
تابستان 1400

فرهنگ ایثار و جهاد برگرفته از رفتار 
رزمندگان 8 سال دفاع مقدس است

سردار سرتیپ پاسدار  محمد شرفی جانشین معاون 
هماهنگ کننده ناجا و رییس هیات مدیره کانون 
بازنشستگان، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، درباره اهمیت ترویج فرهنگ 
ایثار و جهاد  اظهار داشت: فرهنگ  دفاع مقدس 
برگرفته از رفتار رزمندگان هشت سال دفاع مقدس 
است و امروز این فرهنگ و سیره همچنان در نیروی 

عظیم انتظامی جاری و ساری است.
وی با اشاره به ایفای نقش موثر نیروهای ژاندارمری، 
شهربانی و کمیته انقالب اسالمی در هشت سال 
دفاع مقدس مطرح کرد: پیشکسوتان عرصه دفاع 
مقدس امروز در این نیرو حضور دارند و الگویی 
از ایثار، فداکاری، جهاد و ... برای همه سبزپوشان 

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

سازمان و تاب آوری کارکنان اقدام کنیم.
وی با اشاره بر اینکه سردار حسین اشتری فرمانده 
محترم نیروی انتظامی از یادگاران و جانبازان دوران 
دفاع مقدس هستند، خاطر نشان کرد: ایشان در 
و  گری  انقالبی  و  مداری  والیت  منش،  و  رفتار 
سایر نمادهای دینی و ارزشی برای همه ما نیروهای 
پلیس الگوی هستند و همواره بر تکریم و تجلیل 
فرهنگ  ترویج  و  مقدس  دفاع  دوران  یادگاران 

اخالص و ایثار تاکید دارند.

رؤسای کانون های بازنشستگان سازمان های نیرو های مسلح عصر روز دوشنبه ۸/ ۶/ ۱۴۰۰ با جناب 
آقای دکتر سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند.

رئیس هیئت مدیره کانون:

دیدار رؤسـای کانون های بازنشستگان سازمان های نیروهای 
مسلح با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

در این دیدار صمیمانه که با حضور اعضای شورای عالی هماهنگی 
کانون های نیرو های مسلّح شامل سردار بیژن کارگر رئیس کانون 
بازنشستگان ناجا، سردار محسن قادری رئیس کانون بازنشستگان 
سپاه، امیر علی محبی راد رئیس کانون بازنشستگان آجا، سردار 
ذبیح ا... نامور رئیس کانون بازنشستگان ستاد کل و سردار یدا... 
اردستانی رئیس کانون بازنشستگان وزارت دفاع در دفتر کار دکتر 
میرکاظمی برگزار گردید، اعضای شورای عالی هماهنگی کانون ها 
ضمن تبریک انتصاب شایسته و آرزوی موفقّیت ایشان، درخصوص 
مسائل و مشکالت و چالش های فراروی حوزۀ بازنشستگی به ویژه 

پیشکسوتان نیرو های مسلح مطالب مبسوطی بیان داشتند.
محورهائی که توّسط رؤسای کانون ها بیان شد شامل موارد زیر 

است:
۱ ـ الیحۀ »دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 
شاغالن« که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسۀ مورخ 
۹/ ۴/ ۱۴۰۰ هیأت وزیران مطرح و در تاریـخ ۲۴/ ۴/ ۱۴۰۰ 
رئیسۀ مجلس  از سوی هیأت  ارسال شده، هنـوز  به مجلس 
اعالم وصول هم نشده است. از سازمان برنامه و بودجه بعنوان 
پیشنهاد دهندۀ این الیحه، انتظار می رود که سرنوشت الیحـه 
را از مجلس پیگیری و ان شاَء ا... در راستای تصویب آن تالش 
نماید، زیرا ضرورت تبدیل الیحۀ مذکور به قانون، خواستۀ آحاد 

بازنشستگان اعم از کشوری و لشکری است.
۲ـ  عدم تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیرو های 
مسلح که سازمان های نیرو های مسلح بین ۶ تا ۱۸ ماه بابت 

این  نارضایتی میان  بروز  امر عقب ماندگی دارند، موجب  این 
بازنشستگان گردیده است لذا رسیدگی به این موضوع از سوی 

