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سخن مدیر مسئول

کـه با اراده اعضـاء و عضویـت  داوطلبانه تشـکیل و بعنوان  کانـون، یـک »تشـکّل صنفـی« اسـت  کـه  همقطـاران عزیـز پیشکسـوت می داننـد 
گــری حقـوق مــاّدی و معنــوی پیشکسـوتان و اسـتیفای حقـوق قانونـی آنـان فعالیـت  کننـده نحــوه مطالبـه  یـک  رکـن متعادل ســاز و تنظیـم 
کـه پیشکسـوتان یـک سـازمان مسـّلح اجتماعـی بـوده و دارای شـعور بـاالی  کانـون بازنشسـتگان ناجـا  می کنـد . بـی شـک اعضـای فرهیختـه 
اجتماعـی و درک و فهـم عمیـق اجتماعـی و فرهنگـی هسـتند بـرای ایـن تشـّکل صنفـی، نقشـی بسـیار فراتـر از چنـد اقـدام خدماتـی قائـل 
کرامـت و ارتقـاء منزلـت و معیشـت  کـه متضّمـن تأمیـن حقـوق قانونـی و عـّزت و  کانـون انتظـار اقدامـات اساسـی و ریشـه ای دارنـد  هسـتند و از 
کانـون بازنشسـتگان نیروهـای مسـّلح در سـال 1389( ، خـود را در مقـام  کانـون بازنشسـتگان ناجـا از ابتـدای تأسـیس )و انتـزاع از  آنـان باشـد. 
کل ن . م، سـاتا و سـابا،  گویـای پیشکسـوتان در دسـتگاه های ذی ربـط اعـم از ناجـا، سـتاد  »وکیـل اعضـاء« دانسـته و همـواره بـه عنـوان زبـان 
مجلـس شـورای اسـامی، ارکان دولـت، ... عمـل نمـوده و بـا رصـد دائمـی اخبـار، تحـّوالت، حرکت هـا و اقدامـات مربـوط بـه بازنشسـتگان و 
حـوزه بازنشسـتگی، پـای در میـدان نهـاده و بـه وظیفـه وکالـت خـود بـرای پیگیـری حقـوق حّقـه اعضـاء اقـدام نمـوده اسـت. از جملـه ایـن 
کـه بـرای تسـهیل در ایـن امـر، بـدوًا بـا اعتقـاد بـه لـزوم  اقدامـات اساسـی، پیگیـری اصـاح و ترمیـم حقـوق ماهانـه بازنشسـتگان بـوده اسـت 
کانون هـای بازنشسـتگان سازمان هــای نیروهــای  کانون هـا و تحّقـق »یـد واحـده«، ایـده ایجـاد اّتحادیـه ای از  همبسـتگی هـر چــه بیشـتر 
کانون هـای بازنشسـتگان سـازمان های نیروهـای مسـّلح« پـا بـه عرصـه حـّق طلبـی  ح و مولــود مبـارک » شـورایعالی هماهنگـی  مسـّلح را مطـر
گذاشـت. فعالیت هـا و پیگیری هـای مجّدانـه ایـن شـورا در راسـتای اصـاح و ترمیـم حقـوق بازنشسـتگان منجـر بـه این  حقـوق بازنشسـتگان 
کـه متّولیـان امـر از سـال 1396 هـر سـاله اعتباراتـی را تحـت عنـوان »همسان سـازی« پیـش بینی و ادامه ایـن روند در سـال های 97، 98،  شـد 
گردیـد لکـن بـا اعتقـاد بـه اینکـه افزایـش چندبـاره حقـوق شـاغلین و ثابـت  99 منجـر بـه ترمیـم و تعدیـل مختصـری در حقـوق بازنشسـتگان 
کندتـر  کندتـر و  مانـدن حقـوق بازنشسـتگان و تفـاوت معنـادار حقـوق بازنشسـتگان جدیـد بـا بازنشسـتگان قدیمـی، رونـد همسان سـازی را 
گذاشـتن »مسـّکن های مقطعـی« )نظیـر همسان سـازی( رفتـه و  کنـار  و بی اثرکـرده اسـت، شـورایعالی هماهنگـی بدنبـال »عـاج قطعـی« و 
کشـوری(، دریافتی بازنشسـتگان  کـه مـی بایسـت بـا ایجـاد مکانیـزم هائـی ) نظیر اصاح مـاّده 109 قانـون مدیریت خدمات  خواسـتار ایـن شـد 
گردیده و با  بـا دریافتـی شـاغلین همطـراز دارای تناسـب منطقـی باشـد و ضمـن تعیین پایه ای درسـت و منطقی، همواره این تناسـب لحـاظ 
گذشـته، محمل قانونی  که از  افزایـش حقـوق شـاغلین، حقـوق بازنشسـته نیـز متناسـب بـا شـاغل همطـراز وی افزایش یابد. )الزم بذکر اسـت 
کیـد داشـتند  بـرای ایـن موضـوع وجـود داشـته و مـواد 196 قانـون اسـتخدام ناجـا، 188 قانـون مقـررات اسـتخدامی سـپاه و 170 قانـون آجـا تأ
کـه البتـه ایـن سـه مـاده بـا  گاه حقـوق شـاغلین افزایـش یابـد بـه همـان نسـبت مـی بایسـت بـه حقـوق بازنشسـتگان نیـز اضافـه شـود  کـه هـر 
گذشـت 33 سـال از تصویـب قانـون آجـا و 30 سـال از تصویـب قانـون مقـّررات اسـتخدامی سـپاه و 17 سـال از تصویـب قانـون اسـتخدام  وجـود 
کانون هـای  کشـوری و لشـکری چـه از طریـق پیگیـری  گرفتـن درخواسـتها و مطالبـات بازنشسـتگان  ناجـا، هیچـگاه عملـی نشـد!( بـا اوج 
گذشـته معـاون محتـرم رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه  گروه هـای خودجـوش بازنشسـتگان، از سـال  متبوعـۀ آنـان و چـه 
کار  کانون هـای بازنشسـتگی و نماینـدگان بازنشسـتگان را بصـورت جـّدی تـر در دسـتور  جنـاب آقـای دکتـر نوبخـت، تعامـل هـر چـه بیشـتر بـا 
کـه از اولیـن روزهـای فروردیـن سـال جـاری ّطـی سـه مـاه بطـور مرّتـب برگـزار شـد و بـا  خـود قـرار دادنـد و نقطـۀ عطـف ایـن اراده، جلسـاتی بـود 
کارشناسـی و برآوردهـای بعمـل آمـده از سـوی  کـه ایشـان از جانـب خـود و دولـت محتـرم نشـان دادنـد بـا پیشـنهادها و نظـرات  حسـن نّیتـی 
کانون هـای سـازمان های نیروهـای مسـّلح و  کشـوری و  کانون هـای مختلـف دسـتگاه های  کشـوری و لشـکری و  صندوق هـای بازنشسـتگی 
کشـوری و لشـکری همـواره  کـه »حقـوق بازنشسـتگان  کردنـد و نهایتـًا مقـّرر شـد  کارشناسـان زبـده از بدنـۀ بازنشسـتگان موافقـت  همچنیـن 
خ 99/4/10 قبًا  گردد.« )مشـروح خبر نتیجۀ جلسـۀ جمعبندی مــور معادل 90 % حقوق ناخالص شـاغلین همطراز آنان تعیین و پرداخت 

گردیده اسـت.(  کانــون بارگــذاری  کانال سـروش  کانــون و  در وب سـایت 
گشـایش و تأثیر اساسـی در وضعیت معیشـت قشـر محروم بازنشسـتگان  که ان شـاء ا... موجب  در خاتمه ضمن تبریک این پیروزی بزرگ 
کـه حصـول ایـن نتیجـه اّواًل مرهـون حمایت هـای آحـاد بازنشسـتگان از خدمتگـزاران و وکای خـود و  خواهـد شـد، ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت 
دعـای خیـر آنـان بـوده اسـت ثانیـًا حاصـل یـک اّتحـاد عظیـم و مقـّدس و همبسـتگی و پیوند همـۀ متولیان امور بازنشسـتگان اعم از سـازمان 
کانون هـای بازنشسـتگان  کشـوری،  کانون هـای بازنشسـتگان دسـتگاه های  کشـوری، سـازمان بازنشسـتگی نیروهـای مسـّلح،  بازنشسـتگی 
کارگروه هـای خودجـوش و دل سـوز و صاحـب نظـر بازنشسـتگان بوده اسـت و هرگونه مصـادرۀ این موفقیت  سـازمان های نیروهـای مسـّلح و 

کردن حـاوت این موفقیـت بـزرگ خواهد بود.  گـروه خـاص، جفـای آشـکار به سـایر تاشـگران و تلـخ  بـه نـام یـک سـازمان یـا 
به امید اعتای هر چه بیشتر پیشکسوتان بویژه پیشکسوتان دالور عرصه های جهاد و شهادت. 

والسالم علی عباد ا... الصالحین 
کارگر سر تیپ دوم پاسدار بازنشسته بیژن 

ابتدای خبر

انتهای خبر

فهرست
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بیانات مقام معظم رهبری حضرت 
خامنــه ای  امــام  آیت اهلل العظمــی 
مدظله العالــی  در ارتبــاط تصویری 
ــا همایــش سراســری قــوه قضائیــه ب

شـنبه  صبـح   اسـامی  انقـاب  معظـم  رهبـر 
بـا  تصویـری  ارتبـاط  در   1399/4/7 مورخـه 
رئیـس و مسـئوالن عالـی قضایـی و همچنیـن 
بـا  کشـور  سراسـر  دادگسـتریهای  کل  رؤسـای 
ابـراز خرسـندی از اقدامـات انجام شـده در یک 
سـال اخیـر، بـر لـزوم اسـتمرار حرکـت تحولـی در 
قـوه قضائیـه بـه صـورت متـوازن و بـا محوریـت 
گفتنـد:   و  کردنـد  کیـد  تأ قـوه  بـودن  مردمـی 
کـه در ایـن دوره بـه اوج خـود  مبـارزه بـا فسـاد 
رسـیده اسـت بایـد بـدون اغمـاض و بـر اسـاس 
حـق و عـدل و قانـون و همچنیـن بـدون تعـدی 
و ظلـم بـه افـراد بیگنـاه بـا قـدرت ادامـه یابـد.

گرامی داشـت  بـا  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
شـهید  بهشـتی،  آیـت اهلل  مظلـوم  شـهید  یـاد 
شـهیدان  دیگـر  و  الجـوردی  شـهید  قدوسـی، 
و  یافتـه  ارتقـا  نسـخه  »تدویـن  قضـا،  دسـتگاه 
پیشـرفته تر سـند تحـول قضایـی« را با اسـتفاده 

تجربیـات  و  و دانشـگاه  اندیشـمندان حـوزه  از 
و  خواندنـد  ارزش  بـا  کاری  قـوه ای  درون 
ایـن  اجـرای  از  الزم  زمان هـای  در  افزودنـد: 
مـردم  بـه  آن  بـر  مترتـب  برنامه هـای  و  سـند 
کار در امیـدواری مـردم  کـه ایـن  گـزارش دهیـد 

اسـت. تأثیرگـذار  قطعـًا  قضـا  دسـتگاه  بـه 
تاش هـای  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
هـر  کـردن  »خنثـی  بـرای  دشـمنان  بی وقفـه 
حرکـت اصاحـی و تحولـی در نظـام« را از طریق 
جوسـازی رسـانه ای و ایجاد وسوسـه و بدبینی 
در افـکار عمومـی از دیگـر دشـواری های ایجـاد 
کردنـد: تنهـا راه مؤثـر  کیـد  تحـول خواندنـد و تأ
ضـد  عناصـر  و  عوامـل  همـه  بـا  مقابلـه  بـرای 
تحـول، »منفعـل نشـدن، اسـتقامت، تـوکل بـر 
اسـت. تحـول«  ادامـه شـجاعانه مسـیر  و  خـدا 
رهبر انقاب در بخش دیگری از سخنانشان 
گسـترده  بسـیار  و  مهـم  وظایـف  بـه  اشـاره  بـا 
و  پیگیـری  اساسـی،  قانـون  در  قضائیـه  قـوه 
ضـروری  را  وظایـف  ایـن  همـه  متـوازن  اجـرای 

برشـمردند.
»احیـای  موضـوع  زمینـه  همیـن  در  ایشـان 
ابـراز  بـا  و  خواندنـد  مهـم  را  عامـه«  حقـوق 
ایـن  در  قـوه  اخیـر  فعالیت هـای  از  خرسـندی 
احسـاس  دادسـتانی ها  گـر  ا گفتنـد:  زمینـه، 
کردنـد حقـوق عامـه در حـال تضییع اسـت باید 

کننـد. دفـاع  مـردم  حـق  از  و  شـوند  کار  وارد 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا اشـاره بـه یکی 
دیگر از وظایف اساسـی دسـتگاه قضا در قانون 
جـرم«  وقـوع  از  »پیشـگیری  یعنـی  اساسـی 
وقـوع  و  شـکل گیری  بسـترهای  گـر  ا افزودنـد: 
پیشـگیری  شـود،  شـناخته  درسـتی  بـه  جـرم 
کاهش فراوان  علمـی از وقـوع جـرم و در نتیجـه 
خواهـد  محقـق  جـرم  بـا  مقابلـه  هزینه هـای 
کار نیازمنـد همراهـی همـه قـوا بـه  کـه ایـن  شـد 

اسـت. قـوه مجریـه  خصـوص 
مشـخص  از  خرسـندی  ابـراز  بـا  ایشـان 
شـدن برخـی مصادیـق حقـوق عامـه از جملـه 
گذاری هـای غیردقیـق  وا نیـز  و  زیسـت  محیـط 
کـز تولیـدی  گـر مرا گفتنـد: ا بنگاه هـای تولیـدی 
شـود،  گـذار  وا ناتـوان  یـا  ناصالـح  اشـخاص  بـه 
ایـن  بنابرایـن،  می خـورد  ضربـه  کشـور  تولیـد 

اسـت. عامـه  حقـوق  جـزو  مصادیـق 
از  تحول خواهـی  تعمیـم  انقـاب  رهبـر 
همـه  و  بدنـه  بـه  قضـا  دسـتگاه  مسـئوالن 
و  خواندنـد  ضـروری  را  دسـتگاه  کارکنـان 
ضروریـات  دیگـر  از  بـودن«  »مردمـی  افزودنـد: 

اسـت. تحـول  ایجـاد 

بـه  بـاال  از  نـگاه  آیـت اهلل خامنـه ای  حضـرت 
گفتنـد:  و  دانسـتند  قبـول  غیرقابـل  را  مـردم 
همـه مـا مسـئوالن نظـام جـزو مردمیـم و خیلی 
از مـردم از مـا باالتر هسـتند، بنابراین همه باید 

خـود را در عمـل خدمتگـزار مـردم بدانیـم.
»دسترسـی آسـان مـردم بـه دسـتگاه قضـا«، 
اطاعـات  و  گاهـی  آ ارتقـای  بـرای  »تـاش 
مواجهـه  و  مسـتمر  »حضـور  مـردم«،  قضایـی 
و  کمـک  از  »بهره گیـری  و  مـردم«  بـا  مسـتقیم 
مبـارزه  نظیـر  مسـائلی  در  مردمـی  اطاعـات 
بـه  انقـاب  رهبـر  کیـدات  تأ دیگـر  از  فسـاد«  بـا 

بـود. قضایـی  مسـئوالن 
بـه  آمـاری  و  زبانـی  گـزارش  بیـان  ایشـان 
اشـاره  بـا  و  دانسـتند  کافـی  نا امـا  را الزم  مـردم 
ظرفیت هـای  و  هنـر  از  بهره گیـری  ضـرورت  بـه 
گفتنـد:  فعالیت هـا  گـزارش  ارائـه  در  رسـانه ای 
مربـوط  مسـئوالن  برخـی  غفلـت  بـا  متأسـفانه 

نمایـش  شـاهد  فیلم هـا،  بـر  نظـارت  عرصـه  در 
که اسـاس و مبانی قضایی  فیلم هایی هسـتیم 

می برنـد. سـؤال  زیـر  را  اسـامی  جمهـوری 
خـاف  بـر  غربی هـا  افزودنـد:  انقـاب  رهبـر 
واقعیـت، در فیلم های سـینمایی ، دادگاه های 
خـود را عرصـه عدالـت محـض نشـان می دهنـد 
از  کشـور  واقعیـات  ارائـه  در  حتـی  مـا  ولـی 
بهـره  رسـانه ای  و  هنـری  ظرفیت هـای 
گاهـی بـر عکـس نشـان می دهیـم. نمی گیریـم و 
ایشـان بـا اشـاره بـه سـخنان رئیـس جمهـور 
کـه  کسـانی  آمریـکا دربـاره 10 سـال حبـس بـرای 
نمادهـای بـرده داری و نژادپرسـتی را بـه پاییـن 
از  کـردن فرزنـدان مهاجـران  یـا جـدا  بکشـند و 
از ایـن بی قانونی هـا  البتـه  گفتنـد:  والدینشـان 

در غالـب فیلم هـای غربـی خبـری نیسـت.
اینکـه  بیـان  بـا  آیـت اهلل خامنـه ای  حضـرت 
قـوه قضاییـه  قبـل در  از دوره  بـا فسـاد  مبـارزه 
رسـیده  اوج خـود  بـه  کنـون  ا و  بـود  آغـاز شـده 
گفتنـد: مـردم از مبـارزه بـدون ماحظـه  اسـت، 
امیـدوار می شـوند  بـا مفسـد  اغمـاض  بـدون  و 
زیـرا فسـاد مالـی و اقتصـادی همچـون ویـروس 
گیـردار و  ک و به شـدت وا کرونـا، بسـیار خطرنـا

کالم نور
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اسـت. ُمسـری 
کرونـا  ایشـان افزودنـد: تنهـا تفـاوت ویـروس 
کرونا با  که ویـروس  بـا ویـروس فسـاد این اسـت 
شستشـوی دسـت برطرف می شـود اما تنها راه 
مقابلـه بـا ویـروس فسـاد، قطـع دسـت مفسـد 

است.
رهبـر انقـاب اسـامی، وظیفـه قـوه قضاییـه 
را برخـورد متـوازن بـا همه َاشـکال و ابعاد فسـاد 
کردنـد:  کیـد  تأ حـال  عیـن  در  و  برشـمردند 
بایـد مبـارزه بـا فسـاد، در درجـه اول در داخـل 
انجـام  کارشناسـی  و  جـدی  صـورت  بـه  و  قـوه 
شـود، زیـرا تبعـات و ضربـه فسـاد در داخـل قـوه 

بـود. بسـیار سـنگین خواهـد  قضاییـه 
کید بـر لزوم  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا تأ
بسـترهای  شـناخت  بـرای  کارشناسـی  نـگاه 
در  ک  مـا افزودنـد:  آن،  بـا  مقابلـه  و  فسـادزا 
مبـارزه بـا فسـاد بایـد فقـط حـق، عـدل و قانـون 
کار نباشـد. باشـد و هیـچ ماحظـه دیگـری در 

که در برخورد  گفتند: البتـه همانطور  ایشـان 
بـا فسـاد نبایـد اغمـاض وجـود داشـته باشـد اما 
گیرند  افـراد بی گنـاه هـم نبایـد مـورد تعدی قـرار 
و  قانـون  اسـاس  بـر  کامـًا  بایـد  رسـیدگی ها  و 

عدالـت و بـدون جوگیـری انجـام شـود.
گسـترش  رهبـر انقـاب اسـامی بـا اشـاره بـه 
فضـای مجـازی و قضـاوت افراد مختلـف درباره 
کردند: عموم  رویدادها و مسـائل، خاطرنشـان 
مـردم و فعـاالن فضـای مجـازی مراقـب باشـند 
تـا نسـبت به افـراد بی گناه تعـدی و ظلمی واقع 

نشود.
از  گایـه  بـا  خامنـه ای  اهلل  آیـت  حضـرت 
کدسـت  پا بـزرگان  برخـی  بـه  ظلـم  و  اهانـت 
و  قضاوتهـا  جریـان  در  قضائیـه  قـوه  قبلـی 
اخیـر  دادگاه  خصـوص  در  کـه  اظهارنظرهایـی 
موضـوع  ایـن  در  مـن  خطـاب  افزودنـد:  شـده 
که مراقب باشـند  مـردم و جوانـان مؤمـن اسـت 
کـه بـه دنبـال  تعـدی نکننـد و بـه افـراد معانـد 
گرفتـن انتقـام از مواضـع انقابی و محکم قاطع 

نـدارم. کاری  هسـتند،  شـخصیت  فـان 
کردنـد: حرکـت مبارزه با فسـاد  کیـد  ایشـان تأ
کنـون در قـوه قضاییـه به خوبـی مشـاهده  کـه ا
از دوره  را نشـان داده اسـت،  می شـود و خـود 
آقـای آملـی الریجانـی آغـاز شـد و ایشـان هـم در 
کننـده آن  داخـل و هـم در بیـرون از قـوه شـروع 

بودنـد و اینهـا نبایـد از نظـر دور باشـد.
رهبـر انقاب اسـامی یکـی از اقدامات خوب 
»حمایـت  را  فسـاد  بـا  مبـارزه  در  قضاییـه  قـوه 
واحدهـای  تعطیلـی  از  جلوگیـری  و  تولیـد  از 

کنونی  گفتند: در شـرایط  تولیـدی« دانسـتند و 
سـختی  دچـار  معیشـت  لحـاظ  از  مـردم  کـه 
کـه بتوانـد بـه اقتصـاد  هسـتند، هـر دسـتگاهی 
کار را انجـام دهـد  کنـد، بایـد ایـن  کمـک  کشـور 
بـه  کمـک  واقـع  در  قـوه قضاییـه  اقـدام  ایـن  و 

اسـت. کشـور  اقتصـاد 
بـه  اشـاره  بـا  خامنـه ای  اهلل  آیـت  حضـرت 
بـر  مبنـی  قضاییـه  قـوه  رئیـس  اخیـر  اباغیـه 
تعطیلـی  و  مصـادره  حـق  بانکهـا  برخـی  اینکـه 
خاطرنشـان  ندارنـد،  را  تولیـدی  واحدهـای 
کار، بسـیار درسـت و قابـل تعمیـم  کردنـد: ایـن 
کـه بـا خریـد واحدهـای  کسـانی اسـت  در مـورد 
کارگـران و فـروش تجهیـزات،  تولیـدی و اخـراج 
زیـرا  می دهنـد  تغییـر  را  واحدهـا  ایـن  کاربـری 
کشـور  اقتصـاد  بـه  ضربـه  اقدامـات،  اینگونـه 

اسـت.

ایشـان یکـی از نـکات مهـم در زمینـه مبـارزه 
مردمـی«  گزارش هـای  و  »نظارتهـا  را  فسـاد  بـا 
موضـوع  ایـن  بـرای  بایـد  افزودنـد:  و  خواندنـد 
زیرسـاخت های حقوقـی در قـوه قضاییه فراهم 
گزارشـگر حفظ  شـود تا امنیت مادی و معنوی 
دلگـرم  منکـر  از  ناهـی  و  به معـروف  آمـر  و  شـود 
که دسـتگاه قضایی پشـتیبان او است، و  باشـد 
در مقابـل زمینـه تهمـت زنـی نیـز فراهـم نشـود.
پایانـی  بخـش  در  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
امـا  غیرقضایـی  موضـوع  یـک  بـه  سخنانشـان 
و  کردنـد  اشـاره  نیـز  کرونـا  مسـئله  یعنـی  مهـم 
را  کرونـا  مسـئله  کـه  افـراد  برخـی  از  انتقـاد  بـا 
کاری  اثـر فـدا گفتنـد: در  تمام شـده می داننـد، 
بهداشـتی  و  درمانـی  کادرهـای  و  دسـتگاهها 
گروههـای  داوطلبانـه  مجاهـدت  همچنیـن  و 
ایـران  مـردم،  عمـوم  همـکاری  و  مردمـی 
کشـور موفـق در دنیا معرفی شـد  به عنـوان یـک 
کنـون  ا و  بـود  کار  ابتـدای  بـه  مربـوط  ایـن  امـا 
جانـب  از  مجاهـدت  و  حرکـت  آن  متأسـفانه 
بعضـی مـردم و مسـئوالن سسـت شـده اسـت.
از  تشـکر  بـا  خامنـه ای  اهلل  آیـت  حضـرت 
درمانـی،  کادرهـای  طاقت فرسـای  خدمـات 

ایـن  شـدن  خسـته  موجـب  را  بیمـاری  شـیوع 
اینکـه  افزودنـد:  و  دانسـتند  زحمتکشـان 
مشـکات  کـه  کـرد  کاری  بایـد  می شـود  گفتـه 
کرونـا بوجـود نیایـد، حـرف  اقتصـادی از ناحیـه 
و  بی توجهـی  صـورت  در  امـا  اسـت  درسـتی 
گسـترده بیمـاری، مشـکات اقتصـادی  شـیوع 

شـد. خواهـد  بیشـتر  هـم 
کشـور در  کیـد بـر لـزوم مراقبـت از  ایشـان بـا تأ
همـه جهـات از جملـه در مقابـل دشـمنی های 
آمریـکای خبیـث و انگلیـس خبیث و همچنین 
اروپایـی،  دولتهـای  اقدامـات  بـا  مواجهـه  در 
خـود  وظایـف  بـه  مـا  گـر  ا کردنـد:  خاطرنشـان 
کاری  کنیـم بـه توفیـق الهـی آنهـا در هـر  عمـل 
نمی تواننـد  و  خـورده  سـنگ  بـه  سرشـان 
کننـد و نتیجـه فشـار بـه  مقاصدشـان را عملـی 
کثری برای به زانودرآوردن  قول خودشـان حدا
سـینه  بـر  ایـران  ملـت  مشـت  نشسـتن  مـردم، 

بـود. بـه عقـب راندن شـان خواهـد  آنهـا و 
از  پایـان  در  خامنـه ای  اهلل  آیـت  حضـرت 
کارکنـان  و  قضـات  مسـئوالن،  همـه  زحمـات 
از  همچنیـن  و  کشـور  سراسـر  در  قضائیـه  قـوه 

کردنـد. تشـکر  آنـان  خانواده هـای 
رهبـر  سـخنان  از  پیـش  نشسـت،  ایـن  در 
بـا بیـان  انقـاب اسـامی، رئیـس قـوه قضائیـه 
گزارشـی از رویکردهـا و برنامه هـای تحولـی ایـن 
گفـت: رویکـرد فناورانـه  قـوه در یـک سـال اخیـر 
ایجـاد  و  الکترونیـک  دادرسـی  گسـترش  و 
سـامانه های مختلـف بـرای تسـهیل دسترسـی 
مـردم بـه عدالـت، رویکـرد فعـال در برخـورد بـا 
 1۲00 تعطیلـی  از  جلوگیـری  جملـه  از  مسـائل 
تقویـت  دولـت،  همـکاری  بـا  تولیـدی  واحـد 
کـردن سـازمان بازرسـی  ُبعـد نظارتـی و فعال تـر 
کشـور، افزایـش اتقـان آراء، سـامان دادن و  کل 
پرونده هـای  از  نیمـی  از  بیـش  تکلیـف  تعییـن 
نقـش  افزایـش  و  قـوه  مردمی شـدن  معـوق، 
از  پیشـگیری  یـا  و  کشـف  در  مـردم  بـه  دادن 
برنامه هـای  از جملـه رویکردهـا و  وقـوع جـرم، 

بـود. گذشـته  سـال  در  قـوه 
حجت االسـام والمسـلمین رئیسـی، مبـارزه 
بـا فسـاد را اولویـت جـدی قـوه قضائیـه خوانـد 
کـم علیـه  از هـزار حکـم در محا افـزود: بیـش  و 
کار بـا  مفسـدین اقتصـادی صـادر شـده و ایـن 
ارتقـاء  جدیـت دنبـال خواهـد شـد، همچنیـن 
گونـه  سـامت دسـتگاه قضایـی و مبـارزه بـا هـر 
کـژی در درون ایـن قـوه جـزو اولویتهـا  فسـاد و 
سـالم  و  متدیـن  قضـات  همـه  مطالبـات  و 

اسـت. مـردم  و عمـوم  دسـتگاه قضایـی 
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نیـروی  فرمانـده  اشـتری  حسـین  سـردار 
انتظامی با خانواده های شـهیدان سـرگرد اسـتاد 
خلبـان علـی عیـدی و سـروان خلبـان یکـم امیـر 

کـرد. گـو  و  گفـت  و  دیـدار  ملکـی  اسـامی 
بـا  دیـدار  در  انتظامـی  نیـروی  فرمانـده 
گفت: از فرهنگ،  خانواده شـهدای هواناجا 

نگیریـم. فاصلـه  و منـش شـهدا  سـیره 
در  گفتـن  سـخن  افـزود:  همچنیـن  وی 
چـرا  اسـت،  سـخت  شـهدا  خانـواده  جمـع 
شـما  کنیـم  ح  مطـر کـه  را  حرفـی  هـر  کـه 
کـرده ایـد  خانواده هـای شـهدا آن را عمـل 
کشـور  در  کـه  سـلیقه ای  هـر  بـا  مـا  همـه  و 
گـر ذره ای انصـاف داشـته  زندگـی می کنیـم ا
شـما  یکایـک  مدیـون  را  خودمـان  باشـیم 

می دانیـم.
زندگـی  امـروز  افـزود:  اشـتری  سـردار 
مـادی و معنـوی همـه ملـت مدیـون خـون 
و  شماسـت  پـدران  و  همسـران  فرزنـدان؛ 
همـه بایـد قـدر دان این نعمت باشـیم؛ شـکر 
کـه اجـازه ندهیـم در  ایـن نعمـت ایـن اسـت 

شـود. وارد  خدشـه ای  شـهدا  مسـیر 
فرمانـده نیـروی انتظامـی ادامـه داد: امام 
راحـل با مجاهدت ملت،جمهوری اسـامی 
کـه در آن  را بـر خـاف جریانـات شـرق و غرب 
کـم بـود بـه ارمغـان آورد نـد  زمـان در دنیـا حا
یـک  نـه  ایـران  اسـامی  جمهـوری  گفتنـد  و 

دیدار فرمانده ناجا
با خانواده شهدای هوا ناجا

ایـن  و  بیشـتر!  کلمـه  یـک  نـه  کمتـر  کلمـه 
و  حکومـت  اسـام  فلسـفه  اسـاس  یعنـی 
ایـران،  اسـامی  سیاسـت اسـت. جمهـوری 
حکومـت و نظامـی  مبتنـی بر قـرآن، فرهنگ 
اهل بیت و سـنت های الهی اسـت.نظام  ما 
باعـث احیـای اسـام در ایـن مقطـع زمانـی 
شـد و از طرفـی هـم موجب عزت مسـلمانان 
کـه ایـن هـم بـه برکـت خـون  در جهـان شـد 
گرانقـدر مـا و زحمـات جانبـازان مـا  شـهدای 

در طـول تاریـخ انقـاب اسـامی بـود.
از  امـروز  کـه  آنچـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
گی هـا و بـرکات انقـاب اسـامی بـه حسـاب  ویژ
می آیـد اجـر و ثوابش برای شـما خانواده شـهدا 
شـهدا  قـدردان  می گوییـم  گـر  ا اسـت،گفت: 
نظـام  در  کـه  وظایفـی  و  باورهـا  بایـد  باشـیم 
درسـتی  بـه  را  هسـت  مـا  دوش  بـه  اسـامی 
انجـام بدهیـم و ایـن بـا حـرف و شـعار درسـت 

کنیـم. عمـل  آنهـا  بـه  بایـد  و  نمی شـود 
کـرد: ایـن سـخت  سـردار اشـتری  تصریـح 
عمـل  درسـت  خـود  وظایـف  بـه  کـه  اسـت 
درسـت  مـا  راه  کـه  بدانیـم  بایـد  ولـی  کنیـم 
اسـت  الهـی  بـر سـنت های  و منطبـق  اسـت 
حرکـت  اسـت.  قطعـی  آن  در  مـا  پیـروزی  و 
بنابرایـن  اسـت  سـلطه  نظـام  خـاف  مـا 
مسـیر  ایـن  در  هـم  زیـادی  سـختی های 

داریـم.

حرفـش  سـلطه  نظـام  داد:  ادامـه  ایشـان 
قوی تـر  می خواهیـد  گـر  ا کـه  اسـت  ایـن 
می گوییـم؟  چـه  مـا  باشـید،  مـا  بـا  شـوید 
را  مـا  شـما  نشـویم  قوی تـر  تـا  می گوییـم  مـا 
و  راحـل  امـام  نمی شناسـید!  رسـمیت  بـه 
شـهدای مـا و ملـت ایـران ایـن راه را انتخـاب 

کردنـد.
کردیم  کـرد: مـا راهـی را انتخـاب  وی بیـان 
که  ج از نظام سـلطه؛ برای همین اسـت  خار
رهبـری انقـاب فرمودنـد بایـد قـوی شـویم. 
که راه شهدا  کسی مدعی است  گر  بنابراین ا
کشـور  کـه  گرفتـه اسـت بایـد بتوانـد  را پیـش 
می شـود؟  قـوی  کـی  مـا  کند.کشـور  قـوی  را 
وقتـی یکایـک مـردم و خانواده هـای مـا قوی 
اقتصـاد،  سیاسـت،  در  یعنـی  ایـن  شـوند. 

