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کـالم نـور

راه حل حوادث شمال غرب جلوگیری از دخالت ارتش های بیگانه 
در این کشورها است

فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگی نیروهای مسلح با اشاره به مسائل همسایگان در شمال غرب:

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در ارتباط تصویری با 
مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای 
مسلح در دانشگاه افسری امام حسین علیه السالم، این نیروهای پر افتخار 

را »قلعه مستحکم امنیت ملت سربلند ایران 
و میهن مقتدر و عزیز« خواندند و افزودند: 
دخالت بیگانگان در منطقه مایه اختالف 
و خسارت است و همه مسائل و حوادث 
الگوپذیری  با  و  بیگانه  بدون دخالت  باید 
کشورهای منطقه از اقتدار و عقالنیت ایران و 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی حل شود.

فرمانده کل قوا با اشاره به تحقق فرموده 
امیرمؤمنان درباره نیروهای مسلح افزودند: 
به فضل الهی، نیروهای مسلح ایران امروز به 
معنای واقعی کلمه سپر دفاعی ملت و کشور 
در مقابل تهدیدهای سخت دشمنان بیرونی 

و درونی هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سربازی ملت ایران را موجب سرافرازی و عزت 
دانستند و گفتند: آمادگی برای دفاع از ملت ایران و هویت اسالمی، ملی و 

انقالبی کشور افتخار بزرگ نیروهای مسلح است.
ایشان امنیت را زیرساخت اساسی همه فعالیت های ضروری برای پیشرفت 
کشور برشمردند و با مهم خواندن تحقق امنیت کشور بدون تکیه بر 

بیگانگان افزودند: این مسئله البته برای ملت ایران عادی است اما کشورهای 
مختلف حتی کشورهای اروپایی از این مشکل رنج می برند.

ایشان به بگو مگوهای اخیر اروپا و آمریکا اشاره کردند و گفتند: برخی 
پشت  از  خنجر  را  آمریکا  اقدام  اروپایی ها، 
خواندند و به نوعی گفتند اروپا باید بدون اتکا 
به ناتو و در واقع به آمریکا، مستقالً امنیت خود 

را تأمین کند.
رهبر انقالب افزودند: وقتی کشورهای اروپایی 
به علت اتکاء به آمریکا، یعنی کشوری که با 
اروپا مخالف هم نیست در تحقق امنیت پایدار 
احساس کمبود می کنند، حساب کشورهای 
دیگر که نیروهای مسلح خود را تحت کنترل 
آمریکا و دیگر بیگانگان قرار داده اند، مشخص 

است.
فرمانده کل قوا، تأمین امنیت با تکیه بر دیگران 
را فقط یک توهم خواندند و گفتند: کسانی که به این توهم دچارند سیلی 
آن را به زودی خواهند خورد چرا که دخالت مستقیم یا غیرمستقیم 
بیگانگان در امنیت و جنگ و صلح هر کشوری، فاجعه ای مصیبت بار است.

ایشان با تجلیل از اقتدار و سربلندی نیروهای مسلح در آزمایش های بسیار 
مهم و دشوار به ویژه جنگ تحمیلی 8 ساله گفتند: اقتدار نیروهای مسلح 
به مسائلی نظیر آموزش ها، ابتکارات و پیشرفت های علمی، تجهیزات و 

مس  نیروهای  ی  ا به  
ه  ی ک نای وا ران امروز به م ا
کشو   و  م  ی  ا ر 
نان  های   اب  م

ونی هستن  بیرونی و 
ران  ا از م ا ی برای  آما
بی  ی و ان می م و هو ا
نیروهای  ب  ا  ت ا کشو 

مس ا
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انضباط سازمانی وابسته است اما مهمترین عامل اقتدار نیروهای مسلح، 
روحیه، معنویت و مسائل دینی و اخالقی است.

رهبر انقالب اسالمی، خروج ارتش مجهز و بدون روحیه اخالقی و معنوی 
آمریکا از افغانستان را نمونه ای از نتایج اقتدار ظاهری و نه واقعی خواندند 
و گفتند: آمریکایی ها 20 سال قبل برای سرنگونی طالبان به افغانستان 
لشکرکشی کردند و در این اشغالگری طوالنی مدت، کشتار  و جنایت و 
خسارات فراوانی به بار آوردند اما بعد از این همه هزینه مادی و انسانی، 
حکومت را به طالبان دادند و خارج شدند که این واقعیت برای همه 

کشورها درس آموز است.
فرمانده کل قوا، اوضاع ارتش آمریکا هنگام خروج از افغانستان را نشان دهنده 
ماهیت واقعی این ارتش دانستند و گفتند: آن تصاویر هالیوودی از ارتش 
آمریکا و کشورهای امثال او، فقط نمایش است چرا که ماهیت واقعی آنها 

همین است که در افغانستان دیده شد.
رهبر انقالب، نفرت مردم شرق آسیا از ارتش آمریکا را یادآور شدند و 

گفتند: آمریکایی ها هر جا دخالت کنند، منفور ملت ها هستند.
فرمانده کل قوا، حضور نظامی بیگانگان در منطقه را نیز مایه اختالف و 

خسارت و ویرانی برشمردند و تأکید کردند: صالح منطقه در این است که 
همه کشورها از ارتشی مستقل و متکی به ملت خود و هم افزا با ارتش های 

همسایگان برخوردار باشند.
رهبر انقالب افزودند: ارتش های منطقه می توانند امنیت منطقه را تأمین 
کنند و نباید اجازه دهند که ارتش های بیگانه برای حفظ منافع خود، 

دخالت یا حضور نظامی داشته باشند.
برخی  در  ایران،  در شمال غرب  که  افزودند: حوادثی  قوا  فرمانده کل 
کشورهای همسایه در جریان است باید با همین منطق پرهیز از دادن 

مجوز حضور بیگانگان حل شود.
ایشان گفتند: نیروهای مسلح کشور عزیز ما همواره با اقتدار همراه با 
عقالنیت عمل می کنند و این عقالنیت باید الگویی برای دیگر کشورها و 
عامل حل مسائل موجود باشد و همه بدانند که اگر کسی برای برادران خود 

چاه بَکند اول خودش در چاه می افتد.
فرمانده کل قوا در پایان سخنانشان نیروهای مسلح را برای تداوم افتخار 
خدمت به ملت و کشور، و افزایش روزافزون توانایی های مادی و معنوی 

توصیه مؤکد کردند.

ازمان هستن که  ه های  رما ا  ان نا سو یش ا  ا  ر ا ا   ان نا سو یش تری    سی ا ا  ر
وانان منت کنن ا به  و  ربیا  وانن  می 

پیشکسوتان ناجا سرمایه های سازمان هستند

سردار “حسین اشتری” در جمع پیشکسوتان ناجا در تبریز اظهار داشت: 
پیشکسوتان ناجا سرمایه های سازمان هستند که می توانند تجربیات 

خود را به جوانان منتقل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکالت پیشکسوتان اشاره 
کرد و گفت: کانون بازنشستگان در سطح استان ها می توانند مشکالت 
پیشکسوتان و اعضای وابسته را به ناجا منعکس تا نسبت به رسیدگی 

مشکالت آنها اقدام شود.
فرمانده نیروی انتظامی ضمن اشاره به وظایف کانون های بازنشستگان، 
بیان داشت: کانون های بازنشستگی در ناجا با کمک اداره حقوقی می 
توانند مشاوره حقوقی به اعضای وابسته و خانواده های آنها ارائه و نیز در 

حوزه خدمات درمانی نیز می توانند کارهای بیشتری انجام دهند.
وی در ادامه به جلسات متعددی که با پیشکسوتان کمیته، ژاندارمری و 
شهربانی داشته، اشاره کرد وگفت: امروز ناجا جایگاه خوبی در کشور دارد 
که به برکت تالش همکاران مورد رضایت مقام معظم رهبری )مدظله 

العالی( نیز می باشد.
سردار اشتری در پایان دیدار با پیشکسوتان اظهار داشت: امروز در نظر 
سنجی که در بین مردم انجام شده ناجا از 30 دستگاه، اول یا دوم از 
لحاظ محبوبیت است که این محبوبیت حاصل تالش همکاران در این 
چند سال و شرایط سخت است که همکاران ما وظایف خود را به خوبی 

انجام داده اند.

ر  ا   ان نا سو یش ی با  ی تری  نشس  ا ا ر
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ر کانون بازنشستگان    ی هیا م ا و  اهن کنن نا اون ه انشی م ی  ر ا  م  ا ی  ر ا  ر
ا  ا و  رهن ا ا  ا  ا م ا رهن  رو  ی  با اه ی  ری  گا  ا رنگا  ی با  ا ت وی ا و 
ظی انتظامی  نان  نیروی  یر ه رهن و  نان ا  ا م ا و امروز ه ا  ان هش  زمن تا  ته از  ر بر

ی ا ا ی و  ا

فرهنگ ایثار و جهاد برگرفته از رفتار رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است

وی با اشاره به ایفای نقش موثر نیروهای ژندارمری، شهربانی و کمیته 
انقالب اسالمی در هشت سال دفاع مقدس مطرح کرد: پیشکسوتان 
عرصه دفاع مقدس امروز در این نیرو حضور دارند و الگویی از ایثار، 

فداکاری، جهاد و ... برای همه سبزپوشان نیروی انتظامی هستند.
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با یادی از منش شهیدان باکری ها، 
خرازی ها و سلیمانی ها ... بیان کرد: می توانیم با آشناسازی کارکنان با 
سیره و رفتار چنین بزرگوارانی و سایر فرماندهان و رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس و ترویج فرهنگ و روحیه اخالص، ایثار، فداکاری، دشمن 
ستیزی و ... این بزرگواران، در راستای افزایش استحکام درونی سازمان 

و تاب آوری کارکنان اقدام کنیم.
وی با اشاره بر اینکه سردار حسین اشتری ؛ فرمانده محترم ناجا از 
یادگاران و جانبازان دوران دفاع مقدس هستند، خاطر نشان کرد: ایشان 

در رفتار و منش، والیت مداری و انقالبی گری و سایر نمادهای دینی و 
ارزشی برای همه ما نیروهای پلیس الگوی هستند و همواره بر تکریم 
و تجلیل یادگاران دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ اخالص و ایثار 

تاکید دارند.

ا  اهن کنن نا اون ه انشی م ی  ر ا  م  ر

رمان  تری  سی ا ا  ر ر  ی از  ن ا و بیگی به ن ی م م ا  ر ی  ری  گا  ا رنگا  ا  به 
ری  ی بیگ انی و  و ی  م و  ا م  ان  و ای  انوا  ا م با  ته  مان با ه نیروی انتظامی ه

ا اب کر ا  رمان نا انی  یا  ی و  و ا 

همه ما امنیت و آرامش امروز را مدیون مجاهدت و ایثار رزمندگان هستیم

سردار معصوم بیگی در این دیدارها با گرامی داشت چهل و یکمین 

سالگرد دفاع مقدس اظهار کرد: همه ما امنیت و آرامش امروز را مدیون 
مجاهدت و ایثار رزمندگانی هستیم که اقتدار و حقانیت ایران اسالمی 
را در دوران دفاع مقدس به جهانیان و استکبار جهانی به اثبات رساندند.

ایشان به نقل از مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز » مدظله العالی«که 
شهدا را امام زادگان عصر حاضر مورد خطاب قرار داده و بر تکریم خانواده 
شهدا تاکید کرده اند گفت: شهدای پاک و مطهری که به تاسی از امام 
حسین )ع( آن بزرگ معلم »مقاومت آگاهانه« زندگی خود را فدای 
امنیت ایران کردند، حق بزرگی بر گردن همه ما دارند لذا وظیفه داریم 
با پیروی از آرمان های امام راحل و شهدای گرانقدر و با دلجویی از 

ا م ان  و ای  انوا  و بیگی با  ی م ا م ر ا 
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و  ی مس کتر  ای  نا آ ه    با  ن و وز  ر  ازمان های نیرو های مس  ای کانون های بازنشستگان 
ن ا کر ه  ازمان برنامه و بو ئی  و و  ئی  اون  ی م میرکا

رؤسای کانونهای بازنشستگان سازمانهای نیروهای مسلح با معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند

در این دیدار صمیمانه که با حضور اعضای شورای عالی هماهنگی 
کانون  رئیس  کارگر  بیژن  سردار  شامل  مسلّح  نیرو های  کانون های 
بازنشستگان ناجا، سردار محسن قادری رئیس کانون بازنشستگان سپاه، 
امیر علی محبی راد رئیس کانون بازنشستگان آجا، سردار ذبیح ا... نامور 
رئیس کانون بازنشستگان ستاد کل و سردار یدا... اردستانی رئیس کانون 
بازنشستگان وزارت دفاع در دفتر کار دکتر میرکاظمی برگزار گردید، 

اعضای شورایعالی هماهنگی کانون ها ضمن تبریک انتصاب شایسته 
و آرزوی موفقّیت ایشان، درخصوص مسائل و مشکالت و چالش های 
فراروی حوزۀ بازنشستگی به ویژه پیشکسوتان نیرو های مسلح مطالب 

مبسوطی بیان داشتند.
محورهائی که توّسط رؤسای کانون ها بیان شد شامل موارد زیر است:

1ـ  الیحۀ »دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن« 

که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسۀ مورخ 9/ 4/ 1400 هیأت, 
وزیران مطرح و در تاریـخ 24/ 4/ 1400 به مجلس ارسال شده، هنـوز 
از سوی هیأت رئیسۀ مجلس اعالم وصول هم نشده است. از سازمان 
برنامه و بودجه بعنوان پیشنهاد دهندۀ این الیحه، انتظار می رود که 
سرنوشت الیحـه را از مجلس پیگیری و ان شاءَ ا... در راستای تصویب 
آن تالش نماید، زیرا ضرورت تبدیل الیحۀ مذکور به قانون، خواستۀ آحاد 

بازنشستگان اعم از کشوری و لشکری است.
ـ عدم تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیرو های مسلح که   2
سازمان های نیرو های مسلح بین 6 تا 18 ماه بابت این امر عقب ماندگی 
دارند، موجب بروز نارضایتی میان این بازنشستگان گردیده است لذا 

رسیدگی به این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد تقاضاست.
3 ـ تأمین اعتبارات مربوط به خدمات درمانی و تعهدات بیمه های 

ی  و میرکا ی مس کتر  ای  نا آ ا با 

خانواده معظم شهدا این افتخار آفرینی ها را بیش از پیش به گوش 
جهانیان برسانیم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا از صبر و استقامت زینب گونه و فاطمه 
گونه مادران و همسران شهدا که عزیزان خود را فدای اسالم و میهن 
کردند، قددرانی و خاطرنشان کرد: در مقابل عظمت شهدا و خانواده 
گرانقدرشان سرتکریم و تعظیم فرود می آوریم و از خداوند متعال 
انقالب  فرزانه  رهبر  امت،  امام  برای  راستین  پیروانی  تا  خواستاریم 

اسالمی و شهدا باشیم.
گفتنی است شهیدان محمد و سعید طوقانی در سال 62 در جبهه های 
حق علیه باطل شهید و دو برادر سرافراز این شهیدان  حمید و علیرضا 

طوقانی نیز از جانبازان امنیت ایران اسالمی هستند.
همچنین سرهنگ شهید علی بیگلری فرمانده پادگان ژاجا در سال 59 
در منطقه گیالنغرب به فیض شهادت نائل و در حال حاضر مرکز آموزش 

مشگین شهرناجا بنام این شهید واال مقام نامگذاری شده است.
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مختلف بازنشستگان و همچنین اعتبارات مربوط به تسهیالت و امور 
رفاهـی و حمایتی و نیز تأمین بموقـع اعتبار حقوق ماهانه بمنظور 
جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق، مواردی است که عنایت رئیس 

محترم سازمان برنامه و بودجه را می طلبد.
ـ احیای صندوق بازنشستگی نیرو های مسلّح از طریق تأمین و تخصیص   4
بدهی دولت )از دولت های پس از دفاع مقدس تاکنون( به این صندوق، 
مرتفع کنندۀ بسیاری از مشکالت بازنشستگان نیرو های مسلح خواهد بود.

5ـ  شورایعالی هماهنگی کانون های بازنشستگان سازمان های نیرو های 
مسلح آمادگی هرگونه همکاری و مشاورت با سازمان برنامه و بودجه در 
امور بازنشستگان نیرو های مسلح را داشته و انتظار دارد حسب مورد 

جلسات مشترک )دوره ای، فصلی، ساالنه، ...( بین سازمان برنامه و 
بودجه و این شورا برگزار گردد.

در ادامۀ جلسه، جناب آقای دکتر میرکاظمی ضمن بیان نقطه نظرات 
خود راجع به موضوعات موردبحث، قول بررسی و رسیدگی مساعد در 

همۀ زمینه ها را دادند.
در پایان، قاب و لـوح تبریک انتصاب که از سوی اعضـای شورایعالی 
تهیه شده بود توّسط دبیر شورا )سردار قادری( به رئیس سازمان برنامه 

و بودجه تقدیم شد.

ا  ی از بازنشستگان برای ا و بر ا مشاه می  ا ب ی کانون بازنشستگان نا ا ا  ی و م و اون  بنابر ا م
و به مرا  م مربو می  ان  و که به  ری و موا مشابه  ا ا  ا ت  ر را  ی     و از  ی  و ما
و به  ا مو ی  ا نی امری به  ن که  ا ا ا می ن ا  کانون بازنشستگان نا و  وای  ر  ا و  ی  ا

ر اکی می  و  نه بی ر ه کانون با ا و و 

طرف دعوی قرار دادن کانون بازنشستگان، باعث تاخیر در رسیدگی و اتالف هزینه است

امیر سرتیپ دوم اسد پیرایه جو معاون حقوقی و معاضدت قضایی کانون 
تصریح نمودند: نظر به اینکه بازنشستگان حقوق خود را از سابا اخذ 
می نمایند لذا ضرورت دارد درخواست برقراری حقوق بازنشستگی ، 
مستمری بگیری و تحت تکفل قرار گرفتن خود را جهت تسهیل در 
اقدام به طرفیت )سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح( یا عنداالقتضاء 
معاونت نیروی انسانی ناجاو یا حوزه دستیاری فرمانده ناجا در امور 

بازنشستگان و مرکز امور بازنشستگان، طرح و مطالبه نمایند.

ا  ی کانون بازنشستگان نا ا ا  ی و م و اون  بنابر ا م

به اطالع می رساند، تعدادی افراد ناشناس با هویت جعلی و نامعلوم، اقدام 
به برقراری ارتباط تلفنی با مشترکان سازمان تامین اجتماعی نیروهای 
مسلح نموده و اعالم می دارند که با توجه به حذف دفترچه خدمات درمانی 
نیروهای مسلح در آینده نزدیک، سرپرست خانواده بایستی مبلغ 550 
هزار تومان را به شماره کارت اعالم شده واریز نمایند، در غیر این صورت 

دفترچه آنان ابطال می گردد.
لذا در راستای هشدار وآگاهسازی به همه پیشکسوتان عزیز سازمان 

اعالم می گردد تا هوشیاری الزم را دراین مواقع داشته باشند و ضمن 
عدم همکاری با این گونه افراد ناشناس و کالهبردار، موضوع را در اسرع 

وقت به بازرسی سازمان با شماره تلفن 09621 اطالع دهند.
شایان ذکراست، هر گونه اقدامی در راستای حذف دفترچه خدمات 
درمانی نیروهای مسلح، از قبل از طریق رسانه های همگانی و کانال 
های رسمی سازمان تامین اجتماعی ن.م ، به اطالع پیشکسوتان عزیز 

نیروهای مسلح رسانده خواهد شد.

کالهبرداری با عنوان  حذف دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح
هشدار سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به بازنشستگان و بیمه شدگان:
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ام  م و  و کا ون  ی ب رو ا وا  یا  ای  می ا از ا اهی کانون بازنشستگان نا ما  ازی و  ن  وان اون  م
ا ر  ا    

ا کر رمی  ا  یر ی  انوا  ا با  وهشی کانون بازنشستگان نا ی و امو  ا ت رهنگی ا اون  م

اعطای ۷۷ میلیارد ریال وام ضروری بدون سود، کارمزد و ضامن 
به اعضای کانون در سال ۱۴۰۰

دیدار با خانواده شهید علیرضا خرمی

و  توانمند سازی  معاونت  برنامه های  یکی  زاده گفت:  تقی  سرهنگ 
خدمات رفاهی کانون که از سال گذشته عملیاتی شد، حمایت از اعضایی 
است که براثر حوادث غیرمترقبه یا وجود بیماری های صعب العالج خود 
یا اعضای محترم خانواده )اعضای درجه یک تحت تکفل( و یا مشکل 
مسکن، ازدواج فرزندان، رفع دین دچار مشکالت مالی و ... شده اند و 

نیازمند وام ضروری می باشند.

وی با اشاره به اینکه این وام بدون هرگونه سود و کارمزد است، نیاز به 
ضامن ندارد و مستقیما به حساب حقوقی اعضا واریز می شود و مصداق 
واقعی »قرض الحسنه« است، افزود: در این برنامه، اعضای کانون با مراجعه 
یا ارسال گزارش به کانون محل سکونت، پرونده تشکیل می دهند. پس 
از بررسی های کارشناسی، مساعدت الزم از محل برنامه های حمایتی 

صورت می گیرد.
معاونت توانمند سازی و خدمات رفاهی کانون بازنشستگان ناجا با تاکید 
بر اینکه بررسی وام های ضروری سال 1400 کانون، از خردادماه آغاز 
شد، تصریح کرد: در طول 4 ماه، ۷42 پرونده ارسالی از استان ها بررسی 
و وام ۷21 پرونده مورد پذیرش قرار گرفت و ۷۷ میلیارد ریال اعتبار 

برای آن لحاظ گردید.
وی خاطر نشان کرد: حجم ارسالی پرونده از طریق کانون ها به حدی 
زیاد بود که کلیه اعتبارات تعدادی از استان ها از جمله تهران بزرگ، 

خراسان شمالی، اردبیل و غرب استان تهران پایان یافته است.

ا ر  ا  اهی کانون بازنشستگان نا ما  ازی و  ن  وان اون  م

ا  رامی  ا با  ا  ا  ن ی مو رهن بازنشسته مر
م   ا امنی و  ای م ر  ا ا و  ا و  ته نا ه
ن  ز ها ب ت ا ا  ا مان ها  تر آ  از ب

م ا  ن ا وه ها ان  تاو ا از  ا ا و 
ران با به  م ا و ا ربازان نظا م  نوان  و ما به 
ن به  ی ا  ا  ان  ا آن  ی و  ن با ا و  مان ها و ا ا آ

هی امه  ا نظا م ا ا  اه
وی خاطر نشان کرد:  امروز به برکت خون شهداو صبر و ایثار خانواده این 
عزیزان، امنیت مطلوبی در مرزهای مقدس ایران اسالمی حاکم است و در 

واقع شهدا اسطوره های نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند.
در پایان این دیدار لوح تقدیر و هدایایی از سوی فرمانده نیروی انتظامی به 

خانواده این شهید بزرگوار تقدیم شد.
گفتنی است شهید علیرضا خرمی از سربازان رشید ژاندارمری بود که در 

بیستم تیر 136۷، در ایالم به شهادت رسید.
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دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر که ای نور چشم من، به 
غیر از کشِت نبری! 

َفَمن یَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّۀٍ َخْیراً یََرُه ، َوَمن یَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّۀٍ َشّراً یََرهُ  )هر 
کس به مقدار ذّره ای کار نیک کرده باشد همان را ببیند. و هرکس 

هم وزن ذره ای کار بد کرده باشد آن را ببیند(
انسان عاقل و فهمیده معنی و مفهوم نیکی و بدی را درک می کند 
و می داند در دنیایی که در آن زندگی می کنیم ضوابط و قوانینی 

حاکم است. 
اندیشمندان و انسان های دانشمند و بصیر به تجربه دریافته اند که 
در این جهان اسرار و مقرراتی وجود دارد و خالیق در سیطره آن 
روزگار سپری می کنند. با اندکی تاملی در حوادث واقع در دنیا، می 

توان به ضرورت هوشیاری و نیاز معقول به گردش روزگار پی برد. 
هستی  خالق  جانب  از  انسانیش  شعور  و  درک  موهبت  به  انسان 
قدرت حل معماهای شگفت انگیز جهان هستی را دارد و به وجود 
حکومت خیر و شر و زیبایی ها و زشتی ها پی برده است. از این 
می تواند زندگی خود را در مسیرصراط مستقیم حق و حقیقت قرار 
دهد و با اطمینان خاطر و صبور و آرام عمر خود را سپری کند.

بدیهی است، آنان که غفلت می کنند، و به تبعیت از نفس اماره 
به انحرافات، زشتی ها و پلیدی ها روی می آورند، با نامالیمات و 
سختی ها و مشکالتی روبرو می شوند و تلخی ها و ناکامی ها را 
به جان می خرند. زیستن در سایه وجدان بیدار، گزینش راه تقوا 
و پرهیزگاری و انسان دوستی و خدمت به خلق همیشه و همواره 
آرامش خاطر و تمتع روحی خاصی بهمراه دارد. این ها هیچگاه از 
نامالیمی در زندگی رنج نمی برند و در صورت برخورد با محدودیت 
ها و محرومیت ها، آن را مصلحت الهی دانسته و با صبر و بردباری 
تحمل می کنند و آزردگی خاطر و نا سپاسی ندارند. طبیعی است 

که عبودیت و بندگی ذات احدیت این امر را ایجاد می کند. 
ساختار وجودی و خلقت انسان طوری رقم خورده که محاسن و 
معایب اعمال خود را تشخیص می دهد و می داند که آرامش خاطر 
در دنیار و رستگاری در جهان آخرت در خوب بودن و خوبی کردن و 
گزینش مسیر انسانیت راستین است. مسلما الزمه این مسیر، کنترل 
تمایالت و گزینش راه تقوا و پرهیز از آلودگی ها است. بطوریکه 
هیچگاه غرور تفرعن و فزونی ثروت و مقام و تجمالت دیگر دنیا 
تاثیر خود قرار ندهد. امروز در جامعه ما شرایطی  انسان را تحت 
بوجود آمده که در اثر بیماری کرونا، فقر، بیکاری ، گرانی و بخصوص 
فزونی شکاف طبقاتی بسیاری از مردم در شرایط نامساعد و سختی 
و  ارادت  و  این معضل همت  اساسی  و حل  کنند  روزگار سر می 
گذشت و فداکاری طبقات مرفه اجتماع را ایجاب می کند که نه 
بشتابند،  دولتمردان  با  اندیشه  تبادل  و حمایت  معاضدت  به  تنها 

طبقه محروم را به هر وسیله ممکن یاری کنند. 
با وجود واقعیت های ملموس حاکم بر جهان هستی که بیان گردید، 
هیچگاه هیچکس نمی تواند با مشاهده مشکالت گسترده بسیاری 
از هموطنان و استیالی فقر و تنگدستی در سطوح جامعه بی توجه، 
به حیات خود ادامه دهد.البته الزم و شایان ذکر است، کمک های 
و معاضدت های بی دریغ بسیاری از هموطنان خیر و نیکوکار به 
نیازمندان بطور گسترده در کشور تداوم دارد و شایسته تحسین و 
انتظار  این  البته  در یک جامعه اسالمی جز  سپاسگزاری است و 
نیست. اما نیاز به همت و اراده بیشتری احساس  می شود. از خداوند 
متعال مسئلت داریم همه مردم دنیا را از این بالی بزرگ بیماری 
قرن نجات دهد و هموطنان گرامی ما را نیز مشمول عنایت و توجه 
خود قرار دهد تا از مشکالت عدیده ای که با آن مواجه شده اند، 

رهایی یابند.

سخنی در مورد پاداش اعمال

بدیهی است، آنان که غفلت می کنند، و به تبعیت از نفس اماره 
به انحرافات، زشتی ها و پلیدی ها روی می آورند، با نامالیمات و 
سختی ها و مشکالتی روبرو می شوند و تلخی ها و ناکامی ها را 
به جان می خرند. زیستن در سایه وجدان بیدار، گزینش راه تقوا 
و پرهیزگاری و انسان دوستی و خدمت به خلق همیشه و همواره 
آرامش خاطر و تمتع روحی خاصی بهمراه دارد. این ها هیچگاه از 
نامالیمی در زندگی رنج نمی برند و در صورت برخورد با محدودیت 
ها و محرومیت ها، آن را مصلحت الهی دانسته و با صبر و بردباری 
تحمل می کنند و آزردگی خاطر و نا سپاسی ندارند. طبیعی است 

به حیات خود ادامه دهد.البته الزم و شایان ذکر است، کمک های 
و معاضدت های بی دریغ بسیاری از هموطنان خیر و نیکوکار به 
نیازمندان بطور گسترده در کشور تداوم دارد و شایسته تحسین و 
انتظار  این  البته  در یک جامعه اسالمی جز  سپاسگزاری است و 
نیست. اما نیاز به همت و اراده بیشتری احساس  می شود. از خداوند 
متعال مسئلت داریم همه مردم دنیا را از این بالی بزرگ بیماری 
قرن نجات دهد و هموطنان گرامی ما را نیز مشمول عنایت و توجه 
خود قرار دهد تا از مشکالت عدیده ای که با آن مواجه شده اند، 

رهایی یابند.