سازمان برنامه و بودجه مورد تقاضاست.
۳ـ  تأمین اعتبارات مربوط به خدمات درمانی و تعهدات بیمه های 
مختلف بازنشستگان و همچنین اعتبارات مربوط به تسهیالت و 
امور رفاهـی و حمایتی و نیز تأمین بموقـع اعتبار حقوق ماهانه 
بمنظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق، مواردی است که 

عنایت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه را می طلبد.
۴ـ  احیای صندوق بازنشستگی نیرو های مسلّح از طریق تأمین و 
تخصیص بدهی دولت )از دولت های پس از دفاع مقدس تاکنون( 
به این صندوق، مرتفع کنندۀ بسیاری از مشکالت بازنشستگان 

نیرو های مسلح خواهد بود.
۵ـ  شورای عالی هماهنگی کانون های بازنشستگان سازمان های 
نیرو های مسلح آمادگی هرگونه همکاری و مشاورت با سازمان 
برنامه و بودجه در امور بازنشستگان نیرو های مسلح را داشته 
انتظار دارد حسب مورد جلسات مشترک )دوره ای، فصلی،  و 

ساالنه، ...( بین سازمان برنامه و بودجه و این شورا برگزار گردد.
در ادامۀ جلسه، جناب آقای دکتر میرکاظمی ضمن بیان نقطه 
و  بررسی  قول  موردبحث،  موضوعات  به  راجع  خود  نظرات 

رسیدگی مساعد در همۀ زمینه ها را دارند.
اعضـای  از سوی  که  انتصاب  تبریک  لـوح  و  قاب  پایان،  در 
شورای عالی تهیه شده بود توّسط دبیر شورا )سردار قادری( به 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تقدیم شد.
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ناجا،  انسانی  نیروی  معاونت  گزارش  به 
پایاش پایان خدمت آن دسته از افرادی 
اند،  شده  بازنشسته   ۱۳۹۹ سال  در  که 
تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹  تا  طی ۴ مرحله و 

واریز شد.
با  این گزارش عنوان شده است که  در 
پیگیری های مجدانه و دلسوزانه هیات 
رییس محترم ناجا و براساس هماهنگی 

به عمل آمده با معاونت محترم طرح و 
برنامه و بودجه و ذیحساب محترم ناجا 
سال  بازنشستگان  خدمت  پایان  پاداش 
تخصیصی  اعتبارات  سرجمع  از   ۱۳۹۹
تاریخ  تا  تامین و طی چهار مرحله  ناجا 
۲۹ شهریور به حساب آنان واریز گردید.

همچنین در این گزارش به عدم واگذاری 
اعتبار پاداش پایان خدمت از سوی خزانه 

ناجا  محترم  فرمانده  تدابیر  و  داری کل 
بازنشستگان  حقوق  احقاق  بر  مبنی 
محترم و تامین و پرداخت از سایر ردیف 

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

فرمانده محترم ناجا تشکر می نماید.

طی مراسمی با حضور سردار اشتری فرمانده 
جانشین  شرفی  سردار  انتظامی،  نیروی 
معاون هماهنگ کننده ناجا و رئیس هیئت 
مدیره کانون، سردار محمد زارعی معاون 
نیروی انسانی ناجا، سردار شریعتی دستیار 
فرمانده ناجا در امور بازنشستگان و سرهنگ 
موحدنژاد معاون فرهنگی اجتماعی و امور 

پژوهشی کانون بازنشستگان ناجا از تعدادی 
از آزاده های نیروی انتظامی در دوران جنگ 

تحمیلی تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم که در مسجد مالک اشتر 
سردار  شد،  برگزار  ناجا  فرماندهی  ستاد 
اینکه  بر  تاکید  با  سخنانی  در  اشتری 
نیروی انتظامی این افتخار را داشته که در 

دوران دفاع مقدس برای دفاع از میهن و 
ارزش های اسالمی در صحنه جهاد حق 
علیه باطل حضور داشته و شهدای زیادی 
را تقدیم نظام اسالمی کرده و از آن دوران 
جانبازان و آزادگان عزیزی نیز به یادگار 
باقی مانده اند، گفت: نیروی انتظامی بعد از 
انقالب اسالمی نیز برای تحقق امنیت و 
آرامش مردم و کشورمان جانفشانی های 
زیادی کرده است به طوری که هر از چند 
نیروهای  از  یکی  شهادت  شاهد  گاهی 
خدوم انتظامی هستیم، با وجود این که از 
شهادت این عزیزان متاثر می شویم ولی 
خون این شهدا درخت انقالب را آبیاری 
می کند و امنیت فعلی کشورمان مرهون 
خون شهدا چه در زمان انقالب شکوهمند 

اسالمی و چه بعد از انقالب است.

