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سخن مدیر مسئول

کانون  فرارسـیدن عیدسـعید فطـر و جشـن توفیـق بندگـی را بـه همـه پیشکسـوتان و اعضای محتـرم 
کریـم  تبریـک عـرض می کنـم و امیـدوارم طاعـات و عبـادات خالصانـه ی همـگان، مـورد قبـول درگاه آن 
گرفتـه و در شـب های مبـارک قـدر، بهتریـن تقدیـر را بـرای ایـن عزیـزان مقـدر فرمـوده  بنـده نـواز قـرار 

باشد.
همچنیـن خاطـره فتـح الفتـوح دوران دفـاع مقـدس یعنی فتح خرمشـهر در سـوم خرداد سـال 1361 
کبیـر انقـاب اسـامی و رحلـت جانگـداز آن رهبر بـزرگ در 14  و یـاد و خاطـره امـام و مقتدایمـان، معمـار 
خـرداد 1368 و همینطـور سـالروز حماسـه خـون و شـهادت پیشـگامان انقـاب اسـامی در پانزدهـم 
و دفـاع  اسـامی و جنـگ تحمیلـی  انقـاب  گرانقـدر  بـه شـهدای  و  گرامـی می داریـم  را  خـرداد 1342 

مقـدس درود بیکـران خـود را تقدیـم می کنیـم.
کانـون  کرونـا و بـا و آزمایشـی الهـی قریـن شـد و  گیـری ویـروس  هـر چنـد حلـول سـال جدیـد بـا همـه 
نیـز بیـش از 60 نفـر از پیشکسـوتان خـود از جملـه امیـر سـرافراز مرحـوم سـرتیپ امـان اهلل مرتضـوی 
بـه ایـن ویـروس مرگبـار از دسـت  ابتـا  از ادغـام را بـه دلیـل  کشـور قبـل  کل  آخریـن رئیـس شـهربانی 
آنـان غفـران و رحمـت واسـعه خداونـد را مسـئلت می کنـم، لکـن در  بـرای همـه  کـه همیـن جـا  داد، 
ایـن آزمایـش بـزرگ، شـاهد همدلـی، همیـاری، محبـت و همبسـتگی همـه ملـت عزیـز ایـران و از جمله 
کرونـا بـه مـدد الهـی بودیـم و نظاره گـر صحنه هـای غرورانگیـزی در  پیشکسـوتان ناجـا بـرای مقابلـه بـا 
گـر  کـه تداعـی  کمـک بـه آسـیب دیـدگان بودیـم  قالـب »مواسـات و همدلـی« و شـرکت در امـور خیـر و 

صحنه هـای پشـتیبانی مردمـی از 8 سـال دفـاع مقـدس بـود.
کرونـا را از سـر همـه بنـدگان خـود در اقطـار  کـه ایـن بـای  از خداونـد قـادر متعـال درخواسـت داریـم 

عالـم دفـع و رفـع و نعمـت آرامـش، آسـایش و سـامتی را بـه همـگان عطـا فرمایـد.
با توجه به اجرای »همسـان سـازی« و ترمیم حقوق بیش از 640000 نفر از 710000 نفر بازنشسـتگان 
کـه تـا حـدودی در بهبـود معیشـت ایـن قشـر محـروم  نیروهـای مسـلح بـرای چهارمیـن سـال متوالـی 
گرانقدرمـان در  کـه از همـت و تـاش جهـادی، دلسـوزانه و بی ریـای همـکاران  تاثیرگـذار بـود، جـا دارد 
گـودرزی رئیـس سـابا  سـاتا و سـابا بخصـوص جنـاب اقـای دکتـر محمـودزاده مدیرعامـل سـاتا، سـردار 
کـه مـا شـاهد  کارشناسـان و همـکاران محتـرم ایشـان  و جنـاب سـرهنگ بهـزادی نیـا جانشـین سـابا و 
کنیـم و بـرای همـه آن عزیـزان، آرزوی  تاش هـای شـبانه روزی آنـان بودیـم، صمیمانـه تقدیـر و تشـکر 

اجـر و پـاداش الهـی و سـامتی و سـعادت داشـته باشـیم.
کانـون اقدامـی مقطعـی بـوده و حکـم ُمسـّکن دارد، لکـن  هـر چنـد روش فعلـی ترمیـم حقـوق از نظـر 
کشـوری و »متناسـب سـازی حقـوق  کار را تنهـا در اصـاح مـاده 109 قانـون مدیریـت خدمـات  چـاره 
بازنشسـتگان بـا حقـوق شـاغلین همطـراز خود« و همچنین اجرائی شـدن ماده قانونـی محجور مانده 
در قوانیـن اسـتخدامی نیروهـای مسـلح )مـاده 170 قانـون آجـا، مـاده 188 قانـون مقـررات اسـتخدامی 
کـه بـه حـول و قـوه الهـی، تحقـق ایـن خواسـته،  سـپاه- مـاده 196 قانـون اسـتخدامی ناجـا( می دانیـم 

کانـون در سـال 1399 خواهـد بـود.  بعـون اهلل تعالـی. اصلـی تریـن دسـتور پیگیـری 

والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
کارگر سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته بیژن 
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رهبــری  معظــم  مقــام  بیانــات 
العظمــی  آیــت اهلل  حضــرت 
خامنــه ای  مدظله العالــی   امــام 
کرونــا در ســتاد ملــی مبــارزه بــا 

و الحمـد هلل رّب العالمیـن و الّصـاة و الّسـام 
علـی سـّیدنا محّمـد و آلـه الّطاهریـن و لعنـة اهلل 

علـی اعدائهـم اجمعین.
حّضـار  همـه ی  بـه  میکنـم  عـرض  سـام   
محتـرم، آقـای رئیس جمهـور محتـرم و آقایانـی 
کـه  کسـانی  کـه در ایـن جلسـه حضـور دارنـد و 
که داده  گزارشهایی  می شنوند این صحبت را. 
آقـای  جنـاب  جامـع  گـزارش  بخصـوص  شـد، 
روشـنگر  بـود،  خـوب  بـود،  الزم  رئیس جمهـور 
و  دانسـتن  بـه  داریـم  احتیـاج  همـه  مـا  و  بـود 
خصوصّیـات.  ایـن  و  گزارشـها  ایـن  شـنیدن 
غرض بنده از این جلسـه و تشـکیل این برنامه 
بـه  خداقّوتـی  از  بـود  عبـارت  اّول  درجـه ی  در 
دسـت اندرکاران محتـرم، بـه شـما بـرادران عزیز 
کردیـد، مّدتهـا اسـت  کـه اشـاره  و همیـن  طـور 
تقریبـًا شـبانه روزی بـرادران مشـغول زحمـت و 
کار هسـتند، و هـم ابـراز شـکرگزاری نـزد خداوند 

مّلـت  بـه  کـه  بزرگـی  توفیـق  خاطـر  بـه  متعـال 
کـرد. کشـور عنایـت  ایـران و مسـئولین 

بکنـم،  عـرض  را  عرایضـم  اینکـه  از  قبـل   
بـه همـه ی  الزم میدانـم تسـلیت عـرض بکنـم 
کـه  کسـانی  حادثـه،  ایـن  در  مصیبت دیـدگان 
عزیزانشـان را از دسـت دادند، و برای مبتایان 
دعـا  دیگـر  بیماری هـای  و  بیمـاری  ایـن  بـه 
کنیـم و از خـدای متعـال شـفای آنهـا را مطالبـه 
کنیـم، و بـرای درگذشـتگان، رحمـت الهـی را و 
کـه در حرکـت جهادی  کسـانی  بخصـوص بـرای 
درجـات  رسـیده اند،  شـهادت  بـه  راه  ایـن  در 

کنیـم. مسـئلت  متعـال  خداونـد  از  را  عالـی 
کـه حقیقتـًا بایـد بـرای آن شـکرگزاری  چیـزی 
بـه  متعـال  خـدای  کـه  اسـت  توفیقـی  کنیـم، 
مّلـت ایـران و بـه مسـئولین در ایـن حادثه داد؛ 
در  عظیمـی  جهـاد  گرفـت،  انجـام  بزرگـی  کار 
کلمـه  کشـور بـه وجـود آمـد و بـه معنـای واقعـی 
یـک تـاش جهـادی بـود، یـک حرکـت جهـادی 
بـود. و ایـن بایـد در تاریـخ ثبت بشـود؛ بایسـتی 
اشـاره ای  بعـداً  مـن  حـاال  کـه  بشـود  بازخوانـی 
عظیـم  جهـاد  ایـن  کـرد.  خواهـم  ایـن  بـه  هـم 
اّتفـاق  وسـیعی  و  متنـّوع  عرصـه ی  یـک  در 
افتـاد؛ هـم در زمینـه ی درمـان و انـواع خدمات 
پزشـکی و پرسـتاری و سـایر خدمـات درمانـی 
کار خیلـی بزرگـی در ایـن زمینـه انجـام  کـه واقعـًا 
در  هـم  افتـاد،  اّتفـاق  مجاهدتهایـی  و  گرفـت 
غربالگـری  و  پیشـگیری  مسـئله ی  زمینـه ی 
و  عمومـی  بهداشـت  و  محیـط  بهداشـت  و 
کـز  کـردن مسـیرها و خیابانهـا و مرا ضّدعفونـی 
ایـن  در  مـن  کـه  اینهـا  ماننـد  و  مـردم  اجتمـاع 
مـورد، یـک جملـه ای را در آخـر عرایضـم عـرض 

کـرد. خواهـم 
تجهیـزات  و  لـوازم  تولیـد  زمینـه ی  در  هـم 
بـه  هـم  کـه  مختلـف،  شـرکتهای  وسـیله ی  بـه 
دانش بنیـان،  بخصـوص  شـرکتهای  وسـیله ی 
گـون و مختلـف، هـم بـه  گونا هـم دسـتگاه های 
کاری  کشـور  وسـیله ی آحـاد مـردم، در سـطح 
تجهیـزات  سـرعت،  ایـن  -بـا  گرفـت  انجـام  کـه 
تهّیـه شـد،  مـردم  نیـاز  مـورد  لـوازم  نیـاز،  مـورد 
کـه در مـوارد بسـیاری  گذاشـته شـد  در اختیـار 
گرفـت- ایـن  کار انجـام  بـه صـورت مّجانـی ایـن 
حقیقتـًا  کـه  اسـت  دیگـر  عرصـه ی  یـک  هـم 
افتخارآمیـز اسـت. و هـم در زمینـه ی خدمـات 
گسـتردگی  لحـاظ  از  کـه  نیکـوکاری،  و  رفاهـی 
کـه  کاری  ایـن  مؤمنانـه،  حرکـِت  ایـن  تنـّوع  و 
کلمـه  کشـور شـروع شـد، بـه معنـای واقعـی  در 
کشـور، از  تـا غـرب  حیرت انگیـز اسـت. از شـرق 

شـمال تـا جنـوب، در اغلـب شـهرها، شـاید در 
حرکـت  ایـن  مـردم،  آحـاد  اسـتانها،  همـه ی 
]همچنیـن[  کردنـد؛  شـروع  را  کمـک  عظیـم 
نیروهـای مسـّلح، بسـیج، همـه ی  مسـئولین، 
]در  و  ذی ربـط.  گـون  گونا دسـتگاه های 
مـورد[ آحـاد مـردم، ماحظـه میکنیـد و نشـان 
کـه مـردم در  میدهنـد ایـن خدمـت عظیمـی را 
واقعـًا  هـم  ایـن  میکننـد؛  دارنـد  مسـاجد  ایـن 
کـه جـز بـه اراده ی الهی، جز  کار بزرگـی بـود  یـک 
کار امـکان نداشـت  بـه دسـت قـدرت الهـی ایـن 
کرد.... و نمیشـد این جور مردم را وارد صحنه 

اّمـا در زمینـه ی برنامه ریـزی و مدیرّیـت   ...
یعنـی  شـد،  عمـل  خـوب  خیلـی  حقیقتـًا  هـم 
همیـن سـتاد شـما، وزارت بهداشـت و درمـان، 
امـور  اداره ی  و  برنامه ریـزی  مـورد  در  حقیقتـًا 
افتخـارات  اینهـا  کردنـد.  عمـل  خـوب  بسـیار 
اینهـا  کلمـه  واقعـی  معنـای  بـه  اسـت،  مّلـی 
فرهنـگ  از  جلوه هایـی  و  اسـت،  افتخـارات 
ایـن  داد؛  نشـان  هـم  را  انقابـی  و  اسـامی 
کـه در بخشـهای مختلـف  رزمایـش عمومـی ای 
کارها[ در بسـیاری از موارد  گرفـت، ]ایـن  انجـام 
اسـامی  کار  یـک  کلمـه  واقعـی  معنـای  بـه 
ثبـت  بایـد  افتخـارات  ایـن  بـود،  خدایـی  و 
فّعـاالن  از  بایـد بمانـد. حـّس بسـیاری  بشـود، 
دوران  حـّس  همـان  وسـیع،  جبهـه ی  ایـن 
را  اینهـا  کـه  کسـانی  یعنـی  بـود؛  دفـاع مقـّدس 
رایحـه ی  کـه  میگوینـد  دیده انـد،  نزدیـک  از 
خـوش خدمـات و پشـتیبانی ها در دوران دفـاع 

کردنـد. حـس  هـم  اینجـا  در  را  مقـّدس 
بکنـم  عـرض  میخواهـم  را  ایـن  حـاال  مـن   
-کـه ایـن هـم یـک مطالبـه ی جـّدی و یـک آرزو 
بشـود-  بـرآورده  آرزو  ایـن  ان شـاءاهلل  اسـت، 
آوینـی  شـهید  مثـل  بتواننـد  کسـانی  کاش 
کننـد ؛  را روایـت  ایـن جهـاد عظیـم و عمومـی 
همچنان  که شـهید آوینی با آن بیان شـیرین و 
زیبـا و اثرگـذاِر خـودش توانسـت جزئّیات جبهه 
را بـرای مـا روایـت بکنـد و آن را مانـدگار بکنـد. 
کار را بکننـد؛ هـم در  کسـانی بتواننـد ایـن  کاش 
کارهـای هنـری  گفتـار و هـم در نوشـتار و هـم در 

هنـری. پدیده هـای  و  نمایشـها  و 
بخـش  یـک  در  البّتـه  ایـران  مّلـت  خـب،   
کـه عـرض  دیگـری هـم درخشـید. یعنـی اینهـا 
و  ایـران  مّلـت  حضـور  میدانهـای  کردیـم، 
یـک جنبـه ی دیگـری  در  لکـن  بـود  مسـئولین 
بخوبـی  را  خـودش  انصافـًا  ایـران  مّلـت  هـم 
نشـدن  سراسـیمه  و  متانـت  آن  و  داد  نشـان 
پیـش  حادثـه ای  چنیـن  یـک  کـه  وقتـی  بـود. 

کالم نور
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بـرای  کـه نگرانی هایـی  می آیـد، طبیعـی اسـت 
پیـش  عمومـی  مسـائل  و  زندگـی  مصـارف 
تلویزیـون  در  شـما  را  نمونه هایـش  کـه  می آیـد 
کشـورهای دیگر حمله ی  کردید و در  مشـاهده 
کـردن فروشـگاه ها و ُپـر  بـه فروشـگاه ها و خالـی 
کشـور مـا  کـردن انبـار منـازل دیـده شـد ]اّمـا[ در 
متانـت  مـردم  و  نشـد  دیـده  معنـا  ایـن  مطلقـًا 
ج  خـر بـه  حوصلـه  و  صبـر  و  دادنـد  ج  خـر بـه 
دادنـد، سراسـیمه نشـدند؛ ایـن خیلـی با ارزش 

اسـت...
در  کـه  بزرگـی  امتحـان  ایـن  در  ...غربی هـا 
پیـش  دنیـا-  غـرب  و  شـرق  -از  دنیـا  همـه ی 
آمـد، در چنـد عرصـه شکسـت خوردنـد: اّواًل در 
توانایی هـای مدیرّیتی شـان شکسـت خوردند. 
کشـورهای  یعنـی  غربـی  کشـورهای  اینکـه  بـا 
کشـورها یک ماه  اروپـا و آمریـکا دیرتر -بعضی از 
کشـور مـا و  یـا مثـًا بیـش از یـک مـاه دیرتـر- از 
کردنـد و  ابتـا پیـدا  کشـورهای دیگـر  از  بعضـی 
کنند  فرصـت داشـتند بـرای اینکـه آماده سـازی 
در  مواجهـه،  بـرای  کننـد  مهّیـا  را  خودشـان  و 
که  عیـن حـال نتوانسـتند مواجهـه را آن چنانـی 

بایـد و شـاید ترتیـب بدهنـد.
آمریـکا  در  جان باختـگان  آمـار  می بینیـد 
کشـورهای  از  بعضـی  در  اسـت،  بـاال  چقـدر 
اروپایـی چقـدر بـاال اسـت؛ آمار مبتایـان چقدر 
گـون زندگـی در ایـن  گونا بـاال اسـت؛ مشـکات 
کـه از لحـاظ ثـروت و توانایی هـای  کشـورهایی 
گـون خیلـی در سـطح باالیـی هـم هسـتند  گونا
زندگـی  گرفتاری هـای  زمینـه ی  در  اینهـا  اّمـا 
بـه  ابتـای  چـه  بیکاری هـا،  -چـه  مـردم  بـرای 
بیمـاری، چـه جا پیدا نکردن در بیمارسـتان ها 
بیمارسـتان خوابیـدن- مشـکات  در  پشـت  و 
کردنـد؛ یعنـی بنابرایـن دولتهـای  فراوانـی پیـدا 
شکسـت  مدیرّیتـی  توانایی هـای  در  غربـی 

خوردنـد.
شکسـت  هـم  اجتماعـی  فلسـفه ی  در 
خوردنـد؛ فلسـفه ی اجتماعـی غـرب -یعنـی در 
کـه  واقـع و در روح و محتـوا، فلسـفه ی مـاّدی 
همـه چیـز را بـا پـول محاسـبه میکنـد- بـا نـوع 
نـوع  بـا  پیـران،  بـه  سـالمندان،  بـه  نگاهشـان 
مالـی ای  فایـده ی  کـه  کسـانی  بـه  نگاهشـان 
کشورشـان و بـرای جامعـه ندارنـد، افـراد  بـرای 
عقب مانـده،  افـراد  معلـول،  افـراد  مریـض، 
بعضـی  در  کـرد.  انگشـت نما  دنیـا  در  را  اینهـا 
مغفوٌل عنـه  سـالمندان  خانه هـای  کشـورها  از 
کـه عـّده ای از آنهـا به خاطـر بی اعتنائی  ماندنـد 

و  پیرمردهـا  از  افـرادی  یـا  باختنـد  جـان 
سـالمندان و عقب مانـده ی جسـمِی اجتماعـی 
را راه ندادند؛ایـن نشـان دهنده ی شکسـت آن 
کشـورهای  کـم بـر ایـن  فلسـفه ی اجتماعـی حا
زیـاد  خیلـی  هـم  اّدعایشـان  کـه  اسـت  غربـی 
کشـورها پـول معیار اسـت، همه  اسـت. در ایـن 
چیـز بـا پـول محاسـبه میشـود؛ خـب وقتـی این 
کـه بـرای جامعـه  جـور شـد، طبعـًا بـه پیرمـردی 
آن  بـه  کـرد،  اعتنـا  نبایـد  نمیکنـد  تولیـد  پـول 
کـرد،  کهن سـال نبایـد اعتنـا  پیـرزن فرسـوده ی 
و اعتنـا نمیکننـد؛ ایـن شکسـت آن فلسـفه ی 

اسـت. اجتماعـی 
شکسـت  هـم  عمومـی  اخـاق  نمایـش  در 
که میشود  خوردند؛ یعنی با همه ی اّدعاهایی 
کشـورهای غربی  و بعضـی از غـرب زدگان در غیر 
خودمـان-  کشـوِر  در  متأّسـفانه  جملـه  -از 
نسـبت بـه مسـائل اخاقـی غربـی، مبالغـات و 
ماننـد اینهـا میکنند، در این هم اینها شکسـت 
کردیـد نمونـه اش  کـه خـب ماحظـه  خوردنـد؛ 
کـردِن فروشـگاه ها اسـت.  آقـای  همیـن خالـی 
که در یکی  کردند  رئیس جمهـور بـرای من نقـل 
کشـورهای اروپایـی -کـه ایشـان اسـم بردنـد؛  از 
صبـح  اّول  سـاعت  نمـی آورم-  اسـم  حـاال  مـن 
آنجـا  را  جنـس  فروشـگاه  دم  می آیـد  کامیـون 
خالـی میکنـد، یک سـاعت بعد فروشـگاه خالی 
کجـا  را میبرنـد،  اسـت. مـردم میریزنـد جنـس 
دسـترس  از  خانـه؛  انبارهـای  داخـل  میبرنـد؟ 
عمـوم در واقـع دور میکننـد؛ ایـن یک شکسـت 
اخاقـی اسـت، ایـن یـک نمایـش منفـی اخاق 
عـرض  البّتـه  کشـورها.  ایـن  در  اسـت  عمومـی 
غـرب زده  جریانهـای  و  غربی هـا  خـود  کردیـم 
نمیخواهنـد اینهـا دیـده بشـود، ولی الزم اسـت 
که ببینیم، بدانیم؛  که دیده بشـود، الزم اسـت 
بـرای مّلتهـا انتخـاب سرنوشـت های مهّم شـان 

بـه ایـن دانسـتن ها بسـتگی دارد.
فقـط  میکنـم.  تمـام  را  عرایضـم  مـن  خـب   
دو نکتـه را میخواهـم در پایـان عرایضـم عـرض 
میخواهـم  کـه  اسـت  ایـن  نکتـه  یـک  بکنـم: 
بگویـم به شـبکه ی بهداشـتی ـ درمانی اهّمّیت 
وزیـر  آقـای  کـه  اسـت  نکتـه ای  ایـن  بدهیـد؛ 
مقولـه  ایـن  بـه  نمکـی-  دکتـر  -آقـای  محتـرم 
ایشـان  خـود  چـون  هسـتند،  آشـنا  خـوب 
بهداشـتی  شـبکه ی  ایـن  مسـئول  سـالهایی 
بودنـد.  درمـان  و  بهداشـت  وزارت  درمانـی  ـ 
چنانچـه  گـر  ا اسـت.  مهـم  خیلـی  شـبکه  ایـن 
مکـّرر  و  میشـود  زده  حـدس  کـه  طـوری  آن 

در  را  ویـروس  ایـن  باز تولیـد  یـک  شـده،  گفتـه 
باشـیم،  زمـان داشـته  از  برهـه ی دیگـری  یـک 
درمانـی  ـ  بهداشـتی  شـبکه ی  ایـن  حتمـًا 
کنـد و در  کشـور را سـبک  خواهـد توانسـت بـار 
کردنـد، البّتـه  کمـک  همیـن قضّیـه  هـم خیلـی 
کـرد،  کمـک  از اواسـط وارد شـدند، بسـیج هـم 
کردنـد؛ ایـن  کمـک  دسـتگاه های مختلـف هـم 
شـبکه شـبکه ی مهمـی اسـت، بـه آن اهّمّیـت 

اسـت. نکتـه  یـک  ایـن  بشـود؛  داده 
بی پاسـخی  سـؤال  یـک  هـم  دّوم  نکتـه ی   
و  نمـاز  و  دعـا  مراسـم  مـورد  در  دارد  وجـود 
عبـادت؛ مـن البّتـه هیچ پیشـنهادی را در مورد 
کز دعا و مانند اینها به ستاد مّلی  مساجد و مرا
کارشناسـی  ارائـه نمیکنـم؛ یعنـی مـن تابـع نظـر 
کارشناسـی سـتاد مّلی هستم لکن  و تشـخیص 
کـه مسـئله ی دعـا و  میخواهـم ایـن را بگوییـم 
عبـادت بخصـوص در مـاه رمضـان، بخصـوص 
از  یکـی  اسـت،  پیـش  در  کـه  قـدر  شـبهای  در 
ایـن  اسـت؛  مـردم  اساسـی  و  نیازهـای حتمـی 
بـا نیازهـای مـاّدی از یـک نظـر تفاوتـی نـدارد، 
مـردم  مـاّدی  نیازهـای  از  باالتـر  نظـر  یـک  از 
اسـت. مـردم احتیـاج دارند بـه اینکه بخصوص 
مهـم  حـوادث  یـا  قضایـا  در  مهـم،  مسـائل  در 
بتواننـد ایـن توّسـل و ایـن توّجـه و ایـن ارتبـاط 
با خدا و خواسـتن از خدا را داشـته باشـند؛ یک 
که  فکـری بـرای این بشـود. مـن حّتـی معتقدم 
گـر قواعـد سـخت گیرانه ای هـم در ایـن زمینـه  ا
و  مؤمـن  مـردم  بشـود،  وضـع  بشـود،  گذاشـته 
مسـجدی مـا بیشـتر از دیگـران بـه قواعـد عمـل 
گفته  گـر  میکننـد؛ یعنـی بـه مـردم مؤمـن واقعـًا ا
در  یـا  صحنهـا  در  کـه  کنیـد  فـرض  مثـًا  بشـود 
کـز یـا در مسـاجد یـا در حسـینّیه ها بـه ایـن  مرا
کننـد، عقیـده ی  شـکل میتواننـد حضـور پیـدا 
که اهل مسـجدند،  کـه اینهایی  مـن این اسـت 
کـه  بدّقـت مراقبـت میکننـد. مـن همـان  طـور 
و  کارشناسـی  نظـر  نـدارم،  پیشـنهادی  گفتـم، 
منتهـا  میدانـم  معتبـر  را  سـتاد  بررسی شـده ی 
کـه بررسـی این مـورد را به  توصیـه ام ایـن اسـت 
کـه اهّمّیت حضور دعا و توّسـل  کسـانی بدهیـد 
کلمـه  واقعـی  معنـای  بـه  را  معنـوی  مسـائل  و 
کننـد مسـئله  کـرده باشـند، اینهـا بررسـی  درک 
کننـد؛ هـر چـه تصمیم گیـری  را و تصمیم گیـری 
کردنـد، بـر عهـده ی مـن و همـه ی مـردم اسـت 
ان شـاءاهلل  تصمیم گیری هـا  آن  طبـق  بـر  کـه 

بشـود... عمـل 
والّسام علیکم و  رحمةاهلل و برکاته
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فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با جمعی از پیشکسوتان ناجا در مازندران تاکید کرد:

تالش برای رفع مشکالت معیشتی 
بازنشستــــگان

نیـروی  فرمانـده  اشـتری  حسـین  سـردار 
از پیشکسـوتان  بـا جمعـی  دیـدار  در  انتظامـی 
آرزوی  ضمـن  مازنـدران،  دراسـتان  در  ناجـا 
قبولـی طاعـات و عبـادات بـا اشـاره بـه در پیـش 
در  دعـا  بـه  را  همـگان  قـدر،  شـب های  بـودن 

کـرد. توصیـه  دوسـتان  و  مـردم  حـق 
نیـروی  فرمانـده  اشـتری  حسـین  سـردار 
سـاری  شـهر  در  کـه  دیـدار  در  انتظامـی 
بـا  گذشـته  سـال   2 در  گفـت:  گرفـت  صـورت 
مشـکات  تـا  کردیـم  تـاش  اقداماتـی  انجـام 

کنیـم. حـل  را  ناجـا  بازنشسـتگان 
وی بـا ابـراز خرسـندی از برگـزاری این محفل 
بـا  دیـدار  را  نشسـت  ایـن  از  هـدف  دوسـتانه، 
برشـمرد  بازنشسـته  و  پیشکسـوت  همـکاران 
و افـزود: امـروز نیـروی انتظامـی بـا لطـف الهـی 
کارکنـان در جایـگاه  و زحمـات شـما عزیـزان و 

دارد. قـرار  خوبـی 
شـاهد  امـروز  اینکـه  بیـان  بـا  ناجـا  فرمانـده 
انتظامـی  نیـروی  بـه  مـردم  افـزون  روز  اعتمـاد 
کـرد: اعتمـاد مـردم بـه ناجـا هر  هسـتیم، اظهـار 
سـاله بـا شـتاب بسـیار خوبـی در حـال افزایـش 

اسـت.
انتظامـی در حـوزه  نیـروی  کـرد:  وی اضافـه 
گذشـته در  کـه طـی سـال های  اعتمـاد مردمـی 
بین 32 دسـتگاه در رتبه هشـتم قرار داشـت در 
چنـد سـال اخیـر بـا تـاش شـما عزیـزان در رتبـه 

دوم قـرار دارد.
سـردار اشـتری، افـزود: هـر چنـد ماموریـت 

سـازی  هوشـمند  حـوزه  در  گرفتـه  صـورت 
کـرد:  پلیـس در اسـتان مازنـدران اشـاره و بیـان 
ح  مازنـدران یکـی از اسـتان های پایلـوت در طـر
اقدامـات  کـه  بـوده  پلیـس  سـازی  هوشـمند 
اسـت. گرفتـه  صـورت  اسـتان  ایـن  در  خوبـی 

ح هوشـمند سـازی پلیـس  وی، مزایـای طـر
را خدمـات رسـانی مطلـوب، دقـت بـاال و صرفه 
ایـن  کـرد:  اظهـار  و  برشـمرد  منابـع  در  جویـی 
اقدامـات موجـب ایجـاد یـک انقـاب در سـطح 
بـا دعـای خیـر  ناجـا شـده اسـت و ان شـاءاهلل 
حـوزه  ایـن  در  مهمـی  گام هـای  عزیـزان  شـما 
موضـوع  بـه  اشـاره  بـا  ناجـا  فرمانـده   . برداریـم 
گذشـته  کارکنـان، افـزود: طی 3 سـال  معیشـت 
کارکنـان را داشـته  در 5 مرحلـه افزایـش حقـوق 
کار قـرار  ایـم و موضـوع بازنشسـتگان در دسـتور 
کردیـم  کل و دولـت اعـام  دارد البتـه بـه سـتاد 
بـا  از قانـون نمـی خواهیـم و  مـا چیـزی بیشـتر 
کارکنـان  کسـری در حـوزه معیشـتی  بـه  توجـه 

بایـد ایـن موضـوع جبـران شـود.
برنامه هـای  بـه  اشـاره  بـا  اشـتری  سـردار 
گفـت:  بازنشسـتگان،  بـرای  انتظامـی  نیـروی 
گذشـته  ایـن حـوزه طـی 2 سـال  در  اقداماتـی 
حـل  عزیـزان  ایـن  مشـکات  تـا  شـده  انجـام 

شـود.
از  بایـد  کـرد:  خاطرنشـان  ناجـا  فرمانـده 
در  عزیـزان  شـما  خدمـت  سـال   30 تجربیـات 
کـه معتقدیـم نیـروی  ناجـا اسـتفاده شـود چـرا 

اسـت. عزیـزان  شـما  بـه  متعلـق  انتظامـی 

دیگـر  برخـاف  انتظامـی  نیـروی  کار  و 
دسـتگاه ها و سـازمان هـا، سـلبی و ایجابـی 
پلیـس  فعالیت هـای  و  اقدامـات  امـا  اسـت 
در حوزه هـای مختلـف خدمـات رسـانی بـه 
بـه  مـردم  اعتمـاد  تـا  شـده  موجـب  مـردم، 

شـود. بیشـتر  پلیـس 
وی بـا بیـان اینکـه ایـن اعتمـاد یـک سـرمایه 
همـواره  انتظامـی  نیـروی  افـزود:  اسـت،  بـزرگ 
در صحنـه اسـت و دلیـل آن هـم زحمـات شـما 
کار  ایـن  بـا  کـه  اسـت  کارکنـان  و  پیشکسـوتان 
رضایـت مقـام معظم رهبری)مدظلـه العالی( را 
کردیـم و ایـن یـک  طـی چنـد سـال اخیـر اخـذ 

مـدال افتخـار اسـت. 
سـخنان  از  دیگـر  بخشـی  در  ناجـا  فرمانـده 
در  انتظامـی  نیـروی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  خـود 
گرایی رو به رشـد اسـت، افزود:  حوزه حرفه ای 
زمانـی نیـروی انتظامـی از تجهیـزات و امکانـات 
بـا  نیـرو  ایـن  امـروز  و  بـود  برخـوردار  کمتـری 
کارکنان حرفه  تجهیزات و امکانات پیشـرفته و 
ای در حـال خدمـات رسـانی بـه مـردم در حوزه 

نظـم وامنیـت اسـت.
انتظامـی  نیـروی  بـه اقدامـات  بـا اشـاره  وی 
پلیـس هوشـمند  در حـوزه هوشـمند سـازی و 
داریـم  بنـا  افـزود:  گذشـته،  سـال  چنـد  طـی 
که به مقام معظم رهبری)مدظله  همانطـوری 
کار را طـی 3 سـال بـه  کردیـم ایـن  العالـی( اعـام 

. برسـانیم  سـرانجام 
فعالیت هـای  و  اقدامـات  بـه  اشـتری  سـردار 

ش
گزار
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مراسـم تودیـع و معارفـه جانشـین فرمانـده ناجـا بـا حضـور سـردار 
برگـزار  انتظامـی  نیـروی  فرماندهـان  و  معاونـان  از  جمعـی  و  اشـتری 

شـد.
جانشـین  معارفـه  و  تکریـم  مراسـم  در  اشـتری  حسـین  سـردار 
ک و مطهـر  کنفرانسـی( ضمـن درود بـر ارواح پـا فرمانـده ناجـا )ویدئـو 
شـهدای انقـاب اسـامی، شـهدای دفـاع مقـدس، مدافعـان حـرم و 
گرامی داشـت یاد و خاطره  خصوصـا شـهدای عرصـه نظـم و امنیت و 
کرونـا جـان خـود  کـه بـه واسـطه ویـروس منحـوس  همـکاران عزیـزی 
گفـت: برای همه بیمـاران خصوصا  را تقدیـم و بـه شـهادت رسـیدند، 
کـه بـه واسـطه ایـن ویـروس تحـت درمـان هسـتند آرزوی  بیمارانـی 
کامل نصیب  سـامتی می کنیـم، امیدواریـم هـر چه سـریعتر بهبـودی 

شـان شـود.
داد:  ادامـه  رمضـان،  مبـارک  مـاه  حلـول  تبریـک  ضمـن  وی 
امیدواریـم بتوانیـم از ایـن مـاه مبـارک بهـره الزم را ببریـم و طاعـت و 

باشـد. آخـرت  بـرای  ای  ذخیـره  ایـام  ایـن  در  نیـز  مـا  عبـادات 
امـروز فعالیت هـای شـما )در شـهرها،  کـرد:  فرمانـده ناجـا عنـوان 
کشـور بـا  گرمسـیر و...( در اقصـی نقـاط  روسـتاها، مناطـق سردسـیر و 
زبـان روزه بـه نوبـه خـود عبـادت اسـت، ان شـاء اهلل پـاداش مضاعـف 
نصیـب شـما شـود؛ بایـد از ایـن فرصـت بـه وجـود آمـده در ایـن مـاه 

عزیـز خصوصـا شـب های قـدر بهـره ببریـم.
فرخنـده  میـاد  تبریـک  ضمـن  کشـور  انتظامـی  مقـام  تریـن  عالـی 
همـه  زحمـات  از  دارد  جـا  کـرد:  تصریـح  )ع(،  مجتبـی  حسـن  امـام 
کـه در سـال 98 داشـتند  تـاش مضاعفـی  بـه واسـطه  همکارانمـان 
انصافـا  کنـم؛  و قدردانـی  کرونـا تشـکر  ویـروس  ایـام شـیوع  خصوصـا 

بـود. اسـتثنایی  سـال  یـک  اخیـر  دهه هـای  در   98 سـال 
مـورد  ناجـا  اقدامـات  بحمـداهلل  اینکـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  وی 
رضایـت رهبـر معظـم انقـاب، امـام خامنـه ای عزیـز )مدظلـه العالـی( 
گذشـته،  گفـت: یکـی از حـوادث خـاص در سـال  گرفتـه اسـت،  قـرار 
که جا دارد این مراسـم را  شـهادت سـردار حاج قاسـم سـلیمانی بود 
بـا یـاد و خاطـره ایـن شـهید بزرگـوار تبـرک دهیـم؛ شـهید حـاج قاسـم 
کشـور عزیزمـان و همچنیـن تمـام  باعـث افتخـار نیروهـای مسـلح و 

بـود. آزادیخواهـان دنیـا 
حـاج  شـهید  اسـام  رشـید  سـردار  داد:  ادامـه  اشـتری  سـردار 
قاسـم سـلیمانی توانسـت امنیـت را بـا لطـف و عنایـت الهـی و همـت 
گروه های  رزمنـدگان عزیـز در منطقـه افزایـش دهنـد و دسـت خبیـث 
کننـد. تکفیـری خصوصـا داعـش را قطـع و حکومـت آنهـا را سـرنگون 
کمیـت داعـش  کـرد: حا کشـور عنـوان  عالـی تریـن مقـام انتظامـی 
کشـورهای منطقـه شـده بـود اما این سـردار رشـید  باعـث خسـران در 
کـه داشـت، توانسـت بـه لطـف الهـی، همـت  بـا اخـاص و توانمنـدی 

قطـع  را  متجـاوزان  دسـت  منطقـه  کشـورهای  ارتش هـای  و  مـردم 
. کند

کـرد: شـهادت حـاج قاسـم بـرای مـا دشـوار  سـردار اشـتری تصریـح 
بـا  مجـدد  بیعـت  ایشـان  تشـییع  مراسـم  در  مـردم  حضـور  امـا  بـود 
آرمان هـای انقـاب، امـام راحـل و مقـام معظـم رهبـری، امـام خامنـه 
مراسـم  در  مـردم  از  عظیمـی  خیـل  بـود؛  العالـی(  )مدظلـه  عزیـز  ای 
کـه ایـن حضـور مجـددا  تشـییع سـردار رشـید اسـام حضـور یافتنـد 

کـرد. تقویـت  را  انقـاب  و  پایه هـای نظـام 
وی ادامـه داد: ایـن حادثـه بـزرگ بـا لطـف و عنایـت الهـی باعـث 
مانـدگاری  و  تاثیرگـذاری  عبارتـی  بـه  شـد  کشـور  بـرای  برکـت  و  خیـر 

بیشـتر شـد. از شـهادت  قبـل  از  ایشـان 
کـرد: همـه مـا بایـد مکتـب شـهید حاج قاسـم و یـار عزیز  کیـد  وی تا
ادامـه  را  آنهـا  روش  و  راه  و  مطالعـه  را  المهنـدس  ابومهـدی  ایشـان 
از  پیـروی  و  شـهدا  راه  دادن  ادامـه  در  مـا  سـعادت  کـه  چـرا  دهیـم 

اسـت. مـداری  والیـت 
شـهید  مـداری  والیـت  و  اخـاص  خصیصـه  دو  بـه  ناجـا  فرمانـده 
گفـت: حاج قاسـم از نظـر دفاعی،  کـرد و  حـاج قاسـم سـلیمانی اشـاره 
روحیـه  و  بـود  و... بی نظیـر  اقدامـات عملیاتـی  راهبـردی،  امنیتـی، 
قـوی و اسـتواری در اجـرای ماموریت هـا داشـت، ایشـان همچنیـن 

یـک دیپلمـات قـوی، طـراح بـزرگ و فـردی مهربـان و دلسـوز بـود.
وی با بیان اینکه سـردار حاج قاسـم سـلیمانی خود را، با آن همه 
والیـت  و  اخـاص  بایـد  گفـت:  می دانسـت،  والیـت  سـرباز  عظمـت، 
معصوم،شـهدا،  ائمـه  راه  و  دهیـم  افزایـش  را  خودمـان  در  مـداری 
را  قـوا  کل  معظـم  فرماندهـی  تدابیـر  و  خمینـی)ره(  امـام  حضـرت 
کنیـم و هیـچ تهدیـدی مـا را از پـای در نیـاورد چـرا  باجدیـت دنبـال 

کـه هـدف مـا الهـی اسـت.
کشـور در ادامـه ایـن مراسـم بـه شـیوع  عالـی تریـن مقـام انتظامـی 
عنایـت  و  لطـف  بـا  خوشـبختانه  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  کرونـا  ویـروس 