فرهنـگ و دیگـر مـوارد قـوی بشـویم.
سـردار اشـتری بـا بیـان اینکـه از فرهنـگ، 
نگیریـم،  فاصلـه  شـهدا  منـش  و  سـیره 
گفـت: ان شـاءاهلل در زندگـی خـود لحظـه ای 
امـام،  مسـیر  در  برداشـتن  گام  از  دسـت 
بـه  خدمـت  و  رهبـری  خواسـته  شـهدا، 
برخاسـته  فرهنـگ  بـا  گـر  ا برنداریـم،  مـردم 
کـه  از فرهنـگ قرآنـی و بـا همـان روحیـه ای 
در  داشـتند،  مـا  شـهدای  و  کردیـم  انقـاب 
کنیـم، می توانیـم  بـه سـعادت  مسـیر حرکـت 

یابیـم. دسـت  آخـرت  و  دنیـا  در 

ش
گزار
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پیام تسلیت دبیر کل سازمان اینترپل به فرمانده نیروی انتظامی:

نام این افسر شهید بر پهنه یادبود وب سایت 
سازمان جهانی اینترپل درج خواهد شد

کمک هزینه عائله مندی و اوالد بازنشستگان  افزایش 
نیروهای مسلح عملی شد

کل سـازمان اینترپـل طی پیامی شـهادت  دبیـر 
نیـروی  فرمانـده  بـه  را  بارانـی  مجیـد  سـتواندوم 
گفت. انتظامـی جمهـوری اسـامی ایـران تسـلیت 
سـتواندوم  واالمقـام  شـهید  شـهادت  پـی  در 
گرانقـدر نیـروی انتظامی  مجیـد بارانـی از شـهدای 
کـه در خـرداد ماه سـال 1383 در عملیات درگیری 
مجـروح و در سـال 1399 پـس از 16 سـال جانبازی 

سـازمان  دبیـرکل  آمـد،  نائـل  شـهادت  فیـض  بـه 
ک شـهادت ایـن شـهید را بـه  اینترپـل یورگـن اشـتا
فرمانـده نیـروی انتظامی جمهوری اسـامی ایران 
کـه متـن پیـام بدین  گفـت  و خانـواده وی تسـلیت 

ح اسـت: شـر
مـا پیـام مورخـه دوشـنبه 1۲ خـرداد 1399 شـما 
افسـران  از  یکـی  از درگذشـت  و  کردیـم  را دریافـت 

کشـورتان متأسـفیم. مراتـب احتـرام خـود  پلیـس 
کـه جـان بـا  را بـه شـهید سـتواندوم مجیـد بارانـی 
کـرد  ارزش خـود را بـرای محافظـت از جامعـه فـدا 

می  کنیـم. اعـام 
سـازمان جهانی اینترپل مایل اسـت تا تسـلیت 
انتظامـی  نیـروی  محتـرم  فرمانـده  بـه  را  خـود 
جمهـوری اسـامی ایـران سـردار سـرتیپ حسـین 
مجیـد  سـتواندوم  شـهید  خانـواده  بـه  و  اشـتری 
ج  در بـا  شـهادتش  از  پـس  وی  از  و  اعـام  بارانـی 
اینترپـل  جهانـی  سـازمان  رسـمی  گواهـی  در  نـام 
محافظـت  بـرای  را  جانـش  کـه  فـردی  عنـوان  بـه 
کـرد،  فـدا  ایـران  اسـامی  جمهـوری  شـهروندان 
کنـد. نـام ایـن افسـر شـهید بـر پهنـه یادبـود  تکریـم 
ج خواهـد  وب سـایت سـازمان جهانـی اینترپـل در
شـد. بـا احتـرام، دبیـرکل سـازمان جهانـی اینترپل 

ک  اشـتا یورگـن 

شـورایعالی  پیگیـر  تـاش  دنبـال  بـه 
بازنشسـتگان  کانون هـای  هماهنگـی 
و  مسـلح  نیروهـای  سـازمان های 
سـاتا  مسـئوالن  تقدیـر  قابـل  همـکاری 
نیـروی  معاونـت  همچنیـن  و  سـابا  و 
و  مسـلح  نیروهـای  کل  سـتاد  انسـانی 
جلـب موافقـت سـازمان برنامـه و بودجـه 
و  عائله منـدی  هزینـه  کمـک  کشـور، 
نیـز  نیروهـای مسـلح  بازنشسـتگان  اوالد 
50درصـد  میـزان  بـه  شـاغلین  هماننـد 
بنـد  در  شـده  تعییـن  امتیـاز  بـه  نسـبت 
خدمـات  مدیریـت  قانـون   68 مـاده   4

یافـت. افزایـش  کشـوری 
کانـون  رئیـس  کارگـر  بیـژن  سـردار 
بازنشسـتگان ناجـا بـا اعـام مطلـب فـوق 
افـزود: بـا تـاش همـکاران سـاتا و سـابا و 

سـازمان  از  افزایـش  ایـن  اعتبـارات  اخـذ 
یافتـه  افزایـش  مبلـغ  بودجـه،  و  برنامـه 
مربـوط بـه حقـوق خـرداد 99 بـه حسـاب 
مذکـور  مـاده  مشـمول  مشـترکین  کلیـه 
کـرد: در حقـوق  گردیـد. وی اضافـه  واریـز 
حقـوق  افزایـش  اعمـال  ضمـن   99 تیـر 
و  فروردیـن  مـاه  دو  مطالبـات  مذکـور، 
خواهـد  واریـز  ان شـااهلل  نیـز  اردیبهشـت 

شـد.
بنـد  در  کـه  داد  توضیـح  کارگـر  سـردار 
خدمـات  مدیریـت  قانـون   68 مـاده   4
کارکنان  کلیه  کشـوری، امتیاز تاهل برای 
وظیفه بگیـر  و  بازنشسـته  و  شـاغل  مـرد 
بـرای  و  امتیـاز   800 قانـون،  مشـمول 
گردیـده  تعییـن  امتیـاز   ۲00 فرزنـد  هـر 
 10 قانـون،  اجـرای  ابتـدای  در  البتـه  )کـه 

امتیـاز بـه هریـک از ایـن ۲ عامـل اضافـه 
 50 افزایـش  تصویـب  بـا  کـه  بـود(  شـده 
درصـدی، امتیـازات مذکـور بـه ترتیـب بـه 
1۲00 و 300 تغییـر یافتـه اسـت. بـر همیـن 
هزینـه  کمـک   1399 سـال  در  اسـاس 
 ۲9۲5600 مبلـغ  )تاهـل(  منـدی  عائلـه 
ریالـی  ضریـب  ضربـدر  )1۲00امتیـاز  ریـال 
۲438( و هـر فرزنـد مبلـغ 731400 ریـال 
)300 امتیـاز ضربـدر ضریـب ریالی ۲438( 

بـود. خواهـد 
بـه  مربـوط  شـده  واریـز  مبلـغ 
ج  منـدر منـدی  عائلـه  مابه التفـاوت 
می باشـد  خردادمـاه  حقوقـی  فیـش  در 
 9508۲0 مبلـغ  تاهـل  حـق  بـرای  یعنـی 
ریـال و بـرای هـر اوالد مبلـغ ۲194۲0ریال 

اسـت. شـده  واریـز  مابه التفـاوت 
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94 درصد از مشترکان سازمان 
بازنشستگی نیروهای مسلح 

در سال 99 از فوق العاده 
همسان سازی برخوردار گردیدند

بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس  کارگـر  سـردار 
از  نقـل  بـه  فـوق  خبـر  بـه  اشـاره  بـا  ناجـا 
موضـوع  کـرد:  اعـام  سـابا  مسـئوالن 
کـه  سـازی  همسـان  العـاده  فـوق  پرداخـت 
)لشـگری  کانونهـا  مشـترک  پیگیری هـای  بـا 
بازنشسـتگی  صندوق هـای  و  کشـوری(  و 
کشـوری )سـازمان  لشـکری )ساتــا و سابــا( و 
کشـوری( و حمایــت های ستاد  بازنشسـتگی 
ذیربـط  رده هـای  و  مسـّلح  نیروهـای  کّل 
تـا  و  شـده  عملیاتـی   1396 سـال  از  دولـت 
شـده  ِاعمـال  متوالـی  سـال   4 ّطـی  کنــون 
اسـت، در فروردیـن 1399 بـرای 640000 نفـر 
سـازمان  مشـترکان  نفـر   710000 مجمـوع  از 
شـده  عمـل  مسـّلح  نیروهـای  بازنشسـتگی 
کانونهـا و سـابا  کـه بـا پیگیـری مشـترک  بـود 
مسـئوالن  حمایـت  و  موافقـت  جلـب  و 
بویـژه  مسـلح،  نیروهـای  سـتادکل  محتـرم 
نیـروی  محتـرم  معـاون  زاده کمنـد  سـردار 
 70000 از  دیگـری  تعـداد  کل،  سـتاد  انسـانی 
نفـر باقیمانـده نیز مشـمول دریافت همسـان 
قابـل تقدیـر  بـا هّمـت  و  گرفتنـد  قـرار  سـازی 
 99 اردیبهشـت  حقـوق  در  سـابا،  همـکاران 

حـال  در  نفـر   66939۲ نتیجـه  در  و  اعمـال 
حاضـر فـوق العـاده همسـان سـازی دریافـت 
کـه ایـن عـدد، 94 درصـد مشـترکان  می کننـد 

می گیـرد. بـر  در  را 
افزایـش  میانگیـن  کـرد:  اضافـه  وی 
مبلـغ   ،1399 سـال  در  سـازی  همسـان 

اسـت. بـوده  ریـال   4494۲77
کارگـر همچنیـن یادآور شـد: بدنبال  سـردار 
جلـب  و  سـابا  و  کانونهـا  مؤثـر  پیگیریهـای 
موافقـت سـازمان برنامـه و بودجـه، ۲ عنـوان 
و  ایثارگـری«  »حـّق  شـامل  دیگـر  پرداخـت 
»حـّق نگهـداری« نیـز در حقـوق اردیبهشـت 
افـراد ذی نفـع عمـل شـده اسـت. بـر اسـاس 
نفـر   ۲9909۲ تعـداد  سـابا  همـکاران  اعـام 
شـده اند  برخـوردار  ایثارگـری  العـاده  فـوق  از 
کـه  نفـر   1433۲ بـرای  نیـز  نگهـداری  حـّق  و 
پرونده هـای آنـان تکمیـل بـوده عمـل شـده 
تکمیـل  حـال  در  دیگـر  نفـر   ۲0000 حـدود  و 
کـه در صـورت تأیید شـورای  پرونـده هسـتند 
پزشـکی، بـرای آنـان نیـز اعمـال خواهـد شـد.

 3 از  مجمـوع  در  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
عنـوان افزایـش حقوق بازنشسـتگان در سـال 

99 )شـامل همسـان سـازی ـ ایثارگـری- 15 % 
افزایـش ضریـب ریالـی سـاالنه( بطور متــوّسط 
9500000 ریـال بـه دریافتـی ایـن افـراد اضافـه 
اظهـار  پایـان  در  کارگـر  سـردار  اسـت.  شـده 
کانونهـای  هماهنگـی  عالـی  شـورای  کـرد: 
مـاّدۀ  اصـاح  بـر  کان  کمـا مسـلح،  نیروهـای 
)در  کشـوری  خدمـات  مدیریـت  قانـون   109
اجـرای مـاّدۀ 30 قانـون برنامۀ 5 سـالۀ ششـم 
محمـل  شـدن  اجرائـی  همچنیـن  و  کشـور( 
 170 مـواد  یعنـی  مصـّوب  و  موجـود  قانونـی 
قانـون آجـا و 188 قانـون مقررات اسـتخدامی 
که اجرای  سـپاه و 196 قانون اسـتخدام ناجا 
آنهـا متضّمـن همسـان سـازی واقعـی حقـوق 
بازنشسـتگان و متناسـب سـازی حقـوق آنـان 
کیـد  بـا شـاغلین همطـراز خـود خواهـد بـود تأ
از  هـم  را  آنهـا  تحّقـق  ا...  شـاَء  ِان  و  داشـته 
نماینـدگان  طریـق  از  هـم  و  دولـت  طریـق 
خوشـبختانه  کـه  یازدهـم  مجلـس  محتـرم 
تعـدادی از آنـان جـزء بازنشسـتگان نیروهـای 
مشـکات  و  درد  بـه  و  هسـتند  مسـلح 
بازنشسـتگان آشـنائی دارنـد، مـورد پیگیـری 

داد. خواهنـد  قـرار  ویـژه 

ایـام  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس  بـه سـمت  زاد  بیـگ  بازنشسـته علـی  جنـاب سـرهنگ دوم 
کانون بازنشسـتگان ناجا، مراسـم تکریم و  منصـوب شـد. در اجـرای حکـم انتصـاب صـادره از سـوی رئیس 
کانـون بازنشسـتگان اسـتان ایـام، در دفتـر فرمانـده انتظامـی اسـتان برگزار  معارفـه روسـای جدیـد و قبلـی 
شـد. در ایـن مراسـم سـردار یـاوری فرمانـده انتظامـی اسـتان ایـام پـس از قدردانـی از تاش هـای جنـاب 
سـرهنگ بازنشسـته منوچهـر چراغـی، جنـاب سـرهنگ دوم بازنشسـته علـی بیـگ زاد را بـه سـمت رئیـس 

کـرد. کانـون بازنشسـتگان اسـتان ایـام معرفـی 

ب
صا

کانون بازنشستگان استان ایالم انت رئیس جدید 
منصوب شد
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اهداف همایش
اسـامی  جمهـوری  نظـام  در 
مسـلح  نیروهـای  بازنشسـتگان 
بـرای  گاه  آ و  فعـال  عضـوی  همـواره 
بوده انـد.  ارزش هـا  از  حفاظـت 
همچنیـن در دیدگاه دینی و انقابی 
)کـه  اسـامی  جمهـوری  کارگـزاران 
منبعـث از آرمان هـای حضـرت امـام 
خردمندانـه  رهبـری  و  خمینـی)ره( 
تکریـم  اسـت(  رهبـری  مقـام معظـم 
جهـت  در  تـاش  و  بازنشسـته 
استیفای حقوق آنان و تأمین رفاه و 
آسـایش ایـن عزیـزان و تکلیفـی الهی 
که بر عهـده تمامی حوزه های  اسـت 
و  سیاست سـازی  قانونگـذاری، 

دارد. قـرار  اجرایـی 
نیروهـای  بازنشسـتگی  سـازمان 
بـا  و  خـود  رسـالت  بـه  بنـا  مسـلح 
حرمـت  از  پاسـداری  بـر  کیـد  تأ
فرهیختـگان  و  پیشکسـوتان 
پیامبـر  فرمایشـات  از  پیـروی  بـا 
عظیم الشـان اسـام حضـرت محمد 
»َمـن  فرمودنـد:  کـه  مصطفـی)ص( 
کبیـٍر ِلسـّتِه فوقـوة ًامنـه  َعـرَف فضـل 
ِع یـوم القیانـه« هـر  اهلل تعالـی ِمـن فـز
کـس فضیلـت و مقـام یـک »بـزرگ« 
مـورد  سـالش  و  سـن  خاطـر  بـه  را 
متعـال  خـدای  دهـد،  قـرار  احتـرام 
قیامـت  روز  نگرانـی  و  هـراس  از  را  او 
توجـه  بـا  همچنیـن  و  بـدارد  ایمـن 
کل  بـه فرمایـش فرماندهـی معظـم 
قـوا امـام خامنـه ای )مدظله العالـی( 

پایان همایش تجلیل از بازنشستگان نمونه نیروهای مسلح:

تقدیر از 6 بازنشسته ناجا در سطح ملی و 16 بازنشسته 
ناجا در سطح استانی

کثـر آنهـا از  کـه ا بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح منبـع عظیمـی از سـرمایه های انسـانی فرهیختـه جامعـه اسـالمی بـه شـمار مـی رونـد 
یـادگاران مانـدگار هشـت سـال دفـاع مقـدس و حافظـان امنیـت و آسـایش مـرز و بـوم ایـران مـی باشـند.  فرماندهـی معظـم کل قوا)مدظلـه 
العالـی(  در فرمایشـات خـود ایـن سـرمایه عظیـم انسـانی و اجتماعـی را ذخایـر علمـی و عملـی دانسـتند و فرمودنـد: »تجربـه، دانـش و 
ج نهادن به  اندوخته هـای بازنشسـتگان نبایـد بـال اسـتفاده بمانـد«. به همین منظور سـازمان بازنشسـتگی نیروهای مسـلح به منظـور ار
خدمـات ارزشـمند بازنشسـتگان فرهیختـه و نمونـه نیروهـای مسـلح و بـا هدف ارتقـای منزلت اجتماعی آنان در عرصه اسـتقالل و امنیت 

کـرد. کشـور همایـش »تجلیـل از بازنشسـتگان نمونـه نیروهـای مسـلح« در سـال 98 را برگـزار 

انسـانی  عظیـم  سـرمایه  اینکـه  بـر 
و  علمـی  ذخایـر  را  اجتماعـی  و 
کیـد فرمودنـد:  عملـی دانسـتند و تأ
اندوخته هـای  و  دانـش  »تجربـه، 
اسـتفاده  بـا  نبایـد  بازنشسـتگان 
بمانـد«، اقـدام بـه برپایـی همایشـی 
تحت عنوان تجلیل از بازنشستگان 
در  ج.ا.ا  مسـلح  نیروهـای  نمونـه 

اسـت.  نمـوده   98 سـال 
همایـش  ایـن  اصلـی  هدف هـای 
در  بازنشسـتگان  منزلـت  ارتقـاء 
شناسـایی  خانـواده،  و  جامعـه 
و  تجـارب  از  بهره گیـری  و 
راسـتای  در  آنـان  توانمندی هـای 
بهـره  ارتقـاء  و  کیفیـت  بهبـود 
مسـلح،  نیروهـای  در  بیشـتر  وری 
و  انگیـزه  ایجـاد  و  بسترسـازی 
منظـور  بـه  بازنشسـتگان  در  نشـاط 
حضـور مؤثـر در مسـائل )اجتماعـی، 
امنیتـی  دفاعـی،  علمـی،  فرهنگـی، 
تجـارب  انتقـال  و  کشـور  و...( 
پیشکسـوتان دفاع مقدس و تعیین 
الگوهـای مقاومـت بـه نسـل جدیـد 

اسـت. بـوده 
محورهای همایش

اهـداف  تحقـق  جهـت  در 
و  سیاسـتگذاری  شـورای  همایـش، 
کمیته علمی آن، با دعوت از اساتید 
دانشـگاه های  برجسـته  و  مجـرب 
کشـور و نیروهـای مسـلح، بـا برپایـی 
محـور  تخصصـی  نشسـت های 
جهـاد و شـهادت )ایـن محـور صرفـًا 

بـه  و  بازنشسـتگی  دوران  مشـمول 
پیشکسـوتان  از  تحلیـل  منظـور 
محـور  می باشـد(،  مقـدس  دفـاع 
انتقـال تجـارب موفـق، محـور علمـی 
و  کارآفرینـی  محـور  پژوهشـی،  و 
اشـتغال زایی،  محـور ادبـی و هنـری 
اجتماعـی،  فرهنگـی،  محـور  و 
ورزشـی را انتخـاب و پـس از فراخـوان 
عمومـی، اطاع رسـانی از خـرداد ماه 
تـا پایـان آذر مـاه سـال 98 در سـطح 

گرفـت. صـورت  کشـور 
آثار راه یافته به همایش

بـا  و  عمومـی  فراخـوان  از  پـس 
کل  ادارات  مشـترک   همـکاری 
مسـلح  نیروهـای  اجتماعـی  تامیـن 
تعـداد  بازنشسـتگان  کانون هـای  و 
815 اثـر بـه دبیرخانه همایش واصل 
رأی  و  بررسـی  و  مطالعـه  از  پـس  و 
داوران ۲50 نفـر فرهیختـه در سـطح 
اسـتانی  سـطح  در  نفـر   111 و  ملـی 

شـدند. انتخـاب 
شـورای  مصوبـات  برابـر 
برگزیـدگان  بـرای  سیاسـتگذاری، 
 15 همـراه  بـه  تقدیـر  لـوح  اسـتانی، 
بـرای  و  نقـد  وجـه  ریـال  میلیـون 
فرهیختگان برگزیده ملی لوح تقدیر 
بـه همراه ۲5 میلیـون ریال وجه نقد 

شـد. گرفتـه  نظـر  در 
هدایـای  و  تقدیـر  لـوح  بـود  قـرار 
ایـن  بـه  مراسـمی  طـی  منتخبیـن 
کـه متاسـفانه بـه  عزیـزان اهـدا شـود 
ایـن  کرونـا،  ویـروس  شـیوع  دلیـل 

نشـد. میسـر  مهـم 
بـا تدابیـر بـه عمـل آمـده، بـه پـاس 
کـه  فرهیختـگان  سـایر  از  قدردانـی 
همایـش  دبیرخانـه  بـه  را  آثارشـان 
کـرده بودنـد، هدیه نقدی به  ارسـال 
گردیـد. ارزش 3 میلیـون ریـال اعطـا 

منتخبین بازنشسته نیروی 
انتظامی در همایش

بازنشسـته   ۲۲ همایـش  ایـن  در 
در  بازنشسـته   6( انتظامـی  نیـروی 
سطح ملی و 16 بازنشسته در سطح 
اسـتانی( بـه شـرح زیـر حائـز رتبـه برتر 
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دادرسـی،  اعـاده  بـه  آن  و تسـری  نظـر  تجدیـد 
فرجام خواهـی و ... در دیـوان عالـی کشـور( بـوده 
و هسـتیم. بدین منظور وکالی همکار)بازنشسـته( 
و فرزنـدان وکیل آنها در سراسـر کشـور شناسـایی 
و بـا اسـتفاده از اطالعـات تخصصـی حقوقـی این 
قبیـل وکالی پایـه یـک دادگسـتری؛ از طریـق 
در  آنهـا  نمایندگـی  دفاتـر  و  اسـتان ها  کانـون 
شهرسـتان ها نسـبت بـه مشـاوره حقوقـی و ارائـه 
خدمـات حقوقـی و معاضـدت قضائـی بـدون اخـذ 
وجهـی از اعضـای کانـون خدمات رایـگان به این 

عزیـزان ارائـه مـی گردد. 
و  مشـاوره  در  مـدت  ایـن  در  کـه  عناوینـی 

خدمـات قضایی ارائه شـده اسـت دربرگیرنده همه 
دعـاوی حقوقی اعـم از خانواده، امور حسـبی، امور 
ثبتـی و ملکـی، شـهرداری و امـور اراضـی، اسـناد 
تجـاری )چـک و سـفته( و دیـوان عدالـت اداری و 
سـازمان قضایـی نیروهـای مسـلح و قراردادهـا و 
امـور شـرکت ها همچنیـن دعـاوی کیفـری اعـم 
از سـرقت، آدم ربایـی، کالهبـرداری و انتقـال مال 
غیـر، ایجـاد مزاحمت و ممانعت از حـق، خیانت در 
امانـت، تصـرف عدوانی و تخریب امـوال، ضرب و 
جـرح و اخـالل در نظم، اختالس و ارتشـاء ، هتک 
حرمـت و افتـرا از دیگـر خدماتـی اسـت کـه ایـن 
معاونـت به بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران عضو 

در  حاضـر  حـال  در  بفرماییـد  لطفـا 
معاونـت حقوقی و معاضـدت قضایی چه 
خدماتی بـه اعضاء کانون ارائه می شـود؟
همانطـور کـه مـی دانیـد کانـون بازنشسـتگان 
ناجـا حمایـت از کلیه حقـوق قانونی بازنشسـتگان 
و مسـتمری بگیران عضـو در چارچـوب اساسـنامه 
را بـر عهـده دارد و بدیـن منظـور معاونـت حقوقی 
و معاضـدت قضایـی در کانـون سـازماندهی شـده 
و در ایـن رهگـذر بـا برنامه ریـزی دقیـق و فراهـم 
آوردن سـاز و کار الزم مصمـم به مشـاوره حقوقی 
و ارائـه خدمات قضائـی رایگان)تنظیـم اظهار نامه، 
شـکوائیه، دادخواسـت های حقوقـی اعـم از بدوی، 

بازنشستگان، ذخایر ارزشمند نیروهای مسلح هستند و باید برای مسائل مادی و معیشتی و به ویژه 
تکریم و احترام به آنان، فکر و تدبیر شود.

معاون حقوقی و معاضدت قضایی کانون:

به طور میانگین روزانه 20 نفر از خدمات حقوقی و معاضدت قضایی 
کانون بهره مند شده اند

چگونــه از حــق خــود در دعــاوی حقوقــی اعــم از خانــواده، امــور حســبی، امــور ثبتــی و ملکــی، شــهرداری و امــور اراضی، اســناد تجــاری )چک 
و ســفته( و دیــوان عدالــت اداری و ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح، قراردادهــا و امــور شــرکت ها و ... دفــاع کنیــم و نحــوه دفــاع در دعــاوی 
کیفــری اعــم از ســرقت، آدم ربایــی، کالهبــرداری و انتقــال مــال غیــر، ایجــاد مزاحمــت و ممانعــت از حــق، خیانــت در امانــت، تصــرف عدوانــی و 
تخریــب امــوال، ضــرب و جــرح و اخــالل در نظــم، اختــالس و ارتشــاء، هتــک حرمــت و افترا و ...  را پیگیری کنیــم و ... ، از جمله دغدغه هایی 
اســت کــه فــرد فــرد جامعــه همــواره بــا آن روبــرو هســتند.  کانــون بازنشســتگان ناجــا از بــدو تاســیس بــا علــم بــه ایــن موضــوع تــالش کــرد، تا با 
بهره گیــری از وکالی متبحــر و باتجربــه متشــکل از وکالی بازنشســتگان و فرزنــدان آنهــا بــدون اخــذ وجــه از اعضــا محتــرم کانــون و بــه صــورت 

رایــگان در مســیر حمایــت از پیشکســوتان و مســتمری بگیران محتــرم در رفــع مشــکالت حقوقی و قضایــی آنها فعالیت نماید.
در خصوص نحوه اقدام، شــیوه اجرایی و نوع خدمات کانون، گفت و گویی با ســرتیپ دوم بازنشســته اســد پیرایه جو معاون حقوقی و 

معاضــدت قضایــی کانــون صورت گرفته اســت که نظر شــما خوانندگان گرامــی بدان جلب می  گــردد:

ابتدای خبر
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ارائـه نمـوده و مـی نماید.
و  حقوقـی  معاونـت  حاضـر  حـال  در 
معاضدت قضایـی با چه تعـداد از وکالی 

دارد؟ همـکاری  دادگسـتری 
در  قضایـی  معاضـدت  و  حقوقـی  معاونـت 
حـال حاضـر مجموعـاً از 325 وکیـل پایـه یـک 
دادگسـتری کـه همگی آنان از کارکنان بازنشسـته 
بـه  می باشـند،  بازنشسـتگان  فرزنـدان  یـا  ناجـا 
عنـوان وکالی همـکار کانون های اسـتانی و دفاتر 
نمایندگـی شهرسـتان ها در سـطح کشـور بـرای 

خدمت رسـانی بـه اعضـا اسـتفاده می کنـد. 
قـرار  وکال  ایـن  از  گیـری  بهـره  بـا 
بـرای  کانـون  در  اقداماتـی  چـه  اسـت 
بازنشسـتگان ومسـتمری بگیران در سال 

انجـام گیـرد:  99
مـا بـرای سـال 1399 شـش برنامـه تدویـن و 

ایم:  نمـوده  تهیـه 
بـه  حقوقـی  مشـاوره  جهـت  برنامه ریـزی   )1
ریاسـت کانـون و معاونیـن و ادارات زیرمجموعـه 
در  محولـه  وظایـف  تطبیـق  جهـت  در  کانـون 
چارچوب اساسـنامه قوانین مدونـه و دفاع از حقوق 
قانونـی کانـون در محاکم و سـازمان های دولتی و 

غیردولتـی.
و  بازنشسـتگان  از  قانونـی  حمایـت   )2
طریـق  از  وظیفه بگیـران  و   مسـتمری بگیران 
انعـکاس گـزارش و مشـکالت جامعـه هـدف بـه 
ناجا و سـایر سـازمان های دولتی و پیگیری مستمر 

آنهـا تـا اخـذ نتیجـه.
در  حقوقـی  تخصصـی  کارگـروه  تشـکیل   )3
معاونـت، بـه منظـور بررسـی و تجزیـه و تحلیـل 
تفاسـیر حقوقـی جهـت اسـتنباط صحیـح از مفـاد 
مجلـس  مصوبـات  و  مقـررات  و  مدونـه  قوانیـن 
و هیـأت دولـت و ارائـه بهتریـن راهـکار عملـی 
حقوقـی بـه مسـئولین و ریاسـت کانـون و هیـأت 
مسـیر  در  محولـه  امـور  تسـهیل  جهـت  مدیـره 

صحیـح قانونـی در کانـون.
4( مشـاوره حقوقـی رایگان برای بازنشسـتگان، 
مسـتمری بگیران و وظیفه بگیـران؛ هـدف از ایـن 
برنامـه این اسـت که بازنشسـتگان و پیشکسـوتان 
درگذشـته،  پیشکسـوتان  همسـران  ارجمنـد، 
وظیفه بگیـران یـا فرزنـدان آنها در بروز مشـکالت 
حقوقـی بـدون دغدغه بـا مراجعـه بـه کانون های 
محـل زندگـی خـود بـه آسـانی و بـدون هرنـوع 
هزینـه ای، از مشـاوره حقوقـی وکالی بازنشسـته 
طبـق  کار  ایـن  بـرای  شـوند.  برخـوردار  ناجـا 
سـازوکارهای مشخصی از پیشکسـوتان بازنشسته 
و فرزنـدان آنهـا که دارای پروانـه)وکالی پایه یک 

دادگسـتری( هسـتند، اسـتفاده می شود.
از  یکـی  نیـز  رایـگان  حقوقـی  خدمـات   )5
برنامه هـای معاونـت حقوقـی کانون اسـت. بدیهی 
اسـت مشـاوره حقوقـی در نهایت ممکن اسـت به 
اقداماتـی از قبیل تبیین مفاهیم حقوقی، مشـکالت  
مطروحـه و توجیـه مخاطـب، ارسـال اظهارنامه به 
طـرف مقابل، تنظیم شـکوائیه علیه طـرف دعوی، 
تنظیـم الیحـه دفاعیه، تنظیم دادخواسـت حقوقی، 
تنظیـم دادخواسـت تجدیدنظر و یا اقـدام در جهت 
اجـرای حکـم اصـداری به وسـیله محاکـم منتهی 

. شود
این گونـه خدمـات حقوقـی و قضایـی نیـز بـه 
صـورت رایـگان بـرای کلیه عزیـزان به شـرح بند 
»4« بـه وسـیله وکالی همکار و بازنشسـته ناجا با 
معرفـی کانون هـای محل سـکونت اعضـا صورت 
مسـاعدت  و  خدمت رسـانی  ایـن  و  می پذیـرد 
بسـیار کوچکـی اسـت که با انجـام آن مقـداری از 

درگیری هـای فکـری اعضـا کاسـته می شـود. 
6( برنامـه دیگـر این معاونـت، معاضدت قضایی 
اسـت و آن زمانـی اسـت کـه در ارائـه مشـاوره 
حقوقی به وسـیله وکال مشـخص شـود که معضل 
حقوقـی عزیـزان بـه گونـه ای اسـت کـه کار آنهـا 
الزامـاً از طریـق وکیـل باید پیگیری گـردد. در این 
صـورت حق الوکاله بـه میزان تعرفه قانونی توسـط 

عضو بـه وکیـل پرداخت می شـود.
مراجعـه  میـزان  از  آمـاری  چنانچـه 
دفتـر  و  اسـتان ها  کانـون  بـه  اعضـاء 
نمایندگـی شهرسـتان ها که جهـت رفع 
می نماینـد  مراجعـه  حقوقـی  مشـکالت 

فرماییـد. ارائـه  داریـد 
براسـاس آمـار موجـود، در سـال 1398، 2 هزار 
و 409 نفـر در سـطح کشـور مشـاوره حقوقـی اخذ 
نموده انـد و بـه 840 نفـر نیـز خدمـات حقوقی اعم 
از تنظیـم دادخواسـت، الیحـه حقوقی و شـکوائیه 
و  ابهامـات  بـه  همچنیـن  اسـت.  گردیـده  ارائـه 
پرسـش های یـک هـزار و 365 نفـر از اعضـا بـه 
صـورت تلفنـی پاسـخ و نسـبت بـه نحـوه اقـدام 

قانونـی توجیـه شـده اند.
بـرای همـکاری وکال با بازنشسـتگان 

آیـا ضمانـت اجرایی وجـود دارد؟
بـا توجـه به عالقـه وکالی همکار بازنشسـته به 
ایـن امر خداپسـندانه کـه اغلب حتی وجـه ناچیزی 
کـه کانـون متقبـل آن هزینـه گردیـده دریافـت 
نمی نماینـد. لذا قـراردادی در زمینه مشـاوره حقوقی 
و یـا اقدامـات قضایی با این بزرگواران منعقد نشـده 
اسـت لیکـن ضمانت اجـرای انجام امـور وکالتی در 
هـر یـک از پرونده هایی که توسـط وکیـل منتخب 

و مـوکل اعـم از افـراد بازنشسـته، مسـتمری بگیر، 
وظیفه بگیر معسـر و یا غیر معسـر قـراردادی منعقد 
می شـود مطابـق مفـاد وکالت نامـه ای خواهـد بـود 
کـه طرفین )وکیـل و مـوکل( آن را گواهی و امضاء 

می نمایند.
در  کـه  داریـد  مطلبـی  چنانچـه 
بیـان  لطفـا  پرسـش ها مطـرح نشـده  

. ییـد ما فر
بازنشسـتگان  کلیـه  اطـالع  بـه  اسـت  الزم 
اسـتان ها،  کانـون  نیـز  و  مسـتمری بگیران  و 
دفاتـر نمایندگـی شهرسـتان ها و وکالی همـکار 
بازنشسـته کـه تمـام برنامه هـای مدون به وسـیله 
ایـن سـه رکـن اصلـی تا بـه حال بـه خوبـی اجرا 
شـده اسـت، برسـانم کـه اخیـرا معاونـت حقوقـی 
و معاضـدت قضایـی طرحـی را آمـاده نمـوده کـه 
بازنشسـته)پدر،  آن هـر خانـواده محتـرم  برپایـه 
مـادر و فرزنـدان( و مسـتمری بگیر بتواننـد دارای 
وکیـل خانـواده بـوده و از خدمـات آنهـا اعـم از 
مشـاوره و وکالـت برخـوردار باشـند. ایـن امـر بـه 
دلیـل هزینه هـای زیـاد در حـال حاضر به وسـیله 
کانـون امکان پذیـر نیسـت لـذا راه کارهایـی برای 
انجـام ایـن امر مفیـد با همـکاری وکالی محترم، 
روسـای کانـون و جامعـه محتـرم بازنشسـتگان و 
مسـتمری بگیران بایـد تعریـف شـود. لـذا در ایـن 
ارائـه  بـه  را  دوسـتان  فکـری  نظـر  از  مصاحبـه 
پیشـنهاد قابـل اجـرا دعـوت می کنـم و همـه آنها 
را بـه اسـتمداد می طلبـم تـا با تشـریک مسـاعی 
کلیـه عزیـزان بتوانیم وکیـل خانـواده را طراحی و 
اجـرا نماییـم. در پایان بـار دیگر از همـه همکاران 
محتـرم در سـتاد کانون و کانون  اسـتان ها و دفاتر 
ماهنامـه  از مسـئولین محتـرم  نیـز  و  نمایندگـی 
آیینـه و کلیـه وکالی عزیـز بازنشسـته کـه بـرای 
خدمـت بـه اعضـا بـا کانون هـا و دفاتـر نمایندگی 
همـکاری می کننـد سپاسـگزاری کـرده و از دیگـر 
پیشکسـوتانی که وکیل دادگسـتری هستند دعوت 
می کنـم بـه جمع خدمتگـزاران جامعه پیشکسـوت 

در کانون هـا و دفاتـر نمایندگـی بپیوندنـد.
در ضمـن همچنان نسـبت به اطالع رسـانی به 
کلیـه اعضـا از طریـق کانون هـا تاکید مـی نمایم. 
باشـد کـه احـدی از عزیـزان از ایـن امـر مهـم 
بی اطـالع نبـوده و مطمئن باشـند کـه کانون برای 
کلیـه اعضای محتـرم آمادگی خدمت رسـانی را به 
صـورت رایگان داشـته و خواهد داشـت. نکته مهم 
ایـن اسـت که اگر فـردی از عضویـت کانون خارج 
شـود ، مسـتند به محتویات اساسـنامه کانون، تمام 
خدمـت قضایـی و مشـاوره غیریارانـه ای در مـورد 

آنهـا اجرا خواهد شـد.
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خـود  قرض الحسـنه   وام  »اعطـای  ح  طـر
که  کارآفرینی« برای اولین بار اسـت  اشـتغالی و 
ح می شـود، بفرماییـد هـدف از  کانـون مطـر در 
گروههـای از  ح چیسـت و چـه  اجـرای ایـن طـر
جامعـه هـدف را تحـت پوشـش قـرار می دهـد؟
سـوی  از  آمـده  عمـل  بـه  بررسـی های  در 
رسـیدیم  نتیجـه  ایـن  بـه  اسـتانی  کانون هـای 
کـه معضـل بیـکاری یکـی از دغدغه هـای اصلـی 
موضوعـات  آنهاسـت.  فرزنـدان  و  بازنشسـتگان 
کیـد بـر ایجـاد ظرفیت هایی  مختلفـی از جملـه تا
و  دولتـی  دسـتگاههای  در  زایـی  اشـتغال  بـرای 
دلیـل  بـه  کـه متاسـفانه  خصوصـی مطـرح شـد 
کثـری اعضا به  محدودیت هـا امـکان جـذب حدا
ویـژه فرزنـدان آنهـا وجـود نداشـت.  لـذا تصمیـم 
کـردن  کارآفریـن  بـر آن شـد تـا بـه نوعـی در مسـیر 
کنیـم. خـوب برخـی  اعضـا و فرزندانشـان حرکـت 
بازنشسـتگان و فرزندان آنها با داشـتن ایده های 
بـرای  مناسـبی  مالـی  تـوان  ابتـکاری  و  خاقانـه 
که آنها حمایت شـوند. اجـرا نداشـتند و نیـاز بـود 
نیروهـای  بازنشسـتگی  سـازمان  اول  گام  در   
کوکبـاز )کسـب  مسـلح بـا ارائـه طـرح هایـی مثـل 
یـا  آنهـا(  محتـرم  خانـواده  و  بازنشسـتگان  کار  و 
گام هـای خوبـی  کارآفرینـی  و  وام خوداشـتغالی 

برداشـت.
گرفتیـم ایـن  مـا نیـز در سـال جـاری، تصمیـم 
طـرح را بـه عنوان مکملی برای طرح اعطای وام 
کارآفرینـی سـابا، بـرای اعضـای  خـود اشـتغالی و 

کنیـم.  کانـون پیـاده 
هـدف اصلـی مـا در ایـن طـرح توانمندسـازی 

نمایـد،  فـوت  می باشـد  سرپرسـت  همـان  کـه 
تسـری  ایشـان  خانـواده  بـه  اقسـاط  باقیمانـده 

نمی یابـد.
ح  طـر ایـن  در  کانـون  اعطایـی  وام  میـزان 
چقـدر اسـت و بـا چه اقسـاطی ارائـه می گردد؟
و  خوداشـتغالی  از  مالـی  حمایـت  میـزان 
30میلیـون  سـقف  تـا  طـرح  ایـن  در  کارآفرینـی 
کارمزد  تومـان و بـه صورت قرض الحسـنه  بـدون 
آن  اقسـاط  پرداخـت  شـروع  زمـان  می باشـدکه 
مـدت  و  تسـهیات  پرداخـت  از  پـس  مـاه  سـه 

می باشـد. 48مـاه  کثـر  حدا آن  بازپرداخـت 
شـرایط  درخصـوص  اسـت  ممکـن  گـر  ا

دهیـد؟ توضیـح  وام  دریافـت 
بـرای دریافـت ایـن وام در وهلـه اول متقاضـی 
توانایـی  و  بـوده  کانـون  پوشـش  تحـت  بایـد 
کارفرمایی/کارگـری در یـک  اشـتغال بـه صـورت 
کارآفرینـی را داشـته  کار خوداشـتغالی یـا  کسـب و 

باشـد. 
یـا  سـابا  خوداشـتغالی  وام  از  اسـتفاده  عـدم 
بایـد  متقاضـی  کـه  اسـت  دیگـری  شـرط  کانـون 
مجـدد  وام  پرداخـت  البتـه  دهـد.  قـرار  مدنظـر 
در صورتیکـه اقسـاط وام قبلـی مسـتهلک شـده 

اسـت. بامانـع  باشـد 
خوداشـتغالی،  کار  و  کسـب  طـرح  تکمیـل 
عـدم  فعلـی،  کار  و  کسـب  توسـعه  یـا  کارآفرینـی 
کار متقاضـی بـا سـبد مشـاغل و  تناقـض کسـب و 
فعالیت هـای قابـل اجـرا در اسـتان، شهرسـتان، 
شـهر، بخـش یـا روسـتا، عـدم اشـتغال متقاضـی 
زمـان  در  غیردولتـی  و  دولتـی  موسسـات  در 

در گفت و گو با معاون توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون بازنشستگان ناجا:

نحوه اعطای وام قرض الحسنه 
کانون تشریح شد کارآفرینی  خود اشتغالی و 

محدود بودن ظرفیت های جذب و اســتخدام در دســتگاههای دولتی و خصوصی، مشــکالت اقتصادی و معیشــتی و کمبود توان مالی 
جهــت کارآفرینــی از اصلی ترین و مهمتریــن دغدغه های اعضا و فرزندان آنهاســت.