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

پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال1399 ناجا پرداخت شد

نحوه برخورداری رزمندگان دفاع مقدس از امتیازات ماده 21 و 63 قانون خدمات رسانی به ایثارگران

تجلیل از آزاده های نیروی انتظامی در دوران دفاع مقدس

امیر سرتیپ دوم اسد پیرایه جو :

طی مراسمی با حضور فرمانده نیروی انتظامی:

افزایش سقف وام قرض الحسنه کمک 
هزینه خرید جهیزیه به ۴۰۰ میلیون ریال

قرض  وام  سقف  افزایش  از  گودرزی  سردار 
به 400  الحسنه کمک هزینه خرید جهیزیه 

میلیون ریال خبر داد.
رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح گفت: 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و در راستای 
حفظ کرامت و ارتقای منزلت بازنشستگان معزز 
نیروهای مسلح، در سال جاری بستر الزم برای 
پرداخت وام 400 میلیون ریالی کمک هزینه 
خرید جهیزیه به فرزندان بازنشستگان، وظیفه 
بگیران و مستمری بگیرانی که تاریخ ازدواج آنان 

سال 1400 می باشد فراهم شده است.
علت  به  گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
محدودیت منابع این وام فقط به فرزندان اناث 
غیرشاغل پرداخت می شد، گفت: در سال جاری 
این وام به همه فرزندان ذکور و اناث مشروط 
و  دولتی  بخش های  از  یک  هیچ  در  اینکه  به 
سال  در  و  نداشته  کار  به  اشتغال  غیردولتی 

1400 ازدواج نموده باشند پرداخت می گردد.
سردار گودرزی افزود: این وام جدای از وام ازدواج 
مصوب کشور است که افراد با ثبت نام در سامانه 

بانک مرکزی می توانند دریافت نمایند.
نحوه دریافت کمک هزینه خرید جهیزیه

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با تامین 
ازدواج  از  ناشی  مخارج  و  جهیزیه  از  بخشی 
فرزندان، از سال 1395 وام کمک هزینه خرید 

جهیزیه را در برنامه کاری خود قرار داده است.
جهت دریافت وام، بعد از وقوع عقد برای فرزندان 
باید به دفاتر الکترونیک ساتا مراجعه و نسبت 
به باطل نمودن دفترچه بیمه و یا تداوم بیمه 

پردازی برابر مقررات سازمان اقدام نمایند.
در  فرزندان  عقد  تاریخ  از  بعد  دوماه  حداکثر 
سامانه سازمان توسط دفاتر الکترونیک، هدیه 

ازدواج به حساب سرپرست واریز می شود.
پس از واریز هدیه ازدواج، مشخصات دریافت 
کننده هدیه از سامانه سازمان استخراج و در 
قرار  جهیزیه  خرید  هزینه  کمک  وام  لیست 
می گیرد. در این مرحله اطالع رسانی از طریق 
پیامک به شخص ارسال تا در صورت نیاز برای 

تحویل مدارک به بانک مراجعه کند.
در حال حاضر به علت کمبود منابع، پرداخت 
اولویت  بازنشسته  فرزندان  از  یکی  برای  وام 
اصلی سازمان بازنشستگی می باشد و به صورت 
هوشمند بدون نیاز به مراجعه افراد پرداخت می 
شود و اعطای تسهیالت ازدواج برای فرزندان 
دوم و بیشتر در اولویت بعدی می باشد که منوط 
به درخواست پس از تامین اعتبار الزم صورت 

می گیرد.

