
بـهـار 1400

برنامه،  مجموعه  با  عزیزان  شما  اطالع  منظور  به 
خدمات و اقداماتی که در سه ماه اخیر از سوي کانون 
گرفته  انجام  استان خراسان شمالی  بازنشستگان 
است، گفت و گویی با سرهنگ بازنشسته محمدتقی 
باقری رئیس کانون بازنشستگان استان انجام دادیم:

که  هایی  برنامه  مهمترین  بفرمایید  ابتدا  در 
کانون استان در این سه ماه داشتند، چه بود؟

با سالم و با یاد و نام خدا احتراما به استحضار می 
کانون  که  هایی  برنامه  مهمترین  از جمله  رساند 
به  توجه  با  شمالی  خراسان  استان  بازنشستگان 
پروتکل  رعایت  با  کرونا(  موجود)بیماری  وضعیت 
های بهداشتی در طول سه ماهه اول سال 1400 
حضور  با  جلساتی  تشکیل  از،  عبارتند  داشتند 
در  استان  ساتای  و  انتظامی  و  نظامی  فرماندهان 
هدف،  جامعه  به  مطلوب  دهی  خدمات  خصوص 
دیدار از 19 نفر از اعضای وابسته به اتفاق فرمانده 
انتظامی استان و معاونین و تجلیل از آنان، پیگیری 
پرونده وام های پرداخت نشده در سال 99، معرفی 
به وکالی طرف قرارداد برای حل مشکالت قضایی، 
ادامه توزیع ماسک رایگان به بازنشستگان باالی 60 
سال، پیگیری و هماهنگی با درمانگاه امام سجاد)ع( 
ناجا جهت انجام واکسیناسیون کرونا بازنشستگان 
بیماری خاص، دلجویی از خانواده متوفیان، شارژ 
بعنوان سبد کاالی  حکمت کارت اعضای وابسته 

نوروز 1400و پیگیری پرونده نیازمندان اشاره کرد.
چه  معیشتی  و  رفاهی  خدمات  بحث  در 

اقداماتی در این سه ماه انجام گرفته است؟
از مهم ترین برنامه ها در خصوص خدمات رفاهی و 
معیشتی می توان به دیدار و سرکشی از 19 نفر از 
بازنشستگان و مستمری بگیران در برنامه مشترک 
عضویت  کارت  قطعه   21 توزیع  ساتا،  و  کانون 
کانون، صدور  معرفی نامه به واحدهای نظامی و 
انتظامی و ادارت دولتی در جهت تسریع در انجام 
کار و یا تغییر وضعیت و همچنین انتقال به استان 
مورد،   10 تعداد  به  سکونت  محل  شهرستان  و 

بازنشستگان دارای  از  شناسایی و معرفی 13 نفر 
بیماری خاص به درمانگاه امام سجاد)ع( ناجا جهت 
در  پرونده  بررسی 22  واکسیناسیون کرونا،  انجام 
کمیسیون نیازمندان و پرداخت وام بالعوض جمعا 
به مبلغ 819 میلیون ریال به نیازمندان ، اشاره نمود.
در بحث خدمات مشاوره حقوقی و معاضدت 
انجام  ماه  سه  این  در  اقداماتی  چه  قضایی، 

گرفته است؟
در بحث خدمات حقوقی و معاضدت قضایی 2 نفر 
از اعضای وابسته ناجا به دفاتر وکالی طرف قرارداد 
این کانون جهت مشاوره و تنظیم الیحه قضایی به 

صورت رایگان معرفی گردیدند.
اگر امکان دارد گزارشی در حوزه توانمندسازي 
و ارائه وام هاي مختلف اعم از توانمندسازي، 
حبیب بن مظاهر، کریم اهل بیت )ع( و ... ارائه 

دهید؟
اعضاء  از  نفر   6 تعداد  به  فوق  موضوع  پیرامون 
وابسته جمعا بمبلغ 85.000.000 ریال وام قرض 
الحسنه و تعداد 2 نفر از اعضاء وابسته جمعا بمبلغ 
10.000.000 ریال وام بالعوض از محل صندوق 
گردید.  پرداخت  )ع(  مجتبی  حسن  امام  خیریه 
اداره  در  شده  تشکیل  وام  پرونده   33 همچنین 
بازنشستگی استان، جهت بررسی و پرداخت به ساتا 