کانــون بازنشســتگان ناجــا بــا علــم بــه ایــن مســئله، طــرح »اعطــای وام قرض الحســنه  خــود اشــتغالی و کارآفرینــی« ویــژه بازنشســتگان، 
مســتمری بگیران، وظیفه بگیــر ان عضــو و خانــواده محتــرم آنهــا را بــه عنــوان مکملــی بــرای طــرح اعطــای وام قرض الحســنه  خــود اشــتغالی و 
کارآفرینی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مطرح و از سال 1399 اجرایی نمود تا با حرکت در مسیر توانمندسازی، کارآفرینی و ایجاد 

اشــتغال اعضــا و فرزنــدان آنهــا، بتوانــد گام موثــری در کاهــش دغدغه هــای اعضــا و ارتقــای ســطح معیشــت آنهــا بــردارد.
کــم بــر آن، گفــت و گویــی با ســردار مصطفی شــهرابی معاون توانمندســازی و خدمات رفاهی  در خصــوص نحــوه ارائــه ایــن وام و شــرایط حا

کانــون انجــام دادیم:

کمـک بـه اشـتغال زایـی اعضـا بـه منظـور رفـع  و 
فرزنـدان  خصـوص  بـه  هـدف  جامعـه  بیـکاری 
فرزنـدان  نقـش  ایجـاد  پوشـش،  تحـت  اعضـای 
مشـارکت  سـازندگی،  و  تولیـد  در  پیشکسـوتان 
در فعالیـت اقتصـادی و مهـارت افزایـی و ترویـج 

کار اسـت. کسـب و 
کانـون  تفـاوت وام قرض الحسـنه  اعطایـی 
بـا سـازمان بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح در 

کارآفرینـی چیسـت؟ حـوزه خوداشـتغالی و 
از  اعطایـی  وام  مکمـل  حقیقـت  در  وام  ایـن 
مسـلح  نیروهـای  بازنشسـتگی  سـازمان  سـوی 
کارآفرینـی اسـت و بـه  در حـوزه خوداشـتغالی و 
کـه پـس از ارسـال مـدارک  افـرادی تعلـق می گیـرد 
کمبـود  از قبیـل  بـه هـر دلیلـی  بـه آن سـازمان، 
کثـرت تعـداد متقاضیـان و دالیـل دیگـر  اعتبـار، 
کـه در صـورت  امـکان دریافـت وام را نداشـته اند 
کانـون وام موردنظـر  دارا بـودن شـرایط، از محـل 

را دریافـت دارنـد.
موضوع دوم اینکه اولویت اصلی وام اعطایی 
سـازمان بازنشستگی نیروهای مسـلح، فرزندان 
کانـون، تمامـی  بازنشسـتگان اسـت امـا در طـرح 
بازنشستگان، مستمری بگیران، وظیفه بگیر ان 
عضـو و خانـواده محتـرم آنهـا در صـورت داشـتن 
طـرح قابـل دفـاع و شـرایط می تواننـد از ایـن وام 

بهره مند شـوند.
که در طرح وام قرض الحسنه  موضوع مهمی 
بدهـکار  عمرمانـده  بیمـه  اسـت  مدنظـر  کانـون 
بیمـه  وام هـا  همـه  آن  براسـاس  کـه  می باشـد 
گیرنـده  وام  احیانـا  کـه  صورتـی  در  و  می شـوند 

ابتدای خبر

انتهای خبر

فهرست
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دریافـت وام، سـکونت در اسـتان محـل اجـرای 
کسـر  طـرح، تـوان پرداخت اقسـاط و ارائه وکالت 
دیگـر  از  متقاضی)سرپرسـت(  توسـط  حقـوق  از 
کـه متقاضی باید جهـت دریافت  شـرایطی اسـت 

وام مدنظـر داشـته باشـد.
ح بـا محدودیـت اعتبـار همـراه  آیـا ایـن طـر
بـه همـه متقاضیـان دارای شـرایط،  یـا  اسـت 

می شـود؟ اعطـا  وام 
طـرح  ایـن  در  محدودیت هایـی  مطمئنـا 
کیـد مـا برایـن اسـت  داریـم. بـه همیـن دلیـل تا
اعتبـارات  محـل  از  اول  وهلـه  در  متقاضیـان 
سـابا وام خـود را تقاضـا نماینـد و در صورتی کـه 
بـه هـر دلیلـی موفـق بـه اخـذ وام نشـدند نسـبت 
کانـون اقـدام  بـه درخواسـت از محـل اعتبـارات 
تعـداد  صورتیکـه  در  نیـز،  کانـون  در  کننـد. 
شـده  اعـام  ظرفیـت  حـد  از  بیـش  متقاضیـان 
و  تحصیلـی  مـدرک  دارای  کـه  کسـانی  باشـد، 
از  پیشـنهادی  کار  و  کسـب  بـا  مرتبـط  مهارتـی 
آمـوزش دولتـی، خصوصـی  کـز  دانشـگاه ها و مرا
سـازمان  و  علـوم  )وزارت  دولـت  تاییـد  مـورد 
امـوزش فنـی و حرفـه ای(، جهـاد دانشـگاهی یـا 
ایـران باشـند، در شـرایط  ایـز  موسسـه انسـتیتو 

گرفـت. قرارخواهنـد  اولویـت  در  مسـاوی 
مراحل دریافت وام چگونه است؟

کتبـی وام  گام اول درخواسـت  متقاضـی در 
اشـتغال  مسـتندات  و  مـدارک  انضمـام  بـه  را 
کسـر از حقـوق سرپرسـت  کارآفرینـی و وکالـت  یا
ارائـه  نمایندگـی  دفاتـر  یـا  اسـتان  کانـون  بـه  را 
می کنـد. پـس از جمـع آوری تقاضاهـا، مـدارک 
پـس  لـزوم  صـورت  در  و  بررسـی  مسـتندات  و 
و  خوداشـتغالی  طـرح  از  میدانـی  تحقیقـات  از 
کمیسـیون وام اشـتغال  تاییـد آن، موضـوع در 
کانـون  رئیـس  از  متشـکل  کـه  اسـتان  کانـون 
کارشناسـی توانمندسـازی و خدمـات  اسـتان، 
کارشـناس امورمالـی می باشـد، مطرح  رفاهـی و 

می شـود.
بـه  15روز  ظـرف  شـده  پذیرفتـه  طرح هـای 
کانون  معاونت توانمندسـازی و خدمات رفاهی 
ارسـال و پـس از بررسـی مجـدد طرح هـا، اسـامی 
و  می شـوند  وام  دریافـت  حائـز  کـه  متقاضیانـی 
معاونـت  بـه  آنهـا  یافتـه  اختصـاص  وام  میـزان 
پرداخـت  بـه  نسـبت  تـا  اعـام،  مالـی  و  اداری 

شـود. اقـدام  تسـهیات 
کـه متقاضـی در  نکتـه مهـم آنکـه، در صورتـی 

مصطفـی  بازنشسـته  دوم  سـرتیپ  سـردار 
اسـتان   ۲0 کنـون  تا گفـت:  فراهانـی  شـهرابی 
کرده اند و در  کاالی سـال 99 را دریافت  سـبد 
کاالی سـایر  حـال رایزنـی بـرای دریافـت سـبد 

هسـتیم. اسـتان ها 
خدمـات  و  توانمندسـازی  معـاون 
بهره گیـری  نحـوه  تشـریح  در  کانـون  رفاهـی 
جملـه  از  )کـه  کاال  سـبد  از  بازنشسـتگان 
و  انتظامـی  نیـروی  فرمانـده  ارزشـمند  تدابیـر 
کمیسـیون معیشـت و حکمـت ناجـا  مصوبـات 
جلسـه  چهارمیـن  در  گفـت:  می باشـد،  نیـز 
معیشـت  و  منزلـت  در  آفرینـی  تحـول  قـرارگاه 
کـه در 11 اسـفندماه 98  اعضـای وابسـته ناجـا 
بـا شـرکت سـردار نـوری نـژاد معـاون هماهنـگ 
کانـون و فرمانـده  کننـده ناجـا، رئیـس مجمـع 
قـرارگاه تحـول آفرینی، سـردار شـرفی جانشـین 
رئیـس  و  ناجـا  کننـده  هماهنـگ  معـاون 
ح برنامـه  کانـون، معاونـان طـر هیـأت مدیـره 
و بودجـه، نیـروی انسـانی، بهـداد، حقوقـی و 
اجتماعـی  و  آمـوزش  و  تربیـت  مجلـس،  امـور 

معاون توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون بازنشستگان ناجا:

کرده اند کاالی سال 99 را دریافت  20 استان سبد 
کل و پژوهشـگاه علـوم  ناجـا، روسـای بازرسـی 
انتظامـی و مطالعـات اجتماعـی ناجا، دسـتیار 
فرمانـده ناجـا، رئیـس مرکـز بازنشسـتگان ناجا 
کانون بازنشسـتگان ناجا  کارگر رئیس  و سـردار 
گـذاری سـبدکاالدر نـوروز 99 و یـا  برگـزار شـد، وا
گرفـت. کیـد قـرار  مـاه مبـارک رمضـان مـورد تا

ح فرماندهـان  وی افـزود: بـر طبـق ایـن طـر
برحسـب  بایـد  اسـتان ها  انتظامـی  محتـرم 
یـک  اسـتانی  امکانـات  و  موجـود  منابـع 
بسـته حمایتـی بـا حـدود قیمتـی 150 تـا  ۲00 
کارت اعتباری  کاال،  هزارتومان در قالب سبد 
خرید و سـایر روش ها در بین بازنشسـتگان و 

کننـد. توزیـع  مسـتمری بگیران 
اسـتان   ۲0 در  ح  طـر ایـن  اجـرای  از  وی 
کـه از  کـرد: بـر طبـق آمـاری  خبـر داد و تصریـح 
کرده ایم از ابتــدای  کانـون اسـتان ها دریافـت 
کاال در اســتان های  کنـون سـبد  سـال  99 تا
بوشـهر،  ایـام،  اردبیـل،  شـرقی،  آذربایجـان 
شـرق اسـتان تهران، چهارمحال و بختیاری، 
خراسـان رضوی، خراسـان جنوبی، خراسـان 

و  سیسـتان  زنجـان،  خوزسـتان،  شـمالی، 
کرمانشـاه،  کردسـتان،  قـم،  بلوچسـتان، 
گیـان،  گلسـتان،  بویراحمـد،  و  کهگیلویـه 
فرماندهـی  سـوی  از  همـدان  و  مرکـزی 
همـکاری  بـا  و  مذکـور  اســتان های  انتظامـی 
اسـتان ها  بقیـه  و  شـده  تحویـل  کانون هـا 
دریافـت  بـرای  رایزنـی  حـال  در  و  همچنـان 

هسـتیم. اسـتان ها  سـایر  کاالی  سـبد 
رابطـه  در  کـرد:  کیـد  تا شـهرابی  سـردار   
نیـز   98 سـال  در  نـوروزی  کاالی  سـبد  بـا 
کشـور  متاســفانه بازنشسـتگان یـازده اسـتان 
البـرز،  غربـی،  آذربایجـان  اصفهـان،  شـامل 
بـزرگ، خراسـان رضـوی، خوزسـتان،  تهـران 
کرمـان، هرمـزگان و یـزد بـا وجود  فـارس، قـم، 
محتـرم  رئیسـه  هیـأت  و  فرماندهـی  کیـد  تا
کاالی  کنـون موفـق بـه دریافت سـبد  ناجـا، تا
مکاتبـات  وجـود  بـا  و  نشـده اند  مربــوطه 
و  برنــامه  و  ح  طـر معاونـت  بــا  کـه  متعـددی 
بودجـه ناجـا بـه عمـل آمـده، اعتبـار مربوطـه 

اسـت. نگردیـده  تأمیـن 

راسـتای سیاسـت های سـازمان برای راه اندازی 
یـک حـوزه شـغلی نیـاز بـه مهـارت آموزی داشـته 
میلیـون   30 سـقف  تـا  کثـر  حدا می توانـد  باشـد 
کسـب مهـارت وام دریافت و طی  ریـال در زمینـه 

کنـد. 1۲ قسـط آن را بازپرداخـت 
وام  ایـن  کـه  دارد  وجـود  تضمینـی  آیـا 
موضـوع  از  غیـر  دیگـر  جـای  در  خوداشـتغالی 

نشـود؟  هزینـه  اعالمـی 
کانون اسـتان ها  براسـاس شـیوه نامه اباغی، 
موظفنـد هـر سـه مـاه یکبـار نظـارت دوره ای بـر 
وام داشـته  کننـده  کار دریافـت  و  کسـب  حـوزه 
باشـند. در صورتی کـه بعـد از واریـز وام مشـخص 
از  غیـر  دیگـری  جـای  در  اعطایـی  مبلـغ  شـد 
تعـداد  اسـت  شـده  هزینـه  اشـتغال  موضـوع 
اقسـاط تعیین شـده به یک سوم مصوب تقلیل 
 3 مـدت  بـه  متخلـف  شـخص  و  یافـت  خواهـد 
کانون  سـال از دریافت هرگونه وام و تسـهیات از 
محروم می شود. خاطرنشان می شود در ارتباط 
اشـتغالی  خـود  وام  دریافـت  شـرایط  و  نحـوه  بـا 
کانون، سـایت  کانـال سـروش  کارآفرینـی سـابا بـه 
اسـتانی  پیشکسـوت  خبرنامه هـای  و  کانـون 

فرماییـد. مراجعـه 

ابتدای خبر

انتهای خبر

فهرست
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مسـتمری  و  حقـوق  محاسـبات  معاونـت 
اعـام  مسـلح  نیروهـای  بازنشسـتگی  سـازمان 
پرداخـت  اجرایـی  دسـتورالعمل  مطابـق  کـرد: 
انجـام  معلولیـن  و  جانبـازان  نگهـداری  حـق 
نیروهـای  کل  سـتاد  سـوی  از  صـادره  وظیفـه 
بـه  صرفـًا  نگهـداری  حـق  مطابــق  مسـلح 
جانبـازان و معلولیـن حیـن انجـام وظیفـه یـا بـه 
که با تأیید شـورای عالی پزشـکی، در  سـبب آن 
شـمول بندهـای ب یـا ج مـاده 108 قانون آجا یا 
مـوارد مشـابه در سـایر قوانیـن نیروهـای مسـلح 
شـمول  در  یـا  شـده  بازنشسـته  و  گرفتـه  قـرار 
گرفتـه باشـند تعلـق  قانـون حالـت اشـتغال قـرار 

می گیـرد.
اجرایـی  دسـتورالعمل  ایـن  براسـاس 
نامـه  شـماره  طـی   1398/11/۲1 در  کـه 
اسـت،  شـده  ابـاغ   ۲۲15/1/553/136
جانبازان و معلولینی از حق نگهداری  برخوردار 
شـرایط  داشـتن  ضمـن  اواًل  کـه  می شـوند 
آسایشـگاه  در  مسـتمر  صـورت  بـه  عمومـی، 
تـر  مهـم  ثانیـًا  و  نشـوند  نگهـداری  جانبـازان 
اینکـه مراتـب تعییـن حـق نگهداری مشـارالیهم 
بـا تأییـد شـورای عالـی پزشـکی مبنـی بـر اینکـه 
کمک  کارهـای روزانه زندگـی، محتاج  در انجـام 
و معاضـدت عملـی دیگـران باشـند صراحتـًا در 
گردیده  صورتجلسـه شـورای عالـی پزشـکی قیـد 
بـه  سـازمان  ایـن  اسـاس  همیـن  بـر  کـه  باشـد؛ 
مزایـای  اجرایـی،  دسـتورالعمل  ابـاغ  محـض 

اسـت. نمـوده  برقـرار  را  نگهـداری  حـق 
گفتنـی اسـت براسـاس دسـتورالعمل اجرایـی 

پرداخـت حـق نگهـداری جانبـازان و معلولیـن:

جانبـازان  بـه  فقـط  نگهـداری  حـق  الـف: 
بـا  وظیفـه  انجـام  سـبب  بـه  معلولیـن  و 
 ،1018۲۲  ،1015۲1  ،101015( وضعیت هـای 
کمـک هزینـه درمـان  از  کـه     )1017۲۲،101017

می گیـرد. تعلـق  نمی نماینـد،  اسـتفاده 
ب: ارائـه صورتجلسـه شـورای عالـی پزشـکی 
فقـط بـرای جانبازان 40 تا 49 درصد و معلولین 
کـه در حـال حاضـر از مزایـای  50 تـا 59 درصـد 
حـق نگهـداری در سـامانه بهره مند می باشـند، 
از  می بایسـت  صورتجلسـه  و  می باشـد  الزامـی 

گـردد. طریـق رده خدمتـی بـه سـابا ارسـال 
نگهـداری  حـق  صورتجلسـه  مفـاد  در  پ:  
جانبـازان 40 تـا 49 درصـد و معلولیـن 50 تــا 59 
درصـد  جانبـازی،  درصـد  می بایسـت  درصـد 
کارهـای  انجـام  »در  عبـارت  نیـز  و  معلولیـت 
معاضـدت   و  کمـک  محتـاج  زندگـی،  روزانـه 

شـود. قیـد  باشـند«  دیگـران  عملـی 
شـورای  صورتجلسـه  فاقـد  کـه  افـرادی  ت: 
بـر حـق نگهـداری باشـند  عالـی پزشـکی مبنـی 
می بایسـت بـه رده خدمتـی زمان اشـتغال خود 
مراجعه تا از آن طریق به شـورای عالی پزشـکی 

گردنـد. معرفـی 
عالـی  شـورای  بـه  نامـه  معرفـی  صـدور  ث:  
پزشـکی، از طریـق دفاتـر خدمـات الکترونیکـی 

می باشـد. ممنـوع  سـاتا 
کـه واجـد شـرایط حـق نگهـداری  ج: افـرادی 
رأی  تاریـخ صـدور  از  تشـخیص داده می شـوند 
حـق  دریافـت  مشـمول  پزشـکی  عالـی  شـورای 

می گردنـد. نگهـداری 
چ: دریافـت بیـش از یـک حــق نگهـداری بـه 

هـر دلیـل مجـاز نبـوده و معیـار حـق نگهـداری 
و  می باشـد  گرفتـه  تعلـق  امتیــاز  باالتریـن 

نمی گردنـد. جمـع  هـم  بـا  امتیازهـا 
علـت  هـر  بـه  فـردی  کـه  صورتـی  در  ح: 
باشـد  شـده  نگهـداری  حـق  دریافـت  مشـمول 
یـا  بیمـاری  تشـدید   دچـار  بعـد  سـالهای  در  و 
از  ناشـی  جدیـد  روحـی  و  جسـمی  صدمـات 
عالـی  شـورای  نظـر  طبـق  گـردد،  قبلـی  عارضـه 
تغییـرات  )ارسـال  درصـد  باالتریـن  پزشـکی  
همراه با ارائه صورتجلسـه توسـط رده خدمتی( 
حـق  محاسـبه  مبنـای  و  معیـار  کـه  می باشـد 

می گیـرد. قـرار  نگهـداری 
مزایـای  از  حاضـر  حـال  در  کـه  افـرادی  خ:  
از  و  هسـتند  بهره منـد  درمـان  هزینـه  کمـک 
نظـر هزینـه بـه طـور صـد در صـد تحـت پوشـش 
خدمـات درمانـی باشـند پرداخـت توأمـان حـق 
کمـک هزینه درمـان ممنوع بوده و  نگهـداری و 
کمـک هزینه درمـان قابل  در ایـن صـورت فقـط 

می باشـد. پرداخـت 
د: حـق نگهـداری بعـد از فـوت سرپرسـت بـه 

مسـتمری بگیران قابـل پرداخـت نمی باشـد.
بـه شـورای  نامـه  بـه صـدور معرفـی  راجـع  ر: 
تغییـرات  ارسـال  همچنیـن  و  پزشـکی  عالـی 
توسـط  نگهـداری  حـق  صورتجلسـه  بـا  همـراه 
نامـه ای  طـی  مراتـب  خدمتـی،  رده  طریـق 
خ  مـور  4860/۲/99/67/133 شـماره  بـه 
نیـروی  محتـرم  معاونـت  بـه   1399/1/۲3
اداره  مسـلح  نیروهـای  کل  سـتاد  انسـانی 
بهداشـت و درمـان منعکـس و در همیـن راسـتا 

اسـت. آمـده  عمـل  بـه  الزم  هماهنگـی 

معاونت محاسبات حقوق و مستمری سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح تشریح کرد: 

چه کسانی مشمول دریافت حق نگهداری هستند!

 انا هلل و انا الیه راجعون
کبر تفقدی)رئیس سـابق  جناب سـرهنگ پاسـدار بازنشسـته علی ا
ایـزدی  رحمـت  بـه  رضـوی(  خراسـان  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون 

پیوسـت. 
ضمـن عـرض تسـلیت بـه خانـواده محتـرم ایشـان، از درگاه خداوند 
بـرای  و  مغفـرت  و  رحمـت  رفتـه،  دسـت  از  عزیـز  ایـن  بـرای  متعـال 

می نماییـم. مسـئلت  اجـر  و  صبـر  بازماندگانـش 
کانون بازنشستگان ناجا

ابتدای خبر
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کودتا  کـه مسـئول اصلی رسـیدگی به پرونـده این  آیـت اهلل ری شـهری 
کشـف  بـوده، در خاطـرات خـود نوشـته اسـت: »نخسـتین نقطـه روشـن 
کـه توسـط یـک خلبـان نیـروی هوایـی بـه توصیـه  کودتـا، اطاعاتـی بـود 
از آن  گرفـت. سـال ها پـس  آیـت اهلل خامنـه ای قـرار  مـادرش در اختیـار 
از خلبـان مـورد اشـاره  از دوسـتان  بـه وسـیله یکـی  ایـن جانـب  ماجـرا، 

کـه ماجـرای افشـای ایـن توطئـه را بازگـو نمایـد. خواسـتم 

 ماجرا را از زبان همان خلبان می خوانیم:
در آن زمـان مـن در پایـگاه هوایی نوژه خدمت می کردم. حدود شـش 
کردم. صاحب  کرایه اتومبیل بـه آژانس مراجعه  کودتـا، برای  مـاه قبـل از 
گـر بیسـت هـزار تومـان پـول بـه مـن بدهـی برایـت یـک پیـکان  گفـت ا آن 
کـردم و به او دادم.  تهیـه می کنـم. مـن هم بیسـت هـزار تومان پول تهیه 
گر در آن شـرکت  کـه تـو هـم ا گفـت: برنامـه ای داریـم  در ادامـه صحبت هـا 

که بخواهی بشـوی! کنـی می توانـی در آینـده وزیـر یـا مقـام دیگری 
کودتـا، یکـی از  کـه دو سـه روز قبـل از  گذشـت؛ تـا ایـن  ایـن موضـوع 
کودتـا بـا مـن صحبـت  کودتاچـی در  پایـگاه نـوژه راجـع بـه ایـن  خلبانـان 
گرفتـه شـده ای و امـروز بعـد  کار در نظـر  گفـت: تـو هـم بـرای ایـن  کـرد و 
از ظهـر حمیـد نعمتـی در ابتـدای سـه راهـی پایـگاه منتظـر تـو اسـت.... 

گذاشـتیم. حمیـد نعمتـی را دیـدم. قـرار ماقـات را در تهـران 
گفـت: مأموریت تـو بمباران  در تهـران، بـه منـزل نعمتـی رفتـم. بـه من 
را  نفـر  میلیـون  پنـج  تـا  می توانیـم  مـا  و  اسـت  تلویزیـون  و  امـام  بیـت 
کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس و یـا  گـر هـم الزم شـد در یکـی از  بکشـیم. ا

روی نـاو آمریـکا در خلیـج فـارس فـرود بیاییـم.
کـه ایـن همـه  گفتـم: شـما بـا مـردم مخالفیـد یـا بـا حکومـت  مـن بـه او 
گفت: ما با حکومـت مخالفیم، ولی  کشـتار می خواهیـد بکنیـد؟  کشـت و 
کار مـا بشـود چـاره ای نداریـم جـز اینکـه  کـه بخواهـد مانـع  هرکـس هـم 

همـه را بکشـیم.
کـردن بـا  ایـن موضـوع بـرای مـن خیلـی ثقیـل بـود و چـون از مخالفـت 
گفتم: مـن بیت امام  آنهـا هـم خصوصـًا در منـزل نعمتـی هراس داشـتم، 

را نمی توانـم بزنـم ولـی تلویزیـون را می زنـم.
کمـی صحبـت از او جـدا شـدم و بـه خانـه مـان رفتـم و موضـوع  پـس از 
گذاشـتم. مـادرم بـه  کـه زنـی سـاده و  مسـلمان بـود در میـان  را بـا مـادرم 

کار را نبایـد بکنـی، بلکـه  گفـت: تـو نـه تنهـا ایـن  شـدت ناراحـت شـد و 
گـر اطـاع ندهـی شـیرم را  کار را بگیـری و ا بایـد خبـر بدهـی و جلـوی ایـن 

حالـت نمی کنـم و از تـو رضایـت نـدارم.
کوچـک تـرم دربـاره ایـن  باالخـره تـا سـاعت 1۲ شـب بـا مـادرم و بـرادر 
گرفتـم موضـوع را به جایـی و یا به  موضـوع صحبـت می کردیـم و تصمیـم 
گفتـه بـود در جاهـای مختلـف،   کسـی اطـاع بدهـم، ولـی چـون نعمتـی 
تصمیـم  بگویـم.  را  موضـوع  ایـن  کسـی  هـر  بـه  می ترسـیدم  داریـم،  نفـر 
کاری،  محکـم  بـرای  و  بگویـم  خامنـه ای  آقـای  بـه  را  موضـوع  گرفتـم 
گفتـم:  بـرادرم  بـه  گذاشـتم و  کاغـذ نوشـتم و در خانـه  را روی  موضـوع 
گـر بایـی سـر مـن آمـد و برنگشـتم بـه هـر ترتیبی شـده این موضـوع را در  ا

کار را بگیـرد. جایـی خبـر بدهـد و جلـوی ایـن 
گفتـم  کمیتـه تلفـن زدم و  بـه  از خانـه بیـرون آمـدم و  سـاعت 1۲:30 
کـه بایـد حتمـًا بـه آقـای خامنـه ای بگویـم.  یـک خبـر خیلـی مهمـی دارم 
گفتـم: مـن یـک  زیـاد سـئوال می کردنـد،  بردنـد و چـون  کمیتـه  بـه  مـرا 
اسـت. سـاعت 4:30 صبـح  کار  در  برانـدازی  و موضـوع  خلبـان هسـتم 
گفتـم و  بـود. رفتیـم منـزل آیـت اهلل خامنـه ای ]و جریـان را بـرای ایشـان 

ایشـان دیگـران را مطلـع نمودنـد.[
)خاطـره هـا، آیـت اهلل ری شـهری، جلد اول، چاپ مرکز اسـناد انقاب 

اسـامی، صفحات 141 تا 143(

کودتای نوژه چگونه لو رفت؟

مناسبت
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حکایاتی از گلستان سعدی
راه  فـرا  توفیـق  چـراغ  مناهـی  در  را  شـده ای  گـم  الهـی  بخشـایش   

آمـد. اهـل تحقیـق در  بـه حلقـه  تـا  داشـت 
بـه یمـن قـدم درویشـان و صـدق نفـس ایشـان ذمائـم اخاقـش بـه 

کـرده. کوتـاه  گشـت دسـت از هـوا و هـوس  حمائـد مبـدل 
کـه بـر قاعـده اّول اسـت و  و زبـان طاعنـان در حـق او همچنـان دراز 

نامعـّول. زهـد و طاعتـش 
به عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای

ولیک می نتوان از زبان مردم رست
طاقت جور زبان ها نیاورد و شکایت پیش پیر طریقت برد.

کـه  کـه بهتـر از آنـی  گـزاری  کـه: شـکر ایـن نعمـت چگونـه  جوابـش داد 
پندارنـدت؟!

که بد اندیش و حسود گویی  چند 
عیبجویان من مسکینند

گه به خون ریختنم برخیزند
گه به بد خواستنم بنشینند

گوید خلق نیک باشی و بدت 
که بد باشی و نیکت بینند به 
کمال اسـت و من  لیکـن مـرا -کـه حسـن ظـن همـگان در حـق مـن بـه 

در عیـن نقصـان- روا باشـد اندیشـه بـردن و تیمـار خوردن.
ِاّنی َلُمسَتِتٌر ِمْن َعیِن جیرا

َو اهلل َیعلُم ِاسراری و ِاعانی
در بسته به روی خود ز مردم

تا عیب نگسترند ما را
در بسته چه سود و عالم الغیب

دانای نهان و آشکارا
گواهـی  کـه: فـان بـه فسـاد مـن  کـردم  گلـه   پیـش یکـی از مشـایخ 

اسـت. داده 
کن! گفتا: به صاحش خجل 

تو نیکو روش باش تا بدسگال
گفتن نیابد مجال به نقص تو 

چو آهنگ بربط بود مستقیم
گوشمال کی از دست مطرب خورد 

 یکی را از مشایخ شام پرسیدند از حقیقت تصوف
گفـت: پیـش از ایـن طایفـه ای در جهـان بودنـد بـه صـورت پریشـان و 
کنـون جماعتـی هسـتند بـه صـورت جمـع و بـه معنـی  بـه معنـی جمـع، ا

پریشان.
چو هر ساعت از تو به جایی رود دل

به تنهایی اندر صفایی نبینی
ع و تجارت ورت جاه و مال است و زر

چو دل با خدای است خلوت نشینی
کنار  کاروانی همه شـب رفته بودم و سـحر در  که شـبی در   یاد دارم 

بیشه ای خفته.
کـه در آن سـفر همـراه مـا بـود نعـره ای بـرآورد و راه بیابـان  شـوریده ای 

گرفـت و یـک نفـس آرام نیافـت.
گفتمش: آن چه حالت بود؟ چون روز شد 

کبکان  کـه بـه نالش در آمده بودنـد از درخت و  گفـت: بلبـان را دیـدم 
کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشـه. از 

بـه غفلـت  مـن  و  تسـبیح  نباشـد همـه در  مـرّوت  کـه  کـردم  اندیشـه 
. خفتـه

دوش مرغی به صبح می نالید      عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش
گوش یکی از دوستان مخلص را                            مگر آواز من رسید به 
کند مدهوش که تو را                  بانگ مرغی چنین  گفت باور نداشتم 
غ تسبیح گوی و ما خاموش گفتم این شرط آدمیت نیست             مر

 وقتـی در سـفر حجـاز طایفـه ای جوانـان صاحبـدل همـدم من بودند 
و هـم قـدم. وقت هـا زمزمـه ای بکردنـدی و بیتـی محققانـه بگفتنـدی، و 
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گر کسی از کادر درمانی بیمارستان ها،  ا
در راه خدمـت رسـانی بـه بیمـاران از دنیـا 

برود، آیا شـهید محسـوب می شـود؟
را  شـهدا  عظیـم  پـاداش  اهلل  شـاء  ان 
خواهـد داشـت ولـی حکـم شـهید در جنـگ 

نـدارد. را 
مـی خواهـم از بانـک بـرای پـول پیش 
سـودـ،  درصـد   18 بـا  ـ  بگیـرم  وام  خانـه 
اسـت،  مضاربـه  وام  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
کار  ایـن  بـرای  را  وام  اسـت  جایـز  آیـا 

کنـم؟ اسـتفاده 
گـر بـرای اسـتفاده در مـورد خاصـی  اوال: ا
مـورد  همـان  در  فقـط  شـود،  داده  وام 

کنیـد. اسـتفاده  می توانیـد 
وام  از  غیـر  بانکـی  تسـهیات  ثانیـا: 
مشـتری  ملکیـت  بـه  غالبـا   ، قرض الحسـنه 
بانـک  طـرف  از  مشـتری  بلکـه  نمی آیـد  در 
مالـک پـول مجـاز اسـت طبـق قـرارداد، آن را 
در محـل معیـن شـده توسـط بانـک مصـرف 
کند، بنابر این استفاده از آن در محل دیگر، 
تصـرف غاصبانـه بـوده و شـرعًا غیـر مجـاز و 

اسـت. ضمـان  موجـب 
بـر اسـاس دانـش پزشـکی  کـه  بیمـاری 
امـروز، امیـدی بـه شـفا و یـا بهبـود او وجود 
ممکـن  دسـتگاه  از  اسـتفاده  بـا  و  نـدارد 
آیـا  بمانـد،  زنـده  بیشـتر  روز  چنـد  اسـت 
کـردن مـدت درد و رنـج  کوتـاه  بـه منظـور 
بیمار، اسـتفاده نکردن از دسـتگاه یا قطع 
آن جایـز اسـت؟ آیا سرپرسـت یـا نزدیکان 
چنیـن  پزشـک  بـه  می تواننـد  بیمـار 

بدهنـد؟ اجـازه ای 
حفـظ جـان بیمـارـ  حتی در فرض سـؤالـ  
واجب اسـت و سرپرسـت بیمار در این مورد 

شـرعا اختیاری ندارد.