سردار سرتیپ قاسم رضایی 
جانشین فرمانده نیروی انتظامی شد
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کادر درمانـی و اقدامـات مطلـوب نیـروی انتظامـی  الهـی، تاش هـای 
و نیروهـای مسـلح و همـه مسـئوالن خصوصـا مـردم ماموریت هـای 
و  آزمایـش  یـک  امـر  ایـن  واقـع  در  دادیـم  انجـام  خوبـی  بـه  را  خـود 
مـردم  انصافـا  و  بـود  مـردم  و  ناجـا  نیروهـای مسـلح،  بـرای  رزمایـش 

ایـن شـرایط خـوش درخشـیدند. ایـران اسـامی در  عزیـز 
کنـون  کـرد و ادامـه داد: تا سـردار اشـتری بـه آغـاز سـال 99 اشـاره 
نیـروی انتظامـی در اجـرای ماموریت هـا موفـق بـوده اسـت؛ امـا الزم 
اسـت با توجه به فشـارهای اقتصادی و شـرایط موجود مشـابه سـال 
کنیـم و بـا روحیـه جهـادی، انقابـی و  گذشـته آمادگـی خـود را حفـظ 
تبعیـت محـض از مقـام معظـم رهبـری راه خـود پرقـدرت و پرشـتاب 

تـر ادامـه دهیـم.
ح شـده در  وی بـر لـزوم اجـرای اولویت هـای ناجـا و مصوبـات مطـر
گفـت: ارتقـاء خدمـات  کـرد و  کیـد  همایـش سراسـری فرماندهـان تا
کانتـری و پاسـگاه ها و هوشمندسـازی پلیـس نیـز  رسـانی، تحـول در 
کـه بایـد مـورد اهتمـام ویژه قـرار بگیرد چرا  از اولویت هـای ناجـا اسـت 

کـه تحـوالت عظیمـی را در ناجـا بـه وجـود خواهـد آورد.
کارکنـان همچنـان  سرداراشـتری بـا بیـان اینکـه موضـوع معیشـت 
مـورد  مسـکن  تامیـن  جهـادی  گاه  قـرا گفـت:  دارد،  قـرار  اولویـت  در 
گام هـای خوبـی در ایـن راسـتا برداشـته  اهتمـام ویـژه اسـت هـر چنـد 

کافـی نیسـت. ایـم، امـا 
وی در ادامـه بـه مراسـم تکریـم و معارفـه جانشـین فرمانـده نیروی 
از زحمـات  ایـن مراسـم  کـرد: جـا دارد در  انتظامـی اشـاره و تصریـح 
کنـم ایشـان  بـرادر عزیـز و بزرگـوارم سـردار ایـوب سـلیمانی قدردانـی 
طـی چنـد سـال اخیـر انصافـا بـا تدابیـر و برنامـه ریـزی و تاش هـای 
کننـده  کـه داشـتند )چـه در مقطـع معـاون هماهنـگ  مجاهدانـه ای 
کارهـای بزرگـی انجـام داده  و چـه در مقطـع جانشـین فرمانـده ناجـا( 

اند.
سـردار اشـتری ادامه داد: سـردار ایوب سـلیمانی الحق و االنصاف 
کل قـوا و وظایـف ذاتـی نیـروی انتظامـی را  تدابیـر فرماندهـی معظـم 
در اجـرای ماموریت هـا و رسـیدن بـه اهداف مدنظر،بـا دقت پیگیری 
کشـور در ادامـه ضمـن تبریـک  می کردنـد. عالـی تریـن مقـام انتظامـی 

ناجـا،  فرمانـده  جانشـین  سـمت  بـه  رضایـی  قاسـم  سـردار  انتصـاب 
و  ناجـا  پیشکسـوت  و  قدیمـی  فرماندهـان  از  رضایـی  سـردار  گفـت: 
نیروهـای مسـلح هسـتند و سـابقه بسـیار درخشـانی بعـد از انقـاب 
شـهید  سـرداران  همرزمـان  از  رضایـی  سـردار  انـد؛  داشـته  کنـون  تا
اولیـن  نیـز جـزء  و در دوران دفـاع مقـدس  اسـت  کاظمـی  و  خـرازی 

بـود. گروه هـا و فرماندهـان 
وی با بیان اینکه سـردار قاسـم رضایی یکی از فرماندهان آشـنا به 
کـرد: سـردار رضایـی  کامـا عملیاتـی هسـتند، تصریـح  ماموریت هـا و 
خالصانـه  صادقانـه،  انصافـا  نیـز  ناجـا  مرزبانـی  فرمانـده  سـمت  در 

ماموریت هـا  اجـرای  بـه  طلبانـه  شـهادت  و  جهـادی  روحیـه  بـا 
کـه دارنـد در  اراده ای  بـا همـت و  می پرداختنـد؛ امیدواریـم ایشـان 
ماموریت هـا  انجـام  در  و شـتاب  بـا سـرعت  و  باشـند  موفـق  راه  ایـن 

رونـد. پیـش 
عنـوان  بـه  شـرفی  محمـد  سـردار  از  تقدیـر  ضمـن  مراسـم  ایـن  در 
محمدمسـعود  سـردار  و  ناجـا  پیشـگیری  پلیـس  پیشـین  رئیـس 
زاهدیـان رئیـس پیشـین پلیـس مبارزه بـا مواد مخدر، حکـم انتصاب 
سـردار مهـدی معصـوم بیگـی بـه عنـوان رئیـس پلیـس پیشـگیری و 
مـواد  بـا  مبـارزه  پلیـس  رئیـس  عنـوان  "بـه  کریمـی  "مجیـد  سـرهنگ 

شـد. ابـاغ  انتظامـی  نیـروی  مخـدر 

برگزاری یکصد و یکمین جلسه شور ستادی 
کانون بازنشستگان ناجا
یکصـد و یکمیـن جلسـه شـور سـتادی و اولیـن جلسـه شـور سـتادی 
کانون  کانـون بازنشسـتگان ناجـا بـا حضور رئیـس و معاونین  سـال 1399 

روز یکشـنبه 24 فروردیـن مـاه برگـزار شـد.
کانـون بازنشسـتگان تهـران  کـه سـردار مرادپـور رئیـس  در ایـن جلسـه 
کانـون در سـال  کاری  بـزرگ نیـز حضـور داشـت پیرامـون سیاسـت های 
کار  جدیـد بحـث و تبـادل نظـر شـد. ایـن جلسـه بـا تصویـب 10 مصوبـه به 

خـود پایـان داد.
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فرمانـده نیـروی انتظامـی برنامه هـای ناجـا در خصوص چهل سـالگی 
گفـت: ان شـاء اهلل بتوانیـم برنامه هـای  کـرد و  دفـاع مقـدس را تشـریح 
انجـام و چهـل سـالگی دفـاع  بـه نحـو مطلـوب  را  ایـن مهـم  بـه  مربـوط 

کنیـم. مقـدس را هـر چـه باشـکوه تـر برگـزار 

سـردار حسـین اشـتری در اولیـن جلسـه سـتاد مرکـزی چهـل سـالگی 
ارائـه  بـه  رمضـان  مبـارک  مـاه  حلـول  تبریـک  ضمـن  مقـدس  دفـاع 
برنامه هـای نیـروی انتظامـی در خصـوص چهـل سـالگی دفـاع مقـدس 
گفـت: چهـل سـالگی دفـاع مقـدس ابتـکار خـوب  در سـال 99 پرداخـت و 
کـه ان شـاء اهلل  بنیـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس اسـت 
بتوانیـم برنامه هـای مربـوط بـه ایـن مهم را بـه نحو مطلـوب انجام و این 

کنیـم. مراسـم را هـر چـه باشـکوه تـر برگـزار 
وی ادامـه داد: نیـروی انتظامـی چـه در دروان دفـاع مقـدس و چـه 
بعـد از آن، نقـش بی بدیـل و تاثیرگـذاری داشـته اسـت، بنابرایـن فرصـت 
کـه بـه یـاد شـهدای آن دوران بـا برنامـه ریـزی  مغتنمـی بـرای ناجـا اسـت 

کنـد. دقیـق و اصولـی چهـل سـالگی دفـاع مقـدس را برگـزار 

کـرد: در ایـن جلسـه مطالـب خوبـی  فرمانـده نیـروی انتظامـی تصریـح 
کـه  کمکـی بـرای اعتـای ایـن سـیره و روش  کـه ان شـاء اهلل  عنـوان شـد 
بـرای مـا یـک افتخـار اسـت، باشـد؛ امیدواریـم نیـروی انتظامـی، نقـش و 

کنـد. سـهم خـود را در ایـن امـر مهـم بـه خوبـی ایفـا 
کـرد: هـر چقدر سـیره شـهدا و رزمنـدگان عزیز را  سـردار اشـتری  عنـوان 
کنیـم قطعـا بـرای جامعـه مثمرثمر خواهد بود؛ بنابراین الزم اسـت  بازگـو 

کـرده و آن را ادامـه دهیـم. راه و روش شـهدا را پیـروی 
عزیـز  ای  خامنـه  امـام  رهبـری  معظـم  مقـام  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کیـد  )مدظلـه العالـی( بـه موضـوع دفـاع مقـدس توجـه بسـیاری دارد، تا
کـرد: نیـروی انتظامـی بایـد بـا تمامـی امکانـات و ظرفیت هـای خـود پـای 

کار اسـت و ایـن موضـوع را بـا قـوت تمـام پیگیـری می کنـد.
شـهدا،  معظـم  خانـواده  دیـدار  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  اشـتری  سـردار 
کنـون دیـدار از خانـواده ایـن عزیـزان در  کـرد: الحـق و االنصـاف تا عنـوان 
نیروی انتظامی روند خوبی داشـته و مراسـم های شایسـته ای نیز برای 

خانواده هـای معـزز شـهدا برگـزار شـده اسـت.
ارزشـهای دفـاع  آثـار و نشـر  بنیـاد حفـظ  کارگـر، رئیـس  سـردار بهمـن 
گفت: دفـاع مقدس در ناجـا همچنان  مقـدس نیـز در ادامـه ایـن جلسـه 
برگـزاری چهـل سـالگی دفـاع مقـدس  بنابرایـن  جـاری و سـاری اسـت، 

بـرای ایـن نیـرو یـک توفیـق عظیـم بـه شـمار می آیـد.
کید بر اینکه مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز)مدظله  وی با تا
گهربـار خـود، بـه موضـوع دفـاع مقـدس در تمامی  العالـی( در فرمایشـات 
کـه  کـرد: ایشـان همچنیـن فرمـوده انـد  عرصه هـا اشـاره می کننـد، عنـوان 

کننده انقاب اسـت. دفـاع مقـدس، تثبیت 
همچنیـن  مقـدس  دفـاع  ارزشـهای  نشـر  و  آثـار  حفـظ  بنیـاد  رئیـس 
کـرد: ورود ناجـا بـه برنامه هـای چهـل سـالگی دفـاع مقـدس قطعا  کیـد  تا

رفـع می کنـد. ایـن خصـوص  را در  دغدغه هـای رهبـری 

برگزاری اولین جلسه اندیشه ورزی معاونت 
کانون توانمندسازی و خدمات رفاهی 

اولین جلسـه اندیشـه ورزی معاونت توانمندسـازی و خدمات رفاهی 
کانـون بازنشسـتگان ناجـا بـه دبیـری سـردار شـهرابی روز 3 اردیبهشـت 
امـور پژوهشـی  و  مـاه در سـالن جلسـات معاونـت فرهنگـی، اجتماعـی 

کانـون برگـزار شـد.
کیومرثـی،  سـردار  گـر،  ریختـه  امیـر  حضـور  بـا  کـه  جلسـه  ایـن  در 
گائینـی، سـرهنگ رضوانـی،  سـردار هاشـمی، سـردار شـرفی، سـرهنگ 

گردید، سـردار شـهرابی معاون  کارمنـد قجاونـد برگزار  سـرهنگ داروغـه و 
گزارشـی از  کانـون در سـخنانی بـا ارائـه  توانمندسـازی و خدمـات رفاهـی 
گذشـته، به تشـریح برنامه های مصوب متاثر  کانون در سـنوات  عملکرد 
کانـون و سـازمان بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح پرداخـت. از اعتبـارات 

ایـن  برگـزاری  کانـون در  بـه اهـداف مدنظـر  بـا اشـاره  سـردار شـهرابی 
گفـت: امیدواریـم شـما عزیـزان بـا ارائـه راهکارهـا، پیشـنهادات  جلسـه، 

اهتمام ناجا برای هرچه باشکوه تر برگزارشدن 
چهل سالگی دفاع مقدس
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کانـون را در راسـتای توانمندسـازی جامعـه مخاطـب  و ایده هـای خـود 
یـاری نماییـد.

کانـون در ادامـه بـه تشـریح  معـاون توانمندسـازی و خدمـات رفاهـی 
خدمـات  و  توانمندسـازی  حـوزه  در  کانـون  تشـکیات  جدیـد  سـاختار 
گفـت: بـا تدابیـر اعامـی از سـوی هیئـت  رفاهـی و حمایتـی پرداخـت و 
کانـون، 2 معاونـت خدمـات اداری، رفاهـی و  مدیـره و ریاسـت محتـرم 
کارآفرینـی و امـور تعاونی هـا بـا یکدیگـر ادغـام  حمایتـی و توانمندسـازی، 
خدمـات  و  توانمندسـازی  معاونـت  عنـوان  تحـت  جدیـدی  معاونـت  و 

رفاهـی تشـکیل شـده اسـت.
در ادامـه جلسـه حاضـران بـه ارائه پیشـنهاداتی از جمله برون سـپاری 
گـذاری سـهام شـرکت های پردرآمـد،  بـه بازنشسـته ها، وا وظایـف ناجـا 
بـه  بانک هـا  در  سـپرده گذاری  طریـق  از  اسـتان ها  کانـون  تقویـت 
کـم بهـره و ضـروری، همسـان سـازی حقـوق  منظـور اعطـای تسـهیات 
کارهـای  در  تخصـص  کسـب  آمـوزش  جهـت  در  تـاش  بازنشسـتگان، 
سـازمان های  از  سـهمیه  اخـذ  مشـکات،  رفـع  مسـیر  در  بـازار  رایـج 

آنهـا،  فرزنـدان  و  بازنشسـته ها  اسـتخدام  بـرای  خصوصـی  و  دولتـی 
انـدازی  راه  راسـتای  در  بازنشسـتگان  اقتصـادی  تشـکل های  هدایـت 
در  مشـارکتی  اتـکای  فروشـگاه های  بـه  ورود  و  خودگـردان  واحدهـای 
و  پیشکسـوتان  معیشـتی  مشـکات  رفـع  مسـیر  در  اشـتغالزایی  جهـت 

پرداختنـد. آنهـا  فرزنـدان  و  بازنشسـتگان  اشـتغالزایی 

اختصاص اعتبار برای افزایش توان وام دهی صندوق 
حبیب ابن مظاهر و تقویت خیریه امام حسن مجتبی)ع(

ح و برنامـه و بودجـه در هـر سـازمان و مؤسسـه ای  معاونـت طـر
اسـتراتژی ها  اهـداف،  تعییـن  بـرای  راهبـردی   و  کلیـدی  نقـش 
را  بودجـه  و  برنامـه  تهیـه  قالـب  در  اهـداف  بـه  رسـیدن  راه هـای  و 

دارد.  برعهـده 
کانـون بازنشسـتگان ناجـا نیـز  ح و برنامـه و بودجـه  معاونـت طـر
بررسـی،  مأموریـت  سـازمان،  هـر  در  معمـول  رویه هـای  اسـاس  بـر 
کانـون،  تابعـه  رده هـای  بیـن  هماهنگـی  و  برنامه ریـزی  طراحـی، 
و  بودجـه  و  برنامـه  تنظیـم  اباغـی،  ضوابـط  و  مشـی  خـط   تعییـن 
پیـش بینـی منابـع مالـی و اعتبـاری، تعییـن سـاختار و سـازمان بـر 

اسـت. دار  را عهـده  مقـررات  و  قوانیـن  اسـاس 
بـه منظـور آشـنایی بـا اقدامـات، برنامه ها و عملکـرد این معاونت 
بازنشسـته جـواد جـال معـاون  بـا جنـاب سـرهنگ  گویـی  و  گفـت 

کانـون انجـام دادیـم. ح و برنامـه و بودجـه  طـر
کانـون چـه  ح و برنامـه و بودجـه  در ابتـدا بفرماییـد معـاون طـر

وظایفـی را بـر عهـده دارد؟
تخصیـص  هـا،  برنامـه  تنظیـم  معاونـت  ایـن  وظایـف  مهمتریـن 
معاونت هـای  همـکاری  بـا  بخـش  هـر  اجـرای  بـر  نظـارت  و  اعتبـار 
در  ای  توسـعه  ح هـای  طر آوردن  در  اجـرا  مرحلـه  بـه  کانـون، 
اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  شهرسـتانها،  و  اسـتانها  کانـون،  سـتاد 
اجرائـی  دسـتورالعملهای  تنظیـم  در  آفرینـی  نقـش  شـده،  تعییـن 

بینی هـای الزم در مسـیر  ارائـه پیـش  و  بیـن واحدهـا  و هماهنگـی 
می باشـد. مناسـب  سـازمانی  سـاختار  تعییـن 

کـه بـه تصویـب سـتاد  کانـون  کنـار ایـن وظایـف، در اساسـنامه  در 
»مجمـع  عنـوان  بـا  اساسـی  رکـن  دو  رسـیده،  مسـلح  نیروهـای  کل 
کانـون« پیـش بینـی شـده اسـت. معاونـت  کانـون« و »هیـأت مدیـره 
خـود  کلـی  وظائـف  ایفـای  ضمـن  کانـون  بودجـه  و  برنامـه  و  ح  طـر
مسـئولیت دبیرخانـه مجمـع و هیـأت مدیـره را نیـز برعهـده دارد و بـا 

کانون خبر داد: ح و برنامه و بودجه  معاونت طر
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نماینـدگان  از  )متشـکل  کانـون  مجمـع  سـاالنه  نشسـتهای  برگـزاری 
بـرای تصویـب  کشـور(،  مقدمـات الزم  بازنشسـتگان ناجـا در سراسـر 
کانـون و همچنیـن  برنامـه و بودجـه، ترازنامـه مالـی و عملکـرد سـاالنه 
اساسـنامه  در  شـده  بینـی  پیـش  دسـتورالعمل های  و  نامه هـا  آئیـن 
را فراهـم مـی آورد. ضمنـًا در طـول سـال بـا برگـزاری جلسـات ماهانـه 
نماینـدگان  و  مجمـع  نماینـدگان  از  )متشـکل  کانـون  مدیـره  هیـأت 
مسـلح(،  نیروهـای  بازنشسـتگی  سـازمان  و  ناجـا  محتـرم  فرماندهـی 
کانـون را در جلسـات هیـأت مدیـره  پیشـنهادها و برنامه هـای اجرائـی 
رده هـای  از  نتیجـه  حصـول  تـا  را  جلسـات  ایـن  مصوبـات  و  ح  مطـر
ایـن  کـه  اسـت  توضیـح  بـه  الزم  می کنـد.  پیگیـری  کانـون  مختلـف 
کانـون اسـتانها زمینـه  معاونـت بـا برگـزاری همایـش سـالیانه رؤسـای 
کانـون را نیـز فراهـم می آورد. ابـاغ برنامـه هـا، سیاسـت ها و مصوبـات 
کانـون،  در حـال حاضر،آخریـن وضعیـت سـاختاری  در سـتاد 
چـه  بـه  شهرسـتان ها  در  نمایندگـی  دفاتـر  و  اسـتان ها  کانـون 

اسـت؟ ترتیبـی 
از  متشـکل  سـاختاری  بـا  کانـون  سـتاد  حاضـر  حـال  در 
فرهنگـی،   - رفاهـی  خدمـات  و  سـازی  توانمنـد  )معاونت هـای 
اجتماعـی و امـور پژوهشـی- حقوقـی و معاضـدت قضائـی-  اداری 
ح و برنامـه و بودجـه - فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات  و مالـی-  طـر
از  درصـد   57 حـدود  اسـتعدادی  بـا  و  ریاسـت(  دفتـر  و  بازرسـی   –
کنترل در  سـازمان مصـوب خـود بـه وظیفه برنامـه ریزی، هدایـت و 
در  بـا  اسـتانها  کانون هـای  مشـغولند.  خـود  مأموریت هـای  حیطـه 
گرفتـن تعـداد بازنشسـتگان تحـت پوشـش مسـتقر در اسـتان  نظـر 
کنـون  در4 اسـتاندارد )ویـژه – نـوع 1و2و3( راه انـدازی شـده و هـم ا
انـدازی  راه  شهرسـتانها  در  کانـون  نمایندگـی  دفاتـر   163 تعـداد 
بـر  شهرسـتانها  نمایندگـی  دفاتـر  انـدازی  راه  ضوابـط  اسـت.  شـده 
کن در همـان شهرسـتان و فاصلـه  اسـاس تعـداد بازنشسـتگان سـا
گرفتـه  صـورت  هماهنگـی  طبـق  و  میباشـد  یکدیگـر  از  شهرسـتانها 

نیـروی  معاونـت  ناجـا،  اباغیـه  براسـاس  و  ناجـا  رئیسـه  هیئـت  بـا 
کانـون، پاسـخگوی  انسـانی شهرسـتان های فاقـد دفتـر نمایندگـی 

می باشـند.  شهرسـتان  همـان  بازنشسـتگان 
یکـی از مهمتریـن برنامه هـای ایـن معاونت، طراحـی برنامه ها 
بفرماییـد  آنهاسـت،  مناسـب  اجـرای  جهـت  در  اعتبـار  ارائـه  و 
شـاخصه های برنامه هـای مصـوب سـال 1399 چـه بودنـد و چـه 
کانـون دارد؟ تفـاوت هائـی  نسـبت بـه برنامه هـای سـال 1398 

کانـون از لحـاظ  کل تعـداد برنامه هـای سـال 98 و 99  گـر چـه در  ا
سـال  برنامه هـای  عناویـن  ولـی  نـدارد  یکدیگـر  بـا  تفاوتـی  عـددی 
و  محتـوا  لحـاظ  از  هائـی  تفـاوت  گذشـته  سـال  بـه  نسـبت  جدیـد 
کیفیـت بـا هـم دارد و در سـال 99 سـعی شـده اسـت تـا برنامه هـا بـه 
گـذاری بـر نیازهـای  سـمت و سـوی تقاضاهـای جامعـه هـدف و اثـر 
گـذاری شـود. از جملـه ایـن برنامه هـا اختصـاص اعتباری  آنـان پایـه 
خـود  الحسـنه  قـرض  وام  اعطـای  بـرای  ریـال  میلیـارد   50 معـادل 
– اختصـاص مبلغـی  کار آفرینـی فرزنـدان بازنشسـتگان  اشـتغالی  و 
معـادل 80 میلیـارد ریـال وجـوه امانـی بـه صنـدوق قـرض الحسـنه 
از  وام  افزایـش سـقف  و  وام  رسـانی  بـروز  بـرای  ابـن مظاهـر  حبیـب 
– اختصـاص مبلغـی معـادل  30 میلیـون ریـال بـه 50 میلیـون ریـال 
امـام حسـن مجتبـی  بیـت  اهـل  کریـم  بـه خیریـه  ریـال  میلیـارد   20
کمک هـای باعـوض و پرداخـت  ارتقـاء میـزان  بـرای تقویـت و  )ع( 
کانـون- افزایـش  وام بـدون بهـره بـه اعضـای بی بضاعـت و نیازمنـد 
اعتبـار برنامـه دیـدار و سرکشـی عمومـی از پیشکسـوتان بالـغ بـر 48 

می باشـد.  ریـال  میلیـارد 
اعتبـار  میـزان  لحـاظ  از  کانـون   99 سـال  برنامه هـای  کلـی  بطـور 
43 درصـد رشـد  میـزان  بـه   98 بـه سـال  بینـی شـده نسـبت  پیـش 
مجمـع  تصویـب  بـه  ریـال  میلیـارد   429 حـدود  مبلغـی  بـا  و  داشـته 
که خاصـه ای از وضعیت اعتبـارات به تفکیک  کانـون رسـیده اسـت 

زیـر اسـت. ح جـدول  بـه شـر کانـون  حوزه هـای مأموریتـی 

مقایسه برنامه و بودجه سال 1398 و 1399 در یک نگاه )مبالغ به هزار ریال(
تعداد برنامه حوزه مأموریتی

سال 1398
تعداد برنامه 

سال 1399
درصد رشد یا سال 1399سال 1398

کاهش

25-192095،984،40071,908,600معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور پژوهشی

359+91057،815،000207,949,000معاونت توانمندسازی و خدمات رفاهی

3-54124،612،142121,482,172معاونت اداری و مالی

59+431,258,3002,002,000معاونت حقوقی و معاضدت قضائی

29+6510,248,50013,249,000معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات

47+566,913,50010,167,000معاونت طرح و برنامه و بودجه

72+22975,0001,675,000دفتر ریاست

3+11368,400378,000بازرسی

43+5151298,355,542428,810,772جمع
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ادبی

می شـود  اسـتخراج  قبـل  صفحـه  جـدول  از  کـه  همانگونـه 
و  سـازی  توانمنـد  معاونـت  برنامه هـای   1399 سـال  اعتبـار 
 3/5 از  بیـش   1398 سـال  اعتبـار  بـه  نسـبت  رفاهـی  خدمـات 

اسـت. شـده  برابـر 
حسـب  بـر  را  کانـون  برنامه هـای  کـه  صورتـی  در  همچنیـن   

تقسـیم  مأموریتـی  برنامه هـای  و  پشـتیبانی  برنامه هـای 
اعضـاء  بـا  مرتبـط  برنامه هـای  اجـرای  اعتبـار  کنیـم،  بنـدی 
جـدول  طبـق   99 سـال  در  مأموریتـی(  کانون)برنامه هـای 
بـه سـال 98 رشـد خواهـد داشـت.  88/1 در صـد نسـبت  زیـر 
و  اداری  معاونت هـای  برنامه هـای  کـه  اسـت  توضیـح  بـه  الزم 
ح و برنامه و بودجه  مالـی- فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات- طـر
و  پشـتیبانی  برنامه هـای  بعنـوان  کانـون  دفتـر  و  بازرسـی   -
محسـوب  مأموریتـی  برنامه هـای  معاونتهـا  سـایر  برنامه هـای 

. د می شـو

مصـادف   1399 سـال  انتخابـات،  برگـزاری  تقویـم  مطابـق 
بازنشسـتگان  نماینـدگان  انتخابـات  دوره  چهارمیـن  بـا 
ناجـا میباشـد. در ایـن خصـوص چـه تمهیداتـی لحـاظ شـده 

اسـت؟ 
در  کانـون  مجمـع  دوره  اولیـن  انتخابـات  اینکـه  بـه  عنایـت  بـا 
بهمـن 1390 انجـام و دوره نمایندگـی دوره اول از ابتـدای اسـفند 
  9 مـاده   1 تبصـره  مفـاد  طبـق  طرفـی  از  و  شـد  آغـاز   1390 سـال 
لـذا فرآینـد انتخابـات  اساسـنامه دوره نمایندگـی 3 سـال اسـت، 
کـه  بگونـه ای طراحـی شـود  بایـد  بعـدی  دوره دوم و دوره هـای 
قبـل از پایـان دوره نمایندگـی، مقدمـات برگـزاری انتخابـات دوره 

بعـد فراهـم شـود. تـا اعضـای جدیـد مجمـع فعالیـت خـود را آغـاز 
نماینـد. 

دوره  سـومین  نمایندگـی  مهلـت  چـون  اسـاس  همیـن  بـر 
بـه  سـالجاری  بهمن مـاه  آخـر  بازنشسـتگان  منتخبیـن 
نماینـدگان  انتخابـات  برگـزاری  بـرای  کانـون  می رسـد،  پایـان 

ایـن  و  کـرده  بینـی  پیـش  را  تمهیداتـی  چهـارم(  جدیـد)دوره 
 99 سـال  در  کانـون  برنامه هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  عملیـات 
گرفتـه اسـت. بـه همیـن دلیـل دسـتورالعمل  مـورد تصویـب قـرار 
اواخـر  کـه در  بـه اساسـنامه جدیـد  بـا توجـه  انتخابـات  برگـزاری 
کل ن. م تصویـب و ابـاغ شـده، مـورد  سـال 98 از سـوی سـتاد 
کانـون بـه تصویـب  گرفـت و بـا تاییـد هیـأت مدیـره  اصـاح قـرار 

رسـید. مجمـع  نماینـدگان  و  اعضـاء 
مـاه  شـهریور  از  قبـل  شـده  تعییـن  زمانبنـدی  اسـاس  بـر   
اسـتان ها  کانـون  بـه  انتخابـات  دسـتورالعمل های  سـالجاری 
هیأت هـای  تشـکیل  بـا  و  ارسـال  ذیمدخـل  رده هـای  سـایر  و 
اسـتان ها  انتخابـات  اجرائـی  کمیته هـای  و  انتخابـات  مرکـزی 
و  بازرسـی  کمیته هـای  و  نظـارت  و  بازرسـی  مرکـزی  هیـأت  و 
را ایجـاد  نظـارت اسـتانها، شـرایط الزم برگـزاری انتخابـات سـالم 
اطـاع رسـانی سراسـری  و  گهـی  آ ارسـال پیـش  بـا  و  کـرد  خواهـد 
بـه جامعـه هـدف و ایجـاد فضـا سـازی انتخاباتـی، از ابتـدای آبـان 
مـاه بـه مـدت یکمـاه از داوطلبیـن شـرکت در اانتخابـات ثبـت نـام 
کانـون  بودجـه  و  برنامـه  و  ح  طـر معاونـت  آمـد.  خواهـد  به عمـل 
دبیرخانـه  عنـوان  بـه  انتخابـات  ایـن  برگـزاری  در  معمـول  بطـور 
انتخابـات نقـش خواهـد داشـت. نکتـه قابـل توجـه اینکـه چـون 
بیـش از 92 درصـد از رأی دهنـدگان انتخابـات دوره سـوم مجمـع 
کانـون در جلسـه  از طریـق پیامکـی رأی داده انـد، هیـأت مدیـره 
شـماره 148 خـود بدلیـل صرفـه و صـاح، انتخابـات را بـه صـورت 
داده  قـرار  کیـد  تأ مـورد  پیامـک  طریـق  از  صرفـًا  و   حضـوری  غیـر 
روز  بـه  جملـه  از  و  کار  مقدمـات  تهیـه  حـال  در  کانـون  و  اسـت 

 . اسـت  انتخابـات  الکترونیـک  سـامانه  رسـانی 

درصد افزایش اعتبار سال 99اعتبار سال 98نوع برنامه
یا کاهش

2/5+143,297,542146,951,172برنامه های پشتیبانی

88/1 +155,058,000281,859,600برنامه های مأموریتی

معاونت حقوقی و معاضدت  4 3 1,258,300 2,002,000 +59
 قضائی

معاونت فناوری اطالعات و  6 5 10,248,500  13,249,000 +29
 ارتباطات

 برنامه و بودجهمعاونت طرح و  5 6 6,913,500 10,167,000 +47
 دفتر ریاست 2 2 975,000 1,675,000 +72

 بازرسی 1 1 368,400 378,000 +3
 جمع 51 51 298,355,542 428,810,772 +43

 
 

ت رفاهی نسبت برنامه های معاونت توانمند سازی و خدما 1399همانگونه که از جدول فوق استخراج می گردد اعتبار سال 
 برابر شده است. 5/3از بیش  1398به اعتبار سال 

 
، تقسیم بندی نمائیمهمچنین در صورتی که برنامه های کانون را بر حسب برنامه های پشتیبانی و برنامه های مأموریتی 

در صد نسبت به  1/88طبق جدول زیر  99( در سال مأموریتیاعتبار اجرای برنامه های مرتبط با اعضاء کانون)برنامه های 
طرح و  -ارتباطات فناوری اطالعات و -توضیح است که برنامه های معاونت های اداری و مالیه الزم برشد دارد.  98سال 
 مأموریتیدفتر کانون بعنوان برنامه های پشتیبانی و برنامه های سایر معاونتها برنامه های  و بازرسی -ه و بودجه برنام

 .محسوب می گردد
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حکایاتی از گلستان سعدی
دیـد  خـواب  بـه  صالحـان  جملـه  از  یکـی 
خ. دوز در  پارسـایی  و  بهشـت  در  را  پادشـاهی 
چیسـت  ایـن  درجـات  موجـب  کـه  پرسـید 
ایـن  خـاف  بـه  مـردم  کـه  آن  درکات  سـبب  و 

بودنـد؟ معتقـد 
کـه ایـن پادشـه بـه ارادت درویشـان  نـدا آمـد 
تقـرب  بـه  پارسـا  ایـن  و  اسـت  انـدر  بهشـت  بـه 

خ. دوز در  پادشـاهان 
مرقـع                     و  مسـحی  و  آیـد  کار  چـه  بـه  دلقـت 

دار بـری  نکوهیـده  عمل هـای  ز  را  خـود 
نیسـت                       داشـتنت  برکـی  کاه  بـه  حاجـت 

دار تتـری  کاه  و  بـاش  صفـت  درویـش 
کاروان حجـاز  بـا  برهنـه  پـا  و  -پیـاده ای سـر 
کوفـه بـه در آمـد و همـراه مـا شـد و معلومـی  از 

نداشـت.
خرامان همی رفت و می گفت:

نـه بـه اسـتر بـر سـوارم نـه چـه اشـتر زیـر بـارم                
نـه غـام شـهریارم نـه خداونـد رعیـت 

نـدارم                      معـدوم  پریشـانی  و  موجـود  غـم 
می گـذارم  عمـری  و  آسـوده  می زنـم  نفسـی 
کجـا  درویـش  ای  گفتـش:  سـواری  اشـتر 
بمیـری.  سـختی  بـه  کـه  برگـرد  مـی روی؟! 

برفـت. و  نهـاد  بیابـان  در  قـدم  و  نشـنید 
چـون بـه نخلـه محمـود در رسـیدیم توانگر را 
اجـل فـرا رسـید. درویـش بـه بالینـش فـراز آمـد 
گفـت: مـا بـه سـختی بنمردیـم و تـو بـر بختـی  و 

بمـردی.