نحوه برخورداری رزمندگان دفاع مقدس از 
امتیازات ماده ۲۱ قانون خدمات رسانی به 
ایثارگران و بند ۲ ماده ۶۳ قانون خدمات 

کشوری اعالم شد.
نحوه  انسانی،  نیروی  معاونت  به گزارش 
برخورداری رزمندگان دفاع مقدس از مواد 
قانونی فوق الذکر برای یگان های اقدام کننده 

بشرح زیر اعالم شده است:
)بسیجی( داوطلب  رزمندگان  سوابق   -۱

جهت برخورداری از امتیاز ماده ۲۱ قانون 
خدمات رسانی به ایثارگران به طور کامل 

)۱۰۰% ( قابل محاسبه می باشد.
۲- برابر ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین 
ایثارگری، نشان ها و خدمات  العاده  فوق 

اداری در مناطق جنگی مصوب فرماندهی 
موضوع  العالی”  مدظله   “ قوا  کل  معظم 
بند۲ ماده ۶۳ قانون خدمات کشور )۳/۴(

سه چهارم سابقه حضور جبهه کارکنان، کادر 
وظیفه نیروهای مسلح به عنوان حضور در 
جبهه داوطلبانه محسوب گردیده و از امتیاز 

آن برخوردار می گردد.

معاضدت  و  حقوقی  معاون  اعالم  بنابر 
بعضا  ناجا،  بازنشستگان  کانون  قضایی 
مشاهده می شود برخی از بازنشستگان برای 

احقاق حقوق مالی خود از قبیل ، تحت تکفل 
قرار گرفتن یا حق ایثارگری و موارد مشابه 
)که به دوران خدمت مربوط می شود( به 
مراجع قضایی شکایت و طرف دعوای خود 
را ، کانون بازنشستگان ناجا اعالم می نمایند 
که )چنین امری به دلیل عدم ارتباط موضوع 
به کانون( باعث اتالف وقت و صرف هزینه 

بیمورد شاکی، می گردد.
معاون  پیرایه جو  اسد  دوم  امیر سرتیپ 
حقوقی و معاضدت قضایی کانون تصریح 

نمودند: نظر به اینکه بازنشستگان حقوق 
لذا  نمایند  می  اخذ  از”سابا”  را  خود 
ضرورت دارد درخواست برقراری حقوق 
بازنشستگی ، مستمری بگیری و تحت 
تکفل قرار گرفتن خود را جهت تسهیل 
در اقدام به طرفیت )سازمان بازنشستگی 
نیروهای مسلح( یا عنداالقتضاء معاونت 
دستیاری  حوزه  یا  ناجاو  انسانی  نیروی 
فرمانده ناجا در امور بازنشستگان و مرکز 
امور بازنشستگان، طرح و مطالبه نمایند.
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کانون  رئیس  باقری  محمدتقی  بازنشسته  سرهنگ 
بازنشستگان خراسان شمالی از دیدار با ۲۷ بازنشسته در 

تابستان1400 خبر داد
سرهنگ بازنشسته باقری گفت: در سه ماهه دوم سال به 

منظور ارتقای روحیه بازنشستگان گرامی و تکریم از این 
عزیزان، با ۲۷ بازنشسته و مستمری بگیر دیدار شد.

وی با اشاره به همکاری فرماندهی انتظامی استان با کانون، 
افزود: این دیدارها با حضور سردار مطهری زاده فرمانده 
انتظامی استان، سرهنگ حسین پور معاون هماهنگ 
انسانی  نیروی  معاون  فضائلی  سرهنگ  استان،  کننده 
استان و سرهنگ بازنشسته هاشمی نماینده مجمع استان 
در کانون در محل منزل بازنشستگان و مستمری بگیران 

صورت پذیرفت.
یادبود  رسم  به  دیدار ها  این  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 

هدایایی به بازنشستگان و مستمری بگیران اهدا شد.

آیین تجلیل و تکریم از 100 پیشکسوت ناجا شهرستان 

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

به عمل آمد.

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

نظر شد.

جلسه بررسی وام اشتغالزایی فرزندان بازنشستگان با 
اجتماعی  تامین  کل  مدیر  سروقدمقدم  دکتر  حضور 
استان، آقای محجوب فر رئیس اداره بازنشستگی استان 

و روسای کانونها برگزار شد.
فرزندان  اشتغالزایی  وام  پرونده    10 جلسه  این  در 
بازنشستگان ناجا که در سال قبل مطرح بوده و معوق 

گردیده بود، بررسی شد.