عابـدی در سـبیل منکـر حـال درویشـان بـود و بی خبر از درد ایشـان. تا برسـیدیم بـه خیل بنی هال، 
که به  غ از هـوا در آورد. اشـتر عابـد را دیدم  کـه مـر کودکـی سـیاه از حـّی عـرب بـه در آمـد و آوازی بـر آورد 

رقـص انـدر آمـد و عابـد را بینداخـت و برفت.
کرد و تو را همچنان تفاوت نمی کند. گفتم: ای شیخ! در حیوانی اثر 

کز عشق بی خبری! تو خود چه آدمیی  گفت مرا آن بلبل سحری؟  دانی چه 
کژ طبع جانوری گر ذوق نیست تو را  اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب 
لُد َتمیُل ُغصوُن الباِن ال الَحَجُر الَصّ َو ِعنَد ُهبوِب الّناشراِت َعَلی الِحمی 
گوش است که  دلی داند در این معنی  به ذکرش هر چه بینی در خروش است 
که هر خاری به تسبیحش زبانیست گلش تسبیح خوانیست  نه بلبل بر 

کـه بامـدادان  کـرد    یکـی را از ملـوک مـّدت عمـر سـپری شـد. قائـم مقامـی نداشـت. وصیـت 
کنند. کـه از در شـهر انـدر آیـد تـاج شـاهی بـر سـر وی نهنـد و تفویـض مملکت بـدو  کسـی  نخسـتین 

گدایی بود همه عمر لقمه اندوخته و رقعه دوخته. که در آمد  کسی  اتفاقًا اول 
ارکان دولـت و اعیـان حضـرت وصیـت ملـک بـه جـای آوردنـد و تسـلیم مفاتیـح قـاع و خزایـن 
گـردن از طاعـت او بپیچانیدنـد و ملـوک از  کردنـد و مّدتـی ملـک رانـد تـا بعضـی امـرای دولـت  بـدو 

گرفتنـد و بـه مقاومـت لشـکر آراسـتن. هـر طـرف بـه منازعـت خاسـتن 
فی الجمله سپاه و رعیت به هم بر آمدند و برخی طرف باد از قبض تصرف او به در رفت.

حالـت  در  کـه  قدیمـش  دوسـتان  از  یکـی  تـا  همی بـود  خاطـر  خسـته  واقعـه  ایـن  از  درویـش 
دیـدش. مرتبـه  چنـان  در  و  آمـد  بـاز  سـفری  از  بـود  قریـن  درویشـی 

گلـت از خـار بـر آمـد و خـار از پـای بـه در آمـد و بخـت بلنـدت  کـه  گفـت: منـت خـدای را عـّز و جـل 
کـرد و اقبـال و سـعادت یـاوری تـا بدیـن پایـه رسـیدی. ِاَنّ َمـع العسـِر ُیسـرًا. رهبـری 

درخت وقت برهنه است و وقت پوشیده گاه خوشیده  گاه شکفته است و  شکوفه 
کـه تو دیـدی غم نانی داشـتم  گـه  کـه جـای تهنیـت نیسـت. آن  کـن  گفـت: ای یـار عزیـز! تعزیتـم 

و امـروز تشـویش جهانی.
وگر باشد به مهرش پای بندیم گر دنیا نباشد دردمندیم  ا
گر نیست که رنج خاطر است ار هست و  حجابی زین درون آشوب تر نیست 
که دولتیست هنی جز قناعت  گر توانگری خواهی  مطلب 
تا نظر در ثواب او نکنی گر غنی زر به دامن افشاند 
که بذل غنی صبر درویش به  کز بزرگان شنیده ام بسیار 
نه چون پای ملخ باشد ز موری گوری  کند بهرام  گر بریان  ا

  از صحبـت یـاران دمشـقم مالتـی پدیـد آمـده بـود. سـر در بیابان قدس نهـادم و با حیوانات 
گل بداشـتند. کار  که اسـیر فرنگ شـدم و در خندق طرابلس با جهودانم به  گرفتم. تا وقتی  انس 
گفـت: ای فـان! ایـن  کـرد و بشـناخت و  گـذر  کـه سـابقه ای میـان مـا بـود  یکـی از رؤسـای حلـب 

چـه حالت اسـت؟!
گویم: گفتم: چه 

که از خدای نبودم به آدمی پرداخت کوه و به دشت  همی گریختم از مردمان به 
که در طویله نامردمم بباید ساخت که چه حالم بود در این ساعت  کن  قیاس 
که با بیگانگان در بوستان به  پای در زنجیر پیش دوستان 

کـرد و بـا خـود بـه حلـب بـرد و دختری  بـر حالـت مـن رحمـت آورد و بـه ده دینـار از قیـدم خـاص 
کابیـن صـد دینـار. مدتی بـر آمد، بدخـوی سـتیزه روی نافرمان  کـه داشـت بـه نـکاح مـن درآورد بـه 

گرفـت و عیـش مرا منّغص داشـتن. کـردن  بـود. زبـان درازی 
خ او هم در این عالم است دوز زن بد در سرای مرد نکو 
َو ِقنا َرَبنا عذاَب الّنار زینهار از قرین بد زنهار 

که پدر من تو را از فرنگ باز خرید؟ کرده همی گفت: تو آن نیستی  باری زبان تعّنت دراز 
کرد. گرفتار  که به ده دینار از قید فرنگم باز خرید و به صد دینار به دست تو  گفتم: بلی! من آنم 
گرگی رهانید از دهان و دست  گوسپندی را بزرگی  شنیدم 
گوسپند از وی بنالید روان  کارد در حلقش بمالید  شبانگه 
گرگ بودی چو دیدم عاقبت خود  گرگم در ربودی  که از چنگال 
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پرسش های شما
معاونت حقوقی و معاضدت قضایی کانون

قوقی
ح

اجـازه  بـدون  می توانـد  زن  آیـا 
منـزل  از  را  خـود  جهیزیـه  شـوهر 

کنـد؟ خـارج  مشـترک 
جهیزیـه متعلـق بـه زن می باشـد 
زندگـی  زمـان  در  چـه  بنابرایـن 
مشـترک و چـه بعـد آن حـق دارد آن 
کـه تمایـل  ج و بـه هـر مکانـی  را خـار
نمی توانـد  زوج  و  دهـد  انتقـال  دارد 
ممانعـت  امـری  چنیـن  بـه  نسـبت 
شـوهر  چنانچـه  ضمنـًا  آورد.  بعمـل 
فـروش  بـه  اقـدام  زن  اجـازه  بـدون 
وی  عمـل  باشـد  نمـوده  جهیزیـه 
عنـوان مجرمانـه انتقـال مـال غیـر را 
کـه مجـازات آن مطابق ماده  داشـته 
1 قانـون تشـدید مجـازات مرتکبیـن 
کاهبـرداری 1 تـا  ارتشـا و اختـاس و 
7 سـال حبـس تعزیـری و پرداخـت 

می باشـد. نقـدی  جـزای 
زن  ح  جـر و  ضـرب  اثبـات  آیـا 
طـالق  موجبـات  از  شـوهر  توسـط 

؟ می باشـد 
مقـرر  مدنـی  قانـون   1130 مـاده 
داشـته: »در صورتیکـه دوام زوجیـت 
باشـد، زوجـه  و حـرج  موجـب عسـر 

ع  شــر کـم  حا بـه  می توانـد  وی 
کنـد،  طـاق  تقاضـای  و  مراجعـه 
در  مذکـور  حـرج  و  عسـر  چنانچـه 
محکمـه ثابت شود، دادگاه می تواند 
در  و  نمایـد  طـاق  بـه  اجبـار  را  مـرد 
زن  نباشـد  میسـر  اجبـار  صورتیکـه 
داده  طـاق  ع  شـر کـم  حا اذن  بـه 
موضـوع  حـرج  و  عسـر  می شـود.« 
ایـن مـاده عبـارت اسـت از بـه وجـود 
زندگـی  ادامـه  کـه  وضعیتـی  آمـدن 
همـراه  مشـقت  بـا  زوجـه  بـرای  را 
سـاخته و تحمـل آن مشـکل باشـد 
یکـی از مـوارد عسـر و حـرج ضـرب و 
گونـه سـوء رفتـار مسـتمر  جـرح یـا هـر 
کـه عرفـًا باتوجـه بـه وضعیـت  )مـرد( 
بنابرایـن  نباشـد.  تحمـل  قابـل  زن 
کتـک  چنانچـه مـردی عـادت زشـت 
کار و  کاری داشـته باشـد، تکـرار ایـن 
ایـن مـورد،  محکومیتهـای مکـرر در 
آنـرا  دادگاه  کـه  اسـت  موجباتـی  از 

محسـوب  حـرج  و  عسـر  زن  بـرای 
حکـم  زن  درخواسـت  بـه  و  نمـوده 
طـاق صـادر می نمایـد. نکتـه حائـز 
که  اهمیـت در ایـن خصـوص آنسـت 
ضـرب و جـرح معمـواًل بـرای بـار اول 
حـق طـاق بـه زن نخواهـد داد چـرا 
کـه بنـد )4( تبصـره ذیـل مـاده مذکور 
می گویـد: »ضـرب و شـتم یـا هرگونـه 
عرفـًا  کـه  زوج  مسـتمر  رفتـار  سـوء 
قابـل  زوجـه  وضعیـت  بـه  توجـه  بـا 
در  جهـت  بهمیـن  نباشـد«  تحمـل 
عملـی  چنیـن  مجـدد  تکـرار  صـورت 
توسـط شـوهر، زن حـق طـاق دارد. 
همچنیـن بند )۲( از 1۲ شـرط ضمن 
داشـته:  مقـرر  الزم  ج  خـار یـا  عقـد 
زوج  معاشـرت  سـوء  یـا  رفتـار  »سـوء 
کـه ادامـه زندگـی را بـرای  بـه حـدی 
کنـد.« یعنـی  زوجـه غیرقابـل تحمـل 
بـد رفتـاری غیـر قابـل تحمـل مـرد بـا 

فرزنـدان. و  زن 
در قانـون بـرای توهیـن بـه افـراد 
گرفتـه شـده  چـه جرائمـی در نظـر 

اسـت؟
قانـون   608 مـاده  مطابـق 
)تعزیـرات(،  اسـامی  مجـازات 
قبیـل فحاشـی  از  افـراد  بـه  توهیـن 
و اسـتعمال الفـاظ رکیـک چنانچـه 
موجـب حـد قـذف نباشـد مرتکـب 
 74 تـا  شـاق  مجـازات  بـه  جـرم 
ضربـه و یـا پنجـاه هـزار ریـال تـا یـک 
میلیون ریـال جزای نقدی محکوم 
ایـن  در  مذکـور  توهیـن  می گـردد. 
محسـوب  ســاده  توهیـن  مـاده 
افـراد در  واژه   از  می شـود. مقصـود 
صـدر مـاده صرفـًا اشـخاص حقیقی 
)افـراد عـادی( می باشـد و اشـخاص 
حقوقی یعنی ادارات و سازمان ها را 
شامل نمی شـود. زیرا همانطوریکه 
اسـت  جرمــی  توهیـن  شـد  اشـاره 
افـراد  بـه حیثیــت و شـخصیت  کـه 
جـرم  هماننـد  می نمایـد  برخـورد 
اشـخاص  جهـت  به همیـن  افتـرا، 
ایـن  بـه  شـخصیت  دارای  حقوقـی 

نیسـت. معنـا 

از  نقـدی 
هـزار  پنجـاه 

تـا یـک میلیـون  ریـال 
فلـذا  می باشـد.  ریـال 

مجـازات  اعمـال  بـه  اختیـار 
شـاق و یـا جـزای نقـدی بـا قاضـی 

خواهـد  جـرم  بـه  کننـده  رسـیدگی 
بـود. مجـازات مقـرر در مـاده قانونـی 
کـه  اسـت  بگونـه ای  اشـاره  مـورد 
گرفته در قالب  گاهـی توهین صورت 
مجـازات  اعمـال  قابـل  مزبـور  مـاده 
گاهـی  دیگـر  عبـارت  بـه  نمی باشـد 
طریـق  از  افـراد  حیثیـت  بـه  تعـرض 
مجـازات  اعمـال  موجـب  توهیـن 

شـد.  خواهـد  حـدی 
پـدر  فـوت  از  پـس  چنانچـه 
ملـک  وراث  از  یکـی  خانـواده، 
سـند  هنـوز  کـه  را  )پـدر(  متوفـی 
نگردیـده  منتقـل  ورثـه  بنـام  آن 
تخلیـه  از  و  کـرده  تصـرف  اسـت 
ورثـه  آیـا  نمایـد،  خـودداری  آن 
که  می تواند به اسـتناد سـند ملک 
بنـام پدرشـان  می باشـد تقاضـای 
خلـع یـد نماینـد یـا اینکه تـا تنظیم 
سـند رسـمی بر مبنای سـهم االرث 
بنـام هـر یـک از وراث، درخواسـت 

نمی باشـد؟ میسـر  یـد  خلـع 
با فوت متوفی )پدر( حقوق سـند 
گردیده   به وراث منتقل 

ً
رسـمی قهرا

از  یـک  هـر  آنـان،  وراثـت  احـراز  بـا  و 
ورثـه منفـردًا و یـا مجتمعـًا می توانند 
خلـع یـد از ملـک پـدر متوفـی خـود را 
از مرجع قضائی درخواسـت نمایند.

توهیـن  قانونگــذار 
طریـق  از  را  افـراد  بـه 

الفـاظ  اسـتعمال  و  فحاشـی 
رکیـک ممکـن دانسـته اسـت، زیـرا 

و  اهانـت  کیفـری  مقـررات  نظـر   از 
کار بـردن  توهیـن عبـارت اسـت از بـه 
که صریح و آشـکار باشـد و یا  الفاظی 
کـه  ارتـکاب اعمـال و انجـام حرکاتـی 
در  بـا  و  جامعـه  عرفیـات  لحـاظ  بـه 
گرفتن شـرایط زمانـی و مکانی و  نظـر 
موقعیـت اشـخاص موجـب تخفیف 
و تحقیـر آنـان شـود و حتـی می توانـد 
بـه وسـیله رفتـار و نوشـتن یـا تصویـر 

نیـز واقـع شـود.
جـرم توهیـن می توانـد بـه شـکل 
کردار، نوشـتار و حتی اشـارات  گفتار، 
مختلـف دسـت و چشـم و نظایـر آن 
مثـل  اعمالـی  ترتیـب  بدیـن  باشـد. 
دیگـری،  روی  دهـان  آب  انداختـن 
یـا  دیگـری  آمیـز  تحقیـر  دادن  هـل 
یـا  کاه  آمیـز  خشـونت  برداشـتن 
تحقیـر  و  شـخص  سـر  از  روسـری 
توهیـن  مصادیـق  از  می توانـد  وی، 

شـود. محسـوب 
جـرم  مـاده  ایـن  در  مذکـور  جـرم 
می گـردد  محسـوب  گذشـت  قابـل 
کی، مرتکب  بنابرایـن بـا شـکایت شـا
کیفـری خواهـد  جـرم قابـل تعقیـب 
بـرای  اسـت  توضیـح  بـه  الزم  بـود. 
تحقـق جـرم توهین حضور شـخصی 
کـه بـه او توهین شـده اسـت ضروری 
توهیـن  همچنیـن  نمی باشـد، 
صـورت  هـم  غیابـی  اسـت  ممکـن 
کسـی  گیـرد ماننـد اینکـه پشـت سـر 
که غایب اسـت و در آن محل حضور 

باشـد.  آمـده  بعمـل  نـدارد 
مرتکـب  کـه  فـردی  مجـازات 
توهین سـاده می شود همانطوریکه 
ذکـر شـد بـه داللت مـاده 608 قانون 
مذکـور تـا 74 ضربـه شـاق یـا جـزای 
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بـه  همدیگـر  بـرای  همسـایگان  یـا  همسـایه 
و  همـدم  زندگـی،  شـریک  نـوع  یـک  اعتبـاری 
می رونـد  شـمار  بـه  پشـتیبان  و  یـاور  و  همـراز 
و  الهـی  نعمـت  حقیقـت  در  خـوب  همسـایه  و 

اسـت.  خانـه  برکـت 
همسـایه  نقـش  الـّدار«  ُثـَمّ  »اْلجـاّرُ  حدیـث  
آسـایش  و  آرامـش  تحقـق  بـرای  را  مناسـب 
بـرای  کـه  منزلـی  کیفّیـت  از  بیشـتر  زندگـی 
سـکونت انتخـاب می کنیـم بـا اهمیـت و قابـل 
کـردار مسـالمت آمیـز و  توجـه می دانـد. رفتـار و 
بـا همدیگـر، یـک  احتـرام متقابـل همسـایگان 
ضـرورت و فریضه اجتناب ناپذیر اسـت. انسـان 
شـاید روزهـا و ماه هـا دیـدار و مواجهـه حضوری 
مواقـع  اّمـا  باشـد  نداشـته  خـود  همسـایه  بـا 
آیـد  پیش بینـی نشـده ای ممکـن اسـت پیـش 
کمـک در رفـع مشـکات، همسـایه ها  کـه بـرای 

باشـند.  نیازمنـد  همدیگـر  بـه 
ایـن  پیشکسـوتان  مـا  خدمتـی  تجربـه 
کـه  اسـت  کـرده  روشـن  مـا  بـرای  را  واقعیـت 
گزینش همسـایه ها برای معاشـرت  درخصوص 
بـکار  و  داشـته  مصـروف  بیشـتری  توجـه  بایـد 
ک  کـه در مواقعـی اشـترا بـرد. عمـًا دیـده شـده 
ضـرورت  کـه  می آیـد  پیـش  منافعـی  تضـاد  یـا 
دارد همسـایگان صمیمانـه و بـا احتـرام و مـدارا 
همدیگـر  از  یـا  بشـتابند  هـم  یـاری  بـه  ادب  و 
کـه  می کنـد  ایجـاب  ایـن رو  از  کننـد  حمایـت 
همسـایگان خـود را بشناسـیم، لزومـًا و همـواره 

با ادب و احترام و رأفت و مهربانی و خوشروئی 
بـا آنـان روبـرو شـویم و در مواقـع لـزوم بـه یـاری 
هـم بشـتابیم. رسـم انسـانیت و درک و فهـم و 
رفتـار  و  سـلوک  کـه  مـی دارد  الزم  نگـری  آینـده 
کنیـم و  بـا همسـایه را مراعـات  مسـالمت آمیـز 
کوتاهـی  در برقـراری مـوّدت و دوسـتی بـا آنـان 

 . نکنیـم
بـا  اسـت  ممکـن  زندگـی  کـوران  در  مـا  همـه 
مواجـه  نامایماتـی  و  مشـکات  گرفتاری هـا، 
نیـاز  فـوری  یـاری  و  معاضـدت  بـه  کـه  شـویم 
غالبـًا  شـرایط  ایـن  در  اسـت  طبیعـی  باشـد. 
دوسـتان  و  اقربـا  فامیـل،  بـه  آسـان  دسترسـی 
مشـکل اسـت و وقـت و فرصـت الزم دارد. ولـی 
کـه می توانـد در این مواقع  این همسـایه اسـت 

بشـتابد. انسـان  به یـاری 
از اینـرو ایجـاب می کنـد در مواقعی بخصوص 
ماننـد  شـادی ها و غم هـا، همسـایه ها همدیگر 
را دریابنـد و شـریک غـم و شـادی هـم باشـند. 
خاطـرم هسـت مـردی پریشـان و مضطـرب بـه 
داشـت:  اظهـار  مقّدمـه  بـدون  و  آمـد  کانتـری 
از دسـت همسـایه اش به سـتوه آمـده اسـت و 
برف هـای  امـروز  کـرد،   اضافـه  نـدارد.  آسـایش 
پشـت بـام خـود را بـه حیـاط خلـوت مـا ریختـه 
پرخـاش  بـه  شـروع  کردیـم  اعتـراض  وقتـی  و 
اینکـه  بعنـوان  و  نمـود  نـاروا  حرف هـای  و 
بچه هـای مـن تـوِپ بـازی را بـه درب منزلشـان 
کوبیده انـد خـود را محـّق دانسـته و بـا ریختـن 

نقش همسایه در زندگی انسان
سرهنگ بازنشسته دکترفیروز علیزاده  منصوری     

کـرده اسـت. بـرف بـه منزلمـان خـود را آرام 
کردیـم، او نیـز بـا حالـت  همسـایه او را احضـار 
ایـن  از  »مـن  گفـت:  عصبـی  و  جانـب  بـه  حـق 
کـه همسـایه خوبـی نیسـت شـکایت دارم،  آقـا 
نـگاه  مـا  حیـات  بـه  منـزل  پنجـره  از  مرتـب 
کنجـکاوی رفـت و آمدهـای مـا را  بـا  می کنـد و 
آن  تـا  کوشـیدیم  بسـیار  و....  می کنـد«  کنتـرل 
بـا  و  دهیـم  آشـتی  و  کنـم  آرام  را  همسـایه  دو 
و  مـدارا  و  گذشـت  ضـرورت  الزم،  توصیه هـای 

کنیـم. گوشـزد  را  همسـایگی  حرمـت  حفـظ 
گونـه حـوادث در بسـیاری  بـدون تردیـد ایـن 
خ داده و حتی  از خانواده هـا در بیـن همسـایه ر

کشـیده شـده اسـت.  بـه مراجع قضایی 
و  ایـن رو همسـایه خـوب یک نـوع نعمـت  از 
بایـد قـدر بدانیـم و  مرهمـت و توفیـق اسـت و 

باشـیم. سپاسـگزار 
در ایـن پنـج روز  عمرناپایـدار بایـد موجباتـی 
الهـی  تفضـل  و  عنایـت  پرتـو  در  کـرد  فراهـم 
کاشـانه و راحتـی بـرای خـود و خانـواده  خانـه و 
خویـش فراهـم سـازیم و بـه جـای برخوردهـای 
بـا  بدرفتـاری،  و  خشـنونت  و  تنـدی  و  نـاروا 
مـردم زمانـه خـوش رفتـاری، صداقـت و رأفت و 
کـه تامین  کنیـم. بدیهی اسـت  مهربانـی پیشـه 
کاربـرد اخـاق خـوب و انسـانیت  رضـای الهـی و 
کـردن  و در پرتـو آن بـا آرامـش و آسـایش زندگـی 
و محقـق می شـود و بهتریـن طریـق رسـیدن به  

اسـت. همیـن  مسـالمت آمیز  زندگـی 
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حمایت سردار فرمانده انتظامی استان 
آذربایجان شرقی از بازنشستگان نیازمند

جلسه بررسی مشکالت حقوق بازنشستگان
کانون استان در 

دیدار با سردار فرمانده انتظامی 
استان اردبیل

آذربایجان غربیآذربایجان شرقی

اردبیــــل

آمـده  پیـش  اقتصـادی  وضعیـت  و  کرونـا  بـا  مبـارزه  ایـام  در 
بـا  نیازمنـد  افـراد  بـرای  مالـی  کمک هـای  بـه  نیـاز  احسـاس  و 
کارکنـان  و همیـاری  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  مسـاعدت سـردار 
انتظامـی اسـتان و همـکاری معاونـت نیـروی انسـانی و معاونـت 
بسـته های  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  و  پشـتیبانی  و  آمـاد 
بـا  نیازمنـد،  بازنشسـتگان  بـرای  معیشـتی )کمک هـای مومنانـه( 
حقـوق پاییـن تـر از دو و نیـم میلیـون تومـان دریافتـی و همچنیـن 
بازنشسـتگان نیازمنـد دارای بیماری هـای صعـب العـاج تهیـه و 

شـد. توزیـع 
سـردار "حسـین عبـدی" در حاشـیه برگـزاری رزمایـش همدلـی 
مقـام  فرمایـش  برابـر  گفـت:  اسـتان  انتظامـی  کارکنـان  مومنانـه 
اسـت  بـاز  دستشـان  کـه  مردمـی  العالـی(  رهبری)مدظلـه  معظـم 
کمـک و یـاری بـه نیازمنـدان  و توانایـی دارنـد بایسـتی در زمینـه 
کارکنـان انتظامی اسـتان  فعالیـت وسـیعی داشـته باشـند، و امـروز 

ح نشـان دادنـد. مشـارکت خـود را در ایـن طـر
کارکنـان انتظامـی بـا اهـداء  ح  وی در ادامـه افـزود: در ایـن طـر
نیازمنـد  بازنشسـته  همـکاران  کمـک  بـه  ریـال  میلیـون   850
شـتافتند )کـه بـرای ایـن منظـور مبلـغ یـک میلیـارد و 5 میلیـون 
ریـال نیـز بـا تدابیـر فرمانـده انتظامـی اسـتان از اعتبـارات اسـتانی 

یافـت( اختصـاص 
کرد: تعداد 6۲6  ارشـدترین مقام انتظامی اسـتان خاطر نشـان 
کـدام بـه ارزش 3 میلیـون ریـال  تهیـه و بیـن  سـبد معیشـتی هـر 
بـا  نیازمنـد  سـربازان  و  بضاعـت  بـی  و  معسـر  بازنشسـته  کارکنـان 

کرامـت انسـانی توزیـع شـد. حفـظ آبـرو و 
االسـام  حجـت  رزمایـش   ایـن  در  کـه  می شـود  اضافـه 
"حسـین محبـی" رئیـس عقیدتـی سیاسـی اسـتان نیـز حضـور 

داشـت.

ح همسـان سـازی حقـوق در فروردیـن مـاه   در پـی اجـرای طـر
سـال 1399 و نارضایتی تعدادی از بازنشسـتگان، ضمن دعوت از 
کل محترم تامین اجتماعی نیروهای مسـلح اسـتان جناب  مدیر 
سـرهنگ عدالت نمون و تعدای از بازنشسـتگان انتظامی اسـتان 
کـه عمدتـا، در زمـان خدمـت دارای جایگاه 18 بـوده اند، با رعایت 
کانون تشکیل یافت.  موازین بهداشـتی جلسـه ای در اتاق جلسه 
بـدوا چنـد نفـر از ایـن عزیـزان نارضایتـی خودشـان را از وضعیـت 
افزایش سـالیانه و فاصله فاحش حقوق بازنشسـتگان با شـاغلین 
بـا  زندگـی  سـنگین  ج  مخـار بـا  دریافتـی  حقـوق  تکافـوی  عـدم  و 
توجـه بـه تـورم بازار، وضعیت سـهام مهرگان و عدم پرداخت سـود 
کارت ایثارگـری  سـرمایه و حتـی اصـل سـهام بـه آنـان، عـدم صـدور 
کـد ایثارگـری بـه بازنشسـتگان ناجـا نارضایتـی و  و چگونگـی ارائـه 

گایـه منـدی خـود را اعـام داشـتند. 

تشـریح  بـه  سـخنانی  طـی  نمـون  عدالـت  آقـای  درادامـه 
کلـی بازنشسـتگان در سـطح نیروهـای مسـلح پرداختـه  وضعیـت 
و ضمـن بحـق دانسـتن مطالبـات حاضریـن قـول مسـاعد دادند تا 
مشـکات آنـان را بـه مسـئولین امـر منعکـس و پیگیریهـای الزم را 

آورد. خواهنـد  بعمـل 

کانون اسـتان  کارکنان  سـرهنگ بازنشسـته میـر توحید آشـنا باتفـاق 
کانـون شهرسـتان مشـگین شـهر بـا همراهـی  و رئیـس دفتـر نمایندگـی 
تعـدادی از بازنشسـتگان شهرسـتان مشـگین شـهر بـا حضـور در دفتـر 

ستانی
ار ا

اخب
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کانون و هیأت همراه با فرمانده  دیدار رئیس 
انتظامی استان

توزیع بسته بهداشتی به تعدادی از 
بازنشستگان استان

اصـــفهان

الـبــرز
کردنـد  کار سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار هوشـنگ حسـینی بـا وی دیـدار 
کانون باسـتحضار سـردار  گزارشـی اجمالـی از فعالیتهای  در ایـن دیـدار، 
گـذاری  وا فرماندهـی در  عنایـت  از  و  رسـید  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
شهرسـتان  کانـون  نمایندگـی  دفتـر  بـه  قوامیـن  بانـک  سـاختمان 
سـردار  ادامـه  در  شـد.  قدردانـی  تقدیـر  لـوح  تقدیـم  بـا  شـهر  مشـگین 
بازنشسـتگان  کانـون  برنامه هـای  از  خـود  حمایـت  ادامـه  بـر  حسـینی 

کردنـد. کیـد  اسـتان تا

کانـون بازنشسـتگان اسـتان اصفهـان و هیـأت همـراه با حضور  رئیـس 
فرمانـده  میرحیـدری  محمدرضـا  پاسـدار  دوم  سـرتیپ  سـردار  دفتـر  در 
کردنـد. در ایـن دیـدار ضمـن  انتظامـی اسـتان اصفهـان بـا ایشـان دیـدار 
اسـتان،  انتظامـی  جدیـد  فرمانـده  عنـوان  بـه  ایشـان  انتصـاب  تبریـک 

کردنـد. بـرای وی آرزوی موفقیـت و سـربلندی 
کانـون  تشـکیل  اهـداف  بابیـان  کانـون  رئیـس  جلسـه  ایـن  در 
گرفتـه، بـه تشـریح  کـه از بـدو تأسـیس صـورت  بازنشسـتگان و اقداماتـی 
چالشـهای اساسـی پرداخت و خواسـتار حمایت و پشـتیبانی فرماندهی 
ارائـه  منظـور  بـه  کانـون  شـکوفایی  و  رشـد  جهـت  در  اسـتان  انتظامـی 

گفـت انشـاء اهلل  خدمـات بهتـر و بیشـتر بـه جامعـه پیشکسـوتان شـد و 
کانـون بـه اسـتقال در منابـع برسـد  و امیـد اسـت در آینـده تامین زمین، 

گـردد. کانـون اسـتان عملـی  بـرای 
از  گزارشـی  اصفهانـی  بـزاز  مصطفـی  بازنشسـته  سـرهنگ  ادامـه  در 
کرد و  کانـون اسـتان را تشـریح  گرفتـه در  خدمـات و فعالیت هـای صـورت 
در ادامـه تعـدادی از بازنشسـتگان به نمایندگـی از اعضای جامعه هدف 

بـه بیـان مشـکات پرداخـت.
سـردار میـر حیـدری نیـز در سـخنانی ضمـن ابـراز رضایـت از عملکـرد 
کانون، دستورات الزم در مورد دیدار از بازنشستگان و مستمری بگیران 

کـرد. و همچنیـن رفـع مشـکات آنـان صـادر 

کرونـا و بـه منظـور حفـظ سـامت اعضـاء  بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس 
بـا اولویـت افـراد در معـرض خطـر )جانبـازان، بیمـاران و...( بـا هماهنگـی 
گرفتـه بـا فرماندهـی انتظامـی اسـتان، تعدادی بسـته بهداشـتی  صـورت 
کننـده، دسـتکش و ماسـک توسـط معاونـت  شـامل مایـع ضـد عفونـی 
نیـروی انسـانی فرماندهـی انتظامـی اسـتان تهیه و طـی مراجعه به درب 
منـازل ۲94 نفـر از اعضـاء مـورد اشـاره در سـطح اسـتان بسـته مذکـور بـه 
آنـان تحویـل شـد.   همچنیـن توسـط معاونـت مذکور از شـانزده خانواده 

ایتـام سرکشـی و هدیـه نقـدی بـه هـر یـک از آنـان تقدیـم شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت، توسـط سـردار فرمانـده انتظامی اسـتان، بـه دو نفر 
از جانبـازان بازنشسـته عـاوه بـر سـبد بهداشـتی هدایایـی )نقـدی و غیـر 

گردید. نقـدی( بـه رسـم یـاد بـود نیـز تقدیـم 
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کانون استان ایالم با سردار  دیدار رئیس 
فرماندهی انتظامی استان 

ارائه 776 مورد مشاوره حقوقی و خدمات 
کانون تهران بزرگ قضایی به اعضای 

کمیسیون معسرین نیروهای مسلح  برگزاری 
استان بوشهر 

ایـــالم

بوشهــــر

تهــران بزرگ

بازنشسـته  دوم  سـرهنگ  ایـام  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
و  دیـدار  یـاری  نورعلـی  پاسـدار  دوم  سـرتیپ  سـردار  بـا  زاد  بیـگ  علـی 
کـرد. در ایـن برنامـه از توجهـات سـردار یـاری بـه بازنشسـتگان و  ماقـات 
کانـون اسـتان تقدیـر و قدردانی بعمـل آمد. در این  خانواده هـای آنـان و 
راسـتا با موافقت سـردار یاری فرمانده محترم اسـتان مقرر شـد مبلغ 1۲ 
کریـم اهـل بیـت امـام  میلیـون تومـان بـه منظـور تقویـت موسسـه خیریـه 
بازنشسـتگان  بـه  مالـی  و مسـاعدت  کمـک  )ع( جهـت  حسـن مجتبـی 

گـردد. نیازمنـد بـه حسـاب موسسـه واریـز 

جلسـه  اسـتان  کانـون  نیازمنـد  اعضـای  بـه  کمـک  راسـتای  در 
تامیـن اجتماعـی  رئیـس سـازمان  بـا حضـور  کمیسـیون معسـرین 
مقـدم،  ثابـت  عبـاس  سـرهنگ  جنـاب  اسـتان  مسـلح  نیروهـای 
مدیـر اداره بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح آقـای مهنـدس غامعلی 

سـرهنگ  جنـاب  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس  وفایـی، 
کمیسیون معسرین  بازنشسته علمدار باقری و همچنین اعضای 
اسـتان در دفتـر ریاسـت سـاتا اسـتان برگـزار شـد.  در ایـن جلسـه 
که واجد  پرونده تعداد 49 نفر از پیشکسـوتان و مسـتمری بگیران 
تأمیـن  یـا هزینه هـای  و  پرسـتاری  کمـک هزینـه  شـرایط دریافـت 
ح و در ایـن خصـوص در جهـت نحـوه حمایـت از  دارو بودنـد مطـر
کمـک هزینه ای  گیری شـد و مقرر شـد تا پایان سـال  آنـان تصمیـم 

بـه آنـان اختصـاص یابـد.

