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سالمندی مقطعی از زندگی انسانهاست که در چرخه عمر آنها
ت دانش بشری توانسته
ناگزیر رخ خواهد داد .اگر چه پیشرف 
متوسط دوره عمر انسانها را افزایش داده و «پیری» را به تأخیر
اندازد ،اما این توفیق الزاماً همراه با سالمتی و نشاط نیست .اگر
سالمندی تجربه مثبتی است ،عمر طوالنیتر باید با سالمتی و
ت مشارکت و امنیت همراه باشد .در این چارچوب ،سازمان
فرص 
بهداشت جهانی برای دستیابی به این چشمانداز ،مفهوم
«سالمندی پویا» را معرفی کرده است .به این ترتیب که سالمندی
پویا«فرایند بهینهسازی فرصتها برای سالمتی ،مشارکت و
امنیت به منظور افزایش کیفیت زندگی افرادی است که به سمت
سالمندی میروند».
این مفهوم به افراد امکان شناسایی ظرفیتهای بالقوه خود برای
رسیدن به رفاه فیزیکی ،اجتماعی و روانی را میدهد .همچنین
بیانگر ظرفیت افراد برای مشارکت در جامعه است.واژه پویا در این
مفهوم به مشارکت مستمر در امور اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،
روانی و مدنی اشاره داشته و تنها توانایی فعالیت فیزیکی یا
مشارکت در بازار کار را مدنظر ندارد .بنابراین آنهایی که بازنشسته
میشوند و یا دچار بیماری و ازکارافتادگی میشوند ،میتوانند
نقشی فعال در خانواده ،گروه همساالن و جامعه داشته باشند.
با این همه باید اذعان کرد که با افزایش تعداد سالمندان در جامعه
اینپدیدهبهامریاجتماعیتبدیلشدهونیازمنددرکیاجتماعی
است ،درکی که پدیده و موضوع را به سطح فردی تقلیل نداده و
سیاستهایی متناسب با ماهیت اجتماعی آن را توصیه میکند.
اگر کلیدواژگان سالمندی پویا «استقالل ،مشارکت ،احترام و
مراقبتهای فردی» است باید تأکید کرد که هدف سالمندی پویا
افزایش امیدبهزندگی سالم و بهبود کیفیت زندگی برای همه افراد
است و کیفیت زندگی افراد به فرصتها و مخاطراتی وابسته است
که در سراسر طول عمر با آنها مواجه میشوند .بنابراین سالمندی
پویاشرایطیاجتماعیاستکهمقدماتوالزاماتآنسالهاپیش
از بروز سالمندی تدارک شده و زمینه «فعال شدن سالمند» در
دوران سالمندی را فراهم آورده است.
ماهنامه ثمر که زمینه ای فرهنگی  ،اجتماعی و آموزشی دارد
رسالت خود را ترویج سالمندی پویا می داند و مصمم است در
اطالع رسانی مسائل این دوره برای شما گرامیان که از اهداف
ماهنامه ثمر است کوشا باشد.
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سرمقــاله

جمشید تقی زاده /مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

رسیـدن بهـار و زنـده شـدن دوبـاره امیـد
ال
ال َح ِّو ْل َحال َ َنا إِلَی أَ ْح َس ِن ال ْ َح ِ
یَا ُم َح ِّو َل ال ْ َح ْو ِل َو ْالَ ْح َو ِ
حمــد و ســپاس بیکــران ایــزدن منــان را کــه نعمــت حیــات بخشــید و مــا را
بــر ســر خــوان نعمــات بیشــمارش نشــاند .همــو کــه مــا را توفیــق داد تــا در
مســیر خدمتگــزاری بــه بهتریــن بنــدگان او قــرار گیریــم و بــه شــکرانه اش
ســر بندگــی بــر آســتان مقدســش ســائیم .بــا نــام و یــاد او کــه بهتریــن و
زیباتریــن نــام هــا و یادهاســت.
اینــک در آســتانه حلــول ســال نــو ،بهــار طبیعــت و خانــه تکانــی دلهــا
صمیمانــه تریــن درودهــا و ســام هــا را بــه همــراه تبریــک عیــد ســعید
نــوروز بــه همــه هموطنــان عزیز بــه ویــژه ولینعمتــان صندوق بازنشســتگی
کشــوری ،پیشکســوتان عرصــه خدمــت و تــاش تقدیــم مــی کنــم.
یکســال دیگــر از عمرمــان گذشــت ،گرچــه همــواره از فرصــت های از دســت
رفتــه غمنــاک و متاســفیم ،ولــی همــواره بــه آینــده روشــن و فرصــت هــای
جدیــد پیــش رو امیدواریم.
اتفاقــات ،تلخــی هــا ،شــیرینی هــای ســال  96و خاطــرات آن بــه تاریــخ
پیوســت .تجربــه ای دیگــر بــه تجربــه هایمان افــزوده شــد .دلهــای ماالمال
از شــوق خدمــت و امیــدوار بــه فضــل رحمــت الهــی بــا عبــرت از حیــات
دوبــاره طبیعــت و شــکوفایی و طــراوت بهــاری بــا نغمــه هــای دل انگیــز
پرنــدگان کــه شــوق وصــل مــی خواننــد ،خــود را بــرای خدمتگــزاری بهتــر
در ســال آینــده آمــاده مــی کننــد.
بهــار طبیعــت سرشــار از عبــرت هــا و درس آمــوزی اســت .فرصتــی اســت
بــرای نــو شــدن ،بــرای تغییــر و تحــول .فرصتــی اســت بــرای بازیابــی خــود،
بــرای بهتــر شــدن .هــم زمــان بــا همــه موحــدان و دل دادگان الهــی در
لحظــات پرشــکوه تحویــل ســال نــو ایــن دعــای نورانــی و همیشــگی را
زمزمــه مــی کنیــم و از خــدای متعــال توانــی مضاعــف بــرای خدمتگــزاری و
انجــام وظایــف خطیــر خویــش مســالت مــی نماییــم.
تقدیــر الهــی بــر این شــد کــه بنــده حقیــر ایــن مســوولیت ســنگین و البته
افتخارآمیــز را برعهــده گیــرم ،گرچــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و بــه
تبــع آن بازنشســتگان عزیــز بــا مشــکالت و تنگناهــای زیــادی مواجهانــد،
ولــی اراده ،همــت و تــاش همــکاران بــر ایــن اســت کــه بــا همــکاری و
همیــاری ســایر بخــش هــا بــه ویــژه قــوای محتــرم مقننــه و مجریــه و بــه
ویــژه وزیــر محتــرم تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ایــن مشــکالت را بــه
حداقــل برســانیم .قدردانــی و ارج گــزاری خدمــات صادقانــه بازنشســتگان
عزیــز درطــول خدمــت ،اقتضــا مــی کنــد کــه بــا تمــام تــاش و بــدون وقفه
بــرای رفــع مشــکالت ایــن عزیــزان تــاش کنیــم.
بــه فضــل و عنایــت الهــی و توجهــات حضــرت ولــی عصــر (عــج) در ســایه
رهبــری هــای حکیمانــه مقــام معظــم رهبــری و تدابیــر ارزشــمند دولــت
محتــرم تدبیــر و امیــد بــه ویــژه ریاســت محتــرم جمهــوری بــه آینــده ایــن
تــاش هــا امیدواریــم.
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تخصیــص بــی ســابقه  2200میلیــارد تومــان بــرای افزایــش پلکانــی حقوق
بازنشســتگان کشــوری ،افزایــش ســودآوری شــرکت هــا ،افزایــش میــزان
پرداخــت وام ضــروری از  750بــه  1200میلیــارد تومــان ،برگــزاری ســه
جشــنواره ورزشــی شــامل نخســتین جشــنواره اســتانی ورزش بازنشســتگان
کشــوری در اردیبهشــت  ،96اولیــن جشــنواره ملــی و کشــوری ورزش
بازنشســتگان در تیرمــاه  96و همچنیــن برگــزاری دومین جشــنواره اســتانی
ورزش بازنشســتگان کشــوری در بهمــن  ،96ســاخت و بهــره بــرداری از 5
خانــه امیــد در اســتان هــای کشــور ،برگــزاری کنگــره مجمــع عالــی کانــون
های بازنشســتگان کشــوری ،شــکل گیری و فعال شــدن ســفیران هشــتگانه
بازنشســتگی در کشــور و برپایــی منظــم و پرشــور همایــش هــا و دوره هــای
آموزشــی ،فراهــم شــدن امــکان خریــد  2000دســتگاه خــودروی قســطی با
 10درصــد پاییــن تــر از قیمــت بــازار اقســاطی خــودرو ،راه انــدازی نــرم افزار
خاتــم بــرای بهــره منــدی بازنشســتگان عزیــز از خدمــات صنــدوق در قالــب
نــرم افــزار موبایلــی ،عرضــه ســه خدمــت عصــا ،عینــک و ســمعک در دفاتــر
پیشــخوان دولــت و ســایر اقدامــات ارزشــمندی کــه در کنــار پرداختــن بــه
معیشــت و تــاش بــرای بهبــود حقوق بازنشســتگی صــورت گرفــت ،کارنامه
ســال  96را بــه دفتــر عملکــرد  50ســاله صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
گــره زد.
بــی شــک ،تــک تــک عزیــزان بازنشســته دوران ارزشــمند ســال هــای
خدمــت خــود را در بــه ثمــر نشــاندن نهــال رضایــت مــردم بــاور نمــوده انــد،
مــن نیــز در ادامــه ایــن راه پرفــراز و نشــیب کمــر همــت بســته ام تــا بــه
عنــوان خدمتگــزاری صدیــق بتوانــم ضمــن برنامــه ریــزی منســجم و علمی
بــرای بازنشســتگان کشــوری ،افزایــش محســوس حقــوق را در دســتور کار
قــرار داده و بــا تــاش و تغییــر اساســی حرکــت بــه ســمت کیفیــت و کمیت
بیمــه تکمیلــی درمــان را بــه عنــوان یــک انتظــار مهــم و ضــروری در اولویت
کاری قــرار دهــم .بــه دنبــال آن هســتم تــا حضــور بازنشســتگان و کانــون ها
در تصمیــم گیــری هــا بــه خصــوص در هیــات مدیــره صنــدوق و افزایــش
اثرگــذاری ایــن عزیــزان و تســهیل اطــاع رســانی و دسترســی بــه خدمــات
بــا شــیوه هــای نویــن را فراهــم نمایــم.
از اهــم وظایــف خــود ،برخــورد بــا فســاد را در هــر ســطح و موقعیتــی مــی دانم و
بــه همیــن منظــور تــاش در شــفاف ســازی امــور ،پیگیــری و صیانــت
از منابــع ســرمایه گـذاری و ذخایــر صنــدوق بازنشســتگی ،رصــد فعالیــت هــای
بنــگاه هــای اقتصــادی و مجموعــه هــا در دســتور کار ســال آینــده خواهــد
بــود.
بازنشســتگان مــا گنجینــه تجــارب و مایــه برکت و آرامــش خانــواده و جامعه
بــوده و چــراغ راهــی هســتند بــرای مــا .بــا نظــرات و پیشــنهادات ســازنده
شــما عزیــزان ،بــی شــک کیفیــت خدمــات و امــور بهبــود خواهــد یافــت و
انگیــزه مــا را بــرای تــاش ،مضاعــف خواهــد کــرد.
سالی همراه با عزت و سالمت ،شادی و بهروزی برایتان آرزومندم.
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میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال
 97چگونه خواهد بود؟

میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری به صورت کلی در
دولت های یازدهم و دوازدهم بیش از نرخ تورم افزایش یافته که
برای سال آینده نیز افزایش حقوق شاغل و بازنشسته به صورت
پلکانی انجام خواهد شد و میزان آن نیاز به نظر مجلس و هیات
دولت دارد.

