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گزارشی از برگزاری دورههای ویژه تکریم بازنشستگان رسانهملی

نیره رضایی مطلق

شاید از دید برخی افراد ،گذر کردن از  50سالگی و
ورود به دوران بازنشستگی به معنای پایان کار و تکیه
بر مستمری برای گذران زندگی باشد ،اما واقعیت و
شرایط امروز با این تصور عمومی در تضاد است و بر
اساس جدیدترین پژوهشها ،تعداد افرادی که در سنین
باالی  ۵۵سالگی به توفیقات شغلی دست پیدا کردهاند،
در حال افزایش است .این توفیق دیرهنگام بیش از هر
چیز به میزان درخور توجهی به تجربه این افراد وابسته
است و کسانی هستند که کسب و کار شخصیشان
را راه انداختهاند ،کارآفرینی کردهاند و از این طریق
موقعیت موفقی یافتهاند .در همین فضاست که اداره
کل بازنشستگی صداوسیما تالش کرده از نیروی انسانی
کارآفرین و خالقی که سالها برای اعتال و پیشبرد اهداف
صداوسیما تالش کرده بهترین استفاده را بکند .برپایی
دورههای سالیانه گردهمایی بازنشستگان در زیباکنار
این فرصت را به بازنشستگان سازمان میدهد تا ضمن
برخورداری از فضای تفریحی این مجموعه ،مشکالت
خود را نیز با مدیران اداره کل بازنشستگی در میان
بگذارند و با شرکت در نمایشگاه کارآفرینان بازنشسته
نشان دهند که سازمان صداوسیما سازمانی فرهنگی
و هنری و دانشگاهی عمومی است و بخش زیادی از
نیروهایش هنرمندان پرتوان و بااستعدادی هستند که
در سنینی سازمان را ترک میکنند که هنوز نیروی
پرتوان و بالقوهای به حساب میآیند .آنها موقعیتهای
دشوار بسیاری را تجربه کردهاند و از این طریق راههای
مناسبی برای انجام دادن بهینه امور در ذهن دارند و
بدیهی است که در برابر وضعیتهای مختلف زندگی
کام ً
ال آگاهانه عمل میکنند و با تکیه بر دانش مستقیم
خود از زندگی ،بهترین تصمیمات را اخذ کردهاند و در
بهترین زمان ،دست به بهترین اقدام میزنند .از این رو
معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی به همت اداره کل
بازنشستگی به رسم هر سال با برپایی دورههای زیباکنار
برای بازنشستگان رسانه ملی در دو بخش تهران و مراکز
استانها این سنت را ادامه داده و فضای شاد و مفرحی را
برای این عزیزان فراهم میکنند.

رنگینکمان خانواده در قاب بازنشستگان

گردشــگری به اجرا در آمد تا بازنشستگان از امکانات موجود
برای بازدید از نقاط گردشگری استان گیالن استفاده کنند.
برگزاری ششــمین نمایشــگاه کارآفرینی و دستاوردهای
پیشکســوتان رسانه ملی یکی از مهمترین بخشهای هر دوره
از دورهمی و تکریم بازنشســتگان است .مدیرکل بازنشستگی
در این باره میگوید :به همت دوســتان ،ششــمین نمایشگاه
کارآفرینی و دستاوردهای پیشکسوتان رسانه ملی در این دوره
نیز با حضور نزدیک به  40کارآفرین برگزار شــد .بخشــی از
این نمایشــگاه به مشــاورههای کارآفرینی ،خانواده و گیاهان
دارویی و آموزش عکاســی اختصاص پیدا کــرده که در کنار
دهها کارگاه آموزشــی کوچکی که برای متقاضیان فراهم شده
بود فضای مؤثری را بهوجود آورده اســت .وی با اشاره به طرح
های فرهنگی اجرا شده در این دوره ها تأکید میکند :با توجه
بــه همزمانی برپایی این دورهها با ماه محرم موضوعات مرتبط
را محور مسابقات قرار دادیم و با برگزاری مسابقه دلنوشتهای
بــرای مدافعان حرم ،عاشوراشناســی و فرهنــگ کارآفرینی
توجه به رفاه و آموزش بازنشستگان در دورهمی صمیمانه
سالمندي و بازنشستگی حساسترين مهمانان را به حضور در این مسابقات تشویق کردیم.
