
افقی:
1- موجودات ریزی که ســر منشــا حیات در 
اقیانوس ها هستند- ظرف ده پاکت سیگار 
2- همدســت بنزین بی کیفیت و خودروهای 
قراضه در آلودن هوای تهران 3- ظلم- کفش 
پاشــنه بلنــد- لوله ای از گلو تــا معده- مادر 
پایتخت  ما 4- جایگزین او- مزرعه آخرت- شهر 
مقر حکومت در ترکیه 5- جاندار- اینک- وصف 
حمــام پر ســر و صدا 6- بیهــوده در گویش 
تهرانی- نحوه ســخن گفتن- بخشی از کتاب 
اوستا 7- ســرزمین- گیاه پیام رسان- نفرین 
8- از اقــوام ایرانی- ضرر- گلی زینتی- زینت 
رو 9- کلمه احترام مغولی- مرطوب- درستی 
10- وطن- شــوینده چشم- کاشتن فکر در 
مغز دیگران 11- نام قدیم زاهدان- کاال برگ- 
طایفه ای از ترکمن ها 12- تشــکیالت- مقام 
و درجــه- تیر پرتابــی 13- کتف- لوله نفس 
کشیدن- نوعی موتور- پشت و پس 14- برای 
رســیدن به خودکفایی در زمینه مواد غذایی 
باید مورد توجه وزارت نیرو قرار گیرد 15- از 
ریشــه درآوردن- انــواع آن که الزمه رشــد 
صنعتی هستند در ایران ما به وفور در دسترس 

می باشند.

عمودی:
1- بخشی از موتور جت های جنگنده- پیرو 
مــد روز- خوردنی دردناک 2- الفبای اکثر 
زبان های اروپایی- کشوری در آسیای میانه 
3- ابروان گــره خورده- عقاب یا کرکس- 
هدیه دادن- پــس و پیش جزر 4- الفبای 
داشتنی  و دوست  عزیز  داالن-  موسیقی- 

5- سالحی که وسیله ورزشی شده است- 
پنهان شــدن برای یورش بردن- امر به 
ماندن 6- ظلمت- کلمه ای برای اطاله کالم- 
روزها، روزگار 7- پیش درآمد نام ون گوگ 
نقــاش- ابزاری در خدمت نوشــندگان 
چای- بیخ و ریشه 8- بازداشتن- دوستی- 
پژواک- عــدد ده در ســامانه متریک
 9- پاســخ مثبت در شیراز- کلمه مورد 
عالقه صنایع بیزار از رقابت- زمانی قبل از 
دیروز 10- در امان از خطر- پسوند فاعلی- 
بیرون کشــیدن مفهوم غیرمادی از ذهن 
11- نقطه ای در اشــکال هندسی- مکمل 
نام مارکس کمونیست- آشوب 12- غذایی 
در  رودی  پیشرفته-  اصفهان-  در  سنتی 
فرانسه 13- عالمت جمع- فیلسوف نوبل 
برده انگلیســی- پدر زال- بار سنگین
 14- ناسپاسی در برابر بخشش های الهی- 
بوییدن،  رانندگی 15-  در  عمل خطرناک 

تند راه رفتن- پایتخت ویتنام- زد و بند.

شماره ۱۰۴۹۶
بدون نقطه کور

جدو    ل

 صفحه5
 شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 

۴ جمادی االول ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۲۷۹
گزارش روز

مادر چیزی احتیاج ندارید برایتان بیاورم؟
صبر کنید... نخوابید می خواهم آب میوه 

بیاورم.
مادر...

را روی میــز کنار تختش  عینک خود 
می گذارد و با نگاهی سرشار از محبت بدرقه ام 

می کند و به خواب می رود.
در حالی که آشپزخانه می روم که با خود 
زمزمه می کنم مادرم آسوده بخواب که من در 
کنار تو هستم... در کنار تو می مانم و هیچگاه 

تو را تنها نمی گذارم...
اگر نمی توانم گرد پیری را از سر روی تو 
پاک کنم اما نمی گذارم درد و رنج تنهایی را 

هیچگاه تجربه کنی.
تو سال ها در کنار من و نگهدار من بودی، 
اکنون نیز من در کنار تو هستم و نگهدار تو...