مرکز ارسال گردید.
استان  کانون  مسئوالن  ماه  سه  طول  در 
جلسات متعددي با معاونان فرمانده انتظامی، 
روساي کانون ها، روساي سابا، ساتا، مسئوالن 
حوزه شهري و ... انجام می دهند. در این سه 

ادامه در صفحه 2

آغاز به کار دفاتر نمايندگي کانون بازنشستگان در 
بيمارستان هاي ناجا

آيين افتتاح دفاتر نمايندگي کانون بازنشستگان در بيمارستان هاي 
ناجا با حضور سردار محمدرضا حسينی معاون بهداد ناجا، سردار 
شريعتی دستيار فرمانده ناجا در امور اعضای وابسته و سردار کارگر 
رئيس کانون بازنشستگان ناجا به صورت ارتباط تصويري با بيمارستان 

هاي 9گانه ناجا در سراسر کشور برگزار شد.
رئيس کانون بازنشستگان ناجا در در حاشيه اين آئين ضمن قدرداني 
از خدمات ايثارگرانه مدافعان سالمت بيمارستان هاي ناجا در دوران 
همه گيري کرونا و آرزوي توفيق و سالمت براي آنها اظهار کرد: به 
نمايندگي از بازنشستگان ناجا از پيگيري هاي هيات رئيسه محترم 
ناجا به ويژه دستيار فرمانده ناجا در امور بازنشستگان و معاون بهداد 
ناجا  در ايجاد دفاتر نمايندگي بازنشستگان در بيمارستان هاي ناجا 

قدرداني مي کنم.
وي اضافه کرد: تالش ما اين است که بازنشستگان عزيز ما به ويژه 
کساني که از اقصي نقاط کشور به بيمارستان هاي ناجا به ويژه 
بيمارستان فوق تخصصي ولي عصر)عج( به عنوان شاخص ترين 
پايگاه بهداشتي درماني ناجا مراجعه مي کنند در صورت مواجه 
شدن با مشکالتی نظير اسکان، تهيه دارو يا بازگشت به موطن به 
دفاتر نمايندگي مستقر در بيمارستان ها مراجعه کنند و در حد 

مقدورات مورد حمايت قرار گيرند.
خاطرنشان می شود اسامی رابطين دفاتر کانون در بيمارستان های 

ناجا به شرح زير است:
سرگرد مسعود آذرشا )بيمارستان وليعصر ناجا)ع(- تهران(

کارمند حسن يزدان بخش )بيمارستان امام سجاد)ع(- تهران(
کارمند خانم ساالری )بيمارستان خاتم االنبيا)ص(- بندرعباس(

سروان جمعه حسنی شريف )بيمارستان فاطمه الزهرا )س(- اهواز(
سرهنگ خدايار محمدی )بيمارستان ايران- شيراز(

ستوانيکم اسما سهيلی )بيمارستان سيد الشهدا- کرمان(
سرهنگ علی زمانی )بيمارستان الغدير- تبريز(

سرگرد نصراهلل علی محمدی )بيمارستان ثامن االئمه- مشهد(
سرهنگ  علی مرادی )بيمارستان حضرت ابوالفضل )ع(- کرمانشاه(

گزارش عملکرد سه ماه اول 1400
کانـون بازنشستگان استان خراسان شمالی
دیدار و سرکشی از 19 بازنشسته و مستمری بگیر، بررسی پرونده 22 بازنشسته نیازمند در 
کمیسیون معسرین ساتا و برگزاری جلسات متعدد به منظور بررسی و رفع مشکالت اعضا، 

از مهمترین اقدامات کانون در سه ماهه نخست سال بود.
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ماه چه جلسات مهمی داشتید؟
از مهمترین جلسات در سه ماهه اخیر می توان به 
برگزاری دو جلسه کارگروه نیازمندان، برگزاری 2 
جلسه شورای هماهنگی روسای کانونها، برگزاری 2 
جلسه با فرمانده و معاونین انتظامی استان، شرکت 
در همایش روسای کانون ها و برگزاری 3 جلسه با 

