حضور پررنگ تري داشته باشند. 
متأسفانه سالمندان از جايگاه و رتبه بسيار پاييني در حوزه 
درمان كشور برخوردار هس��تند و تقريباً در آخرين موارد 
قرار داريم. چرا چنين حرفي مي زنم؟ در كشور ما تخصص 
طب سالمندي به ش��كل حرفه اي و دانش��گاهي از سال 
1391شروع ش��د، در حالي كه دانشمند و حكيم ابوعلي 
سينا در كتاب قانون فصلي تحت عنوان سالمندان دارد كه 
در آن فصل از خواب، تغذيه و ورزش هاي سالمندان صحبت 
كرده است. كشورهاي توسعه يافته بيش از 60 سال است 
كه رشته تخصصي طب سالمندي را راه اندازي كرده اند و 
هرسال بيش از س��ال قبل پذيرش دارند، در حالي كه در 
كشور ما در سال 1396 كاًل بحث طب سالمندي تمام شد 
و ديگر چنين رشته و پذيرش وجود ندارد. فراموش نكنيم 
همانطور كه اطفال متخصصين خ��ود را دارند و والدين با 
خيال آسوده فرزندان خود را مي برند، ما بايد متخصص طب 
سالمند در كشور داشته باش��يم، در حالي كه در كشور ما 
امروز تنها 23 نفر متخصص طب سالمند وجود دارد. ما به 
رغم جمعيت جواني كه در دهه 50 و 60 در كشور داشتيم 
قطعاً در س��ال 1430 انفجار جمعيت سالمند را خواهيم 
داشت، سؤال اينجاس��ت. چقدر براي پذيرش اين تعداد 

سالمند در كمتر از 30 سال آينده آماده ايم؟
 * متخصص طب سالمندي 
و عضو اتاق خبر سالمندي فرهنگسراي اميد

حال س�المند ايراني چن�دان خوب 
نيس�ت. وضعيت درمان�ي و حضور 
اجتماعي سالمند ايراني خوب نيست 
و همين باعث مي شود، حال سالمند 
ما خوب نباشد. از هر نظر كه به حوزه 
سالمندي نگاه كنيم از توجه و مراقبت 
خانواده ها گرفته تا كمبودها در حوزه 
مراقبت ه�ا و حمايت هاي اجتماعي 
سالمند اوضاع شايسته آنها نيست 

برايم عجيب است كه چطور مرد يا زني 
بعد از 30 سال كارمند يا شاغل بودن 
به محض اينكه بازنشسته مي شوند، 
در منزل مي مانند! اصالً مگر مي شود 
يك نفر 30 سال هر روز صبح سركار 
رفته و عصر بازگشته به يك باره و صرفاً 
به خاطر برچس�ب بازنشسته بودن 
خانه نشين شود؟! اصالً از نظر من براي 
فردي كه حتي جسم سالمي هم ندارد 
هيچ عذري براي بي�كاري و در خانه 
ماندن وج�ود ندارد. انس�ان تا زماني 
كه نفس مي كش�د بايد ب�راي بهبود 
زندگي خودش و ديگران تالش كند 

گفت وگو با يك سالمند فعال اجتماعي به انگيزه هفته گراميداشت سالمندان

بازنشستگي دوران خانه نشيني نيست
 سال هاي مانده را از دست ندهيد!

سبك كار و تالش

  نازنين رقيه هاشمي
»من در اين سن و سال سالمندي همچنان هر روز ساعت هشت صبح مثل همه دوستان سركار هستم تا پايان 
ساعت اداري مثل بقيه كار مي كنم و بعضاً مأموريت، بازديد و حتي مسافرت هاي كوتاه و فشرده هم دارم. براي 
خودم نكته مهمي وجود ندارد، چون اين روند زندگي هميشگي من بوده و هست. مي دانم تغيير اين روند 
حتي براي يك روز در روحيه و كار من تأثير منفي مي گذارد، براي همين است هيچ وقت با تنبلي و رخوت، اين 
برنامه كاري و حضورم را كم نكرده ام. برايم عجيب است كه چطور مرد يا زني بعد از 30سال كارمند يا شاغل 
بودن به محض اينكه بازنشسته مي شوند، در منزل مي مانند! اصالً مگر مي شود يك نفر 30سال هر روز صبح 
سركار رفته و عصر بازگشته به يك باره و صرفاً به خاطر برچسب بازنشسته بودن خانه نشين شود؟!« آنچه 
آمد گفته هاي يك سالمند موفق و فعال است كه در سن 76سالگي همچنان براي خدمت به جامعه تالش و 
تكاپو مي كند. آغاز دوران سالمندي و بازنشستگي كه حدود سن 65سال در كشور ماست براي اكثر مردم 
به دوران كهولت، خانه نشيني و ركود ترجمه و تفسير شده است. به محض بازنشسته شدن بخش زيادي از 
نيروي پرتجربه و فعال جامعه به يك باره تحت عنوان بازنشس�ته و سالمند خانه نشين مي شوند، غافل از 