بازنشستگی و ســالمندی یکی از دوران های 
زندگی بشری است. دورانی که معموال با تغییرات 
جســمی، روحی و روانی همراه می شــود و اگر با  
برنامه ریزی مناسب، رفتارهای مطلوب و پسندیده 
اطرافیان و فعالیت های ســازنده و با کیفیت همراه 
شود این دوران بسیار لذت بخش و با شکوه خواهد 
بود در حالی که برای کســانی کــه این دوران را 
پایان کار و سودمندی تلقی می کنند، سالمندی و 
بازنشستگی به کابوسی تبدیل می شود که زندگی 
آنهــا را بی هدف و عاطل و باطل می ســازد و افراد 

سالمند هیچ لذتی از این دوران نمی برند.
تکریم سالمندان

دوران ســالمندی هماننــد دوران کودکی یا 
جوانی یکی از مراحل زندگی اســت که از تحرک، 
پویایی، سرزندگی و فعالیت انسان ها کاسته می شود 
و تا حدی ضعف، ناتوانی و کم تحرکی بر شخص غلبه 
خواهد کرد اما این دوران هم زیبایی ها و قداست های 
مخصوص به خــود را دارد و همانند فصول زیبای 
طبیعت که یکی پس از دیگری می آیند و هرکدام 
زیبا و دل انگیز هستند دوران سالمندی نیز با شکوه 
و زیبا است و تکریم و احترام به حقوق سالمندان بر 

همه افراد جامعه واجب و ضروری است.
دکتر »امان اهلل قرائی مقدم« اســتاد دانشگاه 
و آسیب شــناس اجتماعی در گفت وگو با گزارشگر 
کیهان می گوید: »تکریم ســالمندان به ویژه پدر و 
مادر ریشه در فرهنگ چند هزار ساله ایران دارد و 
مردم ایران کارنامه درخشانی در احترام به بزرگان 
و والدین خود دارند که این مسئله در فرهنگ های 

دیگر کمتر به چشم می خورد.«
وی اضافه می کند: »از آنجا که پیشــرفت علم 
و تکنولوژی باعث افزایش میزان متوسط طول عمر 
در جوامع مختلف از جمله جامعه ما شــده است و 
جوامع رو به ســالمندی می رونــد به همین دلیل 
احترام گذاشتن به سالمندان و تکریم و بزرگداشت 
آنان بایــد در راس برنامه های خانواده ها، دولت ها 
سازمان های غیردولتی و نهادهای ذی ربط قرار بگیرد 

و در این زمینه بهتر است فرهنگ سازی شود.«
این اســتاد دانشگاه خاطرنشان می کند: »هم 
در آموزه های دینی ما و هم در فرهنگ غنی ایرانی 

نگاهی به وضعیت نگهداری از سالمندان و تکریم آنان در جامعه امروز - بخش نخست

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.
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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خانم شــیرین درخشانپور با شــماره ملی 0050634542 بجای آقای 
صفرعلــی کرامتی به ک.م 2181400946 بســمت عضو هیئت مدیره 

برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی 1393 مورد تصویب قرار 

گرفت.
خانم فاطمه انتظامی با شــماره ملی 0073433799 به سمت بازرس 
اصلی و خانم زهرا سادات غزالی با شماره ملی 0081236174 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب و تعیین سمت 
هیئت مدیره، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنعت آزمایشگاهی بازرسی 
فنی و پژوهشی بهساز سهامی خاص به شماره ثبت 

116299 و شناسه ملی 10101599055

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/4/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: مصطفی کالنتری به کد ملی 1570373647 به سمت رئیس هیئت 