نماینده استان در مجمع استان اشاره نمود.
در پایـان ضمـن تشـکر، اگـر در خصـوص 
برنامـه هـاي سـه مـاه آتـی کانـون نیـز 

دهیـد. ارائـه  توضیحاتـی 
به منظور پیشبرد اهداف در سه ماهه آتی برنامه هایی 
از جمله مالقات با فرمانده انتظامی استان و معاونین 
مربوطه، بازدید از دفاتر نمایندگی شهرستان ها، در 
اختصاص سهمیه  و  شرایط  بودن  مساعد  صورت 
دیدار و سرکشی با خانواده بازنشستگان، مستمری 
بگیران و وظیفه بگیران، پیگیری پرونده های وام 
اشتغال از ساتا و کانون ناجا و ادامه کمک و مساعدت 

مالی به خانواده های نیازمند مدنظر می باشد.

آیین تکریم و معارفه فرماندهان انتظامی استان خراسان شمالی 
برگزار گردید

برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیازمند خراسان شمالی

بازنشستگان نیروی انتظامی همواره مورد تکریم و احترام مردم و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران هستند

سردار مطهری زاده در نشست صمیمی با پیشکسوتان استان خراسان شمالی:

سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سردار سرتیپ 
دوم سعید مطهری زاده را به عنوان فرمانده جدید 

انتظامی استان خراسان شمالی معرفی کرد.
استان  انتظامی  فرماندهان  معارفه  و  تکریم  آیین 
خراسان شمالی با حضور سردار اشتری فرمانده نیروی 
انتظامی و مسئولین کشوری و لشکری استان در 

محل ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.
در این مراسم طی حکمی ضمن تشکر از زحمات 
سردار مظاهری فرمانده انتظامی سابق استان، سردار 
سرتیپ دوم سعید مطهری زاده به عنوان فرمانده 

جدید انتظامی استان خراسان شمالی معرفی گردید.
سردار  به  تبریک  ضمن  شمالی،  خراسان  کانون 
مطهری زاده، از زحمات و همکاری های همه جانبه 
سردار مظاهری فرمانده سابق استان تشکر می نماید.

بازنشستگان  وضعیت  به  رسیدگی  کمیسیون 
کل  مدیر  سروقدمقدم  دکتر  حضور  با  نیازمند 
استان و روسای  نیروهای مسلح  اجتماعی  تامین 
کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح خراسان 

شمالی برگزار شد.

در این کمیسیون پرونده 2 نفر از معسران بازنشسته 
نیروی انتظامی که توسط کانون استان شناسایی و 

جهت مساعدت معرفی شده بودند رسیدگی شد.
در پایان مقرر گردید برای این عزیزان به صورت 

ماهیانه تا پایان سال مبالغی در نظر گرفته شود.

سردار مطهری زاده در نشست صمیمی با پیشکسوتان 
نیروی  بازنشستگان  گفت:  شمالی  خراسان  استان 
انتظامی همواره مورد تکریم و احترام مردم و نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران هستند
به  رسیدگی  و  بازنشستگان  از  تکریم  راستای  در 
مشکالت این عزیزان، نشستی با حضور سردار مطهری 

زاده در دفتر فرمانده انتظامی استان برگزار شد.
حضور  پیشکسوت  بازنشسته   15 نشست  این  در 
داشتند، سرهنگ بازنشسته محمدتقی باقری رئیس 
کانون بازنشستگان خراسان شمالی در سخنانی ضمن 
فرماندهی  به  زاده  مطهری  سردار  انتصاب  تبریک 
انتظامی استان، گزارشی از عملکرد کانون و برنامه های 

سال 1400 ارائه کرد.
در ادامه فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی در 
سخنانی گفت: بازنشستگان نیروی انتظامی به خاطر 
تالش ها و جان فشان هایی که در دوران خدمتی 
خود انجام داده اند، همواره مورد تکریم و احترام مردم 

و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هستند.
وی افزود: باید به پاس سال ها خدمت و کار بی منت 
با استفاده از ظرفیت های قانونی مسائل و مشکالت 

بازنشستگان واکاوی و به نوعی رفع شود.
در انتها، فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی ضمن 
تشکر ازحضور بازنشستگان در این نشست، بر لزوم 

پیگیری مطالبات آنها تاکید کرد.