میزانعیدیسال 97بازنشستگانکشوری
چقدر بوده و چه زمانی پرداخت شده است؟
میــزان افزایــش عیــدی بازنشســتگان طبــق مــاده 75
قانــون خدمــات کشــوری هــر ســال معــادل  5هــزار
امتیــاز اســت و تغییــرات آن بســتگی بــه ضریــب
ســاالنه دارد .ضریــب امســال معــادل  1695اســت کــه
بــا ضــرب آن در امتیــاز  5هــزار کــه فرمــول ثابتــی
بــرای هــر ســال اســت ،عــدد عیــدی بــه 847500
تومــان مــی رســد .بــا تــاش صــورت گرفتــه از ســوی
صنــدوق و تامیــن اعتبــار الزم از ســوی ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور و خزانــه ،عیدی بازنشســتگان
کشــوری دو روز پــس از پرداخــت حقــوق بهمــن مــاه
ایــن عزیــزان واریــز شــد.

همسان سازی حقوق بازنشستگان برای
سال آینده چگونه خواهد بود؟
طــرح ترمیــم حقــوق بازنشســتگان کشــوری کــه زیــر
 2میلیــون تومــان حقــوق دریافــت مــی کننــد در یــک
برنامــه پنــج ســاله و به صــورت پلکانــی در دولــت یازدهم
و دوازدهــم مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه بــا تخصیــص
ردیــف اعتبــاری در بودجــه کل کشــور در دو ســال اخیــر
 2800میلیــارد تومــان مصــوب و اجــرا شــد و بــرای
ســال آینــده نیــز در حــال حاضــر یــک هــزار میلیــارد
تومــان بــه ایــن منظــور در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا
بــه صــورت پلکانــی حقــوق بازنشســتگان ترمیــم شــده
و بــه مــرز  2میلیــون تومــان نزدیــک شــود .نماینــدگان
مجلــس پیشــنهاد افزایــش ایــن مبلــغ بــه  2هزارمیلیــارد
تومــان را داده انــد و بــه تازگــی ســخنگوی دولــت نیــز
از آمادگــی دولــت بــرای افزایــش آن بــه ســطح 3400
میلیــارد تومــان خبــر داده بــود کــه امیدواریــم محقــق
شــود.

تسهیالت سفر برای بـازنشستگان
در ســال جدید چگونه است؟
امســال میــزان تخصیــص اعتبــارات صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری بــرای ســفرهای زیارتــی و ســیاحتی و همچنیــن
عتبــات عالیــات بــرای هــر نفــر بازنشســته و یــک نفــر همــراه
بــه ترتیــب  660هــزار تومــان و یــک میلیــون و
 320هــزار تومــان بــوده کــه ســعی بــر افزایــش
ســفرهای ســیاحتی -زیارتــی و دیگر تســهیالت
در ســال  97خواهــد بــود.

مرکزپاسخگویی
صندوقبازنشستگیکشوری:
2500 - 8523
کانال تلگرامی@ cspf_news :
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وضعیت تفاهم نامه صندوق برای مهارت
آموزی بازنشستگان چیست؟
پــس از امضــای ایــن تفاهــم نامــه بــا ســازمان فنــی و حرفــه ای
کشــور ،اســتان هــا قراردادهــای جداگانــه ای بــا مراکــز فنــی و
حرفــه ای منعقــد کردنــد و ایــن طــرح در حــال انجــام اســت.
بــه موجــب ایــن تفاهــم نامــه کــه بيــن ســازمان فنــي و حرفــه
اي کشــور و صنــدوق بازنشســتگي کشــوري منعقــد شــده اســت
در  600مرکــز دولتــی آمــوزش بــرای بازنشســتگان و فرزنــدان
آنهــا رایــگان اســت و در  12هــزار مرکــز آموزشــی آزاد فنــی و
حرفــه ای بــا پرداخــت  20درصــد شــهریه از ســوی بازنشســته
و  30درصــد شــهریه از ســوی فرزنــد بازنشســته صــورت مــی
گیــرد و مابقــی هزینــه هــای آموزشــی بازنشســته و فرزندانشــان
بــه صــورت  50درصــد از ســوی آموزشــگاه و  50درصــد از ســوی
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری تامیــن می شــود .پُرکــردن اوقات
فراغــت بازنشســتگان ،آمــوزش تخصصــي و مهــارت آمــوزي،
کمــک بــه اشــتغال فرزنــدان بازنشســتگان و بــرون ســپاري
برخــي از فعاليــت هــاي ســازمان فنــي و حرفــه اي بــه کانــون
هــاي بازنشســتگي انجــام شــده یــا در حــال انجــام اســت .دوره
هــاي فنــي و حرفــه اي و تاثيــر آن در مهــارت آمــوزي ،اشــتغال و
کارآفرينــي بازنشســتگان کشــوري و خانــواده آن هــا با مشــارکت
صنــدوق بازنشســتگي کشــوري با هــدف ارتقــاي ســطح آگاهي و
توانمندســازي بازنشســتگان درتمــام اســتان هــا برگزار می شــود.

چه برنامه ای برای مشارکت بازنشستگان
متخصص بـه عنـوان مشاور وجـود دارد؟
در ایــن زمینــه دو آییــن نامــه اجرایــی مصــوب شــده کــه
آییــن نامــه ارتقــای منزلــت بازنشســتگان هنــوز اجرایــی نشــده
اســت امــا آییــن نامــه شــورای راهبــردی آمــوزش بازنشســتگان
کشــوری اجرایــی شــده و صنــدوق بــا بهــره گیــری از ظرفیــت
هــای علمــی و اجرایــی بازنشســتگان باهــدف افزایــش مشــارکت
آنــان در ســطح ملــی و محلــی اقــدام بــه اســتفاده حداکثــری
از ظرفیــت هــای بازنشســتگان داوطلــب در قالــب ســفیران
هشــتگانه کــرده اســت کــه در سراســر کشــور ایــن ســفیران بــا
ســایر دســتگاه هــای اجرایــی در تعامــل بــوده و کارگاه هــای
آموزشــی بــرای بازنشســتگان را اجــرا مــی کننــد.

6

تاکنون چند مرحله وام ضروری  4میلیون
تومــانی پـرداخت شـده است؟
براســاس اعــام قبلــی ،هــر مــاه یــک مرحلــه وام بــه  25هــزار
نفــر از برنــدگان قرعــه کشــی پرداخــت مــی شــود کــه پایــان
اســفند مــاه از  12مرحلــه  6مرحلــه وام ضــروری  4میلیــون
تومانــی بــه بازنشســتگان از ســوی بانــک صــادرات پرداخــت
شــده اســت .افزایــش میــزان اعتبــار وام بــرای ســال آینــده
بســتگی بــه برآینــد ســال  97و وضعیــت اعتبــارات بانکــی
خواهــد داشــت.

آخرین وضعیت تحویل خودروهای
لیزینگی به بازنشستگان چیست؟
از ابتــدای اجــرای طــرح تــا پایــان بهمــن امســال 90
درصــد از  2100دســتگاه خــودروی موجــود در طــرح
تحویــل داده شــده اســت کــه  260دســتگاه آن مــدل
 96و مابقــی مــدل ســال  97ثبــت شــده اســت .قــرار
اســت در صــورت امــکان و فراهــم شــدن بســترهای
الزم در ســال هــای آینــده ،مراحــل جدیــدی از تحویــل
خــودرو بــه بازنشســتگان در دســتور کار قــرار گیــرد.

بـرنامه صندوق برای آموزش پیشگیری از
بیماری هـای دوران بازنشستگی چیست ؟
کالس هــای آموزشــی آلزایمــر و تغذیــه در سراســر کشــور
باهمــکاری ســفیران هشــتگانه در اســتان هــای مختلــف کشــور
در حــال اجــرا اســت .بــا تشــکیل کارگــروه هــای تخصصــی
در حــوزه هــای هشــتگانه شــامل ســفیران مبــارزه بــا آلزایمــر
(طــرح ســما) ،ســفیران ورزش(طــرح ســور) ،ســفیران تغذیــه
(طــرح ســات) ،ســفیران آمــوزش مهــارت آمــوزی (طــرح ســام)،
ســفیران کار آفرینــی و اشــتغال (طــرح کاوش) ،ســفیران ترویــج
گیاهــان دارویــی و غــذای ســالم (طــرح ســامع) ،ســفیران
شناســایی فرهیختــگان و نخبــگان و آثــار مانــدگار بازنشســتگان
(طــرح ســان) ،برنامــه آمــوزش پیشــگیری از بیمــاری هــای
روحــی و جســمی بازنشســتگان تحــت پوشــش بــا جدیــت دنبال
مــی شــود.
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گزارش تصویری

سـال  1396از نگـاه دوربیـن

اولی
ن کنگره مجمع
عالی کانون های
بازنش
ستگانکشوری
دیدار ن
وروزی وزی
ر
ر
فا
ه
با
مدیران

و کارکنا
ن صندوق

امضای تفاهم نامه همکاری صندوق و
معاونت تعاون وزارت کار

معارفه سرپرست صندوق
بازنشستگی کشوری

سومین جشنواره ورزشی استان تهران
اختتامیه

تـوافق شرکت هواپی

مــایی آسمان و بــویینگ در تهــران

مرا
سم قرعه کشی وام ضروری
 4میلیون تومانی

افت
تاحیه جشنواره
سراسری ورزش
با
زن
ش
ست
گان ک
شوری در تهران

تقدیر از  5بازنشسته خیر صندوق

بـرگزا
ری مراسم روز خانواده و
ت
کـر
یم
از
بازنشستگان
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سـال  1396از نگـاه دوربیـن