مدیره و مدیرعامل و محمد کالنتری به کد ملی 0071713980 به سمت 

نایــب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا موید به کد ملی 1262257621 به 

سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت به امضاء مصطفی کالنتری 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین ســمت 

مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت 172714 

و شناسه ملی 10102151410

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العاده 

مــورخ 1394/05/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت 

مدیره به شــرح زیر برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند: عیسی 

باســتانی به شــماره ملی 0386173788 خانم شهرزاد هرمز به 

شــماره ملی 0452888247 حمیدرضا حاجی بابائی به شــماره 

ملــی 0385971176 محمدرحیمــی زارعــی به شــماره ملی 

0069968039 به عنوان بازرس اصلی و ملیکا ابراهیمی  ورکیانی 

به شــماره ملی 0080404911 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب شد. با ثبت این مستند تصمیمات 

انتخاب مدیران، انتخــاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب بازرس 

انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک غدیر سهامی خاص )نوبت دوم(
 به شماره ثبت 329982 و شناسه ملی 10103695555

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1393/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی منتهی به 1392 مورد 
تصویب قرار گرفت.

موسســه حسابرســی آریــان فــراز بــه شــماره شناســه ملی 
10100522636 به عنوان بــازرس اصلی و آقای حمید احمدی 
به شماره ملی 0052754073 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 

برای 1 سال مالی تعیین شد.

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و 
صورت های مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بنیان سرمایه تسنیم سهامی خاص
 به شماره ثبت 434723 و شناسه ملی 10320848898

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع 
مــورخ  فوق العــاده  عمومــی 
ذیل  تصمیمــات   1394/5/26

اتخاذ شد: 
تعداد اعضــای هیئت مدیره به 
تعداد سه نفر تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بدین شرح 

اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات 
در  اساســنامه  مــواد  اصــالح 
نشــده  پیش بینی  تصمیمــات 
توسط  شــده  انتخاب  ســامانه 
متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 
درپایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت بسا پارس 

صنعت سهامی 
خاص به شماره ثبت 

 368048
و شناسه ملی 

10320174724

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی ســالیانه مورخ 1394/4/24 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقــای مهــدی زهرایی به شــماره 
عنوان  بــه  ملــی 0052656020 
ابوالفضل  بــازرس اصلــی، آقــای 
رجب زاده نوجه دهی به شماره ملی 
0052838498 بــه عنوان بازرس 
علی البــدل برای یک ســال مالی 

انتخاب گردیدند.
جهت  کیهان  کثیراالنتشار  روزنامه 

درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی 93 تصویب شد.
بــا ثبت ایــن مســتند تصمیمات 
انتخاب بــازرس، تصویب ترازنامه و 
صورت های مالــی، انتخاب روزنامه 
انتخاب شده توسط  کثیراالنتشــار 
الکترونیک  ســوابق  در  متقاضــی 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 
پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت 
پاس آداک سهامی خاص

 به شماره ثبت 
88464 و شناسه ملی 

10101328708

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران

تکریم؛
پنجره مهربانی به سالمندان

فریده شریفی

حفظ کرامت سالمندان مورد تایید قرار گرفته است 
و تکریم بزرگان و سالمندان موجب می شود که آنان 
از ضررهــا و لطمات روحی و روانی فاصله بگیرند و 

کمتر احساس تنهایی کنند.«
قرائی مقدم معتقد است: »احترام به سالمندان 
در شــهرهای بزرگ کمرنگ تر شده و این مسئله 
باعث تاســف بســیار اســت چرا که خانواده ها از 
حالت خانواده های گسترده و وابسته به یکدیگر به 
خانواده های هسته ای و کوچک تر تبدیل شده اند که 