گریسـت                    بیمـار  سـر  بـر  شـب  همـه  شـخصی 
بزیسـت بیمـار  و  بمـرد  آمـد  روز  چـون 

که بماند                                   ای بسا اسب تیزرو 
که خر لنگ جان به منزل برد  
ک تندرستان را                                 که در خا بس 
کردیم و زخم خورده نمرد دفن 

کـرد.  اندیشـید  -عابـدی را پادشـاهی طلـب 
مگـر  شـوم  ضعیـف  تـا  بخـورم  دارویـی  کـه 
کنـد. زیـادت  مـن  حـق  در  دارد  کـه  اعتقـادی 

که داروی قاتل بخورد و بمرد. آورده اند 
مغـز                         همـه  دیدمـش  پسـته  چـون  کـه  آن 

پیـاز همچـو  بـود  پوسـت  بـر  پوسـت 
پارسایان روی در مخلوق                                 
 پشت بر قبله می کنند نماز

خوانـد                              خویـش  خـدای  بنـده  چـون 
ندانـد خـدا  جـز  بـه  کـه  بایـد 

نعمـت  و  بزدنـد  یونـان  زمیـن  در  -کاروانـی 
ببردنـد. بی قیـاس 

کردنـد و خـدا و پیمبـر  گریـه و زاری  بازرگانـان 
شـفیع آوردنـد و فایـده نبـود:

چو پیروز شد دزد تیره روان                            
کاروان گریه   چه غم دارد از 

کاروان بود. لقمان حکیم اندر آن 
را  اینـان  مگـر  کاروانیـان:  از  گفتـش  یکـی 
گویـی تـا طرفـی از  کنـی و موعظـه ای  نصیحتـی 

کـه دریـغ باشـد چندین  مـال مـا دسـت بدارنـد 
کلمـه  دریـغ  گفـت:  شـود.   ضایـع  کـه  نعمـت 

گفتـن: ایشـان  بـا  حکمـت 
که موریانه بخورد                              آهنی را 

نتوان برد از او به صیقل زنگ
گفتن وعظ                            با سیه دل چه سود 
نرود میخ آهنین در سنگ

که جرم از طرف ماست: همانا 
دریـاب              شکسـتگان  سـامت  روزگار  بـه 

بگردانـد بـا  مسـکین  خاطـر  جبـر  کـه 
کنـد چیـزی         چـو سـائل از تـو بـه زاری طلـب 

بـده وگرنـه سـتمگر بـه زور بسـتاند
بـن  ج  ابوالفـر اجـّل  شـیخ  مـرا  کـه  -چنـدان 
جـوزی رحمـة اهلل علیـه تـرک سـماع فرمـودی 
عنفـوان  کـردی  اشـارت  عزلـت  و  خلـوت  بـه  و 

طالـب. هـوس  و  هـوا  و  آمـدی  غالـب  شـبابم 
ناچـار بـه خـاف رای مرّبـی قدمـی برفتمـی و 
از سـماع و مجالسـت حظـی برگرفتمـی و چـون 

گفتمـی: نصیحـت شـیخم یـاد آمـدی 
را                  دسـت  برفشـاند  نشـیند  مـا  بـا  ار  قاضـی 
را مسـت  دارد  معـذور  می خـورد  گـر  محتسـب 
در  کـه  برسـیدم  قومـی  مجمـع  بـه  شـبی  تـا 

دیـدم: مطربـی  میـان 
ناسـازش           زخمـه  می گسـلد  جـان  رگ  گویـی 

آوازش پـدر  مـرگ  آوازه  از  تـر  ناخـوش 
گهی  گـوش و  گاهـی انگشـت حریفـان از او در 
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کـه بـرای شـرکت در  آیـا بـه مبلغـی 
کشـی های خانگـی پرداخـت  قرعـه 
خمسـی  سـال  سـر  تـا  و  می شـود 
تعلـق  خمـس  شـود،  نمـی  دریافـت 

می گیـرد؟
حقـوق  و  درآمـد  از  کـه  صورتـی  در 
باشـد، سـر سـال خمسـی بایـد خمـس 
صورتـی  در  البتـه  شـود؛  پرداخـت  آن 
کـه مبلـغ را بـه دیگری وام داده باشـید 
دریافـت  قابـل  خمسـی  سـال  سـر  و 
نباشـد، می توانیـد خمـس آن را پـس از 

کنیـد. پرداخـت  مبلـغ،  دریافـت 
کاغذهـای  محـو  شـرعی  راه 
متبرکـه  اسـماء  دارای  کـه  باطلـه 
اسـت، چیسـت؟ آیـا سـوزاندن آنهـا 

دارد؟ اشـکال 
ک یـا تبدیل بـه خمیر،  دفـن در خـا
آنهـا  سـوزاندن  از  ولـی  نـدارد  اشـکال 

خـودداری شـود.
و  جماعـت  امـام  از  پیـش  گـر  ا
سـجده  از  عمـدی،  غیـر  صـورت  بـه 
منتظـر  بایـد  برداریـم،  سـر  رکـوع  یـا 
یـا  برخیـزد  هـم  امـام  تـا  شـویم 
محسـوب  سـجده  دو  آیـا  برگردیـم؟ 

شـود؟ نمـی 
کـه در صـورت برگشـت،  گـر بدانیـد  ا
جماعـت  امـام  رکـوِع  یـا  سـجده  بـه 
می رسـید، بایـد برگردیـد و بـا او همـراه 

نـدارد. اشـکال  و  شـوید 
خانـواده  افـراد  کـردن  بیـدار  آیـا 

اسـت؟ جایـز  صبـح  نمـاز  بـرای 
سـهل  موجـب  نکـردن  بیـدار  گـر  ا
انگاری و سـبک شـمردن نماز باشـد، 

کنیـد. بیـدار  را  آنهـا  بایـد 

کـه خاموش! بـر لب 
غانی ِلطیبها                          

َ
ُنهاُج ِالی صوِت اال

 نطیُب
ّ

و انَت ُمغٍنّ ِاْن َسَکَت
کسی در سماعت خوشی                          نبیند 
کشی که دم در  مگر وقت رفتن 

سـرای                    بربـط  آن  آمـد  آواز  در  چـون 
خـدای بهـر  از  گفتـم  را  کدخـدا 

کن تا نشنوم                            گوش  زیبقم در 
یا درم بگشای تا بیرون روم
موافقـت  را  یـاران  خاطـر  پـاس  الجملـه  فـی 
کـردم و شـبی بـه چنـد مجاهـده بـه روز آوردم.
برداشـت                        بی هنـگام  بانـگ  مـؤذن 
اسـت گذشـته  شـب  از  چنـد  کـه  نمی دانـد 
گان من پرس                      درازّی شب از مژ

 که یک دم خواب در چشمم 
نگشته است
بامـدادان بـه حکـم تبـرک دسـتاری از سـر و 
کمـر بگشـادم و پیـش مغّنی نهادم و  دینـاری از 

گفتـم. گرفتـم و بسـی شـکر  کنـارش  در 
عـادت  خـاف  او  حـّق  در  مـن  ارادت  یـاران 

کردنـد. حمـل  عقلـم  خفـت  بـر  و  دیدنـد 
و  کـرد  دراز  تعـّرض  زبـان  میـان  زآن  یکـی 
که این حرکت مناسـب رای  کـردن آغاز  مامـت 
بـه چنیـن  نکـردی خرقـٔه مشـایخ  خردمنـدان 
درمـی  بـر  عمـرش  همـه  در  کـه  دادن  مطربـی 

دف. در  قراضـه ای  و  اسـت  نبـوده  کـف 
سـرای                    خجسـته  ایـن  از  دور  مطربـی 

جـای یـک  در  ندیـده  بـارش  دو  کـس 
برخاسـت              دهـن  از  بانگـش  چـون  راسـت 

برخاسـت بـدن  بـر  مـوی  را  خلـق 
غ ایوان ز هول او بپرید                               مر

مغز ما برد و حلق خود بدرید

کـه  زبـان تعـرض مصلحـت آن اسـت  گفتـم: 
کرامـت ایـن شـخص ظاهـر  کـه مـرا  کنـی  کوتـاه 

شـد.
تـا  نگردانـی  واقـف  آن  کیفیـت  بـر  مـرا  گفـت: 
کـردم  کـه  کنـم و بـر مطایبتـی  منـش هـم تقـّرب 

گویـم؟ اسـتغفار 
که شـیخ اجلم بارها  گفتـم: بلـی! به علت آن 
بلیـغ  تـرک سـماع فرمـوده اسـت و موعظـه  بـه 
امشـبم  نیامـده،  مـن  قبـول  سـمع  در  و  گفتـه 
بقعـه  بدیـن  همایـون  بخـت  و  میمـون  طالـع 
کـه  کـردم  ایـن توبـه  بـه دسـت  تـا  کـرد  رهبـری 
گـرد سـماع و مخالطـت نگردم! بقّیـت زندگانـی 

شـیرین                         لـب  و  دهـان  و  کام  از  خـوش  آواز 
بفریبـد دل  نکنـد  ور  کنـد  نغمـه  گـر 

اسـت                          حجـاز  و  خراسـان  و  عشـاق  پـرده  ور 
نزیبـد مکـروه  مطـرب  حنجـره  از 

که آموختی؟ گفتند: ادب از  -لقمان را 
گفـت: از بی ادبـان! هر چه از ایشـان در نظرم 

کردم. ناپسـند آمد از فعل آن پرهیز 
نگویند از سر بازیچه حرفی                                     
کز آن پندی نگیرد صاحب هوش
نـادان                            پیـش  حکمـت  بـاب  صـد  گـر  و 

گـوش در  بازیچـه  آیـدش  بخواننـد 
ده  شـبی  کـه  کننـد  حکایـت  را  ݢعابـدی  -ݢ
نمـاز  در  ختمـی  سـحر  تـا  و  بخـوردی  طعـام  مـن 

. ی د بکـر
نانـی  نیـم  گـر  ا گفـت:  و  شـنید  صاحبدلـی 
فاضل تـر  ایـن  از  بسـیار  بخفتـی  و  بخـوردی 

بـودی.
اندرون از طعام خالی دار                          

تا در او نور معرفت بینی
تهی از حکمتی به علت آن                       

که پری از طعام تا بینی
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توهم زاها
که مهمترین اثر  گروهی از دارو ها و مواد اطاق می شود  واژه توهم زا به 
آنهـا تغییـرات شـناختی ایجـاد تغییرات اساسـی در حاالت روانـی – رفتاری 
شـخص، به ویژه توهم های شـنیداری و دیداری و اختال حواس اسـت. 
بیـش از یکصـد نـوع توهـم زا، تـا بـه امـروز شـناخته شـده اسـت. توهـم زاها 
طبیعـی یـا نیمـه طبیعـی و ازگیاهـان به دسـت می آیند مانند: مسـکالین، 

LSD :حشـیش یـا توهم زاهای مصنوعـی مثل
حشیش

تتراهیدروکانابینـول  از  سرشـار  و  شـکل  صمغـی  ای  مـاده  حشـیش 
گیـاه شـاهدانه مونث اسـت. نام  کـه مـاده موثـر محصـوالت  )THC( اسـت 
گیـاه  کشـور های امریکایـی  گیـاه، شـاهدانه هنـدی اسـت. در  اختصـاری 
گیاهان  کانابیس از  کانابیس ساتیبا معروف است  حشیش)شاهدانه( به 
کشـت در تمـام نقاط  کـه بـه صـورت وحشـی یا  بومـی سرخپوسـتان اسـت 
گاهی قهوه ای  جهان میروید. حشـیش ماده ای اسـت به رنگ سـبز تیره 
گیـاه شـاهدانه مونـث و  گل، بـرگ و سـاقه  کـه از  مایـل بـه سـبز شـبیه حنـا 
گیـاه  از ترشـحات چسـبنده آنهـا بـه صـورت صمـغ بـه دسـت می آیـد.  ایـن 
که به  کامل رسـیده و در زمانی  حدود سـه ماه پس از جوانه زدن به رشـد 
گیـاه دارای غده  گل مینشـیند، برگ هـای آن بخصـوص برگ هـای باالیـی 
کـه ایـن رزیـن حـاوی مـاده ای شـیمیایی بـه  هایـی مملـو از رزیـن اسـت 
کردن حشـیش،  نـام T.H.C )تتراهیدروکانابینـول( اسـت. پس از خشـک 
کلوچـه ای  گلولـه ای، تخـم مرغـی یـا ورقـه ای  در اشـکال مختلفـی چـون 
کـرده و در  شـکل، فشـرده میکننـد. بـرای مصـرف، ایـن قالب هـا را خـرد 
پیـپ یـا سـیگار ریختـه و میکشـند. THC مـاده مؤثـر حشـیش بـه شـمار 
کـه آن را در طبقـه بنـدی مواد مخدر، جـزء مواد توهم زای طبیعی  میـرود 
قـرار می دهـد. دیگـر نام هـای رایج این مـاده مخدر عبارت اسـت از: بنگ، 
ب، دوغ وحـدت، 

ّ
مـاری جوانـا، چـرس، تنـب هنـدی، معجـون، بنـگ آ

گانجا شـارا، شـارنگ، 

تاریخچه حشیش در ایران و جهان
حشـیش از 4000 سـال پیـش در چیـن و آسـیا شـناخته شـده بـود و بـه 
عنـوان یـک دارو و مـاده مسـتی بخـش شـناخته میشـد. در قـرن نوزدهم، 
به عنوان ضد درد ضد تشـنج و خواب آور، به وسـعت زیاد مورد اسـتفاده 
قـرا میگرفـت. هندی هـا بیـش از  2000 سـال قبـل بـه خاصیـت سـکر آور 
گیـاه در ابتـدا در تپـه  بـودن بعضـی از فراورده هـای آن پـی بردنـد لـذا ایـن 
کشـت داده و از صمـغ آن در بعضـی از مراسـم و اعیـاد  ماهور هـای هنـد 
مذهبی برای ایجاد هیجان استفاده میکردند. هندیان حشیش را برای 

کار میبردنـد.  قربانیـان خدایـان بـه 
را  بـه طـور معمـول بنـگ  کـه هندیـان  ایـن هسـت  امـکان  احتمـال و 
کـه مایـل بـه اعـدام نبودنـد و بـه  بـه خـورد مجرمـان سیاسـی میدادنـد 
گذشـته احتمـال میدادنـد  ایـن طریـق عقـل آنهـا را زایـل میسـاختند. در 
باشـد.  داشـته  هـم  بیوتیکـی  آنتـی  آثـار  یـا  سـرطان  ضـد  آثـار  حشـیش 
را مشـوش میکنـد،  کـه عقـل  ابـن سـینا مینویسـد )بنـگ( سـمی اسـت 
فراموشـی مـی آورد و خنـاق و دیوانگـی در بـر دارد. حسـن صبـاح رییـس 
مـدرن  فـوق  فلسـفه  درس  جهـت  هشـتم  قـرن  در  اسـماعیلیه  مذهـب 

میکـرد. اسـتفاده  حشـیش  از  خـود  مریـدان   )Agnosticicisme(
اثرات مصرف

حشـیش از راه تدخیـن بـه سـرعت جـذب میشـود ولـی بـه علـت ذخیره 
شـدن در چربـی بـدن تـا 4 هفتـه باقـی میمانـد و بیشـترین غلظـت آن در 
کنترل و مرکز هماهنگی حرکات ظریف بدن ایجاد میشود. حشیش  مرکز 
کـه بـه ایجـاد  اثـرات منفـی روانـی و جسـمانی متعـددی دارد ایـن مـاده 
کنتـرل( و  کاذب و غیـر قابـل  گاوی )اشـتهای  چشـمان قرمـز و اشـتهای 
کاهش  کوتاه مدت،  نشـئگی شـهرت دارد، باعث آسـیب و ضعف حافظه 
توانایـی تمرکـز در درک موضوعـات از بیـن رفتن هماهنگی بدن، حواس و 

گـذر زمـان می گـردد. کنـد شـدن  فعالیت هـای بدنـی و احسـاس 
اثـر  مغـز  تعـادل  روی  بـر  آن  مصـرف  کـه  هسـتند  مـوادی  زاهـا  توهـم 

شناخت مواد مخدر
گـر مسـئولین نظـام جمهـوری اسـالمی بـا مـواد مخـدر بـه سـختی مبـارزه می کننـد، این  مقـام معظـم رهبری)مدظلـه العالی(امـروز ا

یـک جهـاد بـزرگ، یـک حرکـت بسـیار عمیـق در راه پیشـرفت ملـت ایـران اسـت.
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گذاشـته و باعـث میشـود قـوه تشـخیص و واقـع بینـی از شـخص مصـرف 
شـود. گرفتـه  کننـده 

تاثیرات کوتاه مدت مصرف حشیش:
کوتـاه مـدت مصـرف حشـیش میتـوان مـوارد زیـر را  از جملـه تاثیـرات 
ذکـر نمـود: خـواب آلودگـی، قرمـز شـدن چشـم هـا، مختـل شـدن بینایـی 
و شـنوایی، اختـال در هماهنگـی و بـر هـم زدن تعـادل هنـگام راه رفتـن، 
بـروز حمـات آسـم، تـورم مجـاری تنفسـی، افزایـش ضربان قلب، خشـکی 
گشـادگی مردمـک چشـم هـا، مختـل شـدن قـوه حافظـه و تمرکـز  دهـان، 
فکـری بـه طـور موقـت، اختـال درک زمان و مـکان، اضطراب، افسـردگی، 
هیجـان، تحـرک زیـاد، تحریـک پذیری، تنـد مزاجی، بی قـراری، پر حرفی، 
خنده هـای بی دلیـل، احسـاس طرد شـدگی، تـرس و وحشـت، دگرگونی و 
کـه اغلـب تـوام با حالت  تغییـر فضـا و زمـان، فـرو رفتـن در خیـاالت و توهـم 

پارانوئیـد بـه خصـوص در مصـرف مقادیـر زیـاد آن همـراه میباشـد.
عوارض بلند مدت مصرف حشیش:

که اثرات سـوءمصرف حشـیش به خصوص  پژوهش هـا نشـان میدهـد 
انگیـزه و  از دسـت دادن  بزرگسـاالن میتوانـد شـامل:  و  بیـن جوانـان  در 
که  کارهایـی  عایـق، آسـیب بـه حافظـه و تمرکـز فکـر، عـدم قابلیـت انجـام 
کاهـش قـوای دفاعـی بـدن در برابـر  نیـاز بـه دقـت دارند)مثـل رانندگـی(، 
گیجـی و سـردرگمی، فقـدان انـرژی و... باشـد  عفونت هـا و بیمـاری هـا، 
کـه در اثـر اسـتفاده مکـرر و مـداوم حشـیش پیـش می آیـد. همچنین خطر 
ابتا به برونشـیت مزمن، سـرطان ریه و بیماری های دسـتگاه تنفسـی در 
کـه بطـور منظم حشـیش مصرف میکننـد، بیش از دیگران اسـت  افـرادی 
کاهـش انـدازه بیضـه، هورمـون مردانـه و تعـداد اسـپرم در آقایـان و افزایش 
که در هر  خطـر نابـاروری و پریـود نامنظـم و تغییرات هورمونـی در خانم ها 
کاهـش توانایـی جنسـی منجـر میگـردد. و نیـز تخریـب قشـر  دو جنـس بـه 
کـه مشـمول هماهنگی هـای  مغـز بـه خصـوص قسـمت جلـوی پیشـانی 
ذهنـی، عاطفـی رفتـاری اسـت،از دیگـر عـوارض بلندمـدت مصـرف ایـن 

مـاده بـه شـمار  می آیـد.
مناطق کشت و تولید و مصرف حشیش در جهان

افغانسـتان(  و  کسـتان  پا افریقـا،  شـمال  )خاورمیانـه،  تولیـد:  و  کشـت 
مناطـق پـر مصـرف حشـیش در جهـان )افریقـای شـمالی، جوامـع غربـی و 

امریـکای شـمالی( میباشـد.
نکته بسیار مهم و قابل توجه

زیـاد میکنـد ولـی  را  کـه حشـیش قـدرت جنسـی  بعضی هـا معتقدنـد 
بلکـه  نمیکنـد؛  زیـاد  را  قـدرت  حشـیش  زیـرا  نـدارد  صحـت  عقیـده  ایـن 
تاثیـر حشـیش در بـدن وجـدان را تضعیف میکنـد و امیال سـرکوفته را آزاد 
کننده، امیال جنسـی  کاذب در مصرف  می نماید و بر اثر اعتماد به نفس 
بـه صـورت وقیحانـه تـری ظاهر میشـود و این اشـتباه و غلـط پیش می آید 
کـرده اسـت و حـال آنکـه اصـا اینطـور  کـه حشـیش قـدرت جنسـی را زیـاد 

. نیست
استحصاالت دیگر گیاه شاهدانه

گراس، ماری جوانا، روغن حشیش(. )حشیش، چرس، بنگ، 
)MARIJUANA( ماری جوانا

گیاه شـاهدانه )کانابیس  گلدار  مـاری جوانـا بـه برگ ها و سرشـاخه های 
سـیتوا( اطـاق می شـود. معمـوال مـاری جوانا به شـکل سـیگار یـا از طریق 
پیـپ تدخیـن میشـود امـا بعضی مواقـع آن را در غذا ریخته یـا در چای دم 
میکننـد تـا اثـرات آن ظاهر شـود. چند دقیقه پـس از تدخین ماری جوانا، 

کننـدگان  کثـر مصـرف  اثـر آن پدیـدار شـده و 3 – 4 سـاعت باقـی میمانـد. ا
کـه در ایـن  یـک تـا روز بعـد اثـر آن را احسـاس میکننـد. ترکیـب شـیمیایی 

گردانـی اسـت THC معروف اسـت. گیـاه دارای خاصیـت روان 
مـاری جوانـا تمـام مـواد سـمی موجـود در دود سـیگار را غیـر از نیکوتیـن 
دارا اسـت. از جملـه ایـن مـواد میتـوان بـه محـرک هـا، مـواد حساسـیت زا، 
کربن اشـاره  عوامل ایجاد و رشـد تومور ها، عوامل سـرطان زا و مونوکسـید 
کـرد. دود ماریجوانـا نسـبت بـه دود سـیگار محتـوای مقـدار بیشـتری از 
کـه دو عامـل سـرطان زا میباشـند را   benzpyrenes و  benzanthracenes

در خـود دارد.
بـر اسـاس برآورد هـای بـه عمـل آمـده بـا اسـتعمال یـک نخ سـیگار ماری 
کربوکسـی  کـم  ترا میباشـد(  گیاهـی  جوانـا  مـاری  حـاوی  تنهـا  )کـه  جوانـا 

هموگلوبیـن 5 برابـر، ورود تـار یـا قطـران توتـون بـه شـش ها 3 برابـر، باقـی 
کـه  مانـدن آن در دسـتگاه تنفسـی یـک سـوم برابـر بیشـتر از زمانـی اسـت 
کربوکسی هموگلوبین زمانی تشکیل  کو استعمال شده است.  سیگار تنبا
که این امر مانع  کربن به هموگلوبین خون بچسبد  که منوکسید  میشود 

کسـیژن در خـون مـی شـود. کربـن و ا تبـادل طبیعـی مونوکسـید 
درجـات  بـا  خفگـی  موجـب  خـون  در  هموگلوبیـن  کربوکسـی  افزایـش 
کشـیدن 3 – 4 نـخ سـیگار مـاری جوانـا در روز معـادل  مختلـف میشـود. 
کـه بـه همـان  کـو )یـا بیـش از آن( در روز اسـت  کشـیدن 20 نـخ سـیگار تنبا
نسـبت باعث بروز برونشـیت حاد و مزمن شـده و به غشـاء نایژه ها آسـیب 

میرسـاند.
کوتاه مدت مصرف ماری جوانا عوارض 

و  هماهنگـی  نـا  تمرکـز،  نداشـتن  مـدت،  کوتـاه  حافظـه  در  اختـال 
بی تعادلـی، تپـش قلـب، قرمـزی چشـم هـا، خشـکی دهـان و پر اشـتهایی 

)کاذب(
عوارض دراز مدت مصرف ماری جوانا

اضطـراب،  پارانویـا،  اعتیـاد،  موجـب  میتوانـد  مـدت  طوالنـی  مصـرف 
بلنـد مـدت شـود. اختـال در حافظـه 

بیماری های ناشی از مصرف ماری جوانا
افزایـش خطـر سـرفه های مزمـن، برونشـت و آمفیـزوم، افزایـش خطـر 
کاهـش میـزان تستوسـترون و تعـداد  گـردن و ریـه،  ابتـا بـه سـرطان های 
کـه بـا افزایـش  اسـپرم در مـردان و افزایـش میـزان تستوسـترون در زنـان 

خطـر نابـاروری در آنهـا همـراه اسـت.
کشیدن یک نخ سیگار ماری جوانا، 10 – 20 درصد  گذشت یک ماه از  با 
گذشـت بیش  THC همچنان بر سـلول های چربی بدن باقی میماند. با 
از چهـار مـاه و نیـم از قطـع مصـرف مـاری جوانـا میتـوان اثـرات THC را در 
که تقریبـا در  6 – 11 درصـد از قربانیان  بـدن یافـت. یافته هـا نشـان میدهـد 
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تصادف هـای رانندگـی منجـر بـه فـوت، نتیجـه آزمایش THC مثبـت بوده 
کـرده بودند. اسـت. بیشـتر ایـن افراد مشـروبات الکلی نیز مصرف 

که مصـرف یک دوز متوسـط از ماری  گرفتـه نشـان داد  مطالعـه صـورت 
جوانـا بـه تنهایـی موجـب تضعیـف عملکـرد راننـده میشـود. بـا ایـن حـال 
عـوارض مصـرف دوز هـای اندک مـاری جوانا به همراه مشـروبات الکلی به 

مراتب بیشـتر خواهـد بود.
گیـری شـده در ایـن مطالعـه نظیـر زمـان   شـاخص های رانندگـی انـدازه 
کنـش  عکـس العمـل، توجـه راننـده بـه خیابان هـای فرعـی، توجـه و یـا وا
دیگـر  بـه  نسـبت  نسـبی،  صـورت  بـه  شـده  ایجـاد  تغییـرات  بـه  راننـده 

بـود. یافتـه  کاهـش  خودرو هـا 
گراس

کـه از سرشـاخه های  گـراس نـام دارد  گیـاه شـاهدانه  ترکیـب درجـه دو 
گیـاه تهیـه میشـود و صمـغ آن از نظـر  گلـدار و برگ هـای خشـک شـده ایـن 

کیفـی بیشـتر از بنـگ اسـت. کمـی و 
)Hash oil( روغن حشیش

گیـاه شـاهدانه  روغـن حشـیش عصـاره تصفیـه شـده و روغنـی شـکل 
اسـت. رنگ روغن حشـیش بسـته به روش های تصفیه از زرد تا قهوه ای 

تیـره متغیر اسـت.
THC موجـود در آن تقریبـا 15 برابـر بیشـتر از حشـیش اسـت )یعنـی هـر 
یـک قطـره روغـن حشـیش میتوانـد بـه 15 نفر توهـم زایی بدهـد!( مصرف 
کو یـا ماری جوانا )برگ های خشـک  کننـدگان معمـوال ایـن روغـن را بـا تنبا
گیـاه شـاهدانه( مخلـوط و سـپس مصـرف میکننـد. متاسـفانه طـی  شـده 

چنـد سـال اخیربـا تشـویق و هدایـت نیرو هـای اشـغالگر در افغانسـتان، در 
گرفته اسـت اقدام  کـه امحـای کشـت خشـخاش در آنهـا صـورت  مناطقـی 
کـی از آن  کـه بـرآورد اولیـه حا کشـت شـاهدانه )حشـیش( نمـوده انـد  بـه 
کننـده  کـه افغانسـتان در حـال تبدیـل شـدن بـه بزرگتریـن تولیـد  اسـت 

حشـیش در دنیـا میباشـد.
)LSD( ال اس دی

ال.اس.دی )دی اتیل آمید لیسـر جیک اسـید( قوی ترین ماده توهم 
کـه ابتـدا در سـال 1983 توسـط دکتـر "البـرت  زای شـناخته شـده اسـت 
هافمـن" در بـازل سـوئیس سـاخته شـد. اثـرات توهـم زایـی آن تـا سـال 
1943 ناشـناخته باقـی مانـد تا اینکه خـود هافمن به طور اتفاقی مقداری 
کرد. LSD معموال از لیسر جیک اسید از تارترات ارگوتامین  LSD مصرف 
گنـدم سـیاه و یـا جـو دوسـر( یـا از  چ هـای ارگـو بـر  )مـاده حاصـل از تاثیـر قار
گرفتـه  اسـید لیسـار جیـک )مـاده شـیمیایی موجـود در دانه هـای نیلوفـر( 
کـه تاتـرات ارگوتامیـن مـورد اسـتفاده  می شـود. بررسـی ها نشـان میدهـد 

کاسـتاریکا و افریقا  در البراتور هـای مخفـی سـاخت LSD از اروپـا، مکزیک، 
تامیـن می شـود. در مقایسـه بـا دیگـر مـواد توهـم زا LSD صـد برابـر بیشـتر 
چ هـای سـحر آمیـز و 400 برابـر بیشـتر از مسـکالین قـدرت توهـم زایـی  از قار
کـه در انسـان ایجـاد توهـم میکنـد بـه طـور معمـول 25  دارد. دوز مصرفـی 

میکروگـرم در هـر بـار مصـرف اسـت. 
که تاثیرات  کـی ایـن دارو بین 20 تا 80 میکروگرم بوده  دوز مصـارف خورا
مصـرف آن 10 تـا 12 سـاعت باقـی میمانـد. ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت 
کـه بـه مـرور زمـان و بـا اسـتفاده مکـرر از ایـن مـاده، مقاومت دارویـی ایجاد 
شـده و بـرای بـه وجـود آمدن احسـاس اولیه، دوز های باالتری میبایسـت 

گردد. اسـتفاده 
طرز شناسایی و نحوه استفاده ال.اس.دی

ای  نقـره  قـرص  یـا  و  اسـت  رنـگ  و سـفید  بی بـو  گـردی  LSD خالـص 
کپسـول، یا مایعی صاف و روشـن و بدون رنگ و بو و طعم  کسـتری، یا  خا

میباشـد.
عوارض مصرف

مقـدار  بـه  زیـرا  اسـت  بینـی  پیـش  قابـل  غیـر   LSD مصـرف  عـوارض 
کننـده، روحیات و انتظـارات وی و  مصـرف، خصوصیـات شـخص مصرف 
نیز محیط مصرف آن بسـتگی دارد. به طور معمول 30 – 90 دقیقه پس از 

مصـرف، اولیـن اثـرات در فـرد ظاهـر میشـود.
LSD عالئم مصرف

غیـر  خنده هـای  دهـان،  خشـکی  تعـرق،  چشـم،  مردمـک  گشـادی 
سـریع. کنـش  وا و  گانـه  چنـد  شـخصیت  عـادی، 

عوارض عمومی
خیـال بافـی بـا درجه هـای مختلـف، توهـم، سـردرگمی،ناهماهنگی در 
حـرکات بـدن، افزایـش درجه حـرارت بدن، بی اشـتهایی، خـواب آلودگی، 
گیجـی، تپـش قلـب، فشـار خـون، دمدمـی مزاجـی بیـش  لـرز، هذیـان و 
کننـده بـا  کوتـاه مـدت ممکـن اسـت مصـرف  از حـد و اختـال در حافظـه 
تغییرات زمانی و شـخصیتی مواجه شـود و یا اینکه ممکن اسـت حس ها 
کند رنگ ها را  که فرد احسـاس  در هـم آمیختـه یـا انحـراف یابند به طوری 
ک بـوده و ایجاد هراس  میشـنود یـا صدا هـا را میبینـد این تغییـرات خوفنا

میکند.
عوارض مصرف طوالنی مدت

پریشـی،  روان  بیمـاری  احتمـاال  و  روحـی  وابسـتگی  بدنـی،  مقاومـت 
توهمـات. بازگشـت  و  اضطـراب  مزمـن،  افسـردگی 

گل
کمـک  کـه در سـال های اخیـر دانشـمندان توانسـته انـد بـا  همانگونـه 
بـا  کننـد  تولیـد  تراریختـه  گیاهـان  و  غذایـی  مـواد  گیاهـی  ژنتیـک  علـم 
گیاهـان تولیـد محصـول را بـه چند برابـر افزایش دهند. دسـتکاری در بـذر 

گونه تازه  کمک همین علم توانسـته اند  متاسـفانه در بذر شـاهدانه با 
کمتـر در  کـم و بـا زمـان  کننـد حجـم و مکانـی  ای از بـذر شـاهدانه را تولیـد 
کشـت میشـود و مـاده موثـره توهـم زای ایـن نوع شـاه دانه صد  گلخانه هـا 
برابـر قـوی تـر از حشـیش اسـت و بـه همیـن دلیـل عـوارض و پیامد هـای 
ک تـر اسـت. متاسـفانه مافیـای مـواد مخـدر بـا تبلیغـات  آن نیـز خطرنـا
الگـوی مصـرف  بـا تغییـر  کننـده در سـال های اخیـر توانسـته اسـت  اغـوا 
در قشـر جوانـان )دانـش آمـوزان و دانشـجویان( بـازار مصـرف بزرگـی بـرای 
کنـد غافـل از اینکـه ایـن مـاده توهـم زای جدیـد بسـیار  خـود دسـت و پـا 

کتـر از سـایر مـواد مخـدر توهـم زا اسـت. خطرنا
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اسـتاد  کـه  مـاه  اردیبهشـت  رسـیدن  فـرا   
عالیقدرمـان شـهید مرتضی مطهری در سـال 
رسـیدند،   شـهادت  بـه  مـاه  ایـن  در   1358
ایجـاب می کنـد بـا ذکـر نکاتـی و بیـان مطلبـی 
یـاد و خاطـرۀ  و  گوئیـم  بزرگـوار سـخن  ایـن  از 

بداریـم. گرامـی  را  ایشـان 
دانـش  اسـطوره  کـه  بـزرگ  ایـن شـخصیت 
و  مـا  کشـور  بـرای  بـود،  معرفـت  و  اخـاق  و 
بخصـوص اربـاب علـم و معرفت همیشـه مایه 
مباهـات بـوده و بـا آثـار جاویدانشـان همیشـه 
پایـدار  و  زنـده  و  جاویـدان  حـال   همـه  و 

مانـد. خواهنـد 
و  دارنـد  جالبـی  جملـه  اسـتاد  خـود 
در  دارائیهـا  آورنـدگان  گـرد  میفرماینـد: 
ولـی  انـد  مـرده  انـد،   زنـده  کـه  حـال  همـان 
تـا  پایدارنـد  رّبانـی(  )علمـای  دانشـمندان 

اسـت. پایـدار  روزگار 
گرانقـدر  آثـار  از  یکـی  از  فرصـت  اغتنـام  بـه 
کتـاب )جاذبـه و دافعـه علـی علیـه  اسـتاد در 
نظـر  بـه  کـه  ایـم  برگزیـده  گلچینـی  السـام( 
کـه  باشـد  می رسـد،   ارجمنـد  خواننـدگان 

. بیابیـم  روحـی  تمّتـع  و  بخوانیـم 
اسـتاد در یکـی از مباحـث مربوط به نیروی 
کسـیر  »ا نـام  بـه  الّسـام  علیـه  علـی  جاذبـه 

می فرماینـد: محّبـت« 
کسـیر«  را »ا زبـان عشـق  » شـعرای فارسـی 

انـد. نامیـده 
کـه در عالم ماّده  گـران معتقـد بودنـد  کیمیا
کـه  کسـیر" یـا "کیمیـا"  ای وجـود دارد بـه نـام "ا
می توانـد مـاده ای را بـه مـاّده دیگـری تبدیـل 
شـعرا  می گشـتند.  آن  دنبـال  بـه  قرنهـا  کنـد. 
گفتنـد آن  کردنـد و  ایـن اصطـاح را اسـتخدام 
کـه نیـروی تبدیل دارد عشـق و  کسـیر واقعـی  ا
کـه می توانـد  محّبـت اسـت زیـرا عشـق اسـت 
کسـیر اسـت  کند، عشـق مطلقا ا قلب ماهّیت 
کیمیـا دارد، یعنـی فلـّزی را بـه فلـّز  و ماهّیـت 
فلـّزات  هـم  مـردم  می کنـد  تبدیـل  دیگـری 

مختلفـی هسـتند. 
و  الّذهـب  َکَمعـاِدِن  َمعـاِدُن  الّنـاُس   «

 » . لفّضـه ا
گـر  ا و  می کنـد  دل  را  دل  کـه  اسـت  عشـق 
اسـت. ِگل  و  آب  نیسـت  دل  نباشـد  عشـق 

که سوزی نیست دل  هر آن دل را 
نیست

ِگل نیست دل افسرده غیر از ُمشت 
الهی،  سینه ای ده آتش افروز 

در آن سینه دلی وان دل همه سوز
کرمانی(   )وحشی 

از جملـه آثـار عشـق،  نیـرو و قـدرت اسـت.
را شـجاع  آفریـن اسـت،  َجبـان  نیـرو  محّبـت 

. می کنـد 
تنهاسـت  کـه  زمانـی  تـا  خانگـی  غ  مـر یـک 
آرام  را پشـت خـود جمـع می کنـد،   بالهایـش 
کلی پیدا  کـه  گـردن می کشـد  می خوابـد،  هـی 
کنـد.از مختصـر صدائی  کنـد تـا از آن اسـتفاده 
از  ضعیـف  کودکـی  مقابـل  در  می کنـد،   فـرار 
خـود مقاومـت نشـان نمـی دهـد،  اّمـا همیـن 
غ وقتی جوجه دار شد، عشق و محبت در  مـر
کرد، وضعـش دگرگون  کانـون هسـتیش خانــه 
می شـود، بالهـای پـر پشـت جمـع شـده را بـه 
عامـت آمادگـی بـرای دفـاع پائیـن می انـدازد،  
حالـت جنگـی بـه خـود می گیرد، حتـی آهنگ 
فریـادش قویتـر و شـجاعانه تـر می شـود. قبـًا 
کنـون  ا اّمـا  می کـرد  فـرار  خطـری  احتمـال  بـه 
بـه احتمـال خطـری حملـه می کنـد، دلیرانـه 
که  یـورش می بـرد. این محّبت و عشـق اسـت 
گر  غ ترسـو را بـه صورت حیوانی دلیـر جلوه  مـر
ک  می سـازد، عشـق و محّبـت، تنبـل را چـاال
کـودن، تیـز هـوش  و زرنـگ می کنـد وحتـی از 

می سـازد.
و  بخشـنده  بخیـل،   از  کـه  اسـت  عشـق 
شـکیبا  و  متحّمـل  ناشـکیبا  و  طاقـت  کـم  از 

. د ز می سـا
کـه  را  غ خودخـواه  کـه مـر اثـر عشـق اسـت 
کنـد  فقـط بـه فکـر خـود بـود، دانـه ای جمـع 
صـورت  بـه  نمایـد،   محافظـت  را  خـود  و 
کـه چـون دانـه ای پیدا  موجـودی در مـی آورد 

دهـد. آواز  را  جوجه هـا  کـرد، 
کـه شـاید تـا دیـروز دختـری  یـا یـک مـادر را 
کم طاقت  لـوس و بخـور و بخـواب و زود رنج و 
گرسـنگی و  بـود بـا قـدرت شـگرفی در مقابـل 
بی خوابـی و ژولیدگـی اندام،  صبور و متحّمل 
می سـازد،  تـاب و تحّمـل زحمـات مـادری بـه 

او می دهـد.
عشـق  اثـر  بـاب  در  ادب،   و  شـعر  زبـان  در 
بیشـتر بـه یـک اثر برخـورد می کنیـم و آن الهام 

بخشـی و فیاضّیـت عشـق اسـت.
ل آموخت سخن ورنه 

ُ
گ بلبل از فیض 

نبود
این همه قول و غزل تعبیه در منقارش

لفـظ،   ظاهـر  حسـب  بـه  گرچـه  گل  فیـض 
ج از وجـود بلبـل اسـت ولـی در  یـک امـر خـار
نیسـت. عشـق  نیـروی  جـز  چیـزی  حقیقـت 

که مجنون سرخود مجنون  تو مپندار 
گشت

کشش  کش        از سمک تا به سما
لیلی برد 
نیروهـای  و  بیـدار  را  خفتـه  قـوای  عشـق 
نظیـر  می کنـد  آزاد  را  شـده  مهـار  و  بسـته 
شـکافتن اتمهـا و آزاد شـدن نیروهـای اتمـی، 
ســاز.چه  قهرمـان  و  اسـت  بخـش  الهــام 
کـه  بسـیار شـاعران و فیلسـوفان و هنرمنـدان 
شـدند. نیـرو  محبـت  و  عشـق  یـک  مخلــوق 

»بـه لحـاظ فرصـت و شـرایط محدود سـهم 
کتفـا  نویسـنده در مجّلـه بـه همیـن مختصـر ا
نوبـۀ خـود در مقابـل عظمـت  بـه  و  می شـود 
سـرتعظیم  بـزرگ  متفّکـر  ایـن  اندیشـه  و  فکـر 

مـی آورم« فـرود 

ݢمادر دهر بزاید هیهات !! ݢ
سرهنگ بازنشسته دکتر فیروز علیزاده منصوری
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گوشـی تلفـن همـراه، همـواره از تهدیـدات بالقـوه تمامـی  سـرقت 
افـراد به شـمار مـی رود. امـا بـا برخـی اقدامـات می تـوان زیـان  ناشـی 
جدایـی   بخـش  بـه  تلفن همـراه  گوشـی های  رسـاند.  به حداقـل  را 
گجت هـای  ایـن  بـدون  و  مـا تبدیـل شـده اند  روزانـه  زندگـی  ناپذیـر 
احسـاس  زندگـی   در  زیـادی  کمبـود  دوست داشـتنی  کوچـک 
کـه ممکـن  ناخوشـایند اسـت  اتفاقـی  نیـز  گوشـی  می کنیـم. سـرقت 
گوشـی  اسـت بـرای هرکـدام از مـا اتفـاق بیفتـد. همچنیـن، با سـرقت 
بسـیاری از اطاعـات شـخصی  ممکـن اسـت دراختیـار دیگـران قـرار 

یـا اطاعـات مهـم و موردنیـاز مـا از دسـت بـرود. بگیـرد 
آن هـا می توانیـد  انجـام  بـا  کـه  دارد  اقداماتـی وجـود  بااین حـال، 
خسـارات ناشـی از این موضوع را به حداقل برسـانید. این اقدامات 
کلـی دسـته بندی شـده اند تـا انسـجام بهتـری داشـته  در دو دسـته 

باشـند: پیـش از سـرقت - پـس از سـرقت.

اقدامات پیش از سـرقت
کـه  مهمـی  و  ابتدایـی  کارهـای  از  یکـی   :IMEI کـد  یادداشـت 
گوشـی خـود انجـام می دهیـد، یادداشـت و نگـه داری  پـس از خریـد 
کـه بـه  کـدی 15 رقمـی و یکتـا اسـت   IMEI کـد کـد IMEI آن اسـت. 
هرکـدام از درگاه هـای سـیم کارت تعلـق دارد و بـه منزلـه شناسـنامه 
کـد  گوشـی دوسـیم کارته داشـته  باشـید، دو  گـر  گوشـی شـما اسـت. ا
گوشـی  تلفن همراه  کد)هـا( روی جعبه  IMEI خواهیـد داشـت. ایـن 
گوشـی نیـز دردسـترس اسـت. شـما بـا  نوشـته شـده  و ازطریـق خـود 
را مشـاهده  گوشـی خـود   IMEI نیـز می توانیـد  شـماره گیری *#06# 

کنیـد.