در این جلسه که با حضور سرهنگ بازنشسته شجاع 
رییس کانون سپاه استان ، سرهنگ بازنشسته محمدی 
رییس کانون ارتش استان، کارمند رتبه 15بازنشسته 
رحیمی رییس کانون ودجا و سرهنگ بازنشسته باقری 

رییس کانون ناجا استان برگزار شد، پیرامون خدمات 
دهی مطلوب به بازنشستگان از جمله همسان سازی 
جامعه  فرزندان  اشتغالزایی  وام  بازنشستگان،  حقوق 

هدف و... بحث و تبادل نظر شد

نشست تخصصی مشارکت کارکنان در بازسازی عتبات عالیات برگزار شد

برگزاری جلسه وام اشتغالزایی فرزندان بازنشستگان

سومین جلسه شورای هماهنگی روسای کانونها برگزار شد

دیدار با 2۷ بازنشسته در تابستان 1۴۰۰

آیین تجلیل و تکریم از 1۰۰ پیشکسوت دفاع مقدس شهرستان بجنورد برگزار گردید

طرح پرداخت وام مسکن قانون بودجه 
ویژه هفته ناجا

امکان بهره مندی از وام مسکن قانون بودجه 
برای کلیه افرادی که وام مسکن طرح حکمت 
کد62 خود را از تاریخ اول فروردین 1398 به 

بعد دریافت نموده اند، مهیا شد.
دستیار فرمانده ناجا در امور بازنشستگان اعالم 
و  حکمت  خدمات  موسسه  اعالم  برابر  کرد: 
معیشت بنیاد تعاون ناجا همزمان با گرامیداشت 
هفته ناجا و پاسداشت خدمات ارزنده و گرانقدر 
کارکنان خدوم ناجا، امکان بهره مندی از وام 
مسکن قانون بودجه به عنوان تسهیالت مضاعف 
برای کلیه افرادی که وام مسکن طرح حکمت 
کد62 خود را از تاریخ اول فروردین 1398 به 

بعد دریافت نموده اند، مهیا شد.
اداری 28  وقت  پایان  تا  توانند  می  افراد  این 
مهرماه 1400 با مراجعه به نمایندگی موسسه 
خدمات حکمت و معیشت در استانی که اقدام به 
خرید واحد مسکونی نموده اند، با ارائه درخواست 
شخصی و مستندات خرید از وام 100 میلیون 
تومانی قانون بودجه با سود 18 درصد و اقساط 
10 تا 20 ساله با رعایت شرایط بانک های عامل 

بهره مند شوند.
انعقاد قرارداد همکاري آموزشي با 

جهاد دانشگاهي با 20 درصد تخفيف و 
بازپرداخت 6 ماهه

مؤسسه خدمات حکمت و معیشت بنیاد تعاون 
ناجا از انعقاد قرارداد همکاري آموزشي با جهاد 

دانشگاهي با 20 درصد تخفیف خبر داد.
نظر به اینکه اکثر فرزندان بازنشستگان محترم 
مي باشند،  کار  بازار  به  ورود  شرف  در  ناجا 
براي این منظور نیازمند افزایش توان فناوري، 
مدیریتي و تخصص خود هستند لذا مؤسسه 
ناجا  کارکنان  معیشت  و  حکمت  خدمات 
افزایي  مهارت  درخصوص  بسترسازي  جهت 
ادامه  در  و  بازنشستگان  محترم  خانوادههاي 
مهارتي  فني  و  آموزشي  علمي  خدمات  ارایه 
اقدام به انعقاد قرارداد همکاري آموزشي با جهاد 
دانشگاهي با لحاظ نمودن 20 درصد تخفیف و 

بازپرداخت 6 ماهه نموده است.
متقاضیان جهت بهره مندي از خدمات مذکور 
مي توانند با مراجعه به یکي از نمایندگي هاي 
مؤسسه خدمات حکمت و معیشت کارکنان ناجا 
در سراسر کشور نسبت به دریافت معرفي نامه 

جهت ثبت نام اقدام الزم را به عمل آورند.
 الزم به ذکر مي باشد در صورت هرگونه سوال 
یا ابهام بازنشستگان محترم مي توانند با شماره 
مهارتي  علمي  دایره   02186012267 تلفن 