مراسم تشییع پیکر سه تن از
شهدای نفتکش سانچی در تهران

مراس
م معارفه م

دیرعا
مل صندو
ق
با
زن
ش
ستگ

ی کشوری

مراسم گرامی داشت شهدای حادثه نفتکش
سانچی با حضور رئیس جمهور

دیدار مدیرعامل صندوق با خانواده
شهدای نفتکش سانچی در تبریز

مراسم ا
ختتامیه دومین
ج
شن
وا
ره
ا
س
تان
ی
ورزش بازنش
ستگان کشوری

سفر مدیرعامل صندوق به لرستان و
کلنگ زنی ساخت خانه امید بروجرد

افتتاح م
جتمع صبا
ف
و
ال
د
خلی
حضور رئیس جم ج فارس با
هور

وزستان و

دوق به خ
رعامل صن
ستانی مدی
م صنعتی
ا
ح های مه
سفر زدید از طر
با

8

رونمایی شرکت آسمان از هواپیمای سوخوی
سوپرجت روسی
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اخبار ستاد

همهبازنشستگانبایدبهصورتعادالنهازخدماتبهرهمندشوند
همایــش دو روزه مدیــران ســتادی و اســتانی صندوق بازنشســتگی کشــوری
 ۱۷و  ۱۸اســفندماه  ۹۶بــا حضــور جمشــید تقــی زاده مدیرعامــل ،نعمــت
اهلل ایــزدی ،رئیــس ،محمدمهــدی انتشــاری ،نایــب رئیــس و کمــال الدیــن
پیرمــوذن ،علــی عــرب مــازار و ســید علیرضــا سیاســی راد ،اعضــای هیــات
مدیــره صنــدوق بــه همــراه معاونین و مدیــران ســتادی و مدیران  ۳۱اســتان
کشــور در تهــران برگــزار شــد.
در ایــن همایــش دو روزه ،مهــم تریــن مســائل حــوزه صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری و بازنشســتگان تحــت پوشــش در بخش هــای اقتصادی و ســرمایه
گــذاری ،فنــی و حقوقــی ،مالــی ،فرهنگــی و اجتماعــی ،بیمــه ودرمــان و ..
بررســی و آخریــن قوانیــن و دســتورالعمل هــای ایــن حــوزه ضمــن ارائــه به
مجموعــه مدیــران صنــدوق مــورد واکاوی و تحلیــل قــرار گرفــت.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ایــن همایــش بــا تاکیــد بــر
اینکــه ارائــه خدمــات بــه بازنشســتگان ،بــه صــورت عادالنــه انجــام شــود،
اظهــار داشــت :خدمــات فرهنگــی ،اجتماعــی و رفاهــی بایــد بــه همــه
بازنشســتگان برســد و همــه بازنشســتگان در سراســر کشــور ،مشــمول آن
شــوند.
جمشــید تقــی زاده بــا بیــان اینکــه امــروز بایــد افــق هــای جدیــدی
را بــرای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،در نظــر گرفــت ،گفــت :بایــد
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری را در فضــای جدیــدی ببینیــم و جعبــه
ســیاه مدیریتــی را بازخوانــی کنیــم .مدیریــت جهــادی ،تکریــم مدبرانــه و
دلســوزانه بازنشســتگان فرهیختــه و حذف دیــوان ســاالری فرســوده در ارائه
خدمــات بــه جامعــه هــدف و اســتفاده از تجــارب جهانــی ،جــزو اولویت های
مدیریــت جدیــد صنــدوق بــه شــمار مــی رود.
تقــی زاده بــا اشــاره بــه کســری  ۷۵درصــدی منابــع صنــدوق ادامــه داد:
صنــدوق هــای بازنشســتگی جــزو یکــی از  ۵مســاله اصلی کشــور شــده اند.
بــرای حــل مســاله نیازمنــد تشــریک مســاعی بــا دولــت و مجلس هســتیم.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گفــت :تیــم مدیریــت صنــدوق
بویــژه هیــات مدیــره از افــراد باتجربــه ،بــا دانــش و جــزو نخبــگان در ایــن

حــوزه هســتند .مشــکالت صنــدوق چالــش هــای بزرگــی هســتند کــه باید
بــا تدبیــر و برنامــه ریــزی و فهــم مشــترک بــرای آنهــا اقــدام کنیــم.
وی بــا تاکیــد بــر تکریــم دلســوزانه و مدبرانــه بازنشســتگان کشــوری و
تقدیــر از محمــود اســامیان و ایراندخــت عطاریــان ،دو مدیــر عامل پیشــین
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و اعضــای هیــات مدیــره قبلــی صنــدوق،
افــزود :اعتقــاد مــن ایــن اســت کــه مشــکل صنــدوق یــک ابر مســاله اســت
و مســاله قابــل حــل شــدن اســت .بنابرایــن مــی تــوان صنــدوق را از بحــران
خــارج کــرد و بــه بحرانــی کــه وجــود دارد ســامان داد.
تقــی زاده بــا اشــاره بــه تجمــع بازنشســتگان در روز  ۸اســفند ،مقابــل وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،عنــوان کــرد :حداکثــر تــاش خــود را بــرای
برطــرف کــردن نیازهــای اساســی بازنشســتگان بــه کار خواهیــم بســت.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری به اســتقرار سیســتم پاســخگویی
مبتنــی بــر وســایل ارتباطــی و الکترونیکی اشــاره کــرد و خطاب بــه مدیران
اســتانی گفــت :بایــد توجــه ویــژه ای بــه ارتبــاط بــا بازنشســته هــا داشــت.
از ایــن رو پیشــنهاد مــی کنــم هیــات امنایــی را در اســتان هــا تشــکیل
دهیــد تــا ایــن هیــات امنــا بتوانــد بــا شــما مدیــران همــراه شــود .همچنین
هفتــه ای یــک تــا  ۲ســاعت را بــرای شــنیدن صحبــت هــای بازنشســتگان
اختصــاص دهید.
وی اضافــه کــرد :مطالعاتــی کــه در حــوزه جهانــی انجــام شــده خوب اســت
امــا بایــد دیــد بــا توجــه بــه تجــارب جهانی ،کــدام مــدل بــرای اصــاح امور
صنــدوق هــای بازنشســتگی در کشــور مــا ،مناســب تر اســت.
تقــی زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد خدمــات بــه صــورت عادالنــه توزیــع
شــود ،اظهــار داشــت :همــه بایــد بــه صــورت عادالنــه از خدمــات بهــره منــد
شــوند .مــا نمــی خواهیــم بــه عــده ای خــاص خدمــات ارائــه کنیــم .بایــد
نــگاه جدیــدی را در ارائــه خدمــات داشــته باشــیم و خدمــات فرهنگــی،
اجتماعــی و رفاهــی بــه همــه بازنشســتگان برســد و همــه بازنشســتگان در
سراســر کشــور ،مشــمول آن شــوند.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بدون
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زحمــت و هزینــه ،نســبت بــه پرداخــت هزینــه هــای درمانــی بازنشســتگان
اقــدام شــود ،بیــان کــرد :بایــد در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و دفاتــر
اســتانی ،فرایندهــای اداری خدمــات کمتــر شــود و مراجعــات حضــوری را به
کمتریــن حــد ممکــن برســانیم .ضمــن اینکه بایــد موانــع احتمالــی موجود
در رونــد ارائــه خدمــات ،برداشــته شــود.
وی در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود بــه مســاله اســتیضاح علــی
ربیعــی ،وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت :ربیعــی
انســان بســیار فرهیختــه ای اســت .شــخصیت حقوقــی او کــه وزیــر اســت
یــک ســو امــا او شــخصیت حقیقــی مــورد اعتمــادی دارد کــه همــه وجــود
خــود را بــرای کارگــران و محرومــان و بازنشســتگان گذاشــته اســت.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا اشــاره بــه اینکــه روزی کــه
ربیعــی کتــاب مبــارزه بــا فســاد را نوشــت ،کســی بــا ســاختار فســاد روبــرو
نبــود ،تصریــح کــرد :امــروز همــان وزیــر ضــد فســاد ،در حــال اســتیضاح
شــدن اســت .همــه ســازمان هــا و تشــکیالت ،معیــوب هســتند امــا آنچه ما
در وزارتخانــه شــروع کردیــم فراتــر از حــد انتظــار اســت.
وی اضافــه کــرد :امــروز بایــد همــه ابزارمــان را بــرای فــردی کــه وجــود خود
را بــرای محرومــان ،کارگــران و بازنشســتگان گذاشــته اســت ،بگذاریــم و از او
دفــاع کنیم.
تقــی زاده بــا بیــان اینکــه حــق مســلم مجلــس ،اســتیضاح اســت اما مــا نیز
حــق داریــم از عملکــرد خــود و وزیرمــان دفــاع کنیم ،عنــوان کرد :امیــدوارم
یــک بــار دیگــر در صحنــه حاضــر شــویم و عملکردمــان را بــه اســتیضاح
کننــدگان نشــان دهیم.
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مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا بیــان اینکــه در دولــت تدبیر
و امیــد ،کارهــای زیــادی انجــام شــده امــا جایــی بــرای نشــان دادن نداریــم،
گفــت :امیــدوارم رســانه هــا عدالــت را رعایــت کننــد و مــا نیــز کارکــرد خود
را بــه مــردم ارائــه کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه از مجلــس شــورای اســامی درخواســت کردیــم کــه
فراکســیون بازنشســتگان کشــوری در مجلــس تشــکیل شــود ،گفــت :مــا
بایــد بــه بیمــاران خــاص نیــز نــگاه ویــژه ای داشــته باشــیم و به آنهــا کمک
کنیــم .از ایــن رو از همــه شــما تقاضــا دارم در ایــن زمینــه ،هــم فکــری های
الزم را انجــام دهیــد.
تقــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه ارتبــاط خــود را بــرای همکاری هر چه بیشــتر
بــا شــورای اســتان و دســتگاه هــای ذی ربــط ،حفــظ کنیــد گفت:اســتفاده
حداکثــری از کارشناســان خبــره اســتانی بــه منظــور کوتــاه کــردن فراینــد
ارائــه خدمــات ،مــی بایســت در دســتور کار قــرار گیــرد.
وی بــه تاســیس باشــگاههای ورزشــی بازنشســتگان کشــوری اشــاره کــرد و
افــزود :در جلســه ای کــه بــا وزیــر ورزش و جوانان در همین راســتا داشــتیم،
ایشــان موافقــت کردنــد کــه باشــگاه ویژه بازنشســتگان کشــوری در اســتان
هــای کشــور بــا مدیریــت خــود بازنشســتگان ،راه اندازی شــود.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا اشــاره بــه نقــش رســانه هــا
در زمینــه تحقــق بخشــی بــه اهداف صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،تاکید
کــرد :رســانه ها چشــم بینــا و گوش شــنوای صندوق بازنشســتگی هســتند.
هــر کجــا خبرنــگار پاکدســت و دلســوز وجود داشــته باشــد ،کمترین فســاد
را شــاهد خواهیــم بــود.
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حضـور مدیرعامل صندوق در راهپیمـایی  22بهمـن