بایـد  کـه  مهمـی  کارهـای  از  دیگـر  یکـی  اسـکرین:  ک  ال تنظیـم 
کاربـران  گوشـی اسـت. خیلـی از  انجـام دهیـد، تنظیـم صفحـه قفـل 
ایـن صفحـه را آزاردهنـده می دادنـد و از آن اسـتفاده نمی کننـد. امـا 
دسترسـی  از  سـرقت،  از  پـس  می توانـد  سـاده  ورود  صفحـه  همیـن 
گوشـی  کنـد. بـرای قفـل  سـارق بـه اطاعـات شـخصی تان جلوگیـری 
از حسـگرهای بیومتریـک )تشـخیص چهـره و عنبیـه  خـود ترجیحـا 

کنیـد. چشـم( و رمزعبـور متنـی اسـتفاده 
گوشـی،  حفـظ اطالعـات: یکـی از موضوعـات مهم  پس از سـرقت 
در  اطاعاتـی  مـا  همـه  قطعـا  اسـت.  آن  درون  اطاعـات  بازیابـی 
آن هـا  نبـود  درصـورت  و  مهم انـد  بسـیار  کـه  داریـم  گوشـی هایمان 
و  مخاطبـان  فهرسـت  ماننـد  اطاعاتـی  برمی خوریـم.  مشـکل  بـه 
اطاعات انـد.  ایـن  ازجملـه  شـخصی  فایل هـای  و  کوتـاه  پیام هـای 
از  یکـی  اطاعـات،  ازدسـت رفتن  مسـئله  به حداقل رسـاندن  بـرای 
امـروزه،  می باشـد.  ابـری  سـرویس  از  اسـتفاده  هـا،  روش  بهتریـن 
هسـتند.  کاد  بـر  مبتنـی  سـرویس ها،  و  نرم افزارهـا  از  بسـیاری 
سـرویس ها  ایـن  از  اسـتفاده  اولویتتـان  می شـود  پیشـنهاد 
درمقایسـه با سـرویس های غیـرکاد باشـد. زیـرا هـم خیالتـان بابـت 
در  سـرویس  از  اسـتفاده  امـکان  هـم  و  اسـت  راحـت  اطاعاتتـان 

داشـت. خواهیـد  را  دیگـر  پلتفرم هـای 
اسـت  جالـب  ردیابـی:  سـرویس های  نصـب  یـا  فعال سـازی 
بدانیـد هـر دو سیسـتم عامل اندرویـد و iOS سرویسـی بـرای ردیابـی 
کرده انـد. سـرویس های سـوم شـخص بـا همیـن  گوشـی شـما تعبیـه 
عملکـرد نیـز وجـود دارنـد. امـا پیشـنهاد ما اسـتفاده از سـرویس های 

اسـت. پیش فـرض 

اقدامات قبل و بعد از 

سرقت
گوشی تلفن همراه

مهندس نوید همراهی
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بـرای  گـوگل  را  سـرویس  ایـن   :Android Device Manager
روشـن بودن  درصـورت  و  کـرده  طراحـی  اندرویـدی  دسـتگاه های 
دسـتگاه و GPS و اتصـال آن بـه اینترنـت، مـکان دسـتگاه را نمایـش 
به صـدا  دقیقـه   5 را  گوشـی تان  می توانیـد  همچنیـن،  می دهـد. 
ج  گـوگل خود خار کاربری  کنیـد، از حسـاب  درآوریـد، صفحـه را قفـل 
گوشـی به نمایش درآوریـد و درنهایت، اطاعات  شـوید، پیامـی روی 
کنیـد. ایـن سـرویس به طـور پیش فـرض فعـال  ک  گوشـی خـود را پـا
کنید:  اسـت. امـا بـرای اطمینـان از ایـن موضوع این مسـیر را دنبـال 
و  برویـد   Setting > Security & location > Find My Device بـه 

مطمئـن شـوید ایـن سـرویس فعـال اسـت. 
 Google بـرای اسـتفاده از ایـن سـرویس هـم می توانیـد بـه نشـانی
روی  را  مربـوط  اندرویـدی  اپلیکیشـن  یـا  برویـد   Find My Device

کنیـد. گوشـی دیگـری نصـب 
Find My iPhone: ایـن سـرویس اپـل، سرویسـی بـرای ردیابـی  
اسـت.   Android Device Manager امکاناتـی مشـابه  بـا  iDeviceو 
Find My iPhone برخـاف سـرویس اندرویـدی به طـور پیش فـرض 
کنیـد: بـه تنظیمـات  فعـال نیسـت و بایـد آن را از ایـن مسـیر فعـال 
 Find گزینه برویـد و روی نـام خـود بزنیـد. سـپس، iCloud را لمس و 

کنیـد.  My iPhone را فعـال 
 Find My بخـش  و   iCloud وب سـایت  بـه  می توانیـد  حـال، 

ببریـد. بهـره  آن  امکانـات  از  و  برویـد   iPhone
Find My Mobile: این سـرویس، سـرویس ردیابی سامسـونگ 
بیشـتری  قابلیت هـای  امـا  اسـت.  قبلـی  ابـزار  دو  مشـابه  کارایـی  بـا 
کاربـری  حسـاب  ابتـدا  بایـد  سـرویس  ایـن  از  اسـتفاده  بـرای  دارد. 
کنیـد و سـپس، ازطریق  سامسـونگ خـود را بـه دسـتگاهتان متصـل 

وب سـایت مربـوط از امکانـات آن بهـره ببریـد.
کـه معمـوال از ابتـدا  بیمـه موبایـل: بیمـه موبایـل، بیمـه ای اسـت 
پوشـش  عاوه بـر  بیمـه  ایـن  دارد.  وجـود  خریدشـده  دسـتگاه  روی 
گوشـی شـما را نیز شـامل می شود.  سـرقت، آسـیب های احتمالی به 
کاری دشـوار  گوشـی بـه بیمـه  بـا وجـود اینکـه اثبـات دزدیده شـدن 
گزینـه مطلوبـی می تواند  اسـت، اسـتفاده از بیمـه موبایـل همچنـان 

باشد.

اقدامات پس از سـرقت
سـرقت  از  پـس  اقـدام  نخسـتین  و  مهم تریـن  قانونـی:  مراحـل 
بـا  سـریعا  کار،  ایـن  بـرای  اسـت.  سـیم کارت  مسدودسـازی  گوشـی 
از نمایندگی هـای اپراتـور  بـه یکـی  داشـتن مـدرک شناسـایی معتبـر 
کنید. همچنیـن، می توانید  خـود مراجعـه و سـیم کارتتان را مسـدود 
مسـدود  را  خـود  خـط  ایرانسـل  یـا  اول  همـراه  وب سـایت  ازطریـق 
سـرقت  وقـوع  محـل  کانتـری  بـه  مسدودسـازی،  از  پـس  کنیـد. 
کنیـد. پـس از تکمیـل فراینـد اداری،  مراجعـه و شـکایت نامه تنظیـم 
ردیابـی  فراینـد  و  گـزارش  اپراتـور  بـه   )IMEI( شـما  گوشـی  شـماره 
بـه  گوشـی، موضـوع  پیداشـدن موقعیـت  آغـاز می شـود. درصـورت 

رسـید. خواهـد  اطاعتـان 
سـرویس  فعال سـازی  بـرای  اپراتـور:  ازطریـق  گوشـی  ردیابـی 
#کـد  شـماره گیری  بـا  می توانیـد  اول  همـراه  اپراتـور  ردیابـی 

درصـورت  کنیـد.  اسـتفاده  فـوق  روش  از  گوشـی*10*2141* 
گوشـی شـما  فعال سـازی ایـن سـرویس، همـراه اول تـا 10 روز  دنبـال 
سـامانه  شـما  گوشـی  ردیابـی  بـرای  ایرانسـل  همچنیـن  می گـردد. 
کـه بـا اسـتفاده از یـک خـط ایرانسـل نسـبت بـه  6101 را توسـعه داده  

نماییـد. اقـدام  آن  گیـری  شـماره 
ایرانـی  و  نوپـا  اسـتارتاپی   24 همیـاب   :۲۴ همیـاب  سـایت  وب 
پیگیـری  رونـد  اپراتورهـا  و  قضاییـه  قـوه  همـکاری  بـا  کـه  اسـت 
کوتاه تـر می کنـد. بـا ثبـت شـماره   گوشـی را بسـیار راحت تـر و  سـرقت 
ردیابـی،  فراینـد  شـروع  عاوه بـر  وب سـایت،  ایـن  در  خـود  دسـتگاه 

شـماره دسـتگاه بـه فروشـگاه ها نیـز اعـام می شـود تـا مانـع از فـروش 
شـود. دسـتگاهتان 

مدیریـت  هوشـمند  )سـامانه  همتـا  سـامانه  همتـا:  سـامانه 
تجهیـزات ارتباطـی( سـامانه وزارت صنعـت و معـدن و تجـارت بـرای 
ایـن  در  اسـت.  رجیسـتری  ازطریـق  ارتباطـی  تجهیـزات  مدیریـت 
کنیـد  مدیریـت  و  اضافـه  را  خـود  دسـتگاه های  می توانیـد  سـامانه، 
رجیسـتری  قانونـی  انتقـال  بـا  و  شـوید  مطلـع  دسـتگاه  اصالـت  از  و 

کنیـد.  خریدوفـروش  را  گوشـی 
گوشـی  اعام کـردن  مسـروقی  امـکان  سـامانه،  ایـن  اعـام  طبـق 
ازطریـق ایـن سـامانه وجـود دارد. امـا متأسـفانه هنـوز ایـن قابلیـت 

نمی شـود.  مشـاهده  سـامانه  در 
قابلیت هـای  عاوه بـر  سـامانه  ایـن  در  ثبت نـام  بـا  باوجودایـن، 
گوشـی سـرقتی  مربوط بـه مدیریـت دسـتگاه ها، مانـع فـروش قانونـی 

می شـوید. خـود 
کمـک بـه شـما هنـگام سـرقت  سـرویس های بسـیار زیـادی بـرای 
اشـاره  آن هـا  از  تعـدادی  بـه  مقالـه،  ایـن  در  کـه  دارد  وجـود  گوشـی 
می کنیـد.  ایفـا  شـما  خـود  را  نقـش  مهم تریـن  بااین حـال،  کردیـم. 
دسـتگاه هایتان  مراقـب  و  کنیـد  رعایـت  را  ایمنـی  نـکات  تمامـی 
کنیـد بیشـتر اقدامـات امنیتـی بایـد پیـش  باشـید. همچنیـن، دقـت 
کارهـا را انجام  کنون این  گـر تا گوشـی انجـام شـوند. پـس، ا از سـرقت 
نداده ایـد، هرچه زودتـر آن هـا را انجـام دهیـد. زیـرا حادثـه هرگـز خبـر 

نمی کنـد.
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پرسش های شما
معاونت حقوقی و معاضدت قضایی کانون

وقی
حق

پاسـخ های  و  شـما  از  پرسـش 
معاضـدت  و  حقوقـی  معاونـت 
کانون بازنشستگان ناجا قضایی 

ایـام  المثـل  اجـرت  پرسـش:  
زناشـویی چیست و نحوه وصول آن 
از شـوهر بـه چـه طریقـی می باشـد؟

تبصـره  باینکـه  نظـر  ـ    1   : پاسـخ 
مقـّرر  کـه  مدنـی  قانـون   336 مـاده 
کارهایـی  مـی دارد:  »چنانچـه زوجـه 
کار اجرت المثل  که شرعًا برای آن  را 
باشـد. بدسـتور زوج و بـا عـدم قصـد 
ع انجام داده باشد و برای دادگاه  تبر
نیـز ثابـت شـود، دادگاه اجرت المثل 
گرفته را محاسبه و به  کارهای انجام 
بـه  پرداخـت آن حکـم می نمایـد. « 
همین اسـتناد مطالبه اجرت المثل 
ایـام زناشـوئی بـا تقدیم دادخواسـت 
دادگاه خانـواده  بـه  زوجـه  از جانـب 
زمانیکـه  همچنیـن  می آیـد.  بعمـل 
موضـوع پرونـده مطروحـه خواسـته 
رأی  ضمـن  دادگاه  باشـد،  طـاق 
خـود باید تکلیف اجـرت المثل را نیز 

تعییـن نمایـد.
از  را  اموالـی  چـه  زن  پرسـش:  

می بـرد؟ ارث  بـه  خـود  شـوهر 
همسـر  عنـوان  بـه  زن  پاسـخ: 
از  االرث  سـهم  یـا  مسـتحق  متوفـی 
اینکـه چـه  امـوال مـرد اسـت. حـال 
مالـــی را می تواند به ارث ببرد بسـیار 
در  موضـوع  ایـن  زیـرا  اسـت،  مهـم 
می باشـد.  مؤثـر  زن  سـهم  مقـدار 
بـودن  فرزنـددار  صـورت  در  زوجـه 
زوج       از عیـن امـوال منقـول )ماننـد 
از  و   و...(  موتورسـیکلت  خـودرو، 

منقـول غیـر  امـوال  قیمـت 
و...(  مغـازه  و  بـاغ  خانـه،  )مثـل 
اعیـان  و  )زمیـن(  عرصـه  از  اعـم 

بـرد. خواهـد  ارث  )سـاختمان( 
هیـچ  زوج  صورتیکـه  در  امـا 
زن   سـهم  باشـد  نداشـته  فرزنـدی 
کلیـه امـوال منقـول و غیرمنقـول  از 

بعـد  اسـت  الزم  ایـن  بنابـر  اسـت. 
امـوال  بـر  عـاوه  شـوهر،  مـرگ  از 
کـه تقسـیم می شـود، امـوال  منقـول 
گـذاری شـده  غیرمنقـول نیـز قیمـت 
پرداخـت  زن  بـه  آن  قیمـت  از  و  
مواقعـی  در  چنانچـه  ضمنـًا  شـود. 
گـذاری  وراث دیگـر متوفـی از قیمـت 
امـوال غیرمنقـول امتنـاع در چنیـن 
وضعیتـی، مـاده 948 قانـون مدنـی 
اسـت،  داده  زن  بـه  را  امـکان  ایـن 
اسـتیفا  امـوال  از عیـن  را  حـق خـود 
نمایـد. فلـذا وی می توانـد در مرحله 
را  خـود  متوفـی  شـوهر  ورثـه  اول، 
قیمـت  بـه  اجبـار  دادگاه  طریـق  از 
گـذاری و دریافـت سـهم االرث خـود 
ادامـه  و  اینصـورت  غیـر  در  نمایـد. 
رویـه  وفـق  می توانـد  زن  امتنـاع، 
قضائـی موجـود بـا حکـم دادگاه سـه 
مشـاع خـود را از عیـن زمین و تملک 
می شـود  نشـان  خاطـر  ضمنـًا  کنـد. 
شـرط اصلـی بـرای ارث بـردن زن از 
دائمـی  زوجیـت  وجـود  همسـرش 
 940 مـادة  کـه  چـرا  آنهاسـت.  بیـن 
دائمـی  زوجیـت  قیـد  قانـون مدنـی 
االرث  سـهم  اسـتحقاق  شـرط  را 
دانسـته، بـه همیـن دلیـل از مفهـوم 
فهمیـده  مدنـی  قانونـی   940 مـاده 
کـه در نـکاح منقطع )متعه  می شـود 
گونـه ارثـی بـرای زن  یـا ضیفـه( هیـچ 
ماننـد  زن  حتـی  گیـرد.  نمـی  تعلـق 
را  آن  می توانسـت  کـه  خـود  نفقـه 
کنـد، چنیـن  در عقـد موقـت شـرط 
در  را  تـوارث  شـرط  نـدارد  را  حقـی 
بگنجانـد،  )موقـت(  منقطـع  نـکاح 
گـر چنیـن امـری را در  بدیهـی اسـت ا
هنـگام عقـد بعمـل آورده باشـد ایـن 
نهایـت  بـود.  خواهـد  باطـل  شـرط 
گر شـوهر، زن خود را بصورت  اینکه ا
زمـان  در  و  نمـوده  مطلقـه  رجعـی 
کنـد، زن از امـوال شـوهر  عـده فـوت 
فـوت  چنانچـه  ولـی  می بـرد  ارث 
عـده  مـدت  انقضـای  از  بعـد  شـوهر 

زوج  جلـب 
بـا  و  دارد  وجـود 

مبلـغ  ایـن  پرداخـت 
یـا  نقـدی  بصـورت  خـواه 

شـد  خواهـد  آزاد  زوج  اقسـاط، 
جلـب  مهریـه  الباقـی  بـه  نسـبت  و 
منتفـی اسـت امـا چنانچـه اموالـی از 
زوج بدسـت آید حتی در آینده، این 
امـوال قابـل توقیـف می باشـد. بنابـر 
این در صورتیکه مردی دادخواست 
طـاق بـه طرفیـت همسـرش تقدیم 
قطعـی  صـورت  در  و  کنـد  دادگاه 
شـدن حکـم طـاق بـه تجویـز مـاده 
29 قانـون حمایت خانواده بخواهد 
از عـدم توانائـی  دادخواسـت اعسـار 
پرداخـت دفعـی مهریـه را بدهـد در 
صـورت صـدور حکـم مبنـی بـر عـدم 
در  شـود  صـادر  او  اعسـار  پذیـرش 
چنیـن شـرایطی زوج نمـی توانـد تـا 
گـر  ا حتـی  مهریـه  کامـل  پرداخـت 
حکـم  باشـد،  سـکه   110 از  بیشـتر 
اجـرا  و  ثبـت  را  شـده  صـادر  طـاق 
نمـوده و همسـرش را طـاق دهـد. 
از  زوج  چنانچـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
حکـم  بموجـب  چـه  مهریـه  بابـت 
دادگاه و چـه از طریـق اجـرای ثبـت 
ممنوع الخروج شـده باشـد، بدیهی 
اسـت پـس از اثبـات اعسـار می تـوان 
ممنـوع الخروجـی خـود را بـا اسـتناد 
اجـرای  نحـوه  23قانـون  مـاده  بـه 

نمایـد. رفـع  مالـی  محکومیتهـای 

بـوده یـا طـاق از نـوع 
بائـن باشـد )یعنی طاقی 

یـا  بـوده  نزدیکـی  از  قبـل  کـه 
طـاق زن یائسـه و یـا طـاق خلـع و 

مبـارات( زن در صـورت فـوق شـوهر 
هیـچ ارثـی نخواهـد بـرد. همچنیـن 
بـه اسـتناد مـاده 944 قانـون مذکـور 
مـرض  بـه  کـه  حالـی  در  شـوهر  گـر  ا
مبتـا اسـت زن خـود را طـاق دهـد 
و در ظـرف یکسـال از تاریـخ طـاق 
کند،  بـه علـت همـان مریضـی فـوت 
گـر طاق  زن از او ارث می بـرد حتـی ا
بـر  مشـروط  باشـد،  بائـن  بصـورت 

یکسـال  طـول  در  زوجـه  اینکـه 
همـان  علـت  بـه  طـاق  تاریـخ  از 
ارث  او  از  زن  کنـد،  فـوت  مریضـی 
بصـورت  طـاق  گـر  ا حتـی  می بـرد 
بائن باشـد، مشـروط بر اینکه زوجه 
نکـرده  ازدواج  یکسـال  طـول  در 

باشـد.
 110 تصریـح  از  منظـور  پرسـش:    
سـکه بهار آزادی در مهریه چیسـت؟
پاسـخ:  مـاده 22 قانـون حمایـت 
خانـواده مصـوب 1391 مقـّرر داشـته 
»هـرگاه مهریـه در زمـان وقـوع عقد تا 
یکصد و ده سـکه تمام بهار آزادی یا 
معادل آن باشـد وصول آن مشـمول 
اجـرای  قانـون   )2( مـاده  مقـررات 
محکومیتهای مالی است. چنانچه 
ایـن میـزان باشـد  از  مهریـه، بیشـتر 
مائـت  فقـط  مـازاد،  خصـوص  در 
ک پرداخـت اسـت. رعایـت  زوج مـا
مقـررات مربـوط بـه محاسـبه مهریـه 
کان الزامـی اسـت «  کمـا بـه نـرخ روز 
بـا ایـن توصیـف چنانچـه در دعـوای 
مطالبـه مهریـه از ناحیـه زوجـه علیـه 
بـه  نشـود  پذیرفتـه  وی  اعسـار  زوج 
اسـتناد مـاده قانونـی مذکـور امـکان 
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آذربایجان شرقی

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
آذربایجان شرقی در سال 98

کانون آذربایجان شـرقی از دیدار و سرکشـی 675 نفر از اعضای  رئیس 
کاالی بـه 10 هـزار و 162 نفـر، و اشـتغالزایی بـرای  کانـون، اعطـای سـبد 

260 نفـر از بازنشسـتگان و فرزنـدان آنهـا خبـر داد.
گفـت: در طـول سـال 1398، در مسـیر  سـرهنگ بازنشسـته علـی پـور 
برنامـه در  از 40 عنـوان  بیـش  آنهـا  از  بازنشسـتگان و حمایـت  از  تکریـم 

کانـون آذربایجـان شـرقی بـه اجـرا در آمـده اسـت.
اولویت هـای  از  یکـی  بازنشسـته  اعضـای  از  دیـدار  برنامـه  افـزود:  وی 
کانون در سـال 98 بود و در این خصوص 404 بازنشسـته در منزل و 54 
کانـون و 217 بازنشسـته، خانـواده  بازنشسـته در بیمارسـتان از طریـق 
بازنشسـتگان متوفـی، مسـتمری بگیران و جانبـازان از طریق فرماندهی 

گرفـت. انتظامـی اسـتان انجـام 

سـرهنگ علـی پـور تجلیـل از بازنشسـتگان و خانـواده محتـرم آنهـا را از 
گفـت: در سـال 98، از 333 آزاده  کـرد و  کانـون عنـوان  دیگـر برنامه هـای 
و جانباز، 6 بازنشسـته شـاخص و 14 بازنشسـته و فرزند بازنشسـته نخبه 
تقدیـر شـد، ضمـن آنکـه 11 بازنشسـته نیـز بـه عنـوان نخبـه، نویسـنده و 
کانـون ناجـا در  مؤلـف در اسـتان شناسـایی شـد تـا از آنـان بـا هماهنگـی 

مـوارد لزوم اسـتفاده شـد. 
آنهـا  فرزنـدان  و  بازنشسـتگان  اشـتغالزایی  بحـث  کـرد:  اضافـه  وی 
ایـن خصـوص ضمـن  کـه در  بـود  مـا در سـال 98  از دیگـر دغدغه هـای 
اشـتغالزایی بـرای تعـداد 230 نفـر بازنشسـته و 30 نفـر فرزنـد بازنشسـته 
در شـرکت های انتظام و رهگشـا، به 20 نفر از فرزندان بازنشسـته نیز وام 

اعطـا شـد. خوداشـتغالی 
کانـون آذربایجان شـرقی توجه به ارتقای روحیه بازنشسـتگان  رئیـس 
 98 سـال  در  کانـون  مهـم  اقدامـات  دیگـر  از  را  بگیـران  مسـتمری  و 
کـرد: برگـزاری اردوی یکـروزه و ضیافـت بـا حضـور  کـرد و تصریـح  عنـوان 
آنهـا،  محتـرم  خانـواده  و  بگیـر  مسـتمری  بازنشسـته،   134 و  هـزار  یـک 
اعـزام 40 بازنشسـته خانـم بـه اردوی سـیاحتی، صـدور حوالـه زیارتـی و 

 165 بـرای  ضیافـت  مراسـم  برگـزاری  بازنشسـته،   261 بـرای  سـیاحتی 
نفـر از بازنشسـتگان بسـیجی و خانواده هـای آنهـا بـا همـکاری فرمانـده 
کاال بـرای 10 هـزار و 162 بازنشسـته بـه  انتظامـی اسـتان و اعطـای سـبد 
ارزش 10 میلیـارد و 209 میلیـون ریـال از جملـه اقدامـات مـا در ایـن حوزه 

بـود.
کـرد: در طـول ایـن مـدت،  سـرهنگ بازنشسـته علـی پـور خاطرنشـان 
و  باعـوض  کمـک  بازنشسـته  یـک  توانمندسـازی،  وام  بازنشسـته   311
کریـم اهـل بیت امام حسـن  یـک بازنشسـته وام صنـدوق قـرض الحسـنه 
کـرد و بـه 45 بازنشسـته و مسـتمری بگیـر معسـر  مجتبـی)ع( را دریافـت 

کمـک 225 میلیـون ریالـی شـد.

وی در خصـوص مشـاوره حقوقـی و معاضـدت قضایـی نیـز از جـذب 
و  بگیـر  بازنشسـته، مسـتمری   31 بـه  ارائـه خدمـات  و  وکیـل همـکار    9

داد. خبـر  آنهـا  خانواده هـای 
و  شهرسـتان ها  اسـتان،  انتظامـی  فرماندهـی  فکـر  اتـاق  در  حضـور 
نماینـدگان  بـا  دیـدار  اسـتان،  عمومـی  شـور  و  تخصصـی  پلیس هـای 
مجلـس شـورای اسـامی در فصـول مختلـف سـال و پیگیـری تصویـب 
در  شـرکت  مربوطـه،  اصاحـات  بـا  کشـوری  خدمـات  مدیریـت  الیحـه 
مراسـم تشـییع، تدفیـن، ترحیـم و چهلـم 165 نفـر از متوفیـان و نصـب 
کانـون ناجـا، عقـد تفاهـم نامـه بـا 3 فروشـگاه  بنـر و اهـدا لـوح تسـلیت 
ح جهـت تهیـه لـوازم خانگـی بـا تخفیـف ویـژه بـرای بازنشسـتگان،  مطـر
همـکاری جهـت اسـتفاده از باشـگاه های ورزشـی پاس و شـهید حججی 
تـا   40 تخفیـف  بـا  کارت   450 دریافـت  اسـتان،   انتظامـی  فرماندهـی 
50درصـد مرکـز آب درمانـی بـرای بازنشسـتگان و از اسـتخر شـهید جالـی 
فرماندهـی انتظامـی اسـتان در روزهـای دوشـنبه و پنجشـنبه بـه صورت 

یـا نیـم بهـا اسـتفاده می شـود. رایـگان و 
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گفـت: در طـول سـال 98، 443 مـورد مشـاوره  و معاضـدت قضایـی نیـز 
حقوقـی رایـگان و 80 مـورد خدمات حقوقی به بازنشسـتگان، مسـتمری 
بگیـران و خانـواده آنهـا ارائـه شـد. ضمـن آنکـه 470 خانـواده بازنشسـته 
کـه بـا همـکاری معاونت  اسـتان از خدمـات مشـاوره رایـگان روانشناسـی 

گرفتنـد. گرفـت، بهـره  اجتماعـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان انجـام 
سـرهنگ ولیـزاده شناسـایی و تقدیـر از 7 مولـف، محقق و ورزشـکار 
گفـت:  و  کـرد  عنـوان  کانـون  آن  اقدامـات  دیگـر  از  را  اسـتان  ح  مطـر
تجلیـل از 7 فرزنـد بازنشسـته نخبـه و حضـور 180 خانـواده بازنشسـته 
روی  پیـاده  همایش هـای  سـه  در  حضـور  جهـت  بگیـر  مسـتمری  و 
)هفتـه ناجـا، هفتـه دفـاع مقـدس و ترویـج ورزش همگانـی( از دیگـر 

بـود. کانـون  برنامه هـای 

آذربایجان غربی

کانون بازنشستگان  تشریح اقدامات 
آذربایجان غربی در سال 98

از  نفـر   525 از  سرکشـی  و  دیـدار  از  غربـی  آذربایجـان  کانـون  رئیـس 
کانـون، مشـاوره حقوقـی بـرای 523 بازنشسـته و اجـرای اردوی  اعضـای 
یـک روزه بـرای 3693 بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانواده هـای آنهـا 

خبـر داد.
کانـون در سـال 98  گفـت: یکـی از برنامه هـای ویـژه  سـرهنگ ولیـزاده 
در مسـیر تکریـم و ارتقـای روحیـه بازنشسـتگان و خانـواده محتـرم آنهـا، 
کندوان، منطقه  اجرای اردوی یک روزه خانوادگی به منطقه توریسـتی 
گردشـگری غـار سـهوالن مهابـاد و موزه هـای  ازاد تجـاری جلفـا، منطقـه 
نفـر(  یـک هـزار و 231 خانـواده )3693  بـا حضـور  کـه  بـود  ارومیـه  شـهر 

برگزار شـد.
وی افـزود: در طـول ایـن مـدت از 525 بازنشسـته دیـدار و سرکشـی 

شـد و طـی 4 مرحلـه از 226 خانـواده بازنشسـته و مسـتمری بگیـر بـرای 
حضـور در محافـل انـس و الفـت و ضیافـت دعـوت بـه عمـل آمـد.

نیروهـای مسـلح در  یـادواره درگذشـتگان  برگـزاری  ولیـزاده  سـرهنگ 
برنامه هـای ویـژه آن  از  را یکـی دیگـر  ارتـش  امـام علـی خیابـان  مسـجد 
گفـت: در ایـن یـادواره 125 خانـواده درگذشـته ناجـا  کـرد و  کانـون عنـوان 

حضـور داشـتند.
کانـون در بحـث مشـاوره حقوقی  وی در خصـوص مجموعـه اقدامـات 

اردبیل

کانون بازنشستگان اردبیل  تشریح اقدامات 
در سال 98 

کانون بازنشسـتگان اسـتان اردبیل: دیدار با 138 پیشکسـوت  رئیس 
کاال  سـبد  اهـدای  و  نفـر   64 بـرای  باعـوض  پرداخت هـای  بازنشسـته، 
بـرای 2 هـزار و 268 بازنشسـته و مسـتمری بگیـر را از جملـه فعالیت های 

مـا در سـال 98 بـود.

کانـون  سـرهنگ بازنشسـته میرتوحیـد آشـنا در تشـریح اقدامـات آن 
گذشـته بـه منظـور ارائـه خدمـات بهتـر بـه  گفـت: در سـال  در سـال 98 
کـره تلفنـی بـا مقامـات  بازنشسـتگان 71مـورد ماقـات، جلسـه و یـا مذا
کانـون  و دسـتگاههای مسـتقر در اسـتان ومسـئولین رده هـای سـتادی 

داشـتیم.
بـه  نفـر   800 و  7هـزار  حـدود  در  گذشـته،  سـال  طـول  در  افـزود:  وی 
کانـون مراجعـه حضـوری داشـتند و بـه سـواالت و ابهامـات 8 هـزار و 820 
نفـر از طریـق تلفـن پاسـخ  داده شـد. ضمـن اینکـه 19هـزار و 870 پیامک 
بازنشسـتگان  بـه  و...  خدماتـی  رفاهـی،  موضوعـات  در  رسـانی  اطـاع 

ارسـال شـد.
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کانون بازنشستگان استان اردبیل با اشاره به دیدار و سرکشی  رئیس 
خدمـات  از  نفـر   27 مـدت  ایـن  طـول  در  گفـت:  کانـون،  عضـو   138 از 
و  توانمندسـازی  وام  از  نفـر  و معاضـدت قضایـی، 66  مشـاوره حقوقـی 

کـن رفاهـی، زیارتـی و سـیاحتی بهـره منـد شـدند. 50خانـواده از اما
کـرد: یکـی از برنامه هـای مـا در حوزه معیشـت،  سـبد  وی خاطرنشـان 
کاالی نـوروزی بـود و در ایـن خصـوص بـه 2 هـزار و 268 نفـر بـه میـزان 

کاال اهـدا شـد. 3میلیـارد و 121 میلیـون ریـال در قالـب سـبد 

اصفهان

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
استان اصفهان در سال 1398

البرز

کانون بازنشستگان    تشریح اقدامات 
استان البرز در سال 98

اقدامـات  تشـریح  در  اصفهـان  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
کانـون اسـتان بـا بهـره منـدی از ظرفیت هـای  گفـت:  خـود در سـال 98، 
اسـتانی و همکاری فرمانده محترم انتظامی اسـتان، اداره بازنشسـتگی 
کار مشـترک مجموعه های  نیروهای مسـلح اسـتان و همکاری متقابل و 
مسـتمری  بازنشسـتگان،  بـه  ای  شایسـته  خدمـات  توانسـت  فعـال 

بگیـران و وظیفـه بگیـران ارائـه دهـد.

سـرهنگ بازنشسـته مصطفی بزاز اصفهانی با اشـاره به حمایت از 99 
گفت: اعطای4  معسـر بـا اعتبـاری بالـغ بر 5میلیارد و 381 میلیـون ریال، 
فقـره وام حمایـت از معسـرین بـا باعتبـار 250 میلیـون ریالـی،  49 فقـره 
وام 3 میلیـون تومانـی قـرض الحسـنه خیریـه امـام حسـن مجتبـی )ع(، 
کمـک باعـوض خیریـه امـام حسـن مجتبـی )ع(،  3156 وام قـرض   62
الحسـنه سـابا و 211وام جعالـه از جملـه اقدامـات مـا در حـوزه حمایـت از 

بازنشسـتگان بود.

کانون و پرداخت  کانـون اسـتان از دیـدار با 545  نفـر از اعضای  رئیـس 
کارگـروه  طریـق  از  نقـدی  باعـوض  کمـک  ریـال  میلیـون   78 از  بیـش 
کل تامیـن اجتماعـی نیروهـای مسـلح اسـتان بـه تعـدادی  اسـتانی اداره 

از بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران نیازمنـد خبـر داد.

کانـون بـرای اعضـای بازنشسـته  وی در خصـوص برنامه هـای رفاهـی 
گفـت: در طـول سـال 98، 372 خانـواده 4 نفـره در محافـل انـس و  نیـز 
کانـون حضـور داشـتند و 1137 خانـواده 4 نفـره بـرای  الفـت و ضیافـت 

اردوهـای یکـروزه دعـوت شـدند.
 564 از  سرکشـی  و  دیـدار  افـزود:  ادامـه  در  اصفهانـی  بـزار  سـرهنگ 
بیمارسـتان  در  بسـتری  بیمـار   48 از  عیـادت  پیشکسـوت،  بازنشسـته 
افطـاری  ضیافـت  برگـزاری  و  ناجـا  ایتـام  از  نفـر   77 از  دیـدار  منـزل  و 

پیشکسـوتان شهرسـتان های اسـتان توسـط خیریه امام حسن مجتبی 
از دیگـر برنامه هـای مـا در مسـیر خرسندسـازی  نفـر  بـا حضـور 129  )ع( 

بـود. کانـون  اعضـای 
و  حقوقـی  مشـاوره  اصفهـان  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
کرد  کانـون عنوان  معاضـدت قضایـی بـرای 79 نفـر را از دیگـر برنامه های 
کـن رفاهـی و زیارتـی،  گذشـته 215 خانـواده سـهمیه اما گفـت: در سـال  و 
169 نفـر سـهیمه اسـتفاده از پاژهـای چـادگان و یـک نفـر سـهمیه حـج 

کـرد. تمتـع دریافـت 
 78 خانـواده  بـرای  درگذشـتگان  یـادواره  مراسـم  برگـزاری  از  وی 
گفـت: در بخـش ورزش نیـز طـی  بازنشسـته درگذشـته ناجـا، خبـر داد و 
هماهنگی هـای بـه عمـل آمده، به 973 بازنشسـته بلیت اسـتخر رایگان 

و بـه 7171 نفـر بلیـت اسـتخر نیـم بهـا داده شـد. 
نزدیـک  همـکاری  بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  اصفهانـی  بـزار  سـرهنگ 
کانون، از تجلیل 205 بازنشسـته از سـوی  فرماندهی انتظامی اسـتان با 

داد. خبـر  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
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ایالم

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
استان ایالم در سال 98

سرکشـی  و  دیـدار  از  ایـام  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
کاالی بـه 1186 نفـر و  کانـون، اعطـای سـبد  از 54 نفـر از اعضـای 

اشـتغالزایی بـرای 11 نفـر از بازنشسـتگان و فرزنـدان آنهـا خبـر داد.
سـال  طـول  در  گفـت:  چراغـی  منوچهـر  بازنشسـته  سـرهنگ 
1398، در مسـیر تکریم از بازنشسـتگان و حمایت از آنها بیش از 5 

کانـون اسـتان ایـام بـه اجـرا در آمـد. عنـوان برنامـه در 
از  یکـی  بازنشسـته  اعضـای  از  دیـدار  برنامـه  افـزود:  وی 
 45 بـا  خصـوص  ایـن  در  و  بـود   98 سـال  در  کانـون  اولویت هـای 
کانون  بازنشسـته در منزل و 8 بازنشسـته در بیمارسـتان از طریق 

شـد. دیـدار 
سـرهنگ چراغـی تجلیـل از بازنشسـتگان و خانـواده محتـرم آنهـا را 
گفت: در سـال 98، از 5 آزاده  کرد و  کانون عنوان  از دیگر برنامه های 
و جانبـاز، 2 بازنشسـته شـاخص و 2 بازنشسـته و فرزنـد بازنشسـته 

سـرهنگ بازنشسـته مظفـر دانـش مقـدم در تشـریح برنامه هـای سـال 
بازنشسـتگان و خانواده هـای  بـا  برنامـه دیـدار  گفـت:  البـرز،  کانـون   98
کانـون در سـال 98 بـود و  پیشکسـوتان فقیـد ناجـا، یکـی از اولویت هـای 
در ایـن راسـتا بـا همـکاری اداره بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح اسـتان و 
امـور بازنشسـتگان معاونـت نیـروی انسـانی فرماندهی انتظامی اسـتان، 
بـا 545 نفـر از بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران در منـزل دیـدار، و بـه 

رسـم یادبـود هدایایـی بـه ایـن عزیـزان تقدیـم شـد.
سـرهنگ دانـش مقـدم، تجلیـل از اعضـاء و خانواده هـای محترم آنان 
گفـت: در سـال 98، از 11 نفـر  کـرد و  کانـون عنـوان  را از دیگـر برنامه هـای 
از پیشکسـوتان نخبـه و فرزنـدان نخبـه بازنشسـتگان تقدیـر بعمـل آمـد. 
توانمنـد  الحسـنه  قـرض  وام  اختصـاص  و  پیگیـری  کـرد:  اضافـه  وی 
کـه  بـود   98 در سـال  مـا  دیگـر دغدغه هـای  از  بازنشسـتگان  بـه  سـازی 
سـهمیه  بـر  عـاوه  وام  ایـن  گرفتـه،  صـورت  اقدامـات  بـا  خوشـبختانه 

شـد. اعطـاء  و  اختصـاص  دیگـر  اعضـاء  از  نفـر  بـه232  اسـتانی، 

کانـون اسـتان البـرز، توجـه بـه ارتقـای روحیـه بازنشسـتگان و  رئیـس 
کانـون در سـال 98 عنـوان  مسـتمری بگیـران را از دیگـر اقدامـات مهـم 
کـرد: برگـزاری 19 مرحلـه برنامـه اردوی یکـروزه و ضیافـت با  کـرد و تصریـح 
حضـور یـک هـزار و 493 خانـواده بازنشسـته و مسـتمری بگیـر، اعـزام 22 
کشـور، صـدور حوالـه زیارتـی و سـیاحتی  نفـر بـه اردوی راهیـان نفـر غـرب 
از  رایـگان   اسـتخر  بلیـط  قطعـه   3000 از  بیـش  توزیـع  نفـر،    278 بـرای 

جملـه اقدامـات مـا در ایـن حـوزه بـود.
ایـن  طـول  در  کـرد:  خاطرنشـان  مقـدم  دانـش  بازنشسـته  سـرهنگ 
کریـم اهل بیت امام حسـن مجتبـی)ع(  به 63  مـدت، از محـل موسسـه 
کمک  نفر از بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران مبلغ 264/500/000 ریال 
پرداخـت  الحسـنه  قـرض  وام  ریـال   115/000/000 نفـر   6 بـه  و  باعـوض 
کمیسـیون  شـده اسـت همچنیـن وضعیـت 63 نفـر از اعضـاء نیازمنـد در 
کمک هزینه  ح و جمعـًا مبلـغ 782/000/000 ریـال در قالـب  اسـتانی مطـر
درمـان، نگهـداری و پرسـتاری اختصـاص، و بصـورت ماهانـه و باعـوض 

مبالغـی بـه هـر یـک پرداخـت شـد. 
وی در خصـوص مشـاوره حقوقـی و معاضـدت قضایـی نیـز از جـذب 
یـک وکیـل همـکار  و ارائـه خدمـات بـه94 بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و 

آنهـا خبـر داد. خانواده هـای 
شـرکت در مراسـم های ترحیـم 27 نفـر از متوفیـان و نصـب بنـر و اهـدا 

کوثـر،  بـا نمایندگـی بیمـه  کانـون ناجـا، عقـد تفاهـم نامـه  لـوح تسـلیت 
دنـدان پزشـکی رویـان، شـنوایی سـنجی سـایه و فروشـگاه زنجیـره ای 
لـوازم خانگـی سـاالر بـا تخفیـف ویـژه بـرای بازنشسـتگان، تعامـل و جلب 
مشـارکت مـادی و معنـوی فرماندهـی انتظامـی اسـتان و شهرسـتان ها 
از  بیـش  مبلغـی  اختصـاص  بـا  کانـون  برنامه هـای  اجـرای  در  تابعـه 
کانـون در قالـب برنامه هـای دیـدار  500/000/000 ریـال بـا هماهنگـی ایـن 
کانـون در  و ماقـات، تجلیـل از پیشکسـوتان و...، از دیگـر اقدامـات ایـن 

سـال 98 می باشـد.
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کـرد: بحـث اشـتغالزایی بازنشسـتگان  نخبـه تقدیـر شـد. وی اضافـه 
کـه در ایـن  و فرزنـدان آنهـا از دیگـر دغدغه هـای مـا در سـال 98 بـود 
نفـر  بازنشسـته و 9  نفـر  بـرای تعـداد 2  خصـوص ضمـن اشـتغالزایی 
فرزنـد بازنشسـته در شـرکت های رهگشـا و غیـره، بـه 8 نفـر از فرزندان 
اسـتان  کانـون  رئیـس  شـد.  اعطـا  خوداشـتغالی  وام  نیـز  بازنشسـته 
بگیـران  مسـتمری  و  بازنشسـتگان  روحیـه  ارتقـای  بـه  توجـه  ایـام 
کـرد و تصریـح  کانـون در سـال 98 عنـوان  را از دیگـر اقدامـات مهـم 
بازنشسـته،  بـا حضـور 784  یکـروزه و ضیافـت  اردوی  برگـزاری  کـرد: 
کاال برای یک  مسـتمری بگیـر و خانـواده محتـرم آنهـا و اعطـای سـبد 
هـزار و 186 نفـر بازنشسـته و مسـتمری بگیـر  از جملـه اقدامـات مـا در 