سرهنگ بازنشسته دکتر فیروز علیزاده منصوری



اولـین های نیـروی انتظامی در دفـاع مقدس
ی ی ن  از  مری  از آ  ا ان ی  ی  او

نیروهای جان بر کف ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران مسئولیت دفاع 
از مرزها را قبل از آغاز جنگ تحمیلی بر عهده داشتند و توانستند در 
مقابل تحرک های دشمن متجاوز ایستادگی کنند. براساس اطالعات به 
دست آمده از سوی مرکز اسناد سازمان تحقیقات و مطالعات نیروی 
انتظامی، اولین شهید ژاندارمری قبل از آغاز رسمی جنگ، سرباز وظیفه 
شهید پرویز ولی بیگی فرزند یارقدم است. ولی بیگی در هشتم فروردین 
ماه سال 1359 در منطقه تنکاب خسروی به دست مزدوران عراقی 
به فیض شهادت نایل آمد. همچنین براساس تحقیق های انجام شده، 
استواریکم غالمحسین بامزد فرزند فغانعلی آخرین شهید ژاندارمری بود 

که در 28 آذرماه 1369 قبل از ادغام این نیرو به فیض شهادت رسید.

گا مرزی ا ی  رمان  ی  او
اولین فرمانده پاسگاه مرزی که در درگیری با نیروهای متجاوز عراقی به 
شهادت رسید، شهید امراهلل پورهاشم فرمانده پاسگاه ژاندارمری خین 

خرمشهر بود.
پاسگاه نهرخین در 10 کیلومتری خرمشهر و در حدفاصل گروهان 
شلمچه و هنگ مرزی خرمشهر قرار داشت. این پاسگاه در اولین ساعات 
31 شهریور ماه 1359 با یورش نیروهای بعثی با مقاومت دلیرانه نیروهای 
مستقر در آن مواجه شد اما جنگ نابرابر بود. امکانات و تجهیزات مستقر 
در پاسگاه خین هیچ تناسبی با تجهیزات جنگی عراقی ها نداشت. پس 
از ساعت ها درگیری، استوار امراهلل پورهاشم فرمانده شجاع پاسگاه خین 
به درجه رفیع شهادت نایل آمد. پیگر این شهید به شیراز منتقل گردید 
و طی مراسم خاص نظامی و با شکوه خاصی از بیمارستان 5۷9 ارتش 
تشییع شد و سپس به زادگاهش »سیدان«  در استان فارس منتقل 

گردید و به خاک سپرده شد.

می یته ان ا ی ک هان  رمان ی  او
اولین سرداران شهید کمیته انقالب اسالمی سرتیپ پاسدار غالمرضا 
نظری فرزند عباس و سرتیپ پاسدار قدرت اهلل برزوئی فرزند غالمحسین 
بودند که با شروع جنگ تحمیلی و تهاجم رژیم بعثی عراق به صورت 
داوطلبانه به مناطق عملیاتی رفتند و در پنجم مهرماه سال 1359 در 
منطقه عملیاتی نفت شهر در نبرد با دشمن متجاوز به میهن اسالمی 
جان خود را تقدیم حضرت دوست کردند و به فیض شهادت نایل آمدند.

مری ا ان ا  ی  ان  ی ی  او
اولین شهیدان پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسالمی در ساعت 16 
روز پنج شنبه دهم مهرماه 1359 به افتخار شهادت نایل آمدند. این 
شهیدان سروان جواد محمودی رئیس پاسگاه پلیس راه خرمشهر و یکی 
از همکاران او به نام استواردوم نوذر مهرابی بودند که بر اثر  انفجار 

گلوله های خمپاره مزدوران عراقی به شهادت رسیدند.

می یته ان ا ی ک ا  ا ی  او
پاسدار شهید کاظم شریفی غیبشاوری اولین شهید کمیته انقالب 
اسالمی است که در مصاف با متجاوزان بعثی به شهادت رسید. این 
شهید سرافراز میهن اسالمی در آغاز تحرک های دشمن در مرزهای 
ایران اسالمی، به منطقه مرزی شلمچه رفت و دو روز قبل از آغاز 
رسمی جنگ تحمیلی و یورش همه جانبه مزدوران عراقی به خاک 
میهن اسالمی، یعنی در تاریخ 29 شهریورماه 1359 در شلمچه به 

فیض شهادت نایل آمد.

ربانی ی  ی  او
اولین درجه دار شهید شهربانی کل جمهوری اسالمی که در راه انجام 
وظیفه و ادا دین خود به نظام مقدس و انقالب اسالمی به فیض شهادت 
نایل آمد، گروهبان یکم نادعلی رهجونیا فرزند ولی بود. وی در اولین 
دقایق شروع رسمی جنگ تحمیلی در تاریخ 31 شهریورماه سال 1359 

بر اثر بمباران فرودگاه کرمانشاه به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

مری ا ان ی  ی  او
اولین شهید ژاندارمری ستوان دوم منوچهر عزیزی بود. شهید عزیزی 
از نیروهای فرستاده شده از لرستان به صالح آباد بود که در درگیری با 
نیروهای بعثی از ناحیه پیشانی مجروح شد و به یکی از بیمارستان  های 
شهر کرمانشاه منتقل گردید اما بر اثر شدت جراحات، به فیض شهادت 

نایل آمد.

ی  رباز  ی  او
اولین سرباز وظیفه شهربانی که در مصاف با دشمن بعثی به شهادت 
رسید، شهید غالمرضا مکوندی فرزند مجید بود. این سرباز سرافراز در 
تاریخ دهم مهرماه 1359، در یازدهمین روز از آغاز جنگ تحمیلی، در 
یکی از مناطق عملیاتی جنوب در خوزستان جزو اولین شهیدان جنگ 

تحمیلی شد.
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زوهای به زمی مان   آ
قبل از اینکه بازنشستگی شروع شود، می توانید لیستی از آرزوهای به 
زمین مانده خودتان را تهیه کنید. کارهایی که مدت هاست به خاطر کار 
مداوم تان از آنها بازمانده اید. ممکن است سفر با خانواده، استراحت بیشتر، 
راه اندازی یک باغچه، کتابخوانی  و راه انداختن یک کسب و کار جدید یا 
حتی درس خواندن در رشته مورد عالقه تان فکر خوبی برای روزهای بعد 
از بازنشستگی باشد. یادگیری انواع رشته های هنری، مهارت های فنی و 
حرفه ای و یا حضور در فعالیت های خیریه و داوطلبانه می تواند بخشی 

از شروع فعالیت های جدید شما باشد.
نی ا  ن نی  ی های ب ا   

فعالیت های جسمانی موجب تقویت فعالیت روانی می شود و لذا در 
سراسر زندگی از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر در دوره جوانی 
فعالیت بدنی را آغاز کنید و به آن پایبند باشید، در دوران پیری فواید 
بیشتری را از آن به دست خواهید آورد. لذا از فواید ورزش کردن می توان 
به تناسب اندام، انعطاف پذیری بیشتر، بهبود وضعیت تعادل، سر حال 
بودن و .... اشاره کرد. سعی کنید با حفظ سالمتی در یک سطح متعادل و 

معقول، از زندگی سالمندی خود، حداکثر استفاده و لذت را ببرید.
از ا یشه  یری ه ا   

یادگیری دل را تازه و روحیه را شاداب نگه می دارد. بازنشسته های 
بسیاری ترجیح می دهند در زمانی که به دست آورده اند، در دوره های 
دانشگاهی، فنی و حرفه ای، حوزه علمیه و... شرکت کنند. رفتن در این 
راه، امید به زندگی را به میزان قابل توجهی باال می برد. شما هم حتما 
این روش را امتحان کنید. لذت آموختن و کشف کردن در این دوران 
بسیار شیرین تر و جذاب تر از دورانی است که شما در دوران دانشجویی 

گذرانده اید.
نوی ا م   ا

اگر مسائل معنوی و روحانی به شما احساس خوبی می دهد سعی کنید 
ارتباط خود را با این موضوع حفظ کنید. هرگونه عقاید معنوی یا مذهبی 
که دارید سعی کنید تقویت کنید. اینها ممکن است که به تخفیف تنهایی، 
افسردگی، اضطراب در سالمندی کمک کند و یا حتی عامل دفاعی در 

برابر مشکالت و بیماری روانی از جمله آلزایمر باشند. کسانی که اعتقادات 
مذهبی و معنوی قوی دارند معموالً به تبع آن احساس حمایت و راحتی 

بیشتری می کنند.
ا  کنی ی  ا ت واب ا   

حمایتی که از روابط اجتماعی با دوستان، خانواده و همکاران ایجاد می 
شود به حفظ سالمت روانی کمک می کند. مطالعات نشان داده است در 
کسانی که با اعضای خانواده، خویشاوندان و همچنین گروه های اجتماعی 
ارتباط خوبی دارند، عالئم آلزایمر دیرتر از کسانی که گوشه گیر و کم 
ارتباط هستند تظاهر می کند. بنابر این توصیه می شود که در سالمندان 
این ارتباط را حفظ کنند و فعالیت های داوطلبانه اجتماعی و شرکت در 

گروه های مختلف به این موضوع کمک کننده است.
شما می توانید به آنها پیشنهاد بدهید که چند روز در هفته از بچه های 
آنها نگه داری کنید. با آنها به پارک بروید؛ با این کار هم لحظات خوب 
و خوشی را با بچه ها بوده اید هم نوه عزیزتان را شاد کرده اید عالوه بر 
اینکه حتما مثل تمام دوران زندگی تان، کمک بسیار بزرگی برای فرزندان 

خود بوده اید.
ی ته با ا   نگا م 

وقتی با یک نقطه نظر مثبت و با تقویت هیجانات مثبت به موضوعات نگاه 
شود حل مسئله و تحمل مشکالت آسان تر می شود. برای حفظ سالمتی 
به خوبی های دنیا فکر کنید و با فعالیت ها و افرادی که شما را خوشحال 

می کنند، وقت بگذرانید.
هی ز  ا و ان    م

زمانی که فکر می کنید عقل و خرد کافی در خود اندوخته اید،ذهن 
شما بنای ناسازگاری می گذارد و به تعبیری شما را به بازی می گیرد. 
مثالً یادتان نمی آید ماشین تان را کجا پارک کرده اید و .... البته کمی از 
فراموشی ها در سالمندی طبیعی است. فراموش نکنید شما دارای تجارب 
و اندوخته های فراوان ذهنی هستید، بخاطر داشته باشید که مغز شما 
مانند یک عضله است برای اینکه آن را قوی نگه دارید باید از آن استفاده 
کنید. راه سالم نگه داشتن ذهن، مطالعه دایمی است لذا در کنسرت ها، 

سخنرانی ها، نمایش های تئاتر و سینما شرکت کنید.

   
  

و  ان م و ی از  بازنشستگی 
آما  به  نیاز  ا   ی  زن
ابی برای آن ه  ا  ن و م
و  ی می  ان ها  و ه  م ه
انه  ان  و  ا موا  ا 
به  ا  ی  زن او  م های  نشینی 
ه  آن ا  کر  ون  
ن  ی  را ی  ا و  ر 

رن می کن ا ک ی  زن
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وقتی پای صحبت آنهایی که ایام بی تکرار دفاع مقدس را  حتی 
کوتاه- تجربه کرده اند، می نشینی؛ ثانیه ثانیه آن روزها با تک تک 
خاطراتش را، با احساسی متفاوت و واژه هایی خاص بازتعریف می 
کنند، چه رسد به آنها که سالها زیباترین دوره های زندگی خود 

را صرف چنین جو و شرایط بی مثالی کرده اند.
سردار جانباز 90 درصد قاسم قاسمی را بی شک باید از طلیعه 
داران و ماندگاران جبهه های مقاومت بنامیم که گستره حضورش 
در جبهه های نبرد از مرزهای ایران گذشت تا افغانستان و لبنان 

گسترانیده شد.
و در جوار  افغانستان  با حضور در  را  فعالیت های خود  او که 
احمدشاه مسعود آغاز کرد، نبرد را در جبهه های مقابله با صدام 
تجاوزگر را در کنار شهید چمران و  شهید سیدمجتبی هاشمی 
ادامه داد و تحت فرمان فرمانده دلیر احمد متوسلیان تا مرزهای 

لبنان امتداد داد.
سردار قاسمی که با وجود تحمل رنج جراحات ناشی از جنگ، 
همچنان استوار در مسیر خدمت گام بر می دارد، این روزها در 
جبهه ای دیگر در ایجاد شور و شوق پیروزی در ایران تاثیرگذار 

بود. 
و  ایثارگران  امور  در  وزیر  مشاور  کسوت  در  روزها  این  که  او 

گفت و گو با سردار جانباز 90 درصد قاسم قاسمی 
مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور ایثارگران
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عضو هیئت رئیسه فدراسیون جانبازان و معلوالن حضور دارد، 
به جای وزیر ورزش، کاروان پارالمیپک را همراهی و مدیریت 
نمود. کاروانی که موفق به کسب 24 مدال رنگارنگ در مسابقات 

پارالمپیک توکیو شد.
از  می آ یته ان ا ا از ک ان  بی  ی های ان ا

تی ا و  یته  ا ک ی و ک ا ه  ی از  رما کر ب
من در 23 بهمن 135۷ وارد منطقه 9 شدم. این کمیته طیف 
وسیعي از شهر، از میدان حر تا میدان خراسان و میدان فردوسي 
اهلل  آیت  مرحوم  عهده  به  آن  سرپرستي  گرفت.  مي  بر  در  را 
خسروشاهي بود. بعد از آن در سمت های مختلفی از جمله فرمانده 
سپاه در افغانستان، عضو فعال سپاه در لبنان، مسئول عملیات 
واحدهای گشتی تهران، فرمانده ناحیه 5 کمیته تهران، فرمانده 
یگان حفاظت کشور، فرمانده کمیته انقالب اسالمی مازندران و 
شهرستان کرج، فرمانده انتظامی ناحیه گیالن، مدیرکل حراست 
صدا و سیما، فرمانده محور جنوب، فرمانده محور غرب، مدیرکل 
داخلی مجمع تشخیص نظام و مشاور ویژه، مشاور وزیر میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ... حضور داشتم و هم 
اکنون به عنوان عضو هیئت رئیسه پارالمپیک، عضو هیئت رئیسه 
فدراسیون جانبازان و معلوالن و مشاور وزیر در امور ایثارگران و 

دفاع از حقوق معلوالن فعالیت می کنم.
هستی  ران  ا اوم   م هان  رمان ی  او و  ا 

از کر ی آ ا ه  ا و   ا از ک و  ی نظامی  ا
اولین تجربه من در افغانستان و در سال 1358 بود. در آن زمان 
افغانستان درگیر جنگهای داخلی و نیز جنگ با شوروی بود. 
حضرت امام به ما ماموریت دادند که به آنجا برویم و وضعیت 

مبارزات جهاد افغانستان را بررسی کنیم. ما یک گروه 16 نفری 
بودیم. در آنجا فرمانده فقید احمدشاه مسعود به استقبال ما آمد. 
حدود 4ماه در این مناطق بودیم. در آنجا با جنگ های نامنظم 
و استفاده از سالح هایی همچون آرپی جی و توپ 106 آشنا 
شدیم. 9 نفر از همراهان من در درگیری با روسها شهید شدند و 

ما بازگشتیم.
پس از ورود به ایران گزارشی را در این خصوص خدمت حضرت 
آیت اهلل خامنه ای که در آن زمان نماینده امام و عضو شورای 

عالی دفاع بودند بردم. 
و  ر  سا  از  ران  ا ای  نو ان  برای  ا  
کنا  راکه   و  می  سو  م ا  ا ر  ا  ر
ون  ی ه ت ه های م ائ ه  ی از  ا ای  یر
ی و  ی با منا ائ یری  ر  ن   تان  کر
ی   ا شی با   ا ر ن   کشو وا  

ی  وزها بگو از ا 
مجتبي  سید  با   ،59 شهریور   31 بعدازظهر  دارم  خاطر  به 
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هاشمي در کمیته بودیم که صدای انفجار در فرودگاه مهرآباد 
شنیده شد. به سرعت عازم فرودگاه شدیم. در نزدیکی شهرک 
ها  بچه  که  بود  افتاده  نکرده  عمل  بمب  تا  دو  یکي  اکباتان 
توانستند آنها را خنثي کنند. آن شب حال خوبي نداشتیم و در 
جلسه اي که داشتیم قرار شد که همان شب عازم جنوب کشور 
و اهواز شودیم. در مسیر خرمشهر زیر آتش سنگین توپخانه 
صدام بودیم. جنگ هم هوایي بود و هم زمیني و وسیله اي و 

ماشیني نبود که نیروها به عقب برگردند.از آن طرف هم صدام 
خودش را براي ورود به خوزستان آماده کرده بود و فکر مي 
کرد در ظرف 24 ساعت مي تواند خوزستان را تصرف کند. 
نزدیک ظهر بود که به خرمشهر رسیدیم. آتش دشمن خیلی 

سنگین بود.

متاسفانه در آن مقطع به دلیل کودتای نوژه هنوز بدنه ارتش شکل 
نگرفته بود و سپاه نیز که در سال 58 تاسیس شده بود 30هزار 
نیروی آموزش دیده در کل کشور بیشتر نداشت. صدام از این 
موقعیت استفاده کرده بود. ابتدا 5هزار نیروی شیعه را از نوار مرزی 

اخراج کرد، حمالت هوایی متعدی را نیز در مرزها انجام داد. 
15 روز پس از حضورم در خرمشهر به همراه آقای جواد غنچه ها، 
وحید نبی اله، آقای جود مردی، آقای رضایی مجد و ...، در حمله 
ای ای به بعثی ها به دل دشمن زدیم. جنگ خانه به 
خانه بود و نیروهای مردمی که به فرمان امام از سراسر 
کشور آمده بودند، تکاورهای نیروی دریایی، شهید جهان 

آرا و نیروهای سپاه مقاومت خوبی می کردند.
در این حمله که با شهادت تعدادی از همراهانم بود، 
من  و  کرد  اصابت  من  به  دشمن  توپ  مستقیم  تیر 
با  پایم  و  که دست  تا جایی  به شدت مجروح شدم 
رگ و پی به بدنم وصل بود. آقای غنچه ها، نبی اله 
و جودمردی مرا روی یک درب خانه انداختند و در 
زیرآتش سنگین دشمن به عقب آوردند. وقتی به نزد 
شدم.  هوش  بی  من  رسیدیم  هاشمی  مجتبی  سید 
وقتی به هوش آمدم مرا به بیمارستان آبادان و از آنجا 
به اهواز منتقل کرده بودند. در آنجا تحت عمل های پی 
در پی قرار گرفتم اما عمل ها جواب نداد. این بود که 
با یک هواپیمای سی 130 مرا به تهران اعزام کردند. 
متاسفانه هواپیما پس از ورود به تهران، به دلیل حمله 
هوایی دشمن، امکان فرود پیدا نکرد و به سمت اصفهان 
رفت اما در آنجا نیز مجددا وضعیت قرمز شد و بار دیگر 
هواپیمای مملو از مجروح که همگی به سرم و خون 
بازگشت و در شرایطی بسیار  تهران  به  بودند،  وصل 

سخت به زمین نشست.
در تهران ما را به بیمارستان 501 ارتش بردند و بعد از 8 
عمل جراحی، تزریق 13۷ کیسه خون و ۷ ماه استراحت 

توانستم از بیمارستان مرخص شوم.
همراه شهید  به  و  رفتم  به جبهه  مجددا  آن  از  پس 
آبادان حاضر  عملیات حصر  در  هاشمی  سیدمجتبی 
شدم. در پشت تیربار بودم که بار دیگر از ناحیه پا مجروح شدم 
و مرا به عقب منتقل کردند. در همین عملیات برادر و پدرم به 

شهادت رسیدند.
نان ه  ا   رمان  نوان  ا به  ا ان  ا  ه

تی ا و 
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پس از فتح خرمشهر که بی شک از الطاف خداوند متعال بود 
و همراهانشان  نمی کرد شهید کاظمی  فکر  چون هیچ کس 
بتوانند عراقی ها را دور بزنند و از پشت به آنها حمله کنند. شهید 
متوسلیان مرا که فرمانده گردان بودم صدا کرد و گفت نیروها را 
به پادگان امام حسین ببر. بعد از ساماندهی باید به سوریه بروی. 
یادم می آید در آن روزها همسرم در بیمارستان بود و پسرم متولد 
شده بود اما متاسفانه زمان کمی داشتیم که من پس از حضور در 

تهران، به فرودگاه رفتم و عازم سوریه شدم.

پس از آن عملیات ما با مشکل روبرو شدیم یکسری فرماندهان از 
جمله حاج همت به ایران بازگشتند و ما نیز بعد از حدود 5 ماه 

به کشور بازگشتیم. 
پس از آن با توجه به آغاز نبرد مسلحانه منافقین و ترورهای 
کور مسئوالن، به کمیته بازگشتم و قرارگاه گشتی تهران را راه 

انداختم.
اوم  ه های م ا   ا  ا ت ا ا ن وزها به  ا 
ز بو و   ه و ر گری   ا ب  ت اه ا

ی  و ک ر  ا  ا  ی ان ی کا ب ا ا
 کنی

الحمداهلل امروز در وزارت ورزش و جوانان این افتخار را دارم که به 
عنوان یک سرباز پیر انقالب، در خدمت عزیزان جانباز و ایثارگر 
و همچنین معلوالن باشم. این توفیق را در کمیته پارالمپیک نیز 
داشتم که در کسوت عضو هیئت رئیسه فدراسیون جانبازان و 
معلوالن طی 16 سال حضور در تمامی مسابقات جهانی و آسیایی 
در کنار تیم های اعزامی باشم. به حمداهلل پس از انقالب رشد 
بسیار خوبی در این حوزه داشتیم و توانستیم این خودباوری را 
برای این عزیزان ایجاد کنیم که به جای خانه نشینی، به ورزش 
گرایش پیدا کنند و همچنان مایه عزت و افتخار شوند. خدا را شکر 
همواره مورد لطف و عنایت مقام معظم رهبری بوده و هستیم و 
ایشان همواره با راهنمایی های دلسوزانه و مشفقانه خود ایجاد 

انگیزه و عالقه در ما کرده اند.
ما در توکیو با توجه به شرایط سخت کرونایی، با 62 ورزشکار با 
کاروانی به نام شهید حاج قاسم سلیمانی- سردار دلها و با شعار 
توکل، تالش و افتخار حضور یافتیم. در کنار این تیم سرکار خانم 
»کونیکا یامامورا« مادر شهید محمد بابایی که اصالتا ژاپنی و 

همسرشان ایرانی بودند و هستند حضور داشتند.
و  داشتیم  حضور  ورزشی  رشته   10 در  ما  مسابقات  این  در 
توانستیم با کسب 12 طال، 11 نقره و یک برنز و 24 مدال رتبه 
12 را به دست آوریم. این افتخار در حالی به دست آمد که ما در 
مسابقات 2016 برزیل با 111 ورزشکار در 12 رشته، 10طال و 
در مسابقات 2012 انگلستان با ۷9 ورزشکار در 13 رشته 8 طال 

دریافت کرده بودیم.
که   ا  ی  ها ازمان  ه  از  انتظامی  نیروی 
ان  وا باز ا برای  ا ه ازی برای آن ان ا و 

ا ا برنامه ای  از نا ان
جا دارد ابتدا هفته نیروی انتظامی را خدمت کارکنان و بازنشستگان 
خدوم و پرتالش ناجا تبریک بگویم. من همواره در حوزه ورزش 
نگاهی ویژه به نیروهای مسلح و ناجا دارم. جلسات متعددی در 
این خصوص با سردار شریفی مسئول امور ایثارگران سپاه، سردار 
امور  مدیرکل  عبدی  ناجا، سردار  انسانی  نیروی  معاون  زارعی 
ایثارگران ناجا و .. داشتیم. مالقاتی نیز در این خصوص با سرلشکر 
موسوی فرمانده کل ارتش داشتم. قرار شد نیروهایی که به درجه 
جانبازی نائل می آیند معرفی شوند تا همانگونه که در جدال با 
بی نظمی و ناامنی مایه افتخار بودند بتوانند در ورزش نیز افتخار 

آفرین شوند.  
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فـراز و فـرودهـای 
زنـدگی با یک جانبـاز:

مصاحبه  با سرکار خانم طاهره کردي همسر ایثارگر و جانباز
جنگ تحمیلی پیشکسوت مرحوم فرج اله کردي نژاد

جنگ تحمیلی از سال  تا  با ما بود

در تاریخ دفاع مقدس روزهای بزرگی وجود دارد که دربار هریک می توان 
کتاب عظیمی و ارزشمند نگاشت، هرچند باز هم حق مطلب ادا نمی شود. 
روز های خاطر انگیزی که هر رزمنده ای در محور عملیاتی میتواند ساعت 
ها از جنبه های مختلف رشادت ها ، ایثارگری ها ،جانبازی ها و... آن را 

تعریف و تفسیر کند.
بدین منظور به سراغ همسر جانباز فرج اله کردی نژاد رفتیم تا یک برگ 

دیگر از دفتر دفاع مقدس را در گفت و گو با ایشان ورق بزنیم:
برای آغاز کار لطفا خودتان را معرفی کنید؟

بنده طاهره کردی همسر جانباز مرحوم فرج اله کردی نژاد از استان 
گلستان- بندرگز-روستای جفاکنده هستم. ایشان از خانواده ای کشاورز 
بودند. ایشان در دوران شاهنشاهی با وجود سن کم و با راهنمایی دوستان 
با امام و انقالب آشنا شدند و فعالیت انقالبی شان را با پخش اعالمیه 
بین مردم و روستاهای اطراف شروع کردند.. تا اینکه یک روز در روستای 
نوکنده برای پخش و توزیع اعالمیه با هم آشنا شدیم و در سن 18 سالگی 
ازدواج کردیم. ماحصل این زندگی سه فرزند پسر و یک فرزند دختر می 

باشد.
چند ساله بودند که به جبهه های جنگ اعزام شدند؟

ایشان در سال 135۷ در آموزشگاه درجه داری ژاندارمری مرزن آباد 
مشغول به فعالیت بودند و بعد از چند ماه به تهران به ستاد مرکزی عقیدتی 
خیابان انقالب منتقل شدند. همزمان با آغاز جنگ در سال 1359 و در 
سن 20 سالگی برای ماموریت به ماهشهر ، خرمشهر  و اهواز اعزام شدند.

