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به همت اداره آموزش شهروندي انجام
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ب��ه همت اداره آموزش ش��هروندي 13 ،نمازخانه مدارس
منطقه فرش شد.
به گ��زارش خبرن��گار همش��هري محله« ،مريمالس��ادات
موس��وي» مدير اداره آموزش و مش��اركتهاي اجتماعي

در روز روابطعمومي با مدير روابطعمومي مركز حمايت
از معلوالن ضايعه نخاعي ايران به گفتوگو نشستيم

مديري كه دردآشناست
سحررمضانعلیپور
به مركز حمايت از معلوالن ضايعه نخاعي ايران در خيابان س�تارخان كه ميرس�م فردي را بهعنوان مدير
روابطعمومي معرفي ميكنند .مردي نشسته بر ويلچر كه موهاي سپيدش خبر از ميانسالياش ميدهد .مدتي
منتظر ميمانم تا مشاورهاش با فردي كه از آن سوي تلفن با او در حال صحبت است به پايان برسد .مكالمهاش
تمام و مصاحبه آغاز ميشود «كاظم البرزكوه» از 60سالگی ميگويد و اينكه 8سال قبل در يك تصادف دچار
ضايعه نخاعي شد .به نحوي كه 98درصد از توان حركتي خود را از دست داد .با او به مناسبت روز روابطعمومي
به گفتوگو نشستيم .البرز كوه از حمايت همه جانبه اين مركز از معلوالن ضايعه نخاعي گفت به نحوي كه
تالش ميشود اين افراد بتوانند مانند همه شهروندان از زندگي مناسب برخوردار باشند.

منطق��ه درب��اره اي��ن خب��ر گف��ت« :در اي��ن اق��دام بيش از
1400مترمرب��ع از نمازخان��ه م��دارس منطق��ه ب��ا فرش
س��جادهاي پوشيده شده اس��ت كه اميد است با اين اقدام
شاهد حضور بيشتر نمازگزاران در مدارس باشيم».