ادامه از صفحه 1

دوازدهمین همایش سراسری
 روسای کانون های استانی و مسئوالن ستادی 

کانون بازنشستگان ناجا

ستادی  مسئوالن  و  روسا  سراسری  همایش  دوازدهمین 
کانون بازنشستگان ناجا برگزار شد.

در این مراسم، سردار محمد شرفی جانشین معاون هماهنگ 
کننده ناجا و رئیس هیئت مدیره کانون در سخنانی گفت: 
کانونی  تشکیل چنین  برای  که  ای  وظیفه  و  اولین هدف 
و  ارزشمند  تجربیات  از  مندی  بهره  است،  شده  تعریف 
توانمند بازنشستگان در امور تحکیم نظم و امنیت می باشد.

سردار شرفی با تاکید بر لزوم حمایت از اعضای کانون در 
ابعاد مختلف اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، 
معیشتی و خدماتی و ... بیان کرد: همه این موضوعات از 
وظایفی است که باید با برنامه ریزی و لحاظ کردن نظرات 
اعضای وابسته و بازنشستگان ناجا دنبال کرد، برنامه های 

تدوینی نیز بایستی به  بهترین شکل اجرایی شود.
در ادامه، رئیس کانون بازنشستگان ناجا با اشاره بر اینکه 
کانون های استان ها موظفند مشکالت بازنشستگان را در 
استان حل کنند، تاکید کرد: کار ستاد برنامه ریزی، هدایت 
استانی  های  رده  با  اجرایی  کار  و  است  ستادی  نظارت  و 
است. ستاد، بودجه، برنامه و دستورالعمل می دهد تا مشکل 

بازنشستگان را رفع کنید.
 وی اضافه کرد: اگر قرار بود پاسخگویی به بازنشستگان در 
ستاد کانون انجام گیرد ضرورتی به تاسیس کانون استان ها 
و دفاتر نمایندگی نبود. در حال حاضر  162 دفتر نمایندگی 
فعال و 9 دفتر نمایندگی در بیمارستان ها در زیرمجموعه 
کانون استان ها وجود دارد بنابراین تا آنجا که ممکن است 

مشکالت بازنشستگان را در استان برطرف کنید.
ایـن جلسـه، سـردار گـودرزی رئیـس سـازمان  ادامـه  در 
بازنشسـتگی نیروهای مسـلح با اشـاره به طراحی اپلیکیشن 
سـاتا، گفـت: بـا توجه به اینکه خدمات سـاتا عمدتـا از طرق 
دفاتـر خدمـات الکترونیـک انجـام مـی شـود و بعضـا یـک 
بازنشسـته بـرای گرفتن یـک خدمت مجبور می شـود دهها 
کیلومتـر مسـافت طی کنـد، لذا اپلیکیشـن سـاتا راه اندازی 
شـد و بازنشسـتگان 20 خدمت مهم را از آن طریق دریافت 
مـی کننـد و در چندمـاه آینـده خدمـات سـاخد نیـز به آن 

اضافـه می شـود.
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8 نوع پیوند عضو تحت پوشش بیمه خدمات 
درمانی نیروهای مسلح قرار گرفت

دکتر امیر نوروزی مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی 
این سازمان در راستای حمایت  اعالم کرد:  نیروهای مسلح 
از بیماران خاص و صعب العالج عالوه بر پیوند کلیه که جزو 
بیماری های خاص کشوری محسوب می شود، هفت نوع پیوند 
مغز  پیوند  کبد،  پیوند  ریه،  پیوند  قلب،  پیوند  اعضاء شامل 
استخوان، پیوند روده، پیوند پانکراس، پیوند قرنیه را به فهرست 
بیماری های ویژه خود اضافه کرده تا بدین ترتیب این بیماران از 
مزایای حمایتی سازمان در قبال بیماران خاص و صعب العالج 
بهره مند شوند که این امرموجب تسهیل در فرایند درمان، 
کاهش پرداخت و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان نیروهای 

مسلح خواهد شد.