اينكه اين نيروها مي توانند سال هاي بسيار براي جامعه مثمرثمر باشند. هفته سالمند بهترين بهانه است 
براي رفتن سراغ سالمنداني كه به اين رويه غلط »نه محكم« گفته اند و با وجود سن و سال قابل توجه و گذر 
از مرز بازنشستگي فعاليت زيادي دارند. يكي از نمونه هاي هميشه فعال در عرصه اجتماعي مهندس علي 
سلطانزاده است. علي سلطانزاده متولد 3 آذر 1324 مديرعامل مؤسسه نيكوكاري رعدالغدير فارغ التحصيل 
مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف است. سلطانزاده كه بارها به عنوان چهره برگزيده اجتماعي 
و تأثيرگذار كشور مورد تقدير قرار گرفته و چهره سالمند برگزيده فرهنگسراي اميد است از سال 1363 به 
همراه جمعي ديگر از فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف اقدام به تأسيس خيريه اي با هدف ارائه خدمات 
توانبخشي حرفه اي به جانبازان و معلوالن جسمي حركتي در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي، توانبخشي، 
دندانپزشكي، كارآفريني و اشتغال مي كند. افتتاح بيش از 30 مركز خيريه در استان هاي مختلف كشور و 
مديرعامل انجمن خيريه سماوات الغدير كه شبكه اي كشوري و بين المللي متشكل از 25سازمان مردم نهاد 
داخلي و پنج كشور خارجي از جمله افتخارات مهندس علي س�لطانزاده است. آنچه در ادامه مي خوانيد، 
ماحصل گفت و گوي ما با اين مدير سالمند، اما پرتالش و برگزيده به انگيزه هفته گراميداشت سالمندان است. 

حداقل كاري كه در دوران سالمندي 
مي توانيم انجام دهيم اين است كه 
جوياي احوال و ام�ورات اطرافيان، 
خانواده، دوس�تان و فاميل ش�ويم. 
ببين�م زندگيش�ان چط�ور پي�ش 
م�ي رود، آي�ا مش�كلي دارن�د، ما 
مي تواني�م در ح�ل مشكلش�ان 
كمك كني�م. اگر بتواني�م به كمك 
بقيه هم س�ن و س�ال هايمان براي 
يك جوان شغل ايجاد كنيم، بساط 
ازدواج يك نف�ر را مهيا يا مش�كل 
درم�ان يك نف�ر را رفع كني�م، در 
اين ص�ورت مي تواني�م از خودمان 
احس�اس رضايت داش�ته باش�يم 

    دكتر فاطمه سادات ميرزاده *
از منظر علمي كسي كه باالي 60سال س�ن داشته باشد، سالمند ناميده 
مي ش�ود، البته اين تعريف براي كش�ورهاي در حال توس�عه مناس�ب 
اس�ت و در كش�ورهاي توس�عه يافته هر فرد باالي 65س�ال س�المند 
ناميده مي شود. البته اين يك تعريف براس�اس سن تقويمي سالمندان 
اس�ت، در حالي كه ما س�ن هاي اجتماعي، رواني و بيولوژي�كال داريم و 
از آنجا ك�ه براي اين نوع س�ن ها نمي توانيم عدد مش�خصي بيان كنيم، 
تقسيم بندي گروه هاي سني را براساس همان سن تقويمي انجام مي دهيم. 