جمشــید تقــیزاده و تعــدادی از مدیــران و کارکنــان صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری در مراســم راهپیمایــی باشــکوه یــوماهلل 22
بهمنمــاه حاضــر شــدند و همــراه بــا قشــرهای مختلــف مــردم بــا
آرمانهــای بلنــد انقــاب اســامی پیمــان مجــدد بســتند.
تقــیزاده در حاشــیه ایــن مراســم ،از غرفههــای اطالعرســانی
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،ســازمان تأمیناجتماعــی و ســایر

نهادهــای وابســته بــه وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در
خیابــان آزادی بازدیــد کــرد.
در غرفــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،عــاوه بــر ارائــه خدمــات
فرهنگــی و اجتماعــی ،و گفتگــو بــا بازنشســتگان فرهیختــه ،دربــاره
اهــداف و کارکــرد صنــدوق بــه مراجعهکننــدگان اطالعرســانی
شــد.
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اخبار ستاد

بهبود قوانین بازنشستگی در تعـامل صنـدوق با مجلس

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گفــت« :بــا توجه بــه تعامل
مطلــوب صنــدوق بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ،فرصــت
مناســبی بــرای چارهاندیشــی و بهبــود قوانیــن بازنشســتگی فراهــم
آمــده اســت».
جمشــید تقــیزاده در دیدارهــای جداگانــه بــا نماینــدگان شــهرهای
تهــران ،اهــواز ،مشــهد ،علیآبــاد کتــول و قــروه بیــان داشــت:
«هماکنــون مجلــس و دولــت همــکاری الزم بــرای حــل مشــکالت
بازنشســتگان را دارنــد و ایــن مهمتریــن فرصتــی اســت کــه میتــوان از
آن بهــره بــرد و انتظــارات بازنشســتگان را مطــرح کــرد تــا شــاهد بهبود
حقــوق و معیشــت ،بیمــه ،درمــان و خدمــات رفاهــی و اجتماعــی آنــان
باشــیم».
محمدرضــا بادامچــی نماینده مــردم تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر
و پردیــس ،و نایبرئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس نیــز در
ایــن دیــدار گفــت« :ایــن کمیســیون بــا تصویــب قوانیــن راهگشــا و
اصــاح قوانینــی کــه بــر دوش صندوقهــا بــار مالــی گذاشــته ،ســعی
دارد مشــکالت صندوقهــا را کاهــش دهــد و بــرای حــل مشــکالت
بازنشســتگان از هیــچ کوششــی دریــغ نمیکنــد و ب ـهزودی نشســتی
مشــترک بــا مدیــران صنــدوق بازنشســتگی کشــوری با محوریــت طرح
و بررســی مشــکالت بازنشســتگان برگــزار خواهــد کــرد».
ســید فریــد موســوی دیگــر نماینــده مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات،
اسالمشــهر و پردیــس نیــز گفــت« :انتظــار ایــن اســت کــه صنــدوق
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بازنشســتگی کشــوری در تیــم کاری و بدنــه مدیریتــی خــود از افــراد
جــوان نیــز اســتفاده کنــد ».وی افــزود« :ایــن صنــدوق در واگــذاری
شــرکتها بــه بخــش خصوصــی بایــد درایــت جــدی را در پیــش
بگیــرد و در ســرمایهگذاریهای اقتصــادی پایــدار ازجملــه بــورس
ورود کنــد».
همایــون یوســفی ،نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای
اســامی ،اظهــار داشــت« :نماینــدگان مجلــس در کنــار صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری هســتند تــا مشــکالت بازنشســتگان در ســطح
ملــی و منطق ـهای کاهــش یابــد ،بــه همیــن منظــور بــا توجــه بــه
نابرابریهــای موجــود بیــن حقــوق بازنشســتگان ،درخواســت اجــرای
طــرح همسانســازی حقــوق بازنشســتگان کشــوری بــه معــاون اول
رئیسجمهــور ارائــه شــده اســت».
اســداهلل قرهخانــی ،نماینــده مــردم علیآبــاد کتــول در مجلس شــورای
اســامی و ســخنگوی کمیســیون انــرژی ،نیــز در ایــن نشســت گفــت:
«کمیســیون انــرژی بــا تمــام تــوان در حــل مشــکالت شــرکتهای
زیرمجموعــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در کنــار ایــن صنــدوق
اســت و بــرای رفــع مشــکالت آمادگــی برگــزاری جلســات تخصصــی
را دارد».
در ایــن نشســت نماینــدگان مردم مشــهد و همچنیــن قروه در اســتان
کردســتان نیــز حضــور داشــتند و بــر همــکاری بــرای رفــع مشــکالت
بازنشســتگان تأکیــد کردند.
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اخبارستـاد

افزایش مشارکت بازنشستگان متخصص در سطوح ملی و محلی

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
گفــت« :صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،بــا
هدف افزایش مشــارکت بازنشســتگان در ســطح
ملــی و محلــی ،بهرهگیــری از ظرفیتهــای
علمــی و اجرایــی آنــان را پیگیــری میکنــد».
جمشــید تقــیزاده در نشســت بــا اســتاندار
همــدان تأکیــد کــرد« :شــفافیت در شــرکتها

اولویــت و برنامــه مهــم صنــدوق اســت .تــاش
دارم ســاختار ضدفســاد را در سیســتم ایجــاد
کنــم و بــا فســاد هــر فــرد و هــر جایگاهــی بــا
جدیــت برخــوردکنــم ».وی افــزود« :کارگاههای
آموزشــی ،اطالعرســانی و مشــاوره بــا هــدف
ارتقــای ســطح اســتانداردهای حــوزه بهداشــت
جســم و روان و مهارتآمــوزی بازنشســتگان

و خانوادههــای آنــان در زمینــه ســامت،
آلزایمــر ،تغذیــه ،ورزش و حرفهآمــوزی اجــرا
میشــود».
محمدناصــر نیکبخــت ،اســتاندار همــدان ،نیــز
در ایــن نشســت بیــان داشــت« :بازنشســتگان
تجربههایــی دارنــد کــه قابــل معاملــه نیســت
و تنهــا بــا طــی کــردن ســالهایی از عمــر
گرانبهــا بــه دســت میآیــد ،از ایــن رو
اســتفاده از تــوان فکــری و تجــارب آنــان در
ســطوح مختلــف حائــز اهمیــت اســت ».وی
بــا بیــان اینکــه بایــد از تجربــه بازنشســتگان
اســتفاده شــود ،تأکیــد کــرد« :جامعــه از
بازنشســتگان بینیــاز نیســت و مدیــران
بایــد از آنــان بهعنــوان مشــاوران امیــن خــود
اســتفاده کننــد و از نظــرات کارشناســانه ایــن
عزیــزان بهــره ببرنــد».
نیکبخــت اظهــار داشــت« :انتظــار مــیرود
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از افــراد
متخصــص در بدنــه مدیریتــی شــرکتهای
زیرمجموعــه خــود اســتفاده کنــد و بــا
رســیدگی بیشــتر بــه ایــن شــرکتها افــزوده
اقتصــادی بیشــتری حاصــل کنــد».

مجلس مجـددا به ربیعی رای اعتمـاد داد
شــد ،پــس از ســخنان موافقــان و مخالفــان اســتیضاح وزیــر تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی ،علــی ربیعــی بــه دفــاع از عملکــرد ایــن وزارتخانــه
پرداخــت.
پــس از آن و بــا خــروج نماینــدگان دولــت ،رای گیــری از نماینــدگان انجام
شــد کــه در پایــان ،علــی ربیعــی بــا کســب  ۱۲۶رای موافــق ۱۲۴ ،رای
مخالــف ۲ ،رای ممتنــع و یــک رای باطلــه از مجمــوع  ۲۵۳نماینــده حاضر
در جلســه ،بــه عنــوان وزیــر تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی باقــی مانــد.
در جلســه اســتیضاح وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،محمــد قســیم
عثمانــی نماینــده بــوکان ،حســین مقصــودی نماینــده ســبزوار ،ابوالفضــل
حســن بیگــی نماینــده دامغــان ،شــهاب نــادری نماینــده اورامانــات ،محمد
حســین فرهنگــی نماینــده تبریــز ،فریــدون حســنوند نماینده اندیمشــک،
محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده کرمــان و غالمرضــا تاجگــردون نماینــده
گچســاران بــه عنــوان موافقــان اســتیضاح علــی ربیعــی بــه بیــان نظــرات
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا  ۱۲۶رای موافــق و  ۱۲۴رای خــود پرداختنــد.
مخالــف ،بــه علــی ربیعــی بــرای ادامــه فعالیــت در وزارت تعــاون ،کار و رفاه همچنیــن جهانبخــش محبی نیــا نماینــده میانــدوآب ،شــاهین دژ و تکاب
اجتماعــی رای اعتمــاد دادنــد.
و مصطفــی کواکبیــان نماینــده مــردم تهــران ،ری و شــمیرانات بــه عنــوان
در جلســه اســتیضاح علــی ربیعــی که روز ســه شــنبه  22اســفندماه برگزار مخالفــان اســتیضاح ســخنرانی کردند.
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اخبار شرکت ها