مهدیپــور با تأکید بــر تکمیل پرونده ســامت همکاران
دوره زندگــي هــر فرد اســت چراکه
ميزان اميد به زندگي در اين قشــر به میگویــد :مهمترین هدف مــا از این برنامههــا حضور و باور
پايينترين حد ميرســد .ســالمندان همــکاران بازنشســته و توجه دادن آنها به ســامت روحی
عمدتاً با مسائل متعددي دست و پنجه و جسمیشــان اســت .در این باره برای تکمیل شدن پرونده
نــرم ميکننــد و بســياري از آنها ســامت همکاران ،از لحظات فراغت همکاران و خانوادهشان
بهواسطه رشــد فزاينده فناوري و تغييرات بسيار سريع سبک استفاده و طرح غربالگری (تهیه شناسنامه سالمت سالمندان)
و پایش سالمت (سنجش فشار ،قند و)...
زندگــي ،خــود را در جامعــه امروز
را اجــرا کردیم تا کمک بزرگی به برنامه
غريبههايي تصــور ميکنند که نه از
سالمندي و بازنشستگی
ریزی و تعیین راهبردهای حوزه سالمت
آينده حرفي براي گفتــن دارند و نه
حساسترين دوره زندگي
سالمندان در سازمان بشود.
هر فرد است .بازنشستگان
شــنوندههاي زيادي براي حرفهاي
صداوسیما به دلیل نوع فضایی
مدیــرکل بازنشســتگی با اشــاره به
آنها درباره گذشته وجود دارد .با این
که در آن حضور داشتند روحیه
ثبت تجربیات بازنشســتگان به شــکل
حــال به نظــر میآید بازنشســتگان
بهتری دارند و اغلب تالش
مکتوب میافزاید :امســال نیز همچون
صداوسیما به دلیل نوع فضایی که در
کردهاند پس از بازنشستگی
سال گذشــته طرح ثبت تجارب جمعی
آن حضور داشتند روحیه بهتری دارند
از تخصص بهدست آمده در
از نخبگان پیشکســوت سازمان به اجرا
و اغلــب تــاش کردهانــد پــس از
صداوسیما استفاده کنند و حتی
درآمده اســت و تالش کردیم تجارب و
بازنشستگی از تخصص بهدست آمده
آن را بهبود و ارتقا ببخشند.
رهنمودهای این افراد بهصورت تصویری
در صداوسیما اســتفاده کنند و حتی
ثبت شود تا محملی برای تجربهاندوزی
آن را بهبود و ارتقا ببخشند .اداره کل
بازنشستگی با همین رویکرد ،دورههای تفریحی و آموزشی را همکاران جوان صداوسیما باشد .وی میافزاید :برپایی مسابقات
برای بازنشســتگان در نظر میگیرد .دکتــر آبتین مهدیپور مختلف ورزشــی برای خانمها و آقایان در ســنین مختلف و
مدیركل بازنشســتگی صداوسیما پس از گفتن این سخنان ،با کودکان و نوجوانان یکی از بخشهای پرطرفدار است که فضای
اشــاره به برپایی دورههای تکریم بازنشستگان و پیشکسوتان این دوره را با هیجان و رقابت ویژه آمیخته کرده است.
رســانه ملی از  18تا  28مهر در مجتمع فرهنگی و آموزشــی تقسیم شادی و هیجان با خانوادههای بازنشستگان
سمیه نجفی مجری و گزارشگر رادیو
زیباکنار میگویــد :با همراهی و تأکید رئیس رســانه ملی و
توگو ،سالهاست
فرهنگ و رادیو گف 
معاونت منابع مالی و ســرمایه انســانی به تکریم بازنشستگان
که اجــرای برنامــه رادیویــی تکریم
ســازمان ،این اداره کل ماموریت یافت تا در دو دوره سه روزه
بازنشستگان در زیباکنار با نام «صدای
پذیرای جمعی از پیشکسوتانی باشد که تاکنون موفق به حضور
بازنشســتگی» را برعهده دارد .اجرا و
در مجموعه زیباکنار نشــدهاند .وی میافزاید :در این دورهها
گزارشــگری برنامه «عصرفرهنگ» در
حدود  790نفر از بازنشســتگان تهران و مراکز اســتان ها به
همراه خانوادهشــان با جمعیتی  3890نفری دعوت شدهاند و رادیو فرهنگ و برنامه های «ترنج»« ،ضرب و سکه» و «هشتگ
توگو» از جمله برنامههایی اســت کــه وی هماکنون روی
تــاش ما بر این بود که در این مدت آنان لحظات خوشــی را گف 
درکنار خانواده ســپری کنند .از ایــن رو با تدارک برنامههای آنتن رادیو دارد .وی با اشــاره به افزايش جمعيت سالمندان در
مختلف فرهنگی تفریحی ،بســتری را بــرای این دورهمی و آينده نزديک و روند بازنشستگی در صداوسیما میگوید :بدیهی
اســت که سياستگذاران رســانه باید در عرصه کالن براي اين
تکریم فراهم کردیم.