بازنشسـتگان  کانـون 
بنـد  برابـر  بـزرگ  تهـران 
و  کانـون  اساسـنامه   ۲
بـه  کمـک  منظـور  بـه 
حقوقـی  مشـکات  رفـع 
بازنشسـتگان  قضایـی  و 
آنـان  محتـرم  خانـواده  و 
وکای  از  گیـری  بهـره  بـا 
حقوقدانـان  و  دادگسـتری 
کـه قبـا در ناجـا خدمـت نمـوده و بازنشسـته شـده اند  برجسـته 
و همچنیـن فرزنـدان وکیـل آنـان، اقدام به ارائه مشـاوره حقوقی 
دادخواسـت،  نامـه،  )اظهـار  از  اعـم  رایـگان  قضایـی  خدمـات  و 
لوایـح حقوقـی و قضایی...( به بازنشسـتگان ومسـتمری بگیران 

می نمایـد.  محتـرم 
کنون تعداد776 مورد مشـاوره  از شـش ماهه دوم سـال 98 تا 
حقوقـی و خدمـات قضایـی رایـگان بـه عزیـزان بازنشسـته  ارائـه 
گردیـده اسـت )مشـاوره حقوقـی 310 مـورد، مشـاوره خانـواه 6۲ 
خدمـات  وهمچنیـن  مـورد  امورکیفـری176  در  مشـاوره  مـورد، 
قضایـی امورحقوقـی 109 مـورد، خدمـات قضایـی امرخانواده۲5 

کیفـری94 مـورد( مـورد و خدمـات قضایـی امـور 
کـم قضایی و هزینه های ناشـی از آن  همچنیـن حضـور در محا
کیـل وهـر  اعـم از )هزینـه دادرسـی، ابطـال تمبـر، حـق الزحمـه و 
کـه  گونـه هزینه هـای مربـوط( بـر عهـده مـوکل و متقاضـی بـوده 
کانـون انجـام خواهد شـد. بـا نظـارت مسـتقیم مسـئول حقوقـی 

الزم بـه ذکـر اسـت هزینه هـای یـاد شـده برابـر تعرفـه اعامـی از 
کـه بدیهـی اسـت  کانـون بازنشسـتگان ناجـا بـوده  کانـون وکا و 
ج از مجموعـه ارزانتـر و بـه صرفـه تـر  نسـبت بـه وکای آزاد و خـار

خواهـد بـود.
کانون  کنـون تعـداد 47 نفـر وکیـل و مشـاوره حقوقـی با ایـن  تـا 

همـکاری دارند.
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کانون ها  برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی 
در سال 1399

گودرزی  کنفرانس با سردار  برگزاری جلسه ویدئو 
ریاست سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح

اهداء 200 بسته معیشتی در رزمایش عظیم 
همدلی و مواسات

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

کانونهای بازنشستگان    بیست و پنجمین  جلسه شورای هماهنگی 
بـا  بختیـاری  و  محـال  چهـار  اسـتان  انتظامـی  نیـروی  و  سـپاه  و  ارتـش 
موضوع بررسـی همسان سـازی حقوق بازنشسـتگان و توقعات و تبعات 
کانـون بازنشسـتگان سـپاه اسـتان بـا  ناشـی از ایـن اقدامـات در محـل 
کارشناسـان مربوطـه برگـزار  کانونهـای مذکـور و  حضـور روسـای محتـرم 
)انتظامـی( اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس   جلسـه  ایـن  در  شـد. 
پنـج سـال  ایـن شـورا در  اهـم فعالیت هـای  قربانـی  آقـای عبدالحسـین 
کـرد. در ادامـه اعضـای جلسـه نقطـه نظـرات خـود را  گذشـته را تبییـن 
بیـان  بازنشسـتگان  نارضایتـی  و  حقـوق  همسان سـازی  خصـوص  در 

کانـون بازنشسـتگان  کردنـد. همچنیـن مقـرر شـد دبیـری ایـن شـورا بـه 
گـردد. در پایـان مصـوب شـد مصوبـات و  سـپاه پاسـداران اسـتان انتقـال 
کانـون سـپاه پاسـداران بـه  پیشـنهادات توسـط دبیـر شـورای هماهنگـی 

گـردد. کانـون مربوطـه بـه  مرکـز ارسـال 

بـه منظـور بررسـی مشـکات پیشکسـوتان نیروهـای مسـلح اسـتان، 
گـودرزی، ریاسـت سـازمان بازنشسـتگی جلسـه ویدئویـی بـا سـردار 

 نیروهـای مسـلح در محـل سـالن جلسـات سـازمان تامیـن اجتماعـی 
گردید. نیروهـای مسـلح اسـتان برگـزار 

گـودرزی  سـردار  بـا  کنفرانـس  ویدئـو  1399/3/۲4جلسـه  مورخـه 
سـالن  محـل  در    مسـلح،  نیروهـای  بازنشسـتگی  سـازمان  ریاسـت 
جلسـات سـازمان تامین اجتماعی نیروهای مسـلح اسـتان خراسـان 
جنوبـی بـا حضـور رئیـس سـازمان و معاونیـن ساتــا اسـتان و رؤسـای 

گردید. همچنین  کانون هـای ناجـا، سـپاه و آجا بـه صورت زنده برگـزار 
در این جلسه تعداد ۲ نفر از پیشکسوتان ناجا، ۲ نفر از پیشکسوتان 
و  اقتصـادی  دارای وضعیـت  کـه  آجـا  پیشکسـوتان  از  نفـر   ۲ و  سـپاه 
معیشـتی نابسـامانی و دارای مشـکات بودند، حضور داشـته و موارد 
ح و ایشـان قول هـای مسـاعدی در  و مشـکات خـود را بـا سـردار مطـر
حـد تـوان در جهـت برطـرف نمـودن  مشـکات ایـن عزیـزان عنـوان 

نمودنـد.

کانون هـای بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح اسـتان،  در ادامـه رؤسـای 
را  کانون هـا  و  سـازمان  اهـداف  تحقـق  در  موجـود  مشـکات  و  مسـائل 
چـه  هـر  برگـزاری  جهـت  در  مناسـب  راهکار هـای  همچنیـن  و  ح  مطـر
گـودرزی هـم توجهـات  ارائـه نمودنـد و در ادامـه سـردار  بهتـر برنامه هـا 
و ارشـادات الزم را عنـوان  نمودنـد. ایـن جلسـه در سـاعت 16:30 بـا ذکـر 

یافـت.   صلـوات خاتمـه 

در راسـتای تحقـق منویـات مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر راه اندازی 
خـوب  بسـیار  همـکاری  بـا  و  مواسـات  و  همدلـی  عظیـم  رزمایـش 
از  خانـواده  دویسـت  بـر  بالـغ  تعـداد  بـه  اسـتان،  انتظامـی  فرماندهـی 
پیشکسـوتان و مسـتمری بگیران  و ظیفـه بگیـران معلـول خدمتـی و 

ابتدای خبر
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کـه بعضـًا دارای فرزنـد معلـول و بیماری هـای صعـب  متوفـی و معسـر 
العاج بودند ۲00 بسـته معیشـتی به ارزش هر سـبد حدودًا ۲.500.000 
ریـال توزیـع شـد. در ایـن رزمایـش ریاسـت محتـرم سـازمان عقیدتـی 
کـه جهـت معارفه رئیس جدید عقیدتی سیاسـی اسـتان  سیاسـی ناجـا 
در مشـهد حضور داشـتند، در خصوص تحقق فرمایشـات مقام معظم 
انتظامـی  فرماندهـی  تقـوی  سـردار  نمودنـد.  عنـوان  مطالبـی  رهبـری 
اسـتان نیـز ضمـن تشـریح اقدامـات انجـام شـده در رابطـه بـا تأمیـن و 
توزیـع اقـام اعـام داشـتند فرماندهـی انتظامی اسـتان مانند همیشـه 
کانـون خصوصـًا معیشـت  تقویـت  راسـتای  بـوده و در  کانـون  کنـار  در 

کوششـی دریـغ نخواهـد ورزیـد. پیشکسـوتان از هیـچ 

کنفرانس با ریاست  برگزاری جلسه ویدیو 
سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح

کنفرانسی ریاست سابا با روسای  جلسه ویدئو 
کانون های استان

تشکیل قرارگاه تحول آفرینی در منزلت و 
معیشت اعضای وابسته

خــراسان شمالی

زنـــجان

خـــوزستان

کرونـا و بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی  بـا توجـه بـه شـیوع بیمـاری 
سـازمان  ریاسـت  گـودرزی  سـردار  حضـور  بـا  کنفرانسـی  ویدئـو  جلسـه 

گردیـد.  برگـزار  مسـلح  نیروهـای  بازنشسـتگی 
تامیـن  مدیـرکل  سـروقدمقدم  دکتـر  کـه  کنفرانـس  ویدئـو  ایـن  در 
اجتماعـی اسـتان، آقـای خالـق زاده ریاسـت اداره بازنشسـتگی اسـتان و 
کانون هـای اسـتان حضـور داشـتند در مـورد مشـکات مبتابـه  روسـای 
پیشکسـوتان نیروهای مسـلح اعم از حقوق و مزایا، همسان سـازی و... 

بحـث و تبـادل نظـر صـورت پذیرفـت.

اعضـای  معیشـت  و  منزلـت  در  آفرینـی  تحـول  قـرارگاه  جلسـه  اولیـن 
کننـده فرماندهـی  وابسـته )قـرارگاه تابـان( بـا حضـور معـاون هماهنـگ 
اسـتان خوزسـتان تشـکیل شـد. ایـن جلسـه در دفتـر معـاون هماهنـگ 
کننـده و بـا حضـور رئیـس بازرسـی و معاونیـن نیـروی انسـانی، آمـوزش، 

رئیـس  و  تعـاون  بنیـاد  نماینـده  و  بهـداد  اجتماعـی،  برنامـه،  و  ح  طـر
گردیـد.  برگـزار  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون 

و  تشـکیل  از  هـدف  کننـده  هماهنـگ  معـاون  جلسـه  ایـن  در 
اعضـای  معیشـت  و  منزلـت  در  آفرینـی  تحـول  قـرارگاه  فعالیت هـای 
وابسـته در ناجـا از بـدو ابـاغ دسـتورالعمل و تشـکیل قـرارگاه راتشـریح 

رسـید. اعضـا  تصویـب  بـه  بنـد   8 در  مصوباتـی  خاتمـه  در  و  نمـود 

کانون هـای بازنشسـتگان نیروهـای  جلسـه شـورای هماهنگـی روسـای 
مسـلح اسـتان در خصوص بررسـی رویکردها و سیاسـت های سـابا در سال 
کانون هـای بازنشسـتگان آجـا، ناجـا، سـپاه اسـتان  99 بـا حضـور روسـای 
کل تامیـن اجتماعـی نیروهـای مسـلح اسـتان و همچنیـن سـردار  و مدیـر 
ویدئـو  طریـق  )از  مسـلح  نیروهـای  بازنشسـتگی  سـازمان  رئیـس  گـودرزی 
مسـلح  نیروهـای  اجتماعـی  تامیـن  کل  اداره  جلسـات  اتـاق  در  کنفـراس 

گردیـد. اسـتان برگـزار 

گزارشـی از اقدامـات انجـام  در ایـن جلسـه ابتـدا مدیـرکل سـاتا اسـتان 
کرونا ارائـه نموده و  شـده در دو مـاه اخیـر و همزمـان بـا مواجهـه بـا ویـروس 
ح تمـاس تلفنـی جهـت تکمیـل اطاعات پیشکسـوتان  اظهـار داشـت، طـر
گرفتـه  کار قـرار  و همچنیـن جویـا شـدن از احـوال ایـن عزیـزان در دسـتور 

است.
کانـون  در ادامـه سـرهنگ بازنشسـته جمشـید دیـن محمـدی رئیـس 
گذشته  بازنشسـتگان اسـتان ضمن اعام برنامه های انجام شـده در سـال 

ابتدای خبر
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بازدید رئیس تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
کانون بازنشستگان استان از 

تجلیل از بازنشستگان جانباز توسط فرمانده 
انتظامی ویژه شرق استان تهران

کاالی نوروزی سال 1399 بین توزیع سبد 
جامعه هدف

ســـمنان

شرق استان تهران

سیستان و بلوچستان

بـه بیـان نقطـه نظـرات خـود در خصـوص چالش هـا و دغدغه هـای پیشـرو 
کـه برخـی از آنهـا بـه قـرار ذیـل می باشـد: مشـترکین پرداختنـد 

ح همسان سازی و حقوق بازنشستگان کامل و موثر طر 1-عدم اجرای 
۲-فاقدین مسکن بازنشستگان و مستمری بگیران قبل از سال 76

بـه  خـود  اعسـار  بـر  دال  مدارکـی  نمیتواننـد  کـه  معسـرینی  3-مشـکات 
کانـون  تاییـد  مـورد  آنهـا  مشـکات  درحالیکـه  نماینـد،  ارائـه  کمیسـون 

شـد میبا
4-پایین بودن مبالغ و تعداد وام های قرض الحسنه  و اشتغال فرزندان

و  پیشکسـوتان  از  دیـدار  جهـت  تخصیصـی  اعتبـارات  بـودن  5-محـدود 
کانـون اعضـاء 

مبلـغ  عنـوان  هیـچ  بـه  بیمـاران  از  عیـادت  اعتبـار  کمبـود  6-بدلیـل 
نمیباشـد. پیشکسـوتان  منزلـت  و  شـان  در  اختصاصـی 

در  پیشکسـوتان  حقوقـی  فیش هـای  چـاپ  عـدم  از  اعضـاء  7-نارضایتـی 
دفاتـر خدمـات سـاتا

8-عدم امکان اعطای وام قرض الحسنه  به مستمری بگیران فرزند
کانون کارت ایثارگری برای ایثارگران تحت پوشش  9- عدم صدور 

گـودرزی ضمـن قدردانـی از اقدامـات انجـام شـده بـه  در ادامـه سـردار 
کانون هـای پاسـخ های الزم را ارائـه و عنـوان داشـتند  سـواالت و ابهامـات 
در سـال 99 رویکرد سـازمان افزایش ارائه خدمات غیرحضوری اسـت و راه 
انـدازی سـامانه و اپلیکیشـن فیـش حقوقـی نیـز یکـی از اقدامـات شـاخص 

ایـن سـازمان می باشـد. 
بازنشسـتگان  مسـکن  وام   پرداخـت  دسـتورالعمل  داشـت  اظهـار  وی 
نیـز  وام  پرداخـت  امـکان  آن  براسـاس  و  ارسـال  اسـتان ها  بـه   76 از  قبـل 

شـد. خواهـد  فراهـم 
نفـر  بـا شـش  گـودرزی  کنفرانسـی سـردار  ایـن نشسـت ویدئـو  پایـان  در 
از  و  کـرد  دیـدار  بودنـد  خـاص  مشـکات  دارای  کـه  معـزز  پیشکسـوتان  از 
مسـئولین حاضـر  در جلسـه خواسـت تـا جهـت رفـع مشـکات ایـن عزیـزان 

اقدامـات الزم را بعمـل  آورنـد.

ریاسـت  گیلـی  آقـای  جنـاب   99/03/10 خ  مـور شـنبه  روز  صبـح 
کانـون  تامیـن اجتماعـی نیروهـای مسـلح اسـتان سـمنان بـا حضـور در 
بازنشسـتگان  از  تعـدادی  و  کارکنـان  بـا  سـمنان  اسـتان  بازنشسـتگان 

مشـکات  و  موانـع  رفـع  داشـت؛  دیداراظهـار  ایـن  در  وی  دیدارکـرد. 
کانـون ناجـا بـه دلیـل ارائـه  بازنشسـتگان از اولویت هـای مـا می باشـد و از 

کردنـد.  قدردانـی  هـدف  جامعـه  بـه  مطلـوب  خدمـات 

بازنشسـتگان  کانـون  محتـرم  ریاسـت  کوشـش  و  تـاش  اسـاس  بـر 
کانـون اسـتان بـا  کانـون و  هماهنگی هـای  رئیـس  ناجـا و هیـأت رئیسـه 
مجموعـه انتظامـی اسـتان س و ب ایـن برنامـه بـا هـدف ایجـاد وحـدت 
کرامـت و منزلـت  کیـد بـر حفـظ  رویـه و ارتبـاط دو سـویه مؤثـر و پایـدار و تأ
و  دلجوئـی  و  معیشـت  بـه  کمـک  منظـور  بـه  و  پیشکسـوتان  اجتماعـی 
ارتقـاء روحیـه بازنشسـتگان، مسـتمری بگیران و وظیفه بگیـر ان و حفـظ 
توزیـع  همـکاران  بیـن  نـوروزی  کاالی  سـبد  خانواده هـا  رضایتمنـدی 
و  پیشکسـوتان  همـه  قدرانـی  و  تشـکر  و  خوشـنودی  امـر  ایـن  و  گردیـد 

را در پـی داشـت. آنهـا  خانواده هـای محتـرم 

بیـت  ت  عملیـا  خرمشـهر،  فتـح  روز  مـاه  خـرداد  سـوم  مناسـبت  بـه 
المقـدس در خـال جنـگ ایـران و عـراق بعـد از 576 روز اشـغال توسـط 

ابتدای خبر
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ارتش عراق در روز سـوم خرداد سـال1361  بدسـت رزمندگان و یادگاران 
گرفته شـد، لـذا با دعـوت از جانبازان  هشـت سـال دفـاع مقـدس باز پس 
و ایثارگـران جبهـه و جنـگ  توسـط سـردار فرمانـده انتظامـی ویـژه شـرق 
کار ایشـان، یـاد و خاطـر رشـادت های  اسـتان تهـران  و حضـور در دفتـر 
گرامـی داشـته و از آنـان تجلیـل و  رزمنـدگان و شـهدای فتـح خرمشـهر را 

قدردانـی بعمـل آوردنـد.

کانون های  جلسه شورای هماهنگی روسای 
بازنشستگان نیروهای مسلح غرب استان تهران 

برگزار شد

کانون های  برگزاری جلسه شورای هماهنگی رؤسای 
بازنشستگان نیروهای مسلح استان فارس 

کاری و همیاری نمایش ایثار، فدا

غرب استان تهران

قـــــزوینفـــارس

کانون های بازنشستگان نیروهای  جلسـه شـورای هماهنگی روسـای 
 1399/03/19 مورخـه  دوشـنبه  روز  در  تهـران  اسـتان  غـرب  مسـلح 
سـازمان  مدیـرکل  حضـور  بـا  و  ودجـا  بازنشسـتگان  کانـون  دفتـر  در 
بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح اسـتان تهـران جنـاب آقـای علـی جالوئـی 
کانـون ودجـا، ناجـا، ارتـش و سـپاه انجـام پذیرفـت. در ایـن  و روسـای 
جلسـه ابتـدا بـه مشـکات بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح غـرب اسـتان 
تهـران رسـیدگی و سـپس چگونگـی اجـرای برنامه هـای سـال 1399 سـابا 

بـه تفکیـک قرائـت شـد.

کانون های بازنشستگان نیروهای  جلسـه شـورای هماهنگی رؤسـای 
بازنشسـتگان   کانون هـای  رؤسـای  حضـور   بـا  فـارس  اسـتان  مسـلح 

گردیـد. نیروهـای مسـلح اسـتان فـارس برگـزار 
وضعیـت  محوریـت  بـا  مختلفـی  موضوعـات  جلسـه  ایـن  در 
تصویـب  بـه  کـه  ح  مطـر فـارس  اسـتان  مسـلح  نیروهـای  پیشکسـوتان 

بـا جمـع آوری و پرداخـت مبالـغ قابـل  از بازنشسـتگان خیـر  جمعـی 
توزیـع  و  ارسـال  در  )ع(  بیـت  اهـل  کریـم  خیریـه  صنـدوق  بـه  توجـه 

کردنـد. شـرکت  همدالنـه  کمک هـای 
ریاسـت  همـکاری  و  هماهنگـی  بـا  کـه  خداپسـندانه  امـر  ایـن  در 
گرفـت، بسـته های حمایتـی  فروشـگاه های اتـکا اسـتان قزویـن صـورت 
گوجـه،  رب  کارونـی،  ما غ،  مـر گوشـت،  )برنـج،  شـامل  عمومـی  ارزاق 

بـه  می تـوان   جلسـه  پیشـنهادهای  جملـه  از  رسـید.  حاضـر  اعضـای 
اسـتان   شهرسـازی  و  مسـکن  کل  اداره  بـا  موجـود  مشـکات  پیگیـری 
در خصـوص اسـتعامات مـورد نیـاز و تسـریع رونـد موجـود، هماهنگـی 
کانون هـای بازنشسـتگی در زمینـه اطـاع  بیشـتر میـان سـاتا اسـتان و 
رسـانی در مـورد خدمـات جدیـد ارائـه شـده بـه پیشکسـوتان، تغییـر و 
فرزنـدان و همچنیـن  پیشـنهاد  اشـتغال  تعدیـل شـرایط دریافـت وام 

کـرد. اشـاره  توانمندسـازی  وام  افزایـش 

کرونا و  همچنیـن باتوجـه بـه شـرایط پیـش آمـده در خصوص ویـروس 
گیـری دوبـاره این بیمـاری در فصل پاییز، پیشـنهاداتی  پیـش بینـی اوج 
بـه  کـه  ارائـه  سـال جاری  برنامه هـای  اجـرای  چگونگـی  خصـوص  در 

تصویـب حاضریـن در جلسـه رسـید.
داریـوش  بازنشسـته  سـرهنگ  آقایـان؛  جلسـه،  ایـن  در  ضمنـا 
کانـون بازنشسـتگان سـپاه در اسـتان فـارس، سـرهنگ  کنعانـی رئیـس 
کانون بازنشستگان آجا در استان فارس،  بازنشسته اعتمادی  رئیس 
بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس  شـیبانی  غامعلـی  بازنشسـته  سـرهنگ 
وزارت دفاع در اسـتان فارس و سـرهنگ بازنشسـته امان اله جواهری 
کانـون بازنشسـتگان ناجا در اسـتان فارس همچنین سـرهنگ  رئیـس 
اسـتان  ناجـا  بازنشسـتگان  کانـون  از  جـوکار  محمدرضـا  بازنشسـته 
سـرهنگ  و  ارتـش  کانـون  از  اسـدی  بازنشسـته  سـرهنگ  فـارس، 
پاسـداران  سـپاه  بازنشسـتگان  کانـون  از   نیـا  حمیـدی  بازنشسـته 

داشـتند. حضـور  فـارس،  اسـتان 
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کانون بازنشستگان استان با فرمانده  دیدار رئیس 
جدید انتظامی استان قم

سردار علی آزادی: توجه ویژه به بازنشستگان و 
خانواده های آنان از اهمیت باالیی برخوردار است

قــــــم

کردســـتان

کانـون اسـتان درب  کارکنـان  چـای، قنـد، شـکر، روغـن، عـدس( توسـط 
کانـون اسـتان قزویـن  منـازل نیازمنـدان وابسـته توزیـع و تحویـل شـد. 
آمـاده  کان  کمـا خیـر  عزیـز  بازنشسـتگان  همراهـی  از  قدردانـی  ضمـن 

بـود. خواهـد  همـراه  عزیـز  داوطلبـان  کمک هـای  دریافـت 

کانـون بازنشسـتگان اسـتان قـم بـه  در خـرداد مـاه سـال جـاری رئیـس 
کل سـاتا و مدیـر اداره بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح اسـتان  همـراه مدیـر 
ایـن  گفتگـو نمودنـد. در  انتظامـی اسـتان قـم دیـدار و  بـا سـردار فرمانـده 
گزارشـی از وضعیـت موجـود  کانـون ضمـن عـرض خیـر مقـدم  دیـدار رئیـس 
ح نمـود. در ایـن  بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران ومشـکات آنـان را مطـر
کانـون، دربـاره اقدامـات  آمـار عملکـرد سـال 1398  ارائـه  بـر  جلسـه عـاوه 

کارت150 هـزار تومانی خرید  گرفتـه در سـال جاری شـامل:1- توزیـع  انجـام 
 1000 توزیـع  مسـتمری بگیران۲-  خانـواده  و  بازنشسـتگان  کلیـه  بـه  کاال 
کارت خریـد 300هـزار تومانـی  بسـته بهداشـتی 3- تهیـه و توزیـع ۲5 عـدد 
کارت خریـد ۲00 هـزار تومانـی مـواد غذایـی بیـن نیازمنـدان 4 -  و 40 عـدد 
توزیـع ۲00 پـرس غـذای افطـاری بیـن50 نفـر از اعضـاء نیازمنـد 5- تهیـه 80 
کارانـی، حبوبـات( و توزیـع بیـن نیازمندان  کاال)برنـج، روغـن، رب، ما سـبد 
گردیـد. فرمانـده انتظامـی اسـتان نیـز عـاوه بـر رهنمودهـای  گزارشـی ارائـه 

الزم قـول مسـاعدت بـه بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران را دادنـد.

بازنشسـته  همـکاران  منـزل  در  حضـور  ضمـن  آزادی  علـی  سـردار 
کریمـی” بـا اهـداء  “علیرضـا ابراهیمـی، محمدنعیـم حیـدری و ناصـح 
کیـد بـر رسـیدگی و  کـرد. وی بـا تا لـوح تقدیـر و پـاداش از آنـان تجلیـل 
رفـع مشـکات بازنشسـتگان و خانـواده آنـان، اظهـار داشـت: برنامـه 
کیفی سـطح  کمی و  ریزی جهت رفع مشـکات و دغدغه ها، افزایش 
زندگـی، حمایـت مـادی و معنـوی و همچنیـن حفـظ و ارتقاء سـامت 
کرامـت بازنشسـتگان همـواره یکـی از اولویت هـای ناجـا بوده اسـت. و 
بـر تکریـم و رسـیدگی سـریع و  کیـد  تا بـا  انتظامـی اسـتان  فرمانـده 
دقیق  به مشـکات بازنشسـتگان، افزود: توجه ویژه به بازنشسـتگان 

و خانواده هـای آنـان از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و الزم اسـت 
کنیم. سـردار  همه در جهت ارتقای شـان و منزلت این عزیزان تاش 
کارکنـان و  بـه عنـوان راهنمایـان عملـی  از بازنشسـتگان ناجـا  آزادی 
کـرد:  تکریم از  کـرد و خاطرنشـان  گرانقـدر امـروز ناجـا یـاد  سـرمایه های 
گرامـی آنـان تکریـم ارزش هـای انسـانی  بازنشسـتگان و خانواده هـای 

و اخاقـی اسـت. 
بـا  بازنشسـتگان  داد:  ادامـه  اسـتان  انتظامـی  ارشـد  مقـام  ایـن 
کولـه بـاری از تجربـه، مشـاوران ارزشـمندی بـرای سـازمان بـه شـمار 
کـه در طـول سـالهای خدمت، اصـول ماموریت های نیروی  می آینـد 
کـرده و می توان از ایـن دانش ها  انتظامـی را بـه صـورت عملـی لمـس 
کردسـتان  گرفت. فرمانده انتظامی اسـتان  به صورت مطلوبی بهره 
در پایـان، پیشـرفت و اقتـدار ناجـا را مرهـون تـاش بـی وقفـه و بـی 
آنـان  گرامـی  خانواده هـای  بردبـاری  صبـر  و  بازنشسـتگان  دریـغ 
دانسـت و افزود: تکریم و تجلیل از بازنشسـتگان، فرصت و بهانه ای 
کـه  گنجینه هـای ارزشـمند  اسـت بـرای پاسداشـت و تقدیـر از ایـن 
کاری خـود در پیشـبرد و تحقـق اهـداف ناجا  هریـک زمانـی در حـوزه 

کـرده انـد. تـاش 
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ارتقاء تعامل با فرمانده انتظامی استان در 
سال جاری

اولین جلسه امربه معروف و نهی از منکر در سال 99  
در ستاد انتظامی استان برگزار شد

کانون با جناب دکتر  دیدار و مالقات رئیس 
روشنفکر نماینده مردم شهرستان بویراحمد و دنا 

در مجلس شورای اسالمی 

کــــرمان

کــــرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

فرمانده انتظامی استان در جلسات مختلف به جایگاه پیشکسوتان 
نظـم و امنیـت اشـاره و اظهار داشـته اسـت بـرای ارتقاء منزلـت اجتماعی 
و معیشـت آنـان تمـام سـعی و تـاش خـود را خواهنـد داشـت در همیـن 
کرونا بنا به تدبیر مشـارالیه  راسـتا ابتدا برای پیشـگیری از شـیوع ویروس 
کننـده دسـت و  یـک بسـته بهداشـتی شـامل ماسـک و مایـع ضدعفونـی 
سـطوح تهیه و بین بازنشسـتگان توزیع شـد. سـپس در تاریخ 99/3/11 
بازنشسـتگان  و  نیازمنـد  مسـتمری بگیران  خانـواده  بـه  یـاری  بمنظـور 
داد.  اختصـاص  را  مومنانـه  کمک هـای  بسـته  اعسـار،  پرونـده  دارای 
کمیسـیون قـرارگاه تحـول آفرینـی در  فرماندهـی انتظامـی همچنیـن در 
منزلـت و معیشـت اعضـای وابسـته بـه ناجا )تابان( از رده ها خواسـتار آن 
که ثبت و ضبط خاطرات و اندوخته های پیشکسـوتان، اسـتفاده  شـده 
در  آئین هـا،  و  جلسـات  در  سـخنران  و  اسـتاد  بعنـوان  بازنشسـتگان  از 
گزینش هـا و بـرون سـپاری ها،  اولویـت قـرار دادن اسـتخدام فرزنـدان در 
بـه  حقوقـی  معاضـدت  و  خدمـات  مشـاوره،  ارائـه  درگذشـتگان،  تکریـم 

کار خـود قـرار دهنـد. بازنشسـتگان و فرزنـدان آنـان را در دسـتور 

اولین جلسه امربه معروف و نهی از منکر در ستاد فرماندهی انتظامی 
اسـتان، بـا حضـور سـردار فرماندهـی انتظامـی اسـتان، ریاسـت عقیدتـی 
سیاسـی، ریاسـت حفاظـت اطاعـات، معاونـت هماهنگ کننـده و همـه 
کانـون بازنشسـتگان  معاونیـن فرماندهـی و عقیدتـی سیاسـی و ریاسـت 
ح موضوعات توسـط معاونت های  برگـزار شـد. در ایـن جلسـه پـس از طـر

موافقـت  مـورد  کـه  پیشـنهاد  مصوباتـی  سیاسـی  عقیدتـی  در  مرتبـط 
گرفـت. سـردار فرماندهـی انتظامـی اسـتان قـرار 

جعفـر  امـام  فرمایشـات  از  اسـتفاده  بـا  حسـینی  حاج آقـا  سـپس 
سـردار  نهایـت  در  و  پرداخـت  نمـاز  منزلـت  و  اهمیـت  بـه  صـادق )ع( 
ک دامنـی  ک دسـتی و پا جاویـدان نیـز بـه دو مصـداق معـروف یعنـی پـا
کاری  ریـا و  حـرام  مـال  خـوردن  یعنـی  منکـر  مصـداق  دو  همچنیـن  و 
به عنـوان برنامه هـای پیـش روی در سـال جـاری اشـاره و ضمـن صـدور 
بـه منظـور اجـرای فرامیـن مقـام  دسـتوراتی در مـورد اقدامـات تبلیغـی 
در  انتظامـی  نیـروی  کار  اولویـت  باالتریـن  به عنـوان  رهبـری  معظـم 

نمـود. کیـد  تأ منکـر  از  نهـی  و  امربه معـروف  خصـوص 

بـا هماهنگـی بعمـل آمـده با رئیس دفتر نماینده محترم مردم شـریف 
شهرسـتانهای بویراحمـد و دنـا در مجلـس شـورای اسـامی، سـرهنگ 
سـرهنگ  باتفـاق  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس  عباسـی  پاسـدار 
کاشـانی بـا جنـاب آقـای دکتـر روشـنفکر ماقـات  پاسـدار بازنشسـته علـی 

نمودنـد.
خصـوص  در  کانـون  رئیـس  عباسـی  سـرهنگ  جنـاب  دیـدار  ایـن  در 
خصـوص  در  باالخـص  بازنشسـتگان  حقوقـی  و  معیشـتی  مشـکات 
شـاغلین  بـا  بازنشسـتگان  حقـوق  سـازی  متناسـب  و  سـازی  همسـان 
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گلستان دیدار با فرماندهی انتظامی استان 

دیدار مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
کارکنان  استان و مدیرمحترم بازنشستگی با رئیس و 

کانون استان 

کریم اهل بیت امام  اولین جلسه موسسه خیریه 
حسن مجتبی )ع( برگزار شد

گلســـــتان

گیــــــالن

لرســــتان

نمودنـد. صحبـت  ایشـان  بـا  مفصـل  بطـور 
ح همسـان  گردیـد جناب آقای دکتر روشـنفکر طر در ایـن جلسـه مقـرر 
سـازی حقـوق بازنشسـتگان بـا شـاغلین را بـا دیگـر نماینـدگان مجلـس 
کمیسـیون های  شـورای اسـامی در میـان بگذارنـد و سـعی نماینـد در 

مربوطـه از حـق و حقـوق بازنشسـتگان دفـاع نماینـد.

از  تعـدادی  اتفـاق  بـه  گلسـتان  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
بـا  اسـتان  انتظامـی  اجتماعـات  سـالن  محـل  در  اسـتان  بازنشسـتگان 
که اخیرًا به سـمت فرمانده  جنـاب سـرهنگ محمـد سـعید فاضـل دادگر 

دیدارکـرد.  گردیده انـد  منصـوب  اسـتان  انتظامـی 
کانـون ضمـن تبریـک انتصـاب ایشـان، وضعیـت  در ایـن دیـدار رئیـس 
را  بازنشسـتگان  انتظـارات  و  ساختمانی-مشـکات  لحـاظ  از  کانـون 
کـرد. فرمانـده انتظامـی  گذشـته قدردانـی  از فرماندهـان  کـرد و  ح  مطـر
بـه  نهایتـًا  مـا  اینکـه همـه  بیـان  و  از حاضریـن  نیـز ضمـن تشـکر  اسـتان 
از  حمایـت  بنـده  شـخصی  نظـر  افـزود؛  رسـید،  خواهیـم  بازنشسـتگی 
جامعـه بازنشسـتگی هسـت و دیـدگاه فرماندهـی محترم ناجا نیز اسـت. 
خواهیـم  بهره بـرداری  برنامه ریـزی  بـا  عزیـزان  تجربیـات  از  اهلل  شـاء  ان 

گـردد. کـه ایـن زمینـه فراهـم  داشـت و انتظـار اسـت 

تامیـن  محتـرم  مدیـرکل  پورغامـی  ناخـدا   1399/03/18 مورخـه 
کانون  اجتماعـی نیروهـای مسـلح اسـتان به همـراه مدیربازنشسـتگی در 
کانـون بازنشسـتگان اسـتان  کارکنـان  اسـتان حضـور یافتـه و بـا رئیـس و 

دیـدار و در نشسـتی صمیمانـه بـه منظور ارائه نقطه نظـرات وفعالیتهای 
گـو پرداختنـد.  گفـت و  گرفتـه بـه  انجـام 

کانون اسـتان سـرهنگ بازنشسـته قاسـم  در این نشسـت ابتدا رئیس 
گزارشـی از  یوسـف زاده ضمـن عـرض خیرمقـدم از حضـور آنهـا  درکانـون 
فعالیتهـای سـال 98 و سـه ماهـه اول سـال99 باخـص در بحـث ارائـه 
خدمات انجام شـده در سـه ماهه اول سـال )توزیع سبدکاال 1/500/000 
ح مومنانه  کلیه اعضاء در سـطح اسـتان – توزیع سـبدکاالی طر ریالی به 
کمـک صنـدوق خیریـه امـام حسـن مجتبـی )ع( کاالی ایتـام و  و سـبد 

کانـون و جامعـه هـدف  کرونـا بیـان و از توجـه ایشـان بـه  در ایـام شـیوع 
کـه موجـب رضایتمنـدی اعضـاءرا فراهـم نمـوده اسـت قدردانـی و تشـکر 
کانون و همـکاری و تفاهم  کـرد. در ادامـه ناخـدا پورغامـی از فعالیتهـای 
کل تامیـن اجتماعـی ن.م.اسـتان اظهـار  کانـون و اداره  و همدلـی بیـن 
کانـون رضایتمنـدی خـودش  کارکنـان  تشـکر نمـوده و از حضـور در جمـع 
کاردر سـال 99 و توجه ویژه  را اعام داشـته و مطالبی از فعالیتها و ادامه 
بـه جامعـه هـدف بـه ایـن عزیزان در بحث درمان – خدمـات رفاهی و.... 