37 بیماری به فهرست بیماریهای صعب العالج 
بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح اضافه شد

37 بیماری جدید شامل بیماری های سندروم آنتی فسفولیپید، 
 - )چرگ  ریه  درگیری  با  آرتریت  پلی  ندوزا،  آرتریت  پلی 
اشتراوس(، آنژیت حساسیتی )سندروم گودپاسچر(، سندروم 
)التهاب  سل  ژانت  شریان  التهاب  )تاکایاسو(،  آئورت  قوس 
شریان تمپورال(، پلی آنژیت میکروسکوپیک با درگیری عروق 
ریه یا کلیه، درماتوپلی میوزیت جوانان، انواع درماتوپلی میوزیت، 
پلی کندریت راجعه، سندروم هاي ناهنجاري  مادرزادي شامل: 
سندروم  منگر،  ایزن  سندروم  بلیزارد،  و  جانسون  سندروم 
واردنبرگ، نقایص کیفي پالکت )بیماري گالنزمن(، دیستروفي 
ارثي شبکیه )شامل سندروم آشر(، آتاکسي مخچه اي زودرس 
میتوکندریال،  متابولیسم  اختالالت  فردریش(،  )آتاکسي 
اندام ها  غالب  درگیري  با  مادرزادي  ناهنجاري  سندروم هاي 
)شامل: سندروم آدامز و الیور(، کیست آراکنوئید، نئوپالسم 
استخوان وغضروف مفصلي با رفتار نامشخص )شامل تومور 
ژیانت سل استخوان(، سندرم بارتر، سایرآریتمي هاي مشخص 
قلبي )شامل سندرم بروگادا(، سندرم اهلرز دانلوس، بی اختیاری 
دائمی مدفوع، مول هیداتیفرم بدخیم، آتاکسي مخچه اي همراه 
با نقص ترمیم DNA )آتاکسي تالنژکتازي یا سندرم لوئیس- بار(، 
موکوپلي ساکاریدوزیس تیپ 3 )سندرم سان فیلیپو(، معکوس 
بودن اندامهای داخلی بدن )شامل: سندرم کارتاژنر(، بدخیمی 
متاستاتیک پستان، اکستروفي مثانه، سندرم آرسکوگ، ایکتیوز 
مادرزادی، سندرم وگت - کویاناگی - هارادا، اختالالت میوتونی، 
سایر دفرمیتی های عضالنی اسکلتی مادرزادی )شامل: سندرم 
انقباض عضالنی مادرزادی(، هولوپروزنسفالی و سندرم دراوه  به 

فهرست بیماریهای صعب العالج سازمان اضافه شد.
گفتنی است بر اساس دستورالعمل های سازمان بیمه خدمات 
درمانی نیروهای مسلح، بیماران ویژه و صعب العالج از مزایایی 
همچون رایگان بودن هزینه های خدمات بستری و بسیاری از 
داروها و نیز پرداخت صرفا 5 درصد فرانشیزخدمات سرپایی، 

بهره مند می باشند.

ابتدا به صـورت مختصر خودتـان را معرفی 
؟ کنید

با عرض سالم اینجانب ستوان سوم بازنشسته علیرضا 
احسانی فرزند حسین متولد 1346 اهل تربت جام 
می باشم و در حال حاضر ساکن شهرستان پیشوا 

می باشم.
لطفا در خصوص کسب و کارتان بگویید؟

به امید خداوند  کارگاه تولیدی و پخش ظروف برنز 
را برای کسب و کار انتخاب و کارآفرینی و بکارگیری 
تعدادی از افراد بیکار را انجام داده ام که چنانچه 
همکاری شود توان جذب بیش از 7 نفر دیگر را 

خواهم داشت.
چگونه کسب و کار خود را آغاز کردید؟

من ابتدا با ماشین کار می کردم که در یک نوبت با 
افرادی که این کار را انجام می دادند به بازار رفتم 
در چندین نوبت که با آنها همراه بودم به این کار 
عالقمند شدم و چون فرزندم هم بیکار بود پیشنهاد 

دادم و این کار را شروع کردیم.
 از سختی های مسیر بگویید؟ با چه موانعی 

روبرو بودید و چگونه موانع را رفع کردید؟
بیشترین سختی در این راه برای من عدم توان مالی 
بود زیرا برای تهیه مواد اولیه سرمایه کمی داشتم که 

برای رفع آن درخواست وام کارآفرینی دادم.