يك مدير توانا
البرزكوه كه مدرك مهندس��ي راه و ساختمان خود را از امريكا ،دريافت و سالها در اين حوزه كار كرده
است از ويژگيهاي يك مدير روابطعمومي ميگويد« :يك مدير بايد از توانايي افراد براي انجام كارهاي
مختلف آگاه باش��د و با شناس��ايي نياز مخاطبان ،با صبر و حوصله و ايجاد ارتباط منطقي ،سازمانش را
به نتيجه مطلوب برس��اند».مدير روابط مركز حمايت از معلوالن ضايعه نخاعي ايران كه خود 98درصد
معلوليت داردبا اشاره به اينكه بيشتر كارمندان اين مركز از معلوالن هستند ،معتقد است كه با توجه به
حساسيتهايي كه معلوالن با آنها مواجهاند بايد افرادي با آنان در ارتباط باشند كه بتوانند آنان را درك
و به زندگي اميدوار كنند تا قادر باشند شرايط خود را بپذيرند و آسانتر با مسائل روزمره زندگي مواجه
ش��وند .او از معلوالني در مجموعهاش نام ميبرد كه با كنار هم قرار گرفتن ،اكنون در وضعيت بهتري
به س��ر ميبرند و تأكيد ميكند حتي پزش��كاني كه با اين مجموعه در ارتباط و تعاملند افرادي آشنا به
مسائل مختلف معلوالن هستند به نحوي كه معلوالن به راحتي سخن و تجويزشان را ميپذيرند ،چون
به روشهاي درمانيش��ان اعتقاد دارند ،به همين دليل ،داروهايي كه توس��ط پزش��كان به بيماران داده
ميشود مؤثر واقع ميشود.
روابطعمومي يعني افزايش آگاهي
مدي��ر رواب��ط مركز حمايت از معلوالن ضايعه نخاعي ايران به ش��هروندان منطق��ه ميگويد« :اميدوارم
هيچوق��ت اهالي به اين مركز ني��از پيدا نكنند ،اما بدانند كه با اعتماد آنان ،ما توانمندتر ش��دهايم و راه
موفقيت را به سوي آينده در پيش گرفتهايم ».او معتقد است كه در مقام يك مدير روابطعمومي ،خود
را وقف مركز و همتايان خود كرده اس��ت به نحوي كه گاهي حتي روزي  14تا 15س��اعت روي ويلچر
مينش��يند و به پيگيري امور مركز ميپردازد درحالي كه بيشتر معلوالن در وضعيت او تا 4ساعت مجاز
به نشستن مستمر بر ويلچر هستند .البرزكوه كه خود در يك تصادف به وضعيت فعلي دچار شده است
موق��ع عكس انداختن كنار بنري كه جمله «اجازه ندهيم صحبت ب��ا موبايل درهنگام رانندگي آخرين
گفتوگوي ما باش��د» بر آن نوش��ته ش��ده قرار ميگيرد و ميگويد« :روابطعموم��ي يعني اينكه از هر
موقعيتي براي افزايش آگاهي جامعه آماري مركزي كه در آن كار ميكنيم استفاده كنيم و من در اين
مركز ميخواهم به هممحلهايهايم بگويم كه مراقب سالمتي خود باشند و از هرآنچه سالمتي آنان را به
مخاطره مياندازد دوري كنند».
گروه مردم نهاد
كاظم البرزكوه مركز حمايت از معلوالن ضايعه نخاعي را سازماني مردم نهاد معرفي ميكند كه سال1385
گشايش يافت .او ميگويد« :اين مركز براي حمايت از افرادي كه براساس تصادف ،حوادث ناشي از كار يا
مادرزادي دچار ضايعه نخاعي شدهاند تأسيس شده افراد داراي ضايعه نخاعي افرادي بادرصدهاي متفاوت
هس��تند كه از محلي كه دچار آس��يب ش��دهاند قادر به حركت و كنترل حركات خود نيستند .اين افراد
معموالً دچار درجههايي از افسردگي ميشوند».
مناسبسازي خودروهاي معلوالن
مدي��ر روابطعمومي مرك��ز حمايت از معلوالن ضايعه نخاعي ايران از عضويت و حضور 2هزار نفر در اين
مرك��ز مردمي ميگويد كه از خدمات فرهنگي ،آموزش��ي و رفاهي آن بهرهمند ميش��وند .او توضيح
ميدهد« :در اين مركز به دنبال درمان يا ثابت نگهداشتن وضعيت بيمار و اكنوندرصدد تبديل اين
مركز به كلينيك تخصصي هستيم».البرزكوه از حضور اين مركز در سمينارها و همايشهاي
علمي ميگويد« :در چهارمين س��مينار تخصصي ضايعات نخاعي كه بهمن ماه س��ال گذشته
برگزار ش��د حضور فعال داشتيم؛ همچنين با همكاري شركت واحد و بهزيستي ،خودروهايي
را بهصورت استاندارد براي معلوالن مناسبسازي كردهايم به نحوي كه معلول با آسانسور وارد
خودرو و به وسيله كمربندهايي در جاي خود ثابت و مستقر ميشود».او از جمله فعاليتهاي
مركز را آموزش زبان ،نقاش��ي ،خطاطي و موسيقي عنوان ميكند و درباره ديگر اقدامات ميگويد:
«طبق قانون كار ،مراكز و س��ازمانها بايد 3درصد از كارمندان خود را از ميان جامعه معلوالن انتخاب
كنند درحالي كه در عمل چنين وضعيتي را در جامعه ش��اهد نيس��تيم .بايد تالشكنيم تا با همكاري،
مشاركت و ارتباط با مراكز و سازمانهاي مختلف ،شرايط اشتغال معلوالن را فراهم كنيم».
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