ایـن حـوزه بـود.
بـا اداره صنعـت معـدن و تجـارت 2350  افـزود: طـی مکاتبـه  وی 
گوشـت دولتـی بـرای تعـداد 777نفـر از بازنشسـتگان شـهر  کیلوگـرم 
کرد: در  ایـام دریافـت شـد. سـرهنگ بازنشسـته چراغـی خاطرنشـان 
طـول ایـن مـدت، 43بازنشسـته وام توانمندسـازی و16 بازنشسـته 
کریـم اهـل بیـت امـام حسـن مجتبـی را  وام صنـدوق قـرض الحسـنه 
کمـک یـک  کـرد و بـه 11 بازنشسـته و مسـتمری بگیـر معسـر  دریافـت 
میلیـون ریالـی شـد. وی در خصـوص مشـاوره حقوقـی و معاضـدت 
قضایی نیز از جذب 1 وکیل همکار  و ارائه خدمات به 3 بازنشسـته، 
اتـاق فکـر  آنهـا خبـر داد. حضـور در  بگیـر و خانواده هـای  مسـتمری 
فرماندهـی انتظامـی اسـتان، شهرسـتان ها و پلیس هـای تخصصـی 
و شـور عمومـی اسـتان، دیـدار بـا نمایندگان مجلس شـورای اسـامی 
در فصـول مختلـف سـال و پیگیری تصویب الیحـه مدیریت خدمات 
کشـوری بـا اصاحـات مربوطـه، شـرکت در مراسـم درگذشـت 36 نفـر 
کانـون ناجـا، همـکاری  از متوفیـان و نصـب بنـر و اهـدا لـوح تسـلیت 
حججـی  شـهید  و  پـاس  ورزشـی  باشـگاه های  از  اسـتفاده  جهـت 
تخفیـف  بـا  کارت   163 دریافـت  اسـتان،  انتظامـی  فرماندهـی 
کـه  100درصـد جهـت آب درمانـی بـرای بازنشسـتگان از سـاتا اسـتان 
که در  بـه صـورت رایـگان اسـتفاده می شـود، از دیگر برنامه هایـی بود 

کـرده اسـت. گذشـته تحقـق پیـدا  سـال 

بوشهر

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
استان بوشهر در سال 98

و  معسـر   98 شناسـایی  بوشـهر  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
کـه منجـر بـه حمایـت  کمیسـیون سـابا  ح پرونـده آنهـا در  نیازمنـد و طـر
کمـک هزینـه باعـوض و وام شـد را یکـی از مهمتریـن اقدامـات در سـال 

کـرد. 98 عنـوان 
کـه حفظ منزلت  گفـت: بـا عنایت به این  سـرهنگ بازنشسـته باقـری 
در  لـذا  اسـت  برخـوردار  زیـادی  اهمیـت  از  عزیـزان  ایـن  روحیـه  ارتقـا  و 
کانـون اسـتان بوشـهر بـا هـم فکـری، هـم اندیشـی،  گذشـت  کـه  سـالی 
تعامـل و همـکاری سـازمان های همسـو فعالیـت و تاش هـای خوبـی را 
گذشـتگی  کاری ها و از جان  داشـته اسـت هرچند در قبال زحمات، فدا

کهنـه سـربازان وطـن پرسـت ناچیـز اسـت. ایـن 
فرماندهـی  همـکاری  بـا  نـوروزی  کاالی  سـبد  اعطـا  افـزود:  وی 
انتظامـی اسـتان بـه مبلـغ یـک میلیـون و 500 هـزار ریال به 2هـزار و 751 
بازنشسـته بـه ارزش 3میلیـارد و 856میلیـون و 500هـزار ریـال، اجـرای 
فرماندهـی  همـکاری  بـا  خانوادگـی  ضیافـت  و  الفـت  و  انـس  اردوهـای 
یـادواره  برگـزاری  نفـر،   906 و  هـزار  یـک  بـرای  سـابا  و  اسـتان  انتظامـی 

 125 بـرای  انـد  شـتافته  حـق  دیـار  بـه  کـه  پیشکسـوت  درگذشـتگان 
کوهپیمایـی  خانـواده و حضـور 675 نفـر در برنامه هـای پیـاده روی و 

اسـت. جملـه  آن  از  اسـتان  سـطح  در  پیشکسـوتان  خانوادگـی 
که در طول  سـرهنگ بازنشسـته باقری با اشـاره به مجموعه وام هایی 
گفـت: اختصـاص 6  گذشـته بـه بازنشسـتگان ارائـه شـده اسـت،  یکسـال 
کریـم اهـل بیـت امـام  کمـک باعـوض در قالـب صنـدوق خیریـه  وام و 12 
ح پرونـده آنهـا  حسـن مجتبـی )ع(، شناسـائی 98 معسـر و نیازمنـد و طـر
کمـک باعـوض 2میلیـارد و 928  کـه منجـر بـه  کمیسـیون سـابا 98 نفـر  در 
میلیـون ریالـی و اعطـای وام  370میلیـون ریالـی شـد،  ارائـه 9 وام خـود 
الحسـنه  قـرض  وام  نفـر جهـت دریافـت  و معرفـی 55  فرزنـدان  اشـتغالی 
توانمنـد سـازی بـه مبلـغ 2750000000 ریـال از جملـه اقدامـات مـا در ایـن 
کـرد: در حوزه اشـتغالزایی 396 فرزند بازنشسـته  حـوزه اسـت. وی اضافـه 
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کانـون  بازنشسـتگان تهـران بـزرگ در تشـریح برنامههـای ایـن  رئیـس 
کانـون تهـران بـزرگ بـا هفـت دفتـر نمایندگـی  گفـت:  کانـون در سـال 98، 
وظیفـه حمایـت از بیـش از 40هـزار بازنشسـته، موظـف و مسـتمری بگیـر 

را برعهـده دارد.
فرماندهـی  موثـر  تعامـات  و  همکاریهـا  بـه  اشـاره  بـا  مرادپـور  سـردار 
کانون تهران و سـازمان تامیـن اجتماعی  انتظامـی تهـران بـزرگ، مجمـع 
بـاغ  یکـروزه  اردوی   10  ،98 سـال  در  گفـت:  اسـتان،  مسـلح  نیروهـای 
گیاهشناسی و 10 ضیافت بزرگ در مسیر تکریم و تجلیل از بارنشستگان 
ایـن  در  نفـر  هـزار   12 از  بیـش  و  شـد  ریـزی  برنامـه  بگیـران  مسـتمری  و 

تهران بزرگ

یافتنـد. حضـور  مراسـمها 
وی از دیـدار بـا حـدود 1800 بازنشسـته در سـال 98 خبـر داد و تصریـح 
کـرد: بـا توجـه بـه برنامـه ریـزی بـه عمـل آمـده، مقـرر شـد بازنشسـتگان و 
که در  مسـتمری بگیـران بـاالی 75 سـال در اولویـت دیدارهـا قـرار بگیرند 
ایـن خصـوص بـا یک هزار و 550 بازنشسـته و مسـتمری بگیر دیدار شـد.
سـردار مرادپور افزود: دیدار از 248 بازنشسـته بسـتری در بیمارسـتان 

کمبودهـای آنـان از دیگـر اقدامـات همـکاران مـا در  و بررسـی مشـکات و 
کـه بـا اسـتقبال و قدردانی ایـن عزیزان همـراه بود. سـال جـاری بـود 

پرونـده  از تشـکیل 122  ناجـا همچنیـن  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
معسـرین بـه منظـور ارائـه خدمـات بـه معسـرین، نیازمنـدان و بیمـاران 
کریـم اهـل بیـت نیـز تـاش شـد در  گفـت: در صنـدوق  خـاص خبـر داد و 

حـد بضاعـت بـه بازنشسـتگان نیازمنـد خدمـات ارائـه شـود.
بازنشسـتگان،  بـه  حقوقـی  رایـگان  مشـاوره  خدمـات  ارائـه  وی 
کانون  مسـتمری بگیـران و خانواده هـای محتـرم آنهـا را از دیگـر اقدامات 
کنـون وکای محتـرم بـه صـورت آزاد  گفـت: طبـق تعرفـه هـم ا برشـمرد و 
بـرای انجـام یـک مشـاوره حداقـل 200هـزار تومان و بـرای انجام خدمات 
حقوقی)نوشـتن الیحـه( حداقـل یـک میلیـون تومـان دریافـت می کننـد 

کانـون بـرای اعضـا رایـگان اسـت. امـا در 
معاضـدت  خدمـات  از  نفـر   900 از  بیـش   ،98 سـال  در  افـزود:  وی 
گرفتنـد و همـواره ایـن آمادگی در  کانـون بهـره  قضایـی و مشـاوره حقوقـی 
کانـون وجـود دارد تـا عزیـزان بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانـواده آنهـا 

بـه صـورت رایـگان از مشـاوران حقوقـی مـا بهـره منـد شـوند.
گفـت:  نیـز  کانـون  حمایتـی  ح هـای  طر تشـریح  در  ادامـه  در  وی 
اختصـاص حـدود 550 وام 50 میلیـون ریالـی در قالـب توانمندسـازی و 
120 وام 20 میلیونـی جعالـه از دیگـر خدمـات مـا بـه عزیـزان بازنشسـته 

بـود.
ایـن  از  دیگـری  بخـش  در  بـزرگ  تهـران  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
تـا  گفـت: تـاش زیـادی داریـم  گفتگـو در تشـریح برنامه هـای سـال 99، 
گسـتره خدمـات مـا تمـام بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران را دربرگیـرد 
اداره  و  بـزرگ  تهـران  محتـرم  فرمانـده  همـکاری  بـا  اسـاس  برایـن  و 
بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح تهـران امیدواریـم در سـال 99 به این مهم 

برسـیم.
وی افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه برگـزاری اردوهـای یکـروزه، ضیافت های 
فرهنگـی،  حوزه هـای  در  شـاخص  پیشکسـوتان  از  تجلیـل  خانوادگـی، 
ورزشـی و ... ، حمایـت از معسـرین،  دیـدار و ماقـات از بازنشسـتگان، 
بازنشسـتگان و  بـه  ارائـه مشـاوره حقوقـی  بیمـاران بسـتری،  از  عیـادت 
مسـتمری بگیـران و... همـواره مـورد اسـتقبال بازنشسـتگان و خانـواده 
در  برنامه هـا  ایـن  نیـز   99 سـال  در  مطمئنـا  اسـت،  بـوده  آنهـا  محتـرم 

هسـتند. اولویـت 

دیدار با 1800 بازنشسته و مستمری بگیر و حضور 
بیش از 12 هزار نفر در اردوها و ضیافت های 

خانوادگی از مهمترین اقدامات سال 98 است

به سازمان ها، نهادها و ادارات دولتی معرفی شدند. سرهنگ بازنشسته 
از  کانـون بوشـهر،  گـزارش عملکـرد سـال 98  از  باقـری در بخـش دیگـری 
پاسـخگویی حضور و تلفنی از 24 هزار و 628 بازنشسـته و مسـتمری بگیر 
کرد:  دیدار و سرکشی از 227 بازنشسته، شرکت در  خبر داد و خاطرنشان 
مراسـم تدفیـن و ترحیـم 49 بازنشسـته پیشکسـوت، اعـزام 93 بازنشسـته 
بـه سـفرهای زیارتـی و سـیاحتی، ارائـه خدمـات مشـاوره حقوقـی رایـگان 
به 11 بازنشسـته ومسـتمری بگیر و برگزاری 48 جلسـه شـورای هماهنگی 
 کانون هـا و سـابا بـا سـازمان ها و فرماندهـی انتظامـی از دیگـر برنامه هـای 

کانون بود. 

کانون بازنشستگان استان تهران بزرگ: رئیس 
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چهار محال و بختیاری

کانون بازنشستگان استان  تشریح اقدامات 
چهارمحال و بختیاری در سال 98 

کانـون بازنشسـتگان اسـتان چهارمحـال و بختیـاری دیـدار از  رئیـس 
یـک  اردوی  برگـزاری  نیازمنـدان،  و  معسـرین  بـه  کمـک  بازنشسـتگان، 
روزه و تکریـم از خانـواده متوفیـان را از مهمتریـن برنامه هـای سـال 98 

کـرد. اسـتان معرفـی 
از  نفـر   69 بـا   1398 سـال  در  گفـت:  قربانـی  بازنشسـته  سـرهنگ 

شـد. ماقـات  و  دیـدار  بگیـران   مسـتمری  و  پیشکسـوتان  
از دیگـر  نیازمنـدان  و  بـه معسـرین  و مسـاعدت  کمـک  افـزود:  وی 
کانون بود و در این خصوص برای 26 بازنشسـته نیازمند  برنامه های 
کمسـیون معسـرین سـازمان تامین اجتماعی نیروهای  ح در  برای طر
کـه بـرای 14 نفـر آنهـا مسـاعدت  مسـلح اسـتان پرونـده تشـکیل شـد 
گرفته شـد. مالـی ماهانـه و بـرای سـه نفـر وام 150 میلیون ریالی در نظر 
کانـون بازنشسـتگان اسـتان چهارمحـال و بختیـاری از برگزاری  رئیـس 
کانـون و یـک مرحلـه توسـط سـاتا  سـه مرحلـه اردوی یـک روزه توسـط 
کـه در  مجتمـع تفریحـی و سـیاحتی و  گفـت: در ایـن اردوهـا  خبـر داد و 
تاریخـی  روسـتای قلعـه تـک برگـزار شـدند، 183 خانـواده بـاز نشسـته و 

مسـتمری بگیـر حضـور داشـتند.
کـه در سـال 1398 بـه  کـرد: تکریـم از خانـواده متوفیانـی  وی تصریـح 
که  کانون اسـتان بود  رحمـت ایـزدی پیوسـته بودنـد از دیگـر برنامه های 

در مهمانسـرای نیـروی انتظامـی برگـزار شـد.

حفـا ناجا

کوثر در سال 98 کانون  تشریح اقدامات 
کانـون  نمایندگـی  دفتـر  رئیـس  اسـتادمیرزا  بازنشسـته  سـردار 
کوثـر( در تشـریح اقدامـات سـال 98  بازنشسـتگان ناجـا در سـاحفا ناجـا ) 
بـرای پیشکسـوتان  گفـت: برگـزاری یـک همایـش خانوادگـی  کانـون  آن 

خراسان جنوبی

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
استان خراسان جنوبی در سال 98

تشـریح  در  جنوبـی  خراسـان  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
کانـون، از دیـدار بـا 176 بازنشسـته و مسـتمری  اقدامـات سـال 98 آن 
گیـر  زمیـن  پیشکسـوتان  نگهـداری  حـق  هزینـه  کمـک  برقـراری  و  بگیـر 

نفـر خبـر داد. بـرای 51 
ارتقـای  منظـور  بـه   98 سـال  در  گفـت:  صادقـی  علـی  محمـد  آقـای 
روحیـه پیشکسـوتان بـا همـکاری فرماندهـی انتظامی اسـتان و سـازمان 
بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح اسـتان، از تعـداد 176 نفـر از بازنشسـتگان 
و مسـتمری بگیـران در منـزل آنـان دیـدار بـه عمـل آمـد. ایـن برنامـه بـا 
کانـون، سـاتا و فرماندهـی انتظامـی  کانـون اسـتان، از طریـق  هماهنگـی 

بـرای627 نفـر، برگـزاری یـک دوره بصیـرت پیشکسـوتان بـرای 273  نفـر 
از جملـه برنامه هـای مـا در  آنهـا  بـا 270 پیشکسـوت در منـزل  و دیـدار 

بـود. پیشکسـوت  بازنشسـتگان  روحیـه  ارتقـای  مسـیر 
وی افـزود: پیگیـری و رفـع مشـکات اداری و حقوقـی زمـان اشـتغال 
8 نفـر از پیشکسـوتان از مبـادی مربوطـه، پیگیـری و هماهنگـی بـرای 
اسـکان رایـگان موقـت پیشکسـوتان بیمـار شهرسـتانها در تهـران بـرای 
هماهنگـی  و   بیمارسـتان  در  بیمـار  پیشکسـوت   10 از  عیـادت  نفـر،   19
کن زیارتی و سـیاحتی از دیگر  برای اسـتفاده 61نفر از پیشکسـوتان از اما

کوثـر بـود. کانـون  برنامه هـای 
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خراسان رضوی

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
استان خراسان رضوی در سال 98

سـاختمان  یـک  گـذاری  وا از  رضـوی  خراسـان  اسـتان  کانـون  رئیـس 
کانـون، برگـزاری اردوی یـک روزه بـرای 4 هـزار و 947نفـر  دو طبقـه بـرای 
عنـوان  بـه  آنهـا  فرزنـدان  و  بازنشسـتگان  از  102نفـر  بـرای  اشـتغالزایی  و 

مهمتریـن اقدامـات سـال 98 خبـر داد.
کانون  سـرهنگ بازنشسـته واعظـی مقـدم در تشـریح برنامـه سـال 98 
گـذاری  خ داد وا کـه در سـال 98 ر گفـت: اتفـاق بسـیار مهمـی  اسـتان، 
یـک بـاب سـاختمان دو طبقـه در بهتریـن منطقـه شـهر مشـهد بـه متـراژ 
کانون اسـتان توسـط سـردار تقوی فرمانده انتظامی اسـتان  464متر به 

کانـون خـواف بـود. گـذاری دو اتـاق جهـت اسـتقرار دفتـر نمایندگـی  و وا
وی افـزود: در بحـث دیـدار بـا بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران نیـز، 
کانـون در سـال  برنامـه دیـدار از اعضـای بازنشسـته یکـی از اولویت هـای 
98 بـود و در ایـن خصـوص 728بازنشسـته در منـزل و 55 بازنشسـته در 

بیمارسـتان عیـادت و دلجوئـی بـه عمـل آمـد.

دیگـر  از  را  آنهـا  محتـرم  خانـواده  و  بازنشسـتگان  از  تجلیـل  وی 
بازنشسـته   20  ،98 سـال  در  گفـت:  و  کـرد  عنـوان  کانـون  برنامه هـای 
شـاخص و 5 بازنشسـته و فرزند بازنشسـته نخبه تقدیر شـد، ضمن آنکه 
2 نفـر بازنشسـته نیـز بـه عنـوان نویسـنده و مؤلـف در اسـتان شناسـایی 

آنهـا اهـدا شـد. بـه  کانـون ناجـا  پـاداش  شـد و در مراسـم ضیافـت 
سـرهنگ واعظـی مقـدم بـا اشـاره بـه اختصـاص دو سـهمیه حـج برای 
گفـت: از تعـداد 17 نفـر از اعضـای  بازنشسـتگان اسـتان از طریـق سـاتا، 
کـه از طریـق حـج اوقـاف بـه حـج مشـرف شـده بودنـد دیـدار  بازنشسـته 

ودلجویـی بعمـل آمـد وهدایایـی بـه رسـم یادبـود بـه آنهـا تقدیـم شـد.
کرد: بحث اشتغالزایی بازنشستگان و فرزندان آنها از دیگر  وی اضافه 
کـه در ایـن خصـوص ضمـن  بـود  دغدغه هـای خانواده هـا در سـال 98 
اشـتغالزایی بـرای تعـداد 57 نفـر بازنشسـته و 45 نفـر فرزنـد بازنشسـته 
در شـرکت های انتظـام و رهگشـا، بـه 17نفـر از فرزندان بازنشسـته نیز وام 

خوداشـتغالی پرداخـت شـد.
کانـون اسـتان خراسـان رضـوی ارتقـای روحیـه بازنشسـتگان  رئیـس 
کانـون در سـال 98 عنـوان  و مسـتمری بگیـران را از دیگـر اقدامـات مهـم 
کـرد: برگـزاری اردوی یکـروزه و ضیافـت بـا حضـور 4هـزار و  کـرد و تصریـح 
947 بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانـواده محتـرم آنهـا و صـدور حوالـه 
زیارتـی و سـیاحتی بـرای 582 بازنشسـته از جملـه برنامه هـای مـا در این 

حـوزه بود.

اسـتان اجـرا شـد.
گفـت: در سـال  از 24 پیشکسـوتان بیمـار،  بـه عیـادت  بـا اشـاره  وی 
اسـتان،  بررسـی مشـکات پیشکسـوتان  و  پیگیـری  بـه منظـور  گذشـته 
معاونیـن  سـایر  و  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  بـا  متعـددی  دیدارهـای 
تامیـن  سـازمان  مسـئولین  و  مدیـرکل  اسـتان،  انتظامـی  فرماندهـی 

اسـت. شـده  انجـام  اسـتان،  اجتماعـی 
کـرد: بـه  کانـون بازنشسـتگان اسـتان خراسـان جنوبـی اضافـه  رئیـس 
قالـب  در  مختلفـی  مراسـم های  بازنشسـتگان،  روحیـه  ارتقـای  منظـور 
ضیافـت، اردوی یکـروزه و محفـل انـس و الفـت بـا دعـوت از 578 نفـر از 

پیشکسـوتان اسـتان بـه اجـرا درآمـد.
وی از تکریم 64 خانواده درگذشتگان ناجا و شرکت در مراسم ترحیم 
گفـت:  بـا پیگیری هـای بـه  و تشـییع پیشکسـوتان درگذشـته خبـر داد و 
کمک هزینه حـق نگهداری  گیـر،  عمـل آمـده، بـرای 51 بازنشسـته زمیـن 
حـق  هزینـه  کمـک  بازنشسـته   45 بـرای  و  گیـر  زمیـن  پیشکسـوتان 

نگهـداری سـابا برقـرار شـد.
بـرای  شـده  داده  اتخـاذ  اعتبـارات  میـزان  خصـوص  در  صادقـی 
سـال  گفـت:  نیـز  شـده  تعریـف  وام هـای  قالـب  در  ناجـا  پیشکسـوتان 
گذشـته 80 نفـر از بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران وام قـرض الحسـنه 
الحسـنه  قـرض  وام   2 فرزنـدان،  اشـتغالزایی  وام   16 توانمندسـازی، 
محـل  از  آنکـه  ضمـن  شـد.  اعطـا  )ع(  مجتبـی  حسـن  امـام  موسسـه 
بازنشسـته   2 بـه  )ع(  مجتـی  حسـن  امـام  خیریـه  موسسـه  صنـدوق 

گرفـت. تعلـق  باعـوض  کمـک  نیازمنـد 
از  نفـر   16 بـرای  قضایـی  معاضـدت  و  حقوقـی  مشـاوره  ارائـه  از  وی 
گفـت: در طول این  پیشکسـوتان متقاضـی بـه صـورت رایـگان خبر داد و 
رایـگان  از مشـاوره خانوادگـی  ایشـان  مـدت 307 بازنشسـته و خانـواده 

معاونـت اجتماعـی بهـره منـد شـدند.
کوهپیمایـی  و  روی  پیـاده  برنامـه  در  پیشکسـوت   270 حضـور 
خانوادگـی، اعـزام 115 پیشکسـوت و خانـواده آنـان، طـی سـه مرحلـه، در 
کاروان زیارتـی، بـه عتبات عالیات، تخفیف بلیت اسـتخر و سـینما  قالـب 
طـی قـرارداد منعقـده بـا سـینما و اسـتخر های سـطح اسـتان، بـا تخفیـف 
کارت اعتبـاری  کاالی نـوروزی در قالـب  ویـژه بـاالی 50% و اعطـای سـبد 
اسـتان  کانـون  اقدامـات  دیگـر  از  ریـال   1,500,000 مبلـغ  بـه  اتـکا  خریـد 

گذشـته بـوده اسـت. خراسـان جنوبـی در سـال 
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ایـن  طـول  در  نیـز،  وام  اعطـای  بحـث  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
توانمندسـازی،120نفر  وام  دریافـت  جهـت  بازنشسـته  543نفـر  مـدت، 
کمک باعوض، 133نفر بازنشسـته  بازنشسـته بالـغ بـر 500 میلیـون ریال 
کریـم  بـر یـک میلیـارد و 960 میلیـون ریـال وام از طریـق موسسـه  بالـغ 
کردنـد. ضمـن آنکـه پرونـده  اهـل بیـت امـام حسـن مجتبـی)ع( دریافـت 
که  ح  کمیسـون حمایتی مطر 118 بازنشسـته و مسـتمری بگیر معسـر در 
کمـک باعـوض بـه آنـان  بـه مبلـغ 4میلیـارد و 467 میلیـون و 500هـزار 

پرداخـت شـد.
وی در خصـوص مشـاوره حقوقـی و معاضـدت قضایـی نیـز از جـذب 
33وکیـل همـکار  و ارائـه خدمـات بـه 47 بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و 

خانواده هـای آنهـا خبـر داد.
فرماندهـی  فکـر  اتـاق  در  حضـور  کانـون،  ایـن  برنامه هـای  دیگـر  از 
انتظامـی اسـتان، شهرسـتان ها و پلیس هـای تخصصـی و شـور عمومـی 
اسـتان، دیـدار بـا نمایندگان مجلس شـورای اسـامی در فصول مختلف 
کشـوری بـا اصاحات  سـال و پیگیـری تصویـب الیحـه مدیریـت خدمات 
مربوطـه، شـرکت در مراسـم تشـییع، تدفیـن، ترحیـم و چهلـم 100 نفـر از 
کانـون ناجـا، عقد تفاهـم نامه  متوفیـان و نصـب بنـر و اهـدا لـوح تسـلیت 
ح جهـت تهیـه لـوازم خانگـی بـا تخفیـف ویـژه بـرای  بـا 2 فروشـگاه مطـر
بازنشسـتگان، همـکاری جهـت اسـتفاده از  اسـتخر فرماندهـی انتظامـی 

اسـتان در هفتـه دو روز بـه صـورت رایـگان و یـا نیـم بهـا، بـوده اسـت.

کانـون بازنشسـتگان اسـتان خراسـان شـمالی از دیـدار بـا 143  رئیـس 
بازنشسـته پیشکسـوت اسـتان در سـال 1398خبـر داد.

گذشـته اقدامات  گفت: سـال  سـرهنگ بازنشسـته محمدتقی باقری 
و  بازنشسـتگان  از  تکریـم  مسـیر  در  اسـتان  کانـون  سـوی  از  مهمـی 
گرفـت. مسـتمری بگیـران و تـاش در جهـت ارتقـای روحیـه آنـان انجـام 
وی بـا اشـاره بـه برگـزاری برنامه هـای ضیافـت و اردوهای یکـروزه برای 

و  اردو  برگـزاری  از  خوزسـتان  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
ضیافـت بـرای بیـش از 3هـزار بازنشسـته و مسـتمری بگیـر، حمایـت از 
260 بازنشسـته نیازمند و دیدار با 238 نفر از بازنشسـتگان در سـال 98 

داد. خبـر 
سـرهنگ بازنشسـته اسـداهلل سـالمی در تشـریح برنامه های سـال 98 
گفـت: در طـول سـال 98 در راسـتای تکریـم و حمایـت  کانـون خوزسـتان 
از پیشکسـوتان و خانـواده آنـان بیـش از 20 برنامـه و فعالیـت بـه مـورد 

گذاشـته شـد.  اجـرا 

خراسان شمالی

کانون خراسان شمالی   تشریح اقدامات 
در سال 1398

خوزستان

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
استان خوزستان در سال 1398

گفـت: در طـول ایـن مـدت از 121  387 بازنشسـته بـه همـراه خانـواده، 
نفر از بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران در منازل آنها و  از 22 بازنشسـته 

بیمـار در بیمارسـتان دیدار شـد.
پیـاده روی و خدمـات  برنامـه  اجـرای  کـرد:  اضافـه  باقـری  سـرهنگ 
گذشـته بـود 351 خانـواده  کانـون در سـال  ورزشـی از دیگـر برنامه هـای 

کـن بهـره منـد شـدند. بازنشسـته در سـطح اسـتان از ایـن اما
وی از اعطـای وام اشـتغالزایی فرزنـدان بـرای 9نفـر، وام توانمدسـازی 
بـرای 95 نفـر و وام قـرض الحسـنه موسسـه خیریـه امـام حسـن مجتبـی 
کمک باعوض  گذشـته 2فقره  گفت: در سـال  )ع( برای 11 نفر خبر داد و 
بـه نیازمنـدان  از محـل صنـدوق موسسـه خیریـه امام حسـن مجتی )ع( 

پرداخت شـد. 

پرونـده  بررسـی  بـرای  کارگـروه   5 برگـزاری  از  باقـری  سـرهنگ 
بازنشسـتگان نیازمنـد بـا هماهنگـی سـاتا خبـر داد و یـادآور شـد: در ایـن 
کـه در نهایـت 40 پرونـده  گرفـت  جلسـات 65 پرونـده مـورد بررسـی قـرار 
گرفتـه و بـه واجدیـن شـرایط وام قرض الحسـنه  مـورد موافقـت مرکـز قـرار 

شـد. پرداخـت  باعـوض  و 
گفتـه وی تکریـم از 28 خانـواده بازنشسـتگان درگذشـته، مشـاوره  بـه 
حقوقـی رایـگان بـرای 16 بازنشسـته و خانـواده آنهـا، تجلیـل از 13 آزاده 
جنـگ تحمیلـی، ارائـه یـک هـزار و 804 بلیـت اسـتخر رایـگان، اعـزام 83 
بـا  نامـه  تفاهـم   6 انعقـاد  سـیاحتی،  و  زیارتـی  سـفرهای  بـه  بازنشسـته 
کزی از جمله باشـگاه بدنسـازی، فروشـگاه موبایل، فروشـگاه عینک  مرا
و.... و پیگیـری و اعطـای سـبد نـورورزی )کارت اعتبـاری اتـکا به ازای هر 
نفر 1.600.000ریال( به تمامی بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران)همسـر( 

گذشـته بـود. کانـون خراسـان شـمالی در سـال  از دیگـر اقدامـات 
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و  برنامه هـا  تشـریح  در  زنجـان  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
کانـون،  اعضـای  از  نفـر  از 88   و سرکشـی  دیـدار  از  اقدامـات سـال 98  
اعضـاء  نفـر  بـرای 12  اشـتغالزایی  و  نفـر،  بـه 2280  کاالی  اعطـای سـبد 

داد. خبـر  اسـتان  کانـون 
گفـت: در طـول سـال  سـرهنگ بازنشسـته جمشـید دیـن محمـدی 
کانـون برنامه هـای  1398، در راسـتای تکریـم از پیشکسـوتان و اعضـاء 
متنـوع همچـون 2 مـورد برنامـه اردوی یکـروزه جمعـا بـرای 1212 نفـر، 2 
گرفته اسـت. مـورد برنامـه ضیافـت و افطـاری جمعا برای  260 نفر انجام 
از اعضـای بازنشسـته  و مسـتمری بگیـران  افـزود: برنامـه دیـدار  وی 
کانـون بـود و سـعی شـد  حداالمـکان بـا حضـور  یکـی از دغدغه هـای ایـن 
اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  کل  مدیـر  یـا  و  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
بـا  کانـون  ایـن  ایـن خصـوص  برگـزار شـود. در  اسـتان  نیروهـای مسـلح 
حضور در منزل 88 نفر از بازنشسـتگان مسـتمری بگیران با آنها دیدار و 
کانون  بـا اهـدا هدایایـی از آنهـا تقدیـر بعمـل آورده اسـت. همچنین ایـن 
با عیادت از 7 نفر از بازنشسـتگان بسـتری در بیمارسـتان های اسـتان با 

آنهـا دیـدار بعمـل آورده اسـت. 

اشـتغالزایی  بحـث  داشـت:  بیـان  محمـدی  دیـن  سـرهنگ 
کـه  بازنشسـتگان و فرزنـدان آنهـا از دیگـر برنامه هـای مـا در سـال 98 بـود 
در ایـن خصـوص ضمـن اشـتغالزایی بـرای تعـداد 8 نفـر بازنشسـته و 4 
کانـون اسـتان  انتظـام و رهگشـا،  بازنشسـته در شـرکت های  نفـر فرزنـد 
برنامـه ای تحـت عنـوان شـرکت تعاونـی چندمنظـوره بـا مدیریـت اعضـاء 
گـذاری  بـا سـرمایه  تـا  انـدازی اسـت  کانـون بازنشسـتگان در شـرف  راه 
پیشکسـوتان و فرزنـدان آنهـا ضمـن اشـتغالزایی فرزنـدان در فعالیتهـای 

باشـد.  اسـتان حضـور موثـری داشـته  آور در  اقتصـادی سـود 
و  بازنشسـتگان  روحیـه  ارتقـای  بـه  توجـه  اسـتان  کانـون  رئیـس 
کانـون در سـال 98 عنـوان و  مسـتمری بگیـران را از دیگـر اقدامـات مهـم 

زنجان

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
استان زنجان در سال 98

جملـه  از  منـازل  در  دیـدار  و  یکـروزه  اردوی  ضیافـت،  افـزود:  وی 
کـه در ایـن خصـوص بیـش از 3هـزار  مهمتریـن برنامه هـای سـال 98 بـود 
ضیافـت  و  یکـروزه  اردوی  برگـزاری  بـرای  بگیـر  مسـتمری  و  بازنشسـته 
دعـوت شـدند، بـا 238 نفـر از بازنشسـتگان نیـز دیـدار شـد و 45 خانواده 

و دلجویـی شـد. تکریـم  نیـز  بازنشسـتگان درگذشـته 
معاضـدت  و  حقوقـی  مشـاوره   224 بـه  اشـاره  بـا  سـالمی  سـرهنگ 
فرزنـد  و  بازنشسـته   34 بـرای  مـدت  ایـن  در  گفـت:  رایـگان،  قضایـی 
اعطـا  اشـتغالزایی  وام  بازنشسـته  فرزنـد   25 بـرای  و  انجـام  اشـتغالزایی 
کـرد: حمایـت از نیازمنـدان یکی دیگـر از فعالیت های  گردیـد. وی اضافـه 

که در این ارتباط با هماهنگی سـازمان  کانون خوزسـتان بود  اثرگذار در 
بازنشستگی تعداد 260 نفر شناسایی و بیش از 3میلیارد و 250میلیون 
آنـان پرداخـت شـد. در موسسـه خیریـه  بـه  کمک هـای باعـوض  ریـال 
امـام حسـن مجتبـی )ع( نیـز بـا جمـع آوری قریـب بـه 550 میلیـون ریـال، 

کمک هـای باعـوض و وام هـای قـرض الحسـنه اعطـا شـد. بـه 103نفـر 
برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  اسـتان خوزسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
 50 بـرای  بسـیجی  پیشکسـوتان  و  ایثارگـران  مقـام  بزرگداشـت  مراسـم 
گیـری از خدمـات  گفـت: بهـره  نفـر و تجلیـل 44 آزاده دفـاع مقـدس نیـز 
ورزشـی رایـگان و تخفیفـی از جملـه توزیـع 10 هـزار و 460 بلیـط اسـتخر 
نمایندگـی  دفتـر  جدیـد  سـاختمان  از  بـرداری  بهـره  وتخفیفـی،  رایـگان 
در شهرسـتان اندیمشـک و آغـاز عملیـات سـاختمانی بـرای نمایندگـی 
کارهـای مانـدگار در اسـتان  کانـون در شهرسـتان دشـت آزادگان از جملـه 
بـود. وی در خصـوص نحـوه خدمـت رسـانی بـه بازنشسـتگان در سـیل 
در  بازنشسـتگان  از  کمـی  تعـداد  خوشـبختانه  گفـت:  نیـز   98 فروردیـن 
42میلیـون  مبلـغ  نیـز  عزیـزان  ایـن  بـرای  دیدنـد،  آسـیب  حادثـه  ایـن 
و  مـواد غذایـی  بسـته های  ریـال  و 50میلیـون  نقـدی  کمک هـای  ریـال 

بهداشـتی و البسـه جمـع آوری و اهـداء شـد.
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کانـون اسـتان بـا اعـزام 77 بازنشسـته اردوی  کـرد: در سـال 98  تصریـح 
سـیاحتی و زیارتی به شـهرهایی مانند مشـهد مقدس، شـیراز، مازندران 
و... و همچنیـن برگـزاری دو مـورد اردوی یکـروزه بـرای 313 بازنشسـته 

بهمـراه خانـواده از جملـه اقدامـات مـا در ایـن حـوزه بـود.
در  کـرد:  خاطرنشـان  محمـدی  دیـن  جمشـید  بازنشسـته  سـرهنگ 
کمـک  توانمندسـازی، 18 فقـره  بازنشسـته وام  ایـن مـدت، 57   طـول 
باعـوض جمعـا بـه مبلـغ 58 میلیـون ریـال و 8 فقـره وام صنـدوق قـرض 
 322 مبلـغ  بـه  جمعـا  مجتبـی  حسـن  امـام  بیـت  اهـل  کریـم  الحسـنه 

اسـت ریـال تخصیـص داده شـده  میلیـون 
وی در خصـوص مشـاوره حقوقـی و معاضـدت قضایـی نیـز از جـذب 
بگیـر و  بازنشسـته، مسـتمری  بـه 29  ارائـه خدمـات  و  4  وکیـل همـکار 
را،  زنجـان  کانـون  فعالیتهـای  دیگـر  وی،  داد.  خبـر  آنهـا  خانواده هـای 
شـرکت در مراسـم تشـییع، تدفیـن، ترحیـم و چهلـم 59 نفـر از متوفیـان 
 4 بـا  نامـه  تفاهـم  عقـد  ناجـا،  کانـون  تسـلیت  لـوح  اهـدا  و  بنـر  نصـب  و 
کارت اسـتخر بـرای 40  فروشـگاه  و شـرکتهای خدماتـی و رفاهـی، اهـدا 
کوثـر فرماندهـی اسـتان  نفـر از پیشـکوتان اسـتان و هماهنگـی بـا اسـتخر 
جهت اسـتفاده بازنشسـتگان در روزهای شـنبه و چهارشـنبه به صورت 
کانـون اسـتان ضمـن رفـع ایرادهای  کـرد  رایـگان برشـمرد و خاطـر نشـان 
گذشـته در صـدد انجـام هرچـه بهتر  موجـود در اجـرای برنامه هـای سـال 
تـر برنامه هـا در سـال 99 اسـت.  سـرهنگ دیـن محمـدی در  و متنـوع 
تامیـن  مدیـرکل  و  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  مسـاعدت های  از  پایـان 
و  مـادی  حمایت هـای  در  زنجـان  اسـتان  مسـلح  نیروهـای  اجتماعـی 
معنـوی از بازنشسـتگان، مسـتمری بگیـران و وظیفـه بگیـران قدردانـی 
کمک هـا بـا فـدرت  کـرد: در سـال 99 نیـز ایـن قبیـل  و اظهـار امیـدواری 

بیشـتری ادامـه داشـته باشـد.