قادر به نگهداری سالمندان خود نیستند.«
وی اضافــه می کند: »هرچند که این واقعیت 
بسیار تلخ و ناراحت کننده است اما باید طرف دیگر 
ســکه را هم دید و آن این است که وقتی فرزندان 
می بینند در آپارتمان های کوچک با خانواده خود 
زندگی می کنند و منزلشان گنجایش جمعیت زیاد 
را نــدارد ترجیح می دهند والدین خود را به مراکز 

نگهداری از سالمندان بفرستند.«
به عقیده این اســتاد دانشگاه خوشبختانه در 
ایران ما با مسئله نگهداری والدین در مراکز نگهداری 
سالمندان کمتر مواجه می شویم چون فرزندان مهر 
و محبت زیادی به والدین خود دارند و تمایل ندارند 

که والدین را از خود دور کنند.
نیازهای سالمندان

سالمندان مرکز ثقل و محور خانواده ها هستند 
و همه اعضای خانواده نسبت به بزرگان فامیل خود 

احترام می گذارند.
سالمندان نقش سرپرست، راهنما، الگو و مربی 
را ایفا می کنند و در مشکالت و مصائب کنار افراد 
خانواده هســتند و به آنان انگیزه، روحیه و انرژی 

می دهند.
بســیاری از اختالفات به دســت آن ها حل و 
فصل می شود و بسیاری از کدورت ها و گرفتاری ها 
با تجربه های آنان رفع می شود اما خود سالمندان 
هم نیازهایی دارند که باید به وسیله فرزندان و نسل 

جوان تامین شود.
»مریم عمیدی« که مســئولیت نگهداری از 
مادر ســالمند خود را برعهده دارد درباره نیازهای 
ســالمندان می گوید: »مهم ترین نیازی که والدین 
دارنــد نیاز به احترام و محبــت و مورد توجه قرار 

گرفتن از سوی فرزندانشان است.«
وی اضافه می کند: »به غیر از نیازهای جسمی 
مانند دارو و غذای مناسب باید به نیازهای روحی و 
عاطفی والدین توجه کرد و به آنان احترام گذاشت.«

ایــن خانم خانه دار که مــادر چهار فرزند نیز 
می باشد یادآوری می کند مسلما هر رفتاری که ما 
با والدین خود داشته باشیم الگو و سرمشقی برای 
فرزندانمــان خواهد بود کــه در آینده با ما چگونه 

رفتار کنند.
مریم عمیدی که مادرش عالوه بر ســالمندی 
از ناحیــه گردن به پایین فلج کامل شــده اســت 
می گوید: »با اینکه سال هاست از مادر خود مراقبت 
می کنم اما به وجود مادرم در خانه افتخار می کنم 
و معتقدم وجود ایشان مایه برکت و امید و شادمانی 
در زندگی ما است و خوشبختانه همسر و فرزندانم 
نیز همین عقیده را دارنــد و هر روز دور همدیگر 

جمع می شــویم و مادرم بــا نگاه های محبت آمیز 
خود ما را مورد مهربانی و محبت قرار می دهد و به 
خاطر وجود با برکت ایشان از خداوند متعال ممنون 
و سپاســگزارم.«آمارها نشان می دهد که اگر افراد 
بدون آمادگی و برنامه ریزی وارد دوران بازنشستگی 
و سالمندی شوند آن را سخت تر ارزیابی می کنند 
در حالی که جایگزین کــردن فعالیت های جدید 
متناسب با سن به جای فعالیت های گذشته می تواند 

خأل بازنشستگی را پر کند.
اشتغال به کارهایی مانند کشاورزی، باغبانی، 
نویســندگی، پرداختن به صنایع دستی و کارهای 

هنری، کتابخوانی، سفر با خانواده، استراحت بیشتر 
و حتی کمک به نگهداری نوه ها می تواند احســاس 

مفیدبودن را در افراد سالمند تقویت کند.
تغذیه مناســب نیز می توانــد تأثیرزیادی در 
وضعیت روحی، روانی و جســمی سالمندان داشته 
باشد.خوردن غذا در حجم کمتر و وعده های بیشتر، 
عدم استفاده از نمک، قند و چربی ها در رژیم غذایی 
می تواند از ابتال به بیماری ســالمندان جلوگیری و 