تماس حاصل نمایند.
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چطور دوران بازنشستگی بهتری داشته باشیم؟. یک قصه، یک تجربه 
فقط سه کلمه

پس از 11 سال زوجی صاحب فرزند پسری شدند. آن 
دو عاشق هم بودند و پسرشان را بسیار دوست داشتند. 
فرزندشان حدوداً دو ساله بود که روزی مرد بطری باز 
یک دارو را در وسط آشپزخانه مشاهده کرد و چون برای 
رسیدن به محل کار دیرش شده بود به همسرش گفت 
که درب بطری را ببندد و آنرا در قفسه قرار دهد. مادر 

پر مشغله موضوع را به کل فراموش کرد.
پسر بچه کوچک بطری را دید و رنگ آن توجهش را 
جلب کرد به سمتش رفت و همه آنرا خورد. او دچار 
مسمومیت شدید شد و به زمین افتاد. مادرش سریع او را 
به بیمارستان رساند ولی شدت مسمومیت به حدی بود 
که آن کودک جان سپرد. مادر بهت زده شد و بسیار از 

اینکه با شوهرش مواجه شود وحشت داشت.
وقتی شوهر پریشان حال به بیمارستان آمد و دید که 
فرزندش از دنیا رفته رو به همسرش کرد و فقط سه 

کلمه به زبان آورد.
فکر می کنید آن سه کلمه چه بودند؟

شوهر فقط گفت: »عزیزم دوستت دارم«...
رفتار  یک  شوهر  منتظره  غیر  کاماًل  العمل  عکس 
فراُکنشی بود. کودک مرده بود و برگشتنش به زندگی 
محال. هیچ نکته ای برای خطا کار دانستن مادر وجود 
نداشت. به عالوه اگر او وقت میگذاشت و خودش بطری 
هیچ  افتاد.  نمی  اتفاق  آن  داد،  می  قرار  را سرجایش 
دلیلی برای مقصر دانستن وجود ندارد. مادر نیز تنها 
فرزندش را از دست داده و تنها چیزی که در آن لحظه 
نیاز داشت دلداری و همدردی از طرف شوهرش بود. آن 

همان چیزی بود که شوهرش به وی داد.
گاهی اوقات ما وقتمان را برای یافتن مقصر و مسئول 
یک ُرخداد صرف می کنیم، چه در روابط، چه محل کار یا 
افرادی که می شناسیم و فراموش می کنیم، کمی مالیمت 

و تعادل برای حمایت از روابط انسانی باید داشته باشیم. 
در نهایت، آیا نباید بخشیدن کسی که دوستش داریم 
آسان ترین کار ممکن در دنیا باشد؟ داشته هایتان را 
گرامی بدارید. غم ها، دردها و رنج هایتان را با نبخشیدن 

دوچندان نکنید.

های  زمینه  ایجاد  بررسی  جلسه  پیرو 
کانون  اعضای  داوطلبانه  مشارکت 
عتبات  بازسازی  در  ناجا  بازنشستگان 
عالیات و گسترش صحن مطهر حضرت 
امام حسین علیه السالم و سایر عتبات 
مقدسه عراق ، کانون بازنشستگان ناجا با 
در نظر گرفتن شیوه نامه های بهداشتی و 
به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری 
اعضا جهت ثبت درخواست مشارکت در 
این طرح خداپسندانه، اقدام به راه اندازی 

سامانه پیامکی مشارکت داوطلبانه اعضای 
کانون در بازسازی عتبات عالیات نمود.

در ایـن طـرح، داوطلبیـن مـی توانند به 
هـر مبلـغ و هـر تعـداد مـاه کـه مـورد 
نظرشـان می باشـد، درخواسـت خود را 
از طریـق سـامانه پیامکـی ثبـت نمایند 
تـا پـس از کسـر از فیش حقوقـی آنان، 
مبالـغ جمـع آوری شـده بـه صـورت 
مسـتقیم بـه حسـاب سـتاد بازسـازی 

عتبـات عالیـات واریز شـود.

سامانه ثبت مشارکت الکترونیکی اعضای کانون در بازسازی عتبات عالیات راه اندازی شد
جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت مشارکت عدد 9 را به شماره 300042844 پیامک نمایند.