 244 بـا  دیـدار  از  سـمنان  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
بازنشسـته و مسـتمری بگیـر، برگـزاری اردوی یـک روزه بـرای یـک هـزار 
و 81 بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانـواده محتـرم آنهـا و اشـتغال زایـی 

داد. خبـر   98 سـال  در  بازنشسـته  فرزنـد  و  بازنشسـته   38 بـرای 
اقدامـات  تشـریح  در  امیدیـان  عبدالحسـن  بازنشسـته  سـرهنگ 
گفـت: دیـدار بـا 190 بازنشسـته در منـزل و  کانـون همـدان در سـال 98، 
کانـون و40 بازنشسـته، خانـواده  14بازنشسـته در بیمارسـتان از طریـق 
فرمانـده  طریـق  از  جانبـازان  و  بگیـران  مسـتمری  متوفـی،  بازنشسـته 

سمنان

کانون بازنشستگان استان  تشریح اقدامات 
سمنان در سال 98

ارتقـای  و  تکریـم  مسـیر  در  کانـون  اقدامـات  جملـه  از  اسـتان  انتظامـی 
روحیـه بازنشسـتگان بـود. وی بـا اشـاره بـه اشـتغال زایی بـرای 38 نفر از 
بازنشسـتگان و فرزنـدان آنهـا، همچنین اعطای وام خود اشـتغالی برای 
گفت: در طول این مدت به 72 بازنشسته  3 نفر از فرزندان بازنشسته، 
وام  بازنشسـته   1 و  باعـوض  کمـک  بازنشسـته   13 توانمندسـازی،  وام 
کریـم اهـل بیـت امـام حسـن مجتبـی)ع( و 17  صنـدوق قـرض الحسـنه 

سـرهنگ  شـد.  اعطـا  مالـی  کمـک  معسـر  بگیـر  مسـتمری  و  بازنشسـته 
برگـزار شـده در  یکـروزه و ضیافت هـای  اردوهـای  بـه  اشـاره  بـا  امیدیـان 
برگـزاری  گفـت:  انهـا،  خانـواده  و  بازنشسـتگان  روحیـه  ارتقـای  جهـت 
و  بگیـر  بازنشسـته، مسـتمری   81 و  هـزار  یـک  بـا حضـور  یکـروزه  اردوی 
خانـواده محتـرم آنهـا، اعـزام145 بازنشسـته خانـم بـه اردوی سـیاحتی، 
صدور حواله زیارتی و سیاحتی برای یک هزار و 212 بازنشسته، برگزاری 
مراسـم ضیافـت بـرای 187 نفـر از بازنشسـتگان بسـیجی و خانواده هـای 
آنهـا بـا همـکاری فرمانده انتظامی اسـتان سـمنان و تجلیـل از 12 آزاده و 
جانبـاز، 4بازنشسـته شـاخص و4 بازنشسـته نخبـه از جملـه اقدامـات ما 

کانون بازنشسـتگان اسـتان سـمنان جذب 6  در ایـن حـوزه بـود. رئیـس 
وکیـل همـکار  و ارائـه مشـاوره حقوقی رایگان به 9 بازنشسـته، مسـتمری 
فرماندهـی  فکـر  اتـاق  در  مسـتمر  حضـور  آنهـا،  خانواده هـای  و  بگیـر 
انتظامـی اسـتان، شهرسـتان ها و پلیس هـای تخصصـی و شـور عمومـی 
اسـتان، دیـدار بـا نمایندگان مجلس شـورای اسـامی در فصول مختلف 
کشـوری بـا اصاحات  سـال و پیگیـری تصویـب الیحـه مدیریـت خدمات 
مربوطـه، شـرکت در مراسـم تشـییع، تدفیـن، ترحیـم و چهلـم 51 نفـر از 
ح در شهرسـتان شـاهرود  متوفیـان، عقـد تفاهـم نامـه بـا2 فروشـگاه مطر
کـت و شـلوار و قنـادی بـا تخفیـف ویـژه بـرای بازنشسـتگان  جهـت تهیـه 
کانـون و 3 هـزار و 62 بلیـت  و اعطـای 2هـزار و 750 بلیـت اسـتخر توسـط 

کانـون در سـال 98 بـود. اسـتخر توسـط سـاتا از دیگـر برنامه هـای 
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کانون بازنشسـتگان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان از دیدار با  رئیس 
کانـون و برگـزاری اردوی یـک روزه بـرای 3 هزار و 128  360 نفـر از اعضـای 
بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانـواده آنهـا را از مهمترین اقدامات سـال 

کرد. کانون عنـوان  98 ایـن 

سـال  طـول  در  گفـت:  شـیبک   غامعلـی  بازنشسـته  دوم  سـرهنگ 
 5 از  بیـش  آنهـا  از  حمایـت  و  بازنشسـتگان  از  تکریـم  مسـیر  در   ،1398
کانـون سیسـتان و بلوچسـتان  بـه اجـرا در آمد. عنـوان برنامـه متنـوع در 
اولویت هـای  از  یکـی  بازنشسـته  اعضـای  از  دیـدار  برنامـه  افـزود:  وی 
کانـون در سـال 98 بـود و در ایـن خصـوص 252 بازنشسـته در منـزل و 
کانون و 70بازنشسـته، خانواده  38  بازنشسـته در بیمارسـتان از طریق 
بازنشسـتگان متوفی، مسـتمری بگیران و جانبازان از طریق فرماندهی 

گرفـت اسـت. انتظامـی اسـتان انجـام 
روحیـه  ارتقـای  بـه  توجـه  بلوچسـتان   و  سیسـتان  کانـون  رئیـس 
کانـون در  اقدامـات مهـم  از دیگـر  را  بگیـران  و مسـتمری  بازنشسـتگان 
بـا  ضیافـت  و  یکـروزه  اردوی  برگـزاری  کـرد:  تصریـح  و  عنـوان   98 سـال 
حضـور 3128 بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانـواده محتـرم آنهـا، اعـزام 
حوالـه  صـدور  سـیاحتی،  اردوی  بـه  بگیـر   مسـتمری  و  بازنشسـته    14
زیارتـی و سـیاحتی بـرای 110 بازنشسـته، برگـزاری مراسـم ضیافـت بـرای 
همـکاری  بـا  آنهـا  خانواده هـای  و  بسـیجی  بازنشسـتگان  از  نفـر   237
از  بازنشسـته    11 بـرای  کاال  سـبد  اعطـای  و  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 

بـود. ایـن حـوزه  مـا در  اقدامـات  جملـه 
سـرهنگ شـیبک تجلیـل از بازنشسـتگان و خانـواده محتـرم آنهـا را از 
گفـت: در سـال 98، از 206 آزاده  کـرد و  کانـون عنـوان  دیگـر برنامه هـای 
و جانبـاز، 11 بازنشسـته شـاخص تقدیـر شـد، ضمـن آنکه یک بازنشسـته 
نیز به عنوان نخبه، نویسـنده و مؤلف در اسـتان شناسـایی شـد تا از آن  

کانـون ناجـا در مـوارد لزوم اسـتفاده شـود.  بـا هماهنگـی 
آنهـا  فرزنـدان  و  بازنشسـتگان  اشـتغالزایی  بحـث  کـرد:  اضافـه  وی 

سیستان و بلوچستان

کانون بازنشستگان  تشریح اقدامات 
استان سیستان و بلوچستان در سال 98

 121 بـا  دیـدار  از  تهـران  اسـتان  شـرق  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
کانـون، برگـزاری اردوی یـک روزه بـرای یـک هـزار و 500  نفـر از اعضـای 
کاالی  بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانـواده محتـرم و اعطـای سـبد 

بـه یـک هـزار و 460 نفـر خبـر داد.
 ،1398 سـال  طـول  در  گفـت:  قاسـمی  ناصـر  بازنشسـته  سـرهنگ 
در مسـیر تکریـم از بازنشسـتگان و حمایـت از آنهـا بیـش از 20 عنـوان 

کانـون شـرق اسـتان تهـران بـه اجـرا در آمـد. برنامـه در 
وی افـزود: برنامـه دیـدار از اعضـای بازنشسـته یکـی از اولویت هـای 
کانون در سال 98 بود و در این خصوص 64 بازنشسته در منزل و 15 
کانـون و  42 بازنشسـته، خانـواده  بازنشسـته در بیمارسـتان از طریـق 
کانـون  بازنشسـتگان متوفـی، مسـتمری بگیـران و جانبـازان از طریـق 

گرفت. و فرماندهـی انتظامـی شـرق اسـتان تهران انجـام 
سـرهنگ قاسـمی تجلیـل از بازنشسـتگان و خانـواده محتـرم آنهـا 

شرق استان تهران

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
شرق استان تهران در سال 98

ایـن خصـوص ضمـن  کـه در  بـود  مـا در سـال 98  از دیگـر دغدغه هـای 
انتظـام  شـرکت های  در  بازنشسـته  نفـر    52 تعـداد  بـرای  اشـتغالزایی 

اسـت. پذیرفتـه  صـورت 
طـول  در  کـرد:  خاطرنشـان  شـیبک   غامعلـی  بازنشسـته  سـرهنگ 
کمـک  ایـن مـدت، 896 بازنشسـته وام توانمندسـازی، 69  بازنشسـته 

کردنـد. باعـوض  دریافـت 
گذشـته،  کانون سیسـتان و بلوچسـتان در سـال  از دیگر اقدامات این 
مشـاوره حقوقی و معاضدت قضایی رایگان به 3 بازنشسـته، مسـتمری 
انتظامـی  فرماندهـی  فکـر  اتـاق  در  آنها،حضـور  خانواده هـای  و  بگیـر 
اسـتان، شهرسـتان ها و پلیس هـای تخصصـی و شـور عمومـی اسـتان، 
دیـدار بـا نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی در فصـول مختلـف سـال 
اصاحـات  بـا  کشـوری  خدمـات  مدیریـت  الیحـه  تصویـب  پیگیـری  و 
مربوطـه، شـرکت در مراسـم تشـییع، تدفیـن، ترحیـم و چهلـم 104 نفـر از 
کانون ناجـا، عقد تفاهم  متوفیـان و ابـراز همـدردی  و اهـدا لـوح تسـلیت 
ح با تخفیف ویژه برای بازنشسـتگان، همکاری  نامـه بـا 5 فروشـگاه مطـر
کوثـر و مجتمـع   ورزشـی بعثـت  فرماندهـی  جهـت اسـتفاده از اسـتخر 
بـرای  اسـتخر  رایـگان  کارت   250 و  3هـزار  دریافـت  اسـتان،  انتظامـی 
بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران  جهت اسـتفاده از  اسـتخر های سـطح 

گرفتـه اسـت. اسـتان،  صـورت 
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از   ،98 سـال  در  گفـت:  و  کـرد  عنـوان  کانـون  برنامه هـای  دیگـر  از  را 
آنکـه  ضمـن  شـد،  تقدیـر  شـاخص  بازنشسـته   4 جانبـاز،  و  آزاده   28
اسـتان  در  مؤلـف  و  نویسـنده  نخبـه،  عنـوان  بـه  نیـز  بازنشسـته    15
لـزوم  مـوارد  ناجـا در  کانـون  بـا هماهنگـی  آنـان  از  تـا  شناسـایی شـد 

می گـردد.  اسـتفاده 
کـرد: بحـث اشـتغالزایی بازنشسـتگان و فرزنـدان آنهـا از  وی اضافـه 
کـه در ایـن خصـوص ضمـن  دیگـر دغدغه هـای مـا در سـال 98 بـود 
اشـتغالزایی بـرای تعـداد 2 نفـر بازنشسـته و 2 نفـر فرزنـد بازنشسـته در 

شـرکت های انتظـام و رهگشـا و... معرفـی شـدند.
روحیـه  ارتقـای  بـه  توجـه  تهـران  اسـتان  شـرق  کانـون  رئیـس 
کانـون در  بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران را از دیگـر اقدامـات مهـم 
کـرد: برگـزاری اردوی یکـروزه و ضیافـت بـا  سـال 98 عنـوان و تصریـح 
حضـوری  1500 بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانـواده محتـرم آنهـا، 
و  زیارتـی  حوالـه  صـدور  سـیاحتی،  اردوی  بـه  بازنشسـته   54 اعـزام 
سـیاحتی بـرای 64 بازنشسـته، برگـزاری مراسـم ضیافـت بـرای 1382 
نفـر از بازنشسـتگان بسـیجی و خانواده هـای آنها با همـکاری فرمانده 
کاال بـرای 1460 بازنشسـته  از جملـه  انتظامـی اسـتان و اعطـای سـبد 

اقدامـات مـا در ایـن حـوزه بـود.
طـول  در  کـرد:  خاطرنشـان  قاسـمی  ناصـر  بازنشسـته  سـرهنگ 
کمـک  ایـن مـدت، 173 بازنشسـته وام توانمندسـازی، 1 بازنشسـته 
کریم اهل بیت  باعـوض و32 بازنشسـته وام صنـدوق قـرض الحسـنه 
بـه 4 بازنشسـته و مسـتمری  کـرد و  امـام حسـن مجتبـی را دریافـت 

کمـک 5 میلیـون ریالـی شـد. بگیـر معسـر 
وی در خصـوص مشـاوره حقوقـی و معاضـدت قضایـی نیز از جذب 
5 وکیـل همـکار  و ارائـه خدمـات بـه 26 بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و 

خانواده هـای آنهـا خبـر داد.
اتـاق فکـر فرماندهـی انتظامـی اسـتان، شهرسـتان ها و  حضـور در 
نماینـدگان  بـا  دیـدار  اسـتان،  عمومـی  شـور  و  تخصصـی  پلیس هـای 
مجلـس شـورای اسـامی در فصـول مختلـف سـال و پیگیـری تصویب 
کشـوری بـا اصاحـات مربوطـه، شـرکت در  الیحـه مدیریـت خدمـات 
مراسـم تشـییع، تدفیـن، ترحیـم و چهلـم 28  نفـر از متوفیـان و نصـب 
کانـون ناجـا، عقـد تفاهـم نامـه با 3  فروشـگاه  بنـر و اهـدا لـوح تسـلیت 
ح جهـت تهیـه لوازم خانگـی با تخفیف ویژه برای بازنشسـتگان،  مطـر
شهرسـتان  در  گلهـا  ورزشـی  باشـگاه   از  اسـتفاده  جهـت  همـکاری 
کارت بـا تخفیـف 40 درصـد مرکـز آب  قرچـک،  دریافـت 2هـزار و 430 
درمانـی بـرای بازنشسـتگان و از اسـتخر شـهید اردسـتانی شهرسـتان 
کوثـر  اسـتخر  قرچـک،  شهرسـتان  ماآقایـی  شـهید  اسـتخر  پیشـوا، 
کدشـت  شهرسـتان ورامیـن و اسـتخر علـی ابـن ابیطالـب شهرسـتان پا
کانون  بـه صـورت نیـم بها اسـتفاده می شـود، از دیگـر برنامه هـای این 

بـوده اسـت.

مرحلـه  سـه  برگـزاری  تهـران  اسـتان  غـرب  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
4مرحلـه  و  خانـواده  همـراه  بـه  بازنشسـته   720 حضـور  بـا  یکـروزه  اردوی 

داد.  خبـر  خانـواده  بـا   محتـرم  بازنشسـته  نفـر   955 حضـور  بـا  ضیافـت 
سـال  برنامه هـای  تشـریح  در  فکـری  سـهراب  بازنشسـته  سـرهنگ 
روحیـه  ارتقـای  مسـیر  در  کانـون  ایـن  ویـژه  برنامه هـای  از  یکـی  گفـت:   98
یکـروزه  اردوی  برگـزاری سـه مرحلـه  آنهـا،  و خانـواده محتـرم  بازنشسـتگان 
بـا حضـور 720 بازنشسـته بـه همـراه خانـواده و 4مرحلـه ضیافـت بـا حضـور 
955  نفـر بازنشسـته محتـرم بـا خانـواده در تـاالر شـباهنگ شـهریار، برگـزاری 
مراسـم تکریم از آزادگان، جانبازان و ایثارگران با حضور 28 آزاده و 31 جانباز  
کـه بـا اسـتقبال بسـیار خـوب آنهـا روبـرو بـود. وی بـا اشـاره ارائـه 2 وام  بـود 
گذشـته 19 بازنشسـته  گفت: در سـال  اشـتغالزایی به فرزندان بازنشسـتگان 
و 4 فرزندان بازنشسـته جهت اشـتغال در موسسـه خیریه نیکوکاری ریحانه 
تهـران و موسسـه حفاظتـی و مراقبتـی نظـم آوران معرفـی شـدند. سـرهنگ 
فکـری تـاش در جهـت دیـدار بـا بازنشسـتگان، مسـتمری بگیـران، وظیفـه 
کانـون غـرب تهـران  بگیـران بـه ویـژه معسـرین و بیمـاران را از اولویت هـای 
نفـر   1600 و  تلفنـی  3100نفـر  حـدود  در  مـدت  ایـن  در  گفـت:  و  کـرد  عنـوان 
کردیـم ضمـن پاسـخ مناسـب  کانـون در ارتبـاط بودنـد و تـاش  حضـوری بـا 
کنیم.  بـه سـواالت و ابهامـات آنهـا، بـه نحو متقتضی مشـکات آنهـا را مرتفع 
انعقـاد  گفـت:  ادامـه  در  تهـران  اسـتان  غـرب  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
قیمـت  کاهـش  مسـیر  در  مختلـف  موسسـات  و  شـرکت ها  بـا  نامـه  تفاهـم 

بـرای رفـاه بهتـر بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران از دیگـر برنامه هـای سـال 
گذشـته بـود و توانسـتیم بـا سـه فروشـگاه  لـوازم خانگـی مـدرن و هوشـمند 
کـرد:  کنیـم.  وی اضافـه  جهـت خریـد اقسـاطی و بـا تخفیـف قـرارداد امضـا 
اسـتخر  شـهریار،  شـهرداری  اسـتخر های  رایـگان   و  بهـا  نیـم  بلیـت  خریـد 
کریـم، شـهدای فـاز سـه اندیشـه، قصـر  کریـم، ارسـنجانی ربـاط  دلفیـن ربـاط 
آبـی اسامشـهر،کمیل اسامشـهر، مرواریـد شـهر قـدس و مشـهدی فـاز سـه 

کانـون در ایـن حـوزه بـود. اندیشـه از دیگـر اقدامـات 

غرب استان تهران

کانون   تشریح فعالیت های 
غرب استان تهران در سال 1398
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کانـون بازنشسـتگان اسـتان فـارس از دیـدار با 800 بازنشسـته،  رئیـس 
برگـزاری 37 مرحلـه اردوی یـک روزه و اعطـای وام بـه 4353 بازنشسـته 

در سـال 98 خبـر داد.
گذشـت  کـه  گفـت: در سـالی  سـرهنگ بازنشسـته امـان اهلل جواهـری 
ماموریت هـا  بـه  عمـل  راسـتای  در  فـارس  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون 
و  هـدف  جامعـه  بـه  دهـی  خدمـات  افزایـش  جهـت  در  خـود  اهـداف  و 
و  آنـان  از  پشـتیبانی  و  پیشکسـوتان  منزلـت  و  شـأن  ارتقـاء  همچنیـن 
خانواده هـای محتـرم آن هـا در حـد تـوان فعالیت بسـیاری را انجام داد و 

کوششـی در ایـن مسـیر دریـغ نکـرد. از هیـچ 
وی افزود: توجه به معیشـت بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران و رفع 
کانـون اسـتان در سـال 98 بـود و در ایـن  مشـکات مالـی از اولویت هـای 
خصـوص بـه 353 نفـر  وام هـای قـرض الحسـنه و بـه حـدود 4000 نفـر هـر 
گردیـد. ضمـن آنکـه  نفـر وام 5 میلیـون تومـان توانمندسـازی سـابا اعطـا 
کمـک هزینـه حـق نگهـداری  گیـر اسـتان  245نفـر از پیشکسـوتان زمیـن 

برقرار شـد.

سـرهنگ جواهـری بـا اشـاره بـه دیـدار و ماقـات بـا حـدود 70 نفـر از 
پیشکسـوتان و مسـتمری بگیران بیمار بسـتری در منزل و یا بیمارستان 
گذشـته بـا حـدود  کانـون نیـز در سـال  گفـت: در بحـث دیـدار بـا اعضـای 
اسـتان دیـدار و ماقـات  بگیـران  از پیشکسـوتان و مسـتمری  نفـر    800

. شد
دیگـر  از  را  آنهـا  فرزنـدان  و  بازنشسـتگان  اشـتغال  بـه  توجـه  وی 
گفـت: معرفـی حـدود 100  کـرد و  کانـون فـارس عنـوان  اولویت هـای مهـم 
نفـز از پیشکسـوتان بـه موسسـات حفاظتـی و مراقبتـی، معرفـی بیـش از 
کـز  170 نفـر از فرزنـدان بازنشسـتگان و مسـتمری بیگـران اسـتان بـه مرا
ادارات  بـرای  نامـه  1400معرفـی  از  بیـش  صـدور  و  اسـتخدام  و  گزینـش 
دولتـی،  بانـک هـا، شـهرداری، پادگان هـای آموزشـی وظیفـه  عمومـی و 

غیـره  از جملـه اقدامـات مـا در ایـن بخـش بـود.

فارس

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
استان فارس در سال 1398

قزوین

کانون بازنشستگان  تشریح اقدامات 
استان قزوین در سال 98

کانون  کانـون بازنشسـتگان اسـتان فارس در تشـریح اقدامـات  رئیـس 
در بحـث ارتقـای روحیـه بازنشسـتگان و خانواده هـای محتـرم آنهـا نیـز 
گفـت: برگـزاری 37 مرحلـه اردوی یـک روزه بـا حضـور بیـش از1600 نفـر از 
پیشکسـوتان و مسـتمری بگیـران اسـتان بـه همـراه خانواده هـای آنـان 
برنامـه  مرحلـه  چهـار  در  خانـواده   519 حضـور  نفـر(،   3775 )مجموعـا 
محفل انس و الفت و ضیافت پیشکسـوتان و مسـتمری بگیران، حضور 
برنامه هـای  در  آنـان  خانواده هـای  و  پیشکسـوتان  از  نفـر   100 از  بیـش 
سـفرکرده  یـاران  یـادواره  برگـزاری  همچنیـن  و  خانوادگـی  روی  پیـاده 
جملـه  از  گذشـته  سـال  متوفـی  پیشکسـوتان  خانـواده   125 حضـور  بـا 

کاری بـود. برنامه هـای مـا در ایـن حـوزه 

ارائـه بیـش از 100 مـورد مشـاوره حقوقـی و معاضـدت قضایـی رایـگان، 
ارائه بیش از 100 مورد مشاوره رایگان در مرکز مشاوره معاونت اجتماعی 
کارت اسـتخر رایـگان  فرماندهـی انتظامـی اسـتان فـارس، توزیـع 4662 
گردهمایـی  کارت اسـتخر نیـم بهـا، برگـزاری 5 مرحلـه برنامـه  و 6336  
از  نفـر   374 حضـور  بـا  مقـدس  دفـاع  و  اسـام   رزمنـدگان  از  تجلیـل  و 
پیشکسـوتان و اعضـای خانـواده آنـان و اعـزام 26 نفـر از اعضـای خانواده 
کشـور در قالـب برنامه  پیشکسـوتان بـه مناطـق عملیاتـی جنـوب و غـرب 
که سـرهنگ جواهری در  کانـون فـارس بود  راهیـان نـور از دیگـر اقدامـات 

کـرد. گـو بـه آنهـا اشـاره  گفـت و  ایـن 

کانـون بازنشسـتگان اسـتان قزویـن از دیدار با 103 بازنشسـته،  رئیـس 
برگـزاری اردوهـای یـک روزه بـرای 944 نفـر و اعطـای یـک میلیـارد و 470 
کمک هـای باعـوض و قـرض الحسـنه بـه اعضـاء نیازمنـد  میلیـون ریـال 
مهمتریـن  عنـوان  بـه  )ع(  بیـت  اهـل  کریـم  خیریـه  صنـدوق  طریـق  از 

اقدامـات سـال 98 خبـر داد.
کانـون   1398 سـال  در  گفـت:  مهاجـر  محمـود  بازنشسـته  سـرهنگ 
گرفتـن تدابیر و سیاسـت های رئیـس و معاونین  اسـتان قزویـن بـا درنظـر 
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گام های  کیفـی بـه اعضـاء  کمـی و  کانـون ناجـا و بـا هـدف ارتقـاء خدمـات 
موثـری در تکریـم بازنشسـتگان برداشـت.

کـره  مذا یـا  و  جلسـه  ماقـات،   657  ،98 سـال  طـول  در  افـزود:  وی 
تلفنـی بـا مقامـات، دسـتگاه های اسـتانی و مسـئولین رده هـای سـتادی 

کانـون در مسـیر رفـع مشـکات بازنشسـتگان انجـام دادیـم.
سـرهنگ مهاجـر از دیـدار 590 بازنشسـته و مسـتمری بگیـر بـا رئیـس 
 103 منـزل  در  حضـور  بـا  گذشـته  سـال  در  گفـت:  و  داد  خبـر  کانـون، 

گـو شـد. و  گفـت  آنهـا دیـدار و  بـا  بازنشسـته، 
 وی در ادامه از 3 هزار و 770 مراجعه حضوری و 4 هزار و 750 تماس 
کانـون خبـر داد و یادآور شـد: برگزاری اردوهـای یکروزه در  تفلنـی اعضـا بـا 
کسـتان و البرز با مشـارکت 944 بازنشسـته به  شهرسـتان های قزوین، تا

کانـون قزوین بود. همـراه خانـواده از دیگـر برنامه های سـال 98 
کانـون بازنشسـتگان اسـتان قزویـن در خصوص وام هـای ارائه  رئیـس 
گفـت: یـک میلیـارد و 470 میلیـون ریـال  شـده بـه اعضـای نیازمنـد نیـز 
کریـم  از طریـق صنـدوق خیریـه  الحسـنه  قـرض  و  باعـوض  کمک هـای 

اهـل بیـت )ع( بـه اعضـاء نیازمنـد اعطـا شـد.

قــم

کانون بازنشستگان  عملکرد 
استان قم در سال 98

کانـون بازنشسـتگان اسـتان قـم از دیـدار بـا 230 بازنشسـته و  رئیـس 
رسـیدگی بـه مشـکات 77 بازنشسـته در سـال 98 خبـر داد.

کانون قم  سـرهنگ بازنشسـته ابوالفضل شـجاعی در تشـریح عملکرد 
گفـت: در سـایه تعامـل و همـکاری فرمانـده انتظامـی و اداره  در سـال 98 
بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح اسـتان توانسـتیم در زمینه هـای مختلـف 

کانون اسـتان ارائـه نمائیم. خدمـات ارزنـده ای را بـه اعضـاء 
گذشـته با 230 بازنشسـته و مسـتمری بگیر دیدار،  وی افزود: در سـال 
و 521 بازنشسـته و خانـواده محتـرم شـان )1506 نفـر(در مراسـم ضیافـت 

کردند. و اردوهـای یکروزه شـرکت 
سـرهنگ شـجاعی بـا اشـاره بـه ثبـت نـام 601 نفـر جهـت دریافـت وام 

کردستان

کانون بازنشستگان  تشریح اقدامات 
کردستان در سال 98 استان 

کردسـتان از دیـدار بـا 147 نفـر از  کانـون بازنشسـتگان اسـتان  رئیـس 
کانـون، برگـزاری اردوی یکـروزه و ضیافـت بـرای یـک هـزار و 55  اعضـای 
بازنشسـته، مسـتمری بگیر و خانواده محترم آنها و اشـتغالزایی برای 51 

نفـر از بازنشسـتگان خبـر داد.

گفـت: در طـول سـال 1398، در  سـرهنگ بازنشسـته حمیـد سـوری 
مسـیر تکریـم از بازنشسـتگان و حمایـت از آنهـا بیـش از 10 عنـوان برنامـه 

کردسـتان بـه اجـرا در آمـد. کانـون  در 
اولویت هـای  از  یکـی  بازنشسـته  اعضـای  از  دیـدار  برنامـه  افـزود:  وی 
کانـون در سـال 98 بـود و در ایـن خصـوص 110 بازنشسـته در منـزل و 20 
خانـواده  بازنشسـته،   17 و  کانـون  طریـق  از  بیمارسـتان  در  بازنشسـته 
بازنشسـتگان متوفـی، مسـتمری بگیران و جانبـازان از طریق فرماندهی 

گرفـت. انتظامـی اسـتان انجـام 
سـرهنگ سـوری تجلیـل از بازنشسـتگان و خانـواده محتـرم آنهـا را از 
گفـت: در سـال 98، از 22 آزاده و  کـرد و  کانـون عنـوان  دیگـر برنامه هـای 

گفـت: در مسـیر حمایـت از خانواده های  قـرض الحسـنه توانمندسـازی، 
بیماری هـای  دچـار  کـه  نیازمنـد  خانـواده   77 بـرای  نیازمنـد،  و  معسـر 
گرفت. صعـب العـاج بودنـد بالغ بر 237 میلیون تومان حمایت صورت 
اختصـاص وام قـرض الحسـنه موسسـه خیریـه امـام حسـن مجتبـی 
)ع( و سـایر مبـادی بـرای 19 نفـر بـه ارزش 640 میلیـون ریـال، اعطـای 
بلیـط اسـتخر رایـگان و نیـم بهـای بـرای 3 هـزار و 505 نفـر، توزیـع هـزار 
بازنشسـته  هـزار  بـرای  کرونـا  از  پیشـگیری  جهـت  در  بهداشـتی  بسـته 

سـبد  قالـب  در  ریـال  هـزار   500 و  میلیـون  یـک  هدیـه  کارت  اعطـای  و 
کانـون در  نـوروزی بـرای 2 هـزار و 35 بازنشسـته، از دیگـر برنامه هـای 
آنهـا  بـه  گـو  و  گفـت  ایـن  در  کـه سـرهنگ شـجاعی  بـود  گذشـته  سـال 

کـرد. اشـاره 
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کرمان

کانون بازنشستگان استان  تشریح اقدامات 
کرمان در سال 98

برگزاری اردوی یک روزه با حضور 4 هزار و 550 بازنشسـته، مسـتمری 
اشـتغالزایی  و  بازنشسـته   328 بـا  دیـدار  آنهـا،  محتـرم  خانـواده  و  بگیـر 
بـرای 83 بازنشسـته و فرزنـدان آنهـا در سـال 98 از مهمتریـن اقداماتـی 
گـزارش عملکـرد  کرمـان در  کانـون بازنشسـتگان اسـتان  کـه رئیـس  بـود 

کـرد. سـال 98 خـود، بـدان اشـاره 

گفـت: در طـول سـال 1398، در  سـرهنگ بازنشسـته محمـد شـجاعی 
مسـیر تکریـم از بازنشسـتگان و حمایـت از آنهـا بیـش از 76عنـوان برنامـه 

کرمـان بـه اجـرا در آمـد. کانـون  در 
اولویت هـای  از  یکـی  بازنشسـته  اعضـای  از  دیـدار  برنامـه  افـزود:  وی 
کانـون در سـال 98 بـود و در ایـن خصـوص 248بازنشسـته در منـزل و 
کانون و 52 بازنشسـته، خانواده  28 بازنشسـته در بیمارسـتان از طریق 
بازنشسـتگان متوفـی، مسـتمری بگیران و جانبـازان از طریق فرماندهی 

گرفـت. انتظامـی اسـتان انجـام 

آنهـا  فرزنـدان  و  بازنشسـتگان  اشـتغالزایی  بحـث  کـرد:  اضافـه  وی 
ایـن خصـوص ضمـن  کـه در  بـود  مـا در سـال 98  از دیگـر دغدغه هـای 
اشـتغالزایی بـرای تعـداد 77 نفـر بازنشسـته و 6 نفـر فرزنـد بازنشسـته در 
شـرکت های انتظـام و رهگشـا، بـه 12 نفـر از فرزنـدان بازنشسـته نیـز وام 

شـد. اعطـا  خوداشـتغالی 
روحیـه  ارتقـای  بـه  توجـه  کرمـان  بازنشسـتگان   کانـون  رئیـس 
در  کانـون  اقدامـات مهـم  از دیگـر  را  بگیـران  و مسـتمری  بازنشسـتگان 
بـا  ضیافـت  و  یکـروزه  اردوی  برگـزاری  کـرد:  تصریـح  و  عنـوان   98 سـال 
حضـور 4هـزار و 550 بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانـواده محترم آنها و 
صـدور حوالـه زیارتـی و سـیاحتی بـرای 157 بازنشسـته از جملـه اقدامات 

مـا در ایـن حـوزه بـود.
 49 مـدت،  ایـن  طـول  در  کـرد:  خاطرنشـان  شـجاعی  سـرهنگ 
کمـک باعـوض و 3 بازنشسـته وام صنـدوق قـرض الحسـنه  بازنشسـته 

جانبـاز، 8 بازنشسـته شـاخص و 3 بازنشسـته و فرزنـد بازنشسـته نخبـه 
تقدیـر شـد، ضمـن آنکـه 2 بازنشسـته نیـز بـه عنـوان نخبـه، نویسـنده و 
کانـون ناجـا در  مؤلـف در اسـتان شناسـایی شـد تـا از آنـان بـا هماهنگـی 

مـوارد لـزوم اسـتفاده می شـود. 

آنهـا  فرزنـدان  و  بازنشسـتگان  اشـتغالزایی  بحـث  کـرد:  اضافـه  وی 
ایـن خصـوص ضمـن  کـه در  بـود  مـا در سـال 98  از دیگـر دغدغه هـای 
حفاظتـی  شـرکت های  در  بازنشسـته  نفـر   51 تعـداد  بـرای  اشـتغالزایی 
مراقبتی، به 9 نفر از فرزندان بازنشسـته نیز وام خوداشـتغالی اعطا شـد.
و  بازنشسـتگان  روحیـه  ارتقـای  بـه  توجـه  کردسـتان  کانـون  رئیـس 
کانـون در سـال 98 عنـوان  مسـتمری بگیـران را از دیگـر اقدامـات مهـم 
 55 و  هـزار  حضـور  بـا  ضیافـت  و  یکـروزه  اردوی  برگـزاری  گفـت:  و  کـرد 
بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانـواده محتـرم آنهـا، اعـزام 21 بازنشسـته 
بـرای 4   و سـیاحتی  زیارتـی  و صـدور حوالـه  اردوی سـیاحتی  بـه  خانـم 

بـود. ایـن حـوزه  اقدامـات مـا در  از جملـه  بازنشسـته 
ایـن مـدت،  کـرد: در طـول  سـرهنگ بازنشسـته سـوری خاطرنشـان 
قـرض  صنـدوق  وام  بازنشسـته   12 توانمندسـازی،  وام  بازنشسـته   105
کـرد و به 18  کریـم اهـل بیـت امـام حسـن مجتبـی)ع( را دریافت  الحسـنه 

کمـک شـد. بازنشسـته و مسـتمری بگیـر معسـر 
وی در خصـوص مشـاوره حقوقـی و معاضـدت قضایـی نیـز از جـذب 
ارائـه خدمـات بـه 74 بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و  6 وکیـل همـکار  و 

داد. خبـر  آنهـا  خانواده هـای 
و  شهرسـتان ها  اسـتان،  انتظامـی  فرماندهـی  فکـر  اتـاق  در  حضـور 
نماینـدگان  بـا  دیـدار  اسـتان،  عمومـی  شـور  و  تخصصـی  پلیس هـای 
مجلـس شـورای اسـامی در فصـول مختلـف سـال و پیگیـری تصویـب 
در  شـرکت  مربوطـه،  اصاحـات  بـا  کشـوری  خدمـات  مدیریـت  الیحـه 
از متوفیـان و نصـب  نفـر  مراسـم تشـییع، تدفیـن، ترحیـم و چهلـم 41  
کانـون ناجـا، عقـد تفاهـم نامـه بـا 2  فروشـگاه  بنـر و اهـدا لـوح تسـلیت 
ح جهـت تهیـه لـوازم خانگـی بـا تخفیـف ویـژه بـرای بازنشسـتگان،  مطـر
همکاری جهت اسـتفاده از باشـگاه های ورزشـی پاس و شـهید حججی 
کارت بـا تخفیـف 50 درصـد  فرماندهـی انتظامـی اسـتان،  دریافـت 300 
مرکز آب درمانی برای بازنشسـتگان و از اسـتخر شـهید جالی فرماندهی 
انتظامـی اسـتان در روزهـای دوشـنبه و پنجشـنبه بـه صورت رایـگان و یا 

نیـم بهـا اسـتفاده می شـود، از دیگـر برنامه هـای اجـرا شـده اسـت.
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 139 بـه  و  کـرد  دریافـت  را  مجتبـی)ع(  حسـن  امـام  بیـت  اهـل  کریـم 
کمک 539 میلیون و 500 هزار ریالی  بازنشسـته و مسـتمری بگیر معسـر 
شـد.وی در خصـوص مشـاوره حقوقـی و معاضـدت قضایی نیـز از جذب  
13 وکیـل همـکار  و ارائـه خدمـات بـه  48 بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و 

داد. خبـر  آنهـا  خانواده هـای 
بازنشسـته  فرزنـد  و  بازنشسـته  و 4   از 3بازنشسـته شـاخص  تجلیـل 
نخبـه، حضـور در اتـاق فکـر فرماندهـی انتظامـی اسـتان، شهرسـتان ها 
نماینـدگان  بـا  دیـدار  اسـتان،  عمومـی  شـور  و  تخصصـی  پلیس هـای  و 
مجلـس شـورای اسـامی در فصـول مختلـف سـال و پیگیـری تصویـب 
در  شـرکت  مربوطـه،  اصاحـات  بـا  کشـوری  خدمـات  مدیریـت  الیحـه 
مراسـم تشـییع، تدفیـن، ترحیـم و چهلـم  76 نفـر از متوفیـان و نصـب 
کانـون ناجـا، عقـد تفاهـم نامـه بـا  4 فروشـگاه  بنـر و اهـدا لـوح تسـلیت 
ح جهـت تهیـه لـوازم خانگـی بـا تخفیـف ویـژه بـرای بازنشسـتگان،  مطـر
همکاری جهت اسـتفاده از باشـگاه های ورزشـی پاس و شـهید حججی 
کارت بـا تخفیـف 60 درصـد  فرماندهـی انتظامـی اسـتان،  دریافـت 230 
بهـا  نیـم  یـا  و  رایـگان  صـورت  بـه  بازنشسـتگان  بـرای  درمانـی  آب  مرکـز 

کانـون اسـتان بـوده اسـت. از دیگـر اقدامـات  اسـتفاده می شـو، 

کرمانشاه

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
کرمانشاه در سال 98 استان 

کانون، اعطای  کرمانشـاه از دیـدار بـا 470 نفر از اعضـای  کانـون  رئیـس 
از  173نفـر  بـرای  اشـتغالزایی  و  نفـر   300 و  هـزار   8 بـرای  کاالی  سـبد 

داد. خبـر  آنهـا  فرزنـدان  و  بازنشسـتگان 

مسـیر  در   ،1398 سـال  طـول  در  گفـت:  نجفـی  بازنشسـته  سـرهنگ 
در  برنامـه  از30عنـوان  بیـش  آنهـا  از  حمایـت  و  بازنشسـتگان  از  تکریـم 

آمـد. در  اجـرا  بـه  کرمانشـاه  کانـون 
اولویت هـای  از  یکـی  بازنشسـته  اعضـای  از  دیـدار  برنامـه  افـزود:  وی 
و  منـزل  ایـن خصوص394بازنشسـته در  در  و  بـود  کانـون در سـال 98 

کانـون و 22بازنشسـته، خانـواده  54 بازنشسـته در بیمارسـتان از طریـق 
بازنشسـتگان متوفی، مسـتمری بگیران و جانبازان از طریق فرماندهی 

گرفـت. انتظامـی اسـتان انجـام 
سـرهنگ نجفـی تجلیـل از بازنشسـتگان و خانـواده محتـرم آنهـا را از 
گفت: در سـال 98، از 2نفر آزاده و  کـرد و  کانـون عنـوان  دیگـر برنامه هـای 
جانباز، 5نفر بازنشسـته شـاخص و2 بازنشسـته و فرزند بازنشسته نخبه 
تقدیـر شـد، ضمـن آنکـه 2نفـر بازنشسـته نیـز بـه عنـوان نخبـه، نویسـنده 
کانـون ناجـا  و مؤلـف در اسـتان شناسـایی شـد تـا از آنـان بـا هماهنگـی 
اشـتغالزایی  بحـث  کـرد:  اضافـه  وی  گـردد.  اسـتفاده  لـزوم  مـوارد  در 
بازنشسـتگان و فرزنـدان آنهـا از دیگـر دغدغه هـای مـا در سـال 98 بـود 
کـه در ایـن خصـوص ضمـن اشـتغالزایی بـرای تعـداد 173 نفر بازنشسـته 
و 18 نفـر فرزنـد بازنشسـته در شـرکت های انتظـام و رهگشـا، به17نفـر از 

فرزنـدان بازنشسـته نیـز وام خوداشـتغالی داده شـد.
و  بازنشسـتگان  روحیـه  ارتقـای  بـه  توجـه  کرمانشـاه   کانـون  رئیـس 

کانـون در سـال 98 عنـوان  مسـتمری بگیـران را از دیگـر اقدامـات مهـم 
و  3هـزار  حضـور  بـا  ضیافـت  و  یکـروزه  اردوی  برگـزاری  کـرد:  تصریـح  و 
اعـزام  آنهـا،  محتـرم  خانـواده  و  بگیـر  مسـتمری  بازنشسـته،  نفـر   736
و  زیارتـی  حوالـه  صـدور  سـیاحتی،  اردوی  بـه  خانـم  بازنشسـته   14
سـیاحتی بـرای 212 بازنشسـته، برگـزاری مراسـم ضیافـت برای230نفـر 
از بازنشسـتگان بسـیجی و خانـواده آنهـا بـا همـکاری فرمانـده انتظامـی 
کاال بـرای 8300بازنشسـته  از جملـه اقدامـات مـا  اسـتان و اعطـای سـبد 
کرد: در طول  در این حوزه بود. سـرهنگ بازنشسـته نجفی خاطرنشـان 
کمک  این مدت،260بازنشسـته وام توانمندسـازی، 135نفر بازنشسـته 
کریـم اهـل بیـت  باعـوض و35 بازنشسـته وام صنـدوق قـرض الحسـنه 
کـرد و به 183بازنشسـته و مسـتمری  امـام حسـن مجتبـی)ع( را دریافـت 
و  حقوقـی  مشـاوره  خصـوص  در  شـد.وی  مالـی  کمـک  معسـر  بگیـر 
معاضـدت قضایـی نیـز از جذب5وکیـل همـکار  و ارائـه خدمـات بـه 21 

آنهـا خبـر داد. و خانواده هـای  بگیـر  بازنشسـته، مسـتمری 
و  شهرسـتان ها  اسـتان،  انتظامـی  فرماندهـی  فکـر  اتـاق  در  حضـور 
نماینـدگان  بـا  دیـدار  اسـتان،  عمومـی  شـور  و  تخصصـی  پلیس هـای 
مجلـس شـورای اسـامی در فصـول مختلـف سـال و پیگیـری تصویـب 
در  شـرکت  مربوطـه،  اصاحـات  بـا  کشـوری  خدمـات  مدیریـت  الیحـه 
مراسـم تشـییع، تدفیـن، ترحیـم و چهلـم 87 نفـر از متوفیـان و نصب بنر 
ح  کانـون ناجـا، عقـد تفاهـم نامـه بـا 3فروشـگاه مطر و اهـدا لـوح تسـلیت 
جهـت تهیـه لـوازم خانگی با تخفیـف ویژه برای بازنشسـتگان، همکاری 
انتظامـی  فرماندهـی  و  پـاس  ورزشـی  باشـگاه های  از  اسـتفاده  جهـت 
اسـتان،   اسـتفاده بازنشسـتگان از استخر پردیسان فرماندهی انتظامی 
اسـتان در روزهـای دوشـنبه و پنجشـنبه بـه صـورت رایـگان، اسـتفاده 
رایگان بازنشسـتگان از اسـتخر بعثت سـپاه اسـتان جهت بازنشسـتگان 

کانـون اسـتان بـوده اسـت. ازدیگـر برنامه هـای 
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کهگیلویه و بویراحمد

کانون بازنشستگان  تشریح اقدامات 
کهگیلویه و بویراحمد در سال 98 استان 

گلستان

کانون بازنشستگان  تشریح اقدامات 
گلستان در سال 98 استان 

کهگیلویـه و بویراحمـد از دیـدار بـا  کانـون بازنشسـتگان اسـتان  رئیـس 
کاالی بـرای یک هـزار و 19 نفر، و  کانـون، اعطـای سـبد  95 نفـر از اعضـای 

اشـتغالزایی بـرای 15 نفـر از بازنشسـتگان و فرزنـدان آنهـا خبر داد.