بیـان و بـه پرسـش های هریـک از حاضریـن پاسـخ دادنـد.

حسـن  امـام  بیـت  اهـل  کریـم  خیریـه  موسسـه  جلسـه  اولیـن 
محـل  در  جـاری  سـال  در  لرسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  مجتبـی)ع( 
کلیـه  کـه بـا حضـور  کانـون بازنشسـتگان اسـتان برگـزار شـد.  ایـن جلسـه 
گزارشـی از فعالیت هـای صنـدوق توسـط سـرهنگ  اعضـا تشـکیل شـد، 
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و  تقویـت  خصـوص  در  نظـر  تبـادل  و  بحـث  از  پـس  و  قرائـت   پیدایـش 
حمایـت مالـی از پیشکسـوتان بویـژه بیمـاران صعـب العـاج  و سـرطانی، 
ح وضعیـت بازنشسـتگان صعـب  شناسـایی بازنشسـتگان نیازمنـد، طـر
کمک مالی باعوض و تشـویق  کمیسـیون صنـدوق بـه منظور  العـاج در 
تصمیماتـی  صنـدوق  بـه  مالـی  کمـک  جهـت  توانمنـد  افـراد  ترغیـب  و 
کـه  بـا  گردیـد. در پایـان پـس از بررسـی پرونده هـای پیشکسـوتان  اتخـاذ 
کـه از صنـدوق فـوق مبلـغ دویسـت هـزار  گردیـد  تاییـد هیـأت امنـا مقـرر 
کمـک باعـوض بـه 71 نفـر از پیشکسـوتان واجـد شـرایط از طریـق  ریـال 

گـردد. واریـز بـه حسـاب بانکـی آنـان پرداخـت 

فرماندهـی  کننـده  هماهنـگ  معـاون  دسـتور  علـی  سـرهنگ  جنـاب 
کانـون  انتظامـی مازنـدران در معیـت فرمانـده شهرسـتان و رئیـس دفتـر 
از خانـواده سـرهنگ پاسـدار بازنشسـته سـید ابراهیـم تقـی پور جانشـین 
کرونـا به رحمت  کـه بعلت ابتـای به ویروس  اسـبق نیـروی انتظامـی نـکا 
ایـزدی پیوسـته انـد، دلجوئـی و همچنیـن ضمـن تقدیم لوح تسـلیت، از 

کردنـد. وی تجلیـل و بـه رسـم یادبـود هدیـه ای اهـداء 
فرمانـده  هماهنگـی  بـا  نـکاء  بازنشسـتگان  کانـون  دفتـر  همچنیـن 
کاالی  بسـته   10 تعـداد  مومنانـه  ح  طـر قالـب  در  شهرسـتان  انتظامـی 
کردند. معیشـتی را بین بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران نیازمند توزیع 

کننده انتظامی استان با   دیدارمعاون هماهنگ 
خانواده  متوفی 

گو با مربیان ورزشی پیشکسوت گفت و 

کننده و اقالم معیشتی بین  توزیع مواد ضدعفونی 
بازنشستگان و مستمری بگیران 

مازندران

هرمـــــزگان

مــــــرکزی

کرونـا و پیشـگیری از شیــوع  در راسـتای مبـارزه بـا ویـروس منحـوس 
بازنشستگــان  کانـون  همـکاری  بـا  اسـتان  بازنشستگــان  کانــون  آن 
دسـت  ضدعفــونی کننده  محلــول  بستــه   150 تعـداد  استــان،  سـپاه 

خــاص  بیمـاران  و  سالخــورده  بازنشستگــان  بیــن  ماسـک  همـراه  بــه 
تکریــم  راستـــای  کـرد. همچنیـن در  توزیـع  ک  ارا در سطــح شهرسـتان 

شهرسـتان  در  نیازمنــد  و  معســر  مسـتمری بگیران  و  بـازنشستــگان  از 
بازنشسـتگان  کانـون  همـکاری  بـا  استــان  انتظامـی  فرماندهــی  ک  ارا
استــان اقدام به تهیه و توزیــع تعداد محدودی بستــه معیشتی شــامل 
و  بازنشسـتگان  بــین  فرنگـی(  گوجـه  رب  و  کارونـی  روغن،ما )برنـج، 
کـه موجــب  کـرد  ک  مسـتمری بگیران نیازمنـد و معسـر در شهرسـتان ارا

شـد. عزیـزان  ایـن  خوشنــودی  و  رضــایت 

در مورخـه 13/ 03/ 99 بـا دعـوت از مربیـان ورزشـی والیبـال و آمادگـی 
کانون،  جسـمانی به اسـامی پیشکسـوت علی تسـلیمی و علی زرجام به 
گـو بـه  گفـت و  در بـاره چگونگـی و نحـوه فعالیـت تیم هـای مـورد اشـاره 

عمـل آمد.
جسـمانی  آمادگـی  مربـی  تسـلیمی  علـی  آقـای  پیشکسـوت  بـا  ابتـدا 
گردیـد وی اظهـار داشـت: فعالیـت  کـره  کانـون اسـتان مذا پیشکسـوتان 
آغـاز  نفـر   6 بـا   139۲ سـال  در  ابتـدا  جسـمانی  آمادگـی  ورزشـی  گـروه 
بـر  کنـون بـه تعـداد 40 نفـر رسـیده و ایـن تعـداد عـاوه  کـه هـم ا گردیـد 
انجـام ورزش آمادگـی جسـمانی در روزهـای فـرد )یکشـنبه، سـه شـنبه و 
پنجشـنبه( از سـاعت 18:30 الـی ۲0:00 در پـارک جنگلـی و پـارک غدیـر بـه  
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کارگروه ایستگاه سالمت تشکیل 

با حضور سردار فرمانده انتظامی استان، جلسه 
هم اندیشی تشکیل شد

هــــــمدان

یــــــــزد

کـه  گردیـده(  کشـی و آمادگـی جسـمانی تقسـیم  3 تیـم )فوتبـال، طنـاب 
کرونـا برنامـه مجـازی  در حـال حاضـر بـه علـت شـیوع بیمـاری و ویـروس 
کسـب  گذشـته موفق به  دنبـال می گـردد و اعضـاء ایـن تیم در سـال های 

گردیـده اسـت. رتبـه اول تـا سـوم در مسـابقات اسـتانی 
در ادامـه بـا پیشکسـوت آقای علی زرجام به عنـوان مربی تیم والیبال 
مـدت  داشـت  بیـان  وی  و  شـد  صحبـت  اسـتان  کانـون  پیشکسـوتان 
در حـال  و  دارم  فعالیـت  ناجـا  پیشکسـوتان  تیـم  در  کـه  اسـت  8 سـال 
کـه در سـالن پـاس  حاضـر 1 تیـم بـه تعـداد 1۲ نفـر از پیشکسـوتان ناجـا 
فرماندهـی انتظامـی اسـتان در روز جمعـه از سـاعت 7 صبـح الـی 8.30 
کار تمریـن و بـازی والیبـال انجـام می دهنـد و دو سـال اقـدام بـه برگـزاری 
کنـون از  گردیـد و هـم ا کـه بـه عنـوان تیـم برتـر شـناخته  مسـابقه نمـوده 
آمادگـی خوبـی برخـوردار و خواهـان برگـزاری مسـابقات بـا پیشکسـوتان 

کشـور در وضعیـت سـفید می باشـیم. کانون هـای سراسـر 
گفته هـای مربیـان فـوق الذکـر بـه منظـور ایجـاد  علیهذابـا عنایـت بـه 
کثری  انگیزه هر چه بیشتر  در به وجود آمدن شور و نشاط و جذب حدا
پیشکسـوتان بـه ورزش پیشـنهاد می گرددترتیبـی اتخـاذ شـود تـا حداقل 
کانـون هر اسـتان تیم خـود را جهت برگزاری مسـابقات به  سـالی یـک بـار 

گیرند. کشـور اعـزام و از ایـن طریـق مـورد تجلیل قـرار  اسـتانهای 
در پایان از ۲ مربی پیشکسوت فوق الذکر تجلیل به عمل آمد.

در اجرای دستورالعمل ورزش صبحگاهی)ایستگاه ورزش و سامت( 
گذشـته و بـا  کانـون ناجـا بـا غربالگـری ایسـتگاههای سـنوات  واصلـه از 
فعالیـت  قبـل  سـنوات  در  کـه  ایسـتگاهها  اعضـای  و  مربیـان  از  دعـوت 
کـه به لحـاظ وضعیـت فعلی )محدودیت تجمـع به لحاظ عاری  داشـتند 
کرونـا( بـا دعوت از اعضای فعال ایسـتگاهها و سـایر در  مانـدن از ویـروس 
گردیـد.در ایـن برنامـه بـا تشـریح اهـداف  کانـون جلسـه ای برگـزار  محـل 
کانـون و بـا برشـمردن نقـاط قـوت و ضعـف ایسـتگاهها و  دسـتورالعمل 
گیـری بـرای  مطلـع شـدن از نحـوه فعالیـت فعلـی آنـان و جهـت تصمیـم 

اعضـای حاضـر در جلسـه مذکـور پس از اسـتماع نظرات و پیشـنهادهای 
گردیـد: مصوبـات:  کننده هـا در جلسـه تصمیمـات ذیـل اتخـاذ  شـرکت 
1-جهـت هماهنگـی بیشـتر و تبـادل اخبـار یـک نفـر از مسـئولین بعنـوان 
گروههـای ورزشـی بـا نظـر اعضـاء انتخاب و جهـت پیگیری  رابـط بـا سـایر 
گیری بعمل  که در این خصوص رای  کانون معرفی شود  امور مرتبط به 
کـه  کـه اعضـای حاضـر جنـاب سـرهنگ بازنشسـته پرویـز سـامانی را  آمـد 
کاراتـه بعنـوان مربـی فعالیـت دارنـد انتخـاب نمودنـد. ۲-رابـط  در رشـته 
کانـون داشـته باشـد و جهـت برنامه  تعییـن شـده هفتـه آتـی نشسـتی در 
گیـری بعمـل آیـد. پیشـنهادات: الـف-در هفتـه سـه  ریـزی الزم تصمیـم 
روز بـا اطـاع رسـانی از قبـل ورزش صبحگاهـی در تپـه بصـورت چرخشـی 
کـوه  در بوسـتانهای شـهر همـدان  برگـزار شـود. ب-هفتـه ای یـک نوبـت 

گیـرد. پیمایـی صـورت 

 در روز پنجشـنبه مورخـه 99/03/08 جلسـه هـم اندیشـی و اسـتفاده 
شـهید  جلسـات  سـالن  محـل  در  اسـتان  بازنشسـتگان  تجربیـات  از 
وزیـری فرماندهـی فـا اسـتان بـا حضـور 17 نفـر از فرماندهـان عالـی رتبـه 
و معاونیـن بازنشسـته فـا اسـتان و ریاسـت عقیدتـی سیاسـی و جانشـین 
حفـا اسـتان و جمعـی از معاونیـن در دفتـر سـردار فرماندهـی انتظامـی 

اسـتان یـزد برگزارشـد.
فرمانـده  سـردار  توسـط  مقـدم  خیـر  عـرض  از  پـس  جلسـه  ایـن  در 
کانون اسـتان  انتظامـی اسـتان تعـدادی از معاونیـن بازنشسـته و رئیـس 
نظیـر  مختلـف  زمینه هـای  در  بازنشسـتگان  خواسـته های  و  مشـکات 
کـن رفاهـی، عـدم پرداخت سـبد  کافـی اما معیشـت، اختصـاص سـهمیه 
گذشـته و... به عرض  کاال بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران در دو سـال 

سـردار فرماندهـی اسـتان رسـانده شـد.
خواسـتار  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  فـرد  بهدانـی  سـردار  پایـان   در 
جهـت  مختلـف  زمینه هـای  در  بازنشسـتگان  تجربیـات  از  اسـتفاده 

شـدند. ناجـا  ماموریت هـای  پیشـبرد 

کـه  از طـرف فدراسـیون و سـتاد  فعـال نمـودن آن تعـداد از ورزشـهایی 
کرونـا محدودیـت منظـور نگردیـده و در فضـای بـاز بـا  مقابلـه بـا ویـروس 
گـذاری( میشـود انجـام داد بـا نظرخواهـی از  رعایـت پروتـکل ها)فاصلـه 
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از  عارفـی  الـه  نصـرت  بازنشسـته  جانبـاز 
کـه  اسـت  انقابـی  مبـارزان  و  دلیرمـردان 
تاش هـای وی، هـم پیـش از انقـاب و هم بعد 

هسـت.  و  بـوده  سـتودنی  انقـاب  از 
وی در سـال 13۲4 در خـرم آبـاد لرسـتان بـه 
که پـدرش عـزم تهران  دنیـا آمـد. سـه سـاله بـود 
نمـود و  او  نیـز بـه همـراه خانـواده بـه تهران آمد 
و تـا سـن 9 سـالگی در آنجـا بـود. پـس از آن بـه 
همـراه خانـواده، بـه قم رفـت و در منزل مرحوم 
از  کـه  خوانسـاری  آقـا  حـاج  العظمـی  اهلل  آیـت 

مراجـع تقلیـد بودنـد مسـتقر شـد. 
کاسـیک،  عارفـی در قـم عـاوه بـر تحصیـات 
از آموزش هـای دینـی و حـوزوی برخـوردار شـد. 
کارهـای سیاسـی را نیـز  کـه  در همـان دوران بـود 
بـا چسـباندن اعامیه هـای امـام خمینـی)ره( بـه 
درب مسـجد امام حسـن عسکری)ع( آغاز نمود.

وی در سـن 13 سـالگی بـه تهـران بازگشـت و 
نیـز  را  فعالیت هـای سیاسـی  کنـار تحصیـل  در 
ادامـه داد. پـس از مدتـی بـه جـرم چسـباندن 
زندان هـای  در  مدتـی  و  دسـتگیر  اعامیـه، 

بـود. ک  سـاوا
در  و  رفـت  اصفهـان  بـه  آزادی  از  پـس  او 
مخصـوص  کـه  سـیتی«  »گلـدن  کوچـک  شـهر 
معلـم  عنـوان  بـه  بـود  آمریکایـی  خانواده هـای 
تدریـس در  بـا  او همزمـان  کـرد.  کار  بـه  شـروع 
فعالیت های سیاسـی نیز حضور جدی داشـت 
و همیـن مسـئله باعـث دسـتگیری مجـددش 
شـد. دوران زندانـی او 7مـاه به طـول انجامید.
عارفـی پـس از آزادی، تحصیـل خـود را ادامه 
نیـز  حـوزوی  دروس  در  گرفـت.  دیپلـم  و  داد 
و در  کـرد  تمـام  را  و مکاسـب  همزمـان رسـائل 
خیابـان  انتهـای  در  واقـع  روشـن  دبیرسـتان 
نامجـو )گـرگان سـابق( بـه سـمت معلـم پیمانـی 
کار شـد. در این برهه  دینـی و قـرآن مشـغول به 
منطقـه  طـرف  از  را  او  بارهـا  هـم  زندگیشـان  از 
کـه فقـط  7 آمـوزش و پـرورش احضـار نمودنـد 
ج  خـار و  بدهـد  درس  کتـاب  روی  از  فقـط  و 
نیامـوزد،  آمـوزان  دانـش  بـه  چیـزی  کتـاب  از 
کـه مبـارزه بـا خونـش عجیـن شـده بـود  امـا او 

و  را دنبـال می کـرد  راه و روش خـود  همچنـان 
معـاون  سـمت  روشـن  دبیرسـتان  همـان  در 

دادنـد. او  بـه  را  دبیرسـتان  پیمانـی 
همیـن مسـئله باعـث شـد تـا در سـال 135۲ 
بـه نقطـه ای  او را دسـتگیر و  ک  بـار دیگـر سـاوا
او  از  یکسـال  خانـواده  کنـد.  منتقـل  نامعلـوم 
رایزنـی  طـی  پـدرش  اینکـه  تـا  بودنـد  بی خبـر 
از  کـه  شـهربانی  رئیـس  جزایـری  تیمسـار  بـا 
دوسـتان صمیمـی پـدرش بـود،  توانسـت او را 

کنـد. آزاد  ک  سـاوا زنـدان  از 
عارفـی پـس از آزادی بـه دانشـگاه رفـت و در 

رشـته پزشـکی شـروع بـه تحصیـل نمـود.

پیروزی انقالب و آغاز ماموریت جدید
الـه  نصـرت  انقـاب،  زمزمه هـای  آغـاز  بـا 
عارفـی هم پـای دیگر انقابیـون در درگیری 
مسـلحانه حضـور جـدی داشـت. خـودش 
»در  می گویـد:  دوران  ایـن  خصـوص  در 
کانتـری  یکـی از درگیـری هـا، بعـد از اینکـه 
تهـران نـو )1۲8( بـه دسـت مـا تسـخیر شـد 
سـاح های موجـودی در آنجـا را برداشـتیم 
کـه درگیـر نبـرد  کمـک بـه برادرانـی  و بـرای 
کانتـری بیـرون آمدیم. چند قدم  بودنـد از 
که متوجه  کانتری فاصله نگرفته بودیم  از 
شـدت درگیـری و جراحـت شـدید تعـدادی 
گذاشـتم  کنار  از همرزمان شـدم. اسـلحه را 
یـک  راننـده  دیگـر  نفـر  چنـد  کمـک  بـا  و 
کـه مجروحیـن  کردیـم  آمبوالنـس را مجبـور 
بـه  آنهـا  بـا  مـن  برسـاند.  بیمارسـتان  بـه  را 
بیمارسـتان رفتـم. در آنجـا مجـروح زیـاد و 
کـم بـود. بـا توجـه بـه اینکـه  دکتـر و پرسـتار 
در رشـته پزشـکی تحصیـل می کـردم سـریع 
بهیارهـا  و  پرسـتارها  شـدم.  کار  بـه  دسـت 
از  دارم  مهـارت  پزشـکی  کار  در  دیدنـد  کـه 
کـه در همانجـا بمانـم و مـن  مـن خواسـتند 
کـردم تـا پایـان درگیری هـای انقـاب  قبـول 
دلسـوزی  و  مخلـص  پزشـکان  بـا  همـراه 
مجروحـان  مـداوای  بـه  آمدنـد(  بعـدًا  )کـه 

باشـم. انقـاب 

نگاهی کوتاه بر تالش های جانباز سرافراز 
بازنشسته نصرت اله عارفی

آغاز جنگ تحمیلی و اعزام به بانه
بـه  کردسـتان،  درگیری هـای  آغـاز  بـا 
کـه بـه بانـه بـرود  نصرت الـه مأموریـت داده شـد 
و ضمـن بررسـی اوضـاع، در جبهـه غـرب، شـهر 

کنـد. فعالیـت  بانـه 
ایـام می گویـد:  ایـن  او در خاطـرات خـود در 
بانـه  بـه  جنـگ  داوطلـب  نفـره   83 گـروه  یـک 
کارشـکنی های رئیس  رفتیـم. در آنجـا بـه دلیل 
جمهـور وقـت، ارتـش نـه تنهـا از دادن اسـلحه 
در  بلکـه  می کـرد  خـودداری  مـا  بـه  مهمـات  و 
مایـوس  مبـارزه  از  را  مـا  نحـوی  بـه  بـود  تـاش 
در  کردیـم.  ایسـتادگی  مـا  وجـود  ایـن  بـا  کنـد. 
تپـه ای  پدافنـد  مـا  گـروه  مأموریت هـا  از  یکـی 
بـه منطقـه،  از عزیمـت  قبـل  را عهـده دار شـد. 
تلـه  مـا  بـرای  عـراق احتمـاال  کـه  تدبیـر  ایـن  بـا 
کدخدای ده چند االغ پیر  گذاشـت، از  خواهد 
گرفتیـم. االغ هـا  و ُمردنـی و چنـد فانـوس نفتـی 
گـردن بـه سـمت منطقـه مدنظـر  را فانـوس بـه 
مـا در  کـه  ایـن فکـر  بـا  حرکـت دادیـم. دشـمن 
حـال عزیمـت هسـتیم بـه سـمت االغ هـا شـروع 
کـرد و بعـد از مدتـی بـا  بـه شـلیک تـوپ و تانـک 
گروهان را از بین برده، به سـمت  کـه  ایـن امیـد 
گروهـان مـا نیـز از پشـت  کردنـد.  االغ هـا حرکـت 
کردند و همه را اسـیر  تپـه، عراقی هـا را محاصـره 
کردیـم و اسـلحه و مهمـات آنهـا را بـه غنیمـت 

گرفتیـم. 
تهـران  بـه  بانـه  از  وی  رویـداد  ایـن  از  بعـد 
ح  طـر گردهمایـی  اولیـن  آغـاز  بـا  و  بازگشـت 
بـه  آنجـا  در  رفـت.  اهـواز  بـه  امـام«  بـا  »لبیـک 
محّمـد   ۲7 لشـکر  تبلیغـات  مسـئول  عنـوان 
رسـول اهلل )ص( بـه آمـوزش قـرآن، سـخنرانی و 

پرداخـت. فرهنگـی  کارهـای  دیگـر 
بـا آغـاز عملیـات »والفجر مقدماتـی«، ضرورتًا 
در  القـدس  طریـق  صحرایـی  بیمارسـتان  بـه 
مجروحـان  بـه  رسـیدگی  کار  و  رفـت  بسـتان 
بـه  را  اهـواز  بیمارسـتان  بـه  آنهـا  انتقـال  و 
 ۲7 لشـکر  بهـداری  مسـئوالن  گرفـت.  عهـده 
کـه عاقـه و تـوان را در  محّمـد رسـول اهلل )ص( 
در  می دیدنـد،  پزشـکی  فعالیت هـای  انجـام 

پیشکسوت

ابتدای خبر

انتهای خبر

فهرست
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شهید زنده »مجید بارانی« 
آسمانی شد

ء... شهدا با 

 
در  بارانـی”  “مجیـد  مقـام،  واال  شـهید 
در   1338 سـال  مهرمـاه  هفتـم  و  بیسـت 
خانـواده ای اصیـل، مؤمـن و والیـت مـدار در 
گشود. شـهر زاهدان چشـم به جهان هسـتی 
گرانقـدر، انسـانی مؤمـن، مهربان  ایـن شـهید 

بـود. قائـل  احتـرام  دیگـران  حقـوق  بـرای  و 
تحصیـات  اتمـام  از  پـس  بارانـی  شـهید 
هجدهـم  در  زاهـدان  شـهر  در  خـود 
شـهریورماه سـال 1357 و حـدود 5 مـاه قبـل 
اسـتخدام  بـه  اسـامی؛  انقـاب  پیـروزی  از 
نیـروی پلیس)ژاندارمـری آن زمـان( در آمـد.
سـال  خردادمـاه  دوم  و  بیسـت  در  وی 
در  و  امنیـت  ح  طـر اجـرای  هنـگام   1383
اشـرار مسـلح در محلـه  بـا  عملیـات درگیـری 
“بخشـان” از محـات شهرسـتان سـراوان، و 
مأموریـت دسـتگیری یـک شـرور سـابقه دار و 
گلولـه قـرار  مسـلح از ناحیـه سـر مـورد اصابـت 

گردیـد. نائـل  جانبـازی  درجـه  بـه  و  گرفـت 
 16 حـدود  از  پـس  گرانقـدر  شـهید  ایـن 
بـا  همزمـان  نباتـی  زندگـی  و  جانبـازی  سـال 
سـحرگاه بیسـت و پنجـم مـاه مبـارک رمضـان 
سـال  مـاه  اردبیهشـت  ام  سـی  بامـداد  در 
طوالنـی  دوره  یـک  تحمـل  از  پـس  جـاری 
رنـج و مشـقت ناشـی از جراحـت وارده حیـن 
بیمارسـتان  یـو  سـی  آی  بخـش  در  بسـتری 
امـام علـی)ع( زاهـدان دعـوت حـق را لبیـک 
گفـت و بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل آمـد.از 
ایـن شـهید معـزز 5  فرزنـد )3 دختـر و ۲ پسـر( 

اسـت. مانـده  یـادگار  بـه 
گرامی و راهش پررهرو باد یادش 

کوهه و بعد به  مأموریت های بعدی او را به دو 
کمـک  تپـه دو قلـو فرسـتادند تـا بـه مجروحـان 
خسـتگی  فعالیت هـای  و  تجربـه  ایـن  کنـد. 
گـردان حبیـب  ناپذیـر باعـث شـد تـا فرماندهـی 

بگیـرد. بـه عهـده  را  بـن مظاهـر 
بـدون   8 والفجـر  تـا  مقدماتـی  والفجـر  از  او 

بـود. جبهـه  در  مرخصـی 

از نیل به جانبازی تا اعالم خبر شهادت
نصـرت الـه عارفی در عملیات خیبر مسـئول 
در  شـد.  )ص(  اهلل  رسـول   ۲7 لشـکر  بهـداری 
فرماندهـی  سـمت  حفـظ  بـا  عملیـات  شـب 
عهـده  بـر  نیـز  را  مظاهـر  بـن  حبیـب  گـردان 

گرفـت.
اشـتر  مالـک  گـردان  توسـط  خیبـر  عملیـات 
گـردان  شـروع شـد امـا پـس از چنـد سـاعت بـه 
کمـک  بـه  کردنـد  اعـام  مظاهـر  بـن  حبیـب 
گـردان بـه سـمت  گـردان مالـک اشـتر بشـتابد. 
کـرد ولی زیر پـل طائیه  محـل عملیـات حرکـت 
گیـر شـد.  بـا حملـه منورهـای خوشـه ای زمیـن 
کـه عارفی با برخـورد خمپاره  در همیـن جـا بـود 

بـه نزدیکـش سـخت مجـروح شـد.
آمبوالنـس پیکـر نیمـه جـان او را بـه سـرعت 
عراقـی  میگ هـای  حملـه  امـا  بـرد  عقـب  بـه 
کانالـی  باعـث شـد تـا آمبوالنـس منحـرف و بـه 
کند. در نتیجه این سـقوط، اسـتخوان  سـقوط 
هـر دو پـا و فـک و دندانهای وی شکسـت و او را 

کردنـد. بـه اصفهـان منتقـل 
وضعیتـش  از  خبـری  کـه  او  همرزمـان 
شـهادت  بـه  اینکـه  احتمـال  بـا  نداشـتند، 
جـا  بـه  پشـتی  کولـه  و  پوتیـن  اسـت  رسـیده 
بـه خانـواده اش تحویـل دادنـد  را  او  از  مانـده 
کـه ایشـان مفقوداالثـر اسـت.  کردنـد  و عنـوان 
انـدوه  و  غـم   از  مملـو  انـداز،  چشـم  محلـه 

شـد. ایشـان  شـهادت 
هرچنـد ایـن انـدوه زیـاد بـه طـول نیانجامید 
و پـس از چندمـاه بـه دامـان خانواده بازگشـت.

گشت به جبهه و جانبازی مجدد باز
زمزمـه  کـه  بـود  نیافتـه  بهبـود  هنـوز  عارفـی 
 بـه 

ً
کربـای 5 باعـث شـد تـا او مجـددا عملیـات 

روانـه شـود. جبهـه 
در همیـن عملیـات او بـار دیگـر مجـروح و بـه 
بیمارسـتان بقیـه اهلل االعظـم )عـج( اعزام شـد.
شـدید،  انفجـار  مـوج  علـت  بـه  بـار  ایـن  او 
ترکش هـا در بـدن و تشـنج های شـدید قـدرت 
تشـخیص دوسـتان و آشـنایان و حتـی همسـر 

در  یکسـال  داد.  دسـت  از  را  فرزندانـش  و 
متخصـص  پزشـکان  نظـر  تحـت  بیمارسـتان 
گرفـت تـا اینکـه سـامتی نسـبی خویـش را  قـرار 
گـرم خانـواده و یارانـش  بـاز یافـت و بـه آغـوش 

بازگشـت.

کجاست؟ این رزمنده دلیر، این روزها 
وارده  جراحـات  از  پـس  عارفـی  الـه  نصـرت 
مسـتمر و تشـنج های مکـرر، نتوانسـت بـاز دیگر 
گذشـته پرتـاش ادامـه دهـد هرچنـد  همچـون 

هیچـگاه تسـلیم و مایـوس نشـد.
 او ایـن روزهـا بـا 65درصـد جانبـازی زیـر نظـر 

پزشـک معالـج زندگـی می گذرانـد. 

سخنی با مسئوالن
گـو بـا ماهنامـه  گفـت و  نصـرت الـه عارفـی در 
به خصـوص  مسـئوالن  بـه  سـخنی  در  آئینـه، 
ایثارگـران  و  اسـامی  انقـاب  شـهید  بنیـاد 
می کنـم  گفت:»درخواسـت  ادارات  در  مسـتقر 
کـه در بسـتر بیمـاری هسـتند  جانبـازان عزیـزی 
را یـاری دهنـد و بـه فکـر سـامتی و درد و زجـر 
آنهـا باشـند زیـرا همیـن جانبـازان عزیـز بوده اند 
سـپر  مقـدم  خـط  در  را  خـود  سـینه های  کـه 
جـان  خـود  مملکـت  و  نامـوس  بـرای  و  کردنـد 

نمودنـد. فـدا  را  خـود 
درصـد  و  حقـوق  به فکـر  مـا  عزیـز  جانبـازان 
جانبازی نیسـتند، مشـکل سـامتی آنها را حل 

کنیـد تـا درد و زجـر نکشـند.
عزیـز  جانبـازان  همسـران  مهـم،  نکتـه  یـک 
جانبـازان  همسـران  از  بعضـی  کـه  می باشـد 
کـوه در برابـر مشـکات و سـختی ها  عزیـز ماننـد 
که در بستر بیماری  ایستاده و جانبازان عزیزی 
کـه اجـر  هسـتند را تـر و خشـک و یـاری می کننـد 
بسـیار زیـادی نـزد خداونـد یکتـا دارند و بهشـت 
از  یکـی  می باشـد.  کار  فـدا همسـران  ایـن  آن  از 
کـه  بـه خـدا قسـم  اظهـار می داشـت  جانبـازان 
چندین سـال اسـت از همسـر خود جدا شـده ام 
مـن  ماقـات  بـه  اینکـه  ضمـن  فرزندانـم  ولـی 
را  آنهـا  صـدای  اسـت  سـال   7 مـدت  نمی آینـد 
کسـی دیگـری  نشـنیده ام ولـی جـز خـدای یکتـا 

کـرده انـد. را نـدارم و همـه مـرا تـرک 

آیا در آخرت نباید جوابگوی این جانبازان 
عزیز باشیم ؟

دل  و  جـان  از  و  بپرهیزیـم  دادن  شـعار  از 
کـه  کنیـم  بیاییـم و ایـن جانبـازان عزیـز را یـاری 
نـزد خـدا اجـر بـی پایانـی خواهیـم داشـت...«. 
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سـازمان بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح تفاهـم نامـه چهارجانبـه ای بـا بانـک قرض الحسـنه مهـر ایـران، فروشـگاه زنجیـره ای رفـاه و شـرکت 
کـرد. پـارس تامیـن نویـد رایانـه، جهـت ارائـه تسـهیات خریـد جهیزیـه امضـا 

که فرزندان )دختر و پسـر( آنان در سـال 98 -99  که در مراحل اولیه صرفًا مشـمول بازنشسـتگانی می گردد  ح   سـقف تسـهیات اعطایی در این طر
کثر ۲00 میلیون ریال با سـود 4 درصد و باز پرداخت 1۲ ماهه می باشـد. مبادرت به امر حسـنه ازدواج نمودند، حدا

کارت رفاه توسـط دفاتر الکترونیک سـاتا و مبتنی بر قدرت خرید متقاضیان و در قالب تسـهیات 50، 100، 150 و ۲00  اعتبار سـنجی متقاضیان از 
کشـور و بـرای  میلیـون ریـال می باشـد. خاطرنشـان می گـردد متقاضیـان اسـتفاده از ایـن تسـهیات صرفـا می تواننـد از فروشـگاههای رفـاه در سراسـر 

کاالی بادوام اقـدام نمایند. خریـد 
کاال، مشـخصات  بـا سـفارش  بـه قیمـت زمـان سـفارش می باشـد و همزمـان  کاال  از سـفارش آن  بـه مشـتری سـه مـاه پـس  کاال  زمـان تحویـل 

ارسـال می گـردد. بـه سـازمان  اقسـاط  کسـر  ایـران جهـت  بانـک قرض الحسـنه  مهـر  توسـط  بازنشسـته 
گونه ابهام یا سوالی می توانند با شماره تلفن ۲3834۲61 )جناب آقای رضایی( تماس حاصل نمایند. متقاضیان در صورت وجود هر 

اعطای کارت خرید جهیزیه فروشگاههای رفاه به بازنشستگان نیروهای مسلح

تسهیالت وام کمک هزینه تحصیلی )دانشجویی( سال 1399

کارکنـان ناجـا بـا نگـرش بـه حمایـت تحصیلـی، توانمنـدی علمـی و تامیـن بخشـی از هزینه هـای تحصیلـی فرزنـدان  موسسـه خدمـات معیشـت 
کنکـور سراسـری یـا آزاد دانشـگاه ها، موسسـات  کـه سـال 1399 در  کارکنـان، بازنشسـتگان،جانبازان،خانواده های معظـم شـهدا و مسـتمری بگیران 

کمـک هزینـه تحصیلی)دانشـجویی( اعطـا می نمایـد.  کشـور و همچنیـن حوزه هـای علمیـه پذیرفتـه شـده انـد، وام  آمـوزش عالـی 
کـه ازدواج نکرده باشـند و سـن آنها  براسـاس اعـام موسسـه خدمـات حکمـت و معیشـت بنیـاد تعـاون ناجـا، فرزنـدان تحـت تکفـل پسـر، تا زمانی 
بیـش از ۲7 سـال )مقطـع دکتـری تـا سـن 30 سـال( نباشـد و بـرای فرزنـدان دختـر تـا زمانیکه ازدواج نکرده باشـند، مشـمول دریافت وام دانشـجویی 
کارشناسـی ارشـد 50 میلیون ریـال و در مقطع دکتری  کارشناسـی30میلیون ریـال، در مقطـع  هسـتند. میـزان تسـهیات وام دانشـجویی، در مقطـع 
70میلیـون ریـال می باشـد. بـرای طـاب حـوزه علمـی نیـز بـرای تحصیـل در سـطح ۲، 30میلیـون ریـال، در سـطح 3، 50 میلیـون ریـال و در سـطح 4، 

70 میلیـون ریـال پیش بینی شـده اسـت. خاطرنشـان می شـود:
کنکور سراسری و آزاد سال 99 آغاز خواهد شد. 1-اعطای وام دانشجویی پس از اعام نتایج 

کارمزد 4% اعطا می گردد. ۲- وام دانشجویی با رعایت یک سوم حقوق، بصورت قرض الحسنه  و با بازپرداخت ۲4 ماهه و 
گرفت. که در سال 1399 در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند تعلق خواهد  کارکنانی  3-تسهیات مذکور فقط به فرزندان 

کارکنـان قـراردادی بنیـاد تعـاون باشـند، فرزنـدان آنـان فقـط از طریـق یکـی از  4- چنانچـه پـدر و مـادر، هـردو از شـاغلین، بازنشسـتگان ناجـا و یـا 
والدیـن مشـمول دریافـت وام خواهـد بـود.