رستمـی مدیرعامل هلدینگ انـرژی صنـدوق شـد
محمدرضــا رســتمی ،مدیرعامــل ســابق صنــدوق بیمــه اجتماعــی
کشــاورزان ،روســتاییان و عشــایر و عضــو هیئتمدیــره شســتا،
بهعنــوان مدیرعامــل هلدینــگ انــرژی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
معرفــی شــد.
جمشــید تقــیزاده در آییــن تودیــع علیرضــا بــرادران ،مدیرعامــل
ســابق هلدینــگ انــرژی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،و معارفــه
محمدرضــا رســتمی ،مدیرعامــل جدیــد ایــن هلدینــگ ،بــا تبریــک
یــوماهلل  22بهمــن گفــت« :راهپیمایــی  22بهمــن یــک راهپیمایــی
صــرف نیســت ،بلکــه یــادآور تغییــرات بنیادیــن در ارزشهــای دینــی
و فرهنگــی و یــک آرمــان بیبدیــل اســت».
وی بــا بیــان اینکــه بازگشــت بــه ارزشهــای انقــاب و آرمانهــای
اســامی رمــز موفقیــت کشــور اســت ،تأکیــد کــرد« :ایســتادگی مقــام
معظــم رهبــری و ملــت و دولــت در مقابــل زیادهخواهــی دشــمنان
نقطهقــوت ایــران اســامی اســت .ملــت بــزرگ ایــران در یــوماهلل 22
بهمــن امســال حماســهای بــزرگ و خیرهکننــده آفریــد و عمـ ً
ا زنــده و
پویــا بــودن انقــاب شــکوهمند اســامی را بــه رخ جهانیان کشــید .ملت
بــزرگ ایــران پایبنــدی بــه آرمانهــای امــام راحــل و تجدیــد میثــاق بــا
رهبــری را بــا حضــور گــرم خــود و بــا صــدای بلنــد فریــاد زد».
تقـیزاده بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز بــه کارشناســی و عقالنیــت بســیار
نیــاز اســت ،گفــت« :نبایــد منابــع و امکانــات را بیهــوده مصــرف کنیــم،
بایــد سختکوشــی بســیاری داشــته باشــیم و اعتمــاد بــه ســرمایه
اجتماعــی را افزایــش دهیــم».
وی بــا بیــان اینکــه مدیــون بازنشســتگان فرهیختــه و ذینفعــان صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری هســتیم ،افــزود« :شــرکتها بایــد بــه ارزش روز
دارائیهــا ســوددهی داشــته باشــند و در جایــگاه تولیدگــر واقعــی قــرار
بگیرنــد و احیــا شــوند .بــرای ســودآوری شــرکتهای زیرمجموعــه بایــد
تــاش ویــژه شــود و در هزینههــا صرفهجویــی شــود».
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ادامــه داد« :بایــد الگویــی
طراحــی شــود و تمــام راهکارهــای مــورد نظــر در آن قــرار گیــرد.
کنتــرل و رصــد مدیریتــی در تمــام ســطوح زیرمجموعــه هلدینگهــا
بایــد صــورت بگیــرد».
تقـیزاده بــا تأکیــد بــر اینکــه در حفــظ و ارتقــای ذخایــر بیمهشــدگان
صنــدوق بایــد جــدی بــود ،گفــت« :بهینهســازی ســرمایهگذاریهای
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صنــدوق در دســتور کار قــرار دارد؛ شــامل توســعه ســرمایهگذاریهای
پربــازده و صنایــع برتــر بهویــژه در حــوزه نفــت ،گاز و پتروشــیمی و
خــروج از ســرمایهگذاریهای کمبــازده».
وی بــا بیــان اینکــه بایــد در فرآینــد واگذاریهــا دیدگاههــای وزیــر
کار مــورد توجــه قــرار گیــرد ،افــزود« :واگذاریهــا بــر اســاس رویههــا
و دســتورالعملهای هیئتمدیــره شــرکتها ،هلدینگهــا ،صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری و هیئــت امنــا و همچنیــن طبــق مقــررات بورس،
مزایدههــای شــفاف و فرابــورس انجــام میشــود».
تقــیزاده بــا تأکیــد بــر اینکــه اداره هلدینــگ بایــد بــر اســاس
تشریکمســاعی و هماهنگــی کامــل بــا هیئتمدیــره و مدیرعامــل
صنــدوق و مطابــق چارچوبهــای حاکمیــت شــرکتی باشــد ،گفــت:
«تشــکیل کمیتههــای حسابرســی و کنترلهــای داخلــی در
هلدینگهــا و شــرکتهای تابعــه ،تــاش و ارتقــا و تولیــد ثــروت
ســهامداران بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات ،تــاش بــرای جــذب
ســرمایهگذاریهای خارجــی و فاینانــس در حــوزه ســرمایهگذاریها،
بــه شــکلی کــه ارتقــای فنــاوری را بــه همــراه آورد ،بایــد در دســتور کار
قــرار گیــرد».
تقــیزاده بــا بیــان اینکــه مدیــران بــر اســاس نظــر حســابرس در
گزارشهــای حسابرســی ارزیابــی میشــوند ،تصریــح کــرد« :تــاش
میکنیــم نشســتهای مشــترک هیئتمدیــره صنــدوق و مدیرعامــل
بــا هیئتمدیــره و مدیرعامــل هلدینگهــا بــه صــورت ماهانــه انجــام
شــود».
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه نمیتــوان گفــت هیــچ فســادی رخ نخواهــد
داد ،اظهــار داشــت« :بــا ایــن حــال ،ســاختار ضدفســاد در صنــدوق
ایجــاد خواهیــم کــرد و بــا هــر فســادی از جانــب هــر فــردی و در هــر
جایگاهــی برخــورد میشــود».
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،ضمــن قدردانــی از
تالشهــای علیرضــا بــرادران ،بــرای محمدرضــا رســتمی در جایــگاه
جدیــد آرزوی توفیــق کــرد .محمدرضــا رســتمی پیــش از ایــن
مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان ،روســتاییان و عشــایر،
عضــو هیئتمدیــره شســتا ،معــاون بــورس اوراق بهــادار ،مدیرعامــل
ســرمایهگذاری صبــا تأمیــن و مدیرعامــل ســرمایهگذاری بهمن بــوده
اســت .وی همچنیــن عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه الزهــرا اســت.
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اخبار شرکت ها

افتتاح اولین کارخانه بریکت گرم ایران
در مجتمع صبـا فـوالد خلیج فـارس
اولیــن کارخانــه بریکــت گــرم ایــران در مجتمــع صبــا فــوالد خلیــج
فــارس بــا ظرفیــت تولیــد یــک و نیــم میلیــون تــن در ســال بــا حضــور
رئیــس جمهــور افتتــاح شــد.
حجــت االســام والمســلمین دکتــر حســن روحانــی نهــم اســفندماه
امســال بــا حضــور در مجتمــع صبــا فــوالد خلیــج فــارس ،ضمــن افتتــاح
فــاز نخســت ایــن مجموعه از قســمت هــای مختلــف فعالیــت در کارخانه
تولیــد آهــن اســفنجی (بریکــت گــرم) بازدیــد و بــا توضیــح مســووالن در
جریــان چگونگــی رونــد احــداث و تولیــدات ایــن کارخانــه قــرار گرفــت.
رئیــس جمهــور در زمــان پــرده بــرداری از یادمــان افتتــاح ایــن پــروژه
صنعتــی و معدنــی کــه بــا حضــور علــی ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی و جمشــید تقــی زاده مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری انجــام شــد ،گفــت :بــه برکــت ایــام میــاد باســعادت حضــرت
صدیقــه کبــری (س) ،کارخانــه تولیــد آهــن اســفنجی یــک و نیــم
میلیــون تــن را افتتــاح مــی کنیــم.
دکتــر روحانــی همچنیــن در فضایــی صمیمــی بــا کارگــران ایــن کارخانه
گفتگــو و بــا آنــان عکــس یــادگاری انداخت.
کل ظرفیــت اســمی فــاز نخســت واحــد آهــن اســفنجی  ۱.۵میلیــون تن
اســت و در فازهــای بعــدی طبــق برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه
قــرار اســت ایــن ظرفیــت بــه  ۴.۵میلیــون تــن برســد.

ایــن کارخانــه بــا ســرمایه گــذاری یــک هــزار میلیــارد تومانــی هلدینــگ
انــرژی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری عملیاتــی شــده و  ۴۰۰نفــر
اشــتغال مســتقیم و حــدود هــزار نفــر اشــتغال غیــر مســتقیم دارد .ایــن
کارخانــه اولیــن واحــد آهــن اســفنجی بــه روش بریکــت گــرم در ایــران
اســت کــه در منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنــی و فلــزی خلیــج
فــارس بندرعبــاس قــرار دارد .مانــدگاری بــاال و مقاومــت در برابــر اکســید
شــدن و زنــگ زدگــی از مهمتریــن ویژگــی هــای بریکــت گــرم اســت.
ظرفیــت ایــن کارخانــه ،تولیــد پنــج میلیــون تــن مقاطــع فــوالدی در ســه
مرحلــه اســت کــه در مرحلــه نخســت آهــن اســفنجی تولیــد مــی شــود.
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گوشه و کنـار ایران

باحضورجمشیدتقیزاده،مدیرعاملصندوقصورتگرفت؛

ســاختمان مدیریــت صنــدوق بازنشســتگی
خراســان جنوبــی در بیرجنــد بــا حضــور
جمشــید تقــیزاده ،مدیرعامــل صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری ،نماینــده مــردم
بیرجنــد ،خوســف و درمیــان در مجلــس
شــورای اســامی ،نماینــدگان تشــکلهای
بازنشســتگی ،مدیــر صنــدوق بازنشســتگی
خراســان جنوبــی و برخــی مســئوالن محلــی
افتتــاح شــد.
تقــیزاده در آییــن افتتــاح ســاختمان
مدیریــت صنــدوق بازنشســتگی کشــوری،
کــه در ســفر علــی ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی بــه بیرجنــد انجــام شــد،
گفــت« :نماینــدگان خراســان جنوبــی در
مجلــس شــورای اســامی اقدامــات بزرگــی
کردهانــد و از علمــداران تعــاون در صحــن
مجلــس هســتند».
وی گفــت« :در حــال حاضــر برنامههــای
خوبــی در صنــدوق بازنشســتگان در دســت

اقــدام داریــم و امیــد اســت در ادامــه بررســی
بودجــه ســال آینــده ،مصوبــات متناســب بــا
وضعیــت بازنشســتگان کشــوری بــه تصویــب
برســند».
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــر
پیگیــری مشــکالت معیشــتی بازنشســتگان
تأکیــد کــرد و افــزود« :بــا همــکاری رئیــس
مجلــس شــورای اســامی ،نماینــدگان و
دولــت مشــکالت موجــود در زمینــه معیشــت
بازنشســتگان پیگیــری میشــود ».تقــیزاده
پیگیــری مباحــث درمــان و پیشــگیری را از
دیگــر اقدامــات صنــدوق اعــام کــرد و گفــت:
«ســعی داریــم در بخــش درمــان بیمههــای
کاملتــری مصــوب شــود تــا بازنشســتگان از
مزایــای آن بیشــتر برخــوردار شــوند».
وی اظهــار کــرد« :یکــی دیگــر از اولویتهــای
مدیریــت جدیــد ،توجــه ویــژه بــه بخــش
گردشــگری اســت .تــاش خواهیــم کــرد
تشــکلهای بازنشســتگی در برگــزاری تورهــا

مشــارکت بیشــتری داشــته باشــند .همچنیــن
از طریــق تشــکلها ،تســهیالت کمبهــره در
اختیــار بازنشســتگان قــرار خواهــد گرفــت».
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا
بیــان اینکــه طــرح «در خانــه نمانیــد» دوبــاره
بــه اجــرا درخواهــد آمــد گفــت« :همــکاری
بازنشســتگان بــا جوانــان ضامــن موفقیــت
برنامههــای تشــکلهای بازنشســتگی
اســت».
تقــیزاده از ارتقــای حقــوق بازنشســتگان
خبــر داد و افــزود« :اولویــت دیگــر مــا
کنتــرل استخدامهاســت .اگــر قــرار باشــد
اســتخدامی صــورت بگیــرد ،بایــد فرزنــدان
افــراد بازنشســته در اولویــت قــرار بگیرنــد».
وی بــا تأکیــد بــر تقویــت شفافســازی
در زیرمجموعههــای اقتصــادی صنــدوق
اظهــار کــرد« :بــرای افزایــش شــفافیت،
خــود را ملــزم بــه ارائــه گزارشهــای
منظــم حسابرســی خواهیــم کــرد».