گفـت: در طـول سـال 1398، در  سـرهنگ پاسداربازنشسـته عباسـی 
مسـیر تکریـم از بازنشسـتگان و حمایـت از آنهـا بیـش از 12 عنـوان برنامـه 

کهگیلویـه و بویراحمـد بـه اجـرا در آمـد. کانـون اسـتان  در 
اولویت هـای  از  یکـی  بازنشسـته  اعضـای  از  دیـدار  برنامـه  افـزود:  وی 
کانـون در سـال 98 بـود و در ایـن خصـوص 48 بازنشسـته در منـزل و 9 
خانـواده  بازنشسـته،   28 و  کانـون  طریـق  از  بیمارسـتان  در  بازنشسـته 
بازنشسـتگان متوفـی، مسـتمری بگیران و جانبـازان از طریق فرماندهی 

گرفـت. انتظامـی اسـتان انجـام 
روح الـه عباسـی تجلیـل از بازنشسـتگان و خانـواده محتـرم آنهـا را از 
گفـت: در سـال 98، از 14 نفر آزاده  کـرد و  کانـون عنـوان  دیگـر برنامه هـای 
و جانبـاز، 4 نفـر بازنشسـته شـاخص و 1 فرزنـد بازنشسـته نخبـه تقدیـر 
شـد، ضمـن آنکـه 2 بازنشسـته نیـز بـه عنـوان نخبـه، نویسـنده و مؤلـف 
کانـون ناجـا در مـوارد  در اسـتان شناسـایی شـد تـا از آنـان بـا هماهنگـی 

لـزوم اسـتفاده شـود. 

آنهـا  فرزنـدان  و  بازنشسـتگان  اشـتغالزایی  بحـث  کـرد:  اضافـه  وی 
ایـن خصـوص ضمـن  کـه در  بـود  مـا در سـال 98  از دیگـر دغدغه هـای 
اشـتغالزایی بـرای تعـداد 12 نفـر بازنشسـته و 3 نفـر فرزنـد بازنشسـته در 
شـرکت های انتظـام و رهگشـا، بـه 3 نفـر از فرزنـدان بازنشسـته نیـز وام 

شـد. اعطـا  خوداشـتغالی 
کهگیلویـه و بویراحمـد  توجـه بـه ارتقـای روحیه  کانـون اسـتان  رئیـس 
در  کانـون  اقدامـات مهـم  از دیگـر  را  بگیـران  و مسـتمری  بازنشسـتگان 
بـا  ضیافـت  و  یکـروزه  اردوی  برگـزاری  کـرد:  تصریـح  و  عنـوان   98 سـال 
حضـور 200 بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانـواده محتـرم آنهـا، اعـزام 6 

گلسـتان از دیـدار و سرکشـی از 154 نفر از اعضای  کانـون اسـتان  رئیـس 
کاالی بـه 4669 نفـر، و اشـتغالزایی بـرای 13 نفـر از  کانـون، اعطـای سـبد 

بازنشسـتگان و فرزنـدان آنهـا خبـر داد.
اعضـای  از  دیـدار  برنامـه  گفـت:  اسـدی  جمیـل  بازنشسـته  سـرهنگ 
کانون در سـال 98 بود و در این خصوص  بازنشسـته یکی از اولویت های 
کانـون  104 بازنشسـته در منـزل و 28 بازنشسـته در بیمارسـتان از طریـق 
و  بگیـران  مسـتمری  متوفـی،  بازنشسـتگان  خانـواده  بازنشسـته،   27 و 

گرفـت. جانبـازان از طریـق فرماندهـی انتظامـی اسـتان انجـام 
وی افـزود: در بحـث تجلیـل از بازنشسـتگان و خانـواده محتـرم آنها،در 
سـال 98، از 24 آزاده و جانبـاز، 10 بازنشسـته شـاخص و 2 بازنشسـته و 

بازنشسـته بـه اردوی سـیاحتی، صـدور حوالـه زیارتـی و سـیاحتی بـرای 
از بازنشسـتگان  بـرای 12 نفـر  30  بازنشسـته، برگـزاری مراسـم ضیافـت 
و  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  بـا همـکاری  آنهـا  و خانواده هـای  بسـیجی 
کاال بـرای هـزار و 19  بازنشسـته و مسـتمری بگیـر  از جملـه  اعطـای سـبد 
اقدامـات مـا در ایـن حـوزه بـود. سـرهنگ پاسـدار بازنشسـته سـید روح 
کـرد: در طـول ایـن مـدت، 45 بازنشسـته وام  الـه عباسـی خاطرنشـان 
وام  بازنشسـته  و46  باعـوض  کمـک  بازنشسـته   2 توانمندسـازی، 
را  مجتبـی)ع(  حسـن  امـام  بیـت  اهـل  کریـم  الحسـنه  قـرض  صنـدوق 
کرده انـد و همچنیـن بـه 12 بازنشسـته و مسـتمری بگیـر معسـر  دریافـت 
و  حقوقـی  مشـاوره  خصـوص  در  وی  شـد.  ریالـی  میلیـون   20 کمـک 
معاضـدت قضایـی نیـز از جـذب 5 وکیـل همـکار  و ارائـه خدمـات بـه 20 

داد. خبـر  آنهـا  خانواده هـای  و  بگیـر  مسـتمری  بازنشسـته، 
و  شهرسـتان ها  اسـتان،  انتظامـی  فرماندهـی  فکـر  اتـاق  در  حضـور 
نماینـدگان  بـا  دیـدار  اسـتان،  عمومـی  شـور  و  تخصصـی  پلیس هـای 
مجلـس شـورای اسـامی در فصـول مختلـف سـال و پیگیـری تصویـب 
در  شـرکت  مربوطـه،  اصاحـات  بـا  کشـوری  خدمـات  مدیریـت  الیحـه 
مراسم تشییع، تدفین، ترحیم و چهلم 35  نفر از متوفیان و نصب بنر و 

ح  کانـون ناجـا، عقد تفاهـم نامه با یک فروشـگاه مطر اهـدا لـوح تسـلیت 
جهـت تهیـه لـوازم خانگـی با تخفیف ویـژه برای بازنشسـتگان، همکاری 
جهـت اسـتفاده از سـالن ورزشـی امـام علـی فرماندهـی انتظامی اسـتان، 
از  بگیـران  مسـتمری  و  بازنشسـتگان  بـرای  اسـتخر  کارت   260 دریافـت 
اسـتخر خلیـج فـارس در روزهای دوشـنبه و پنجشـنبه به صـورت رایگان 

می شـود. اسـتفاده 
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فرزند بازنشسـته نخبه تقدیر شـد، ضمن آنکه 4 بازنشسـته نیز به عنوان 
نخبـه، نویسـنده و مؤلـف در اسـتان شناسـایی، تـا از آنـان بـا هماهنگـی 

کانـون ناجـا در مـوارد لـزوم اسـتفاده شـود.
بحـث  در  گرفتـه  انجـام  فعالیـت  خصـوص  در  اسـدی  سـرهنگ 
گفـت: در ایـن خصـوص اقـدام الزم جهـا اشـتغال 10 نفـر  اشـتغالزایی، نیـز 
رهگشـا  و  انتظـام  شـرکت های  در  بازنشسـته  فرزنـد  نفـر   3 و  بازنشسـته 
روحیـه  ارتقـای  بـه  توجـه  گلسـتان  اسـتان  کانـون  رئیـس  شـد.  فراهـم 
در  کانـون  مهـم  اقدامـات  دیگـر  از  را  بگیـران  مسـتمری  و  بازنشسـتگان 
بـا  ضیافـت  و  یکـروزه  اردوی  برگـزاری  کـرد:  تصریـح  و  عنـوان   98 سـال 

حضـور 2588 بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانـواده محتـرم آنهـا، اعـزام 
زیارتـی و  بـه اردوی سـیاحتی، صـدور حوالـه  بازنشسـته خانـم  تعـدادی 
سـیاحتی بـرای 98 بازنشسـته، برگـزاری مراسـم ضیافـت بـرای 60 نفـر از 
بازنشسـتگان بسـیجی و خانواده هـای آنهـا با همکاری فرمانـده انتظامی 
کاال بـرای 220 بازنشسـته  از جملـه اقدامـات مـا  اسـتان و اعطـای سـبد 
کرد:  در ایـن حـوزه بـود. سـرهنگ بازنشسـته جمیـل اسـدی خاطرنشـان 
در طـول ایـن مـدت، 1671 بازنشسـته وام توانمندسـازی، 90 بازنشسـته 
کریـم اهـل  کمـک باعـوض و 39 بازنشسـته وام صنـدوق قـرض الحسـنه 
و  بازنشسـته   57 بـه  و  کـرد  دریافـت  را  مجتبـی)ع(  حسـن  امـام  بیـت 

شـد. ریالـی  میلیـون   3668000000 کمـک  معسـر  بگیـر  مسـتمری 

وی در خصـوص مشـاوره حقوقـی و معاضـدت قضایـی نیـز از جـذب 
و  بگیـر  مسـتمری  بازنشسـته،   3 بـه  خدمـات  ارائـه  و  همـکار  وکیـل   4
فرماندهـی  فکـر  اتـاق  آنهـا خبـر داد. همچنیـن حضـور در  خانواده هـای 
انتظامـی اسـتان، شهرسـتان ها و پلیس هـای تخصصـی و شـور عمومـی 
اسـتان، دیـدار بـا نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی در فصـول مختلف 
کشـوری بـا اصاحـات  سـال و پیگیـری تصویـب الیحـه مدیریـت خدمـات 
نفـر   59 چهلـم  و  ترحیـم  تدفیـن،  تشـییع،  مراسـم  در  شـرکت  مربوطـه، 
کانـون ناجـا، عقـد تفاهـم  لـوح تسـلیت  بنـر و اهـدا  از متوفیـان و نصـب 
بـا تخفیـف ویـژه  لـوازم خانگـی  ح جهـت تهیـه  بـا 5 فروشـگاه مطـر نامـه 
مـی رود.  به شـمار  کانـون  ایـن  فعالیت هـای  دیگـر  از  بازنشسـتگان  بـرای 
ورزشـی  اسـتخر  از  اسـتفاده  جهـت  همـکاری  اسـدی  جمیـل  گفتـه  بـه 
بـا تخفیـف   ناجـا و فرماندهـی انتظامـی اسـتان،  دریافـت بلیـط اسـتخر 
از اسـتخر شـهدای  بازنشسـتگان و  بـرای  70 درصـدی مرکـز آب درمانـی 
کل روزهـای هفتـه بصـورت تخفیـف 70  فرماندهـی انتظامـی اسـتان در 

گیالن

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
گیالن در سال 98 استان 

گیـان از برگـزاری مراسـم ضیافـت  کانـون بازنشسـتگان اسـتان  رئیـس 
بـرای 3 هـزار و 833 نفـر و دیـدار از 300 بازنشسـته و مسـتمری بگیـر در 

منـزل و بـه عنـوان دو برنامـه ویـژه سـال 98 خبـر داد.

گفـت: یکـی از برنامـه مـا در  سـرهنگ بازنشسـته قاسـم یوسـف زاده 
مسـتمری  و  بازنشسـتگان  از  بسـیاری  اسـتقبال  مـورد  کـه   98 سـال 
و  اسـتان  مرکـز  در  ضیافـت  مراسـم های  برگـزاری  گرفـت،  قـرار  بگیـران 
شهرسـتان های تابعـه بـا حضـور یـک هـزار و 381 بازنشسـته و مسـتمری 

بـود.  نفـر(   )در مجمـوع 3833  آنـان  بهمـراه خانـواده  بگیـر 
از دیگـر برنامه هـای مـا  از بازنشسـتگان  افـزود: دیـدار و سرکشـی  وی 
بـود و در ایـن خصوصـی بـا 300 نفـر بازنشسـته و مسـتمری بگیـر در منزل 
دیـدار شـد. سـرهنگ یوسـف زاده بـا اشـاره بـه تعامـات ویـژه فرماندهـی 
کاالی از مصوبـات  کانـون در جهـت دریافـت سـبد  انتظامـی اسـتان بـا 
از  حمایـت  راسـتای  در  گفـت:  ناجـا،  معیشـت  و  حکمـت  کمیسـیون 
گیـان در سـال 98 در دو  بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران ناجـا اسـتان 
کاال بـه ایـن عزیـزان اعطـا شـد. در مرحلـه اول بـه 7 هـزار  مرحلـه سـبد 
کارت هدیـه یـک میلیـون و 500هـزار ریالـی و در مرحلـه دوم  و 526 نفـر 
از طریـق فرمانـده  کارت هدیـه 2میلیـون ریالـی  بـرای 7هـزار و 800 نفـر 
دفاتـر  و  اسـتان  کانـون  کارکنـان  همـت  بـه  و  تامیـن  اسـتان  انتظامـی 

توزیـع شـد.  بیـن اعضـا  نمایندگـی شهرسـتان ها 

درصـدی اسـتفاده می شـود.ضمنا جهـت اسـتفاده از اسـتخر شـنای فـا. 
اسـتان طـی هماهنگـی روزانـه 40 نفـر بازنشسـته و خانـواده بـا تخفیـف 
70% اسـتفاده  کرده انـد در مجمـوع و در طـول سـال 12000 نفـر بهـره منـد 
شـده انـد. و 2467 فقـره بلیـط اسـتخر رایـگان از اداره در طـول سـال از 
گوشـت  سـهمیه  اخـذ  همچنیـن،  اسـت.  شـده  دریافـت  خدمـات  ایـن 
و  مینودشـت  و  کردکـوی  و  گـرگان  شهرسـتان  در  بـازار  تنظیـم  قیمـت 
کیلوگرم  بندرترکمـن تعـداد افـراد منتفع شـده 1445 و در مجمـوع 3698 

خ تنظیـم بـازار اخـذ و بیـن اعضـاء توزیـع شـد. گوشـت نـر
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لرستان

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
استان لرستان در سال 98

مازندران

کانون بازنشستگان  تشریح اقدامات 
استان مازندران در سال 98

کانـون بازنشسـتگان اسـتان لرسـتان از دیـدار بـا 319 نفـر از  رئیـس 
کانون و اشـتغالزایی برای 224 نفر از بازنشسـتگان و فرزندان  اعضای 

آنهـا خبر داد.

سـال  طـول  در  گفـت:  پیدایـش   امیدعلـی  بازنشسـته  سـرهنگ 
1398، در مسـیر تکریـم از بازنشسـتگان و حمایـت از آنهـا بیـش از 7 

آمـد. بـه اجـرا در  لرسـتان  کانـون  برنامـه در  عنـوان 
وی افـزود: برنامـه دیـدار از اعضـای بازنشسـته یکـی از اولویت هـای 
کانـون در سـال 98 بـود و در ایـن خصـوص 259 بازنشسـته در منـزل 
بازنشسـته،  و 26  کانـون  از طریـق  بیمارسـتان  بازنشسـته در  و 34  
از  جانبـازان  و  بگیـران  مسـتمری  متوفـی،  بازنشسـتگان  خانـواده 

گرفـت. انجـام  اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی  طریـق 
محتـرم  خانـواده  و  بازنشسـتگان  از  تجلیـل  پیدایـش  سـرهنگ 
گفـت: در سـال 98،  کـرد و  کانـون عنـوان  آنهـا را از دیگـر برنامه هـای 
آنکـه  ضمـن  شـد،  تقدیـر  نخبـه  بازنشسـته  فرزنـد  و  بازنشسـته   6 از 
یـک  بازنشسـته نیـز بـه عنـوان نخبـه، نویسـنده و مؤلـف در اسـتان 
لـزوم  مـوارد  ناجـا در  کانـون  بـا هماهنگـی  آنـان  از  تـا  شناسـایی شـد 

می گـردد.  اسـتفاده 
کـرد: بحـث اشـتغالزایی بازنشسـتگان و فرزنـدان آنهـا از  وی اضافـه 
کـه در ایـن خصـوص ضمـن  دیگـر دغدغه هـای مـا در سـال 98 بـود 

بازنشسـتگان  بـه  توجـه  گیـان  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
کـرد  کانـون عنـوان  نیازمنـد و بیمـاران خـاص را یکـی دیگـر از اولیت هـای 
گفـت: در اجـرای برنامـه حمایـت از بازنشسـتگان نیازمنـد و بیمـاران  و 
کمیسـیون  خـاص و شناسـایی ایـن افراد، پرونده 50 بازنشسـته نیازمند 
عزیـزان  ایـن  بـرای  کـه  ح،  طـر سـاتا  بازنشسـتگان  از  حمایـت  کارگـروه 
کمـک مالـی باعـوض از 2 میلیـون ریـال تـا 7 میلیـون ریـال بـه  اعطـای 

صـورت ماهیانـه مصـوب شـد.

اشـتغالزایی بـرای تعـداد 160  نفـر بازنشسـته در شـرکت های انتظـام 
خوداشـتغالی  وام  نیـز  بازنشسـته  فرزنـدان  از  نفـر   64 بـه  رهگشـا،  و 
کانـون اسـتان لرسـتان  توجـه بـه ارتقـای روحیـه  اعطـا شـد. رئیـس 
کانـون  مهـم  اقدامـات  دیگـر  از  را  بگیـران  مسـتمری  و  بازنشسـتگان 
کـرد: برگـزاری اردوی یکـروزه و ضیافـت بـا  در سـال 98 عنـوان تصریـح 
حضـور 2 هـزار و 685 بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانـواده محتـرم 
آنهـا، صـدور حوالـه زیارتـی و سـیاحتی بـرای 141  بازنشسـته از جملـه 

اقدامـات مـا در ایـن حـوزه بـود.
 171 مـدت،  ایـن  طـول  در  کـرد:  خاطرنشـان  پیدایـش   امیدعلـی 
باعـوض  کمـک  بازنشسـته   134 و   توانمندسـازی  وام  بازنشسـته 
کریـم اهـل بیـت امـام حسـن مجتبـی)ع( را  صنـدوق قـرض الحسـنه 
کمک 2،3  کرد و به 134  بازنشسـته و مسـتمری بگیر معسـر  دریافت 

و4 میلیـون ریالـی شـد.
وی در خصـوص مشـاوره حقوقـی و معاضـدت قضایی نیز از جذب 
یـک وکیـل همـکار و ارائـه خدمـات بـه 22  بازنشسـته، مسـتمری بگیر 

و خانواده هـای آنهـا خبـر داد.
گذشته انجام شده است عبارتند  که در سال  از دیگر برنامه هایی 
از،  حضـور در اتـاق فکـر فرماندهـی انتظامـی اسـتان، شهرسـتان ها و 
نماینـدگان  بـا  دیـدار  اسـتان،  عمومـی  شـور  و  تخصصـی  پلیس هـای 
مجلـس شـورای اسـامی در فصـول مختلـف سـال و پیگیـری تصویب 
کشـوری بـا اصاحـات مربوطـه، شـرکت در  الیحـه مدیریـت خدمـات 
مراسـم تشـییع، تدفیـن، ترحیـم و چهلـم 55  نفـر از متوفیـان و نصـب 
کانـون ناجـا، عقـد تفاهـم نامه با 10  فروشـگاه  بنـر و اهـدا لـوح تسـلیت 
ح جهـت تهیـه لـوازم خانگی با تخفیف ویژه برای بازنشسـتگان،  مطـر
حـرم  مدافـع  شـهدای  ورزشـی  باشـگاه   از  اسـتفاده  جهـت  همـکاری 
کارگـران و حمـزه خـرم  فرماندهـی انتظامـی اسـتان، از اسـتخر الغدیـر، 
کارگـران و نسـاجی بروجـرد – صنایـع دفـاع دورود – فجـر  لـه،  آبـاد- ال
سلسـله و امام حسـین )ع( الیگودرز  در روزهای ایام هفته  به صورت 

رایـگان و یـا نیـم بهـا اسـتفاده می شـود.

اعضـای  از  نفـر   423 از  سرکشـی  و  دیـدار  از  مازنـدران  کانـون  رئیـس 
کاالی بـه 9592 نفـر و اشـتغالزایی بـرای 55 نفـر از  کانـون، اعطـای سـبد 

آنهـا خبـر داد. بازنشسـتگان و فرزنـدان 
سـرهنگ بازنشسـته سیدمسعودسـلیم بهرامـی در تشـریح اقدامـات 
گفـت: در طـول  گذشـته،  کانـون بازنشسـتگان اسـتان مازنـدران در سـال 
سـال 1398، در مسـیر تکریـم از بازنشسـتگان و حمایـت از آنهـا بیـش از 

کانـون مازنـدران بـه اجـرا در آمـد. 125 عنـوان برنامـه در 
اولویت هـای  از  یکـی  بازنشسـته  اعضـای  از  دیـدار  برنامـه  افـزود:  وی 
کانـون در سـال 98 بـود و در ایـن خصـوص 321 بازنشسـته در منـزل، 64 
بازنشسـته، خانـواده  کانـون و 38  از طریـق  بیمارسـتان  بازنشسـته در 
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بازنشسـتگان متوفی، مسـتمری بگیران و جانبازان از طریق فرماندهی 
گرفـت. انتظامـی اسـتان انجـام 

بازنشسـتگان و خانـواده محتـرم  از  بهرامـی تجلیـل  سـرهنگ سـلیم 
گفـت: در سـال 98، از  کـرد و  کانـون عنـوان  آنهـا را از دیگـر برنامه هـای 
فرزنـد  و  بازنشسـته   18 و  شـاخص  بازنشسـته   23 جانبـاز،  و  آزاده   95
بازنشسـته نخبـه تقدیـر شـد، ضمـن آنکـه 28 بازنشسـته نیـز بـه عنـوان 
بـا  آنـان  از  تـا  شـد  شناسـایی  اسـتان  در  مؤلـف  و  نویسـنده  نخبـه، 

می شـود.  اسـتفاده  لـزوم  مـوارد  در  ناجـا  کانـون  هماهنگـی 

آنهـا  فرزنـدان  و  بازنشسـتگان  اشـتغالزایی  بحـث  کـرد:  اضافـه  وی 
ایـن خصـوص ضمـن  کـه در  بـود  مـا در سـال 98  از دیگـر دغدغه هـای 
اشـتغالزایی بـرای تعـداد 230 نفـر بازنشسـته و 25 نفـر فرزنـد بازنشسـته 
در شـرکت های انتظـام و رهگشـا، بـه 35 نفـر از فرزنـدان بازنشسـته نیـز 

شـد. اعطـا  خوداشـتغالی  وام 
و  بازنشسـتگان  روحیـه  ارتقـای  بـه  توجـه  مازنـدران  کانـون  رئیـس 
کانـون در سـال 98 عنـوان  مسـتمری بگیـران را از دیگـر اقدامـات مهـم 
 4636 حضـور  بـا  ضیافـت  و  یکـروزه  اردوی  برگـزاری  کـرد:  تصریـح  و 
بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانـواده محتـرم آنهـا، صدور حوالـه زیارتی 
بـرای 62  برگـزاری مراسـم ضیافـت  بازنشسـته،  بـرای 385  و سـیاحتی 
نفـر از بازنشسـتگان بسـیجی و خانواده هـای آنهـا بـا همـکاری فرمانـده 
جملـه  از  بازنشسـته     85 بـرای  کاال  سـبد  اعطـای  و  اسـتان  انتظامـی 

اقدامـات مـا در ایـن حـوزه بـود.
ایـن  کـرد: در طـول  بهرامـی خاطرنشـان  بازنشسـته سـلیم  سـرهنگ 
مـدت، 275 بازنشسـته وام توانمندسـازی،30  بازنشسـته وام صنـدوق 
کردند  کریـم اهل بیت امام حسـن مجتبـی)ع( را دریافت  قـرض الحسـنه 
کمک 83میلیون و 500هزار  و به 36  بازنشسـته و مسـتمری بگیر معسـر 

ریالی شـد.
وی در خصـوص مشـاوره حقوقـی و معاضـدت قضایـی نیـز از جـذب 
و  بگیـر  مسـتمری  بازنشسـته،   13 بـه  خدمـات  ارائـه  و  همـکار  وکیـل   2

داد. خبـر  آنهـا  خانواده هـای 
و  شهرسـتان ها  اسـتان،  انتظامـی  فرماندهـی  فکـر  اتـاق  در  حضـور 
نماینـدگان  بـا  دیـدار  اسـتان،  عمومـی  شـور  و  تخصصـی  پلیس هـای 
مجلـس شـورای اسـامی در فصـول مختلـف سـال و پیگیـری تصویـب 
در  شـرکت  مربوطـه،  اصاحـات  بـا  کشـوری  خدمـات  مدیریـت  الیحـه 

مراسـم درگذشـت 110 نفـر از متوفیـان و نصـب بنـر و اهـدا لـوح تسـلیت 
ح جهـت تهیـه لـوازم  کانـون ناجـا، عقـد تفاهـم نامـه بـا 15 فروشـگاه مطـر
خانگـی بـا تخفیـف ویـژه بـرای بازنشسـتگان، همـکاری جهـت اسـتفاده 
دریافـت   و  اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی  پـاس  ورزشـی  باشـگاه های  از 
بـرای  رایـگان  بعضـًا  و  درصـد   70 تخفیـف  بـا  اسـتخر  کارت   980 و  هـزار 
بازنشسـتگان بـا عقـد قـرارداد بـا اسـتخرهای بخـش خصوصـی از دیگـر 
آنهـا  بـه  مازنـدران  اسـتان  کانـون  رئیـس  کـه  بـود   98 سـال   اقدامـات 

کرد. اشاره 

استان مرکزی

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
استان مرکزی در سال 98

کانـون بازنشسـتگان اسـتان مرکـزی از دیـدار بـا 170 بازنشسـته  رئیـس 
همـراه  بـه  469بازنشسـته  بـرای  ضیافـت  برگـزاری  و  بگیـر  مسـتمری  و 

خانـواده خبـر داد.
از  تکریـم  گفـت:  مهـدی  محمدصـادق  بازنشسـته  دوم  سـرهنگ 
بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران از اولویت هـای اصلـی مـا در سـال 98 
بـود. دیـدار بـا 150 نفـر از بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران در منزل آنان 
بیمارسـتان  در  بسـتری  و عیادت از 20 نفر از پیشکسوتان بیمار 

بـود. ایـن حـوزه  مـا در  اقدامـات  از جملـه  بسـتری 
وی افزود: در همین ارتباط  469 نفر از پیشکسوتان استان به اتفاق 

کردند. کانون در سال 98 شزکت  خانواده در برنامه های ضیافت 

سـرهنگ مهـدی در تشـریح وام هـای ارائـه بـه بازنشسـتگان در مسـیر 
گذشـته 98 بازنشسـته  گفت: در سـال  کمک به معیشـت این عزیزان نیز 
و مسـتمری بگیـر وام قـرض الحسـنه توانمدسـازی سـابا، 58 بازنشسـته 
بازنشسـته وام  بازنشسـته وام خـود اشـتغالی و 2  وام جعالـه، 5 فرزنـد 
مجتبـی  حسـن  امـام  بیـت  اهـل  کریـم  خیریـه  موسسـه  الحسـنه  قـرض 
کردنـد. ضمـن آنکـه بـرای 9 نفـر از بازنشسـتگان نیازمنـد  )ع( را دریافـت 
کریـم اهـل بیـت امـام  کمـک باعـوض از محـل صنـدوق موسسـه خیریـه 
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هرمزگان

همدان

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
استان هرمزگان در سال 98

کانون بازنشستگان  تشریح اقدامات 
استان همدان در سال 98

از  148نفـر  بـا  دیـدار  از  هرمـزگان  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
فرزنـدان  و  بازنشسـتگان  از  بـرای 34نفـر  اشـتغالزایی  و  کانـون  اعضـای 

آنهـا در سـال 98 خبـر داد.
برنامه هـای  زاده در تشـریح  نمـردی  اسـماعیل  بازنشسـته  سـرهنگ 
از  یکـی  بازنشسـته  اعضـای  از  دیـدار  برنامـه  کانون،گفـت:   98 سـال 
کانـون در سـال 98 بـود و در ایـن خصـوص 69بازنشسـته  اولویت هـای 
کانون و 30بازنشسـته،  در منزل و 14 بازنشسـته در بیمارسـتان از طریق 
خانـواده بازنشسـتگان متوفـی، مسـتمری بگیـران و جانبـازان از طریـق 

گرفـت. فرماندهـی انتظامـی اسـتان انجـام 
تجلیـل از بازنشسـتگان و خانـواده محتـرم آنهـا را از دیگـر برنامه هـای 
آزاده و 135 جانبـاز و 2  از 3  گفـت: در سـال 98،  و  کـرد  کانـون عنـوان 
بازنشسـته شـاخص تقدیـر شـد، ضمـن آنکـه 3 بازنشسـته نیـز بـه عنـوان 

یـک  اردوی  برگـزاری  از  همـدان  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
روزه بـرای یـک هـزار و 145 بازنشسـته و مسـتمری بگیـر، دیـدار بـا 239 
بازنشسـته و مسـتمری بگیـر و ارائـه وام قـرض الحسـنه بـرای 143 نفـر در 

حسـن مجتـی )ع( پرداخـت شـد و پرونـده 31 نفـر از پیشکسـوتان زمیـن 
کمـک هزینـه حـق نگهـداری بـه سـابا اسـتان ارسـال  گیـر جهـت دریافـت 
کمـک هزینـه حـق نگهـداری  کـه بـرای 24 نفـر از ایـن پیشکسـوتان،  شـد 

برقرار شـد.
برگزاری جلسـات متعدد شـواری هماهنگی نیروهای مسـلح اسـتان، 
مدیـرکل  بـا  دیـدار  و  اسـتان  انتظامـی  معاونیـن  و  فرمانـده  بـا  دیـدار 
سـازمان تامیـن اجتماعـی نیروهـای مسـلح اسـتان بـه منظـور پیگیری و 
بررسـی مشـکات پیشکسـوتان، تکریم از 19 خانواده درگذشـتگان، ارائه 
متقاضـی،  بازنشسـته   28 بـرای  قضایـی  معاضـدت  و  حقوقـی  مشـاوره 
ارائـه مشـاوره رایـگان بـرای 240 بازنشسـته و خانـواده آنهـا از طریـق مرکـز 
مشـاوره معاونـت اجتماعـی فرماندهـی انتظامی اسـتان و انعقـاد قرارداد 
بـا تخفیـف ویـژه بـا اسـتخرهای سـطح اسـتان مرکـزی از دیگـر اقداماتـی 
کانون اسـتان  کـه سـرهنگ مهـدی در تشـریح برنامه هـای سـال 98  بـود 

کـرد. عنـوان 

نخبـه، نویسـنده و مؤلـف در اسـتان شناسـایی، تـا از آنـان بـا هماهنگـی 
کانـون ناجـا در مـوارد لـزوم اسـتفاده شـود. 