مهدیپور با اشــاره به برپایی مســابقات فرهنگی و ورزشی موضوع برنامهريزي کنند .به نظرم همین گردهمایی و دورهمی
میــان فرزندان و خانوادههای بازنشســتگان تأکید میکند :به بازنشستگان ،گام مثبتی در رسانه ملی است که میتواند الگویی
منظور ایجاد محیطی شــاد در این دورهها مســابقات متعدد نیز برای دیگر سازمانها و نهادهای دولتی باشد.
نجفی ادامه میدهد :سازمان صداوسيما نشان داده بهعنوان
ورزشــی و فرهنگی در ســطوح مختلف ســنی برنامهریزی و
اجرا شد و برنامههایی همچون پخش فیلم و برگزاری تورهای يکي از رسانههای معتبر و ملی ميتواند بيشتر در اين زمينه

متفاوت کند وجود کارگاههای آموزشی بود که برای همکاران
تهران و مراکز اســتانها در نظر گرفته شــد تا هر کدام بنا به
عالقه از تمام این هنرها بهره بگیرند و ضمن آشــنا شــدن با
توانمندیها و دســتاوردهای همکارانشان این احساس برای
آنها بهوجود بیاید که بازنشســتگی پایان راه نیست و شروع
مرحلهای جدید و نــو در زندگی اســت.حضور کارگردانان و
تهیهکنندههــای رادیویــی و تلویزیونی بازنشســته در میان
کارآفرینان میتواند رنگ و بوی خاصی به این محفل ببخشد.
ســعید عابدینی مســئول نمایشــگاه کارآفرینی و طرح ثبت
تجارب میگوید :ارائه مشاورههای تخصصی یکی از بخشهای
مهم این نمایشگاه است که در آن مشاوره کارآفرینی ،مشاوره
مهــارت زندگی و مشــاوره در حوزه بیمه افــراد ،تجهیزات و
کارگاه ها گنجانده شده است.
وی با اشــاره به طرح مشــارکت دادن تشــکلهای اصلی
بازنشســتگان و ایجــاد هماهنگی هر چه بیشتــر بین آنها
تأکید میکند :حضور سه تشــکل کانون بازنشستگی ،کانون
پیشکسوتان بســیجی و انجمن بازنشستگان کارآفرین هویت
خاصی به دورههای برپایی زیباکنار بخشیده است و همکاران
بازنشسته در تهران و مراکز استانها را با کارکرد و فعالیتهای
این کانون ها آشــنا میکند .در نتیجه در هر دوره بسیاری از
همکاران عضو این کانونها میشوند.
ورود پيــدا کند و بازوي توانمندي براي جامعه ســالمندان و تصویری ماندگار از بازنشستگان کارآفرین
بازنشستگانش باشد .درواقع در کنار ساخت آثار متنوع نمايشي اکرم کشــمیری که با عنوان تهیهکننده رادیو بازنشسته شده
و غيرنمايشي در برنامههای پزشکی و خانوادهمحور راهحلهاي اســت ،با آموزش بافت عروســک و تزئینات پارچهای در کنار
مناســب بــراي اين گروه ســني ارائه میکند تا هم مســائل عرضه محصوالت بافتنی که بسیار مورد عالقه خانوادههاست،
سالمندان بهواسطه آثار نمايشي مطرح شده و هم آموزشهاي در ایــن دوره حضور دارد .وی که در کنار همســر هنرمندش
کــه از همکاران صداوسیماســت و در صنایــع چرم هنرهای
الزم داده شود.