برخورد شما و فرزندان با توجه به شرایط  جنگ چگونه بود؟
در سالهای جنگ تحمیلی ایشان همیشه در جبهه حضور داشتند و به 
ندرت به خانواده سر میزدند. همین موضوع باعث شد تا بنده با فرزند 
کوچکم برای زندگی به اهواز کوچ کردم تا بتوانم همسرم را ببینم. مدت 6 
سال را در اهواز، ایذه، سربندر و شادگان در کنار ایشان و مشوق وی بودم. 
در سال63  فرزندم سهیال و در سال 64 فرزند دوم ما بدنیا آمدند که  بچه 
های دوران انقالب و جنگ تحمیلی هستند و فرزند آخرم میالد در سال 

1369 بعد از مجروح شدن همسرم بدنیا آمد.
چطور جانباز شدند، از آن لحظات بریمان بگویید؟

همسرم در 3 مرحله جانباز شدند. مرحله اول در زبیدات عراق ، مرحله دوم 
در فاو و یک بار هم در عملیات محرم دچار شیمیایی موج انفجار و ترکش 

در قسمت سر و گردن و دست شدند.
بعد از پایان جنگ به چه کاری مشغول شدند؟

بعد از سختی هایی که در جنگ داشتند، به دلیل عالقه خاصی و ویژه ای 
که به امامان و ائمه اطهار داشتند، با توجه به مجروح بودن تالش می کردند 
که زائران را به حرم حضرت زینب و امام حسین)ع( ببرند و در این کار در 

کنار هم موفق شده بودیم.
در خصوص تحمل درد و رنج های ناشی از عوارض جانبازی و شیمیایی و 

سر انجام آسمانی شدن ایشان توضیح دهید؟
در سال 1389 با توجه به شرایط شیمیایی بودنشان مشکل قلبی پیدا 
کردند و به همین دلیل شرایط زندگی سختی را در پیش گرفتند.  مجبور 



19شماره 63 ـ شهریور و مهر 1400 ـ سال نـهـم

دست خط، دلنوشته و عکس های شهید فرج اهلل کردی نژاد

به جراحی قلب باز شدند. در حین عمل بخاطر شرایط جانبازی به کما 
رفتند اما به یاری خدا عمر دوباره به ایشان بازگشت. بعد از جراحی با 
شرایط جسمانی سختی روبرو شدند و همیشه با دستگاه های تنفس 
مصنوعی می توانستند زندگی کنند. چندین سال گذشت تا دوباره در 

سال 95 با بیماری سختی که در شرایط شیمیایی جنگ داشتند وارد 
بیمارستان بقیه اهلل شدند و چهار سال همراه با جراحی سنگین، شیمی 

درمانی می کردند و در نهایت سال 98 دار فانی را وداع گفتند.
یاد همه شهدا دفاع مقدس گرامی و راهشان پر رهرو باد



پرسـش و 
پاسـخ های 

حقـوقی
ی ا ا  ی و م و اون  م

وهر می با   ه زن بر   ی یه  ا  ر   آ
پاسخ :  ماده 110۷ قانون مدنی مقرر داشته : » نفقه عبارتست از 
همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، 
البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در 
صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» حتی اگر زوج 
از تهیه نفقه که بخشی از آن اثاث منزل است ، با وجود استطاعت 
مالی طفره رود در قانون مجازات کیفری نیز برای این امر در نظر 
گرفته شده است بطوریکه مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده« 
هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین 
او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند به حبس 
تعزیری درجه شش محکوم می شود«  بنابراین تهیه وسایل زندگی 
نیز وفق همین ماده در شمول نفقه قرار داشته و بر عهده شوهر 
است و برای زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود 
ندارد فلذا زوج حق ندارد ، زوجه را مجبور به آوردن جهیزیه مکلف 
نماید . بهمین دلیل ، در صورتیکه زوجه جهیزیه را تهیه کرده باشد 
با توجه به ماده 1118 قانون مذکور که براساس آن می توانـد در 
دارایی خود هرگونه تصرفی را بعمل آورد ، بهمین جهت قانون به 
زوجه اختیـار داده هر وقت بخواهد جهیزیه خود را مستـرد کند 
بدیهی است زوجه مخیر می باشـد با طرح دادخواستی تحت عنوان 

استرداد جهیزیه علیه زوج اقامه دعوی ا معمول دارد .
گونه  ی  متو رکه  به  نس  ا  و ی  ما ر  

ه کسی ا  هی های او بر   ا ب ر بو و 
پاسخ :  باستناد ماده 868 قانون مدنی » مالکیت ورثه نسبت به 
ترکه متوفی مستقر نمی شود ، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که 
به ترکه میت تعلق گرفته « بموجب این ماده قانونی ، ورثه با وجود 
اینکه قائم مقام متوفی در امور مالی او هستند معهذا حق تصرف 
قانونی مورد  اموریکه در ماده  انجام  ندارند مگر  را  ترکه  فوری در 
ذکر قید گردیده است بنابرایـن زمانیکه فردی فوت نموده و اموالی 
یا ماترک  به آن ترکه  از خود به جای می گذارد که اصطالحاً  را 
گفته می شود ، ورثه در بدو امر مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و 
پرداخت حقوق و دیونی که به اموال میت تعلـق می گیرد و باید 
قبل از تقسیم ادا شود را بعهده دارند . بدیهی است بعد از انجـام 
این اقدامات وفق ماده 869 قانونی مدنی که بشـرح آتی ذکر می 
گردد ، چنانچه از اموال متوفی چیزی باقی مانده باشـد بین ورثه 

تقسیم خواهد شد .
   1ـ   هزینه کفن و دفن متوفی و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه 

مثل عینی که متعلق رهن است .
   2 ـ  دیون و واجبات مالی متوفی 

   3 ـ  وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث 
با اجازه آنها ) ورثه ( 

یس   رکه  ر و مو  ر   م
پاسخ :  

1 ـ  بلحاظ حقوقی مهر و موم ترکه عبارتست از اقدامی که توسط 
مراجع قضائی صورت می گیرد تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و 
تصرف در ترکه ممنوع شوند و این امر بمنظور حفظ و نگهداری از 

ترکه انجام می گیرد .
2 ـ  مهر و موم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا 
نماینده قانونی آنان ، موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع 
شده باشد ، طلبکار متوفی و وصی انجام می گیرد و همین افراد نیز 

حق رفع مهر و موم ترکه را دارند .
3ـ   درخواست رفع مهر و موم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم و 

ریز ترکه یا با درخواست تنظیم ریز ترکه صورت می گیرد .
، دادگاه  ترکه  به  امور راجع  به  برای رسیدگی  ـ  مرجع صالح   4
بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه 
بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاه آخرین محل 
سکونت متوفی صالح به رسیدگی می باشد و اگر متوفی در ایران 
اموال غیرمنقول متوفی در  ، دادگاهی که  باشد  نبوده  ساکن هم 
حوزه آن واقع شده ، صالح است و اگر اموال غیر منقول هم در حوزه 
های متعدد واقع باشند ، دادگاهی که قبل از همه در این خصوص 

اقدام نموده صالح به رسیدگی است .
ی های  و و و ته می  ه کسی  ی به  ر   

یس   ی 
برای  دادگاه  طرف  از  که  شود  می  گفته  کسی  به  قیم    : پاسخ 
سرپرستی محجور و نگهداری اموال و در مواردیکه ولی خاص ) پدر 
، جد پدری و وصی ( وجود نداشته باشد ، منصوب می شود . این 

فرد نسبت به وصی ، اختیارات کمتری دارد .
قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخالقی بوده و نیز قابل 
اعتماد باشد ، به عالوه ، با استناد به مالک ماده 1192 قانون مدنی 
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که مربوط به وصایت است ، می توان گفت که اگر محجور مسلمان 
باشد ، نمی توان برای او قیم غیرمسلمان تعیین کرد . همچنین با 
استناد به ماده 1231 قانون مذکور ، برخی اشخاص نباید به سمت 

قیمومیت تعیین شوند : 
1 ـ  کسانیکه خود تحت والیت یا قیمومیت هستند .

2ـ   کسانیکـه بعلت ارتکاب جنایت یا یکـی از جنحه های ذیـل به 
موجب حکـم قطعی محکـوم شده باشنـد : 

سرقت ، خیانت در امانت ، کالهبرداری اختالس ، هتک ناموس یا 
منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر .

3ـ   کسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی 
آنها تصفیه نشده است ، نمی توانند به سمت قیمومیت تعیین شوند .

4ـ   کسانیکه معرف به فساد اخالق باشند و کسی که خود یا اقربای 
افرادی  از جمله  نیز  باشد  بر محجور داشته  او دعوایی  اول  طبقه 

هستندکه نمی توانند به عنوان قیم انتخاب شوند . 
5 ـ  خویشاوندان در صورتی که صالحیت برای قیم شدن داشته 
باشند بـر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان 
میان خویشاوندان  در   ، کرد  معین خواهد  قیمومیت  به سمت  را 
محجور ، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد با داشتن صالحیت بر 
دیگران مقدم است . و نیز در صورت محجور شدن زن ،شوهر زن با 
داشتن صالحیت برای قیمومیت بر دیگران مقدم است . با توضیح 

بدون رضایت  تواند  نمی  مدنی زن  قانون  ماده 1233  برابر  اینکه 
شوهر خود سمت قیمومیت را قبول کند .

ن  کر رو  ا نو  م انونی   تنا  ا ر   
ان  ی م ه موا یس  و   وانی  ا   ا
نو  م با  از    وانن  می  ی  یا ما ا  ه ب

ن   ا ا ن ت ی ا رو ا
پاسخ :  الف ـ  استناد ممنوع الخروجی : 
1 ـ  ماده 202 قانون مالیتهای مستقیم

2 ـ  مواد 24۷ و 509 قانون آئین دادرسی کیفری
3 ـ  ماده 1۷ قانون گذرنامه 

4 ـ  بخشنامه شماره 222 اداره ثبت اسناد و امالک
5 ـ  ماده 201 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 138۷

ب  ـ  موارد رفع یکبار ممنوع الخروجی : 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی می تواند با توجه به اختیار حاصل از 
ماده 202 قانون مالیتهای مستقیم در موارد زیر اجازه یک بار خروج 
از کشور را برای مؤدیان مالیاتی بدهکار حسب مورد صادر نماید :  

1 ـ  تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات عالیات
2 ـ  انجام امور درمانی

3 ـ  پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی
4 ـ  سایر موارد به تشخیص سازمان امور مالیاتی

       

تا ی  انی  گا ا   ا من 

که  دارد  نیز  معایبی  بی شمارش،  مزایای  کنار  در  اینترنت  شبکه 
برای  را  با فضای مجازی می تواند آسیب هایی  عدم آشنایی کامل 
خانواده ها به بار آورد. این مقاله درصدد بوده است تا برخی از معایب 
را  مجازی  اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت  در  موجود  تهدیدات  و 
ارائه  این گونه آسیب ها  راهکارهایی جهت مقابله کاهش  معرفی و 
شده  فراگیر  آن چنان  حاضر  حال  در  اجتماعی  شبکه های  نماید. 
است که حتی بسیاری از شرکت ها و سازمان ها سامانه ی ارتباطی 
این  طریق  از  رسمی  به طور  را  خود  کارکنان  و  اعضا  بین  داخلی 
سامانه تأمین می کنند و روزبه روز نیز به شمار کاربران این شبکه ها 
افزوده می شود، واژه امنیت اطالعات حجم وسیع از فعالیت های یک 
معنای  به  اطالعات  امنیت  قرار می دهد.  پوشش  را تحت  سازمان 
واقع یعنی با استفاده از یک سری فرآیندها از دسترس غیرمجاز 
به اطالعات و یا محصوالت و اعمال تغییرات یا حذف کردن آن ها 

از منابع  جلوگیری کنیم، این عمل را می توان به نحوی حفاظت 
موجود، در موقعیت های مختلف )مانند یک حمله هکری که معموالً 
اطالعات  امنیت  مسئول  که  افرادی  توسط  می شد(  انجام  خیلی 
هستند در نظر گرفت. یکی از مهم ترین مسائلی که از چالش های 
امنیتی در این شبکه ها به شمار می رود، نگهداری و امنیت اطالعات 
و داده های به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران از دسترسی های 
غیرمجاز و فشار ناخواسته است؛ اما در آن سوی سکه نمی توان از 
آسیب های ناشی از این فناوری های نوین غافل ماند. صرف نظر از 
کاربرد وسیع این ابزارها، آنچه امروزه کاربرد وسیعی یافته و بخش 
وسیعی از فعالیت های روزمره ی افراد را پوشش می دهد، اینترنت 
پایان ناپذیری  مجموعه  اینترنت  است.  مجازی  فضای  آن  به تبع  و 
از پایگاه داده است که اطالعات مختلف و متنوع فردی و جمعی 
انسان ها را در خود جمع آورده است و هرروز نیز گسترش می یابد. 
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مختلف  مصارف  برای  همراه  تلفن  اجتماعی  شبکه های  از  امروزه 
از  بسیاری  درحالی که  می شود  استفاده  تجاری  کارهای  ازجمله 
در  را  اطالعاتی  نوع  چه  که  نمی کنند  دقت  به هیچ وجه  کاربران 
شبکه های  در  معموالً  می گذرند.  اشتراک  به  اجتماعی  شبکه های 
انتشار  قابل دریافت و  نیز  اجتماعی، جزئی ترین اطالعات کاربران 
خانوادگی،  ارتباطات  تحصیالت،  میزان  عالقه مندی ها،  است. 
ارتباطات دوستانه، شغل، محل زندگی و... مورد سؤال قرار می گیرد. 
رنگ  مو،  رنگ  اجتماعی حتی  از وب سایت های شبکه های  برخی 
چشم و نداده قد کابل را نیز می پرسند به همین دلیل عضویت در 
شبکه های اجتماعی همواره برای عده ی زیادی با نگرانی و اضطراب 
همراه بوده است و در مواردی نیز منجر به مشکالتی هم شده است.

انواع شبکه های اجتماعی:
دو  تقسیم بندی می توان در  را در ساده ترین  اجتماعی  شبکه های 
گروه عمومی و خصوصی قرارداد. در شبکه های اجتماعی عمومی 
و  دارند  حضور  مختلف  اهداف  و  باانگیزه ها  اینترنتی  کاربران 
شبکه سازی مجازی شان را از طریق این وب سایت ها دنبال می کنند، 
ولی شبکه های اجتماعی خاص حول موضوعی ویژه شکل گرفته اند 
و تعداد کاربرانشان نیز کمتر است. فیس بوک، تلگرام و اینستاگرام 
از مهم ترین شبکه های اجتماعی عمومی در ایران هستند؛ اما این 
شبکه های اینترنتی عمومی نیز اغلب در ابتدای فعالیتشان با تعریف 
چنانکه  عمومی شده اند.  به تدریج  و  کارکرده اند  به  آغاز  محدودی 
فیس بوک که امروزه به بزرگ ترین شبکه اجتماعی دنیا تبدیل شده 
است در سال 2004 شبکه ی اجتماعی دانشجویان دانشگاه هاروارد 
بود. دایره ی کاربران فیس بوک در چند مرحله گسترش پیدا کرد تا 
اینکه در سال 2006 به همه کاربران اینترنت رسید. عالوه بر این ها، 
شبکه های اجتماعی خاصی نیز وجود دارد که بر محوریت موضوعی 
 Last.fm مشخص فعالیت می کنند. به عنوان مثال فهرست الف.ام
ازجمله معروف ترین آن هاست که عالقه مندان به موسیقی را گردهم 

جمع کرده است.
کارکردهای شبکه های اجتماعی:

در هر کشور و هر جامعه ای متناسب بافرهنگ، تعامالت اجتماعی 
و فعالیت های سیاسی و اقتصادی، کارکردهای شبکه های اجتماعی 
باهم متفاوت است؛ اما برخی کارکردهای شبکه ای در تمامی جوامع 
ایجاد  اجتماعی  شبکه های  کارکرد  مهم ترین  است.  مشترک  باهم 
یا  ویژگی  پیرامون   Community ارتباطی  دسته های  و  گروه ها 
ویژگی های خاص است. همچنین کارکردهای اقتصادی، مبتنی بر 
بازاریابی اجتماعی نیز از دیگر کارکرده های این شبکه هاست. کارکرد 
دیگری که برای این شبکه ها متصور است کارکرد سیاسی است. ایجاد 
کمپین های سیاسی در یک فضای اجتماعی اینترنتی از کارکردهای 
شبکه های اجتماعی است. می گذارند، عماًل کارکرد جاسوسی دارند و 
به راحتی این امکان را به دشمن می دهند که به اطالعات مکانی مراکز 
مهم، حساس و حیاتی بدون کمترین زحمتی دسترسی داشته باشد.

امنیت در شبکه های اجتماعی:
شبکه های اجتماعی خطرات خاص خود رادارند که ممکن است با 
رعایت نکردن نکات امنیتی برای کاربر دردسرساز شوند و یا هکرها 

از طریق رسانه های اجتماعی به اطالعات شخصی شما  می توانند 
وارد سیستم  را  موردنظر خود  ویروس های  یا  و  کنند  پیدا  دست 
شما کنند و شمارا مورد آزار و اذیت قرار دهند. این اتفاقات ممکن 
است حتی تا جایی پیش بروند که شهرت و اعتبار و موقعیت شغلی 
نابود کنند.  را  آن ها  و  بروند  نشانه  زندگی شمارا  درنهایت  و  شما 
پس شما نیاز دارید تا در شبکه های اجتماعی ایمن بمانید. اقدامات 
زیر را دنبال کنید و مطمئن باشید زندگی اجتماعی آنالین شما، 

ضداجتماعی نخواهد شد.
جعل هویت کاربران:

یکی از مهم ترین موضوعاتی که کاربران را تهدید می کند موضوع 
جعل هویت است. بخصوص درزمانی که کاربر در زمینه ای جزو 
حیطه ی  در  درصورتی که  باشد.  شناخته شده  و  سرشناس  افراد 
کسب وکار یا حوزه ی اجتماعی خود، فرد سرشناسی هستید، ممکن 
است افراد دیگری با سوءاستفاده از محتواها و اطالعاتی که شما 
جعلی  هویت  و  نام  با  گذاشته اید،  اشتراک  به  عمومی  به صورت 
شما و با راه اندازی صفحات مشابه دست به اخاذی، کاله برداری و 
سایر اقدامات مجرمانه بزنند. ازاین رو هوشیاری در حفظ اطالعات 
اهمیت دارد. همچنین درصورتی که  و محتواهای خصوصی کاماًل 
صورت  مجرمانه  اقدامات  شما  هویت  با  شخصی  شدید  متوجه 

می دهد، موضوع را به پلیس فتا اعالم کنید.
محافظت در مقابل کرم های رایانه ای و تروجان ها:

برخی از خدمات شبکه های اجتماعی مثل اپلیکیشن ها در دل خود، 
کرم های رایانه ای و تروجان ها را انتشار می دهند؛ بنابراین در فضای 
شبکه های اجتماعی، به هر خدمتی که از سوی کاربران دیگر به شما 

پیشنهاد می شود اعتماد نکنید.
اعتماد نکردن به افراد ناشناس:

فضای شبکه های اجتماعی مملو از کاربرانی است که با هویت های 
جعلی و برای مقاصد خاص مثل کاله برداری، اشاعه فحشاء و سایر 
اقدامات غیرقانونی و مجرمانه نسبت به ارتباط گیری با کاربران اقدام 
می کنند. ازاین رو از پذیرفتن افرادی که با هویت، تصاویر و طرح 
لیست  به  افزودن شما  و  ارتباط گیری  اغواکننده سعی در  مطالب 

دوستان یا عالقه مندان صفحه ی خود رادارند، اجتناب کنید.
انجام دادن تنظیمات حریم خصوصی:

تمامی شبکه های اجتماعی، ابزارهایی را در اختیار شما می گذارد که 
نسبت به تنظیم حوزه ی حریم خصوصی خود اقدام کنید. با استفاده 
اشتراک گذاری  به  نسبت  راحت تر  با خیال  ابزارها می توانید  این  از 
اطالعات با دوستان اقدام کنید و دسترسی دیگران را محدود نمایید؛ 
و همچنین با استفاده از تنظیمات حریم خصوصی به منظور اطالع از 
اینکه چه کسانی اطالعات شخصی شمارا مشاهده می نمایند می توان 

استفاده کرد.
رعایت احتیاط در مورد کلیک کردن بر روی لینک ها:

حتی اگر لینک در پیامی است که از سوی دوست شما فرستاده شده 
است در هنگام کلیک کردن بر روی آن بااحتیاط باشد. به این علت 
که ممکن است اطالعات حساب کاربری ارسال لینک های مخرب به 

لیست تماس های او باشند.



      
انشگا تا  ی ا ر یا  او  کتر  و س 

رو  ه بر  و ام ی  یون   ی از واکسینا ا 
با  واکسینه   تی  را  ا امی  نان  ه کوو  

ا کنن ا  تی  ا رو های ب

ایجاد ایمنی در مقابل بی�ی دو هفته پس از دریافت 

دوز دوم واکسن
افراد دو هفته پس از دریافت دوز دوم واکسن ایمنی الزم را پیدا می کنند 
و  تا زمانی که ۷0 درصد جمعیت کشور واکسینه نشده باشند همچنان 
تمامی افراد جامعه حتی کسانی که واکسن زدند باید پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کنند.
تا وقتی که واکسیناسیون ۷0 درصدی جمعیت کشور انجام نشده 
و  پرازدحام  عمومی  محل های  در  نباید  شدند  واکسینه  که  کسانی 
فضاهای مسقف و وسایل نقلیه عمومی مثل مترو و تاکسی ماسک خود 
را بردارند یا اینکه آزادانه و بدون توجه به محدودیت ها و پروتکل های 

بهداشتی به مسافرت رفته یا در مهمانی شرکت کنند.
ویروس کرونا همچنان در گردش است و فرد واکسینه شده امکان دارد 
به کرونا مبتال شود. برخی سالمندان پس از دریافت دوز اول واکسن 
تصور می کنند که ایمنی پیدا کردند و در تجمعات و مهمانی ها شرکت 
می کنند که متأسفانه ممکن است باعث ابتالی آنها به بیماری کرونا 

شود.
در حال حاضر تعداد زیادی از افرادی که دوز اول واکسن را دریافت 
کردند دچار بیماری شده و در بیمارستان ها بستری هستند که این امر 
نشان می دهد تا وقتی دو هفته از تزریق دوز دوم واکسن کووید 19 

نگذشته باشد ایمنی الزم در بدن ما ایجاد نمی شود.
زمانی می توانیم در جامعه به شرایط معمول و عادی برگردیم که ۷0 
درصد جمعیت واکسینه شده باشند و تا آن مرحله هنوز فاصله داریم. 
بنابراین کماکان رعایت نکات بهداشتی برای همه افراد حتی کسانی که 

واکسن دریافت کردند الزامی است.
در فرد واکسینه شده مصرف داروهایی که از قبل توسط پزشک معالج 
وی تجویز شده ممنوعیتی وجود ندارد و به غیر از برخی داروهایی 
که باعث سرکوب سیستم ایمنی و در نتیجه عدم پاسخگویی واکسن 

می شوند همچنان افراد می توانند داروهای قبلی خود را استفاده کنند.
از جمله  را  باالی کورتون  یا دوزهای  و  داروهایی نظیرمتوتروکسات 
داروهایی که باعث عدم پاسخگویی مناسب واکسن می شوند و افرادی 
که این داروها را مصرف می کنند با مشورت و هماهنگی پزشک معالج 

خود می توانند مدتی قبل و بعد از تزریق واکسن این داروها را قطع کنند 
تا واکسن اثربخشی الزم را داشته باشد. اما در سایر موارد داروهای تجویز 

شده توسط پزشکان ممانعتی با تزریق واکسن ندارد.
کسانی که پس از تزریق واکسن دچار عوارضی نظیر بدن درد و تب 
می شوند در صورتی که عوارض آنها خفیف باشد بهتر است تحمل 
کرده و دارویی مصرف نکنند. اما اگر تب ودرد عضالنی و استخوانی 
آنها شدید است می توانند از مسکن استفاده کنند که ترجیحاً بهتر است 

استامینوفن مصرف کنند.
به افراد واکسینه شده توصیه می شود،  پس از دریافت واکسن مایعات 
کافی مصرف کنند تا در صورت ضعف و بی حالی مشکلی برای آنها ایجاد 
نشود. معموالً عوارض گوارشی کمتر مشاهده می شود اما اگر فردی پس 
از تلقیح واکسن کرونا دچار حالت تهوع شدید بود می تواند از داروهای 

ضد تهوع مثل اندونسترون یا دیمیترون استفاده کند.
ضمنا استحمام پس از تزریق واکسن هیچ ممانعتی ندارد و افراد می توانند 

با خیال راحت حمام کنند.
همچنین  درد محل تزریق واکسن یکی دیگر از عوارض ناشی از واکسن  
است و در روزهای اولیه کامالً عادی است و به تدریج رفع می شود. اما 
در موارد بسیار نادر ممکن است ورم و آبسه یا هماتوم در محل تزریق 
واکسن مشاهده شود که در این صورت می توان تا 48 ساعت کمپرس 
سرد و گرم محل تزریق را انجام داد و در صورت عدم بهبودی، بزرگ تر و 

شدیدتر شدن ورم و درد و ایجاد تب به پزشک مراجعه کنند.
بیماری کرونا امروزه قابل پیشگیری است. تمام افراد جامعه برای حفظ 
سالمت خود و عزیزانشان باید پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری 
و محدودیت های اعمال شده را رعایت کنند تا واکسیناسیون به طور 

عمومی در جامعه انجام شود و از شر بیماری رها شویم.
در پایان تاکید می شود،  تا زمانی که واکسیناسیون عمومی انجام نشده 

است رعایت نکات بهداشتی بسیار ضرورت دارد.
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با طایفه دانشمندان در جامع دمشق بحثی همی کردم که جوانی در آمد 
و گفت: در این میان کسی هست که زبان پارسی بداند؟

غالب اشارت به من کردند.
گفتمش: خیر است!

گفت: پیری صد و پنجاه ساله در حالت نزع است و به زبان عجم چیزی 
همی گوید و مفهوم ما نمی گردد. گر به کرم رنجه شوی مزد یابی، باشد 

که وصیتی همی کند.
چون به بالینش فراز شدم این می گفت:

دمی چند گفتم بر آرم به کام
دریغا که بگرفت راه نفس

دریغا که بر خوان الوان عمر
دمی خورده بودیم و گفتند بس

معانی این سخن را به عربی با شامیان همی گفتم و تعجب همی کردند 
از عمر دراز و تأسف او همچنان بر حیات دنیا.

گفتم: چگونه ای در این حالت؟
گفت: چه گویم؟،

ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی
که از دهانش به در می کنند دندانی

قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت
که از وجود عزیزش به در رود جانی

گفتم: تصور مرگ از خیال خود به در کن و وهم را بر طبیعت مستولی 
مگردان که فیلسوفان یونان گفته اند مزاج ار چه مستقیم بود، اعتماد بقا 
را نشاید و مرض گرچه هایل، داللت کلی بر هالک نکند. اگر فرمایی 

طبیبی را بخوانم تا معالجت کند.
دیده بر کرد و بخندید و گفت:

دست بر هم زند طبیب ظریف 
چون خرف بیند اوفتاده حریف

خواجه در بند نقش ایوان است
خانه از پایبند ویران است

پیرمردی ز نزع می نالید
پیرزن صندلش همی  مالید

چون مخبط شد اعتدال مزاج
نه عزیمت اثر کند نه عالج

-پیرمردی حکایت کند که دختری خواسته بود و حجره به گل آراسته 
و به خلوت با او نشسته و دیده و دل در او بسته و شبهای دراز نخفتی و 

بذله ها و لطیفه ها گفتی باشد که مؤانست پذیرد و وحشت نگیرد.
از جمله می گفتم: بخت بلندت یار بود و چشم بختت بیدار که به صحبت 
پیری افتادی پخته پرورده جهاندیده آرمیده گرم و سرد چشیده نیک و 
بد آزموده که حق صحبت بداند و شرط مودت به جای آورد. مشفق و 

مهربان خوش طبع و شیرین زبان.
تا توانم دلت به دست آرم

ور بیازاری ام نیازارم
ور چو طوطی شکر بود خورشت

جان شیرین فدای پرورشت
نه گرفتار آمدی به دست جوانی معجب خیره رای سر تیز سبک پای 
که هر دم هوسی پزد و هر لحظه رایی زند و هر شب جایی خسبد و 

هر روز یاری گیرد.
وفاداری مدار از بلبالن چشم

که هر دم بر گلی دیگر سرایند
خالف پیران که به عقل و ادب زندگانی کنند نه به مقتضای جهل 

جوانی.
ز خود بهتری جوی و فرصت شمار

که با چون خودی گم کنی روزگار
گفت: چندین بر این نمط بگفتم که گمان بردم که دلش بر قید من 
آمد و صید من شد. ناگه نفسی سرد از سر درد بر آورد و گفت: چندین 
سخن که بگفتی در ترازوی عقل من وزن آن سخن ندارد که وقتی 
شنیدم از قابله خویش که گفت زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند 

به که پیری.
لّما َرأَت بَیَن یََدی بَعلِها

َشیئاً َکأرخی َشَفِۀ الّصائِِم
تَقوُل هذا َمعُه َمّیٌت

ْقَیُۀ للّنائِِم َو اِنَّما الُرّ
زن کز بر مرد بی رضا برخیزد

بس فتنه و جنگ از آن سرا برخیزد
پیری که ز جای خویش نتواند خاست

اال به عصا کی اش عصا برخیزد
فی الجمله امکان موافقت نبود و به مفارقت انجامید. چون 

حکایاتی از گلستان سعـدی
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مدت عدت بر آمد، عقد نکاحش بستند با جوانی تند و ترشروی تهیدست 
بدخوی. جور و جفا می دید و رنج و عنا می کشید و شکر نعمت حق 
همچنان می گفت که: الحمدهلل که از آن عذاب الیم برهیدم و بدین نعیم 

مقیم برسیدم.
با این همه جور و تندخویی

بارت بکشم که خوبرویی
با تو مرا سوختن اندر عذاب

به که شدن با دگری در بهشت
بوی پیاز از دهن خوبروی

نغزتر آید که گل از دست زشت
-مهمان پیری شدم در دیاربکر که مال فراوان داشت و فرزندی خوبروی.

شبی حکایت کرد: مرا به عمر خویش به جز این فرزند نبوده است. درختی 
در این وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند. 
شبهای دراز در آن پای درخت بر حق بنالیده ام تا مرا این فرزند بخشیده 

است.
شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت: چه بودی گر من آن درخت 

بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدر بمردی.
خواجه شادی کنان که پسرم عاقل است و پسر طعنه زنان که پدرم فرتوت.

سالها بر تو بگذرد که گذار
نکنی سوی تربت پدرت

تو به جای پدر چه کردی خیر؟
تا همان چشم داری از پسرت

روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه ای سست 
مانده.

پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت: چه نشینی که نه جای 
خفتن است؟

گفتم: چون روم که نه پای رفتن است؟!
گفت: این نشنیدی که صاحبدالن گفته اند: رفتن و نشستن به که دویدن 

و گسستن.
ای که مشتاق منزلی مشتاب

پند من کار بند و صبر آموز
اسب تازی دو تگ رود به شتاب

و اشتر آهسته می رود شب و روز
جوانی چست لطیف خندان شیرین زبان در حلقه عشرت ما بود که در 

دلش از هیچ نوعی غم نیامدی و لب از خنده فرا هم.
روزگاری برآمد که اتفاق مالقات نیوفتاد. بعد از آن دیدمش زن خواسته و 

فرزندان خاسته و بیخ نشاطش بریده و گل هوس پژمریده.
پرسیدمش: چگونه ای و چه حالت است؟

گفت: تا کودکان بیاوردم دگر کودکی نکردم.
تی یُب َغیََّر لِمَّ بی و الشَّ ما َذا الصِّ

ً َو َکفی بَِتغییِر الزَّماِن نَذیرا
چون پیر شدی ز کودکی دست بدار

بازی و ظرافت به جوانان بگذار
طرب نوجوان ز پیر مجوی

که دگر ناید آب رفته به جوی
زرع را چون رسید وقت درو

نخرامد چنان که سبزه نو
دور جوانی بشد از دست من

آه و دریغ آن زمن دل فروز
قوت سرپنجه شیری گذشت

راضی ام اکنون به پنیری چو یوز
پیرزنی موی سیه کرده بود

گفتم ای مامک دیرینه روز
موی به تلبیس سیه کرده گیر

راست نخواهد شدن این پشت کوز
-وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست و 

گریان همی گفت: مگر خردی فراموش کردی که درشتی میکنی؟
چه خوش گفت زالی به فرزند خویش

چو دیدش پلنگ افکن و پیل تن
گر از عهد خردیت یاد آمدی

که بیچاره بودی در آغوش من
نکردی در این روز بر من جفا

که تو شیرمردی و من پیرزن
توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیکخواهان گفتندش: مصلحت آن 
است که ختم قرآنی کنی از بهر وی یا بذل قربانی. لختی به اندیشه فرو 

رفت و گفت: مصحف مهجور اولیتر است که گله دور.
صاحبدلی بشنید و گفت: ختمش به علت آن اختیار آمد که قرآن بر سر 

زبان است و زر در میان جان.
دریغا گردن طاعت نهادن

گرش همراه بودی دست دادن
به دیناری چو خر در گل بمانند

ور الحمدی بخواهی صد بخوانند
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حتما بارها و بارها واژه پرورش قارچ به گوشتون رسیده، هرکسی که 
در فکر و رویای کارآفرینی باشه پرورش قارچ به احتمال زیاد یکی 
از اولین گزینه هاش بوده و متاسفانه به همین دلیل و بخاطر نبود 
اطالعات صحیح و آمار و ارقام اشتباه خیلی ها بدون دانش و تجربه 

کافی به این عرصه وارد شدند و دست از پا دراز تر، خارج شدند!
قارچ را میتوان به دو روش اصولی و غیر اصولی پرورش داد! غیر 
اصولی یعنی اینکه بدون هیچگونه آموزشی در زیر زمین خانه ها 
... پرورش را شروع کنیم و محصول  و اتاق های غیر استاندارد و 
را با نصف قیمت بازار به فروش برسانیم که البته بیشتر از آن هم 
سبک،  این  با  تولیدی  محصول  قطعا  چراکه  بفروشیم  نمی توانیم 
کسب وکاری  چنین  داشت!  نخواهد  را  یک  درجه  و  الزم  کیفیت 
پایدار نیست و نمی توان به عنوان منبع درآمد دائمی روی آن حساب 
باز کرد. اما روش های اصولی می توانند آینده کاری و پولی شما را 

تضمین کند.
مراکزی چون جهاد دانشگاهی، جهاد کشاورزی و مراکز فنی وحرفه ای 
مهم ترین مراکز فراگیری مهارت های الزم برای پرورش قارچ هستند  
در این سازمان ها و نهادها دوره های آموزشی یک ماهه و یک ونیم 
ماهه برگزار می شود. در این دوره ها شگردهای اولیه پرورش قارچ 
مهم ترین  اما  می شود.  داده  آموزش  افراد  به  تولید  شیوه های  و 
آموزش ها زمانی صورت می گیرد که افراد بعد از گذراندن دوره های 
یادشده در محیط های صنعتی و در محل پرورش قارچ بین چهار 
تا شش ماه مهارت پرورش قارچ را به صورت عملی یاد می گیرند. 
چون در این مرحله است که به اصطالح ریزه کاری های این تولید را 
آموزش می بینند. در این شش ماه بخش کمپوست سازی، آزمایشگاه 
و... را فرا می گیرند. افراد بعد از گذراندن این دوره ها می توانند به 

صورت مستقل واحد پرورش قارچ راه اندازی کنند.
روانه کا   

نیاز به دو پروانه کاری است یکی پروانه نظام  برای پرورش قارچ 
صنفی و دیگری پروانه نظام مهندسی. پروانه اول را به هر کسی که 
وارد این حرفه شود می دهند اما دریافت پروانه دوم نیازمند متراژ 
باالی سالن پرورش قارچ است و تسهیالتی هم که به این کسب و 

کار تعلق می گیرد با پروانه نظام مهندسی قابل دریافت است.
ا ی  و ا  ی های    و

مساحت تقریبی ۷0 الی 120 متر با ارتفاع حداقل 3 تا 4 متر و 
البته مستطیل شکل

عدم وجود نور مستقیم خورشید
داشتن خروجی فاضالب،  جهت شستشو وخروج آب اضافی سالن

ی به آ تر ان    ام
توانایی محل برای ایجاد دمایی در رنج 16 تا 25 درجه

 محلی برای نصب دستگاه های کنترل رطوبت ، هوا ساز و کولر
ا مو نیاز ی   

 برای یک سالن استاندارد 60 متری با ظرفیت 5 تن ، که جزو سالن 
های کوچک به حساب می آید تجهیزات زیر را الزم دارید:

قفسه بندی با ظرفیت 5 تن کمپوست، رطوبت ساز پروانه ای، کولرآبی 
، سم پاش و پله و رطوبت سنج ، فن و کانال . اما در هر کسب وکاری 
سرمایه در گردشی هم وجود دارد که در مورد پرورش قارچ شامل  
کمپوست که برای یک سالن استاندارد 60 متری تا 5 تن از آن مورد 
نیاز است ، 4 متر خاک پوششی پاستوریزه ،100 کارتن 10 کیلویی 
برای هزار کیلو قارچی که برداشت می شود ، هزینه های حمل ونقل ، 

تخلیه سالن و آبونمان برق و آب را فراموش نکنید...
اینکه  مثال  روبه روست.  زیادی   مشکالت  با  خانگی  قارچ  پرورش 
بیماری  دچار  دهندگان  پرورش  کشت  بستر  تمامی  است  ممکن 
مایکوگن و یا تار عنکبوتی شود و محصول آن ها نابود شود! بنابراین 
پرورش قارچ خانگی با ریسک باالیی همراه است که گاهی خطر 

نابودی همه محصول کشت شده را به دنبال دارد.
معموال گفته می شود که پرورش قارچ در حیاط خلوت، زیرزمین 
و ... با هزینه ی بسیار پایینی انجام می شود ولی همه چیز به این 
آسانی که گفته می شود نیست. البته قارچ گیاه سازگاری است ولی 
این مهم است که ببینیم می توانیم چند درصد محصول از کمپوست 
ما  محصول  که  مریضی هایی  با  می توانیم  چگونه  اینکه  و  بگیریم 
دنبال سرگرمی  به  اگر صرفا  پس  کنیم  مقابله  می شود  آن  دچار 
هستید میتوانید پرورش قارچ در منزل را امتحان کنید اما اگر با 
تمام سرمایه یا از آن بدتر با وام میخواهید در منزل پرورش قارچ 
انجام دهید به امید سود دهی و بازگشت سرمایه، باید بدانید که با 

این کار که وارد معامله پر ریسکی می شوید.

ران کا ونی ا و ه  ا 
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ای  ازی بازنشستگان نیروهای مس از ا ن وان سه  مو
ا  ت سا  ماهه برای ا ی با ا ا یون  نه   می ک ه
یتی  یرما یتی و هت های  امتی ما اهی و ا از مراک 
ازی بازنشستگان نیروهای  ن وان سه  ا مو را ر 

ا ر  مس 
این  از  بهره مندی  این موسسه، متقاضیان جهت  اعالم  براساس 
خدمات می توانند به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا سراسر کشور 
یا سایت اینترنتی www.esata.ir  مراجعه و با سامانه تلفنی 

02142026 تماس بگیرند.
خاطرنشان می شود رعایت پروتکل ابالغی وزارت بهداشت )موجود 
در سایت وزارت بهداشت( جهت پیشگیری و شیوع بیماری کورنا 
توسط شخص بازنشسته اجباری می باشد و در صورت عدم رعایت، 

هتل می تواند از پذیرش فرد بازنشسته خودداری نماید.
همچنین بازنشستگان محترم می توانند هرگونه تخلف هتل در 
رعایت نکردن پروتکل ها را به سامانه 190 وزارت بهداشت اعالم 

تا نسبت به پیگیری به صورت آنی و حضور در محل اقدام نمایند.

م آن  ان  ا ا  ا ا  اون نیروی انسانی نا ا م به 
ی   ا  بازنشسته  ان  ی که   را ته از ا

ا  وا  ا  ه و  مر
و  پیگیری های مجدانه  با  که  است  عنوان شده  گزارش  این  در 
دلسوزانه هیات رییسه محترم ناجا و براساس هماهنگی به عمل آمده 
با معاونت محترم طرح و برنامه و بودجه و ذیحساب محترم ناجا 
پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1399 از سرجمع اعتبارات 
تخصیصی ناجا تامین و طی چهار مرحله تا تاریخ 29 شهریور به 

حساب آنان واریز گردید.
همچنین در این گزارش به عدم واگذاری اعتبار پاداش پایان خدمت 
از سوی خزانه داری کل و تدابیر فرمانده محترم ناجا مبنی بر احقاق 
حقوق بازنشستگان محترم و تامین و پرداخت از سایر ردیف ها 

)منابع داخلی ناجا( اشاره شده است.
کانون بازنشستگان ناجا ضمن اطالع رسانی موضوع ، از زحمات 
دست اندرکاران ، مخصوصا از عنایت ویژه سردار فرمانده محترم ناجا 

تشکر می نماید.

ای  از ا ا  نا اون نیروی انسانی  ران م ا مرک امو ا
ن  نوان   ی به  ان متو زمن ی به  زمن ا  کا ا

ا ر  ی  ا م ت ا
در اجرای ابالغیه دبیرخانه شورای هماهنگی امور رزمندگان ستادکل 
نیروهای مسلح و پیرو ردیف 9 بند »ج« مالحظات اساسی برای صدور 
کارت ایثار رزمندگان، مقرر بود برای رزمندگان متوفی لوح فاخری به 
عنوان نمایه کارت ایثار رزمندگان برای تکریم، ارزش گذاری و سند 
افتخار توسط دبیرخانه شورای هماهنگی امور رزمندگان تهیه و به 

خانواده رزمنده متوفی اعطا گردد.
براساس اعالم مرکز امور ایثارگران معاونت نیروی انسانی ناجا، نظر به 
ضرورت و اثر گذاری این کارت برای خانواده رزمنده و تکریم و ارزش 
گذاری به رزمندگان در جامعه، تصمیم گرفته شد صدور کارت ایثار 
رزمندگی برای رزمندگان متوفی به عنوان سند ملی افتخار عملیاتی گردد.

خانواده های رزمندگان متوفی می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر به معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی محل سکونت 

خود مراجعه نمایند.
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تا ک نیروهای  ر   تر  و  و  را ر با
نوان  ران به  ا ی و انستیتو ا رمای ا نوان کا مس به 
ا  انی نیروهای مس   شتی ا و  ن وزا  ا ن

و ا می  ی بر و های آموز
دوره های آموزشی این طرح عبارتند از:

فناوران امید)ارائه خدمات کمک آموزشی تحصیلی(
شامل آزمون، کتاب، لوح فشرده، مشاوره تحصیلی و ... در کلیه 

مقاطع تحصیلی با 1800 نمایندگی فعال در سراسر کشور
یاوران امید )ارائه آموزش فنی و حرفه ای(

شامل برگزاری کلیه دوره های سازمان فنی و حرفه ای با بیش از 
5۷00 آموزشگاه در سراسر کشور

خبرگان امید )ارائه آموزش عالی حضوری(
شامل برگزاری دوره های مدیریت،IT، زبان و ... به صورت حضوری با 

550 نمایندگی فعال در سراسر کشور
نوآوران امید )ارائه آموزش مجازی(

شامل برگزاری دوره های مدیریت، IT، زبان، بورس و ... به صورت 
مجازی و 24 ساعته

فناوران بین الملل )ارائه آموزش حضوری زبان های بین المللی(
شامل برگزاری دوره های حضوری آموزش زبان های بین المللی با 

همکاری برترین موسسات آموزشی در سراسر کشور و ...
سمینارها

شامل برگزاری سمینارها، همایش ها و کارگاههای آموزشی مدیریت، 
بورس، IT و ...

     متقاضیان جهت کسب ازاطالعات بیشتر می توانند به سایت 
شرکت ایزایران به آدرس http://tbao.ir/ مراجعه و یا با شماره 

۷5205۷01-021 تماس بگیرند.

امتیازا  از  م  ا  ان  زمن ی  ا و بر و  ن
ران و بن  ما  ا انی به ا ما  انون  ما  

ی ا  ما کشو انون   
به گزارش مرکز امور ایثارگران  معاونت نیروی انسانی نیروی 
انسانی، نحوه برخورداری رزمندگان دفاع مقدس از مواد قانونی 
اعالم شده  زیر  بشرح  اقدام کنند  یگان های  برای  الذکر  فوق 

است:
از  برخورداری  )بسیجی(جهت  داوطلب  رزمندگان  1-سوابق 

امتیاز ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران به طور کامل 
) %100 ( قابل محاسبه می باشد.

2- برابر ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق العاده ایثارگری، 
فرماندهی  مناطق جنگی مصوب  در  اداری  و خدمات  ها  نشان 
قانون   63 ماده  بند2  موضوع  العالی«  مدظله   « قوا  کل  معظم 
خدمات کشور )3/4(سه چهارم سابقه حضور جبهه کارکنان، کادر 
وظیفه نیروهای مسلح به عنوان حضور در جبهه داوطلبانه محسوب 

گردیده و از امتیاز آن برخوردار می گردد.

وز  ر کانون   سه هی م ی   و هشتا و 
ا  ا ی  ر ا  ر و  رما  با  ه  م شن
ئی  ا و  اهن کنن نا اون ه انشی م ی  ر م 

ر ی  ش ر کانون  هی م
یکصد و هشتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره کانون با حضور سردار 
سرتیپ پاسدار محمد شرفی )رئیس هیئت مدیره( و اعضای محترم 
هیأت مدیره ) آقایان ولی اهلل بهزادنیا- قدرتعلی حشمتیان، مسعود 
کیومرثی، پاپی حسین امینی تاری، داود شعبانی و علی اکبر رجبی( 
و سردار سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته بیژن کارگر) رئیس کانون( در 

دفتر جانشین محترم معاون هماهنگ کننده ناجا تشکیل گردید.
در این جلسه نقطه نظرات و پیشنهادهای اعضای هیأت مدیره در 
خصوص فروش و تبدیل به احسن نمودن زمین بندر کیاشهر گیالن 
و تأمین اماکن رفاهی و تفریحی بازنشستگان ناجا در سایر استانها 
مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد نتیجه نهائی در جلسات بعدی 

مورد پیگیری قرار گیرد.
همچنین به منظور تدوین برنامه های سال 1401 کانون مقرر گردید 
اعضای هیأت مدیره نسبت به ارائه پیشنهاد در مورد سیاستها و خط 

مشی ها و عناوین برنامه های یاد شده اقدام نمایند.
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استان آذربایجان شرقی

فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی با حضور در 
بیمارستان الغدیر ناجا از بازنشستگان بستری در این 

بیمارستان دیدار و دلجویی کرد.
در ادامه برنامه هاي دیدار از بازنشستگان بستري در 
بیمارستان و آگاهی از مراحل درمان و نیازهاي آنها، 
رئیس کانون بازنشستگان به همراه فرمانده انتظامی 
استان، رئیس عقیدتی سیاسی و رئیس حفا ف.ا.استان و 
تعدادی از معاونین و مسئولین بیمارستان روز سه شنبه 
19 مهرماه با حضور در بیمارستان الغدیر ناجا، از تعدادی 
بازنشسته عیادت کردند و در جریان بیماري و وضعیت 
جسمانی این بازنشسته قرار گرفتند و از چگونگی مراحل 

درمان و نیازهاي وي باخبر شدند.

جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های بازنشستگی 
نیروهای مسلح استان آذربایجان شرقی با حضور امیر 
سرتیپ سیدمهدی جالل رئیس کانون بازنشستگان 
ارتش، جناب سرهنگ چمنی رئیس کانون بازنشستگان 
سپاه استان آذربایجان شرقی، رئیس کانون بازنشستگان 
ناجا استان سرهنگ پاسدار محمد احمد علیپور، سرهنگ 
حبیب فتحی رئیس کانون بازنشستگان ودجا برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مسائل و مشکالت پیشکسوتان 
از  ارائه شده  با خدمات  از جمله در رابطه  بازنشسته 
طریق فروشگاه های زنجیره ای اتکا بررسی و راهکارها 
و پیشنهادات الزم را نیز در این خصوص مطرح و ارائه 

گردید.

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور بررسی 
سردار  با  استان  بازنشسته  پیشکسوتان  مشکالت 

شرقی  آذربایجان  استان  انتظامی  فرمانده  عبدی 
دیدار و گفت و گو کرد.

بازنشستگان  کانون  رئیس  احمدعلیپور  سرهنگ 
پیشکسوتان  مشکالت  بررسی  منظور  به  استان 
عبدی  سردار  با  مهرماه   10 روز  استان  بازنشسته 
و  دیدار  شرقی  آذربایجان  استان  انتظامی  فرمانده 

گفت و گو کرد.
زاده  عباس  سرهنگ  حضور  با  که  جلسه  این  در 
معاون  شعفی  کننده،سرهنگ  هماهنگ  معاون 
اجتماعی و سرهنگ موسوی معاون نیروی انسانی 
درخصوص  شد،  برگزار  استان  انتظامی  فرماندهی 

مشارکت اعضای وابسته ناجا در برنامه های هفته 
ناجا و تجلیل از آنان تبادل نظر و برنامه ریزی الزم 

را بعمل آوردند.
فرمانده انتظامی استان ضمن تاکید بر حفظ حرمت 
ارتباط  و  امورات  انجام  در  تسریع  و  پیشکسوتان 
تنگاتنگ با آنان برای احصاء و حل مشکالت شان، 
دستور داد تا در برنامه های هفته ناجا از تعدادی از 
پیشکسوتان رزمنده، بسیجیان پیشکسوت و فعالین 
از  از مسئولین استانی  با دعوت  در فضای مجازی 
جمله نماینده محترم ولی فقیه در استان و استاندار 

محترم استان تقدیر و تجلیل به عمل آید.
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استان آذربایجان غربی

به منظور اطالع شما عزیزان با مجموعه برنامه، خدمات و 
اقداماتی که در سه ماه اخیر از سوی کانون بازنشستگان 
استان آذربایجان غربی انجام گرفته است، گفت و گویی 
با سردار سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته امامعلی سهرابی 

انجام دادیم:
ی که کانون  تر برنامه ها ی م رما ا ب  ابت
و  ه ماهه  ا  و  ربی   ان با تان آ ا

ه بو تن  ا ا  
باسالم و عرض ادب و احترام وآرزوی طول عمرباعزت 
کلیه  بر  روزافزون  توفیق  و  رهبری  معظم  مقام  برای 
مهمترین  از  یکی  شود.  عرض  پرتالش،  همکاران 
به جامعه هدف  اطالع رسانی  کانون، بحث  مشکالت 
بود که در این رابطه با هماهنگی با معاونت فرهنگی 
کانون  عمومی(  )روابط  پژوهشی  امور  و  اجتماعی 
بازنشستگان ناجا، مجوز ایجاد سایت اطالع رسانی در 
پیام رسانی واتساپ اخذ و مراحل آن به اتمام رسیده و 

انشاهلل بزودی راه اندازی خواهدشد.
ثابت  مکان  استان  کانون  اینکه  به  باتوجه  همچنین 
ندارد و فعال به صورت استیجاری مستقر هستیم لذا 
انجام  استان  انتظامی  فرمانده محترم  با  که  رایزنی  با 
گرفت با مساعدت وی زمینی به ابعاد 500 متر در مکان 
مناسب جهت احداث ساختمان کانون مرکز استان و 
60 متر برای دفتر نمایندگی شهرستان خوی دراختیار 
قرارگرفت و درحال طی مراحل تامین اعتبار و مجوز 

ساخت می باشد.
از دیگر برنامه های کانون استان طرح تماس با اعضای 
وابسته در طول سه ماهه دوم از سال بوده که با تعداد 
13۷0 نفر تماس تلفنی برقرار شده و از آخرین وضعیت 
و چگونگی ارائه خدمات به این عزیزان مطلع و بانک 

اطالعاتی خدمات تهیه خواهد شد.  
در طی سه ماهه دوم سال با تعداد 200 نفر از اعضای 
وابسته و پیشکسوتان در سطح استان دیدار و با اعطای 

کارت هدیه و شیرینی تجلیل به عمل آمد.
همچنین به 258 نفر از اعضای وابسته ای که در امر 
ورزش صبحگاهی ایستگاه های سالمت فعال بوده اند 
شناسایی و در گام اول قرار است به 125 نفر از آن ها به 

قید قرعه لباس و کفش ورزشی اعطا شود.
ی  اما ه ا یشتی  اهی و م ما   ب 

ته ا ر ا   ا  ان
 همانطوریکه مطلع هستید به علت وضعیت قرمز کرونا 
در اکثر استان های کشور اسالمی، برنامه های اجتماعی 
ازجمله برنامه محفل انس و الفت )ضیافت(، اردو های 

خانوادگی  روی  پیاده  همایش  گلگشت،  و  روزه  یک 
و...   اجرا نشده و تالش گردید تا برنامه های جایگزین 
در جهت حفظ منزلت و کرامت اعضای محترم اجرا 
گردد که از جمله این برنامه ها می توان به اخذ مجوز 
از فرمانده انتظامی استان برای اختصاص مجتمع امام 
علی )ع( در روز چهارشنبه )به صورت یکهفته درمیان( 
برای استفاده بازنشستگان و خانواده های محترمشان، 
تخفیف  و  ماهه   4 اقساط  با  عروسی  تاالر  اختصاص 
ویژه برای اعضای وابسته استان، اختصاص زمینی به 
مساحت 60 متر به )کانون بازنشستگان( در محوطه 
مهمانسرای انتظامی خوی برای ساخت ساختمان دفتر 
نمایندگی بااستفاده از منابع محلی و خیرین و مالقات 
به مشکالت  با مراجعین کانون و رسیدگی  حضوری 
آنان در حوزه های مختلف خدماتی، رفاهی، اداری به 

تعداد 294 نفرمی توان اشاره کرد.
ا  م و  ی  و مشاو  ما  ب   
ته  ر ا  ی  ا  ان اما ه ا ی  ا

ا
 در بحث خدمات مشاوره ای ضمن ارائه مشاوره حقوقی 
حقوقدانان  از  یکی  توسط  وابسته  اعضای  به  رایگان 
شاغل که از طریق انتظامی استان در کانون مشغول 
بکار می باشد. در طول سه ماهه دوم سال با پیگیری و 
هماهنگی با سازمان بسیج حقوقدانان و امورایثارگران 
ارومیه تفاهم نامه ای امضا شده است تا افرادی که از 
طریق کانون بعنوان ایثارگر معرفی می گردند معاضدت 
در طول  که  ذکراست  پذیرد. شایان  قضایی  صورت 
سه ماهه دوم تعداد 136 نفر از اعضای وابسته استان 
مشاوره حقوقی و تعداد 8۷ نفر نیز از طریق معاونت 
خدمات  خانواده  مشاوره  استان  انتظامی  اجتماعی 

دریافت نموده اند.
ازی و  ن وان وز  ی   ا ا  ان  ر ام ا
ی  ازی  ن وان ت ا از  ائه وا های م ا

هی ائه  ب مظاهر کر اه بی  و  ا
الحسنه  قرض  تومانی  میلیون   20 وام  اختصای 
)توانمندسازی( برای 139 نفر از طریق سابا به ارزش 
تسهیالت 2۷/800/000/000 ریال(، تکمیل 2۷ فقره 
ساتا  به   وارسال  زایی  اشتغال  وام  متقاضیان  پرونده 
)ارزش تسهیالت 000/000/000/ 8 ریال(،  اختصاص 
)بارزش  نفر   110 برای  سابا  میلیونی   30 جعاله  وام 
جهیزیه  وام  اختصاص  ریال(،   33.000.000.000
)بارزش  نفر   19 سابا  میلیونی   40 الحسنه  قرض 
۷.600.000.000 ریال(، جمع تسهیالت اختصاص یافته 
از سابا جمعا بمبلغ ۷6.400.000.000 ریال، هماهنگی 
با بانک سپه )قوامین سابق( و معرفی اعضا برای دریافت 
تعداد  به  سپرده  بدون  تومانی  میلیون  جعاله 30  وام 
600 نفر )ارزش تسهیالت 180.000.000.000 ریال(، 
معرفی تعداد 4۷ نفراز اعضا به بانک سپه )قوامین سابق( 
تسهیالت  )ارزش  مظاهر  ابن  حبیب  وام  اخذ  جهت 
235.000.000 ریال(، واگذاری وام کریم اهل بیت  به 
4 نفر جمعا )بارزش 120.000.000 ریال(، پرداخت وام 

ضروری به اعضای نیازمند از طریق کانون به تعداد 35  
نفر )ارزش تسهیالت 1.850.000.000 ریال(، معرفی 
تعداد 20 نفر به معاونت نیروی انسانی انتظامی استان 
جهت اخذ وام 20 میلیون تومانی قرض الحسنه )بارزش 
400.000.000 ریال، جمع تسهیالت اختصاص یافته 
از طریق کانون و بانک سپه به ارزش 182.605.000.000 

ریال( از جمله اقدامات کانون در این مدت بود.
سپه  بانک  و  ساتا،کانون  واگذاری  تسهیالت  مجموع 
حدود 260 میلیارد ریال می باشد. به نظر می رسد این 
حجم از تسهیالت در طول سنوات گذشته در استان کم 

سابقه بوده است.
ه  ان  سو یش ان  رزن ی  ا ا ت ا ب   

ته ا ر و  ی  ا   اما ا
که  پیشکسوتان  فرزندان  زایی  اشتغال  با  ارتباط  در 
در  بوده  بازنشستگان  کانون  اساسی  ازدغدغه های 
گام اول در جلسه ای که تحت عنوان قرارگاه تابان با 
مسئولین انتظامی استان داشتیم  طی مصوبه ای مقرر 
فرزندان  با  استان  انتظامی  استخدام  اولویت  گردید 
واجدشرایط اعضای وابسته استان باشد. همچنین بنابه 
تعامالت پلیس پیشگیری استان با مسئولین موسسات 
حفاظتی و مراقبتی مقرر گردید در بکارگیری نیرو های 
حفاظتی نسبت به جذب فرزندان بیکاراعضای وابسته 
با  نامه  تفاهم  انعقاد  طی  ضمنا  نمایند.  اقدام  استان 
موسسه مشاوره شغلی رهجویان کار در طول سه ماهه 
دوم بنابه اعالم رشته های موردنیاز از آنطریق، درطول 
که  وابسته  اعضاء  فرزندان  از   1۷ تعداد  جاری  فصل 
بودند  مختلف  رشته های  در  عالی  تحصیالت  دارای 
به منظور بکارگیری در شرکت ها، کارخانجات و... به آن 

موسسه معرفی گردیده اند.  
سا  تان  ا کانون  ن  و مس و    
ای  و انتظامی  رمان  اونان  م با  ی  مت
وز  ن  و مس ا  ا ابا  ای  و ها  کانون 
سا  ه  هن  ا   ا می  ری وان

تی ا ی  م
 در طول سه ماهه دوم سال 1400 تعداد 16 فقره 
جلسه مهم و تاثیرگذار با مسئولین استانی در ارتباط 
مشکالت  پیگیری  و  وابسته  اعضای  توانمندسازی  با 
این عزیزان داشتیم که از جمله می توان به 3 جلسه 
هماهنگی های  منظور  به  استان  انتظامی  فرمانده  با  
اداری  الزمه در خصوص واگذاری زمین و ساختمان 
برای کانون استان و تشریک مساعی پیرامون مشکالت 
مبتال به اعضای وابسته، 3 جلسه با روسای  کانون های 
نیرو های مسلح استان، یک جلسه با تعداد 100 نفر از 
بازنشستگان با هدف تجدید دیدار و تشریح عملکرد 
کانون با برنامه زیارت عاشورا و صرف صبحانه )که به 
لحاظ وضعیت قرمز فعال گنسل شده است( و تعداد 9 
جلسه با مسئولین سازمان تامین اجتماعی، مسئولین 
شرکت کاریابی، شورای هماهنگی پیشکسوتان جهاد 
استان   انتظامی  ستادی  رده های  و  استان  مقاومت  و 

بوده است.
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استان اردبیل

استان اصفهان

مراسم تجلیل از رزمندگان پیشکسوت به مناسبت 
هفته دفاع مقدس در تاریخ 1400/06/30 از طرف 
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و کانون های 
سه گانه با حضور تعدادی از رزمندگان پیشکسوت 
نیروهای مسلح استان در حسینیه ثاراهلل سپاه استان 

برگزار گردید.

رزمندگان  از  نفر   50 تعداد  که  مراسم  این  در 
پیشکسوت ناجا استان نیز حضور داشتند پس از 
اتمام مراسم از دو نفر به مشخصات ذیل به نمایندگی 
از رزمندگان ناجای استان با اهدای هدایایی تجلیل 

بعمل آمد.
1- سرهنگ 2 شهریار خدام ننه کران

2- سرهنگ 2 غالمرضا نامدار شیخ احمد

امین جلسه شورای  تاریخ 1400/06/31 سی  در 
نیرو  های  گانه  سه  کانون  های  روسای  هماهنگی 
مسلح استان اردبیل با حضور سرهنگ بازنشسته 
یونس غفاری رئیس کانون آجا، سرهنگ بازنشسته 
رضا مهدوی رئیس کانون سپاه و سرهنگ بازنشسته 
میرتوحید آشنا رئیس کانون ناجا استان در محل 
ساختمان کانون سپاه استان برگزار گردید. در این 
جلسه  مشکالت  اعضای وابسته در ۷ مورد احصاء 
ارسال  مرکزی  شورای  به  مقتضی  اقدام  جهت  و 

گردید.