سالمت و سرزندگی آنان را تضمین نماید.
تعبیر نادرست از سالمندی

مگر می توان پس از بهار، تابســتان و پس از 

پاییز، زمســتانی در پیش نداشت؟ سالمندی و 
بازنشســتگی نیز از دوره های زندگی انسان ها به 
شــمار می آیند که گریزی از آن نیســت و مانند 
دوره های کودکی، جوانی و میانسالی باید سپری 
شوند اما چرا برخی از افراد تعبیر نادرستی از این 
دوره دارند یا حتی برخی از رســیدن این دوران 
رنج می برند یا حتی می ترسند بازنشسته شوند؟ 
»حامد رضایی« دانشجوی رشته جامعه شناسی 
در گفت وگو با گزارشگر کیهان درباره تعبیر اشتباه 
از دوران سالمندی می گوید: »بدترین نوع تعبیری 
که از این دوران وجود دارد این است که برخی فکر 

می کنند بازنشستگی و سالمندی پایان راه است 
و دیگر امیدی برای ادامه زندگی وجود ندارد.«

وی معتقد است این برداشت های اشتباه و 
ســوءتعبیرها به دلیل عدم شناخت کافی از این 
دوران صورت می گیرد، زیرا تصور می شــود که 
با فرارســیدن دوران بازنشســتگی خواسته ها و 
آرزوها به پایان رسیده و دیگر کاری برای انجام 
دادن وجود ندارد در حالی که این برداشت کامال 

بدبینانه و دیدن نیمه خالی لیوان است.
وی اضافه می کند: »اتفاقا افراد از این دوران 
بایــد نهایت اســتفاده را ببرنــد و آن را دوران 
شکوفایی، ثمردهی و تحقق آرزوها و خواسته های 
بر زمین مانده خود بدانند و به گونه ای فعالیت های 
خــود را برنامه ریــزی کنند که ایــن دوران را 
لذت بخش، دوست داشتنی و آرامش بخش کنند.«
به گفته این کارشــناس جامعه شناسی، ما 
فرزندان والدینی هســتیم که عمری را به کار، 
فعالیت و تجربه اندوزی پرداخته اند و در شرایط 
کنونی ذخیره گرانبهایی از اطالعات، تجربیات و 
آگاهی هایی هستند که می توانند چراغ راه ما باشند 
و در عرصه پرپیچ و خم زندگی ما را هدایت کنند 

بنابراین باید نهایت احترام و تکریم را نسبت به 
والدین خود داشته باشیم.

رضایی همچنین خاطرنشــان می کند که 
وظیفه جوانان برقراری ارتباطی شایسته با والدین 
و سالمندان است و باید نهایت صبر و حوصله و 
بردباری را به کار گیرند تا ضمن تجربه اندوزی از 
بزرگان به آنان در رفع نیازهای خود کمک کنند.
به گفته این کارشناس، قدم زدن با پدربزرگ 
یا مادربزرگ در پارک ها، مسافرت کردن با آنان 
یا شرکت دادن آنان در میهمانی های خانوادگی، 
دوستانه، جشن ها و مراسم مختلف موجب ایجاد 
روحیه مفرح و شــاد در آنان می شود و عالقه و 
عشق به زندگی کردن را در آنها افزایش می دهد. 
برای داشتن محیطی آرام در خانواده و جامعه باید 
دســت جوانان را در دست سالمندان قرار دهیم 
تا هر دو از وجــود یکدیگر بهره ببرند. فرزندان 
از بزرگان خود شــیوه زندگــی را می آموزند و 
سالمندان نیز ارزش های اصیل و فرهنگ غنی و 
ناب ایرانی و اسالمی را به جوانان انتقال می دهند.