در سفر مدیرعامل صندوق به استان لرستان صورت گرفت؛

آغـاز عملیـات اجـرایی خـانه امیـد بروجـرد

عملیــات اجرایــی ســاخت خانــه امیــد بازنشســتگان کشــوری بروجــرد
در ســفر اســتانی مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه اســتان
لرســتان ،آغــاز شــد.
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جمشــید تقــی زاده در ســفر اســتانی خــود بــه لرســتان در جلســه
کانــون بازنشســتگان شــهر بروجــرد بــه همــراه نماینــده مجلــس،
فرمانــدار و اعضــای شــورای شــهر حضــور یافــت.
عملیــات اجرایــی ســاخت نخســتین خانــه امیــد اســتان لرســتان در
شهرســتان بروجــرد نیــز بــا حضــور مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری ،عبــاس گــودرزی نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس شــورای
اســامی ،فرمانــدار شهرســتان و تعــداد دیگــری از مســووالن اســتان
آغــاز شــد.
خانــه امیــد بروجــرد چهــل و پنجمیــن خانــه امیــد بازنشســتگان در
سراســر کشــور اســت کــه در پــارک وحــدت بروجــرد و بــا زیربنــای
 ۶۳۰مترمربــع ســاخته مــی شــود.
در ادامــه ایــن ســفر ،مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از
منطقــه گردشــگری ســد حوزیــان در شهرســتان الیگــودرز بــه همــراه
نماینــده مــردم ایــن شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی و فرمانــدار
الیگــودرز بازدیــد کــرد.
وی در نشســتی صمیمانــه بــا بازنشســتگان و اعضــای کانــون
بازنشســتگان شهرســتان الیگــودرز نیــز دیــدار و گفــت گــو کــرد.
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تأکیداعضایمجمععالی برحلمشکالتمعیشتیبازنشستگان
در نشســت مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی بــا اعضــای هیئت مؤســس بازنشســتگی اســتان کرمــان ،خاطرنشــان کــرد« :تالشهــا و زحمــات
مجمــع عالــی کانونهــای بازنشســتگی کشــوری ،بــر حــل مشــکالت مــا و شــما اگــر تأثیــر ملموســی نداشــته باشــد ،بیفایــده اســت .مــا
معیشــتی ،درمانــی و رفاهــی بازنشســتگان تأکیــد شــد.
بــر اســاس تکلیــف و بــرای کمــک آمدهایــم امــا اگــر نتوانســتیم کاری
در ایــن نشســت ســیدمحمد ســیدی ،دبیــر هیئــت مؤســس رئیــس انجــام دهیــم ،بایــد کنــار برویــم».
شــورای کانونهــای بازنشســتگی اســتان مازنــدران ،گفــت« :اولویــت وی اضافــه کــرد« :الیحــه خدمــات کشــوری بســیار بیجــان اســت .در
مــا اصــاح قانــون خدمــات کشــوری اســت و درمــان و اوقــات فراغــت ایــن الیحــه یــا اصالحــات جزئــی صــورت گرفتــه یــا صرفـاً الیحــه قبلی
جــزو اولویتهــای اصلــی ماســت ».ســیدی انتقــاد کــرد« :نماینــده غلطگیــری شــده اســت .پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه اصالحــات جــدی
کانونهــا در کمیســیون بیمــه حضــور دارد امــا در ســایر کمیســیونها صــورت پذیــرد و از کارشناســان خبــره اســتفاده شــود ».بصیرنیــا گفــت:
نماینــدهای نداریــم ».وی یــادآور شــد« :طــرح برونســپاری خدمــات «بایــد در حــوزه اقتصــادی کوچکســازی شــود .پیشــنهاد میکنــم
کــه از مدتهــا پیــش مطــرح شــده ،هنــوز حالــت اجرایــی بــه خــود تعــداد هلدینگهــای موجــود کاهــش یابــد».
نگرفتــه اســت».
عبدالرحیــم قاســمی فــرد ،رئیــس کانونهــای بازنشســتگی اســتان
امیــر پویانفــر ،رئیــس کانــون بازنشســتگان آموزشوپــرورش اســتان خوزســتان ،بــا بیــان اینکــه جدیتریــن دغدغــه بازنشســتگان پرداخــت
اصفهــان ،نیــز در ایــن نشســت بــا تأکیــد بــر اینکه
حقــوق اســت ،تصریــح کــرد« :بیمــه تکمیلــی
بازنشســتگان طرفــدار نظــام و انقــاب هســتند امــا
فعلــی بســیار ناکارآمــد اســت».
بــه دلیــل بیتوجهــی مســئوالن بــه ناراضیــان
حســین پورمختــار ،رئیــس هیئتمدیــره کانــون
خأل قانونی ،موضوعی جدی
جــدی تبدیــل شــدهاند ،گفــت« :روزبـهروز درصــد
بازنشســتگان توانیــر ،نیــز در ایــن نشســت بیــان
افــراد قائــل بــه مذاکــره کاهــش پیــدا میکنــد
کــرد« :بــا توجــه بــه ســابقه مدیــر عامــل جدیــد
است .یکی از معضالت
و مــا نیــز کمکــم بــه ایــن نتیجــه میرســیم
بهعنــوان رئیــس و نایبرئیــس هیئتمدیــره
کانونهایبازنشستگان
کــه مذاکــره بیفایــده اســت و راهحــل اصلــی
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری درگذشــته
بالتکلیف بودنشان از نظر
تجمــع و تحصــن اســت ».وی ادامــه داد« :بخــش
میدانیــم کــه همــه دردهــا را میداننــد و
قابلتوجهــی از انــرژی اعضــای مجمــع عالــی
امیدواریــم اندیشــهها بــه عمــل منجــر شــود».
انجام تشریفات ثبتی است.
صــرف اطالعرســانی دربــاره نقــش صنــدوق شــده
همچنیــن ابوالحســن ضرغامــی ،رئیــس شــورای
اســت .در حالــی کــه صنــدوق صرفــاً واســطه
کانونهــای بازنشســتگی اســتان زنجــان ،بــا
اســت و مجلــس و دولــت کار اصلــی را انجــام میدهنــد».
اشــاره بــه اینکــه میانگیــن حقــوق بازنشســتگان کشــوری یــک میلیــون
پویانفــر بــا اشــاره بــه تجمعهــای بازنشســتگان تصریــح کــرد« :بــرای و  790هــزار تومــان و میانگیــن حقــوق شــاغالن  2میلیــون و  940هــزار
کاهــش تعــداد تجمعکننــدگان بایــد اقــدام ملموســی شــود».
تومــان اعــام شــده اســت ،گفــت« :بــا اختصــاص دادن هــزار میلیــارد
علــی فیضــی ،رئیــس هیئتمدیــره کانــون بازنشســتگان راهآهــن ،نیــز تومــان بــرای ترمیــم حقــوق بازنشســتگان ،مشــکالت حــل نمیشــود».
در ایــن نشســت اظهــار داشــت« :خــأ قانونــی ،موضوعــی جــدی اســت .وی اضافــه کــرد« :بــرای ترمیــم حقوقهــا ،دولــت و مجلــس بایــد وقــت
یکــی از معضــات کانونهــای بازنشســتگان بالتکلیــف بودنشــان از نظــر بیشــتری بگذارنــد و منابــع را افزایــش دهنــد».
انجــام تشــریفات ثبتــی اســت .بــا توجــه بــه اینکــه از آبانمــاه ســال فرامــرز میرزاخانــی مقــدم ،رئیــس کانــون وزارت جهــاد کشــاورزی بــا
 ۹۵کمیســیون مــاده  ۱۰احــزاب در خصــوص قانــون جدیــد فقــط بــه بیــان اینکــه بازنشســتگان شــرایط کشــور و صنــدوق را درک میکننــد،
تشــکلهای حزبــی و اقلیتهــای دینــی نظــارت دارد؛ از ایــن تاریــخ گفــت« :بیمــه شــاغالن و بازنشســتگان بایــد در کنــار هــم دیــده شــوند.
تــا کنــون کانونهایــی کــه انتخابــات هیئتمدیــره خــود را انجــام ایــن موضــوع در جهــاد کشــاورزی مــد نظــر اســت و مــا پوشــش صــد
دادهانــد ،موفــق بــه ثبــت آن نشــدهاند».
درصــدی داریــم .تقاضــای مــا ایــن اســت کــه ایــن مســئله در ســایر
همچنیــن ابراهیــم بصیرنیــا ،رئیــس هیئتمدیــره کانونهــای وزارتخانههــا و دســتگاههای اجرایــی نیــز در نظــر گرفتــه شــود».
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نشست کانون های بازنشستگان کشوری
استـان تهـران برگـزار شـد
نشســت رؤســای کانونهــای بازنشســتگی
کشــوری اســتان تهــران بــا موضــوع بررســی
الیحــه بودجــه  97و چگونگــی افزایــش اعتبــار
پیشبینیشــده در آن بــرای بازنشســتگان
برگــزار شــد.
فرامــرز میرزاخانــی مقــدم ،عضــو هیئتمدیــره
کانــون بازنشســتگی جهــاد کشــاورزی ،گفــت:
«صنــدوق بازنشســتگی بــرای ســال  4 ،97هزار
میلیــارد تومــان اعتبــار پیشــنهاد داده بــود ،امــا
نظــر هیئتمدیــره کانونهــای بازنشســتگی
اســتان تهــران عــدد متفاوتــی بــود .در ایــن
خصــوص بــا رئیــس مجلــس و کمیســیونهای

مختلــف مجلــس مکاتباتــی شــد».
میرزاخانــی مقــدم بــا بیــان اینکــه ایــن موضوع
در کمیســیون تلفیــق بررســی و بــه صحــن
فرســتاده شــده اســت ،گفــت« :امیدواریــم
مجلــس بــا در نظــر گرفتــن منابــع مالــی الزم
در قانــون بودجــه ،رقــم مناســبی را نهایــی و
تصویــب کنــد».
وی افــزود« :یکــی از معضــات کانونهــای
بازنشســتگان ،بالتکلیــف بودنشــان از نظــر
انجــام تشــریفات ثبتــی اســت .بــا توجــه
بــه اینکــه از آبانمــاه ســال  95کمیســیون
مــاده  10احــزاب در خصــوص قانــون جدیــد

فقــط بــر تشــکلهای حزبــی و اقلیتهــای
دینــی نظــارت دارد؛ از ایــن تاریــخ تــا کنــون
کانونهایــی کــه انتخابــات هیئتمدیــره
را انجــام دادهانــد ،نتوانســتهاند آن را ثبــت
کننــد».
میرزاخانــی مقــدم گفــت« :از مســئوالن
وزارت کشــور ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی
درخواســت میکنیــم هرچــه زودتــر الیحــه
مــورد نظــر را مــورد بررســی و تصویــب
قــرار دهنــد تــا ایــن مشــکل کانونهــای
بازنشســتگی حــل شــود».