رئیس دفتر نمایندگی کانون شهرستان خلخال با 
فرمانده انتظامی استان اردبیل دیدار کردند.

نمایندگی  دفتر  1400/06/16مسئول  تاریخ  در 
سرهنگ  اتفاق  به  خلخال  شهرستان  کانون 
با  خلخال  شهرستان  انتظامی  فرمانده  موسوی 
استان  انتظامی  فرمانده  سردار هوشنگ حسینی 
اردبیل  در محل ستاد انتظامی شهرستان خلخال 

دیدار کرد.
ضمن  استان  انتظامی  فرمانده  جلسه  این  در 
از اقدامات کانون خلخال در امور  تقدیر و تشکر 
بازنشستگان درخصوص دیدار و دلجویی از تعدادی 
بازنشسته و مستمری بگیر و همچنین رفع مشکل 
محل استقرار دفتر نمایندگی دستورات الزم صادر 

و قول مساعدت دادند.

         

            

           

بازنشستگان  از  جویی  دل  و  تکریم  راستای  و مستمری بگیران و رسیدگی به مشکالت این در 

فرمانده  میرحیدری  محمدرضا  سردار  عزیزان، 
ستاد  در  همراه  هیئت  همراه  به  استان  انتظامی 
پیشکسوتان  از  تعدادی  با  شهرستان  فرماندهی 

دیدار کردند.
در این دیدار، فرمانده انتظامی استان با حضور در 
ستاد فرماندهی شهرستان شاهین شهر به گزارش ها 
و مشکالت تعدادی از اعضای وابسته ناجا رسیدگی 
و در جهت رفع مشکالت آنان دستورات مقتضی به 

مبادی ذیربط صادر نمودند.
گفتنی است در این دیدار  رئیس کانون شهرستان 

در معیت فرمانده انتظامی استان حضور داشت.
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استان اصفهان

استان  البرز

تجربیات  گفت:  استان  انتظامی  فرمانده 
کارکنان  برای  ارزشمندی  ذخایر  بازنشستگان 

شاغل و سرمایه ای عظیم برای سازمان است.
 13 شنبه  روز  میرحیدری  محمدرضا  سردار 
پیشکسوتان  از  تجلیل  منظور  به  شهریورماه 

نیروی انتظامی با سرهنگ پاسدار عضو وابسته 
و  دیدار  شاهرضائی  پور  جبار  صادق  محمد 

گفت وگو کرد.
وي در این دیدار با بیان اینکه تکریم همکاران 
بازنشسته در واقع ارج نهادن به ارزش های واالی 
انسانی و اخالقی است این امر را نوعی تکلیف و 

وظیفه برای مسؤوالن عنوان کرد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان برقرای ارتباط و 
برگزاری جلسات انتقال تجربه با این عزیزان را 
بسیار مهم قلمداد کرد و اذعان داشت: تجربیات 
کارکنان  برای  ارزشمندی  ذخایر  بازنشستگان 

شاغل و سرمایه ای عظیم برای سازمان است.

استفاده  گفت:  استان  انتظامی  ارشد  مقام  این 
عزیزان  این  تجربیات  و  معنوی  اندوخته های  از 
باعث موفقیت و اعتالی منزلت سازمانی، تحقق 
اهداف ماموریتی، بهتر شدن شیوه آموزش، رفع 

معایب و بهبود روش ها خواهد شد.
با  پایان  در  میرحیدری  محمدرضا  سردار 
ساله  چندین  تالش های  و  زحمات  از  قدردانی 
نظام  برای  خدمت  دوران  در  وابسته  همکاران 
لوح  اهداء  با  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
خداوند  از  و  تقدیر  ایشان  از  هدیه  و  تقدیر 
بخیری  عاقبت  و  عافیت  عزیز  این  برای  متعال 

را مسئلت کردند.

            

اصلی  حامی  عنوان  به  ناجا  بازنشستگان  کانون 
بازنشستگان، مستمري بگیران و خانواده محترم آنها 
همواره تالش دارد تا با بهره گیري از توان کانون 
استان ها و دفاتر نمایندگی شهرستانها، در مسیر رفع 
نیازها و مشکالت معیشتی و رفاهی و ارتقاي کیفیت 
زندگی آنها گام بردارد.در همین راستا و به منظور 
اطالع شما عزیزان با مجموعه برنامه ها، خدمات و 
اقداماتی که در سه ماهه دوم سال 1400 از سوي 
کانون بازنشستگان استان البرز انجام گرفته است، 
گفت و گویی باسرهنگ بازنشسته مظفر دانش مقدم 
رئیس کانون بازنشستگان استان البرز انجام داده ایم: 
که  ی  برنامه ها تر  م ی  رما ب ا  ابت  
ا   و  ه ماهه  رز   تان ا کانون ا

ه می با ته ا  ا
بنام خدا و با سالم خدمت همه عزیزان پیشکسوت و 
خانواده های محترم  آنان، باید عرض کنم متاسفانه 
وضعیت کرونایی همچنان در کشور حاکم است و 
به همین علت امکان اجرای برنامه های رفاهی و 
تفریحی همچون اجاره سالن های ورزشی، استخر،  
ضیافت، اردو، دورهمی و ... وجود ندارد، لذا کماکان 
بنا داریم با تالش مضاعف  و نیز  تعامل و همکاری 
بیشتر  با  اداره کل  تامین اجتماعی نیروهای مسلح  
استان، وفق  خط مشی کانون مرکز سایر برنامه ها 
از جمله دیدار با بازنشستگان و مستمری بگیران، 
پیگیری مشکالت بیماران به ویژه بیماران خاص و 
کرونایی، تهیه و توزیع سبدهای کمک مومنانه از 
طریق فرماندهی انتظامی استان، وام های ضروری، 
کمک های نقدی بالعوض به معسرین و ... را به 

صورت بهتر اجرا نماییم.

ه  یشتی  م و  اهی  ما  ب    
ا  ی ان ا ا  و  ه ماهه  ی   اما ا

ته ا ر
یکی از برنامه های  مدنظر ، دیدار با پیشکسوتان 
می باشد که در همین راستا در سه ماهه دوم سال 
جاری با هماهنگی صورت گرفته با اداره بازنشستگی 
نیروهای مسلح و معاونت نیروی انسانی فرماندهی 
و  بازنشستگان  از  نفر   143 با  استان،  انتظامی 
مستمری بگیران با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
با اولویت اعضایی که تاکنون مالقات نشده اند دیدار، 
و ضمن دلجویي و بررسي مشکالت آنان هدایائي به 

رسم یادبود به آنان اهدا شد.
همچنین طی مالقات با خانواده های پیشکسوتان 
فقید ناجا که در سه ماهه مورد اشاره فوت شده اند، 

از آنان دلجوئی و در خصوص  نحوه برقرای حقوق 
و مزایا برای ورثه، چگونگی دریافت حق بیمه عمر 
متوفی در صورت تکمیل یا عدم تکمیل فرم ذینفع 
توسط متوفی در زمان حیات، و هچنین سایر موارد 
از  آنان  مرتبط  اطالع رسانی و روند بهره مندی 

حقوق و مزایای متعلقه تشریح گردید.
اختصاص  وام قرض الحسنه ضروری از محل حق 

عضویت ها و پرداخت کمک بالعوض نقدی 200 
هزار تومانی تا یک میلیون تومانی بصورت ماهانه به 
68 نفر از معسرین و بیماران خاص و صعب العالج 
از طریق اداره کل ساتا استان تا آخر سال 1400،  
همچنین با پیگیری های صورت گرفته از فرماندهی 
انتظامی استان  سرانجام مبلغ 150 هزارتومان بابت 
سبد نوروزی 1400 در حکمت کارت 6936 نفر 

شارژ گردید.
توزیع بیش از 30 هزار عدد ماسک به اعضاء.

ا  ی و م و ما مشاو   ب 
ا  و  ه ماهه  ی    اما ه ا ی  ا

ته ا ر ا   ان
در سه ماهه دوم سال 1400 به  31 نفر مشاوره 
حقوقی ارائه  و  5 نفر از  معاضدت قضایی بهره مند 
شده اند همچنین با هماهنگی و همکاری معاونت 
به تعداد   نیز  انتظامی استان  اجتماعی فرماندهی 
151 نفر مشاوره حقوقی انجام گرفته که این امر در 
گره گشایی کارکنان بازنشسته و مستمری بگیران 

بسیار تاثیر گذار بوده.
از  ن وان وز  ی   ا ا  ان  ر ام  ا
از  ن وان ت ا از  ائه وا ها م و ا
ائه  ی ب مظاهر کر اه بی  و  ا

هی
تا کنون به 26 نفر جمعاً 355 میلیون تومان وام 
در  و  است  شده  پرداخت  ضروری  الحسنه  قرض 
صورت مراجعت اعضاء و ارائه مدارک الزم  امکان 
پرداخت وام خود اشتغالی نیز فراهم می باشد مضاف 
بر اینکه کلیه اعضایی که تا کنون وام قرض الحسنه 
توانمدسازی را دریافت ننموده اند , و شرایط الزم 
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استان  البرز

برای اخذ وام دارند، با ارسال پیامک از طریق اداره 
کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان جهت 
دریافت وام 20 میلیون تومانی فراخوان شده اند . 
همچنین از محل موسسه کریم اهل بیت به هفت 

نفر وام و به 8 نفر کمک بالعوض اعطاء شده است.
یشتی  وز م اما م کانون   ی از ا
رک  اه نامه با  ا و  را ا  اهی ان و 
ه ماهه  ت ا   سا م ها و مو
وز  ی  ا  ه برنامه ها ی  ا ا  و 

تی ا
آنچه مسلم است انعقاد تفاهم نامه با شرکت ها و 

یا موسسات باید به صورتی باشد که در معیشت و 
ارتقای زندگی بازنشستگان تاثیر گذار باشد الحمد اله 
همکاران ما با دقت به این موضوع توجه داشته و تا 
کنون با تعدادی از اینگونه موسسات و نهاد ها تفاهم 
نامه هایی به امضاء رسیده که کلیت موضوع به طرق 

مختلف به اعضاء اطالع رسانی خواهد شد.
ی  اما ه ا ا مو ب  و  ه ماهه   
ان  سو یش ان  رزن ی  ا ا ت و ا  

ته ا ر و 
همانطور که قبال اشاره شد امکان پرداخت وام خود 
اشتغالی در صورت ارائه مدارک مثبته فراهم می 
باشد ضمن اینکه با همکاری و تعامل با شرکت ها 
مختلف در استان تعدادی از فرزندان بازنشستگان 

جهت اشتغال معرفی شده اند.
ا  ی که کانون ها برای ا اما م ی از ا
وانن  ا می  ا از آن  بازنشستگان و 
ازمان ها مر ا  ام با  هن  ا  ان
ته  ا ی  اما ا ه  کانون  و  ا   

ا
مذاکرات و مکاتبات متعددی با ارگان ها و سازمان 
های ذیربط در جهت حمایت از اعضاء و مطالبات 
آنان صورت گرفته و کماکان این موضوع با جدیت 
دنبال می شود چنانکه با همکاری بازرسی فرماندهی 
انتظامی استان پرونده قضایی سه نفر از بازنشستگان 
در محاکم قضایی پیگیری و حل فصل گردیده که 

رضایت آنان را در پی داشته است.
و برنامه  ر   ر ا ش ان   ا   
ائه  ی ا ا ی و ی کانون نی  ها ما های آ

هی
من از همه عزیزانی که در امر خدمت به بازنشستگان 
تالش و همکاری دارند تشکر میکنم امیدوارم هرچه 
زودتر بیماری منحوس کرونا از بین برود و آن برنامه 
های روحیه آفرین که برای بازنشستگان و خانواده 
آنان الزم است انجام گیرد مع الوصف در حال حاضر 
سرکشی از پیشکسوتان و مستمری بگیران برنامه 

ویژه امسال است و به جد دنبال می گردد.

معاون  حضور  با  تابان  قرارگاه  جلسه  دومین 
معاونین  انتظامی،  فرمانده  کننده  هماهنگ 
انتظامی و رئیس کانون بازنشستگان استان در 
سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان تشکیل 

گردید.
در پایان این جلسه مقرر شد:

. از اعضای وابسته معسر که لیست آنان توسط 
دو  هر  گردیده  تهیه  استان  بازنشستگان  کانون 
سردار  حضور  با  و  شناسائی  خانواده  دو  هفته 
فرماندهی محترم انتظامی استان از آنان دیدار و 

سرکشی بعمل آید.
 در اجرای دستور فرمانده محترم ناجا از خانواده 

معظم  خانواده های  همانند  کرونایی  متوفیان 
شهدا و جانبازان دیدار و سرکشی بعمل آید.

برابر  وابسته  اعضای  کانون  هماهنگی  با   .
عملیاتی  و  جنگی  مناطق  جامع  دستورالعمل 
در فیش  ناجا دارای سابقه جبهه بوده و احیاناً 
حقوقی از امتیاز مربوطه )فوق العاده ایثارگری( 
پایان  و  شروع  شناسائی،  نمی باشند  برخوردار 
خدمت جبهه آنان از سوابق استخراج و با مرکز 
آن  اعمال  خصوص  در  ناجا  بازنشستگان  امور 
تغییرات  پذیرش  اعالم  به  توجه  )با  شود  اقدام 
بازنشستگی  مربوطه جبهه و جانبازی از طریق 

نیرو های مسلح(

. با مرکز امور بازنشستگان در خصوص اعضای 
به  بعد  به   1396/2/1 تاریخ  از  که  بازنشسته 
افتخار بازنشستگی نائل آمده و صورتجلسه تایید 
مجتبی  حسن  امام  طرح  ایثارگری  العاده  فوق 
مرکز  به  و  تشکیل  آن ها  برای  استان  در  )ع( 
حقوقی  فیش  در  اعمال  جهت  گردیده  ارسال 
پیگیری و مکاتبه گردد )با توجه به پیگیری های 

مکرر واجدین شرایط(
. موضوع عدم پذیرش تغییرات منجر به افزایش 
حقوق اعضای وابسته از تاریخ 1398/1/1 به بعد 
در شور ستادی فرماندهان انتظامی ناجا توسط 

فرمانده محترم استان منعکس شود.
کارت  درخواست  قبال  اینکه  به  توجه  با   -
ایثارگری واجدین شرایط اعم از بازنشستگان و 
جوانمردان ثبت گردید در صورتیکه در سامانه 
بهره  قابل  ناجا  ایثارگردن  امور  مرکز  جدید 
کانون  هماهنگی  با  مجدد  نمی باشد  برداری 

فراخوان انجام و ثبت درخواست شوند.
 43/01/06/01/122/86۷۷ شماره  ابالغیه   .
/0039۷۷ صادره از دستیار فرمانده ناجا در امور 
متقاضی  وابسته  اعضای  بر  مبنی  بازنشستگان 
اطالع  دوم(  )مرحله  ساتا  الحسنه  قرض  وام 
رسانی کامل شود و در وقت مقرر در خصوص 

خواسته متقاضیان اقدام شود.

استان ایالم
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استان ایالم

استان بوشهر

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیازمند 
با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 
استان،  بازنشستگان  کانون  رئیس  ایالم،  استان 
مسئول توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون و مدیر 

توانمندسازی و خدمات رفاهی ساتا برگزار شد.
که  معسرین  از  نفر  پرونده 11  کمیسون  این  در 
توسط کانون استان ایالم شناسایی و جهت مساعدت 

معرفی شده بودند، رسیدگی شد.
در پایان مقرر گردید:

1- دو نفر به عنوان معسر  تا پایان سال مورد حمایت 
قرار گیرند.

2- برای یک نفر دیگر جهت خرید تجهیزات پزشکی 
درمانی تا پایان سال ماهیانه مبلغ 5,000,000 ریال 

از سایر منابع ساتا مساعدت بعمل می آید.

در راستاي ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخواني در 
اداره  با  با تعامل بعمل آمده  بین اعضاء وابسته 
کل ارشاد اسالمي استان ایالم تعداد 513 جلد 

کتاب در 205 عنوان اخذ و پس از دسته بندي 
قرار  استان  بازنشستگان  کانون  کتابخانه  در 

گرفتند.

با  توانند  مي  آنان  خانواده  و  محترم  اعضاي 
مراجعه به کانون استان از این کتابخانه استفاده 

نمایند.

نکوداشت  همایش  برپایي  هماهنگي  جلسه 
پیشکسوتان جهاد و مقاومت در دفاع مقدس، در 
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 

استان ایالم برگزار شد.
و  نظامي  مسئولین  باحضور  که  جلسه  این  در 

مسلح  نیرو هاي  کانون هاي  روساي  انتظامي، 
استان ایالم و سایر ادارات ذیربط برگزار گردید، 
پیرامون بزرگداشت مجاهدت ها و ایثارگري هاي 
ملت ایران، پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت 
در دفاع مقدس بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

        

             

       

رئیس کانون بازنشستگان استان 
بوشهر با فرمانده انتظامی استان 

دیدار و گفتگو کردند.
اجرای  پیرامون  دیدار  این 
مناسبت  به  ویژه  برنامه های 
هفته دفاع مقدس و به منظور 
تقدیر از رشادت و ایثارگر  اعضا 
وابسته در طول هشت سال دفاع 

مقدس، حمایت فرماندهی در مسائل  معیشتی و 
رفع گرفتاری های اعضا بحث و تبادل نظر گردید.

حمایت  بر  دیدار  این  در  سوسنی  حیدر  سردار 
رفع  در  کانون  با  تعامل  و  بازنشستگان، همکاری 
مشکالت و گره ها و همچنین تکریم و احترام آنها 
تاکید و اعالم داشتند هر چه توان باشد در حیطه 
فرماندهی در خدمات رسانی به پیشکسوتان دریغ 

نخواهد کرد.

روسای  هماهنگی  شورای  جلسه  ششمین 
کانون های نیرو های مسلح استان بوشهر در تاریخ 
2۷ شهریور ماه در سالن همایش اداره کل سازمان 

تامین اجتماعی نیرو های مسلح برگزار شد.
تامین  مدیرکل  حضور  با  که  جلسه  این  در 
بازنشستگان،  کانون های  روسای  م  ن.  اجتماعی 
و  آثار  حفظ  کل  اداره  معاون  و  سابا  مدیریت 

ارزش های دفاع مقدس استان برگزارشد. پیرامون 
هر چه بهتر برگزار شدن هفته دفاع مقدس، دیدار 
از پیشکسوتان ایثارگر، جانباز به همین مناسبت، 
و  وام جعاله  پرداخت  وابسته،  اعضا  ذینفع  بیمه 
ضروری قرض الحسنه، شناسائی افراد نیازمند و 
معرفی در کمیسیون، وام ازدواج فرزندان دختر و 

پسر بحث و تبادل نظر گردید.

         

       



35شماره 63 ـ شهریور و مهر 1400 ـ سال نـهـم

استان بوشهر

تهران بزرگ

پنجمین جلسه قرارگاه تحول آفرینی 
وابسته  اعضا  معیشت  و  منزلت  در 
همایش  سالن  در  تابان(  )قرارگاه 
بوشهر  استان  انتظامی  فرماندهی 

برگزار گردید.
سردار  حضور  با  که  جلسه  این  در 
انتظامی  فرمانده  سوسنی  حیدر 
بازنشستگان  کانون  رئیس  استان، 

استان، نماینده مجمع، و اعضا کارگروه ها برگزار شد، 
پیرامون منزلت و معیشت اعضا وابسته بحث و گفتگو 

به عمل آمد.
در پایان این جلسه، بیست و یک مصوبه در خصوص 
اشتغال، تکریم اعضا وابسته، برقراری امتیاز مناطق 
جنگی، راه اندازی نمایندگی دفتر کانون بازنشستگان 
شهرستان دشتی، مشاوره خانوادگی، مطالبات اعضا و 

درمان تصویب شد.

تهران با حضور مدیرکل بازنشستگی نیروهای مسلح جلسه شورای هماهنگی کانون های نیرو های مسلح 

استان تهران تشکیل گردید.
در این جلسه که رؤسای کانون های ناجا، ارتش، 
کل  ستاد  و  )ودجا(  دفاع  وزارت  پاسداران،  سپاه 
نیروهای مسلح تهران حضور داشتند، در خصوص 
بررسی و تأیید برنامه های سه ماهه دوم کانون ها، 
نحوه چگونگی انجام دیدارها و مالقات با پیشکسوتان 
چگونگی  و  فعلی  شرایط  در  بگیران  مستمری  و 
پرداخت وام های مختلف به اعضای کانون ها بحث 

و تبادل نظر شد.

گروه خدمات مشاوره ای رایگان خانواده در کانون 
بازنشستگان تهران بزرگ راه اندازی گردید.

با توجه به ضرورت حل و فصل کارشناسی مسائل و 
مشکالت بوجود آمده در سطح خانواده پیشکسوتان 
به روش های علمی و نوین و بهره گیری از کارشناسان 
مجرب روان شناسی در این زمینه، با هماهنگی های 
و  بزرگ   تهران  فرماندهی  آمده  مساعدت  بعمل 
استفاده از مشاوران فرماندهی انتظامی فاتب، گروه 
خدمات مشاوره خانواده در کانون تهران بزرگ دایر 

گردیده است.

گفتنی است مشاوران این گروه، در روزهای یکشنبه و 
سه شنبه هر هفته در زمینه های مختلف خانوادگی، 
تحصیلی، ازدواج، اعتیاد، مهارت های زندگی، تعذیه 
و غیره آماده ارائه مشاوره به عزیزان پیشکسوت و 

مستمری بگیر به صورت رایگان می باشند.
الزم به ذکر است که متقاضیان محترم از طریق 
تلفن های 63981645-63981643  با تعیین وقت 

قبلی می توانند از این خدمات بهره مند گردند.

میان  از  دارد  نظر  در  ناجا  بازنشستگان  کانون 
پیشکسوتان عضو کانون ساکن در تهران، تعداد 2 
با مالحظه شرایط مشروحه ذیل در حوزه  را  نفر 
مدیریت های مالی و نیروی انسانی )پرسنلی( طبق 
ضوابط و مقررات قانون کار به صورت قراردادی در 

ستاد کانون بکارگیری نماید.
 /08  /15 تاریخ  تا  حداکثر  می بایست  داوطلبان 
برگ  تکمیل  و  مدارک  ارائه  منظور  به   1400
به  کانون  مالی  و  اداری  معاونت  به  درخواست 
نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های 16 آذر و 

پالک  الله،  پارک  جنوبی  درب  روبروی  قدس، 
230 مراجعه و یا مدارک خودرا از طریق پست یا 

پیک ارسال نمایند.
شرایط به کارگیری:

1- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در 
رشته حسابداری )امورمالی(

2- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در 
رشته علوم اداری )امور پرسنلی( و یا رشته های علوم 

انسانی مرتبط با مدیریت و مدیریت منابع انسانی
3- داشتن حداقل 5 سال تجربه کاری مرتبط در 

رسته های مالی و اداری )در زمان اشتغال به خدمت 
در ناجا(

4- حداکثر سن 65 سال
5- بازنشسته سنواتی )30 سال خدمت( - مشمولین 
بند ب ماده 128 قانون استخدام ناجا و تبصره 2 ماده 
120 و تبصره 2 ماده 130 و مواد 146 و 14۷ قابل 

پذیرش نخواهند بود.
6- گذشت حداقل 2 سال از تاریخ بازنشستگی

۷- داشتن توانائی الزم در استفاده از رایانه و کار 
با سامانه ها و نرم افزار های مرتبط با شغل واگذاری.
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در این جلسه که باحضور معاون هماهنگ کننده، 
معاونین نیروی انسانی و آموزش و نماینده عقیدتی 
انتظامی  فرماندهی  مدیران  از  تعدادی  و  سیاسی 

استان و رئیس کانون تشکیل گردید مصوب شد:
1- هرماه دو نفر از بازنشستگان جهت دریافت وام 
چهاردرصد به ستاد فرماندهی و دونفر نیز به فرمانده 

هر شهرستان معرفی گردند.
2- ماهی  سه نفر از بازنشستگان جهت دریافت وام 
مرابحه 30 تا 50 میلیونی به ستاد فرماندهی معرفی 

شوند.
آموزش  مراکز  گـردد  ابالغ  بازنشستگان  به   -3
جهاد دانشـگاهی ۷0 درصد تخفیف جهت آموزش 

فرزندان در نظر می گیرند.
استان  انتظامی  فرماندهی  از طریق  زودی  به   -4
ماهی بیست حواله جهت خرید کت شلوار با تخفیف 
ویژه برای استفاده بازنشستگان در اختیار کانون قرار 

گیرد.
5- مصوب شد ماهی دو نفر از معسرین بازنشسته  
فرماندهان  به  معیشتی  سبد  دریافت  جهت 

شهرستان ها معرفی گردند. 

تیا ا و ب ا م تان  ا

نوبی ان   را تان  ا

جلسه موسسه خیریه کریم اهل بیت )ع( به منظور 
ساماندهی جذب و جلب مشارکت های مردمی و 

خیرین با حضور اعضای هیئت امنا برگزار شد.
در این جلسه که با حضور معاون هماهنگ کننده 
هیئت  رئیس  عنوان  به  استان  انتظامی  فرمانده 
امنا، سرهنگ بازنشسته ابراهیم مقیمی، سرهنگ 
بازنشسته  سرهنگ  یگانگی،  سلمان  بازنشسته 
عبدالحسین  بازنشسته  سرهنگ  کیانی،  ابراهیم 

اردشیر  بازنشسته  کانون و سرگرد  رئیس  قربانی 
برگزار  کانون  سازی  توانمند  مسئول  محمدی 
شددر خصوص آخرین وضعیت صندوق موءسسه 
کریم اهل بیت)ع( و جلب کمکها و مشارکت های 
مردمی و خیرین در راستای تقویت موسسه بحث 

و تبادل نظرگردید.
در انتهای این جلسه مقرر شد:

1-  افراد نیازمند جهت دریافت وام قرض الحسنه به 

فرمانده انتظامی استان معرفی گردند. 
2- بازنشستگانی که متقاضی تسهیالت با 18 درصد 
سود بانکی هستند، جهت دریافت وام از 50 تا 100 
میلیون تومانی به فرمانده انتظامی استان معرفی تا از 

آن طریق به بانکهای عامل معرفی گردند.
3 - پیشکسوتان نیازمند جهت دریافت کمکهای 
معرفی  استان  انتظامی  فرماندهی  به  بالعوض 

شوند.

             

            

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور بررسی 
با سردار  استان  بازنشسته  پیشکسوتان  مشکالت 
ناصر فرشید فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی 

دیدار و گفت و گو کرد. 
صادقی  محمدعلی  بازنشسته    16 رتبه  کارمند 
رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور بررسی 

 9 روز  استان  بازنشسته  پیشکسوتان  مشکالت 
شهریور ماه 1400  با در محل دفتر فرمانده انتظامی 
استان خراسان جنوبی، با ایشان دیدار و گفت و گو 

کرد.
در این جلسه که با حضور سرهنگ سید حسین 
حسینی معاون هماهنگ کننده، کارمند محمدعلی 
انتظامی  فرماندهی  انسانی  نیروی  معاون  رنگوئی 
اعضای  مشارکت  در خصوص  شد،  برگزار  استان 
وابسته ناجا در برنامه های هفته ناجا و تجلیل از 
آنان تبادل نظر و برنامه ریزی الزم را بعمل آوردند.

فرمانده انتظامی استان ضمن تاکید بر حفظ حرمت 
ارتباط  و  امورات  انجام  در  تسریع  و  پیشکسوتان 
تنگاتنگ با آنان برای حل مشکالت پیشکسوتان، 
دستور داد تا در برنامه های هفته ناجا از تعدادی 
از پیشکسوتان رزمنده، تقدیر و تجلیل به عمل آید.
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نوبی ان   را تان  ا

خراسان  استان  ناجا  بازنشستگان  کانون  رئیس 
جنوبی از دیدار با 16۷ نفر از اعضا وابسته ناجا طی 

سه ماهه دوم سال 1400 خبر داد.
صادقی  محمدعلی  بازنشسته   16 رتبه  کارمند 
گفت: در سه ماه دوم سال جاری به منظور تکریم 
و ارتقاي روحیه بازنشستگان ناجا و افزایش روحیه 
پیشکسوتان بیماران بستري در منزل، رفع نیازها و 
مشکالت احتمالی آنها، با 139 بازنشسته و مستمري 

بگیر 28  نفر در منزل ایشان دیدار به عمل آمد.
تعداد دیدار، 50 مورد  این  از  افزود:  ادامه وي  در 
فرمانده  توسط  مورد   ۷6 استان،  کانون  توسط 

انتظامی استان، 34 مورد توسط سابا استان و ۷ 
مورد توسط مرزبانی استان خراسان جنوبی انجام 

شده است.
شنیدن  از  پس  صمیمانه  های  دیدار  این  در 
دغدغه ها و مشکالت این پیشکسوت، راهنمایی 
الزم انجام و قول پیگیری و انعکاس دغدغه های 
پایان  در  و  داده  مرتبط  های  سازمان  به  ایشان 
و  بازنشستگان  این  به  هدایایی  یادبود  رسم  به 

مستمري بگیران اعطا گردید.