پس  است،  زندگی  معمول  دوران  از  یكی  بازنشستگی 
نیاز به آماده شدن و مهارت یابی برای آن هم مثل همه 
این دوران  دوران ها جدی می شود. در اغلب موارد در 
خانه نشینی های مداوم زندگی را به سكون تبدیل کرده، 
حال آنكه تحرک و شادی تكراری شدن زندگی را کمرنگ 

می کند.
آرزوهای به زمین مانده

قبل از اینكه بازنشستگی شروع شود، می توانید لیستی 
كنید.  تهیه  را  خودتان  مانده  زمین  به  آرزوهای  از 
از  تان  مداوم  كار  به خاطر  كه مدت هاست  كارهایی 
آنها بازمانده اید. ممكن است سفر با خانواده، استراحت 
بیشتر، راه اندازی یك باغچه، كتابخوانی  و راه انداختن 
در  خواندن  درس  حتی  یا  جدید  كار  و  كسب  یك 
بعد  روزهای  برای  خوبی  فكر  تان  عالقه  مورد  رشته 
از بازنشستگی باشد. یادگیری انواع رشته های هنری، 
مهارت های فنی و حرفه ای و یا حضور در فعالیت های 
از شروع فعالیت  تواند بخشی  خیریه و داوطلبانه می 

های جدید شما باشد.
فعالیت های بدنی را قطع نکنید

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

لذت را ببرید.
یادگیری همیشه تازه است

یادگیری دل را تازه و روحیه را شاداب نگه می دارد. 
بازنشسته های بسیاری ترجیح می دهند در زمانی كه 
و  فنی  دانشگاهی،  های  دوره  در  اند،  آورده  به دست 
حرفه ای، حوزه علمیه و... شركت كنند. رفتن در این 
راه، امید به زندگی را به میزان قابل توجهی باال می برد. 

شما هم حتما این روش را امتحان كنید. لذت آموختن 
و كشف كردن در این دوران بسیار شیرین تر و جذاب 
تر از دورانی است كه شما در دوران دانشجویی گذرانده 

اید.
ارتباط معنوی

خوبی  احساس  شما  به  روحانی  و  معنوی  مسائل  اگر 
می دهد سعی كنید ارتباط خود را با این موضوع حفظ 
كنید. هرگونه عقاید معنوی یا مذهبی كه دارید سعی 
تخفیف  به  كه  است  ممكن  اینها  كنید.  تقویت  كنید 
تنهایی، افسردگی، اضطراب در سالمندی كمك كند و 
یا حتی عامل دفاعی در برابر مشكالت و بیماری روانی 
از جمله آلزایمر باشند. كسانی كه اعتقادات مذهبی و 
معنوی قوی دارند معموالً به تبع آن احساس حمایت و 

راحتی بیشتری می كنند.
روابط اجتماعی را حفظ کنید

مطالعات نشان داده است در كسانی كه با اعضای خانواده، 
اقوام و نیز گروه های اجتماعی ارتباط خوبی دارند، عالئم 
آلزایمر دیرتر از كسانی كه گوشه گیر و كم ارتباط هستند 
تظاهر می كند. بنابراین توصیه می شود كه در سالمندان 
داوطلبانه  های  فعالیت  و  كنند  حفظ  را  ارتباط  این 
اجتماعی و شركت در گروه های مختلف به این موضوع 

كمك كننده است.
نگاه مثبت داشته باشید

وقتی با یك نقطه نظر مثبت و با تقویت هیجانات مثبت 
به موضوعات نگاه شود حل مسئله و تحمل مشكالت 
آسان تر می شود. برای حفظ سالمتی به خوبی های دنیا 
فكر كنید و با فعالیت ها و افرادی كه شما را خوشحال 

می كنند، وقت بگذرانید.
مغزتان را ورزش دهید

فراموش نكنید شما دارای تجارب و اندوخته های فراوان 
ذهنی هستید، بخاطر داشته باشید كه مغز شما مانند 
یك عضله است برای اینكه آن را قوی نگه دارید باید از 
آن استفاده كنید. راه سالم نگه داشتن ذهن، مطالعه دایمی 
است لذا در كنسرت ها، سخنرانی ها، نمایش های تئاتر و 

سینما شركت كنید.