نتیجـه تالش ها بایـد در سفره بازنشستگـان دیده شود

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا اشــاره بــه دغدغههــای پیــش
روی بازنشســتگان ایــن صنــدوق تأکیــد کــرد« :بایــد نتیجــه تالشهــا در
ســفره بازنشســتگان دیــده شــود».
جمشــید تق ـیزاده در نشســت بــا اعضــای هیئــت مؤســس مجمــع عالــی
کانونهــای بازنشســتگی کشــوری ،بــا اشــاره بــه حضــور در هیئتمدیــره
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســالهای گذشــته ،گفــت« :از مشــکالت
بازنشســتگان اطــاع کافــی دارم .صنــدوق بــرای بازنشســتگان اســت و مــا
کارگــزار آنهــا هســتیم .مــا بایــد بــا هــم مشــکالت را بــه هــر نحــو ممکــن
حــل کنیــم».
تقـیزاده بــا تأکیــد بــر اینکــه اهل ســرپوش گذاشــتن بر مشــکالت نیســت،
گفــت« :بهبــود حقــوق و معیشــت بازنشســتگان تحــت پوشــش ،بیمــه و
درمــان و همچنیــن خدمــات رفاهــی و اجتماعی ســه محــور اصلــی انتظارات
بازنشســتگان از صنــدوق اســت».
وی ادامــه داد« :اگــر تیمهــای دیگــری مــوازی بــا صنــدوق مشــغول فعالیــت
باشــند ،بــه هــدف نمیرســیم .مدیــران پیشــین خدماتــی در ایــن مجموعــه
ارائــه کردهانــد .همــه مــا خدمتگــزار شــما بازنشســتگان هســتیم و اگــر از
«بازنشســتهمحوری» صحبــت میکنیــم بایــد در عمــل هــم ایــن شــعار
تحقــق یابــد».
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مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه در جامعــه
بازنشســتگی ،محوریتریــن دغدغــه معیشــت اســت و باالتریــن انتظــار ایــن
قشــر بهبــود و ارتقــای وضعیــت اســت ،تصریــح کــرد« :بهعنــوان متولــی
امــور پیشکســوتان ،اصلیتریــن سیاســت و برنامهریــزی صنــدوق حرکــت
در جهــت رفــع ایــن مشــکل اســت».
تقـیزاده اضافــه کــرد« :بــا ارتباطاتــی کــه بــا نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی دارم ،زمینــه بــرای چارهاندیشــی و بهبــود قوانیــن بازنشســتگی
فراهــم اســت .بهتریــن فرصــت اســت کــه از ایــن موقعیــت اســتفاده و
انتظــارات را مطــرح کنیــم».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نتیجــه همــه خدمــات بایــد در ســفره بازنشســتگان
دیــده شــود ،افــزود« :ایــن مســئله یکــی از مهمتریــن مباحثــی اســت کــه
بایــد همــه در جریــان آن باشــند و در جهــت آن قــدم بردارنــد».
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری عنــوان کــرد« :اگــر بخواهیــم
در ایــن مســیر موفــق شــویم ،نیازمنــد اســتراتژی و برنامهریــزی مناســب و
دقیــق هســتیم .همچنیــن بایــد بــا هــم بــه یــک ادبیــات مشــترک برســیم
و فکــر و ذکــر همــه مــا ایــن باشــد کــه امــروز بازنشســتگان بایــد از زندگــی
خوبــی برخــوردار باشــند».
تقـیزاده بــا تأکیــد بــر اینکــه درباره شــرکتها بــا شــفافیت برخــورد خواهد
کــرد و ســرمایه اجتماعــی وزارتخانــه را افزایــش خواهــد داد ،گفت« :ســاختار
ضــد فســاد را در سیســتم ایجــاد میکنــم و بــا فســاد در هــر جایگاهــی بــه
صــورت جــدی برخــورد میکنــم».
وی بــا اشــاره بــه دغدغههــای دیگــر بازنشســتگان خاطرنشــان کــرد:
«ســامت و درمــان بازنشســتگان در اولویــت برنامههــا خواهــد بــود .در ایــن
زمینــه بایــد تــاش کــرد موانــع موجــود در پوش ـشهای درمانــی برطــرف
شــود .بــرای ایــن کار بایــد بــا یکدیگــر تعامــل کنیــم تــا بــه راهــکار مطلوب
برســیم».
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا بیــان اینکــه در مجلــس و
دولــت گوشهــای شــنوایی بــرای حــل مشــکالت بازنشســتگان وجــود دارد،
تأکیــد کــرد« :شــخص وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دغدغــه فقرزدایی
و معیشــت دارد .قطعــاً اگــر او نبــود مشــکالت در حــوزه ایــن وزارتخانــه
بهمراتــب بیشــتر بــود».
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ویژه دومین جشنواره استانی ورزش بازنشستگان کشوری

دومینجشنوارهورزشیبازنشستگانکشوریبرگزارشد

بازنشستگان صاحب باشگاه ورزشی میشوند
گزارش :محسن دلیلی
وقتــی حــرف از بازنشســتگی بــه میــان میآیــد ،دلشــان نمیخواهــد
گمــان کنیــم آنهــا دیگــر نمیتواننــد کاری انجــام دهنــد ،موفقیتــی
خلــق کننــد و دوبــاره نــام خــود را بــر ســر زبانهــا بیندازنــد .دلشــان
نمیخواهــد بــه آنهــا از روی ترحــم نــگاه کنیــم .میخواهنــد باورشــان
داشــته باشــیم و بــه آنهــا میــدان دهیــم و فرصتــی دوبــاره بــرای
درخشــش نامشــان و شــاید ایســتادن بــر ســکوهای موفقیــت فراهــم
کنیــم ،آن هــم درســت زمانــی کــه مویشــان ســپید شــده اســت .همین
امــر ســبب میشــود تــا میدانی دوبــاره بــه آنهــا داده شــده تــا در کارزار
ورزش بــار دیگــر بخــت خــود را بیازماینــد و طعــم شــیرین قهرمانــی را
در بازنشســتگی بچشــند و بــه قــول خودشــان ،دوره جدیــد زندگیشــان
را آغــاز کننــد.
در روزهایــی کــه زمســتان تــازه در حــال طنــازی و خودنمایــی بــود
و بیــش از نیمــی از اســتانهای کشــور ســفیدپوش شــده بــود ،ایــن
ســپیدمویان بودند که دومین جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری
را همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر ،در تهــران و ســایر مراکــز اســتانهای
کشــور برگــزار کردنــد .ایــن مســابقات در پنــج رشــته تنیــس روی میــز،
تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی ،دارت ،شــطرنج و شــنا ،در حالــی برگزار شــد
کــه اولیــن دوره ایــن رقابتهــا ،در اردیبهشــت امســال برگــزار شــده بــود
و بــا اســتقبال چشــمگیر بازنشســتگان همــراه بــود .پیشبینــی میشــد
از دومیــن دوره ایــن مســابقات نیــز اســتقبال بســیار شــود ،کــه چنیــن
نیــز شــد .نزدیــک بــه  6هــزار بازنشســته در این مســابقات شــرکت کردند
کــه اســتانهای تهــران ،کردســتان و فــارس بیشــترین شــرکتکننده و
اســتانهای سیســتان و بلوچســتان ،اردبیــل ،ایــام و قزویــن کمتریــن
شــرکتکننده را در ایــن دوره از رقابتهــا داشــتند.
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سالمندی نباید با معلولیت و ناتوانی همراه باشد
امــا اختتامیــه دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان
کشــوری ،همزمــان بــا سراســر کشــور ،در تهــران
نیــز بــا حضــور ورزشــکاران برگــزار شــد و از ۴۸
تــن از قهرمانــان  ۵رشــته ورزشــی ،در دو بخــش
آقایــان و بانــوان ،تقدیــر شــد .در ایــن مراســم
علــی ربیعــی ،وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی،
بــا بیــان اینکــه طــی دو ســال گذشــته  ۲۸۰۰میلیارد
تومــان بــرای افزایــش پلکانــی حقــوق بازنشســتگان کشــوری اختصــاص
یافتــه اســت ،تأکیــد کــرد« :بــرای ســال آینــده نیــز  ۳۴۰۰میلیــارد
تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت ،امــا ایــن افزایــش بــا شــیب منطقــی
و مالیمــی در حــال وقــوع اســت تــا بهمــرور مشــکل حقــوق ایــن عزیــزان
رفــع شــود ».وی افــزود« :بــا تصویــب مجلــس قــرار شــد  ۵۰هــزار میلیارد
تومــان از بدهــی دولــت بــه صندوقهــای بازنشســتگی در ســال آتــی
پرداخــت شــود کــه خبــر خوبــی بــرای خانــواده بازنشســتگان اســت».
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــر ضــرورت توجــه بــه دوره ســالمندی
و بازنشســتگی تأکیــد کــرد و گفــت« :سیاســت بازنشســتگی ســالم را بــه
طــور جــدی دنبــال میکنیــم .ســالمندی نبایــد بــا معلولیــت و ناتوانــی
همــراه باشــد؛ بایــد ســفرهای ســالمندی و خانههــای امیــد گســترش
یابنــد ».ربیعــی بــا اشــاره بــه اینکــه متأســفانه نگاههــا بــه دوره ســالمندی
رفتهرفتــه در حــال تغییــر اســت ،تصریــح کــرد« :عزتنفــس و معیشــت
بازنشســتگان بســیار مهــم اســت .در دولتهــای نهــم و دهــم بیــن
مســتمریها و تــورم حــدود  ۶۷درصــد فاصلــه افتــاد و بــه همیــن دلیــل
قــدرت خریــد بازنشســتگان  ۶۷درصــد کاهــش یافتــه اســت».
وی ادامــه داد« :در ایــن دولــت تــورم را کنتــرل کردیــم امــا ایــن بــه
معنــای ارزانــی نیســت و قــدرت خریــد پاییــن همچنــان باقــی اســت .در
ایــن ســالها ســعی کردیــم نــرخ افزایــش مســتمری را باالتــر از تــورم در
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نظــر بگیریــم امــا بنیانهــای اقتصــادی و مالــی کشــور اجــازه نمیدهــد
یکبــاره  ۶۰درصــد حقوقهــا افزایــش یابــد ».ربیعــی بــه ســخنان خــود
چنیــن پایــان داد« :اگــر امــروز از بنــده ســؤال کنیــد وضــع خــوب اســت
یــا خیــر ،میگویــم خیــر .امــا اگــر ســؤال کنیــد آیــا مســیر را درســت
میپیماییــد و بازنشســتگان را درک میکنیــد ،پاســخ میدهــم بلــه».
راهاندازی باشگاه ورزشی بازنشستگان کشوری
جمشــید تقــیزاده ،مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری ،نیــز در ایــن مراســم گفــت« :تنهــا نکتـهای
کــه اکنــون میتــوان طــرح کــرد ،وعــده تحولــی
بــزرگ در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بهویــژه
بنگاههــای اقتصــادی آن اســت ».وی بــا بیــان
اینکــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گنجینهای
از ســرمایههای انســانی را در اختیــار دارد ،اظهــار
داشــت« :بازنشســتگان حاضــر در ایــن جشــنواره
ورزشــی نشــان دادنــد کــه نشــاط و ورزش نیــاز بــه همــت و اراده دارد و
سنوســال مهــم نیســت».
تقــیزاده ســاماندهی ورزش بازنشســتگان کشــوری را برنامــهای مهــم
در مدیریــت جدیــد عنــوان و خاطرنشــان کــرد« :تــاش میکنیــم در
حــوزه ورزش ،بــا مدیریــت بازنشســتگان ،باشــگاههای ویــژه ایــن عزیــزان
را راهانــدازی کنیــم .در ایــن زمینــه از وزارت ورزش نیــز کمــک خواهیــم
گرفــت ».مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بیــان کــرد« :بــه
دنبــال مجــوزی هســتیم کــه بــه باشــگاههای خصوصــی داده میشــود
تــا مجموعــه مدیریتــی صنــدوق نیــز بــه بازنشســتگان کشــوری ایــن
مجــوز را بدهــد و در آینــده شــاهد شــکلگیری و فعالیــت باشــگاههای
خصوصــی ویــژه بازنشســتگان و ایجــاد نهضــت داوطلبــی در حــوزه ورزش
بازنشســتگان باشــیم».
ورزش و زندگی بانشاط بازنشستگان
یکــی از میهمانــان ایــن مراســم کــه در جمع بازنشســتگان
ورزشــکار حضــور داشــت ،مســعود پزشــکیان،
نایبرئیــس مجلــس شــورای اســامی بــود .او
ضمــن بیــان اینکــه از صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری میخواهیــم هــر آنچــه را کــه الزم
اســت بــا فعالیــت کارشناســی و علمــی دقیــق
در اختیــار مجلــس قــرار دهــد ،گفــت« :بــه منظــور
حمایــت از صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و رفــع
مشــکالت بازنشســتگان ،بــه جلســات کارشناســی بــا بدنــه مدیریتــی
صنــدوق و بازنشســتگان مطالبهگــر نیــاز داریــم تــا قوانیــن بــه نفــع
جامعــه بازنشســتگی تصویــب شــود».