معیشت  و  منزلت  در  آفرینی  تحول  جلسه 
با حضور سردار   استان  تابان  قرارگاه  بازنشستگان 
ناصر فرشید فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی 

روز 30 شهریور ماه 1400 در محل سالن جلسات 
ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.

این جلسه که با حضور سردار ناصر فرشید فرمانده 

انتظامی استان، رئیس کانون بازنشستگان، معاون 
هماهنگ کننده، رئیس عقیدتی سیاسی، رئیس 
حفاظت اطالعات و سایر معاونین فرماندهی انتظامی 
استان خراسان جنوبی و نمایندگان مجمع کانون 
بازنشستگان استان، به منظور بررسی و تبادل نظرات 
و بررسی مشکالت اعضای وابسته، نحوه تجلیل از 
پیشکسوتان به مناسبت هفته ناجا و هفته دفاع 
مقدس، پیگیری کارت ایثارگران و اعطای تسهیالت 

بانکی بحث و تبادل نظر کردند.
در انتهای جلسه مصوبات جهت اجرا به کلیه رده 
های اقدام کننده ابالغ گردید؛ و مقرر شد حسن 
و شرح  پیگیری  مستمر  طور  به  مصوبات  اجرای 
اقدامات انجام شده، در جلسات آتی جهت آگاهی 

اعضای قرارگاه، گزارش گردد. 

      

            

در اجرای دستورالعمل طرح جایگزینی نیروی انسانی 

، پس از طی فرآیند مراحل اداری و اخذ موافقت 
 1400/06/29 تاریخ  در  ناجا  بازنشستگان  کانون 
مراسم تکریم و معارفه رئیس دفتر نمایندگی کانون 
بازنشستگان استان در شهرستان نیشابور در اتاق 
جلسات فرماندهی انتظامی شهرستان مذکور برگزار 

گردید.
با حضور فرمانده شهرستان، رئیس  این مراسم 
معاونین  اطالعات،  حفاظت  سیاسی،  عقیدتی 

کانون  رئیس  شهرستان،  انتظامی  فرماندهی 
کانون  در  مجمع  نماینده  استان،   بازنشستگان 
تشکیل  مذکور  دفتر  جدید  و  قدیم  رؤسای  و 
خوب  بسیار  همکاری  به  توجه  با  گردید. 
این  انجام  در  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
از زحمات و  بازنشستگان استان  مراسم، کانون 
خدمات جناب سرهنگ حسینعلی زاده تقدیر و 

تشکر می نماید.

سردار  حضور  با  تابان  قرارگاه  جلسه  دومین 
رضوی،  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
بازنشستگان  کانون  رئیس  و  انتظامی  معاونین 
استان  انتظامی  فرماندهی  دفتر  در  استان 

تشکیل گردید.
در انتهای این جلسه مقرر شد:

امام  بیت  اهل  تقویت مؤسسه کریم  1- جهت 

حسن مجتبی )ع( مبلغ سیصد میلیون ریال به 
استان  بازنشستگان  کانون  به  بالعوض  صورت 

خراسان رضوی واگذار گردد.
2- تا پایان سال ماهیانه 5 نفر از افراد نیازمند 
تا  الحسنه  قرض  وام  دریافت  جهت  معسر  و 
منابع  مدیریت  به  ریال  میلیون  یکصد  سقف 

فرماندهی انتظامی استان معرفی گردد.

3- معاونت بهداد کمافی السابق سرویس دهی 
به اعضاء وابسته و مستمری  و خدمات رسانی 

بگیران را در سرلوحه کار خود قرار دهد.
4- در طرح مواسات و همدلِی مؤمنانه که در 
بگیران  مستمری  و  وابستگان  اجراست  شرف 
نظر  ملحوظ  ایتام  و  معلوین خدمتی  بخصوص 

قرر گیرند.

           

          

وی ان   را تان  ا
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وی ان   را تان  ا

ی ا ان   را تان  ا

            

کانون  مجمع  نمایندگان  جلسه  سومین 
کانون  رئیس  حضور  با  استان  بازنشستگان 
بازنشستگان استان خراسان رضوی در تاریخ 14 
شهریورماه سال جاری در محل کانون بازنشستگان 

استان برگزار شد.
این جلسه با عرض تبریک به جناب سرهنگ اکبر 
آقابیگی که به عنوان عضو جدید شورای شهر تربت 
حیدریه انتخاب گردیده اند آغاز گردید. در ادامه 

سرهنگ پاسدار بازنشسته غالمعلی واعظی مقدم 
ماهه  دو  در  گرفته  صورت  اقدامات  از  گزارشی 

گذشته مطرح نمودند که بشرح ذیل می باشد: 
1- مصوبات جلسه قرارگاه تابان که در محل دفتر 
فرماندهی انتظامی استان و با حضور سردار تقوی 
و معاونین ایشان برگزار گردید به اطالع نمایندگان 
مجمع کانون رسید که از جمله ی این مصوبات 
می توان به تقویت 300.000.000 ریالی مؤسسه 

کریم اهل بیت امام حسن مجتبی )ع( و تخصیص 
35 فقره وام 10 میلیون تومانی به افراد معسر و 

نیازمند اشاره نمود.
2- اعالم وضعیت افراد جایگزین دفاتر نمایندگی ۷ 

شهرستان و 2 نفر از کارکنان کانون استان 
3- اختصاص سهمیه 896 مورد دیدار و دلجویی از 

اعضاء وابسته در استان و نحوه اجرای آن 
4-  دیدار و دلجویی از پزشکان در روز پزشک

رئیس  باقری  محمدتقی  بازنشسته  سرهنگ 
با  دیدار  از  شمالی  خراسان  بازنشستگان  کانون 

2۷ بازنشسته در تابستان1400 خبر داد
ماهه  سه  در  گفت:  باقری  بازنشسته  سرهنگ 
بازنشستگان  ارتقای روحیه  دوم سال به منظور 
گرامی و تکریم از این عزیزان، با 2۷ بازنشسته و 

مستمری بگیر دیدار شد.
وی با اشاره به همکاری فرماندهی انتظامی استان 
سردار  حضور  با  دیدارها  این  افزود:  کانون،  با 
سرهنگ  استان،  انتظامی  فرمانده  زاده  مطهری 

استان،  کننده  هماهنگ  معاون  پور  حسین 
انسانی استان و  سرهنگ فضائلی معاون نیروی 
سرهنگ بازنشسته هاشمی نماینده مجمع استان 
در کانون در محل منزل بازنشستگان و مستمری 

بگیران صورت پذیرفت.
رسم  به  دیدار ها  این  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مستمری  و  بازنشستگان  به  هدایایی  یادبود 

بگیران اهدا شد.

آیین تجلیل و تکریم از 100 پیشکسوت ناجا شهرستان بجنورد در محل معصوم 
زاده بجنورد برگزار گردید.

در این مراسم سردار مطهری زاده فرمانده انتظامی استان، امیر نجاتی مدیر کل 
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان و 100 نفر از پیشکسوتان دفاع 
مقدس حضور داشتند و پس از سخنرانی های سردار مطهری زاده و امیر نجاتی 
پیرامون ارزشهای 8 سال دفاع مقدس از مدعوین با پذیرایی و اهداء هدایا تقدیر 

و تشکر به عمل آمد.

در این نشست که با حضور سردار زارعی معاون نیروی انسانی ناجا، مهندس 
نامجو جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات، سرهنگ بازنشسته محمد تقی 
باقری رییس کانون ناجا استان و نمایندگان استان ها برگزار شد در رابطه با 
جذب کمک های مالی نیروهای نظامی و انتظامی پیرامون بازسازی عتبات 

عالیات بحث و تبادل نظر شد.

اشتغالزایی  وام  پرونده های  بررسی  جلسه 
رضوی  خراسان  استان  بازنشستگان  فرزندان 
تامین  کل  مدیر  مقدم  سروقد  دکتر  حضور  با 

اجتماعی استان خراسان رضوی، آقای محجوب 
روسای  و  استان  بازنشستگی  اداره  رئیس  فر 

کانون ها برگزار شد.

اشتغالزایی  وام  پرونده    10 جلسه  این  در 
قبل  سال  در  که  ناجا  بازنشستگان  فرزندان 

مطرح بوده و معوق گردیده بود، بررسی شد.
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تان وز تان  ا

ان تان  زن ا

در راستای تکریم بازنشستگان، جانبازان و مستمری 
بگیران و رسیدگی به مشکالت این عزیزان، نشستی 
و  رئیس  و  خوزستان  انتظامی  فرمانده  با حضور 
کارکنان کانون در دفتر سالن جلسات امام سجاد 
)ع( فرماندهی انتظامی استان خوزستان برگزار شد. 
در این نشست، سرهنگ بازنشسته سالمی رئیس 
کانون گزارشی از عملکرد یکساله اخیر ارائه و سپس 
به طرح و بیان مشکالت و چالش های موجود و 

پیش روی اعضای وابسته اشاره و پیشنهاد هایی در 
این راستا مطرح کرد. 

استان  انتظامی  فرمانده  صالحی  سردار  ادامه  در 
با اعالم آمادگی مجموعه انتظامی در زمینه های 
سخنرانی  طی  رسانی،  خدمات  برای  گوناگون 
مبسوط به جایگاه و ارزشمندی جامعه بازنشستگان 
اشاره نموده و برتالش در رفع معضالت علیرغم 

کمبود ها و مشکالت موجود تاکید کرد.

در  مشارکت  سراسری  کنفرانس  ویدئو  جلسه 
بازسازی عتبات عالیات در سالن جلسات معاون 
استان  انتظامی  فرماندهی  کنننده  هماهنگ 

خوزستان بر گزار شد.
در این جلسه که با حضور حجت االسالم موسوی 

رئیس ستاد بازسازی عتبات استان، معاون نیروی 
کارشناس  و  بازنشستگان   کانون  رئیس  انسانی، 
فرهنگی کانون برگزار شد، پیرامون نحوه مشارکت 
کارکنان ناجا در بازسازی عتبات عالیات بحث و 

تبادل نظر شد.

نشست مشترک مسئولین بسیج پیشکسوتان ناحیه 
امام علی )ع( اهواز با کانون بازنشستگان خوزستان 
سرهنگ  حضور  با  ماه  تیر   15 شنبه  سه  روز 

بازنشسته سالمی رئیس کانون، سرهنگ بازنشسته 
بسیج  اعضای  و  کانون  فرهنگی  مسئول  ناصری 

پیشکسوتان ناحیه امام علی )ع( اهواز برگزار شد.

و  جذب  چگونگی  خصوص  در  جلسه  این  در 
فعالسازی پیشکسوتان در بسیج بحث و تبادل 

نظر شد.

         

       

            

اصلي  عنوان حامیان  به  ناجا  بازنشستگان  کانون 
و خانواده محترم  بگیران  بازنشستگان، مستمري 
آن ها همواره تالش دارد تا با بهره گیري از توان 
کانون هاي استان ها و دفاتر نمایندگي شهرستان 
ها در مســیر رفع نیازها و مشکالت معیشتي و 

رفاهي و ارتقاي کیفیت زندگي آن ها گام بردارد.
به منظور اطالع شــما عزیزان با مجموعه برنامه 
از  اخیر  ماه  سه  در  که  اقداماتي  و  خدمات  ها، 
انجام  زنجان  استان  بازنشستگان  کانون  ســوي 
گرفته است، گفت و گویي با سرهنگ بازنشسته 
جمشید دین محمدی رئیس کانون بازنشستگان 

استان زنجان انجام دادیم:
ی  ها برنامه  تر  م ی  رما ب ا  ابت  
ی  ن ا ن تر  ان  زن تان  ا کانون  که 
تن  ا ته  ه ما  ان   تان زن ر

ه بو
با هم افزایی امکانات و منابع کانون استان و کانون 
ناجا ،به ویژه اداره کل تامین اجتماعی نیروهای 
مسلح و فرماندهی انتظامی استان زنجان خدمات 
خوبی در موضوعات تسهیالت ، حمایت از بیماران 
و سالمندان نیازمند مراقبت و نگهداری، دیدارو 
سرکشی، هزینه های های درمانی بیماران خاص 

و ... انجام شده است.
انتظامی  محترم  فرمانده  مساعدت  با  همچنین 

،برای  خرمدره  شهرستان  فرماندهی  و  استان 
سرویس  احداث  و  آب  کشی  لوله  بازسازی، 
در  بازنشستگان  کانون  نمایندگی  در  بهداشتی 

شهرستان خرمدره ، اقدام شد.
در بحث خدمات رفاهی و معیشتی چه اقداماتی 

در این مدت انجام گرفته است؟
در حوزه خدمات درمانی در سه ماهه دوم سال 
1400 تعداد 1۷ نفر از بازنشستگان و مستمری 
مبلغ 50  بودند  بیمار سخت  که   ناجا  بگیرانی 
میلیون تومان از اعتبارات  ساتا به صورت بالعوض 
نگهداری  و  پرستاری  هزینه  کمک  عنوان  با 

مساعدت شده است.
و  بازنشستگان  از  با ۷8نفر  جمعا  مدت  این  در 
و  انجام  سرکشی  و  دیدار  ناجا  بگیران  وظیفه 

هدایایی به دیدار شوندگان تقدیم شده است.
در معیت فرمانده محترم انتظامی استان با 18 خانواده 
بازنشسته و مستمری بگیر دیدار انجام شد و به رسم 
یادبود هدایا و مساعدت مالی به ارزش 4۷میلیون 
تومان از محل اعتبارات فرماندهی به دیدار شوندگان 

اعطا گردید.
همچنین از طریق خدمات درمانی نیروهای مسلح  
در 3 ماهه دوم سال 1400 در مبحث هزینه های 
درمانی مانند ویزیت، دیالیز، جراحی، دندانپزشکی 
بابت هزینه های فرانشیز دارو و درمان   از  و... و 

مبلغ 346میلیون تومان پرداخت شده است.
ا  ی و م و ما مشاو   ب 
ته  ر ا  ی  ا م ان اما ه ا ی  ا

ا
 در این سه ماهه به 13 نفر از اعضا خدمات مشاوره 
حقوقی و معاضدت قضایی بعمل آمد و هزینه های 
آن را کانون پرداخت نموده. در ماه های آتی نیز 
این آمادگی وجود دارد در جهت حمایت از اعضاء 

متقاضیان به وکالی طرف قرارداد معرفی شوند.
وز  ی   ا ا  ان  ام ر  ا
ت ا از  ائه وا ها م از و ا ن وان
ی ب مظاهر کر اه  از  ن وان

هی ائه  بی  و  ا
در طول دوره سه ماهه دوم سال 1400 در موضوع 
رسیدگی به وضعیت اعضاء نیازمند تعداد 15 مورد 
در  مربوطه  کمیسون  در  ویژه  حمایتی  پرونده 
ساتا مطرح و مورد حمایت  قرارگرفته که در این 
مدت مبلغ 81 میلیون تومان بالعوض و مبلغ ۷6 
میلیون تومان وام قرض الحسنه صفر درصد به آنها 

پرداخت شده است.
همچنین از محل اعتبارات ساتا 6 میلیارد 610 
میلیون تومان اعتبار در قالب  وام قرض الحسنه 
و جعاله برای 241نفر از بازنشستگان و مستمری 
بگیران ناجا و 45میلیون تومان وام ضروری به 4 نفر 
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از اعضای وابسته توسط کانون و همچنین معرفی 
36 نفر به بانک سپه )قوامین سابق(برای وام جعاله 

40 میلیون تومانی.
در این سه ماهه پرداخت وام 2 میلیون تومانی 
حسن  امام  بیت  اهل  کریم  حمایت  صندوق 
پرداخت کمک  نفر و همچین  به 2  مجتبی)ع( 
اعضای  از  نفر   2 به  هزارتومانی   500 بالعوض 

وابسته انجام شده است.
یکی از اقدامات مهم کانون در حوزه معیشتی و 
رفاهی انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با شرکت ها و 
موسسات مختلف است. در این مدت چه برنامه 

هایی در این حوزه داشتید؟
با  خانواده  اقتصاد  به  کمک  و  اعضا  رفاه  جهت 
تعدادی صنوف  از جمله سازمان فنی و حرفه ای 
و جهاد دانشگاهی تفاهم نامه همکاری منعقد و 
در کانال های ارتباطی کانون بازنشستگان  جهت 
استفاده خانواده های محترم بارگذاری شده است.

همچنین قرارداد تخفیفی با آموزشگاه زبان های 
عمومی( و  خصوصی  نیمه  خارجی)خصوصی، 

و کالس آموزش قرآنی و 2 صنوف دیگر جهت 
ارتقاء در حوزه معیشتی و رفاهی اعضاء وابسته 

عزیز منعقد گردید.

چه  پیشکسوتان  فرزندان  اشتغالزایی  بحث  در 
اقداماتی در این ماه صورت گرفته است؟

در بحث اشتغال ضمن اطالع رسانی آگهی های 
استخدامی به اعضاء، استخدام 11 نفر از فرزندان 
انجام  حال  در  و  پیگیری  ناجا  در  بازنشستگان 
است و 4 نفر از بازنشستگان جویای کار هم در 

موسسات انتظام جذب و مشغول بکار شده اند.
در طول سه ماه مسئوالن کانون استان جلسات 
متعددي با معاونان فرمانده انتظامی، روساي کانون 
ها، روساي سابا، ساتا، مسئوالن حوزه شهري و ... 
انجام می دهند. در این مدت چه جلسات مهمی 

داشتید؟
با نماینده محترم مجمع کانون  برگزاری جلسه 
استان هرهفته 1 جلسه که عمده مصوبات این 
و  فردی  مشکالت  پیگیری  و  بررسی  جلسات 

مبتالبه اعضای وابسته می باشد.
و  تربیت  معاونت  علمی  شرکت در جلسه گروه 
آموزش و تصویب تجلیل از مدرسان ممیزی شده 

بازنشسته.
همچنین شرکت در جلسه قرارگاه تابان و جلسه 
مسلح  نیروهای  های  کانون  هماهنگی  شورای 
کانون  سایت  در  آن  مصوبات  که  زنجان  استان 

بازنشستگان استان بارگذاری شده است.
و برنامه  ر   ر ا ش ان   ا  
ائه  ا ی  ا ی و نی  کانون  ی  آ ما  ها 

هی
تعداد  با  دیدار  کانون  این  آتی  های  برنامه  از 
مستمری  و  وابسته  محترم  اعضای  از  بیشتری 

بگیران می باشد.
در بحث توانمند سازی تشویق خانواده ها برای 
جهاد  و  ای  حرفه  فنی  های  کالس  در  شرکت 

دانشگاهی است.
طریق  از  بازنشستگان  حقوق  و  حق  پیگیری 
مبادی زیربط و حضور موثر در جلسات قرارگاه 
هماهنگی  شورای  جلسات  و  تابان  جهادی 
بررسی و  و  استان  نیروهای مسلح  کانون های 
پیگیری مشکالت فردی اعضای مراجعه کننده 
نماینده محترم مجمع  و هماهنگی  با مشورت 
این  های  برنامه  دیگر  از  زنجان  استان  کانون 

کانون می باشد.
در بحث اشتغال فرزندان تالش خواهیم کرد از 
فرصت های موجود در سطح استان استفاده کنیم 
و در موضوع وام ها نیز از هرفرصت در جهت رفاه 

حال اعضاء وابسته استفاده خواهیم کرد.

نان تان  ا

ا ا نا ا

سردار عبداله حسنی فرمانده انتظامی استان سمنان 
پیشکسوتان  روحیه  ارتقاي  و  تکریم  منظور  به 
با  سمنان  ناجا  بازنشستگان  کانون  در  حضور  با 

پیشکسوتان دیدار و گفت و گو کرد.
سردار عبداله حسنی فرمانده انتظامی استان سمنان 
به اتفاق سرهنگ قاسمی معاون هماهنگ کننده 
و سرهنگ بازنشسته عباسعلی ترحمیان نماینده 
بازنشستگان استان در مجمع عمومی کانون، به 

منظور تکریم و ارتقاي روحیه پیشکسوتان با حضور 
در کانون بازنشستگان استان سمنان با پیشکسوتان 
و مستمری بگیران و اعضای کانون دیدار و گفت 

و گو کرد.
در این دیدار سردار حسنی پس از شنیدن دغدغه 
ها و مشکالت پیشکسوتان دستورات الزم را جهت 
بررسي و پیگیري صادر و به رسم یادبود هدیه ای 

به ایشان اعطا کرد.

رئیس نمایندگی کانون حفا ناجا سرهنگ بازنشسته 
محمد جواد دقیقی اعالم کرد :

1_ در شش ماهه اول سال جاری از محل کمک 
های خیرخواهانه بازنشستگان ساحفاناجا به صندوق 
کریم اهل بیت علیه السالم، مبلغ 55000000 ریال 

به معسرین پرداخت گردید.
بیت)ع(  اهل  کریم  صندوق  است  ذکر  به  الزم   

نمایندگی کانون ساحفاناجا، هم اکنون 105 نفر 
عضو فعال دارد که همه ماهه از محل کسر از حقوق 

خود به صندوق کمک می نمایند.
2_ در شش ماه اول سال جاری از محل اعتبارات 
از  نفر   100 تعداد  از  ساحفاناجا  از  دریافتی 
بازنشستگان در منزل آنان دیدار و ضمن احوالپرسی 

و بررسی مشکالت آنان هدایایی نیز تقدیم گردید.
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نان تان  ا

ستان و یستان و ب تان   ا

مراسم تودیع سرهنگ بازنشسته داوود مرادی 
و  شاهرود  شهرستان  نمایندگی  دفتر  مدیر 
به  ربیعی  عباس  بازنشسته  سرهنگ  معارفه 
شاهرود  نمایندگی  دفتر  جدید  مدیر  عنوان 

برگزار شد.

در این مراسم که با حضور سرهنگ بازنشسته 
استان  بازنشستگان  کانون  رئیس  امیدیان 
بازنشستگان  نماینده  ترحمیان  آقای  و  سمنان 
یکشنبه  روز  در  ناجا  کانون  مجمع  در  استان 
شاهرودبرگزار  کانون  در   1400/0۷/18 مورخ 

شد ، سرهنگ بازنشسته امیدیان ضمن تقدیر 
شایسته  خدمات  و  مرادی  جناب  از  وتشکر 
و  پیشکسوتان  به  رسانی  خدمت  در  ایشان 
مستمری بگیران برای آقای ربیعی مدیر جدید 

این دفتر آرزوی موفقیت روزافزون نمود.

مراسم تودیع سروان بازنشسته رجبعلی حقگو 
و  دامغان  شهرستان  نمایندگی  دفتر  مدیر 
خادمیان  اصغر  علی  بازنشسته  سرگرد  معارفه 
مسئول جدید دفتر نمایندگی کانون در دامغان 

برگزار شد.

در این مراسم که با حضور سرهنگ بازنشسته 
استان  بازنشستگان  کانون  رئیس  امیدیان 
بازنشستگان  نماینده  ترحمیان  آقای  و  سمنان 
یکشنبه  روز  در  ناجا  کانون  مجمع  در  استان 
برگزار  دامغان  کانون  در   1400/0۷/18 مورخ 

تقدیر  ضمن  امیدیان  بازنشسته  سرهنگ  شد، 
وتشکر از جناب حقگو و خدمات شایسته ایشان 
مستمری  و  پیشکسوتان  به  رسانی  در خدمت 
این  جدید  مدیر  خادمیان  آقای  برای  بگیران 

دفتر آرزوی موفقیت روزافزون نمود.

      

      

سرهنگ دوم بازنشسته غالمعلی شیبک رئیس 
مسئول  اتفاق  به  استان  بازنشستگان  کانون 
خدمات رفاهی کانون استان ، به منظور تکریم و 
ارتقای روحیه اعضای وابسته با 8۷ عضو اعضای 
وابسته شهرستان زاهدان )اعتبار واگذاری از حق 

عضویت ها کانون (دیدار و گفتگو کرد.
سرهنگ دوم بازنشسته غالمعلی شیبک کانون 

بازنشستگان ناجا استان به منظور تکریم و ارتقای 
روحیه اعضای وابسته با 8۷ عضو اعضای وابسته 

شهرستان زاهدان دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار که به دلیل بیماری کرونا با رعایت 
اعضای  از  شد،  برگزار  بهداشتی  های  پروتکل 
وابسته تکریم و هدایایی نیز به رسم یادبود به 

این عزیزان اعطاء گردید.

سرهنگ بازنشسته غالمعلی عسکری نماینده استان 
در مجمع کانون به اتفاق مسئول دفتر نمایندگی 
شهرستان زابل، به منظور تکریم و ارتقای روحیه 
بازنشستگان با 55 عضو اعضای وابسته شهرستان 

زابل دیدار و گفتگو کرد.

نماینده  عسکری  غالمعلی  بازنشسته  سرهنگ 
ناجا  بازنشستگان  کانون  مجمع  دوره  چهارمین 
استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان 
با 55 عضو اعضای وابسته شهرستان زابل دیدار و 

گفتگو کرد.

در این دیدار که به دلیل بیماری کرونا با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار شد، از اعضای وابسته 
تکریم و هدایایی نیز به رسم یادبود به این عزیزان 

اعطاء گردید.

نماینده  عسکری  غالمعلی  بازنشسته  سرهنگ 
ناجا  بازنشستگان  کانون  مجمع  دوره  چهارمین 
استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان 
با 8 نفر از اعضای وابسته شهرستان خاش دیدار و 

گفتگو کرد.
در این دیدار که به دلیل بیماری کرونا با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار شد، از اعضای وابسته 
ایرندگانی،  غالمی  علی  علی،  گنج  محمدرضا 

حسن  ریگی،  رضا  علی  فیروزی،  محمدعلی 
هاشمزهی، عیدمحمد کردی کوشه، عیسی غالمی 
ایرندگانی، محمدرضا حسین بر تکریم و هدایایی نیز 

به رسم یادبود به این عزیزان اعطاء گردید.

       

     

        

رئیس کانون بازنشستگان استان سمنان از دیدار 
با 10۷ بازنشسته و مستمری بگیر در سه ماهه 

تابستان سال 1400 خبر داد.
ماهه  سه  در  گفت:  امیدیان  بازنشسته  سرهنگ 
تابستان به منظور ارتقای روحیه اعضاء و رفع نیازها 
و مشکالت آنها با42 نفر بازنشسته و مستمری بگیر 
از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 

استان دیدار بعمل آمد.
وی افزود: در طول این مدت ،کانون بازنشستگان 
سمنان از 65 بازنشسته و مستمری بگیر نیز در 

محل کانون استان دیدار کرد.
یادبود  رسم  به  دیدارها  این  در  است  گفتنی 
هدایایی به این بازنشستگان و مستمری بگیران 

اهدا شد.
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ران تان  ر ا

ران تان  ر ا

          

مسلح  نیروهای  تابان  قرارگاه  جلسه  اولین 
بازنشستگان،  کرامت  حفظ  گرفتن  درنظر  با 
مستمری بگیران برای بهره گیری از تجارب آنان 
در سپاه  و دل گرمی  انگیزه  ایجاد  و همچنین 

سیدالشهدا شهر ری برگزار شد.
در این جلسه که با حضور سردار تمیزی مسئول 
سردار  و  اسالمی  انقالب  سپاه  تابان  قرارگاه 
ذوالقدر فرمانده سپاه سیدالشهدا و روسای کانون 
استان  شرق  مسلح  نیروهای  بازنشستگی  های 
اعضاء  دیگر  و  آجا(  ودجا،  سپاه،  )ناجا،  تهران 

هیئت رئیسه برگزار شد.
در این جلسه پس از بررسی مشکالت معیشتی، 

موارد  تهران،  استان  بازنشستگان شرق  درمانی 
زیر تصویب شد:

- اجرای هماهنگ و یکپارچه شیوه نامه قرارگاه 
تابان توسط معاونت نیروی انسانی سازمان های 

نیروهای مسلح انجام گیرد.
- نظارت بر حسن اجرای شیوه نامه قرارگاه تابان 
برعهده معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای 

مسلح می باشد.
دستورالعمل  این  تحقق  در  تسریع  و  سهولت 
عقیدتی  دفتر  توسط  ذیربط  مبادی  طریق  از 
سیاسی و دفتر نظارت راهبردی )حفاظت( می 

باشد.

نحوه  و  چگونگی  مورد  در  ایی  نوبه  بازرسی 
اجرای مفاد شیوه نامه بر عهده بازرسی و ایمنی 

ستادکل نیروهای مسلح است. 
دستورالعمل  این  اجرای  در  سرعت  و  سهولت 

توسط قرارگاه تابان مورد تاکید است.
پیش بینی شیوه نامه در سئواالت اشراف توسط 
دبیر اشراف ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی 
معاونت نیروی انسانی و قرارگاه تابان انجام شود.

ساتا با قرارگاه تابان و سازمان بسیج پیشکسوتان 
همکاری ودر شوراها شرکت نماید.