آنهـا  فرزنـدان  و  بازنشسـتگان  اشـتغالزایی  بحـث  کـرد:  اضافـه  وی 
کـه در ایـن خصـوص ضمـن  از دیگـر دغدغه هـای مـا در سـال 98 بـود 
اشـتغالزایی بـرای تعـداد 9 نفـر بازنشسـته و 25 نفـر فرزنـد بازنشسـته در 
شـرکت های انتظـام و رهگشـا، بـه 3 نفـر از فرزنـدان بازنشسـته نیـز وام 
کانـون سـرهنگ بازنشسـته اسـماعیل  خوداشـتغالی اعطـا شـد. رئیـس 
مسـتمری  و  بازنشسـتگان  روحیـه  ارتقـای  بـه  توجـه  زاده  نمـردی 
کانـون در سـال 98 عنـوان و تصریـح  بگیـران را از دیگـر اقدامـات مهـم 
کـرد: برگـزاری اردوی یکـروزه و ضیافـت بـا حضـور هـزار و500 بازنشسـته، 
مسـتمری بگیـر و خانـواده محتـرم آنهـا، اعـزام 15 بازنشسـته خانـم بـه 
اردوی سـیاحتی، صـدور حوالـه زیارتی و سـیاحتی برای 44 بازنشسـته، 
و  بسـیجی  بازنشسـتگان  از  صفرنفـر  بـرای  ضیافـت  مراسـم  برگـزاری 
خانواده هـای آنهـا بـا همـکاری فرمانـده انتظامی اسـتان و اعطای سـبد 

کاال بـرای 102 بازنشسـته  از جملـه اقدامـات مـا در ایـن حـوزه بـود.
کرد: در طول  سرهنگ بازنشسته اسماعیل نمردی زاده خاطرنشان 
بازنشسـته  تعـداد 61   توانمندسـازی،  وام  بازنشسـته  ایـن مـدت، 87 
کریـم  الحسـنه  قـرض  وام صنـدوق  بازنشسـته  نفـر  باعـوض و3  کمـک 
کـرد و بـه 30 بازنشسـته و  اهـل بیـت امـام حسـن مجتبـی)ع( را دریافـت 

کمـک 273 میلیـون و 500هـزار ریالـی شـد. مسـتمری بگیـر معسـر 
ارائـه  از  نیـز  و معاضـدت قضایـی  وی در خصـوص مشـاوره حقوقـی 
آنهـا خبـر  و خانواده هـای  بگیـر  بازنشسـته، مسـتمری   21 بـه  خدمـات 
شهرسـتان ها  اسـتان،  انتظامـی  فرماندهـی  فکـر  اتـاق  در  حضـور  داد. 
نماینـدگان  بـا  دیـدار  اسـتان،  عمومـی  شـور  و  تخصصـی  پلیس هـای  و 
مجلـس شـورای اسـامی در فصـول مختلـف سـال و پیگیـری تصویـب 
در  شـرکت  مربوطـه،  اصاحـات  بـا  کشـوری  خدمـات  مدیریـت  الیحـه 
تسـلیت  لـوح  اهـدا  و  بنـر  نصـب  و  متوفیـان  از  نفـر   28 ترحیـم  مراسـم 
پـاس  باشـگاه های ورزشـی  از  ناجـا و همـکاری جهـت اسـتفاده  کانـون 
کانـون   98 سـال  برنامه هـای  دیگـر  از  اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی 

بـود. هرمـزگان 
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بازنشسـته، خانـواده  و 43  کانـون  از طریـق  بیمارسـتان  در  بازنشسـته 
بازنشسـتگان متوفی، مسـتمری بگیران و جانبازان از طریق فرماندهی 
ارتقـای  بـه  توجـه  یـزد  کانـون  رئیـس  گرفـت.  انجـام  اسـتان  انتظامـی 
کانون  روحیه بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران را از دیگر اقدامات مهم 
کـرد: برگـزاری اردوی یکـروزه و ضیافـت بـا  در سـال 98 عنـوان و تصریـح 
حضـور یـک هـزار و 400 نفر بازنشسـته، مسـتمری بگیر و خانـواده محترم 
آنهـا، اعـزام 12 نفـر بازنشسـته بـه اردوی سـیاحتی، صـدور حوالـه زیارتـی 
کاال برای 49 بازنشسـته  و سـیاحتی برای 52 بازنشسـته و اعطای سـبد 

بیمـار از جملـه اقدامـات مـا در ایـن حـوزه بـود.
کرد: بحث اشتغالزایی بازنشستگان و فرزندان آنها از دیگر  وی اضافه 
کـه در این خصوص ضمن اشـتغالزایی  دغدغه هـای مـا در سـال 98 بـود 
بـرای تعـداد 21 نفـر بازنشسـته و 9 نفـر فرزنـد بازنشسـته در شـرکت های 
انتظـام، بـه 2 نفـر از فرزنـدان بازنشسـته نیـز وام خوداشـتغالی اعطا شـد. 
کرد: در طول این مدت، 42 نفر بازنشسـته  سـرهنگ نوری خاطرنشـان 
بازنشسـته   22 و  باعـوض  کمـک  بازنشسـته   50 توانمندسـازی،  وام 
امـام حسـن مجتبـی)ع(  بیـت  اهـل  کریـم  الحسـنه  قـرض  وام صنـدوق 
کمـک 220  کـرد و بـه 22 بازنشسـته و مسـتمری بگیـر معسـر  را دریافـت 

میلیـون ریالـی شـد.
از جـذب  نیـز  و معاضـدت قضایـی  وی در خصـوص مشـاوره حقوقـی 
و  بگیـر  مسـتمری  بازنشسـته،   60 بـه  خدمـات  ارائـه  و  همـکار  وکیـل   4
انتظامـی  فرماندهـی  فکـر  اتـاق  در  حضـور  داد.  خبـر  آنهـا  خانواده هـای 
اسـتان،  عمومـی  شـور  و  تخصصـی  پلیس هـای  و  شهرسـتان ها  اسـتان، 

اسـامی در فصـول مختلـف سـال  نماینـدگان مجلـس شـورای  بـا  دیـدار 
اصاحـات  بـا  کشـوری  خدمـات  مدیریـت  الیحـه  تصویـب  پیگیـری  و 
مربوطـه، شـرکت در مراسـم تشـییع، تدفیـن، ترحیـم و چهلـم 45 نفـر از 
کانـون ناجـا، عقـد تفاهـم نامـه  متوفیـان و نصـب بنـر و اهـدا لـوح تسـلیت 
بـرای  بـا تخفیـف ویـژه  لـوازم خانگـی  ح جهـت تهیـه  بـا 5 فروشـگاه مطـر
پـاس  ورزشـی  باشـگاه های  از  اسـتفاده  جهـت  همـکاری  بازنشسـتگان، 
کارت اسـتفاده از اسـتخر  فرماندهـی انتظامـی اسـتان یـزد،  دریافـت 198 
بـا تخفیـف 90 درصـد از سـابا اسـتان بـرای بازنشسـتگان، انعقـاد قـرارداد 
اسـتان درطـول سـال  فرماندهـی سـپاه  زمـزم  اسـتخر  از  اسـتفاده  جهـت 
بصـورت نیـم بهـا  بـرای بازنشسـتگان و خانـواده آنهـا از دیگـر برنامه هـای 
کـرد. گـو بـه آنهـا اشـاره  گفـت و  کـه سـرهنگ نـوری در ایـن  کانـون یـزد بـود 

سـال 98 خبـر داد.
کـه فلسـفه  از آنجایـی  گفـت:  ابراهیـم سـعیدی  سـرهنگ بازنشسـته 
کانـون بازنشسـتگان ناجـا، خدمت و تکریم همکاران بازنشسـته،  وجـود 
کانـون بازنشسـتگان  مسـتمری بگیـران و خانـواده محتـرم آنـان اسـت، 
ایـن  تکریـم  و  دلگرمـی  موجبـات  تـا  اسـت  تـاش  در  همـواره  همـدان 
و  امنیـت  حفـظ  صـرف  را  خـود  گرانبهـای  عمـر  از  سـال   30 کـه  عزیـزان 

را فراهـم آورد. انـد  ارزشـهای اسـامی نمـوده  از مملکـت و  صیانـت 
در  و  یکسـال  طـول  در  کـه  هایـی  برنامـه  اینکـه  بـر  کیـد  تا بـا  وی 
بـرای  یکنواختـی  و  عدالـت  رعایـت  بـا  برگـزار  می شـود  مختلـف  فواصـل 
گفـت: برگزاری اردوی  بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران انجـام می گیرد، 
یـک روزه بـرای یـک هـزار و 145 بازنشسـته و مسـتمری بگیـر، عیـادت از 
28 بیمـار بسـتری در بیمارسـتان، دیـدار بـا 211 بازنشسـته و مسـتمری 
بگیـر و برگـزاری ضایفـت بـا حضـور 792 بازنشسـته از جملـه اقدامـات مـا 

در سـال 98 بـود.
کانونهـای  هماهنگـی  شـورای  جلسـات  برگـزاری  سـعیدی  سـرهنگ 
نیروهـای مسـلح اسـتان بـه منظـور بحـث و پیگیـری درخواسـتها و رفـع 
معاضـدت  و  حقوقـی  مشـاوره  خدمـات  ارائـه  پیشکسـوتان،  مشـکات 
 143 بـرای  الحسـنه  قـرض  وام  اعطـای  بازنشسـته،   39 بـرای  قضایـی 
بازنشسـته و تکریـم از 60 خانـواده درگذشـتگان ناجـا را از دیگـر اقدامـات 

کـرد. کانـون همـدان عنـوان  گذشـته  یکسـال 

یزد

کانون بازنشستگان   تشریح اقدامات 
استان یزد در سال 98

کانـون یـزد از برگـزاری اردوی یکـروزه و ضیافـت بـرای یـک هـزار  رئیـس 
و 400 نفـر بازنشسـته، مسـتمری بگیـر و خانـواده محتـرم آنهـا و دیـدار و 

کانـون خبـر داد. سرکشـی از 183نفـر از اعضـای 
سـرهنگ بازنشسـته غامرضـا نـوری در تشـریح برنامه هـای سـال 98 
گفت: برنامه دیدار از اعضای بازنشسـته یکی از اولویت های  کانون یزد، 
کانـون در سـال 98 بـود و در ایـن خصـوص 128 بازنشسـته در منـزل و 12 
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کـه »بـرای موفقیـت« هیـچ  شـاید بارهـا ایـن جملـه را شـنیده باشـید 
کمی تاش و جدیـت در هر برهه  موقـع دیـر نیسـت و هرکـس می توانـد با 

کنـد. زمانـی آرزوهـای خـود را دسـت یافتنـی 
از آن دسـت  آقـای ولـی اهلل اردشـیر  بازنشسـته سـتوان سـوم جانبـاز 
کرد خواسـتن توانسـت اسـت. پیشکسوتی  که در عمل ثابت  افراد اسـت 
کـه بـا پایـان دوران خدمـت و نیـل بـه بازنشسـتگی، بـه خاطـر عشـق بـه 
پایـان  ارائـه  در حـال  روزهـا  ایـن  و  کـرد  آغـاز  را  نویسـندگی تحصیاتـش 
گویی با این پیشکسـوت  گفـت و  نامـه دکتـر اسـت. فرصتـی پیـش آمـد تا 

پرتـاش ناجـا انجـام دهیـم.
کنید؟ خودتان را برای خوانندگان ما معرفی 

1356بـا  سـال  در  هسـتم.  گـرگان  از   1339 متولـد  اردشـیر  الـه  ولـی   
دوره  پایـان  درآمـدم.  سـابق  شـهربانی  اسـتخدام  بـه  سـیکل  مـدرک 
آمـوزش نظامـی ام بـا شـروع خدمـت در انقاب اسـامی همراه بـود و این 
کنـم. بـا  سـعادت نصیبـم شـد تـا خدمتـم را در ایـن برهـه حسـاس آغـاز 
شـروع جنـگ تحمیلـی علـی رغـم اینکـه در شـهربانی خدمـت می کـردم، 

دفـاع  بـه جبهه هـای مختلـف  بارهـا  آن طریـق  از  و  بسـیج شـدم  عضـو 
کـه در جبهه هـا  مقـدس اعـزام شـدم. در طـول عملیات هـای مختلفـی 
کرخه و عملیات  بـودم چندیـن مرتبـه در سوسـنگرد، آبادان، خرمشـهر، 
کنـون نیـز از ناحیـه زانـو و صـورت و شـکم  مرصـاد مجـروح شـدم. هـم ا

کلیـه خـود را از دسـت داده ام. جانبـاز هسـتم و یـک 
از سـال 1370  را  ادامـه خدمـت  امـکان  تـا  باعـث شـد  ایـن جراحـات 
نداشـته باشـم و در 9 خـرداد همـان سـال بـا حـدود14 سـال خدمـت بـه 

خاطـر جراحـات ناشـی از جنـگ بـه بازنشسـتگی رسـیدم.
که  دوران بازنشسـتگی پـر از موفقیتـی داشـتید. بفرماییـد چه شـد 

کرد؟ مسـیر زندگـی تـان پـس از پایان خدمـت تغییر 
مـن همـواره بـه تحصیـل عاقـه داشـتم امـا برهـه زندگـی ام بـه نحـوی 
که هیچ موقـع امکان ادامه تحصیل برایم فراهم نشـد.  رقـم خـورده بـود 
کـه مـدام در جبهـه و درگیر مشـکات  بـه ویـژه بعـد از حضـور در شـهربانی 

از  بـا ایـن وجـود هرگـز ادامـه تحصیـل  بـودم.  از جنـگ  جراحـات ناشـی 
بـه نویسـندگی  آنکـه عاقـه شـدیدی  بـه ویـژه  ج نمـی شـد.  ذهنـم خـار
کـه بـه  و پژوهـش داشـتم. پـس از بازنشسـتگی ایـن فرصـت فراهـم بـود 
کنـم بـه همیـن دلیـل با تشـویق خانواده و  آرزوی دیرینـه ام دسـت پیـدا 

کـردم.  بـه ویـژه همسـرم تحصیاتـم را آغـاز 
کارشناسـی خـود را  گرفتـن دیپلـم وارد دانشـگاه شـدم. مـدرک  پـس از 
کردم و سـپس در مقطع فوق لیسـانس  در رشـته علوم سیاسـی دریافت 

غ التحصیل شـدم.  ادامـه تحصیـل داده و در رشـته حقـوق عمومـی فار
کتفـا نکنم  کارشناسـی ارشـد هم ا عشـق و عاقـه زیـاد باعـث شـد تـا به 
کـردم بـه لطـف خـدا مجـددا  لـذا بـرای تحصیـل در مقطـع دکتـرا شـرکت 

پذیرفتـه شـدم و در حـال حاضـر در حـال ارائـه پایـان نامـه هسـتم.
سـوم  مقطـع  در  کـه  کسـی  بـرای  نویسـندگی  بـه  منـدی  عالقـه 
راهنمایـی تحصیـالت دارد شـاید بـرای بسـیاری دور از ذهـن باشـد، 

گرفـت؟ نشـات  کجـا  از  منـدی  عالقـه  ایـن 
کـه  انگیـزه مـن بـرای نویسـندگی از زمانـی آغـاز شـد یکـی از اقـوام مـن 
خلبان بود در یکی از ماموریت هایش در جبهه به شـهادت رسـید. من 
بـا ایشـان دوسـتی عمیقـی داشـتم و خاطـرات زیـادی هـم به واسـطه آن 
گرفتم  کسـپاری ایشـان، تصمیم  برایمـان اتفـاق افتـاده بـود. در زمان خا
کنم. تاثیر  ایـن خاطـرات را در چنـد صفحـه بنویسـم و بـرای اقوام قرائـت 
که توانایی  گذاشـتم. از آن روز بعد متوجه شـدم  بسـیاری بر افراد حاضر 
کتاب  نوشـتن دارم.  همچنیـن در مطالعـه نیـز توانایـی خوبـی داشـتم و  

200 صفحـه را ظـرف 4 سـاعت مطالعـه می کـردم.
به جز تحصیل فعالیتی دیگر نیز دارید؟

بلـه.در حـال حاضـر هفتـه ای دو روز در دانشـگاه قائـم شـهر در رشـته 
ارگانهـای  بـه  حقـوق عمومـی تدریـس دارم. مقـاالت متعـددی تهیـه و 
گلسـتان از  کانـون  مختلـف داده ام. اخیـرا پـروژه تحقیقاتـی بـه واسـطه 
سـوی عقیدتـی سیاسـی در خصـوص روش جـذب افراد دریافـت و آماده 
کـرده ام. در حـوزه فضـای مجـازی، تکالیـف زنان مسـلمان بعـد از جنگ 
کـه آقـا در اول سـال فرمـوده انـد، نیـز در حـال  و موضـوع جهـش تولیـد 

انجـام تحقیقاتـی هسـتم.
گر در انتها توصیه به بازنشستگان ناجا دارید بفرمایید؟ ا

کـه در خانـه ننشـینند  توصیـه مـن بـه همـه بازنشسـتگان ایـن اسـت 
و فرصـت خوبـی بـرای مطالعـه و تحقیـق در زمـان بازنشسـتگی فراهـم 

کننـد. کار اقـدام  اسـت لـذا بـرای ایـن 
کـه بـه دنبـال عاقه هـای خودشـان باشـند از ایـن  سـفارش می کنـم 
کننـد و  کننـد، ورزش  کتابخانه هـا ثبـت نـام  کننـد.در  لحظـات اسـتفاده 

بـرای ارتقـاء خـود وقـت بگذارنـد.

بازنشسته جانباز ولی اله اردشیر:

که با مدرک سیکل بازنشسته شد  ݢپیشکسوتی  ݢ
و حاال از پایان نامه دکتری دفاع می کند

گفت وگو
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در ابتـدا مختصـری از زندگی تـان بگوییـد؟
هسـتم.  ایـام  اسـتان  از   1343 متولـد  مـرات  مهـرداد  مـن 
سـال  در  و  کـردم  سـپری  ایـام  اسـتان  در  را  تحصیـل  دوران 
1363 پـس از پذیـرش از ژاندارمـری، بـه مرکـز آمـوزش افسـری 
بـه  آمـوزش،  دوره  پایـان  از  پـس  شـدم.  اعـزام  ژاندارمـری 
بسـیاری  در  آن  از  پـس  و  رفتـم  آذربایجـان  عملیاتـی  منطقـه 
لرسـتان،  خوزسـتان،  فـارس،  جملـه  از  کشـور  اسـتان های  از 
محـل  آخریـن  کـردم.  خدمـت  و...  همـدان  تهـران،  مرکـزی، 
فرهنگـی  میـراث  حفاظـت  یـگان  فرمانـده  نیـز  خدمتـی ام 
بازنشسـته   1394 سـال  در  آن  از  پـس  و  بـود  همـدان  اسـتان 

شـدم.

نیـز  ورزش  حـوزه  در  کاری،  فعالیت هـای  کنـار  در  شـما 
گرفتیـد بـه  کـه تصمیـم  حضـور داشـتید، بفرماییـد چـه شـد 

برویـد؟ ورزش  سـمت 
بـود  ایـام  اسـتان  ح  مطـر مربیـان  جـزو  مـن  دایـی  مرحـوم 
منـد  عاقـه  سـالگی   13-12 حـدود  از  ایشـان،  دعـوت  بـا  و 
مسـیر  نیـز  ژاندارمـری  بـه  ورود  بـا  شـدم.  تکوانـدو  ورزش  بـه 
کسـوت ورزشـکار و هـم مربـی ادامـه داد تـا  تکوانـدو را هـم در 

هسـتم.  فعـال  حیطـه  ایـن  در  همچنـان  کـه  امـروز 
کـه مـا مطلـع شـدیم شـما در سـه حـوزه حضـور  اینگونـه 
ورزش  در  اجرایـی  مسـئولیت  و  آمـوزش  مسـابقات،  در 
هـم  خصـوص  ایـن  در  اسـت  ممکـن  گـر  ا ایـد.  بـوده  فعـال 

کنیـد. صحبـت  مختصـری 
دان  و  ایـران  شـش  دان  تکوانـدو،  فعالیـت  حـوزه  در  مـن 
چهـار جهانـی و مربیگـری  درجـه دو ملـی تکـوان دو  آی تـی 
اف، دان پنـج جـودو و داوری درجـه سـه ملـی  از فدراسـیون  
درجـه  داوری  چهـار  دان  و  دوملـی  درجـه  مربیگـری  جـودو، 
فدراسـیون  از  صـادره  الرمـی،   قـوه  شـخصی  دفـاع  دو 

دیفنس»دفـاع  سـلف  جهانـی  مربیگـری  رزمـی،  ورزشـهای 
دفـاع  سـه  ودان  ملـی  ویـژه  سـه  درجـه  مربیگـری  شـخصی«، 
شـخصی صـادره از انجمـن دفـاع شـخصی فدراسـیون جـودو 
و مربیگـری درجـه سـه ملـی و دان سـه صـادره از فدراسـیون 

دارم. را  تکوانـدو 
در طول دوران حضور در ژاندارمری هم در تیم ژاندارمری 
سرپرسـت  و  مربـی  عنـوان  بـه  ناجـا  در  هـم  و  داشـتم  حضـور 
در  کرمانشـاه  اسـتان های  انتظامـی  فرماندهـی  تیم هـای 
و   80 دهـه  در  خوزسـتان  انتظامـی  فرماندهـی   ،70 دهـه 
مربـی  عنـوان  بـه  ایـران  تخصصـی  آمـوزش  مرکـز  مربـی  اسـتاد 
کشـور  سـطح  در  مرکـز  پوشـش  تحـت  دولتـی  و  اداری  کـز  مرا

بـودم. فعـال 

در بحـث آمـوزش، بـه عنـوان مدرس آموزش دفاع شـخصی 
ازسـال  همـدان  اسـتان  در  رزن  شهرسـتان  پلیـس  کارکنـان 
یـگان  کارکنـان  شـخصی  دفـاع  آمـوزش  مـدرس   ،90 الـی   89
91الـی95،  حفاظـت میـراث فرهنگـی اسـتان همـدان ازسـال 
مـدرس آمـوزش دفـاع شـخصی مرکـز آمـوزش تخصصـی شـهید 

کنـون حضـور داشـتم. تا از سـال96  چمـران ناجـا 

گو با سرهنگ بازنشسته مهرداد مرات از مربیان نام آشنای تکواندوی ناجا: گفت و 

در دوران بازنشستگی برای خود برنامه ریزی کنید

کـه در مسـیر حفـظ سـالمتی و ارتقـای روحیـه  ورزش از آن دسـت حـوزه هایـی هسـت 
کیـد بـوده و هسـت. ایـن موضوع باعث شـد تا بسـیاری از همـکاران ما در  همـواره مـورد تا

کار، ورزش را نیـز بـه عنـوان یـک برنامـه مهـم زندگـی مدنظر داشـته باشـند. کنـار 
کنـار  در  کـه  ماسـت  همـکاران  دسـت  ایـن  از  مـرات  مهـرداد  بازنشسـته  پیشکسـوت 
سـال ها فعالیـت انتظامـی بـا ماموریت هـای سـخت و طاقـت فرسـا، هرگـز مسـیر ورزش را 
رهـا نکـرد و پـس از دوران بازنشسـتگی نیـز در همیـن مسـیر زندگـی خود را ادامـه می دهد.

کـه نظـر شـما را بـه آن جلـب می کنیـم: گویـی بـا ایشـان انجـام دادیـم  گفـت و 
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سـابقه  نیـز  مدیریتـی  بحـث  در 
رئیـس  مسـئولیت   25سـال  از  بیـش 
پلیـس  رزمـی  هیئـت  و  جـودو  هیئـت 
در  همـدان  و  خوزسـتان  اسـتانهای 
سـابقه  وهشـتاد،  هفتـاد  دودهـه 
کمیته هـای  مسـئولیت  دهـه  دو 
هیئت  هـای  بازرسـی  و  انضباطـی 
کاراته در اسـتان خوزسـتان   تکوانـدو و 
سـابقه  هشـتاد،  و  هفتـاد  دهه هـای 
رزمـی  ورزشـهای  هیئـت   مسـئولیت  
 94 الـی   92 سـال  از  همـدان  اسـتان 
اطاعـات  بانـک  در  عضویـت  سـابقه  و 
ودفـاع  تکوانـدو  فدراسـیون های 
بـه عنـوان  شـخصی فدراسـیون جـودو 

دارم. را  مربـی  اسـتاد 

چـه  بـه  را  بازنشسـتگی  دوران 
هسـتید؟ مشـغول  کاری 

تکوانـدو  حـوزه  در  همچنـان  مـن 
حاضـر  حـال  در  می کنـم.  فعالیـت 
بـه  ایـران  تخصصـی  آمـوزش  مرکـز  در 
دولتـی  و  اداری  کـز  مرا مربـی  عنـوان 
کشـور  سـطح  در  مرکـز  پوشـش  تحـت 
باشـگاه های  برخـی  در  هسـتم.  فعـال 
همچنیـن  دارم.  حضـور  البـرز  اسـتان 
آمـوزش  مرکـز  در  اسـتاد  عنـوان  بـه 
آمـوزش  افتخـار  ناجـا  چمـران  شـهید 

دارم. را  هنرآمـوزان 
و  فعـال  بازنشسـتگان  از  شـما 
توصیـه  چـه  هسـتید،  ناجـا  پویـای 
بازنشسـته ها  بهتـر  حضـور  بـرای  ای 

داریـد؟ ورزش  حـوزه  در 
بـرای  را  بسـتر  بایـد  مـن  نظـر  بـه 
کنیـم.  آمـاده  محتـرم  بازنشسـته های 
ارتقـا  منظـور  بـه  ورزش  بـه  توجـه 
بیـن  در  وجسـم   روح  سـامت  سـطح 
محیـط  نمـودن  فراهـم  بازنشسـتگان، 
بـا  تعامـل  ارتقـاء  ورزشـی،  فضـای  و 
هیات هـای ورزشـی درسـطح اسـتانها، 
فدراسـیون های  بـا  ارتبـاط  برقـراری 
سـطح   بـردن  بـاال  منظـور  بـه  ورزشـی 
علم  ورزش  و جایگاه  آن  در سـامتی 
کـه در ایـن حـوزه  افـراد از نکاتـی اسـت 

کنـد. کمـک  مـا  بـه  می توانـد 

بازنشسـتگان  بـه  توصیـه  چـه 
ایـام  ایـن  از  بهینـه  اسـتفاده  بـرای 

؟ یـد ر ا د
زندگـی  خـط  آخـر  بازنشسـتگی 
سـی  مـا  کـه  اسـت  درسـت  نیسـت. 
وطایـف  و  کردیـم  تـاش  سـال 
نبایـد  امـا  دادیـم  انجـام  را  خودمـان 
احسـاس  ایـن  کنیـم.  پیـری  احسـاس 
بـه  دارد.  روحیـه  بـر  عمیقـی  تاثیـر 
خدمـت  دوران  هماننـد  مـن  نظـر 
براسـاس  داشـتیم  ریـزی  برنامـه  کـه 
می کردیـم  فعالیـت  »سین»مشـخص 
بـرای  بایـد  نیـز  بازنشسـتگی  دوران  در 
کنـج  گـر  ا خـود برنامـه داشـته باشـیم. 
روحـی  نظـر  از  بی شـک  بگیریـم  عزلـت 
خسـتگی  نتیجـه  و  می شـویم  خسـته 

اسـت.   جسـمی  خسـتگی  روحـی، 

شهید داوود چهاردوری

ء... با شهدا

سـال  در  چهـاردوری  داوود  شـهید 
متولـد  شـهریار  شهرسـتان  در   1338
یـک  در  گرانقـدر  شـهید  ایـن  شـد. 
و  تربیـت  معتقـد  و  مذهبـی  خانـواده 
بـه  کودکـی  دوران  در  یافـت.  پـرورش 
موفـق  خانـواده  مالـی  مشـکات  دلیـل 
همیـن  بـه  و  نشـد  تحصیـل  ادامـه  بـه 
زندگـی  ج  مخـار تامیـن  بـرای  دلیـل 

شـد.  کار  بـه  مشـغول 
در سـال 1356 و همزمـان بـا شـروع 
انقـاب، در صـف مقـدم مبـارزه بـا رژیم 
گرفت و در این راه همواره به  شـاه قرار 
ترغیـب و ارشـاد اهالـی روسـتای محـل 
بـا  ایشـان  می پرداخـت.  خـود  زندگـی 
خمینـی)ره(  امـام  بـه  کـه  ای  عاقـه 
اسـامی  انقـاب  پیـروزی  تـا  داشـتند 
شـرکت  رژیمـی  ضـد  تظاهـرات  در 

. می جسـتند
وی بعـد از  پیـروزی انقاب اسـامی، 
)سـابق(  کمیتـه  وارد   1358 سـال  در 
فعالیـت  بـه  عاقـه  و  عشـق  بـا  و  شـد 
در  چهـاردوری  شـهید  پرداخـت. 
تیمـی  خانـه  چندیـن  انهـدام  و  کشـف 

داشـت. نقـش  منافقیـن 
سـال  در  شـهید  ایـن  سـرانجام 
1360 در خیابـان سـتارخان تهـران بـه 
کـور دل بـه شـهادت  دسـت منافقیـن 

رسـید. 
گرامـی و راهش پر رهرو باد یـادش 
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گوارش: دکتر فریدون دانش خواه فوق تخصص 

با رعایت اصول بهداشت فردی، 
نگران کرونا نباشید

کرونـا )کووید 19(  ک به نام ویروس  کـه جهـان بـا بحرانـی عجیب، پرابهـام و در عین حال خطرنـا ایـران در حالـی وارد سـال 99 شـد 
کام  کـرده و نزدیک بـه 300 هزار نفـر را به  کـه تـا ایـن لحظـه نزدیـک بـه 5 میلیـون نفـر را در سراسـر جهـان درگیـر  روبـرو بـود. ویروسـی 
کننـده و ابهـام در علـل ابتـالی بـه آن، در یـک آن، فضای رسـانه ای و مجازی را مملـو از اخبار  مـرگ فرسـتاده اسـت.این آمـار نگـران 
کـه هـر روز بـر تعـداد آنها اضافه می شـود و همین موضوع موجی از وحشـت را در میان مردم  و اطالعاتـی مسـتند و غیرواقعـی نمـود 
کنتـرل چرخـه انتقـال می توانـد  گفتـه پزشـکان، درک درسـت از ایـن بیمـاری و  کـه بـه  بـه راه انداخت.ایـن موضـوع در حالـی اسـت 

سـرعت زیادی در روند توقف آن داشـته باشـد. 
گـوارش انجـام دادیـم و در خصـوص  در  ایـن شـماره از مجلـه آیینـه، مصاحبـه ای بـا دکتـر فریـدون دانـش خـواه فـوق تخصـص 

گـو نشسـتیم. گفـت و  کرونـا، علـل، عوامـل و راه هـای پیشـگیری و درمـان بـه 
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ابتـدا  در  دادیـد  اختصـاص  مـا  بـه  کـه  زمانـی  از  تشـکر  ضمـن 
کرونـا )کوویـد 19( چـه نوعـی ویروسـی اسـت و  بفرماییـد، ویـروس 

گسـترده اسـت؟ ایـن حـد  بـه  چـرا 
کلی  کرونـا یـک ویـروس قدیمی اسـت و انواع مختلفـی داارد و بطور 
کرونـا ویـروس اسـت امـا اینکـه چـرا بـه  عامـل تمامـی سـرماخوردگی ها 
کـه در آن ایجـاد  ایـن شـکل درآمـده بیشـتر تغییـرات ژنتیکـی اسـت 

شـده و ایـن امـر باعـث انتقـال سـریع ویـروس می شـود.
که در  گسـتردگی ایـن ویـروس همیـن تغییـرات ژنتیکی اسـت  علـت 

ایـن ویـروس اتفاق افتاده اسـت.

گرفتـه ایـم تـا چـه زمانـی  کـه در پیـش  بـه نظـر شـما بـا رویکـردی 
بـرون  بـرای  آیـا راه مناسـبی  بـا ایـن ویـروس درگیـر اسـت و  کشـور 

رفـت سـریع از ایـن بحـران وجـود دارد؟ 
کـره زمیـن پخـش شـده  بـا توجـه بـه اینکـه ایـن ویـروس در تمـام 
کـره زمیـن بگـذرد و واقعـا  کلـی از روی  بایـد زمـان بگـذرد تـا بـه طـوری 
مجمـوع  در  امـا  کـرد  تعییـن  مشـخصی  زمـان  آن  بـرای  شـود  نمـی 
قرنطینه هـای فـردی در خانـواده رکـن اصلی اسـت و بـا توجه به اینکه 
کنیـم،  کـه همـه مـردم را قرنطیـه خانگـی  کشـور شـرایطی نداریـم  در 
ج از خانـه نیـز حفـظ فواصـل اجتماعـی می توانـد خیلی سـریع  در خـار

کنـد. ایـن فرآینـد را قطـع 
کنند، دسـتورات وزارت بهداشـت را رعایت  همـه مـردم بایـد همت 
کـه امـکان  کـه تجمـع وجـود دارد تـا جایـی  کننـد و در محیـط هایـی 
کننـد، فواصل دو  دارد حضـور پیـدا نکننـد. حتمـا از ماسـک اسـتفاده 

سـه متـری را رعایـت نماینـد. تـا انشـاهلل ایـن زنجیـره قطـع شـود

که از منظر شـما هر فرد برای پیشـگیری  مهمتریـن راهکارهایـی 
از بـروز ایـن بیمـاری باید مدنظر قرار دهد چیسـت؟

کـرد. بخـش اول مربـوط  راهکارهـا را می تـوان بـه دو بخـش تقسـیم 
به درون خانه اسـت. خانواده باید همواره بهداشـت فردی را رعایت 
کننـد. بـا توجـه بـه اینکه ایـن ویـروس از طریق دهان، مخاط چشـم، 
و  دسـتها  درسـت  شستشـوی  می شـود  وارد  گـوش  و  بینـی  مخـاط 
صـورت مرتبـط انجـام شـود. فاصلـه یـک متـری در خانـه رعایت شـود 
گرفته شـود و بـه دیگر اعضا  چـون احتمـال دارد یکـی از افـراد خانـواده 

کند. منتقـل 
اسـت.  منـزل  از  ج  خـار در  پیشـگیرانه  راهکارهـای  دوم  بخـش 
کـه سـابقه بیماری هـای فشـار  کسـانی  افـراد بـاالی 60 سـال بـه ویـژه 
خـون، دیابـت، قلبـی و ریـوی و... دارنـد بایـد خیلـی مراقـب باشـند 
کارهـای ضروری  و تـا جاییکـه ممکـن اسـت بیـرون نرونـد. مسـئولیت 
مثـل خریـد را بـه فرزنـدان بدهنـد. در صـورت خـروج از منـزل بـه ویـژه 
کـن سربسـته مثـل بانک هـا، مغازه هـا و... حتمـا  پـس از حضـور در اما
رعایت فاصله اجتماعی، اسـتفاده از ماسـک و دسـتکش را در برنامه 

قـرار دهنـد.

کرونـا چیسـت و چـه زمانـی یـک فـرد نیاز اسـت  مهتریـن عالیـم 
کند؟ بـه بیمارسـتان بـرای درمـان مراجعـه 

آنهـا  و  اسـت  عامـت  بـدون  افـراد،  درصـد   30 حـدود  در  کرونـا 

خیلـی سـریع خـوب می شـوند. حـدود 60 تـا 65 درصـد دچـار عایـم 
سـرفه های  گلـودرد،  سـردرد،  تـب،  مثـل  معمولـی  سـرماخوردگی 
گوارشـی مثل دلپیچه و اسـهال و... خودش را نشـان  قطاری، عایم 
را  خـود  چشـایی  و  بویایـی  حـس  اوقـات  اغلـب  مبتایـان  می دهـد. 
دیـده  هـم  معمولـی  آنفوالآنـزای  در  عایـم  ایـن  می دهنـد.  دسـت  از 

می شـود.
کرونـا اغلب نیاز به حضور در بیمارسـتان ندارند.  بیمـاران مبتـا بـه 
گـر دچـار سـردرد، تـب و بـدن درد شـدند می تواننـد حداقـل دوسـه  ا
اسـتامینوفن  مثـل  معمولـی  مسـکن های  از  و  بماننـد  خانـه  در  روز 
گـر دچـار نارسـایی تنفسـی و تنگـی نفـس شـدند  کننـد ولـی ا اسـتفاده 
کمـی  نیـاز بـه حضـور در بیمارسـتان دارنـد. ایـن اتفـاق بـرای طیـف 
بـه  بایـد  حتمـا  کـه  می افتـد  اتفـاق  5درصـد-  -حـدود  بیمـاران  از 

بیاینـد. بیمارسـتان 

وی  بـا  برخـورد  نحـوه  داشـتیم  منـزل  در  کرونایـی  بیمـار  گـر  ا  
باشـد؟ چگونـه 

می کنیـد.  پذیرایـی  وی  از  خـوش  روی  بـا  و  نگرانـی  هیـچ  بـدون 
فقـط بایـد یکسـری مراقبت هـا داشـته باشـند. یک اتاق ایزوله باشـد. 
کننـد. هـم بیمـار و هـم خانـواده از  فاصلـه یـک تـا دو متـری را رعایـت 
کننـد. مایعـات بایـد زیـاد بخورنـد. از رژیـم غذایـی  ماسـک اسـتفاده 

کنیـم. اصـا جـای نگرانـی نیسـت. پختـه شـده بـرای آنهـا اسـتفاده 

کرونـا بـوده باشـیم بعـد از چنـد قرنطینـه  کنـار فـرد مبتـال بـه  گـر  ا
کـه مبتـال نشـدیم؟  میتونیـم مطمئـن باشـیم 

در ایـن صـورت بعـد از دو هفتـه می توانیـم تسـت PCR بدهیـم تـا 
مطمئـن باشـیم بـه ایـن بیمـاری درگیـر شـده ایـم یـا خیـر.

کاهـش احتمـال درگیـری بـا  ویتامین هـا تـا چـه میزانـی بـر رونـد 
مؤثرنـد؟  بیمـاری 

بیمـاری  ایـن  در  ث  ویتامیـن  و   D3 ویتامیـن  دو  حاضـر  حـال  در 
کـه بـا ایـن بیمـاری درگیـر  کسـانی  نقـش دارنـد. ویتامیـن ث را بـرای 
گـرم تجویـز می کنیـم و بـرای سـایرین نیـز  شـده انـد روزانـه هـزار میلـی 

پیشـنهاد می شـود. گـرم  روزانـه 500 میلـی 
کشـور  کـه در برخـی  در خصـوص ویتامیـن D3 هـم در تحقیقاتـی 
انـد،  رسـیده  نتیجـه  ایـن  بـه  شـده   انجـام  اسـپانیا  و  انگلیـس  مثـل 
سـطح این ویتامین در بیماران پایین بوده اسـت، بنابراین اسـتفاده 

کندتـر می کنـد. از آن سـیر بیمـاری را 

گر صحبت خاصی مدنظر است بفرمایید. در انتها ا
کس   بـا توجـه بـه اینکـه ایـن ویروس ناشـناخته اسـت و واقعـا هیچ 
در سـطح جهـان نمـی دانـد چـه زمانـی قطـع شـود احتمـاال امسـال 
ایـن ویـروس  اینکـه  بـه  بـا توجـه  لـذا  بیمـاری درگیـر هسـتیم  ایـن  بـا 
از شـما عزیـزان درخواسـت دارم حتمـا  آنفوالآنـزا مشـابهت دارد،  بـا 
تـا  شـهریور   15 از  آن  تزریـق  زمـان  بهتریـن  کـه  را  آنفوالآنـزا  کسـن  وا

بزننـد.  اسـت،  مهرمـاه  نیمه هـای 
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گرفتـن، عـاوه بـر  مـاه مبـارک رمضـان مـاه مهمانـی خداسـت و  روزه 
جسـم  روی  بسـیاری  مفیـد  تاثیـرات  روحـی،  تعالـی  و  معنـوی  مزایـای 
و سـامتی انسـان دارد.در ایـن بخـش تنهـا چنـد مـورد از مزایـای روزه 

بـدن ذکـر می شـود. بـرای  گرفـت 

کاهش وزن گرفتن روی  1-تاثیر روزه 
کاهش وزن اسـت و این  گرفتـن یکـی از ایمن تریـن روش هـا بـرای  روزه 
کار  بـدن را قـادر می سـازد تـا بـه جـای منابـع قنـدی، چربـی را بـه عنـوان 

کند.  اولیـن منبـع انـرژی انتخـاب و اسـتفاده 

۲- بهبود حساسیت به انسولین
گرفتـن می توانـد تاثیـرات مثبتـی روی "حساسـیت بـه انسـولین"   روزه 
در  بـدن  بیشـتر  بـه مقاومـت  واقـع  در  کـه  باشـد  انسـان داشـته  بـدن  در 

کربوهیدرات هـا و قندهـا منجـر خواهـد شـد. منظور از "حساسـیت  مقابـل 
بـه انسـولین" میـزان نیـاز افـراد بـه انسـولین بـرای پایین آوردن سـطح قند 
کـه میـزان "حساسـیت بـه انسـولین"  کسـی  خـون اسـت. بـه بیـان دیگـر 
کمتری  کاهش سـطح قند خون خود نیاز به انسـولین  بهتری دارد، برای 

خواهـد داشـت و تاثیـر انسـولین در بـدن او بیشـتر و بهتـر خواهـد بـود. 

3-افزایش متابولیسم
اسـتراحت  انسـان فرصتـی جهـت  گوارشـی  بـه سیسـتم  گرفتـن  روزه 
بـرای  متابولیسـمی  فعالیـت  افزایـش  باعـث  اتفـاق  ایـن  کـه  می دهـد 

گـوارش  و  گرسیسـتم هاضمـه  ا بیشـتر می شـود.  کالری هـای  سـوزاندن 
قابلیـت  روی  می توانـد  گرفتـن  روزه  کـه  بدانیـد  بایـد  داریـد،  ضعیفـی 

بگـذارد.  تاثیـر  چربی هـا  سـوزاندن  و  غذاهـا  کـردن  متابولیـزه 

گرفتن طول عمر را زیاد می کند ۴- روزه 
بـر روی متابولیسـم و سیسـتم  کم تـری  کم تـر بخوریـم، فشـار  هرچـه 
کاهـش  گوارشـی نیـز  گـوارش وارد خواهـد شـد و تلفـات ناشـی از سیسـتم 

خواهـد یافـت.

گرسنگی 5-بهبود شرایط 
تنظیـم  انسـان  بـدن  کـه هورمون هـا در  باعـث می شـود  گرفتـن  روزه 
گرسـنگی واقعی را  شـود و ایـن امـکان را فراهـم خواهـد سـاخت تا انسـان 

کاذب دور باشـد. گرسـنگی های  کنـد و از  تجربـه 

گرفتن باعث بهبود الگوی غذا خوردن می شود 6-روزه 
روی  زیـاده  و  پرخـوری  بـه  کـه  کسـانی  بـرای  می توانـد  گرفتـن  روزه 
واقـع  در  باشـد.  مفیـد  بسـیار  هسـتند  دچـار  آشـامیدن  و  خـوردن  در 
بـه  بخورنـد  غذایـی  آن کـه  بـدون  افـراد  تـا  می شـود  باعـث  گرفتـن  روزه 
بسـیار خوبـی  تمریـن  کـه می توانـد  بپردازنـد  روزانـه خـود  فعالیت هـای 
یـک  بـه  تبدیـل  و  باشـد  دارنـد  عـادت  پرخـوری  بـه  کـه  افـرادی  بـرای 
کـه بعـد از افطـار  سـبک زندگـی جدیـد بشـود. البتـه بایـد توجـه داشـت 
کـردن درصـدد جبـران نباشـیم و بـه انـدازه ی نیـاز واقعی بدن مـان غذا و 

کنیـم. مصـرف  نوشـیدنی 

 7-بهبود ایمنی بدن
می شـود،  آزاد  رادیکال هـای  آسـیب های  کاهـش  باعـث  گرفتـن  روزه 
تشـکیل  توقـف  باعـث  و  می کنـد  تنظیـم  را  بـدن  التهابـی  شـرایط 
در  کـه  بدانیـم  اسـت  خـوب  همچنیـن  می شـود.  سـرطانی  سـلول های 
را  خـوردن  غـذا  می شـوند،  بیمـار  حیوانـات  کـه  زمانـی  طبیعـی  دنیـای 
متوقـف می کننـد و تمرکـز خـود را بـر روی اسـتراحت می گذارنـد. در واقـع 
کـه  اسـت  حیوانـات  غریزه هـای  مهم تریـن  و  اولیـن  از  یکـی  عمـل  ایـن 
کاهـش یابـد و بـدن بتوانـد  باعـث می شـود اسـترس درونـی بـدن آن هـا 
از ایـن  کنـد. انسـان ها هـم می تواننـد  بـا مشـکات و عفونت هـا مبـارزه 

کننـد. اسـتفاده  گـی  ویژ

کنه کسازی پوست و جلوگیری از آ 8-پا
کمک می کند، باعث توقف تشـکیل  کسـازی پوسـت  گرفتن به پا روزه 
سـلول های سـرطانی می شـود و طـول عمـر را افزایـش می دهـد. در واقـع 
را  فرصـت  ایـن  بـدن  انسـان،  گـوارش  سیسـتم  موقتـی  بـودن  خالـی  بـا 
بگـذارد.  قسـمت ها  سـایر  بازسـازی  روی  بـر  را  خـود  تمرکـز  تـا  می یابـد  
گرفتـن  کـه غـذا نخـوردن در طـول روز)مثـل روزه  تحقیقـات نشـان داده 
کمـک قابـل توجهـی بـه بـدن در دفـع سـموم و تنظیـم  در مـاه رمضـان( 

کلیه هـا و سـایر بخش هـا می کنـد. کبـد،  کـردن عملکـرد 

روی خط سالمتی
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