به نظر اين گزارشــگر و مجری رادیو ،ما براي اجرايي شدن دســتیاش را عرضه کرده ،میگوید :عالقهمندیام به هنرهای
هر فعاليت نيازمند آگاهيبخشــي هستيم و برپایی دورههای تزئینی مانند قالببافی ،بافتنی سبب شد پس از بازنشستگی
تفریحی ميتواننــد اين نقش را بهخوبي ايفا کنند و در زمينه هر آنچه را بلد هســتم به دوســتانم آموزش دهم و با تشکیل
اطالعرساني مشکالت سالمندان ،قدم بزرگي بردارند؛ چرا که گروهی از زنان سرپرســت خانوار به این عالق ه جهت ببخشم.
دغدغههاي سالمندان و بازنشستگان فراوان بوده و کافي است وی معتقد اســت که هنرهای دستی سبب آرامش در خانمها
مدیران مربوط به اداره کل بازنشستگی در کنار این افراد قرار میشــود و به نوعــی آنها با دیدن ماحصل تالششــان لذت
بگیرند تا آنها نیازهایشــان را بیان کنند و چه بستری بهتر از بیشتــری از زندگی میبرنــد .چند دختر جــوان در کارگاه
نگین و نگار در حال یادگیری ساخت دستبند چرمی و فلزی
یک دوره تفریحی که این امکان را فراهم میکند.
نجفی با اشــاره به برنامههای متنوعــی که در این دو دوره هستند .این کارگاه به سرپرستی گیتیفرشفاهی تهیهکننده
برای همکاران تهران و مراکز تدارک دیده شــده میگوید :من تلویزیــون که اغلب ما او را با تهیه آثاری چون «گنجشــکک
بهعنوان یک مجری تالش میکنم شــور و هیجان بیشتری اشیمشی»« ،النگ و دولنگ» و...میشناسیم برپاست .وی بعد
بــه برنامهها ببخشــم و فضای شــادی را بــرای خانوادهها و از بازنشســتگی به همراه دو دخترش به شــکل جدی به هنر
فرزندانشــان فراهم کنم .بهطور مثال ،یکی از برنامههای مورد ســاخت زیورآالت روی آورد و با راهانــدازی گالری نگارین از
عالقه خانوادهها برپایی مســابقات اســت که در فضای رقابتی همکاری فرزندانش هم اســتفاده کــرد .وی که در غرفه خود
همه دوســت دارند صاحب جایزه شوند و این تالش در میان انواع زیورآالت دستســاز از سنگ و برنج را عرضه کردهاست،
کودکان و والدینشــان شعفانگیز اســت .وی با اشاره به تهیه معتقد اســت که این هنر توانســته فرزندانش را هم سر ذوق
گزارش رادیویی درباره بازنشستگی در برنامه «ضرب و سکه» بیاورد و در کنار تحصیل ،زمینههای اشتغال آنها را هم فراهم
ســازد .فهیمه پراور کارشــناس ارشد
توگو می رود
که روی آنتن رادیــو گف 
کتابداری از دانشکده صداوسیماست .او
بیان میکند :شاید به ظاهر بازنشستگی
شاید بتوان با استفاده از رسانههای
که در سال  74بازنشسته شده مدتها
آخریــن مرحله از تالشهــای اداری و
جمعی بهویژه صداوسیما به
به عنوان کارشناس هنرهای تزئینی در
اجرایی همکاران ما باشــد اما این دوره
فرهنگسازی در خصوص دوره
برنامههای تلویزیونی حضور داشته اما
سالمندی پرداخت ،فرهنگی که در آن
بهمعنــای از کار افتادن یا تمام شــدن
صرفخانهنشینی،تعبیربازنشستگی
آنچه غرفه او را از بقیه متمایز میکند
انرژی نیست .در بســیاری از کشورها،
و سالمندی نباشد .میتوان با
آموزش گوهرشناســی و گوهرتراشی
سالمندی آغاز استراحت و رفاه است اما
برنامهسازی در این خصوص فرهنگ
است .وی در این نمایشگاه با عرضه انواع
متأســفانه به علت مسائل اقتصادی ،در
درست برخورد با این دوره سنی را
ســنگهای قیمتی نحوه تراش دادن
ایران بازنشســتگی آغاز مشکالت است
در این افراد ایجاد کرد که هم به نفع
آنها را به عالقهمندان آموزش میدهد.