و  استان  نیرو،  سطح  در  هماهنگی  شورای 
مسلح  نیروهای  سازمانهای  توسط  شهرستان 
جهت هماهنگی برای تقویت تعامل و بکارگیری 

تشکیل شود.
از  بانک اطالعات جامع  به تشکیل  ساتا نسبت 
اعضای وابسته اقدام و در دسترس قرارگاه تابان 
،سازمان بسیج و سازمانهای نیروهای مسلح قرار 

دهد.
برای  پیشکسوتان  بسیج  نیاز  مورد  اطالعات 
جذب و سازماندهی با هویت بسیج توسط ساتا و 

سازمانهای نیروهای مسلح در اختیار قرار گیرد.

با سالم و عرض احترام به بازنشستگان پیشکسوت 
استان، به استحضار می رسانم یکی از مهمترین 
برنامه های ما در سه ماه دوم ، کمک مومنانه به  
143 پیشکسوت ناجا بصورت پک مواد غذائی به 
مبلغ  850/000/000 میلیون ریال و همچنین 
توزیع پک بهداشتی بین بازنشستگان از جمله 
اقدامات کانون غرب استان تهران در سه ماهه 

دوم 1400بود.
همچنین در راستای حفظ سالمت پیشکسوتان، 
برابر تدابیر فرمانده محترم ناجا و حمایت های 
استان  مسلح  نیروهای  بازنشستگی  سازمان 
ضد  مایع  لیتری  یک  بطری  عدد   500 تهران 
عفونی کننده دست و اقالم دیگری نظیر حوله 

برای پیشکسوتان در اختیار کانون غرب استان 
و  استان  کانون  طریق  از  تا  گرفت  قرار  تهران 
پیشکسوتان  میان  کانون  این  نمایندگی  دفاتر 

توزیع گردد.
درخصوص حمایت حقوقی،  10 نفر از همکاران 
و خانواده های محترم آنان برای مشاوره حقوقی 
و خدمات حقوقی رایگان به وکالی همکار که با 
نمایند  استان همکاری می  بازنشستگان  کانون 

معرفی شدند. 
در بحث کمک هایی که در قالب وام صورت می 
پیشکسوتان  امکان  حد  در  تا  شد  تالش  گیرد 

گرانقدر حمایت شود.
)ع(  بیت  اهل  کریم  مؤسسه  خصوص  این  در 

پشتیبانی  محل  از  مالی  منابع  به جذب  موفق 
سه  این  در  شدند.  ناجا  بازنشستگان  کانون 
مبلغ   به  نفر   3 به  الحسنه  قرض  کمک  ماهه 

۷0/000/000ریال انجام گرفت.
درموضوع اشتغالزایی، 5 نفر از پیشکسوتان که 
و  های  سازمان  ادارات،  به  بودند  کار  جویای 

شرکت های مختلف معرفی گردیدند. 
اضافه می شود، در سه ماهه دوم، برای حمایت 
با حضور  جلسه   2 در   محترم  بازنشستگان  از 
مسئولین اداره کل تأمین اجتماعی نیروی های 
مسلح استان، 3 جلسه شورای هماهنگی رؤسای 
جلسه   2 و  استان  مسلح  نیروهای  های  کانون 
و  استان  فرماندهی  محترم  سردار  حضور  با 
مسئولین ستادی شرکت کردم و همچنین دو 
جلسه قرارگاه تابان با مسئولین ستادی و استانی 
و شهرستانی برای کمک به ارائه بهتر خدمات به 
پیشکسوتان تشکیل گردید . همچنین جلساتی 
اجرائی  کمیته  استان،  سیاسی  عقیدتی  با 
انتخابات مجمع کانون و شورای منزلت اجتماعی 

حضور داشتم.
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ا تان  ا

و تان  ا

سرگرد بازنشسته محمدرضا شادمانی گفت: به 
منظور تکریم و ارتقاء روحیه اعضای جامعه هدف 

شهرستان این دفتر به همراه جمعی از مسئولین 
انتظامی شهرستان با تعدادی از بازنشستگان و 
مستمری بگیران در قالب برنامه دیدار و سرکشی 

دیدار و مالقات نمود.
وی افزود با توجه به شرایط خاص و محدودیت 
نامه  که شیوه  این شد  بر  کرونایی تالش  های 
های بهداشتی بطور کامل رعایت گردد تا خدایی 
از  برنامه مشکلی برای هیچ یک  این  نکرده در 
برنامه ضمن  این  طول  در  نباید.  پیش  عزیزان 

قدردانی از تالش ها و مجاهدت های پیشکسوتان 
گرانقدر و صبر و شکیبایی و همراهی مستمری 
بگیران محترم با پیشکسوت درگذشته ، در طول 
سالیان خدمت، پذیرای صحبت ها و مشکالت 
آنان بوده و سعی بر آن شد تا با راهنمایی های 
آنان  برای  را  مشکالت  حل  درست  مسیر  الزم 

ارائه نماییم.
این  در این دیدارها به رسم یادبود هدایایی به 

بازنشستگان و مستمري بگیران اهدا شد.

کانون  نمایندگی  دفتر  مسئول 
شهرستان  در  استان  بازنشستگان 
از  نفر   35 با  دیدار  از  آباده 
بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ بازنشسته علی اکبر فخاری 

گفت: به منظور تکریم و ارتقاء روحیه اعضای جامعه 
مسئولین  از  جمعی  همراه  به  شهرستان  هدف 
و  بازنشستگان  از  تعدادی  با  شهرستان  انتظامی 
مستمری بگیران در قالب برنامه دیدار و سرکشی 

دیدار و مالقات نمودیم.

برای رفاه حال بیماران سامانه نوبت دهی تلفنی 
درمانگاه تخصصی بیمارستان ایران ناجا در شیراز 

راه اندازی شد.
پیشکسوتان عزیز در صورت نیاز می توانند با شماره 

تلفن های زیر تماس بگیرند:
0۷121826۷29
0۷121826۷5۷
0۷121826۷59

0۷121826۷60
آدرس بیمارستان ایران ناجا شیراز بدین شرح می 

باشد:
شیراز - خیابان لطفعلی خان زند - چها راه خیرات

           

       

           

طی جلسه ای با حضور سردار ابراهیمی در خصوص 

به  استان  انتظامی  فرماندهی  مالی  های  کمک 
صندوق خیریه کانون، نحوه رسیدگی به مستمری 
بگیران، نیازمندان و دیدار با بازنشستگان شهرستان 

ها بحث و تبادل نظر شد.
با  قزوین  انتظامی  فرمانده  ابراهیمی  علی  سردار 
حضور در کانون بازنشستگان استان به اتفاق معاون 
هماهنگ کننده و معاون نیروی انسانی فرماندهی 
انتظامی استان از کانون بازنشستگان استان دیدار 

کردند.

با  ای  جلسه  در  دیدار،  این  در  ابراهیمی  سردار 
حضور رئیس کانون و نماینده استان در مجمع 
فرماندهی  مالی  های  کمک  در خصوص  کانون 
نحوه  کانون،  خیریه  به صندوق  استان  انتظامی 
رسیدگی به مستمری بگیران، نیازمندان و دیدار با 
بازنشستگان شهرستان ها بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است در ادامه این دیدار، سردار ابراهیمی  
از 5 نفر از پزشکان و پرستاران پیشکسوت تجلیل 

کرد.

استان  بازنشستگان  کانون  رفاهي  خدمات  امور 
قزوین از دیدار با 31 بازنشسته در سه ماهه دوم 
هدایایي  یادبود  به رسم  دیدارها  این  در  داد.  خبر 

اهدا شد.
در  گفت:  موسوی  سیدجعفر  بازنشسته  سرگرد 
بیماران  روحیه  ارتقاي  منظور  به  گذشته  ماه  سه 

مشکالت  و  نیازها  رفع  و  بیمارستان  در  بستري 
احتمالي آن ها، با 10 بازنشسته و مستمري بگیر 
بستري در بیمارستان به دلیل شیوع بیماری کرونا 
تماس گرفته شد و مشکالت دارو و درمان و هزینه 
های مرتبط نیز از طریق سازمان خدمات درمانی 

نیروهای مسلح پیگیری گردید.

وي افزود: در طول این مدت کانون بازنشسـتگان 
استان قزوین طی هماهنگی انجام شده با سازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح و کانون ناجا تعداد 
40 فقره وام 200 میلیون ریالی و 36 فقره وام 300 
میلیون ریالی جعاله جهت رفع نیاز اعضای وابسته 

معرفی و در حال مراحل پرداخت می باشد.
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تان  ا

تان تان کر ا

این برنامه با حضور امام جمعه و 
استاندار و سایر مسئولین استانی 
و  مسلح  نیروهای  فرماندهان  و 
روسای کانون های بازنشستگان 
در سالن اجتماعات مرکز حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

اجرا شد.
ضمن  آثار  حفظ  مرکز  رئیس 
اله  آیت  پیام  مقدم  خیر  عرض 
العظمی مکارم شیرازی را خطاب 

به رزمندگان دوران دفاع مقدس را قرائت نمود و 
در ادامه فرمانده سپاه علی بن ابیطالب)ع( در مورد 
دفاع مقدس و جبهه مقاومت سخنانی را ایراد نمود 
و در ادامه برنامه سخنرانی ریاست محترم جمهور، از 
طریق ویدئو کنفرانس برای حاضرین پخش گردید . 
در خاتمه از تعدادی از همسران شهدا و رزمندگان با 
اهدا لوح و هدیه قدردانی بعمل آمد.قابل ذکر است 
از 10 نفر رزمندگان ناجا توسط کانون استان دعوت 
بعمل آمد که از آنان توسط مرکز حفظ آثار و ارزش 

های دفاع مقدس تقدیر بعمل آمد .

طی مراسمی با حضور فرمانده انتظامی استان قم، 
از 15 نفر آزاده دفاع مقدس تقدیر شد.

با حضور  مقدس  دفاع  آزادگان  از  تقدیر  مراسم 
فرمانده انتظامی استان قم در باغ پردیس واقع در 

بخش کهک روستای میم برگزار شد.
اتفاق  به  استان  انتظامی  فرمانده  مراسم  این  در 
رئیس عقیدتی سیاسی استان، فرمانده یگان ویژه 
و معاون نیروی انسانی و رئیس امور ایثارگران و 
جانبازان حضور داشتند. در این برنامه ار آزادگان 
ناجا توسط مدیریت ایثارگران و جانبازان دعوت 

بعمل آمد.
پس از صرف ناهار به آزادگان هدیه ای نیز از سوی 

فرمانده انتظامی استان اهدا گردید.

         

       

       

بازنشستگان  کانون  رئیس  تابستان  فصل  در 
با  مجمع  در  بازنشستگان  نماینده  و  قم  استان 
حضور در منزل ۷9  نفر از اعضا از آنها عیادت و 

دیدار بعمل آوردند. 
در این دیدارها با رعایت پروتکل های بهداشتی 
ضمن تجلیل از خدمات پیشکسوتان به بررسی 

افراد  از  نفر  چند  و  پرداختند  آنان  مشکالت 
شناسایی  داشتند  پرستار  به  نیاز  که  کهنسال 
ها  دیدار  از  برخی  در  است  ذکر  شدند.شایان 
رئیس اداره بازنشستگی نیز حضور داشت. قابل 
ذکر است از 8۷ دیدار 55 دیدار با اعتبار کانون 
خانواده  هر  به  ها  عضویت  حق  محل  از  ناجا 
مبلغ 600 هزار تومان اهدا گردید و 24 دیدار 
از سهمیه و اعتبار اداره بازنشستگی استان انحام 

گرفت.
مرحومین  خانواده  از  نفر   8 با  همچنین 
پیشکسوت دیدار نموده و ضمن عرض تسلیت 
و ابراز همدردی با نصب بنر و اهدای لوح تسلیت 
دلجویی الزم از آنها بعمل آمده و راهنمایی های 

الزم در مورد بیمه عمر و حقوق و... توسط رئیس 
کانون به آنها ارائه گردید.

در ضمن دراین سه ماهه از طریق موسسه خیریه 
کریم اهل بیت امام حسن مجتبی)ع( به 12 نفر 
مبلغ 320 میلیون ریال وام قرض الحسنه و به 
مبلغ 50  بودند  دارای مشکالت مالی  نفر که   5
میلیون ریال کمک بالعوض، به 4 نفر که دارای 
وام  ریال  میلیون  اند250  بوده  ویژه  مشکالت 

قرض الحسنه پرداخت شده است.
قابل ذکر است برای 4 نفر از فرزندان اعضاء که 
ایجاد اشتغال نموده اند مبلغ 120 میلیون تومان 
کانون مرکز شده  از  اشتغالی  وام خود  تقاضای 

است که تحت اقدام می باشد.

در راستای تکریم از بازنشستگان و رسیدگی به 
مشکالت این عزیزان، نشستی با حضور فرمانده 
انتظامی استان کردستان با بازنشستگان در تاریخ 
4 شهریور ماه در سالن جلسات ستاد فرماندهی 

استان، برگزار شد.
در این نشست، ابتدا تعدادی از این پیشکسوتان 

در سخنانی ضمن ابراز رضایت از عملکرد کانون 
و برگزاری اینگونه نشست ها، به بیان مشکالت و 

طرح پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند.
در  کردستان  استان  انتظامی  فرمانده  ادامه  در 
سخنانی گفت: بازنشستگان مروارید های با ارزش 
سازمان ناجا هستند که نباید از تجارب ارزشمند 

آن ها به راحتی گذر کنیم..
سرمایه  و  گنج  بازنشستگان،  تجربه  افزود:  وی 
محسوب  انتظامی  نیروی  برای  ارزشمندی 
می شود و برای پویای سازمان باید در حفظ این 

سرمایه های گرانقدر تالش شود.
این مقام انتظامی بیان داشت: دوران بازنشستگی 

تجلیل فرمانده انتظامی استان کردستان از پیشکسوتان:
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تان تان کر ا

تان کرمان ا

به معنای پایان خدمت و رکود فکری و جسمی 
بازنشسته  برای  نبایستی  مفهوم  این  نیست، 
بلکه  ندارد،  کارایی  دیگر  که  القاء شود  اینگونه 
این دوران، فصل جدید انتقال دانش و تجارب به 
نسل های آینده و شکوفایی و تعالی ناجا می باشد.

سردار آزادی تصریح کرد: توجه مداوم و جدی 
به وضعیت بازنشستگان، روحیه نشاط و سالمتی 

را در این گروه تقویت نموده و این حرکت باعث 
فعلی  شاغلین  برای  بیشتر  امید  و  سرزندگی 

می گردد.
خاتمه  در  کردستان  استان  انتظامی  فرمانده 
بازنشستگان  کرد:  خاطرنشان  خود،  سخنان 
و  زندگی  برنامه های  مجدد  تنظیم  با  عزیز 
در  مجموعه  با  روزافزون  تعامل  خود،  کاری 

جلسات  در  مستمر  حضور  ناجا،  حرکت  حال 
اتاق فکر در راستای پیشگیری از وقوع جرائم، 
می توانند دوران بازنشستگی را فعال تر و پویا تر 

ادامه بدهند.
در پایان با اهداء لوح و هدایائی توسط فرمانده 
انتظامی استان، از این همکاران بازنشسته تجلیل 

بعمل آمد.

به همت سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح 
استان و کانون بازنشستگان ناجا استان یک دوره 
بازنشستگان  ویژه  جسمانی،  آمادگی  مسابقه 
شهرستان سنندج در تاریخ 9مرداد ماه در سالن 

ورزشی شهید امان اللهی برگزار شد.
افزایش  منظور  به  که  مسابقات  این  پایان  در 
نشاط اجتماعی و ارتقای سطح سالمت جسمی 
و روحی بازنشستگان گرامی و با حضور 20 نفر 

برگزار شد، ستوان سوم بازنشسته صدیق احمدی 
یداله محمدمرادی  بازنشسته  اول، سروان  مقام 
یاری  محمدرضا  بازنشسته  سروان  و  دوم  مقام 

مقام سوم را کسب کردند.

استان  ناجا  بازنشستگان  کانون  به  وابسته  عاشقان وحدت  کوهنوردی  گروه 
کردستان در تاریخ 1400/04/25 به همراه 10 نفر از بازنشستگان و 10 نفر از 
شاغلین با سرپرستی سرگرد بازنشسته عبدالرحمن طهامی نیا به قله 3580 

متری یخچال واقع در استان همدان صعود کردند.

      

        

ا 

و  یاد  گرامیداشت  مراسم  ناظزی  سردار  حضور 
خاطره بازنشستگان درگذشته و تکریم و تجلیل از 
خانواده های آنها با حضور تعداد 306 نفر خانواده 

بازنشسته ها برگزار شد.
بازنشستگان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  مراسم 
درگذشته و تکریم و تجلیل از خانواده های آنها 
با حضور تعداد 306 نفر خانواده بازنشسته هایی 
ایزدی  رحمت  به  گذشته  نیم  و  یکسال  در  که 
روز  در  نفر(   111 درگذشتگان  پیوستند)تعداد 
چهارشنبه مورخه 31/06/1400 برگزار شد. این 

مراسم در اولین روز از حماسه هشت سال دفاع 
مقدس و با حضور سردار فرمانده انتظامی استان , 
رئیس کانون بازنشستگان استان , معاون هماهنگ 
کننده , معاون اجتماعی و معاون نیروی انسانی در 
مجتمع تفریحی و رفاهی پردیس کرمان و در فضای 

آزاد و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
استان ضمن  بازنشستگان  ابتدا رئیس کانون  در 
خیر مقدم به حاضرین،  گفت هدف از این دیدارها 
درخواستهای  و  مشکالت  شنیدن   , دلجویی 
امیدواریم  و  تازه درگذشته است  خانواده محترم 

خداوند متعال فرصت خدمتگزاری به بازنشستگان 
, مستمری بگیران و خانواده محترم آنان را به ما 

بدهد.
ضمن  استان  انتظامی  فرمانده  سردار  سپس 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سخنانی گفت، 
امروز بر این باوریم که آرامش و امنیت کشور مدیون 
تالشهای بی دریغ تمام بازنشستگان , مردان جبهه 
جنگ و شهداست که طی سالهای فعالیت خود از 
هیچ کوششی مضایقه نداشته اند. وی اضافه کرد، 
استان  انتظامی  فرماندهی  و  بازنشستگان  کانون 
همواره تالش کرده اند آنچه در توان دارند و ظرفیت 
های قانونی اجازه می دهد برای بهبود وضعیت 

بازنشستگان و مستمیری بگیران انجام می دهند.
بازنشسته  خانواده  با  دیدار  افزود  ناظری  سردار 
متوفی فرصتی از باب وظیفه برای رسیدن به این 

خانواده های گرانقدر را فراهم می کند.
در ادامه برنامه  توسط یکی از مداحان اهل بیت 

نوحه سرایی گردید .
خاطر نشان میشود در انتهای این مراسم یاد بود 
سردار ناظری با تک تک عزیزان مستمری بگیر و 
بازماندگان دیدار و گفتگو کرده و شخصا یک لوح 
تسلیت مجدد بهمراه هدیه ای به آنها اهداء کردند.
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فرمانده  جاویدان  سردار  حضور  با  مراسمی  انتظامی استان کرمانشاه از ۷ پیشکسوت بازنشسته طی 

تقدیر شد.
اعیاد  فرارسیدن  با  همزمان  که  مراسم  این  در 
قربان و غدیر و با حضور حجت االسالم حسینی 
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان 
کرمانشاه و سرهنگ پاسدار محمدی رئیس کانون 
 ۷ از  شد،  برگزار  کرمانشاه  استان  بازنشستگان 
پیشکسوت بازنشسته، 3 خانواده شهید و جانباز و 
8 فرزند متوفای ناجایی با اعطای هدایائی تقدیر و 

دلجویی شد.

تان کرمانشا ا

را ه و بو و گی تان ک  ا

بسیج  استانی  ورزی  اندیشه  هیات  همایش 
بسیج  میزبانی  به  کرمانشاه  استان  پیشکسوتان 
استان  اکرم)ص(  نبی  پیشکسوتان سپاه حضرت 

برگزار شد.
اکرم)ص(  نبی  پیشکسوتان سپاه حضرت  بسیج 
استان کرمانشاه با همکاری سایر واحدهای بسیج 
اقدام به برگزاری همایشی تحت عنوان هیات اندیشه 
بسیجیان  حضور  راستا  این  در  که  نموده  ورزی 

پیشسکوت انتظامی استان بسیار چشمگیر بوده که 
از سوی مسئولین سپاه استان مورد تقدیر و تشکر 

قرار گر فته است.
دراین مراسم حجت االسالم محمدی نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه ناحیه شهر کرمانشاه مطالبی 
پیرامون آخرین وضعیت منطقه و دشمنی های 
به نظام مقدس  آمریکا و اسرائیل در ضربه زدن 

جمهوری اسالمی ایران بیان نموده است.

همزمان با بزرگداشت مقام شامخ 
کانون  پزشک  روز  و  سینا  ابن 
با  کرمانشاه  استان  بازنشستگان 
دعوت از 12 پزشک پیشکسوت از 

آن ها تقدیر کرد.
مراسم تقدیر از پزشکان پیشکسوت 
سردار  حضور  با  انتظامی  نیروی 
سلمانی جانشین فرماندهی انتظامی 

استان کرمانشاه در کانون بازنشستگان برگزار شد.
در این مراسم که سرهنگ پاسدار بازنشسته محمدی 
رئیس کانون، دکتر حیدری رئیس نظام پزشکی و 
دکتر نظامی رئیس بیمارستان حضرت ابولفضل)ع( 
حضور داشتند، سردار سلمانی ضمن تکریم مقام 
شامخ پزشکان، از دکتر یزدان شناس، دکترمنوچهر 
کرانی، دکترعلی راسخی، دکتر مجتبی اکبری، دکتر 

نادر چهری، دکتر کاظمی صالح تقدیر کرد.

        

             

            

به منظور اطالع شما عزیزان با مجموعه برنامه ها، 
سال  دوم  ماهه  سه  در  که  اقداماتی  و  خدمات 
1400از سوی کانون بازنشستگان استان کهگیلویه 
و بویراحمد انجام گرفته است، گفتگویی با سرهنگ 
پاسدار بازنشسته سید روح اله عباسی )رئیس کانون 
بازنشستگان استان کهگیلویه و بویراحمد( انجام 

داده ایم:
در بحث خدمات رفاهی و معیشتی چه اقداماتی در 

این مدت انجام گرفته است؟
بازنشستگان  به استحضار  با سالم و عرض ادب، 
وام ضروری  از محل صندوق  رسانم،  می  گرامی 
سی  شهر  زلزله  دیدگان  حادثه  از  3نفر  پرونده 
در  میباشند  مذکور  وام  شرایط  واجد  که  سخت 
طرح  بمنظور  صندوق  این  دستورالعمل  راستای 

در کمیسیون به مرکز ارسال شده است و به افراد 
مذکور از محل صندوق وام ضروری پرداخت گردید.

از محل صندوق حمایت پرونده 2 نفر از اعضای 
بازنشسته نیازمند استان مطرح که مبالغی بصورت 

بالعوض بحساب بانک قوامین آنان واریز شد.
به منظور تکریم از پیشکسوتان و خانواده محترم آنان 
دیدار و دلجویی از 54 خانواده در شهرستان های 
لنده،  چرام،  کهگیلویه،  و  گچساران  و  بویراحمد 
پروتکل های  کامل  رعایت  با  باشت  و  بهمئی 
بهداشتی در سه ماهه دوم سال 1400 انجام گرفت 
و به هرکدام هدایایی از سوی کانون به رسم یادبود 

به آنان اهداء گردید.
2 نفر از فرزندان پیشکسوتان که جویای کار بوده 
مختلف  شرکت های  و  سازمان های  ادارات،  به 

معرفی گردیده اند در همین راستای تعداد 2 نفر 
به  بودند  از همکاران پیشکسوت که جویای کار 

شرکت های حفاظتی و مراقبتی معرفی شده اند.
معرفی تعداد 60 نفر از اعضای وابسته برای دریافت 
اداره  سوی  از  که  تومانی  میلیون  جعاله 30  وام 
بازنشستگی نیرو های مسلح استان بحساب حقوقی 

آنان در ماه جاری پرداخت خواهد شد.
معرفی تعداد 66 نفر از اعضای وابسته برای دریافت 
وام جعاله 50 میلیونی که از سوی نماینده مجمع 
استان پیگیری گردیده بود از سوی بانک سپه استان 

به انان طی مراحل قانونی پرداخت گردید.
واجد  وابسته  اعضای  از  نفر   10 تعداد  معرفی 
شرایط برای دریات وام قرض الحسنه سابا به اداره 

بازنشستگی نیرو های مسلح استان.
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را ه و بو و گی تان ک  ا

ستان تان   ا

بررسی تعداد 34 پرونده مربوط به اعضای وابسته 
معسر استانی در اداره بازنشستگی نیرو های مسلح 
استان که در هرماه مبالغی بالعوض بحساب حقوقی 

آنان واریز خواهد شد.
در بحث خدمات مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی 

چه اقداماتی در این مدت انجام گرفته است؟
محترم  خانواده های  و  همکاران  از  نفر  معرفی 5 
آنان برای مشاوره حقوقی و خدمات حقوقی رایگان 
به وکالی همکار که با کانون بازنشستگان استان 

همکاری می نمایند.
اگر امکان دارد گزارشی در حوزه توانمندسازی و 
ارائه وام های مختلف اعم از توانمندسازی، حبیب ابن 

مظاهر، کریم اهل بیت )ع( و... ارائه دهید؟
مؤسسه کریم اهل بیت )ع( با عملکرد خوبی که از 
ابتدای شروع بکار داشته موفق به جذب منابع مالی 
از محل های مختلف و پشتیبانی کانون بازنشستگان 
ناجا عملکرد مثبتی از خود به جا گذاشته است که 
در سه ماهه دوم سال 1400 مبلغ 40.000.000 
واجد شرایط  افراد  به  الحسنه  ریال کمک قرض 
پرداخت گردیده و همچنین مبلغ 15.000.000 
ریال بصورت کمک بالعوض به افراد واجد شرایط 

پرداخت گردید.
یکی از اقدامات مهم کانون در حوزه معیشتی و رفاهی 
انعقاد قراداد و تفاهم نامه با شرکت ها و مؤسسات 
چه  جاری  سال  اول  ماهه  سه  در  است.  مختلف 

برنامه هایی در حوزه داشتید؟
در این حوزه با یک فروشگاه عرضه انواع کاال های 
به  اقساطی  بصورت  خدمات  ارائه  جهت  خانگی 
اعضای وابسته استان توافق گردید و هم اکنون در 

حال ارائه خدمات به اعضا میباشد.
در این حوزه با یکی از دفاتر نمایندگی بیمه ایران 
در شهرستان بویراحمد تفاهم نامه امضا گردید و 
در حال حاضر انواع بیمه نامه ثالث و بدنه اتومبیل 
ارائه  استان  هدف  جامعه  به  اقساطی  بصورت  را 

می نماید.  
در بحث اشتغالزایی فرزندان پیشکسوتان چه اقداماتی 

در این سه ماهه صورت گرفته است؟
ارسال پرونده 5 نفر در کمیسیون وام اشتغالزایی 
کانون بازنشستگان ناجا و مطرح شدن در کمیسیون 

مربوطه
در طول سه ماهه دوم سال 1400 مسئوالن کانون 
معاونان  فرماندهان،  با  متعددی  جلسات  استان 
ساتا،  سابا،  رؤسای  ها،  کانون  رؤسای  انتظامی، 
مسئوالن حوزه شهری و... انجام می دهند. در این سه 

ماهه چه جلسات مهمی داشتید؟
به منظور حمایت از بازنشستگان محترم جلسات 
آن  از  برگزار می شود که  ماهه  متعددی همه 
جمله می توانم به حضور در دو جلسه با حضور 
مسئولین اداره کل تأمین اجتماعی نیروی های 
مسلح استان در خصوص رفع مشکالت و ارائه 

جلسه  دو  وابسته،  اعضای  برای  پیشنهادات 
نیرو های  کانون های  رؤسای  هماهنگی  شورای 
فرماندهی  شور  در  جلسه  یک  استان،   مسلح 
جلسه  دو  استان،  انتظامی  فرماندهی  ستاد  و 
انتظامی  فرماندهی  کننده  هماهنگ  معاون  با 
استان در خصوص مشکالت اعضای وابسته، دو 
جلسه قرارگاه تحول آفرینی تابان در خصوص 
اعضای  برای  پیشنهادات  ارائه  و  رفع مشکالت 
وابسته، یک جلسه با مدیرکل تامین اجتماعی 
نیرو های مسلح استان در خصوص تصویب وام 
جمله  از  استان  هدف  جامعه  برای  اشتغالزایی 

آنها بود.
در پایان ضمن تشکر اگر در خصوص برنامه های آتی 

کانون نیز توضیحاتی دارید ارائه دهید؟
در خاتمه جا دارد از زحمات مسئولین کانون های 
نیرو های مسلح خصوصاً سردار کارگر ریاست محترم 
سازی  متناسب  طرح  اجرای  در  که  ناجا  کانون 
حقوق پیشکسوتان، مستمری بگیران و و وظیفه 
بگیران زحمات طاقت فرسایی را متحمل شدند و 
همچنین در جهت تقویت مؤسسه کریم اهل بیت 
)ع(، صندوق حمایت، وام ضروری و وام اشتغالزایی 
اعضای وابسته در استان ها دستوراتی صادر که منجر 
به اختصاص اعتبار قابل توجهی به کانون ها گردید 
به نمایندگی از بازنشستگان و مستمری بگیران 

استان تشکر می نمایم.