و  دانید؟  می  موفق  را  خودتان  اندازه  چه  تا 
دالیل موفقیت خود را چه میدانید؟

من 90 درصد خود را موفق در این کار می دانم و 
دلیل آن هم پشتکار و عالقه ای است که دارم.

به نظر شما چگونه می توان یک کسب و کار 
ایده آل راه انداخت؟

به نظر من  در مرحله اول داشتن توان مالی بعد از 
آن داشتن عالقه و پشتکار می توان کار ایده آل خود 

را شروع کنید.
مهم ترین الزامات کسب و کار را چه می دانید؟

ابتدا توکل به خدا و پشتکار و عالقه و بعد از آن خرید 
تجهیزات و وسایل که کار را آسان تر می کند.

چگونه می توان در دوران بازنشستگی کسب و 
کاری راه انداخت؟

من به همکاران خود می گویم  همت کنید می توانید 
شروع کنید و در خانه نمانید که باعث دلسردی از 
زندگی و از دست دادن روحیه می شود لذا هیچ وقت 

بیکار نمانید پشتکار داشته باشید.
اگر توصیه ای به بازنشستگان دارید بفرمایید؟

پیشنهاد به این کار که من شروع کردم کاری بسیار 
خوب و پر درآمد است و از همکاران بازنشسته و 
شاغل دعوت به همکاری می نمایم و از هر لحاظ 

راهنمای آنها خواهم بود.

برابر اعالم معاونت نظارت و ارزشیابی مکتبی ساعس 
ناجا)دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر( 
به منظور آموزش عمومی، توانمندسازی و استفاده 
از فضای مجازی برای ارتقای سطح دانش جامعه 
و  وابستگان  ها،  ناهیان، خانواده  و  آمران  گسترده 

تمامی آحاد جامعه ناجا کانال مسیر رستگاری در 
http://sapp.ir/ آدرس به  رسان سروش  پیام 

masirrastegari راه اندازی شده است.

عالقمندان می توانند با مراجعه به این کانال از برنامه 
مربوطه بهره مند شوند.

پل ارتباطی روابط عمومی کانون با اعضا 

kbnaja.ir   سایت خبری
http://sapp.ir/kbnaja  کانال سروش

شماره پیامکی 300042844

آن  از  احسـانی  علیرضـا  بازنشسـته 
دسـت بازنشسـتگانی اسـت  که پس 
راه  نقشـه  خدمـت،  دوران  پایـان  از 
خود را در مسـیر تاسـیس یک کارگاه 
حـال  در  و  کـرده  ترسـیم  تولیـدی 
حاضـر در حـوزه تولیـد ظـروف برنز 
فعالیـت دارد. گفـت و گویی با ایشـان 
انجـام دادیـم کـه نظـر شـما را به آن 

جلـب مـی کنیم:

گفت و گو با کارآفرین پیشکسوت علیرضا احسانی

راه اندازي کانال مسیر رستگاري عقیدتي سیاسي 
ناجا در پیام رسان سروش
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نجار پیری خود را برای بازنشسته شدن آماده می کرد. یک 
روز او با صاحب کار خود موضوع را درمیان گذاشت. پس 
از روزهای طوالنی و کار کردن و زحمت کشیدن، حاال او به 
استراحت نیاز داشت و برای پیدا کردن زمان این استراحت 

میخواست تا او را از کار بازنشسته کنند.
صاحب کار او بسیار ناراحت شد و سعی کرد او را منصرف 
کند، اما نجار بر حرفش و تصمیمی که گرفته بود پافشاری 

کرد .
سرانجام صاحب کار درحالی که با تأسف با این درخواست 
موافقت میکرد ، از او خواست تا به عنوان آخرین کار، ساخت 