گرفت. کشور و دانشگاه های علوم انتظامی و نظامی تعلق نخواهد  ج از  5-وام مذکور به دانشجویان خار
کارکنان و همسران آنها نمی شود. 6-وام دانشجویی شامل خود 

کارکنـان پیمانی،قـراردادی و بازنشسـتگان بـاالی 70 سـال  و خانواده معظم شـهدا منوط به معرفی یـک نفر ضامن پایور  7-پرداخـت تسـهیات بـه 
کمتر از 69 سـال می باشـد. همچنین رعایت شـرط یک سـوم حقوق برای ضامن نیز الزامی می باشـد. ناجا یا بازنشسـته نیروهای مسـلح 

متقاضیان جهت دریافت وام با در دست داشتن مدارک زیر به نمایندگی موسسه در استان محل سکونت مراجعه نمایند:
الف- فرم تکمیل شده درخواست وام دانشجویی با مهر و امضای سرپرستی مربوطه

کنکور سال1399 و اصل برگه انتخاب واحد دانشجو مربوط به ترم اول سال تحصیلی 1399-1400 با مهر و امضای دانشگاه  کارنامه قبولی  ب- ارائه 
پ-تاییدیه از حوزه محل تحصیل برای طاب

ت-کپی شناسنامه سرپرست)صفحه اول و صفحه مشخصات فرزندان(
کارت ملی سرپرست کپی  ث- 

ج-اصل آخرین فیش حقوقی سرپرست
گروه/شرکت/موسسه مربوطه کارکنان قراردادی از  چ- ارایه معرفی نامه اشتغال بکار برای 

ح-صفحه اول شناسنامه دانشجو
خ- صفحه مشخصات همسر شناسنامه دانشجو

کارت ملی دانشجو د-کپی 

سانی
اطالع ر
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پرداخت وام کمک هزینه خرید جهیزیه فرزندان اناث

تذکر به وزیر دفاع درباره حق تأهل به بازنشستگان نیروهای مسلح

امکان خرید و فروش سهام آریاساسول از طریق کارگزاری ها فراهم است

برگزاری اولین جلسه اندیشه ورزی فرهنگی با کانون بازنشستگان

کارگزاری ها  کـرد: امـکان خرید و فروش سـهام »آریاساسـول« از طریـق  کانـون بازنشسـتگان ناجـا اعـام  معاونـت توانمنـد سـازی و خدمـات رفاهـی 
کسـر اقسـاط خریـد سـهام »آریاساسـول«، موضـوع از طریـق معاونـت  فراهـم اسـت. در پـی مکاتبـات برخـی بازنشسـتگان در خصـوص اعتـراض بـه 

کانـون بازنشسـتگان ناجـا پیگیـری شـد. توانمنـد سـازی و خدمـات رفاهـی 
کـرد: خرید سـهام برای بازنشسـتگان با ارسـال پیامـک به صورت اختیـاری انجام  سـازمان بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح در ایـن خصـوص اعـام 

کـه از ایـن بـه بعـد تمایـل بـه خریـد یـا فروش سـهام مذکـور دارند بایـد از طریق سـازمان بـورس اوراق بهادار اقـدام نمایند. کسـانی  شـده و 
کارگـذاری امکان پذیر اسـت، اعام  کـه فرآینـد خریـد و فروش سـهام آریاساسـول در حـال حاضر از طریـق دفاتر  ح ایـن موضـوع  ایـن معاونـت بـا طـر
کـه معتـرض بـه خریـد سـهام »آریاساسـول« از سـوی سـازمان بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح بـوده و مدعـی هسـتند  کـرد: آن دسـته از بازنشسـتگانی 
گرفتـه اسـت، بـه ایـن معاونـت منعکـس تـا پیگیـری الزم از طریـق بازنشسـتگی نیروهـای  ایـن اقـدام بـدون تحصیـل موافقـت و تمایـل آنـان صـورت 

مسـلح صـورت پذیرد.

کانون بازنشسـتگان به ریاسـت حجت االسـام و الملسـمین عباسـعلی یاری رئیس مرکز فرهنگی خانواده  اولین جلسـه اندیشـه ورزی فرهنگی با 
کارکنان ناجا در سـازمان عقیدتی سیاسـی نیروی انتظامی برگزار شـد.

کانون بازنشسـتگان در آن حضور داشـت، پیرامون شناسـایی  که سـرهنگ بازنشسـته سـید ماشـاهلل میراحمدی به نمایندگی از  در این مراسـم 
کانـون بازنشسـتگان بحـث و تبـادل نظـر  کارکنـان ناجـا و بهره منـدی از آن در جهـت برنامه هـای فرهنگـی  امکانـات موجـود مرکـز فرهنگـی خانـواده 
که برای خانواه های سـتاد سـازمان برگزار می شـود، هماهنگی برای برنامه هایی  شـد. دعوت از خانواده های بازنشسـتگان در برنامه های سـال 99 

ح شـده در این جلسـه بود. نظیـر دانشـگاه مجـازی و صـدای مشـاوره تلفنـی وبرگـزاری جلسـات اندیشـه ورزی و اتـاق فکـر از دیگـر موضوعـات مطر

کمـک هزینـه  برابـر اعـام معاونـت توانمندسـازی و خدمـات رفاهـی سـازمان بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح، در سـال جـاری امـکان پرداخـت وام 
جهیزیـه بـرای تمامـی فرزنـدان انـاث بازنشسـته و مسـتمری بگیـر فراهـم شـده اسـت. )قبـا بـرای یـک فرزنـد انـاث پرداخـت می شـد(. خاطرنشـان 

کـه سـابقه ازدواج قبلـی نداشـته باشـند. کمـک هزینـه خریـد جهیزیـه، بـه افـرادی اعطـا می شـود  ح وام  می شـود، در ایـن طـر

حسـینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شـاهین شـهر در مجلس شـورای اسـامی به امیر سـرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع به خاطر عدم اجرای 
ح زیر اسـت: عدالت در پرداخت حق تأهل به بازنشسـتگان نیروهای مسـلح تذکر داد. متن تذکر نماینده شـاهین شـهر به وزیر دفاع به شـر

خاصه تذکر: علت عدم اجرای عدالت در پرداخت حق تاهل، حق فرزند و تبعیض بین شاغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح چیست؟
ح تذکر: شر

جناب آقای وزیر!
ناهماهنگـی در پرداخـت حقـوق بازنشسـتگان از جملـه حـق تأهـل، حـق فرزنـد، تبعیـض بیـن شـاغلین و بازنشسـتگان و عـدم اجـرای عدالـت در 

پرداخت هـا باعـث رنجـش خاطـر بازنشسـتگان مظلـوم و یـادگاران 8 سـال دفـاع مقـدس شـده اسـت، چـرا نظـارت و رسـیدگی نمی شـود؟
منبع: خبرگزاری فارس
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حذف شرط سکونت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح در طرح تامین مسکن

راه اندازی اولین کلینیک متمرکز ترمیم زخم در سطح نیروهای مسلح

کارکنان و بازنشسـتگان نیروهای مسـلح در  کل نیروهای مسـلح از حذف شـرط سـکونت  اداره خدمات و حکمت معاونت نیروی انسـانی سـتاد 
ح تامین مسـکن خبر داد. طـر

کشـور، یکـی  براسـاس اعـام ایـن اداره، برابـر تبصـره ۲ بنـد ۲ مـاده 1 آییـن نامـه اجرایـی قانـون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن 
از شـروط، سـابقه سـکونت 5سـاله فـرد متقاضـی در شـهر محـل تقاضاسـت. بـا عنایـت بـه اجرایـی شـدن تفاهـم نامـه یکصـد هـزار واحـد مسـکونی 
ح اقـدام ملـی دولـت در خصـوص  نیروهـای مسـلح فـی مابیـن وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح و وزارت راه و شهرسـازی و همچنیـن طـر
مسـکن، تعامـات الزم بـا وزارت راه و شهرسـازی انجـام و بـا توجـه بـه اقتضائـات نیروهـای مسـلح و عـدم سـنخیت ایـن شـرط بـا ماموریت هـای 

ح نمـود. کارکنـان، تقاضـای اصـاح و مسـتثنی نمـودن نیروهـای مسـلح را مطـر
براسـاس ایـن پیشـنهاد، هیـأت وزیـران در تاریـخ ۲7 فروردیـن 99 طـی جلسـه ای، با مسـتثنی قائل شـدن نیروهای مسـلح، حذف شـرط سـابقه 

کردند. کارکنـان و بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح را تصویب  سـکونت 

کلینیک متمرکـز ترمیم زخم در  متخصـص انسـتزیولوژی و فـوق تخصـص مراقبت هـای ویـژه بیمارسـتان امـام سـجاد )ع( ناجـا از راه انـدازی اولیـن 
سـطح نیروهای مسـلح در بیمارسـتان امام سـجاد )ع( ناجا خبر داد.

کلیـه زخم هـای پوسـتی حـاد و مزمـن اعـم از زخم هـای  کلینیـک ترمیـم زخـم در زمینه هـای پانسـمان و مراقبـت  فـرزاد شـیرازیان اظهـار داشـت: 
فشـاری و زخـم بسـتر، زخـم پـای دیابتـی، زخم هـای عروقـی، زخم هـای ناشـی از تصادفـات و ترومـا، زخم هـای جراحـی، اسـکار، سـوختگی ها و سـایر 
کرد: ایـن روش به مدت  کلینیک ترمیم زخـم بیان  گیـری از روش نویـن سـلول درمانـی در  زخم هـای پوسـتی فعالیـت می کنـد.وی بـا اشـاره بـه بهـره 
کمک  گرفت و نتایج چشـمگیری در  6 سـال بر روی طیف وسـیعی از بیماران در بیمارسـتان فوق تخصصی ولی عصر )عج( ناجا مورد اسـتفاده قرار 

کاهـش آسـیب های بافتی در پی داشـت. بـه بیمـاران در زمینـه خـود ترمیمـی زخـم و 
که بـه طور متمرکز  کلینیک در سـطح نیروهای مسـلح اسـت  کلینیـک ترمیـم زخـم بیمارسـتان امـام سـجاد )ع( اولین  کـرد:  شـیرازیان خاطرنشـان 

بـر روی ترمیـم زخـم فعالیـت می کنـد و از روش نویـن سـلول درمانـی در این راسـتا بهـره می گیرد.
ایـن  کـرد:  امـام سـجاد )ع( اظهـار  بیمارسـتان  ترمیـم زخـم  کلینیـک  امکانـات و تجهیـزات  انسـتزیولوژی در خصـوص  ایـن پزشـک متخصـص 
کلیـه امکانـات و تجهیـزات دارویـی و درمانـی اعـم از مـواد الزم بـر مبنـای سـلول های بنیـادی اخـذ شـده از  کلینیـک در حـال حاضـر بـا بهره منـدی از 
کارکنان  کارشناسـان زخـم و تیـم جراحـی زبـده، آماده خدمات رسـانی بـه خانواده محتـرم  کتورهـای رشـد و بـا حضـور  جفـت، پرده هـای جنینـی و فا
ایـن معاونـت در به روزرسـانی امکانـات و  کل درمـان  از اهتمـام معـاون بهـداد ناجـا و مدیـر  نیروهـای مسـلح و عمـوم مراجعـان است.شـیرازیان 
کارکنان و همچنین حمایت های بی شـائبه دکتر محمـد جاویدانی رئیس  روش هـای درمانـی بـه منظـور ارتقـای خدمـت رسـانی به خانواده محتـرم 

کـرد. کلینیـک متمرکـز ترمیـم زخـم در  سـطح نیروهـای مسـلح قدردانـی  بیمارسـتان امـام سـجاد )ع( در راه انـدازی و تجهیـز اولیـن 
که  کرد: بیش از 4 دهه اسـت  کاربـرد سـلول درمانـی در ترمیم زخـم  بیان  سـعید عزیـزی متخصـص سـلول های بنیـادی نیـز در خصـوص تاریخچـه 
که  کلینیـکال  کارهـای تحقیقاتـی و  کشـور مـا بعـد از انجـام  در دنیـا از پـرده آمیـون در ترمیـم زخم هـای دیابـت و سـوختگی بهـره بـرداری می شـود. در 
گرفتـه و در مجـات معتبـر علمـی دنیـا بـه چـاپ رسـیده اسـت، روش  گذشـته در بیمارسـتان های شـریعتی و لبافـی نـژاد تهـران صـورت  طـی 10 سـال 
کار در ایـن روش درمانـی  کـه اسـاس  گرفتـه اسـت.وی بـا اشـاره بـه ایـن  گذشـته در ترمیـم زخم هـا مـورد اسـتفاده قـرار  سـلول درمانـی عمـا از 7 سـال 
گفـت: در ایـن روش، سـلول های  بـر پایـه سـلول های بنیـادی پـرده جنینـی قـرار دارد در تشـریح مکانیسـم اثـر ایـن روش در بهبـود و ترمیـم زخم هـا 
کاژن سـازی، بازسـازی و خـود ترمیمـی بـا ایجـاد  کتورهـای تخصصـی رشـد، بافـت آسـیب دیـده را تحریـک بـه  کمـک فا بنیـادی پـرده جنینـی بـه 
پوسـت جدیـد می کنند.ایـن متخصـص سـلول های بنیـادی در خصـوص مزیت هـای ایـن روش درمانـی در مقایسـه بـا سـایر روش هـای ترمیـم زخـم 
کاژن سـازی صـورت می پذیرد  کـرد: در سـلول درمانـی عمـل ترمیـم بـا جایگزینـی بافـت و بازسـازی سـلول های از بین رفته از طریق تحریک به  بیـان 
کار بازسـازی محل آسـیب دیده را انجام  که در سـایر روش ها بدن فرد آسـیب دیده با هر میزان سـطح آمادگی سیسـتم ایمنی، به تنهایی  در حالی 

می دهـد از طرفـی در سـایر روش هـا زخـم بـه منظـور پیشـگیری از التهـاب و عفونـت نیازمنـد اقدامـات مراقبتـی و ضدعفونـی مـدام اسـت.
کـرد و افـزود: اسـتفاده از  کننـده عنـوان  کنتـرل  عزیـزی روش سـلول درمانـی در ترمیـم زخم هـای دیابتـی را روشـی آزمـوده شـده و 100 درصـد مؤثـر و 

کتورهـای رشـد اثـرات فوق العـاده دارد. کلوییـد و آنتـی اسـکار در فا ایـن روش در عمـل ترمیم هـای زیبایـی و جـوان سـازی بـه دلیـل ترکیبـات آنتـی 
گرفته  وی روش سـلول درمانـی بـر پایـه سـلول های بنیـادی پـرده جنینـی را در ترمیم همه زخم های درگیرکننده پوسـت از یک ضایعـه پاتولوژیک 

کرد. کارآمـد عنوان  تـا زخم هـای حفـره ای و سـوختگی ها، مؤثر و 

ابتدای خبر

انتهای خبر

فهرست
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سرانه بیمه پایه درمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در سال 1399

مدیر عامل ساخد اعالم کرد:آغاز طرح ارائه خدمات و مراقبت ویژه درمانی در منزل 

بازنشستگان نیروهای مسلح

سـازمان خدمـات درمانـی نیروهـای مسـلح، سـرانه بیمـه پایـه درمـان بـرای سرپرسـت و عائلـه درجـه یـک تحـت تکفـل را معـادل 1/7 درصـد حقـوق 
کارکنـان اناث، عـروس، داماد، نـوه و...( به ازای  )بـدون محدودیـت سـقف( و بـرای بیمـه شـدگان غیـر قطعـی )پـدر، مـادر، خواهـر، برادر، همسـر و فرزندان 
خ 99/1/31 سـازمان خدمات درمانی نیروهای مسـلح،  کرد. بر اسـاس اباغیه شـماره 4855/99/80/33/1۲ مور هـر نفـر مبلـغ 680/777 ریـال تعییـن 
سـرانه بیمـه  مکمـل درمـان دولتـی بـه ازای هـر نفـر ماهانـه مبلـغ 386/400 ریـال بـرای سرپرسـت های نیروهـای مسـلح و عائلـه درجـه یـک آنـان )گـروه 
که شـامل  سرپرسـت )اعم از مرد و زن(، همسـر و فرزندان تحت تکفل مرد اسـت و سـرانه بیمه مکمل درمان آزاد به ازای هر نفر ماهانه  قطعی یارانه ای( 
کـه از اردیبهشـت مـاه در  مبلـغ 759/000 ریـال بـرای عایلـه اختیـاری )گـروه آزاد( شـامل پـدر، مـادر، خواهـر، بـرادر و... بـرای سـال 1399 تعییـن شـده اسـت 
گردیـد. براسـاس اعـام ایـن سـازمان، در راسـتای تأمیـن حقـوق اسـتحقاقی ایثارگـران  کسـر  حقـوق افـراد اعمـال و معوقـه فروردیـن مـاه نیـز از حقـوق آنـان 
کشـوری،  دوران دفـاع مقـدس و ایجـاد تـوازن در جبـران نسـبی رشـادت و ایثارگری هـای آنـان و بـه اسـتناد بنـد )۲( مـاده )68( قانـون مدیریـت خدمـات 
از تاریـخ 1399/۲/1 فـوق العـاده ایثارگـری بازنشسـتگان، وظیفه بگیـر ان و مسـتمری بگیران )سرپرسـت( بـا عضویت هـای پایـور، پیمانـی و بسـیجی )بجـز 
کثر( 1500 امتیــاز متناسـب با شـرایط مدت آزادگی، درصــد جانبازی، مدت حضور در جبهه و فرزند شـهید  کارکنان اخراجی( واجد شـرایط با سـقف )حدا
گردیـد: )امتیـاز  فرزند شـهید در حال حاضر 1300 می باشـد(.   بازنشسـتگان  برابـر جـدول زیـر تعییـن و از اردیبهشـت مـاه 99 در حقـوق  و مزایـای آن اعمـال 

گروههـای زیـر دسـته بندی می شـوند:  مشـمول برخـورداری از فـوق العـاده ایثارگـری موضـوع ایـن اباغیـه بـه 
کلیه بازنشستگان قبل از تاریخ 1388/1/1 گروه یکم: 

کـه حقـوق بازنشسـتگی آنـان برابـر جـداول امتیـازی مـواد 109 و 110 فصـل سـیزدهم  گـروه دوم: آن دسـته از بازنشسـتگان بعـد از تاریـخ 1388/1/1 
کشـوری و اصاحــات بعـدی آن  محاسـبه و پرداخـت می گـردد. قانـون مدیریــت خدمـات 

کـه حقـوق بازنشسـتگی آنـان برابـر معـدل مجموع امتیـازات ماهانـه عوامل مبنای  فـوق العـاده ایثــارگری آن دسـته از بازنشسـتگان بعـد از تاریـخ 1388/1/1 
کان برابـر ضوابـط فصـل دهـم در میانگیـن حقـوق آنـان  کمـا کسـور بازنشسـتگی در دو سـال آخـر خدمـت و یـا مـاه آخـر خدمـت محاسـبه و پرداخـت می گـردد، 
ج اسـت.  خاطرنشـان می شـود برابـر ایـن اباغیــه، ابتـدا حقوق افـراد مشمــول طبق مقررات فصل سیزدهــم  منظـور و لحـاظ شـده و از شـمول ایـن اباغیـه خـار
کثـر تا  کشـوری محاسـبه و سـپس حسـب سـوابق ایثارگـری، مجمـوع امتیـازات فـوق العـاده ایثارگـری متعلقـه برابـر جـدول فـوق و حدا قانـون مدیریـت خدمـات 
گردیـد و بـه صـورت مسـتقل در برگـه  سـقف امتیـاز 1500 بـا اعمـال ضریـب ریالـی سـالیانه )بـرای سـال 99 معـادل ۲438( محاسـبه و عـاوه بـر حقـوق پرداخـت 
کـه در شـمول مقـررات فصـل دهـم قانـون مدیریـت قـرار دارنـد،  حقـوق ماهیانـه آنـان نمایـش داده شـد. در خصـوص بازنشسـتگان بعـد از تاریـخ 1388/1/1 
کـه فـوق العـاده ایثارگـری در حقـوق بازنشسـتگی آنـان منظـور شـده اسـت، لـذا براسـاس سـوابق ایثارگـری، مبلـغ فـوق العـاده ایثارگـری آنـان بـا  بـا توجـه بـه ایـن 

گانـه در برگــه حقـوق ماهیانـه صرفـًا نمایــش داده شـد.  کسـر و بـه صـورت جدا ضوابـط ایـن اباغیـه محاسـبه و از جمـع حقـوق و مزایــای ماهیانـه 

ح ارائه خدمات  کیفیـت خدمـات سـازمان بیمـه خدمات درمانی نیروهای مسـلح و افزایش رضایت مندی بازنشسـتگان، طـر در راسـتای افزایـش سـطح 
گزارش روابط عمومی سـازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسـلح، دکتـر امیر نوروزی  کلیـد خـورد. بـه  و مراقبـت ویـژه در منـزل بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح 
ح خدمات مراقبتی ویژه در منزل بازنشسـتگان نیروهای مسـلح،  مدیرعامل سـازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسـلح با اشـاره به اجرایی شـدن طر
گفـت: موضـوع سـامتی و ارتبـاط آن با افزایش سـال های زندگـی در عصر  ح را افزایـش سـطح رضایتمنـدی جامعـه هـدف دانسـت و  هـدف از اجـرای ایـن طـر
حاضـر چالش هـای فراوانـی را بـه وجـود آورده اسـت. بـه همیـن منظـور و در راسـتای سیاسـت های سـازمان درخصـوص تسـهیل ارائـه خدمـات و افزایـش 
رضایتمنـدی بیمـه شـدگان بـه خصـوص بیمـاران ناتوان، سـالمندان و... سـاخد به عنوان یک سـازمان پیشـرو، دسـتورالعمل ارائه خدمـات و مراقبت ویژه 
ح اظهارداشـت: ویزیت جانبازان و بیمـاران ویژه در منزل، پایش  درمانـی در منـزل را بـه اجـرا درآورده اسـت. دکتـر نـوروزی بـا اشـاره به مزایای متعدد این طر
کـه در جلـب رضایـت جامعـه هـدف  ح اسـت  سـامت سـالمندان، ارائـه خدمـات درمانـی در منـزل بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح بخشـی از مزایـای ایـن طـر
کـرد: تمامی بیمه شـدگان  سـازمان بسـیار بـا اهمیـت می باشـد. مدیرعامـل سـازمان بیمـه خدمـات درمانـی نیروهـای مسـلح ضمـن اعـام  ایـن خبـر تصریـح 
کـه نیـاز بـه اقـدام درمانـی تهاجمـی نداشـته و بـه تشـخیص پزشـك معالـج بـا رضایـت اولیـای قانونـی  نیروهـای مسـلح بسـتری در بخـش  مراقبت هـای ویـژه 
که بـه دلیل ابتا به بیمـاری دچار  بیمـار، امـکان دریافـت خدمـات مـورد نیـاز در منـزل را دارنـد؛ جانبـازان معـزز بـا جانبـازی بیـش از 50 درصـد؛ بیمـاران ویژه 
کـز درمانی را  کـه بـه دلیل ناتوانی شـدید امـکان حضور در مرا کـز درمانـی را ندارنـد؛ بازنشسـتگان 65 سـال و باالتـر  ناتوانـی شـدید شـده و امـکان حضـور در مرا
گـروه جانبـازان و سـالمندان زمین گیـر نبـوده، ولـی بـه دالیـل دیگـر و بـا تأییـد پزشـک معتمـد  کـه در فهرسـت بیمـاران ویـژه،  گروهـی از بیمه شـدگان  ندارنـد؛ 
ح  ح می باشـد. دکتـر نـوروزی درخصـوص زمـان و نحـوه اجـرای ایـن طـر گروه هـای هـدف ایـن طـر کـز درمانـی را ندارنـد از جملـه  سـازمان امـکان حضـور در مرا

گذشـته بـه صـورت پایلوت در شـهر تهران اجرا شـده اسـت. ح از تیرمـاه سـال  کـرد: مرحلـه اول ایـن طـر خاطرنشـان 
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مشاوره حقوقی و خدمات حقوقی رایگان

نحوه اعطای وام قرض الحسنه  خود اشتغالی سابا در سال 1399 اعالم شد

کانون بازنشستگان ناجادر صورت نیاز به خدمات رایگان شامل: اعضای محترم 
1-مشاوره

2-خدمات حقوقی )تنظیم دادخواست، اظهار نامه و شکوائیه( 
کانون در شهر محل سکونت خود مراجعه فرمایید. کانون بازنشستگان استان و یا دفتر نمایندگی  می توانید به 

کارآفرینی  موسسـه توانمند سـازی بازنشسـتگان نیروهای مسـلح، با اعام شـیوه نامه اجرایی اعطای وام قرض الحسـنه  خوداشـتغالی، مهارت و 
کرد. فرزندان بازنشسـتگان نیروهای مسـلح، نحوه اعطای این وام را تشـریح 

ح بـا هـدف توانمندسـازی و ایجـاد اشـتغال بـرای فرزنـدان بازنشسـتگان و به منظـور نقش آفرینـی فرزندان  براسـاس اعـام ایـن موسسـه، ایـن طـر
پیشکسـوتان در تولیـد و سـازندگی، مشـارکت در فعالیت هـای اقتصـادی انجـام می گیـرد.

کـه از مشـترکین تحـت  پوشـش سـازمان بازنشسـتگی بـوده و توانایـی انجـام فعالیـت  فرزنـدان بازنشسـتگان و وظیفه بگیـر ان نیروهـای مسـلح 
ح، ابـزار و سـرمایه الزم  کارآفرینـی( را دارنـد ولـی توانایـی تهیـه مـکان اجـرای طـر ح هـای اقتصـادی خانگـی، خویـش فرمایـی و  اقتصـادی )اعـم از طر

ح هسـتند. گـروه هـدف ایـن طـر ندارنـد، 
گرفته شده است:  کارآفرینی در نظر  ح، وام خود اشتغالی به دو صورت وام اشتغال و وام  در این طر

که صرفًا به بازنشستــه،  کارمزد 4 درصد و بازپرداخت 48 ماهه می باشد، وامــی است  که مبلغ آن تا سقف 50 میلیون تومان و با  1-وام اشتغال 
کسر از فیش حقوق بازنشسته می باشد. فرزند و در موارد خاص همسر بازنشستـه پرداخت می گردد و ضمانت آن 

کار و بـه غیـر بازنشسـته بـا  شـرط بکارگیـری فرزنـد  کسـب و  کـه بـه بازنشسـته یـا خانـواده ایشـان و بـه منظـور توسـعه  کارآفرینـی وامـی اسـت  2-وام 
کارمـزد 18 % و بازپرداخـت 48 ماهـه پرداخـت  ح توجیـه فنـی و  اقتصـادی بـا  کار و براسـاس طـر کسـب و  بازنشسـته و بـه منظـور ایجـاد یـا توسـعه 

خواهـد شـد. 
ح زیر می باشد: شرایط الزم جهت دریافت وام به شر

کانون متبوعه می باشد. 1(عدم استفاده قبلی از وام اشتغال مؤسسه توانمندسازی یا سازمان بازنشستگی یا 
کثـر یـک وام اشـتغال دیگـر را خواهـد  کار از فرزنـدان بازنشسـتگان ن.م امـکان دریافـت حدا 2(مشـاغل خـود اشـتغال در صـورت افزایـش نیـروی 

داشت.
نیـز عـدم اشـتغال در شـرکت ها و  کارافتادگـی/ مسـتمری و  از  3(عـدم اشـتغال در دسـتگاه های دولتـی و عـدم دریافـت حقـوق بازنشسـتگی/ 

کارآفرینـی مشـمول ایـن بنـد نمی باشـد( موسسـات غیـر دولتـی در زمـان دریافـت وام اشـتغال )وام 
کسب و فعالیت تولیدی از جمله سند تکاپو قابل اجرا در استان، شهرستان، شهر، بخش یا روستا.  کار متقاضی با سبد  کسب و  4(تناسب 

ح. 5(سکونت در شهرستان محل اجرای طر
کثر 5 نفر  کوچک حدا کارآفرینی بنگاه های مقیاس  6(برای 

کـه متقاضـی در راسـتای سیاسـت های سـازمان، تصمیـم بـه راه اندازی یک حوزه شـغلی یـا نیاز به مهارت آمـوزی نمایند، می تواند  7(در صورتـی 
کسـب مهارت وام دریافت نمایند.  کثر تا سـقف مبلغ 000، 000، 50 ریال، در زمینه  حدا

کـه دارای مـدارک تحصیلـی و مهارتـی مرتبـط بـا  کسـانی  8(در اختصـاص وام چنانچـه تعـداد متقاضیـان بیـش از حـد ظرفیـت اعـام شـده باشـد، 
کـز آموزشـی دولتـی، خصوصـی مـورد تأییـد دولـت )وزارت علـوم و سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای( یـا  کار پیشـنهادی از دانشـگاه ها و مرا کسـب و 

گرفـت. موسسـه انسـتیتو ایـز ایـران باشـند، در اولویـت قـرار خواهنـد 
کـه در خصـوص همیـن موضوع دریافت نموده اسـت مسـتهلک شـده باشـد پرداخـت مجدد با رعایت نوبـت، با تایید  کـه وام قبلـی  9(در صورتـی 

گرفتـن سـوابق قبلـی وام به افراد بامانع می باشـد.  مراجـع ذیصـاح و در نظـر 
کارآفرینی نمایند به شـرط بکارگیری فرزند بازنشسـته، می توانند از امتیاز وام اشـتغال  که همسرشـان اقدام به خود اشـتغالی و  10(بازنشسـتگانی 

کارآفرینی بهره مند می گردند. گردنـد و در صـورت عـدم بکارگیری فرزند بازنشسـته، از امتیـاز وام   برخـوردار 
کار جدید داشـته باشـد،  کسـب و  کارآفرینی نیاز به ایجاد  که فرد از وام اشـتغال اسـتفاده نموده ولی در راسـتای توسـعه شـغل و یا  11(در صورتی 

کارآفرینـی بهره منـد شـود. می توانـد از وام 
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سیگار 
از علـل اصلـی  بـه عنـوان یکـی  امـروز سـیگار 
و  عروقـی  و  قلبـی  تنفسـی،  بیماری هـای 
قابـل  عامـل  شـایع ترین  عنـوان  بـه  بدخیمـی 
کـز  کثـر مرا پیشـگیری مـرگ و میـر، مـورد توجـه ا
گذاری هـای بهداشـتی قـرار  علمـی و سیاسـت 

دارد.
کوی بعمل آورده شـده ای اسـت  سـیگار تنبا
گازی و ذره ای تشـکیل  و دود آن از دو بخـش 
کربـن حاصـل از دود سـیگار  کسـید  شـده منـو ا

یکـی از عوامـل اصلـی تنگـی نفـس اسـت.
گازی  بخـش  در  شـیمیایی  مـواد  از  یکـی 
کـه  کربـن اسـت،  کسـید  موجـود در سـیگار منوا
کربن  کسـید  گفـت: منو ا در ایـن خصـوص بایـد 
کاهـش می دهـد، ایـن مسـئله یکـی از عوامل  را 
در  کـه  اسـت  سـیگاری  افـراد  در  نفـس  تنگـی 
آن  دچـار  بدنـی  فعالیت هـای  و  ورزش  هنـگام 

می گردنـد. 
ونیـل  هیدرازامیـن،  همچـون  مـواردی 
می باشـند  سـرطان زا  کـه  نیروزامیـن  و  کلرایـد 
کرولین،  همچنیـن موادی ماننـد: فرمالدیند، ا
کـه  گازی هسـتند  کسـید سـموم  اسـتالدنید و ا

دارد.  وجـود  سـیگار  در 
نیکوتیـن  نـام  بـه  ذره ای  دیگـر  بخـش  در 
ک عامـل  وجـود دارد ایـن مـاده سـمی خطرنـا

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(:
گر مسئوالن نظام جمهوری اسالمی با موادمخدر به سختی مبارزه می کنند، این  امروز ا
یک جهاد بزرگ، یک حرکت بسیار عمیق در راه پیشرفت ملت ایران است. 
اعتیاد انسان به مصرف موادمخدر یکی از چهار بحران جهانی است و مشکل اجتماعی 
کلیه جنبه های افراد را تحت تاثیر  کشورها وجود داشته و  که در بسیاری از  عمده ای است 
قرار می دهد.