انتظامی استان گلستان بر  سردار دادگر فرمانده 
حمایت از بازنشستگان و تعامل مستمر با کانون در 

مسیر رفع مشکالت آنها تاکید کرد.
کانون  رئیس  اسدی  جمیل  بازنشسته  سرهنگ 
سرهنگ  همراه  به  گلستان  استان  بازنشستگان 
بازنشسته محمد نژاد نماینده استان درمجمع کانون 
ناجا با فرمانده انتظامی استان دیدار و گفت و گو 

کرد.
در این دیدار پیرامون وضعیت معیشتی، استخدام 
فرزندان و وام هاي ضروري بازنشستگان ودررابطه 
با وضعیت ساختمان اداری کانون و دفتر نمایندگی 

شهرستان گنبد کاووس بحث وتبادل نظر شد.

با  گلستان  استان  کانون  رئیس  تعاملی  جلسه 
سرهنگ بازنشسته علی اکبر رجبی عضو هیئت 
مدیره مجمع کانون ناجا و نماینده مجمع کانون 

استان گلستان برگزار شد.
سرهنگ بازنشسته علی اکبر رجبی عضو هیئت 
با حضور  ناجا  بازنشستگان  کانون  مدیره مجمع 
با سرهنگ  استان گلستان، در جلسه  در کانون 
سرهنگ  استان،  کانون  رئیس  اسدی  بازنشسته 

در   استان  نماینده  محمدنژاد  جبیب  بازنشسته 
نیروی  معاون  عظیمی  سرهنگ  کانون،  مجمع 
انسانی فرماندهی انتظامی گلستان و دکتر رحمتی 
مدیر عامل شرکت زنجیره ای پامک بر تکریم از 

بازنشستگان تاکید کرد.
در این جلسه ابتدا سرهنگ بازنشسته محمدنژاد 
و  استان  کانون  ساختمان  وضعیت  از  گزارشی 

شهرستانها و مشکالت پیش روی ارائه کرد.

در ادامه سرهنگ بازنشسته جمیل اسدی رئیس 
کانون بازنشستگان به تشریح عملکرد کانون در 

یکسال گذشته پرداخت.
سرهنگ بازنشسته رجبی نیز در سخنانی  به تشریح 
وضعیت بازسازی دفاتر کانونها، حرمت گذاشتن به 
پیشکسوتان بازنشسته، برگزاری کالسهای ورزشی 
و مربیگری، حفظ و اقتدار کانونها در سطح کشور و 

وام اشتغال زائی فرزندان پرداخت.
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سومین جلسه شورای هماهنگی روسای کانونهای نیروهای مسلح استان گلستان 
که باحضور روسای کانون بازنشستگان نیروهای مسلح استان ومهندس ایمانی 
مدیر عامل سازمان اتکا استان گلستان پیرامون توسعه وایجاد فروشگاههای اتکا 
درسطح استان ازظرفیت اعضای وابسته استفاده نمایند وهمچنین درخصوص 
گرانی کاال ومبلغ کم یارانه ماهیانه رویکرد خدمت  رسانی اتکا از طریق مبادی 

ذیربط پیگیری نماید.

کانون بازنشستگان ناجا به عنوان حامیان اصلی 
بازنشستگان، مستمري بگیران و خانواده محترم 
آنها همواره تالش دارند تا با بهره گیري از توان 
کانون هاي استان ها و دفاتر نمایندگی شهرستانها، 
در مسیر رفع نیازها و مشکالت معیشتی و رفاهی و 

ارتقاي کیفیت زندگی آنها گام بردارند.
به منظور اطالع شما عزیزان با مجموعه برنامه ها، 
خدمات و اقداماتی که در فصل تابستان از سوي 
گرفته  انجام  گیالن  استان  بازنشستگان  کانون 
قاسم  بازنشسته  با سرهنگ  گویی  و  است،گفت 
یوسف زاده رئیس کانون بازنشستگان استان گیالن 

انجام دادیم:
در ابتدا بفرمایید مهمترین برنامه هایی که کانون 

استان گیالن در این فصل داشتند، چه بود؟
همه  محضر  بخیر  وقت  و  سالم  عرض  با 
بگیران گرامی  پیشکسوتان محترم و مستمری 
آرزوی  گیالن،  استان  بازنشستگان  کانون 
سالمتی و تندرستی دارم برای همه عزیزان عضو 
و خانواده محترمشان و همچنین عرض تسلیت 
خانواده  ایام  این  در  که  پیشکسوتانی  به  دارم 
هایشان را بر اثر ابتالء به ویروس منحوس کرونا 
محترمی  های  خانواده  یا  و  اند  داده  دست  از 
است  رفته  خدا  رحمت  به  آنان  سرپرست  که 
اولیاء  با  و  را شاد  اهلل روحشان  انشاء  و خداوند 
اهلل محشور بگرداند. این کانون بر اساس وظایف 
تمام  موجود  شرایط خاص  وجود  با  خود  ذاتی 
توان خود را بکار گرفته و سعی نموده با همکاری 
به  کانون  در  شاغل  همکاران  و  محترم  اعضای 
بهترین نحو ممکن در جهت ارتقاء شان و منزلت 
پیشکسوتان و مستمری بگیران و خانواده آنان به 
وظیفه خود در سه ماهه دوم سال جاری بعمل 

آورد.
در بحث خدمات رفاهی و معیشتی چه اقداماتی در 

این فصل انجام گرفته است؟
بخش مهمی از برنامه های کانون مرتبط با این 
حوزه است از جمله اقداماتی که در این بخش 
انجام گرفته می توان به تکریم از بازنشستگان 

و مستمری بگیران و دیدار در منزل با 50 نفر 
بهمراه جناب  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با 
سرهنگ رستمی نماینده مجمع و روسای دفاتر 
فقره   4۷ تشکیل  شهرستانها،  در  نمایندگی 
به معاونت محترم  ارسال  پرونده وام ضروری و 
 5/000/000/000 مبلغ  به  ناجا  کانون  رفاهی 
ریال   3/350/000/000 کنون  تا  که  ریال 
پرداخت شده است، پرداخت وام جعاله تجارت 
صدور  نفر،   41 به  ریالی   300/000/000
وام  پرداخت  جهت  نفر   180 برای  پیامک 
پیامک  صدور  جعاله،  ریالی   300/000/000
برای ۷43 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران 
جهت پرداخت وام 200/000/000 ریالی قرض 
الحسنه، یکی از برنامه های خوب و متنوعی که 

در ایام کرونا توسط معاونت پژوهشی و فرهنگی 
فرهنگی  مسابقات  گرفته،  صورت  ناجا  کانون 
خوبی  استقبال  که  میباشد  پیامکی  بصورت 
توسط اعضاء کانون گیالن شده است و در این 
مدت 3 ماه تعداد 3۷ نفر با توجه به قرعه کشی 
اعضای گیالن و خانواده هایشان  از  انجام شده 
برنده مسابقه بوده و به هر کدام 20/000/000 
ریال در مجموع ۷4/000/000 ریال به حساب 

آنان واریز شده است.
معاضدت  و  حقوقی  مشاوره  خدمات  بحث  در 
قضایی ، چه اقداماتی در این فصل انجام گرفته 

است؟
با عنایت به اینکه اختالفات و تنشها معموال در 
استان گیالن از آمار پایینی برخوردار میباشد، با 
توجه به اطالع رسانی و انعکاس در فضای مجازی 

واتساپ گروه  اعضاء عضو  )واتساپ( توسط خود 
های بازنشستگی مختلف مراجعه جهت معاضدت 
قضایی حداقل میباشد. در سه ماهه دوم تعداد 4 

نفر به وکالی محترم همکار معرفی گردیدند.
معیشتی  حوزه  در  کانون  مهم  اقدامات  از  یکی 
و رفاهی انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با شرکت و 
موسسات مختلف است ، در این فصل چه برنامه 

هایی در این حوزه داشتید؟
این بخش از فعالیت های کانون به دلیل محدودیت 
های ایجاد شده مورد تاثیر قرار گرفته و با رایزنی 
شده  منعقد  قراردادهای  و  گرفته  انجام  های 
دندان  به دکتر  اعضا  معرفی  در جهت  همکاری 
پزشک شمس جهت ارائه خدمات دندان پزشکی، 
%20 تخفیف غیر از %۷0 تعهدات دفترچه درمانی 
خانواده  برای  آرا(  )به  آرایش  سالن  با  قرارداد  و 
های محترم با %40 تخفیف ادامه دارد و تالش 
میگردد نسبت به قرارداد با دیگر مشاغل خدماتی 
قراردادهای جدید برای اعضای محترم برقرار گردد.

در بحث اشتغال زایی فرزندان پیشکسوتان چه 
اقداماتی در این فصل صورت گرفته است؟

موضوع اشتغال را می توان یکی از دغدغه های 
مهم ، اساسی و مطالبات اکثریت اعضای کانون 
استان دانست، و در کانون استان همواره بعنوان 
مباحث جدی دنبال میشود. در همین راستا می 
توان به تشکیل و تکمیل 25 فقره وام خود اشتغالی 
فرزندان بازنشسته در سه ماهه دوم و ارسال آن 
جهت تصمیم گیری و پرداخت به متقاضیان یه 
کانون ناجا اشاره نمود که این روند جهت ثبت نام 

و پرداخت وام اشتغال فعال ادامه دارد.
اگر امکان دارد گزارشی در حوزه توانمند سازی و 
ارائه وام های مختلف اعم از توانمند سازی،حبیب 

بن مظاهر،کریم اهل بیت ارائه دهید؟
در حوزه توانمندسازی میتوان به وامهای حمایتی 
20 میلیونی اشاره نمود که در سه ماهه دوم سال 
تا  گردید  ارسال  پیامک  نفر   ۷43 برای  جاری 
موافقتشان را جهت پرداخت اعالم دارند و صندوق 
حبیب ابن مظاهر نیز وام قرض الحسنه 5 میلیونی 
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نیز به عاملیت بانک سپه )قوامین سابق( با مراجعه 
اعضای واجد شرایط نسبت به پرداخت آن اقدام 

مینماید.
از دیگر برنامه های کانون می توان به پرداخت وام 
مبلغ 65/000/000  به  نفر  تعداد ۷  به  بالعوض 
ریال به نیازمندان عضو کانون که در شرایط حاد 
معیشتی قرار دارند و وام قرض الحسنه به تعداد 3 
نفر به مبلغ 80/000/000 ریال از موسسه خیریه 

امام حسن مجتبی )ع( کانون اشاره نمود.
یکی از اقدامات مهمی که کانون ها برای احقاق 
حق بازنشستگان و حمایت از آنها می توانند انجام 
این  است،در  مرتبط  ها  سازمان  با  تعامل  دهند 

خصوص کانون چه اقداماتی داشته است؟
مهمی  دیدارهای  و  جلسات  گذشته  روال  طبق 
با سازمان های مرتبط و دست اندرکاران برگزار، 

تالش  تمام  که  میگیرد  صورت  هایی  رایزنی  و 
عزیزان  به  مساعدت  و  کمک  به  به  معطوف  ها 
پیشکسوت و خانواده محترم آنان میباشد که در 
سه ماهه دوم نیز جلسات قرارگاه تحول آفرینی 
در منزلت و معیشت اعضاء وابسته )قرارگاه تابان( ، 
جلسه شورای هماهنگی کانونهای نیروهای مسلح 
استان با حضور روسای کانون سپاه، آجا، ناجا و 
بازنشستگی  هماهنگی  شورای  جلسات  ودجا، 
اجتماعی  تامین  مدیرکل  ریاست  به  استان 
نیروهای مسلح استان، و جلسه با مدیر کل حفظ 
آثار و ارزشهای دفاع مقدس در بحث تجلیل از 
پیشکسوتان ایثارگر و جانباز در ایام دفاع مقدس 
و انجام دیدار و سرکشی، حضور در شهرستانها و 
دیدار با فرماندهان انتظامی شهرستانها در خصوص 
و  پیشکسوتان  مشکالت  رفع  جهت  مساعدت 

میتوان  مختلف  موضوعات  در  بگیران  مستمری 
اشاره نمود.

در پایان ضمن تشکر، اگر در خصوص برنامه هاي 
ماه آتی کانون نیز توضیحاتی ارائه دهید.

در خاتمه جا دارد از ریاست محترم کانون ناجا 
به منظور حمایت های همه جانبه از پیشکسوتان 
گرانقدر و کانونهای بازنشستگی استان و معاونت 
محترم فرهنگی و پژوهشی و همه عزیزان دست 
اندرکار کانون ناجا که تالش مینمایند فعالیت های 
کانون را به اطالع پیشکسوتان عزیز و خانواده آنان 
برسانند صمیمانه تشکر نمایم و انشاا... بتوانیم در 
راستای منویات مقام معظم رهبری و فرمانده کل 
قوا وظایفمان را برای خدمات دهی هر چه بهتر 
و بیشتر ادامه دهیم تا موجب رضایتمندی اعضاء 

فراهم گردد.

معیشت  و  منزلت  در  آفرینی  تحول  جلسه 
حضور  با  استان  تابان  قرارگاه  بازنشستگان 
سردار  الهی فرمانده انتظامی لرستان در سالن 

اجتماعات  ستاد انتظامی استان برگزار شد.
مقرر  نظر  وتبادل  بحث  از  پس  جلسه  این  در 

گردید:
1- در هفته ناجا از 100 نفر پیشکسوت تجلیل 

وتقدیر بعمل آید.
فرزندان  از  نفر  تعداد 14۷  ناجا  در هفته    -2
تجلیل  و  دعوت   ) ایتام  پیشکسوت)  متوفی 

گردد.
مدیران  انسانی   نیروی  معاونت  طریق  از   -3
خصوص   در  و  دعوت  خصوصی  های  شرکت 

جذب فرزندان پیشکسوتان اقدام گردد.
4- ازطریق معاونت نیروی انسانی پیگیری الزم 
در خصوص  پاداش پایان خدمت اعضای وابسته  

که تا کنون پرداخت نگردیده بعمل آید.
5- مقرر گردید  معاونت نیروی انسانی  استان 
زمین جهت  تهیه  در خصوص  الزم  پیگیری   ،

مسکن اعضای وابسته اقدام الزم بعمل آید.
6- مقرر گردید از طریق معاونت نیروی انسانی  
در  الزم  پیگیری  ایثارگران  امور   - استان 

خصوص صدور کارت ایثار پیشکسوتان گردد.

         

           

            

بازنشستگان  وضعیت  به  رسیدگی  کمیسیون 
ومستمری بگیر نیازمند باحضور دکتر احمدرضا 
اسداللهی مدیرکل تامین اجتماعی نیرو های مسلح 
استان و روسای کانون های بازنشستگان نیرو های 
مسلح لرستان روز چهار  شنبه 1۷ شهریور ماه 

برگزار شد.
معسران  از  نفر   15 پرونده  کمیسیون  این  در 
بازنشسته ومستمری بگیر نیروی انتظامی که توسط 

کانون استان شناسایی و جهت مساعدت معرفی 
شده بودند، رسیدگی شد.

در پایان مقرر گردید:
1- برای ۷ نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران 
معسر مبالغی به صورت ماهیانه تا پایان سال در 

نظر گرفته شد.
2- پرونده 8 نفر از معسرین  به علت نقص، به جلسه 

بعد موکول شد.

به مناسبت سالزوز هفته دفاع مقدس همزمان با 
سراسر کشور آئین تجلیل از 30 پیشکسوت  هشت 
سال جنگ تحمیلی با حضور مسئولین کشوری 
ولشکری  روز سه شنبه 30 شهریور در مصالی 

الغدیر خرم آباد برگزار شد در این مراسم، حجت 
االسالم امام جمعه خرم آباد در سخنانی با تبریک 
سالروزهفته دفاع مقدس ، گفت: این حماسه بزرگ و 
با عظمت در تاریخ شکوهمند انقالب اسالمی بیانگر 

اوج قدرت، ایمان، اعتقاد، والیت مداري و مردمي 
بودن نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است.

نامبردگان  به  وهدایای  تقدیر  لوح  درپایان 
اهداگردید
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هاي  کانون  روساي  هماهنگی  شوراي  جلسـه 
 28 تاریخ  در  مازندران  استان  مسـلح  نیروهاي 
انتظامی  فرماندهی  سردار  دفتر  در  شهریورماه 
با  که  جلسـه  این  شد.در  برگزار  مازندران  استان 
حضور سردار میرزایی فرماندهی انتظامی استان 
مازندران ،سرهنگ تقوی رئیس کانون استان)ناجا(، 

سرهنگ رفعتی رئیس کانون آجا)استان( ،سرهنگ 
رمضانی رئیس کانون سپاه)استان( و سرهنگ تقی 
زاده رئیس کانون ودجا )استان(برگزار شد. پیرامون 
آخرین وضیعت شرکت سنگ دهیبد کیاسر، تکریم 
از پیشکسوتان، اعطای تسهیالت وام و رسیدگی به 

بازنشستگان فاقد مسکن  بحث و تبادل نظر شد.

حضور  با  تابان  قرارگاه  جلسه 
کننده،  هماهنگ  معاون 
نمایندگان   ، انتظامی  مسئولین 
و  ناجا  کانون  مجمع  در  استان 
کانون  رئیس  تقوی  سرهنگ 
این  در  شد.  برگزار  مازندران 

کار  دفتر  در   1400/6/2۷ تاریخ  در  که  جلسه 
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان 
برگزار شد، در خصوص  تجلیل از پیشکسوتان به 
مناسبت هفته ناجا و هفته دفاع مقدس، پیگیری 
کارت ایثارگران و  اعطای تسهیالت بانکی بحث و 

تبادل نظر کردند.

سراسری  تکریم  و  تجلیل  گرامیداشت  مراسم 
به  شهادت  و  جهاد  عرصه  پیشکسوتان  از 
مناسبت هفته دفاع مقدس در روز 30 شهریور 
ماه در سالن الغدیر سپاه کربال  با حضور کلیه 

مسئولین استان مازندران و فرماندهان نیروهای 
مسلح برگزار شد. در این محفل تعداد 30 نفر 
لوح  اهداء  با  نمایندگی  به  ناجا  پیشکسوتان  از 
قرار گرفتند. در  تقدیر  و  و هدیه مورد تجلیل 

ویدئو  و  سراسری  بصورت  مراسم  این  ادامه 
کنفرانس با سخنرانی ریاست محترم جمهوری 
پیشکسوتان  تکریم  و  تجلیل  و  ایران  اسالمی 

گرامی  به پایان رسید.

          

         

    

             

کانون  رئیس  تقوی  سرهنگ 
به  مازندران  استان  بازنشستگان 
همراه دکتر نجارزاده و سرهنگ 
استان  نمایندگان  سوادکوهی 
در  مازندران  کانون  مجمع  در 
تاریخ 13 شهریور ماه با سرهنگ 
بازنشسته شعبانی رئیس شورای 

شهر ساری دیدار و گفت و گو کردند.
پیشکسوتان  مشکالت  پیرامون  دیدار  این  در 
فرزندان  اشتغال  و  شهرداری  و  شهری  حوزه  در 
بازنشسته بحث و تبادل نظر شد. سرهنگ شعبانی 
در این دیدار بر حمایت از بازنشستگان و تعامل 
مستمر با کانون در مسیر رفع مشکالت آنها تاکید 

کرد.

بازنشستگی  اداره  هماهنگی  شورای  جلسه 
حضــور  با  مرکـزی  استــان  مسلح  نیروهای 
رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
استان، رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح 
نیروی  بازنشستگی  کانونهـای  رؤسای  و  استان 

انتظامی سپاه، ارتش و وزارت دفاع در محل اداره 
بازنشستگی اســـتـان برگزار گردید.

در این جلسه در خصـوص تشریح پرداخت وام 
های سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و منابع 
وام های قرض الحسنه، جعاله، جهیزیه، مسکن، 

و  گردید  اتخاذ  تصمیماتی  خدمات  و  درمان 
ایثارگران  از  سرکشی  گزارش  ارائه  همچنین 
توسط هر یک از رؤسای کانون های بازنشستگی 

ارائه داده شد.

رئیس کانون بازنشستگان به اتفاق رؤسای کانون 
های بازنشستگی سپاه، ارتش و وزارت دفاع با حضور 
در دفتر جناب آقای محمدحسن آصفری نماینده 
ایشان  با  اراک در مجلس شورای اسالمی،  مردم 

دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص 
اجرائی شدن دائمی قانون همسان سازی حقوق 
بازنشستگان، جناب آقای محمدحسن آصفری قول 
پیگیری جّدی این موضوع را در مجلس شورای 

اسالمی دادند.
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ی تان مرک  ا

ان تان ه  ا

ان تان هرم  ا

رئیس کانون بازنشستگان استان مرکزی از دیدار با 
51 بازنشسته باالی ۷0 سال در سه ماهه دوم سال 

جاری در سطح استان خبر داد.
در سه ماهه گذشته به منظور تکریم و ارتقای روحیه 
بازنشستگان استان و رفع نیاز ها و مشکالت احتمالی 
آنها، با 51 بازنشسته باالی ۷0 سال در سطح استان 
توسط رئیس کانون بازنشستگان استان و مسئولین 
دفاتر نمایندگی کانون در شهرستان ها دیدار و مالقات 

صورت گرفت.
تأمین  سازمان  اعتبارات  محل  از  که  برنامه  این 
اجتماعی نیرو های مسلح تأمین شده بود با اجرای 
دفاتر  مسئولین  و  استان  ناجا  بازنشتگان  کانون 
نمایندگی کانون در شهرستان ها به نحو احسن برگزار 

گردید.
در این دیدار ها به رسم یادبود هدایایی به هر یک از 

بازنشستگان اهدا شد.

            

رئیس کانون هرمزگان با سردار جعفری فرمانده 
انتظامی استان دیدار و در خصوص وضعیت معیشت 

و حفظ منزلت پیشکسوتان گفت و گو کرد.
در این جلسه درخصوص اعطای وام بالعوض به  52 

نفر از افراد معسر  و دارای مسکن نامناسب از سوی 
فرماندهی انتظامی استان، تبادل نظر شد و فرمانده 
استان دستورات الزم را جهت پیگیری موضوع ابالغ 

کرد.

حضور  با  نیازمند  وابستگان  از  حمایت  جلسه 
سرهنگ  اجتماعی  تامین  سازمان  کل  مدیر 
محمد جوذری، کارشناس ارشد خدمات رفاهی، 
کانون های  روسای  و  سازی  توانمند  کارشناس 
نیرو های مسلح استان در روز شنبه 20 شهریور 

ماه برگزار شد.
مسکن  دارای  که  افرادی  از  حمایت  منظور  یه 
نامناسب و نیازمند به حمایت مالی می باشند در 
ازاعضاء تحت پوشش  این جلسه وضعیت 3نفر 
)2 نفر پیشکسوت و 1 نفر مستمری بگیر(  در 

الزم  تصمیمات  ازگفتگو  پس  و  مطرح  جلسه 
اتخاذ گردید و برای هر نفر مبلغ  ۷0 میلیون 
تومان در جلسه پیشنهاد و جهت نهایی شدن 
کشور  مسلح  نیرو های  بازنشستگی  سازمان  به 

منعکس گردید.

پیرو دیدار رییس کانون بازنشستگان هرمزگان با 
سردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی استان،  

100 بسته معیشتی  برای کمک به معسرین و 
افراد نیازمند، تامین و توزیع شد.

برنج،  شامل  معیشتی  سبد  این  است  گفتنی 
حبوبات و روغن بود.

رؤسای کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح 
استان هرمزگان با حضور در دفتر نماینده مردم 
دکتر  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  بندرعباس 

مرادی دیدار کردند.
بازنشستگان  های  کانون  رؤسای  جلسه  این  در 
خصوص  در  هرمزگان  استان  مسلح  نیروهای 

همسان سازی حقوق با ایشان بحث و تبادل نظر 
کردند. 

دکتر مرادی نیز قول مساعد داد موضوع را با جدیت 
در مجلس پیگیری و از حقوق پیشکسوتان نیروهای 

مسلح دفاع خواهد کرد.

        

        

          

          

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم 
دوشنبه  روز  در  بازنشستگان  روحیه  ارتقای  و 
18 مردادماه طی مراسمی با دعوت از 86 نفر 

بازنشسته و مستمری بگیر واجد شرایط با ایشان 
دیدار و گفت و گو کرد.

عقیدتی  رئیس  حضور  با  که  مراسم  این  در 

فرماندهی  اطالعات  حفاظت  رئیس  سیاسی و 
بازنشستگان  کانون  رئیس  و  همدان  انتظامی 
استان در کانون بازنشستگان استان برگزار شد، 

فرمانده انتظامی استان همدان در دیدار با بازنشستگان:
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ان تان ه  ا

تان   ا

سردار امیری فرمانده انتظامی استان ضمن خوش 
آمدگویی و تقدیر از سالها خدمت بازنشستگان، 
گفت: بازنشستگان چشم چراغ نیروی انتظامی 

هستند که در سال های خدمت زحمات فراوانی 
برای رشد و اعتالی نیروی انتظامی کشیده اند 
و ما امروز باید قدردان تالش های بی دریغ آنها 

باشیم.
تمامی  به  یادبود  رسم  به  مراسم  این  در 

بازنشستگان هدایایی اعطا شد.

بازنشستگان  وضعیت  به  رسیدگی  کمیسیون 
اجتماعی  تامین  مدیرکل  حضور  با  نیازمند 
کانون های  روسای  و  استان  مسلح  نیروهای 

بازنشستگان استان در تیرماه برگزار شد.
معسرین  از  نفر   5 پرونده  کمیسیون  این  در 
بازنشسته ناجا که توسط کانون استان شناسایی و 
جهت مساعدت معرفی شده بودند، رسیدگی شد.

در پایان مقرر گردید:
1 - برای 4 نفر از بازنشستگان معسر واجد شریط 
مبالغی به صورت ماهیانه تا پایان سال پرداخت 

شود.
قرض  وام  معسرین  از  احدی  به  شد  مقرر   -2

الحسنه منظور گردد.

        

کانون های  روسای  هماهنگی  شورای  جلسه 
بازنشستگی نیروهای مسلح استان همدان در روز 
یکشنبه 10 مردادماه در دفتر کانون سپاه استان 

رگزار شد.
های  کانون  روسای  باحضور  که  جلسه  این  ذر 
بازنشستگی نیروهای مسلح استان تشکیل شد، 

وامها  واگذاری  کانونها،  عضویت  حق  پیرامون 
اعضای  مشکالت  و  مسائل  و  اینترنتی  بصورت 

وابسته بحث و تبادل نظر شد.

      

سرهنگ  جناب  اتفاق  به  استان  کانون  رئیس   
صحرایی، ستوان یکم میررحیمی نماینده فرماندهی 

انتظامی استان و کارشناس توانمندسازی کانون در 
اولین روز از هفته دفاع مقدس، با حضور در منزل 5 

نفر پرسنل بازنشسته ایثارگر با اهدا لوح از ایثارگری 
آنها در دوران دفاع مقدس تجلیل به عمل آورد.

هماهنگی  شورای  جلسه  چهارمین 
مسلح  نیرو های  کانون های  روسای 
استان یزد در روز سه شنبه مورخه 
برگزار  استان  در سابا   1400/06/09
شد. در این جلسه که با حضور رئیس 

سابا استان برگزار شد، مقرر گردید:
1-بازنشستگان نیرو های مسلح که نیاز 
به مشاوره در امر خانواده و ازدواج دارند 
به صورت  و  مراجعه  کانون سپاه  به 

رایگان مشاوره اخذ نمایند.

2-مسابقات ورزشی والیبال و فوتسال با همکاری 
مقدس  دفاع  هفته  در  الغدیر  بدنی سپاه  تربیت 
بین اعضای ورزشکار وابسته نیرو های مسلح برگزار 

گردد.
استان  بازنشستگی  ارشد  مدیر  هماهنگی  3-با 
هر کانون یک نفر بیمار صعب العالج به صورت 
پایلوت جهت چکاپ و تشکیل پرونده پزشکی به 
مرکز مشاوره صبا معرفی تا در صورت ارائه خدمات 
مطلوب به بازنشستگان بعدا تصمیم گیری الزم به 

عمل آید.

خم،  غدیر  سعید  عید  فرارسیدن  با  همزمان 
در  استان  انتظامی  فرمانده  فرد  بهدانی  سردار 

مراسمی که با حضور فرمانده انتظامی شهرستان 
فرماندهی  سیاسی  عقیدتی  رئیس  اردکان، 
انتظامی شهرستان اردکان، رئیس کانون استان، 
نماینده بازنشستگان استان در مجمع  و جمعی 
از بازنشستگان برگزار شد، دفتر نمایندگی کانون 

در شهرستان اردکان را افتتاح کرد.
در  ساکن  گرامی  بازنشستگان  است  گفتنی 
شهرستان اردکان می توانند جهت انجام امورات 

خود به دفتر نمایندگی شهرستان اردکان واقع 
در بلوار شهید بهشتی، جنب ساختمان آگاهی 

فرماندهی انتظامی شهرستان مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است به دلیل همجواری شهرستان 
دفتر  فاقد  حاضر  حال  در  که  اردکان  با  میبد 
نمایندگی می باشد بازنشستگان عزیز ساکن در 
شهرستان میبد می توانند جهت انجام امورات 

خود به دفتر نمایندگی اردکان مراجعه نمایند.

      

          

        