چون در ایــن دوران نهتنها بهعلت باال
آنها و هم به نفع جامعه باشد.
اما در کنار کارگاههای تزئینی غرفهای
رفتن ســن ،فرد از نظر جســمی دچار
نیز برای عالقهمندان به زنبورداری دایر
بیماریهایی مانند دیابت ،فشــار خون،
افزایش کلســترول و ...میشــود ،بلکه از نظر روحی و رفتاری اســت که رضا مختاری فاتح از مرکز اردبیل سرپرستیاش را
نیز بعد از  30ســال و یا حتی بیشتر با برنامه زندگی کردن ،برعهده دارد .وی که مدیر کارگاه دکور مرکز اردبیل بوده پس
از بازنشســتگی به زنبورداری روی آورده و اکنون با داشــتن
خانهنشین میشود.
این مجری در پایان میافزاید :در این زمینه شــاید بتوان با  40کندو و راهاندازی دفتر فروش در اردبیل توانســته تجارب
استفاده از رسانههای جمعی بهویژه صداوسیما به فرهنگسازی مفیدی در این زمینه کسب کند .بسیاری از مهمانان با مراجعه
در خصوص ایــن دوران پرداخت ،فرهنگــی که در آن صرف به این غرفه پاسخ سواالتشان درباره نحوه زنبورداری و تشخیص
خانهنشــینی ،تعبیر بازنشستگی و سالمندی نباشد .میتوان با عسل مرغوب را از ایشان دریافت میکردند .محسن غفارینسب
برنامهســازی در این خصوص فرهنگ درســت برخورد با این با آموزش نگهداری از ماهیهای تزئینی ،عشرت شایق با آموزش
دوره ســنی را در این افراد ایجاد کرد کــه هم به نفع آنها و پتهدوزی ،محمدرضا جعفرآبادی با آموزش مرصعکاری ،فاطمه
هم به نفع جامعه باشــد .به نظرم برگــزاری دورههای تکریم طاهــری با آموزش انواع کیف چرمی ،ملیحه اعظم اســامی با
بازنشستگان در سازمان صداوسیما گامی در همین مسیر است .آموزش نقاشــی رنــگ و روغن ،اکرم سیدحســینی با آموزش
خیاطی ،فریبا فاضلی با آموزش معرق ،مینو پیامی با هنر پتینه
کارآفرینی اولین گام برای نشاط و رفع نیاز اقتصادی
از نگاه رســانه ملی ،کارمندان این مجموعــه بهدلیل قرار روی شمع ،جمال اشراقی و زهرا معروف با آموزش چهل تیکه و
گرفتــن در فضــای فرهنگی و هنــری و در کنــار تجربیات نمد دوزی ،آقای اکرم با محصوالت زعفران ،آقای وادی با تولید
ارزشمندشــان میتوانند کارآفرین و منبعی برای درآمدزایی و آمادهسازی استودیو ،سیدمحمود موتمن با دستگاه تصفیه آب
برای خود و خانوادهشان باشند .ششمین نمایشگاه دستاوردهای و لطفاهلل توانا کارشــناس و مشاور کارآفرینی و کسب و کار از
بازنشستگان کارآفرین رسانه ملی با همکاری انجمن کارآفرینان دیگر کارآفرینانی بودند که در این دوره حضور داشتند .همچنین
رسانه ملی درحالی در فضای شاد و پرهیجانی زیباکنار برگزار حضور دو نمایندگی بیمه آســیا به نمایندگی طاهره جعفری و
شد که به رسم هر دوره با دور همی و تکریم بازنشستگان ،این سرورالسادات جعفری و بیمه ایران به نمایندگی مهدی بنیسی
نمایشگاه تالش کرد تواناییهای بازنشستگان را در عرصههای و ســیما فرید یحیایی انتخاب مناسبی برای بازنشستگان فراهم
مختلف به نمایش بگذارد .اما آنچه میتوانست این نمایشگاه را کرد.