خانه ای را به عهده بگیرد.
نجار در حالت رودربایستی، پذیرفت درحالیکه دلش چندان 
به این کار راضی نبود. پذیرفتن ساخت این خانه برخالف میل 
باطنی او صورت گرفته بود. برای همین به سرعت مواد اولیه 
نامرغوبی تهیه کرد و به سرعت و بی دقتی، به ساختن خانه 
مشغول شد و به زودی و به خاطر رسیدن به استراحت، کار 

را تمام کرد.
او صاحب کار را از اتمام کار باخبر کرد. صاحب کار برای 

دریافت کلید این آخرین کار به آنجا آمد.
زمان تحویل کلید، صاحب کار آن را به نجار بازگرداند و گفت: 
این خانه هدیه ایست از طرف من به تو به خاطر سالهای 

همکاری! نجار، یکه خورد و بسیار شرمنده شد.
در واقع اگر او می دانست که خودش قرار است در این خانه 
ساکن شود، لوازم و مصالح بهتری برای ساخت آن بکار می 
برد و تمام مهارتی که در کار داشت برای ساخت آن بکار می 

برد. یعنی کار را به صورت دیگری پیش می برد.
این داستان ماست. ما زندگیمان را می سازیم. هر روز می گذرد. 
گاهی ما کمترین توجهی به آنچه که می سازیم نداریم، پس 
در اثر یک شوک و اتفاق غیرمترقبه می فهمیم که مجبوریم 
در همین ساخته ها زندگی کنیم. اگر چنین تصوری داشته 
باشید، تمام سعی خود را برای ایمن کردن شرایط زندگی 

خود می کنیم.
فرصت ها از دست می روند و گاهی بازسازی آنچه ساخته ایم،  

ممکن نیست.
شما نجار زندگی خود هستید و روزها، چکشی هستند که 
بر یک میخ از زندگی شما کوبیده می شود. یک تخته در 
آن جای می گیرد و یک دیوار برپا می شود. مراقب سالمتی 

خانه ای که برای زندگی خود می سازید باشید.

دوران بازنشستگی، گرچه به دلیل فارغ شدن از فعایت 
های سخت گذشته با یک آرامش خاطر همراه است 
اما نباید فراموش کنیم که عدم استفاده بهینه از این 
دوران، نتیجه ای جز رخوت ندارد. لذا واجب است تا 
برای این دوره زمانی یک برنامه ریزی مناسب انجام داد 

و از این دوران به خوبی بهره ببریم.
در زیر به برخی از فعالیت هایی که می توان در این 

دوره زمانی مورد توجه قرار گیرند، اشاره می کنیم:
کسب و کار راه بیندازید

یکی از اقداماتی که پس از بازنشستگی می توان به آن 
روی آورد کسب و کار جدید است. بی شک خیلی از ما 
در دوران جوانی عالقه مند به حرفه دیگری بودیم اما 
به دالیل مختلف امکان اجرای آن نبود. بی شک دوران 
بازنشستگی فرصت بی انتهایی برای حضور در حرفه 
مورد عالقه است. در دوره بازنشستگی می توان بدون 
دغدغه در مورد رشته مورد عالقه تحقیق کرد، آموزش 

دید و به مرور کسب و کار مورد عالقه را فعال نمود.
خیلی از افراد موفق در دوره بازنشستگی کسب و کار 
راه انداخته اند و پیشرفت های قابل توجهی داشته اند.

کارهای داوطلبانه انجام دهیم
این گزینه یکی از با ارزش ترین فعالیت بازنشستگان 
است. انتقال تجربیات کاری به تازه کارها، کمک به 
داوطلبانه  های  مساعدت  کوچک،  کارهای  و  کسب 
های  انجمن  در  حضور  بیمارستان،  یا  کتابخانه  در 
خیریه، راه اندازی تجارت های کوچک در فضای باز 
پارک های ملی، کمک به گروه های داوطلب و ... که 
می توانید آنها را انجام دهید. پیش از شروع کار به مدت 
زمان کاری که می خواهید انجام دهید و همچنین 
به شرایط سازمان هایی که می خواهید برای کمک 
های داوطلبانه بپیوندید فکر کنید و سپس با آنها تماس 
بگیرید، اغلب آنها در شرایط تقلیل نیروی کار، دست رد 