فرهنگ سازی در جامعه
کارشناســان معتقدند که بــرای برخورد 
درست با سالمندان و تکریم آنها باید در جامعه 
فرهنگ ســازی شــود و تا زمانی که این بستر 
فرهنگی ایجاد نشــود افراد نسبت به نوع رفتار 

با سالمندان اطالعات درستی نخواهند داشت.
مطالعات انجام شــده در برخی از کشورها 
نشــان می دهد که افراد سالمندی که اعتقادات 
مذهبی دارنــد و برای دوران ســالمندی خود 
برنامه ریزی صحیحی انتخاب کرده اند از سالمت 
روحی، روانی و جسمی بیشــتری برخوردارند 
و ایــن دوران را نه پایــان راه بلکه آغازی برای 
یادگیری و آموختن در نظر گرفته اند و برای این 
منظور در کالس های مختلف آموزشی، هنری، 
ورزشی، فرهنگی و همچنین مساجد و زیارتگاه ها 

شرکت می کنند.
یــک کارشــناس اجتماعی به گزارشــگر 
کیهان می گوید: »در واقع شرط اصلی گذراندن 
موفقیت آمیز دوران ســالمندی اتخاذ یک شیوه 
زندگی فعال و یافتن جانشــین های مناســب 
در این دوران اســت. کسی که از دوران جوانی 
و میانســالی عبور کرده و به دوران ســالمندی 
رسیده باید بتواند با همان شرایط موفقیت آمیز 
این دوران را نیز ســپری کند و با شرایط جدید 

خود را منطبق سازد.«
وی تصریــح می کند: »البته رفتار اطرافیان 

به ویژه فرزندان بســیار مهم است و می تواند به 
آنها انگیزه و نشــاط بدهد یا خدای ناکرده مورد 
بی مهری قرار بگیرند و به خانه های ســالمندان 

انتقال پیدا کنند.
به همین دلیل باید برنامه های خاصی برای 
تقویت فرهنگ سازی و توجه به تکریم سالمندان 
ایجاد شــود تا به ارتقاء روحی، روانی و جسمی 
سالمندان کمک شود و آنها احساس سرخوردگی، 

افسردگی و ناتوانی نکنند.«
این کارشــناس اجتماعــی در ادامه تاکید 
می کنــد: »تشــکیل نهادهــای مخصــوص به 
سالمندان، صدور کارت منزلت، غنی سازی اوقات 
فراغت سالمندان، بسترسازی برای استفاده آنها از 
فضاهای شهری، ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی 
و اجتماعــی در همین جهت ارزیابی می شــود. 
فراموش نکنیم که ما ســر سفره والدینی بزرگ 
شده ایم که عمری را صرف آموزش، فراگیری و 
علم آموزی مــا کرده اند و تجربیات خود را به ما 
انتقال داده اند و چه بسا که در این مسیر پرپیچ 
و خم سختی ها و مصائب فراوانی تحمل کرده اند. 
به همین دلیل ما نیز باید نهایت توجه ، احترام 
و بزرگداشــت را نسبت به آنان به عمل آوریم تا 
حداقــل ذره ای از زحمات والدین خود را جبران 

کرده باشیم.«

* دکتر قرائی مقدم آسیب شناس اجتماعی: مردم ایران در تکریم بزرگان و سالمندان کارنامه 
درخشانی دارند که در فرهنگ های دیگر کمتر به چشم می خورد.

یک جامعه شناس: بدترین نوع تعبیری که از دوران 
سالمندی وجود دارد این است که برخی فکر می کنند 
بازنشستگی و سالمندی پایان راه است و دیگر امیدی 

برای ادامه زندگی وجود ندارد.

* زندگی در شهرهای بزرگ و آپارتمان های کوچک ،خانواده ها را از حالت های گسترده 
و متحد به خانواده های کوچک و هسته ای تبدیل کرده که در چنین شرایطی نگهداری 

سالمندان با مشکالت زیادی مواجه خواهد بود.
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