شناخت 
مواد مخدر

بخش پنجم

کـه  بـه شـمار می آیـد  بـه سـیگار  اعتیـاد  اصلـی 
محـرک  و  می رسـد  مغـز  بـه  ثانیـه   7 عـرض  در 
کند  دسـتگاه عصبی اسـت و در برخی از موارد، 

می باشـد. آن  کننـده 
بـه  منجـر  سـیکار  دود  در  موجـود  نیکوتـن 
چـروک پوسـت می شـود ورود نیکوتـن به بدن، 
پذیـری  تحریـک  و  قلـب  ضربـان  خـون،  فشـار 
که عـروق خون زیر  عضلـه قلـب را افزایـش داده 
کرده و باعث چین و چروک  پوسـت را منقبض 

پوسـت بـدن می گـردد.
مژک هـای  بـه  سـیگار  در  موجـود  سـیانور 
کـه بخشـی از مکانیـزم طبیعـی  مخـاط تنفسـی 
کسـازی ریـه  را برعهـده دارد، آسـیب رسـانده  پا
ریه هـا  در  می توانـد  سـمی  مـواد  نتیجـه  در  و 
منتشـر شـوند. از دیگـر مـواد ذره ای موجـود در 
دود سـیگار می تـوان هیدروکربـن، بنزوپیـرون، 
سـرطان زا  همـه  کـه  و...  فنـل  اینـدول، 

نمـود.  اشـاره  می باشـند 
مـی تـوان بـا اطمینـان، سـیگار را رایـج تریـن 
مـاده مصرفـی اعتیـاد آور در جهـان بـه حسـاب 
وجـود  خاطـر  بـه  سـیگار  آوری  اعتیـاد  آورد. 
حـال  ایـن  بـا  اسـت.  آن  توتـون  در  نیکوتیـن 
نیکوتـن  بـه  فقـط  نمی تـوان  را  عـوارض سـیگار 
نسبت داد. این عوارض عمدتًا در دود حاصل 
سـیگار  می شـوند.  یافـت  توتـون  سـوختن  از 

شـناخته  جهـان  در  میـر  و  مـرگ  مجمـوع  در 
کارشناسـان پیـش بینـی می کننـد  شـده اسـت 
از  دخانیـات  مصـرف  از  ناشـی  میـر  و  مـرگ  کـه 
حـدود  بـه  حاضـر  حـال  در  نفـر  میلیـون  هفـت 
درصـد   70 کـه  رسـید  خواهـد  نفـر  میلیـون   10
کشـورهای در حـال توسـعه خواهنـد  آن هـا در 
بیماری هـای  موجـود،  اطاعـات  بنابـر  بـود. 
 1۲/5 مسـئول  دخانیـات  اسـتعمال  از  ناشـی 
جهـان  در  داده  خ  ر مرگ هـای  کل  از  درصـد 
درصـد   90 سـرطان،  از  ناشـی  مـرگ  درصـد   30
هـا،  سـرطان  سـایر  درصـد   40 ریـه،  سـرطان 
درصـد   75 و  قلبـی  بیماری هـای  درصـد   50
نـوع   4000 وجـود  اسـت.  ریـوی  بیماری هـای 
استنشـاق  و  سـیگار  دود  در  شـیمیایی  مـاده 
سـامت  بـرای  مخاطـرات  بـروز  موجـب  آن 
افـراد  کننـدگان دخانیـات و اطرافیـان  مصـرف 
سـیگاری می گـردد. در ایـران 15 % از جمعیـت 
بـاالی  افـراد  در  می کشـند.  سـیگار  عمومـی 
19 سـال ۲5 % مـردان و 5 % از زنـان از سـیگار 
اسـتفاده می کننـد. مصـرف سـیگار باعـث بیش 
ج سـیگار  از ۲000 مـرگ در هفتـه می شـود. مخار
در ایـران روزانـه 3 میلیـارد ریـال و در سـال در 
حـدود هـزار میلیـارد ریال اسـت در سـال 1374 
از فـروش و صـادرات  درآمـد شـرکت دخانیـات 
در  ایـن  و  بـوده  تومـان  میلیـارد   ۲8 سـیگار 

سالمت
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کـه هزینه هـای شـرکت ۲9 میلیارد  حالـی اسـت 
یـک  بابـت  ایـن  از  دولـت  یعنـی  باشـد  تومـان 
شـایع  اسـت.  دیـده  خسـارت  تومـان  میلیـارد 
تریـن بیماری هـای وابسـته سـرطان های ریـه، 
دهـان و حنجـره، برونشـیت مزمـن، مشـکات 
قلبـی – عروقـی و سـکته مغـزی هسـتند. سـیگار 
خطـر ناتوانـی جنسـی در مـردان را بـاال بـرده و 
می دهـد.  کاهـش  زنـان  در  را  بـاروری  قـدرت 
حاملگـی  دوران  طـول  در  سـیگار  مصـرف 
بـا  نـوزاد  تولیـد  افزایـش خطـر سـقط و  موجـب 
کـم می شـود. در هـر زمـان معمـواًل 75 %  وزن 

دارنـد.  تـرک  قصـد  سـیگاری ها  از 

آثار مخرب 
کلیـه مـواد تشـکیل  هنـگام مصـرف سـیگار، 
در  و  شـده  دهـان  وارد  سـیگار  دود  دهنـده 
ایـن  می شـوند.  ریـه  وارد  طریـق  آن  از  نتیجـه 
وارد  کننـده  مصـرف  تفـس  بـا  همـراه  مـواد 
نایـژک  یـا  نایـژه  نـام  بـه  هوایـی  کیسـه های 
بـا  اول  مرحلـه  در  نتیجـه  در  کـه  می شـوند 
کسـیژن  کاهـش ا کاهـش حجـم نایژه هـا باعـث 
ذخیـره شـده در ریـه و تنگـی تنفـس می گـردد. 
ایجـاد  باعـث  کسـیژن  ا کمبـود  ایـن  ادامـه  در 
رقابـت در تکثیـر سـلولی و حالت هـای سـرطانی 

شـد.  خواهـد 
مواد مخرب سیگار عباتند از:

و  قلـب  ضربـان  افزایـش  باعـث  نیکوتـن: 
کاهـش اشـتها می شـود. در مقادیـر باالتـر اثرات 
خواب آوری نیز دارد. نیکوتن بسـیار اعتیاد آور 
بـوده و عایـم تـرک آن شـامل تحریـک پذیری و 

اضطـراب اسـت. 
کـه  اسـت  سـمی  گازی  کربـن:  کسـید  منوا
کارایـی  کسـیژن خـون و مانـع از  کاهـش ا باعـث 

می شـود.  مؤثـر 
هنـگام  بـه   %  70 حـدود   :)TAR( تـاری 
نیـز  هوایـی  مجـاری  طـول  در  و  استنشـاق 

مـی آورد.  خواهـد  بـار  بـه  تخریـب 

فواید ناشی از ترک: 
سـیگار،  آخریـن  از  بعـد  دقیقـه  بیسـت 
فشـارخون، ضربـان قلـب و درجـه حـرارت بـدن 

می گـردد.  بـر  طبیعـی  سـطح  بـه 
در عـرض 48 سـاعت انتهـای عصبـی شـروع 
بویایـی  و  چشـایی  حـس  و  کـرده  رشـد  بـه 

می یابـد. افزایـش 
تنگـی  نفـس  سـرفه،  مـاه   1  –  9 عـرض  در 
افزایـش  انـرژی  سـطح  و  کاهـش  خسـتگی  و 

خطـر  تـرک  از  بعـد  سـال   5 تقریبـًا  می یابـد.  
انـدازۀ  بـه  سـیگار  بـه  وابسـته  بیماری هـای 
راه  بهتریـن  می شـود.  سـیگاری  غیـر  افـراد 
اسـت.  متخصـص  بـا  مشـاوره  تـرک،  بـرای 
و  دارو  نیکوتیـن،  جایگزیـن  درمان هـای 
حمایت هـای رفتـاری جـزو اصـول اولیـه انـد. 
بـا  افـراد  بـرای  نیکوتیـن  جایگزیـن  درمـان 
روز مفیـد  نـخ سـیگار در  از ده  بیـش  مصـرف 
کـه مصـرف قطـع شـد ایـن  اسـت.  پـس از آن 
درمان شـروع می شـود و در فرم های مختلف  
یـا  و  آدامـس  پوسـتی،  چسـب های  بـر  ماننـد 
زبانـی  زیـر  قـرص  و  استنشـاقی  بینـی  اسـپری 
درمان هـای  بـا  فـرد  چنانچـه  دارد.  وجـود 
عـدم  و  تـرک  شـانس  شـود،  همـراه  رفتـاری 
بازگشـت بـه مصـرف را دو برابـر می کنـد. همـه 
می گیرنـد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  کـه  داروهایـی 

دارنـد.  پزشـکی  نظـارت  بـه  نیـز 

مشکالت شایع ترک: 
بـه  ولـع  کـه  کنیـد  مطمئـن  را  بیمـار  ولـع: 
از  اسـتفاده  بـا  و  نمانـده  باقـی  طوالنـی  مـدت 
کمتـر شـدن  داروهـا و نیکوتیـن جایگزیـن قابـل 

اسـت.
افزایـش وزن: یکـی از دالیـل اولیـه بازگشـت 
بـه خصـوص میان خانم ها، افزایش وزن اسـت 
کـه بـه دلیـل بازگشـت اشـتها و بهبـودی حـس 
بـا  البتـه  و  می افتـد  اتفـاق  چشـایی  و  بویایـی 

ورزش و رژیـم قابـل پیشـگیری اسـت.
سـیگاری های   از  بسـیاری  بی حوصلگـی: 
بـا عایـم تـرک  و  نبـودن رفتـار آرامبخـش بایـد 
کـه روش دیگـری بجـای  کنـار آمـده و بیاموزنـد 

کننـد. سـیگار بـرای خـود پیـدا 
بیسـتم  قـرن  اپیدمـی  دخانیـات  مصـرف   
 ! می گیـرد  قربانـی  یـک  ثانیـه  ده  هـر  کـه  اسـت 
و در چهـل سـال آینـده در هـر سـه ثانیـه، یـک 
اتفـاق  دخانیـات  اسـتعمال  از  ناشـی  مـرگ 
کنـد  گـر ایـن رونـد ادامـه پیـدا  خواهـد افتـاد. و ا
میلیـون  ده  سـالی  دخانیـات  سـال های  در 
میلیـون  هفـت  کـه  گرفـت،  خواهـد  قربانـی 
 ! اسـت  توسـعه  حـال  در  کشـورهای  سـهم  آن 
براسـاس تحقیقـات انجـام شـده در جمهـوری 
در  دخانیـات  اسـتعمال  شـیوع  ایـران  اسـامی 
رده ی سـنی 15 تـا ۲5 سـال در سـال 1370 ده 
کـه متأسـفانه ایـن رقـم در  درصـد بـوده اسـت، 
سـال 1378 بـه هفـده درصـد و در سـال 1385 
و طبـق  اسـت  یافتـه  افزایـش  نـوزده درصـد  بـه 
در  نفـر  هـزار  پنجـاه  سـالیانه  تحقیـق  همیـن 

دخانیـات  می میرنـد! اسـتعمال  اثـر  بـر  ایـران 
 در دهـه 1990 مسـئول ۲/6 % بیماری هـا 
در جهان بوده اسـت. با همین روند اسـتعمال 
کل تلفات یا 13 % مرگ  دخانیات مسـئول 9 % 

و بیماری هـای بالغیـن خواهد بود. 
سـیگار  در  کـه  ازمـواردی  مـورد  هفـت  بـه 

می کنیـم:  اشـاره  دارد  وجـود 
قیـر، بلـه تعجـب نکنیـد همـان مـاده ای   
کـردن خیابان ها از آن اسـتفاده  کـه در آسـفالت 
هیـچ  آیـا  اسـت.  موجـود  سـیگار  در  می شـود 
سـیگاری  افـراد  دندان هـای  کـه  کردیـد  دقـت 
قبـر  از  زردی  ایـن  می باشـد،  رنـگ  زرد  اغلـب 

می باشـد. 
 سـیانید هیـدروژن، ایـن مـاده نیـز هنـگام 
کشـیدن وارد ریه هـا می شـود. از عمـده  سـیگار 
جنـگ  در  کـه  بـوده  کشـنده  شـیمیایی  مـواد 
سـاخته  مـردم  عـام  قتـل  بـرای  دوم  جهانـی 
کـه بـه سـیگار  شـد و افـراد سـیگاری بـا هـر پکـی 
بـدن  درون  بـه  را  ک  خطرنـا گاز  ایـن  می زننـد 

می کننـد.  هدایـت  خـود 
اسـت  مـواردی  مهمتریـن  از  بنزیـن،   
ماننـد  نفتـی  فراورده هـای  سـاخت  بـرای  کـه 

می شـود.  اسـتفاده  گازوئیـل 
ک  پـا بـرای  کـه  مـاده ای  همـان  اسـتون،   
ک ناخـن از آن اسـتفاده می شـود. بلـه  کـردن ال
ک نیز در سـیگار موجود اسـت.  این ماده خطرنا

گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف  علل 
سیگار

 دالیل فردی
 گروه همساالن 
 علل خانوادگی 

 مدرسه 
 محیطی و اجتماعی

 بلوغ 

عوامل موثر در سیگاری شدن نوجوانان
تریـن عوامـل  از مهـم  یکـی  کشـیدن  سـیگار 
شـخصیتی  فـردی،  لحـاظ  بـه  چـه  زا  بیمـاری 
اغلـب  اسـت.  اجتماعـی  لحـاظ  بـه  چـه  و 
عـادت  ایـن  می کشـند،  سـیگار  کـه  بزرگسـاالن 
سـال های  اولیـن  از  را  زا  بیمـاری  و  زشـت 

کرده انـد.  آغـاز   )18 تـا   1۲( نوجوانـی 

کشیدن نوجوانان و  عوامل موثر در سیگار 
جوانان

تبعـات  و  مضـرات  از  آنـان  گاهـی  آ عـدم   

ابتدای خبر

انتهای خبر

فهرست
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آن شـوم 
 ضعـف عـزت نفـس و خـود پنـدارۀ ضعـف 
نوجوانـان و روابـط نابسـامان خانوادگـی اسـت 
سـیگاری  بـه  منجـر  می توانـد  مـواردی  در  کـه 

شـدن آنهـا شـود. 
والدینـش  دوی  هـر  کـه  هـم  نوجوانـی   
بیـش  می کشـند  سـیگار  آن هـا  از  یکـی  یـا  و 
اعضـای  از  یـک  هیـچ  کـه  نوجوانانـی  از  تـر 
احتمـال  نمی کشـند،  سـیگار  خانواده شـان 

دارد. را  شـدن  سـیگاری 

اثرات مصرف سیگار
 افزایـش احتمـال ابتـاء بـه انـواع سـرطان 
در نواحـی ریـه، دهـان، حلـق، حنجـره، مـری، 

مثانـه، پانکـراس، دهانـه رحـم و غیـره.
 بیماری های مزمن تنفسی

کرونر   افزایـش احتمـال خطر بیماری های 
قلبی، فشـارخون باال، سـکته مغزی، خونریزی 
مغـزی، سـرطان خـون، آب مرواریـد چشـم )دو 
غـده  بیماری هـای  غیرسـیگاری(،  افـراد  برابـر 
زودرس،  یائسـگی  جنیـن،  سـقط  تیروئیـد، 

پوکـی اسـتخوان و بیمـاری پوسـتی. 

قلیان
بـزرگ  مشـکل  مـواد  مصـرف  سـوء  و  اعتیـاد 
هزینـه  ایـن  اسـت.  بشـری  جوامـع  از  بسـیاری 
دولـت  و  خانـواده  فـرد،  بـر  را  سـنگینی  بسـیار 
باعـث  مـواد  مصـرف  سـوء  می کنـد  تحمیـل 
کاهـش عملکرد شـغلی و تحصیلـی، تصادفات، 
دزدی  و  جنایـت  کار،  از  غیبـت  مسـمومیت، 

می شـود. 
گذشـته مـواد مخـدر بـه دلیـل  در سـال های 
و  مسـن  افـراد  در  پزشـکی  امکانـات  فقـدان 
قـرار می گرفـت در حـال  ناتـوان مـورد اسـتفاده 
حاضراعتیـاد بزرگتریـن تهدیـد در مقابـل رشـد 
و  فرهنگـی  اقتصـادی،  اجتماعـی  توسـعه  و 
شـکوفایی اسـتعدادها و سـرمایه های فکـری و 
ظهـور خاقیت هـای انسـانی در قشـر نوجوان و 
کثـرًا بـا سـایر  جـوان اسـت. سـوء مصـرف مـواد ا
حـاالت روانپزشـکی مثـل اختـاالت شـخصیت 
)اختـال شـخصیت ضـد اجتماعـی( اضطـراب 
و افسـردگی دیده می شـود پیشـگیری از اعتیاد 
بـه  بازتوانـی  اقدامـات  و  بـا درمـان  در مقایسـه 
کـم هزینـه تـر اسـت. پژوهـش  مراتـب آسـانتر و 
کـه بنـا  در زمینـه اعتیـاد تاشـی اسـت جهانـی 
بـه توصیـه سـازمان های بین المللـی بـه منظـور 
توسـط  مختلـف  راهکارهـای  و  علـل  شـناخت 

هـر  مـردم  و  گـذران  سیاسـت  پژوهشـگران، 
مرحلـه  بـه  و  تدویـن  و  تهیـه  بررسـی،  جامعـه 

می آیـد. در  اجـرا 
حاضـر  حـال  در  کـه  قلیـان  کشـیدن  پدیـده 
بـه یـک معضـل پنهـان اجتماعـی تبدیـل شـده 
خـود  بـه  منفـوری  چهـره  جهـت  آن  از  اسـت، 
غیرقابـل  و  بی ضـرر  را  آن  اغلـب  کـه  نگرفتـه 
کـم ضررتـر از مصـرف سـیگار  اعتیـاد دانسـته یـا 
نـه  قلیـان  در  موجـود  آب  می کننـد.  قلمـداد 
کنندگـی و محافظتـی در  تنهـا خاصیـت تصفیـه 
کـو را نـدارد،  مقابـل دود ناشـی از سـوختن تنبا
بلکـه بـه دلیـل افزایـش رطوبـت باعـث افزایـش 

می گـردد.  نیـز  آن  ریـوی  جـذب  میـزان 
کمتـر از سـیگار  مـواد سـمی قلیـان نـه تنهـا 
از  ک  خطرنـا مـواد  بعضـی  بلکـه  نیسـت، 
کسـید  جملـه قیـر یـا دوده )سـرطان زا(، مونوا
کننـده  )ایجـاد  نیکوتیـن  و  )آالینـده(  کربـن 
سـیگار  از  آن  دوره  در  موجـود  وابسـتگی( 
بیـش  قلیـان  مصـرف  بـا  می باشـد.  بیشـتر 
وارد  ک  خطرنـا و  سـمی  مـاده   600 تـا   400 از 
خواهـد  اطرافیـان  و  کننـده  مصـرف  فـرد  ریـه 
آن  مرغوب تریـن  کـو،  تنبا صنعـت  در  شـد. 
قـرار  سیگارسـازی  کارخانه هـای  اختیـار  در 
کـو جهـت قلیـان مـورد  گرفتـه و تفاله هـای تنبا
کـوی  تنبا مقـدار  می گیرنـد.  قـرار  اسـتفاده 
کشـیدن معادل  مصرفـی در یـک وعده قلیان 
همیـن  اسـت،  سـیگار  نـخ   50 تـا   ۲0 مصـرف 
خـون،  نیکوتیـن  سـطح  افزایـش  بـا  دلیـل 
کننـده بـه ظاهـر تفننی برای رفـع نیاز  مصـرف 
کـه همـان مصـرف  خـود بـه روش سـهل تری 
کـو بـا  سـیگار اسـت روی مـی آورد. مصـرف تنبا
ایجـاد حالـت مقاومـت دارویـی همـراه اسـت. 
حالـت  تجربـه  بـرای  فـرد  کـه  معنـی  بدیـن 
میـزان  تدریـج  بـه  اسـت  مجبـور  سرخوشـی 
افـراد  دهـد.  افزایـش  را  مـاده  ایـن  مصـرف 
کننـده ایـن مـاده پـس از مصـرف آن  مصـرف 
تجربـه  را  فشـارخون  و  قلـب  ضربـان  افزایـش 
مـاده  ایـن  مصـرف  قطـع  از  پـس  و  می کننـد 
نیـز عایـم قطـع مصـرف آن ماننـد اشـتیاق بـه 
مصـرف مجدد، بی قـراری، اضطراب، اختال 
در تمرکـز حـواس، بی خوابـی، افزایـش اشـتها 
می کننـد.  تجربـه  را  خـواب  ناآرامی هـای  و 
مصـارف طوالنـی مـدت نیکوتیـن منجـذر بـه 
گونی از جمله بیماری های  گونا بیماری هـای 
قلبـی و عروقـی و بـروز سـرطان ریـه می شـود. 
عـوارض  کـه موجـب تشـدید  از عواملـی  یکـی 
می شـود،  سـیگار  یـا  کـو  تنبا مصـرف  جانبـی 

کـه فـرد یـک روز اقـدام  تعـداد دفعاتـی اسـت 
می نمایـد.  مـواد  ایـن  مصـرف  بـه 

اعتیاد به قلیان
کـه  کـو  گیجـی بعـد از مصـرف تنبا احسـاس 
کو  افراد آن را از نشـانه های مرغوب بودن تنبا
کربـن  کسـید  منوا گاز  از  واقـع  در  می داننـد 
و رطوبـت  ریـوی عمیـق  می باشـد. مکش هـا 
بیماری هـای  بـروز  باعـث  آب  از  حاصـل 
جملـه  از  مختلـف  سـرطان های  ریـوی، 
مثانـه می گـردد.  و  معـده  ریـه،  لـب،  سـرطان 
کوهـای تحـت عناویـن میـوه ای، عطـری  تنبا
بلکـه  نیسـتند  تنهـا بی ضـرر  نـه  اسـانس دار  و 
بـه  نسـبت  بیشـتری  مراتـب  بـه  عـوارض 
آروماتیـک  مـواد  زیـرا  دارنـد  سـاده  کـوی  تنبا
اثـر  بـر  آن هـا  در  موجـود  حلقـه ای(  )ترکیبـات 
زیـاد خاصیـت سـرطان زایی و سـمی  حـرارت 
دو  را  آن  عـوارض  می کننـد.  پیـدا  فوق العـاده 
کودکان  چنـدان و سـامت اطرافیـان بـه ویـژه 
داد.  خواهـد  قـرار  جـدی  خطـر  معـرض  در  را 
بـه صـورت مشـترک خطـر  از قلیـان  اسـتفاده 
پـی  در  نیـز  را  عفونـی  بیماری هـای  انتقـال 

داشـت.  خواهـد 

میزان دود قلیان در هر بار پک 5 برابر 
سیگار است

نیـز،  قلیـان  بـا  در خصـوص مقایسـه سـیگار 
بـا هـر پـک زدن بـه سـیگار 9 سـی  گفـت:  بایـد 
در  می شـود،  دهـان  حفـره  وارد  دود  سـی 
سـی   45 قلیـان  بـه  زدن  پـک  هـر  بـا  حالیکـه 
سـی دود وارد حفـره دهـان می شـود، بنابرایـن 
میـزان  افزایـش  دلیـل  بـه  قلیـان  اعتیـادآوری 
نیکوتیـن موجـود در آن در هـر بـار پـک زدن، 5 

اسـت.  سـیگار  برابـر 

نقش آب موجود در شیشه قلیان
تنهـا  نـه  قلیـان  شیشـه  در  موجـود  آب 
بـه عنـوان یـک فیلتـر عمـل نمی کنـد بلکـه 
چسـبندگی  ایجـاد  و  شـدن  تـر  خنـک  بـا 
بیشـتر، میـزان رسـوب آن را در ریـه بیشـتر 

می کنـد.
اسـانس های  بـا  امـروزه  نیـز  کوهایـی  تنبا
متأسـفانه  کـه  مـی رود  فـروش  بـه  میـوه ای 
بیـن  شـدت  بـه  کوهـا  تنبا اینگونـه  مصـرف 
کننـدگان باید  جوانـان رایـج اسـت. امـا مصـرف 
کوهـا بـا اسـانس های  کـه ایـن نـوع تنبا بداننـد 
کـه بـه مراتـب  میـوه، حـاوی مـواد سـمی اسـت 

اسـت.  سـاده  کـوی  تنبا از  تـر  ک  خطرنـا
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روی خط سالمتی

کنـون مشـخص  کرونـا و بررسـی های انجام شـده تـا  بـا شـیوع بیمـاری 
گروه هـای سـنی در  کـه افـراد بـاالی 50 سـال بیـش از دیگـر  شـده اسـت 
بـه  را  بیشـتری  و درصـد مرگ ومیـر  بـوده  بیمـاری  ایـن  بـه  ابتـا  معـرض 
خـود اختصـاص داده انـد. بـرای حفـظ سـامتی سـالمندان می بایسـت 

کـرد: بـه نـکات مهمـی توجـه 
کاهـش احتمـال ابتـای عضـو سـالمند تـا  1. در طـول همه گیـری بـرای 

ج شـوید. کمتـر از خانـه خار حـد امـکان 
کاربـرد  ۲. آموزش هـای الزم را بـه افـراد سـالمند در منـزل بدهیـد و از 

صحیـح آن توصیـه اطمینـان یابیـد.
کـردن و بوسـیدن مادربـزرگ و پدربـزرگ خـود جـدا  3. از لمـس، بغـل 

کنیـد. خـودداری 
سـالمند  فـرد  بـه  دادن  غـذا  ماننـد  مراقبـت  ارائـه  هرگونـه  از  قبـل   .4
و... دسـت هایتان را بـا آب و صابـون بـه مـدت ۲0 ثانیـه بشـویید و یـا از 

کنیـد. اسـتفاده  الـکل  حـاوی  ضدعفونی کننده هـای 
5. مراقـب عائـم سـرفه، عطسـه و تـب در خـود و عضـو سـالمند منـزل 
کنید و  باشـید و در صورت مشـاهده فورًا با پزشـک خود تلفنی مشـورت 

بـه دیگـر اعضـا خانواده اطـاع دهید.
6. در صورت داشـتن عائم سـرفه و عطسـه و تب در خود حتمًا خود 
کنیـد و مکـررًا محیط  کـرده و از افـراد سـالمند در منـزل دوری  را قرنطینـه 
ماننـد  مـواد ضدعفونی کننـده  بـا  را  تمـاس  پیرامـون خـود و سـطوح در 
الـکل 70 درصـد یـا محلـول نیـم درصـد آب ژاول )وایتکـس رقیـق شـده 

کنیـد. یـک بـه 10 بـا آب( ضدعفونـی 
7. در صورت داشـتن عائم سـرفه، عطسـه و تب در عضو سـالمند در 
کلیـه نـکات مراقبتـی بـرای سـالمند را فراهـم و محیـط اسـتراحت  منـزل 

کنیـد. وی را مکـررا ضدعفونـی 
اعضـا  از  هرکـدام  در  عطسـه  و  سـرفه  و  تـب  داشـتن  صـورت  در   .8

کننـد. اسـتفاده  ماسـک  از  حتمـًا  خانـواده، 
کنید رفت و آمد عضو سـالمند را در دوره همه گیری محدود  9. سـعی 

کنید.
کـودکان در منـزل بگوییـد بـرای پیشـگیری از ابتـای مادربزرگ  10. بـه 

یـا پـدر بـزرگ خـود بـا فاصلـه یـک متری بـا او در ارتباط باشـند.
کننـد؛ مثـًا  کافـی مایعـات میـل  بـه میـزان  افـراد سـالمند در روز   .11

مایعـات. لیـوان  الـی هشـت  روزانـه هفـت 
کنیـد شـرایط اسـتراحت و خـواب افـراد سـالمند در منـزل  1۲. سـعی 

فراهـم شـود.
 70 الـکل  حـاوی  ضدعفونـی  محلول هـای  دسـتکش،  ماسـک،   .13

قـرار دهیـد. درصـد در اختیـار عضـو سـالمند در منـزل 
بـه بیماری  هـای زمینـه ای  ابتـا فـرد سـالمند  14. در صـورت سـابقه 
ماننـد دیابـت، بیماری  هـای قلبـی - عروقـی، تنفسـی و نقـص ایمنـی از 

کنیـد. خـروج ایشـان از منـزل جلوگیـری 
 بـا محلـول نیـم درصد آب 

ً
15. اشـیا و سـطوح در تمـاس منـزل را مکـررا

کنیـد. ژاول )وایتکـس رقیق شـده 1 بـه 10 بـا آب( ضدعفونـی 
از  باشـید سـالمندان  مراقـب  از خانـه  ج  اضطـرار خـار 16. در شـرایط 

کننـد. کنتـرل خـود، پرهیـز  بـرای  اشـیاء مجـاور  گرفتـن 
17. مطلقًا عضو سالمند را به مکان های پر ازدحام نبرید.

18. مطلقـًا از وسـایل حمل ونقـل عمومی برای فرد سـالمند اسـتفاده 
نکنید.

ج منـزل خـود را بـه فـرد  19. خریـد و تهیـه مایحتـاج و امـور روزمـره خـار
دیگـری غیـر از عضـو سـالمند بسـپارید.

کامل برای سالمندان تهیه شود. ۲0. ترجیحا غذاهای پخته شده 
خـودداری  سـالمندان  مسـافرت  هرگونـه  از  همه گیـری  طـول  در   .۲1

کنیـد.
۲۲. در طـول همه گیـری از هرگونـه پذیـرش مهمـان و مهمانـی رفتـن 

کنیـد. بـرای حفـظ سـامت اعضـای سـالمند در منـزل خـودداری 
۲3. سـجاده، چـادر نمـاز، مهـر و تسـبیح شـخصی بـرای افراد سـالمند 

اختصـاص دهید.

چگونه از سالمندان در برابر ویروس کرونا حفاظت کنیم؟

ابتدای خبر

انتهای خبر

فهرست



45شماره 54  خرداد و تیر 1399   سال هشتم

بهبـود  بـه  خـوب  خـواب  کـه  آنجایـی   از 
کـرده و بـه بـدن اجـازه  کمـک  کیفیـت حافظـه 
روز  طـول  در  کـه  آسـیبی  هرگونـه  تـا  می دهـد 
سیسـتم  و  کـرده  ترمیـم  را  اسـت  داده  خ   ر
آن  فقـدان  پـس  ببـرد؛  بـاال  را  بـدن  ایمنـی 
تأثیـرات مخربـی بـر زندگـی سـالمندان خواهـد 
متخصصـان  تحقیقـات  اسـاس  بـر  داشـت. 
بی خوابـی  از  کـه  سـالمندانی  پزشـکی  علـوم 
در  بیشـتر  می برنـد  رنـج  خـواب  اختـاالت  و 
معـرض مشـکات توجـه و حافظـه، افسـردگی، 
و در  روز  از حـد در طـول  بیـش   خواب آلودگـی 
مراحـل حادتـر افزایـش خطـر ابتـا بـه بیمـاری 
قلبی عروقی، دیابت، مشـکات وزن، سـرطان 

می گیرنـد. قـرار   ... و 
اختـالالت  و  بی نظمـی  باعـث  عواملـی  چـه 

می شـود؟ سـالمندان  در  خـواب 
عدم تنظیم دمای بدن

الگـوی  در  مهمـی  نقـش  بـدن  حـرارت  درجـه 
خـواب افـراد دارد. بـا بـاال رفتـن دمـای بـدن تمایل 
کاهش دمای بدن، خسـتگی  کمتـر و با  بـه خـواب، 
کـرده و باعـث خـواب  و خواب آلودگـی بـر بـدن غلبـه 
کـه در افـراد بـاالی 60  عمیـق می شـود. از آنجایـی  
پیـدا  کاهـش  بـدن  دمـای  تنظیـم  قـدرت  سـال 
خـواب  ریتـم  بی نظمـی  موضـوع،  همیـن  می کنـد 

آن هـا را در پـی خواهـد داشـت.
بیماری های مزمن

بیماری هـای  و  داروهـا  از  گسـترده ای  طیـف 
می توانـد  سـالخوردگی  بـا  مرتبـط  شـرایط  و  مزمـن 

ماننـد: شـود  بی خوابـی  بـه  منجـر 
  بیماری پارکینسـون، زوال عقل و سـایر اختاالت 

عصبی
  بـزرگ شـدن پروسـتات، نارسـایی مثانـه و سـایر 

کـه باعـث بی اختیـاری می شـوند مـواردی 
 سرطان

 نارسایی قلبی
گوارش  شرایط دستگاه 

 مشکات تنفسی
 دردهای مزمن مانند درد آرتروز

 افسردگی، اضطراب و سایر اختاالت روانی
عادت های بد خواب

اثـرات  می توانـد  بـد  عادت هـای  داشـتن 
به ویـژه  سـالمندان  کنـد.  تشـدید  را  بی خوابـی 
کـه بیشـتر روز را چـرت  بازنشسـته ها عـادت دارنـد 

بزننـد و بیشـتر وقت خـود را در رختخواب بگذرانند 
همیـن عـادت می توانـد به طـور قابل توجهـی نظـم 

بزنـد. بـه هـم  و  تغییـر داده  را  آن هـا  خـواب 
یائسگی

پشـت  را  یائسـگی  کـه  مسـن  خانم هـای  اغلـب 
گرگرفتگی و تعریق شـبانه و عدم  گذاشـته اند از  سـر 

داشـتن خوابـی راحـت شـکایت می کننـد.
آپنه خواب

آپنـه  سـالمندان  اختـاالت  شـایع ترین  از  یکـی 
دادن  دسـت  از  بـا  وضعیـت  ایـن  اسـت.  خـواب 
موقتـی نفـس تـا 60 ثانیـه بـه طـول می انجامـد و تـا 
حـدی نظـم خـواب سـالمندان را بـه هـم می زنـد و 
که  این یـک نگرانـی جـدی بـرای سـالمندانی اسـت 
آپنـه  می برنـد.  رنـج  عروقـی  قلبـی  بیماری هـای  از 
عـروق  بیماری هـای  از  کـه  سـالمندانی  در  خـواب 
کرونـر رنـج می برنـد و در شـرایطی ماننـد فشـارخون 
بـاال، نارسـایی قلبی، سـکته مغـزی و آریتمی قلبی، 

اتفـاق می افتـد. بیشـتر 
نارکولپسی یا حمله خواب

که با خسـتگی  نارکولپسـی نوعی اختال اسـت 
بـه  شـدید  میـل  یـا  روزانـه  خواب آلودگـی  و  روز 
کـه می توانـد حمـات خواب  خـواب همـراه اسـت 
را بـه دنبـال داشـته باشـد. ایـن اختـال می توانـد 
بـا عائمـی چـون  و  اواخـر جوانـی ظاهـر شـده  از 
سـن  افزایـش  بـا  مرتبـط  عائـم  و  خواب آلودگـی 
همـراه باشـد و در سـنین 45 تـا 60 سـالگی بـه اوج 

خـود برسـد.
سندرم پاهای بی قرار

سـالمندان  در  خـواب  اختـاالت  از  دیگـر  یکـی 
کـه اغلـب افـراد مبتـا به  سـندرم پـای بی قـرار اسـت 
این سـندرم احسـاس خارش در زیرپوسـت، سوزن 
گرفتگـی یـا درد جسـمی را تجربـه می کننـد.  شـدن، 
ایـن عائـم معمـواًل در زمـان خـواب ایجـاد شـده و 

منجـر بـه بی خوابـی در سـالمندان می شـوند.
خروپف

از شـایع ترین اختـاالت در سـالمندان خروپـف 
کـه بـه دلیـل ناتوانـی در بـه جریـان انداختـن  اسـت 
خروپـف  می آیـد.  وجـود  بـه  حلـق  و  بینـی  در  هـوا 
به طـور معمـول هیـچ نگرانـی بـرای سـامتی نـدارد 
ولـی بـه  عنـوان یک نشـانه بـرای مشـکات جدی تر 

ماننـد سـکته مغـزی و بیماری هـای قلبـی اسـت.
چنـد راهـکار بـرای بهبود مشـکالت خـواب در 

سالمندان:

1-  داشتن یک برنامه خواب ثابت
منظـم  خـواب  الگـوی  حفـظ  و  داشـتن  بـرای 
کننـد هـر روز  شـبانه روزی، سـالمندان بایـد تـاش 
سـر یـک سـاعت مشـخص از خـواب بیـدار شـوند. 
کار سـخت باشـد بـرای  ممکـن اسـت در ابتـدا ایـن 
کننـد تـا  همیـن بهتـر اسـت سـاعت خـود را تنظیـم 

سـر سـاعت تعییـن  شـده بیـدار شـوند.
گرفتن در فضای باز 2- آفتاب 

کـه نوردرمانـی می توانـد  تحقیقـات نشـان داده 
سـالمندان  گـر  ا بخشـد.  بهبـود  را  خـواب  الگـوی 
نیسـتند  بـاز  فضـای  در  وقـت  گذرانـدن  بـه  قـادر 
می تواننـد از المپ هـای تخصصـی مخصـوص ایـن 

کننـد. اسـتفاده  کار 
3- پیروی از یک رژیم خاص غذایی

رژیـم غذایـی مغـذی و متعـادل  یـک  از  پیـروی 
بـرای سـالمندان ضـروری اسـت. افـراد سـالخورده 
کـه از اختـال خـواب رنـج می برند می تواننـد با بهره 
گرفتـن از مکمل هـای غذایـی بـرای داشـتن خوابـی 
مثـال  عنـوان   بـه   کننـد.  کمـک  خـود  بـه  خـوب 
کلسـیم موجود در لبنیات باعث تحریک ماتونین 
و ایجـاد خواب آلودگـی می شـود. بلغـور جـو دوسـر و 
غـات دیگـر بـا بـاال بـردن قنـد خـون نیـز نتیجـه ای 
بـه خواب آلودگـی  کـه می تواننـد  مشـابه می دهنـد 

منجـر شـوند. 
4- داشتن فعالیت بدنی

و  سـالخورده  افـراد  از  بسـیاری  اینکـه  علی رغـم 
سـالمند ماننـد جوانان قادر به انجـام همه حرکات 
ورزشـی نیسـتند ولی می تواننـد فعالیت های بدنی 
داشـته  را  کششـی  حـرکات  انجـام  ماننـد  سـبک 

کیفیـت خوابشـان را باالتـر ببـرد. باشـند تـا 
5- فضای خواب سالم

کاهش  ایجاد و حفظ محیط سـالم خواب برای 
اسـت.  مهـم  بسـیار  بی خوابـی  مشـکات  عائـم 
اتـاق  خـواب بایـد در زمـان خـواب، تاریـک و نسـبتًا 
کشـیده و دما  کار پرده ها را  کت باشـد برای این  سـا
کنیـد. همچنیـن رختخـواب بایـد فقـط  را تنظیـم 
کارهـای دیگـر مثـل  بـرای خـواب باشـد و از انجـام 
غـذا خـوردن و تماشـای تلویزیون خودداری شـود.

گرم قبل از خواب 6- حمام 
گـرم یـک سـاعت  کـه حمـام  محققـان دریافتنـد 
کیفیـت خـواب را به طـور متوسـط تـا  قبـل از خـواب 

10 دقیقـه افزایـش می دهـد.

چرا افراد مسن به  سختی به خواب می روند؟

ابتدای خبر

انتهای خبر
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47شماره 54  خرداد و تیر 1399   سال هشتم
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