بر سینه نیروهای داوطلب اضافی نخواهند زد.
یک ورزش را شروع کنید

گلف بازها درباره گذراندن اوقات خود نگرانی ندارند. 
این ورزش حسابی سرشان را گرم می کند. تمرین 

می کنند و برای چند دور بازی را ادامه می دهند. 
خیلی از مردم وقتی سر کار می روند وقت کافی برای 
ورزش کردن ندارند. آنها اغلب احساس می کنند که 
تالش برای یادگرفتن ورزشی که دیگران سال ها صرف 
یاد گرفتنش کرده اند در مدت زمانی کوتاه کار عبث 
و بیهوده ای است. اما خیلی از آدم هایی که ورزش 
مورد عالقه شان  را خیلی دیر شروع کرده اند اما از 
آن لذت کافی برده اند و فواید دیگری از جمله تناسب 
اندام را برای ورزش کردن خود لحاظ کرده اند، خواه 
ماهیگیری و قایقرانی باشد، خواه تنیس و یا آیروبیک 
یا  مانند گلف  برای شروع ورزش های سختی  آبی. 

تنیس به آموزش نیاز دارید.
دنبال یک سرگرمی باشید

وقتی هنوز مشغول کار هستید به دنبال یک سرگرمی 
برای دوران بازنشستگی باشید. در این صورت شما 
فرصت کافی برای بررسی گزینه های مختلف سرگرمی 
از  توانید  پایان دوره کاری می  را دارید و به محض 
سرگرمی جدید رونمایی کنید. هر چیزی می تواند 
باشد؛ حضور در کتابخانه و گذاشتن زمان برای مطالعه، 
فعالیت های هنری مثل خطاطی، نقاشی، چهل تکه 
دوزی، موسیقی، بافندگی، پرورش گل و گیاه،  جمع 
زده  را هیجان  و هر سرگرمی که شما  تمبر  کردن 
می کند و عالوه بر این موجب تعامل شما با دیگران 

می شود.
به مسافرت بروید

البته این به این معنا نیست که یک سفر طوالنی و یا 
دو سفر بروید و بعد همه چیز را فراموش کنید. بعضی 
از مردم مشتاق سفر کردن هستند. آنها هر سال طرح 
چند سفر خوب را می چینند و به دنبال برنامه ریزی 
کردن و یافتن راه هایی هستند تا خانه هایشان را به 
مکان های زیبا منتقل کنند و یا الاقل مدتی در آنجا 
بمانند؛ خانه ای را می خرند و یا اجاره می کنند و با 
هزینه مشخص و تعیین شده برای مدتی طوالنی سفر 
می کنند. مسافرت می روند و تجربه کسب می کنند و 

از برنامه ریزی های بعدی لذت می برند.

نجـار بازنشسته

بهترین کارهایی که 
در بازنشستگی 

می توان انجام داد

. یک قصه، یک تجربه 

آیـا مـی دانیـد کانون بازنشسـتگان ناجـا با بهـره گیری 
از وکالی مجـرب، خدمـات مشـاوره ای و حقوقی رایگان 

ارائه مـی دهد؟
در صـورت نیـاز بـه هرگونـه خدمـات مشـاوره حقوقـی 
رایـگان بـه کانـون اسـتان یا دفاتـر نمایندگـی کانون در 

شهرسـتان مراجعـه فرمائید.

. مشاوره حقوقی رایگان

ورزشTiltingمهمترینورزشکمردردمحسوبمیشود.
برایانجامایننرمشرویکمرخودبخوابیدوزانوهایخود
راخمنگهدارید.کفپاهاراتااتمامورزشبررویزمین
بگذارید.سپسبدوناینکهکفپاهارارابهزمینبفشارید،
شکموکمرخودرابهپایینیعنیبهسمتزمینبفشاریدو
لگنراکمیبهسمتباالنگاهداریدوبرای10ثانیهاینفشار

رانگهداریدو10مرتبههمآنراانجامدهید.

ورزش در خـانـه