پزشــکیان تأکیــد کــرد« :بهعنــوان نماینــده میتوانــم در حــد امــکان
پیگیــر مطالبــات بازنشســتگان باشــم .بــرای حــل مشــکالت صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری بایــد نماینــدگان و صنــدوق بــه نــگاه مشــترکی
برســند ،در غیــر ایــن صــورت راه بــه جایــی نمیبرنــد ».وی بــا اشــاره
بــه اینکــه در مکانیــزم پرداخــت حقــوق بیعدالتــی وجــود دارد ،گفــت:
«ایــن موضــوع پذیرفتنــی نیســت کــه پزشــکی  ۸۰میلیــون تومــان درآمد
داشــته باشــد و یــک بازنشســته یــک میلیــون تومــان حقــوق بگیــرد .بایــد
بازنشســتگان را درک کنیــم و بــرای رفــع مشکالتشــان قدم برداریــم .برای
ایــن منظــور مجلــس نیــز تــاش خواهــد کــرد».
نایبرئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه ورزش میتوانــد
نســخه مناســبی بــرای نشــاط و دور کــردن بیمــاری باشــد ،افــزود« :ورزش
کــردن نحــوه برخــورد بــا مشــکالت و گــذر از آنهــا را در زندگــی بهخوبــی
بــه همــه مــا یــاد میدهــد ،و در نشــاط ســالمندان و بازنشســتگان بســیار
تاثیرگــذار اســت .بــه همیــن دلیــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــرای
ســامت بازنشســتگان خــود اقــدام بــه برگــزاری ایــن جشــنواره کــرده
اســت».
بازنشستگان مطالباتشان را دنبال کنند
پروانــه مافــی ،نماینــده مــردم تهــران در مجلــس
شــورای اســامی ،نیــز در اختتامیــه دومیــن
جشــنواره اســتانی ورزش بازنشســتگان کشــوری
در تهــران اظهــار داشــت« :کار مجلــس
ســنگین ،متنــوع و گســترده اســت ،بنابرایــن از
بازنشســتگان میخواهیــم کــه پــای کار باشــند».
وی ادامــه داد« :بایــد از حرفدرمانــی عبــور کنیــم.
نماینــدگان ،مســئوالن دولتــی و مــردم همــه حــرف میزننــد؛ ولــی بایــد
از ایــن مرحلــه بگذریــم .پیامکهایــی کــه بازنشســتگان ،فرزندانشــان و
فعــاالن ایــن عرصــه بــرای مــا ارســال میکننــد ،محتــوای خوبــی دارنــد و
حــاوی توضیحــات دقیــق و کارشناســی هســتند».
مافــی اضافــه کــرد« :انجمنهــا و گروههــای مدنــی فعــال در عرصــه
بازنشســتگی بایــد مشــکالت و مســائلی را کــه بازنشســتگان بــا آنهــا
مواجــه هســتند بــه طــور حرفـهای و کارشناســی بررســی کننــد ،طرحــی
بــه مجلــس ارائــه دهنــد و مطالباتشــان را دنبــال کننــد ».ایــن نماینــده
مجلــس شــورای اســامی تأکیــد کــرد« :مــا بهعنــوان نماینــدگان مجلــس
قــول میدهیــم مســائل بازنشســتگان را در مجلــس پیگیــری کنیــم».
همچنیــن در ایــن مراســم از توفیــق یوسـفزاده ،قهرمان شــنای ســالهای
دور کشــور کــه در کارنامــه خــود رکورد آســیایی دارد ،تجلیل شــد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:

بــا تصویــب مجلــس قــرار شــد ۵۰
هــزار میلیــارد تومــان از بدهــی دولــت
بــه صندوقهــای بازنشســتگی در
ســال آتــی پرداخــت شــود کــه خبــر
خوبــی بــرای خانــواده بازنشســتگان
اســت
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مسئول ورزش بازنشستگان کشوری:

جشنواره ورزشی نقطه عطف عملکرد صندوق بـازنشستگی
ابراهیــم بیاتانــی ،مســئول ورزش بازنشســتگان کشــوری کــه خــود از بازنشســتگان
آموزشوپــرورش شــهر تهــران اســت ،برگــزاری دومیــن جشــنواره اســتانی ورزش
بازنشســتگان کشــوری را نقطــه عطــف فعالیتهــای ســامتمحور صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری دانســت و گفــت« :برگــزاری جشــنواره ورزشــی بــرای
پیشــگیری از ابتــای بازنشســتگان بــه انــواع بیماریهــا ضــروری اســت،
بهویــژه اینکــه میتوانــد در ســامت روح بازنشســتگان و دوری از افســردگی و
گوشهنشــینی نیــز اثرگــذار باشــد».
وی اســتقبال بازنشســتگان کشــوری از ایــن جشــنواره را خــوب ارزیابــی کــرد و
افــزود« :براســاس آمــار ،حــدود  6هــزار نفــر از بازنشســتگان در سراســر کشــور
بــه صــورت اینترنتــی بــرای حضــور در ایــن جشــنواره ورزشــی در سراســر کشــور
ثبتنــام کردنــد .ایــن مســابقات در بهمنمــاه امســال و در  5رشــته ورزشــی
برگــزار شــدند».
مســئول ورزش بازنشســتگان کشــوری اظهــار داشــت« :بیشــتر بازنشســتگان
متقاضــی حضــور در بیــش از یــک رشــته ورزشــی بودنــد امــا
براســاس تصمیــم مســئوالن برگــزاری مســابقات ،هــر
ورزشــکار تنهــا مجــاز بــه شــرکت در یــک رشــته ورزشــی
بــود».
بیاتانــی یــادآور شــد« :بیشــتر بازنشســتگان حاضــر در ایــن
جشــنواره ورزشــی ،از قهرمانــان و پیشکســوتان رشــتههای
ورزشــی بودنــد و همانطــور کــه انتظــار میرفــت ایــن
مســابقات ،بــا رقابتهایــی نزدیــک ،پرهیجــان و در ســطح
بــاال بــود».
وی بــا اشــاره بــه تــاش ورزشــکاران و مدیریتهــای
اســتانی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــرای برگــزاری
هرچــه بهتــر دومیــن جشــنواره اســتانی ورزش
بازنشســتگان کشــوری ،گفــت« :پیــش از شــروع
بازیهــا بــا هماهنگــی و همــکاری مدیریــت اســتانها،
بازنشســتگان تمرینــات خــود را بــرای حضــور در ایــن
مســابقات آغــاز کردنــد در عمــل زودتــر از زمــان
برگــزاری مســابقات بــه اســتقبال ایــن رقابــت ورزشــی
رفتنــد».
دومیــن جشــنواره اســتانی ورزش بازنشســتگان
کشــوری از  8تــا  11بهمنمــاه  96در تهــران و 30
مرکــز اســتان کشــور بــه طــور همزمــان در دو بخــش
خانمهــا و آقایــان و در  5رشــته ورزشــی دارت،
تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی ،شــنا ،شــطرنج و تنیــس
روی میــز برگــزار شــد.
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کسب  16مـدال
در شش ســال
یکــی از بازنشســتگان وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری گفــت« :برگــزاری جشــنوارههای
ورزشــی امیــد به زندگی را در بازنشســتگان
بــاال میبــرد و ترغیبکننــده آنــان بــه
ســامتی اســت».
مرتضــی صارمــی افــزود« :جشــنواره
امســال در روحیــه و ســامت مــن بســیار
مؤثــر بــود و باعث شــد جوانان را بــه ورزش
ترغیــب کنــم تا نشــاط و سالمتشــان افزایش
یابــد و خانوادههایشــان نیــز شــادابتر شــوند».
ایــن مربــی و قهرمــان شــنای کشــور همچنین بیــان داشــت« :در دومین
جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری اســتان تهران در رشــته شنای
قورباغــه شــرکت کــردم و موفــق بــه کســب مــدال طال شــدم».
صارمــی بــا بیــان اینکــه از پنجســالگی بــا نظــارت پــدرش ورزش شــنا
را شــروع کــرده و تاکنــون  44مــدال شــامل  33طــا 7 ،نقــره و  6برنــز
کســب کــرده ،ادامــه داد« :در المپیــاد ورزشــی محــات و مســابقات
مناطــق 22گانــه شــهرداری تهــران در رشــتههای شــنا و تکوانــدو مقــام
آوردم .در مســابقات قهرمانــی کشــور ،کارکنــان دولــت ،پیشکســوتان
کشــور ،محــات تهــران ،بســیج کارکنــان دولــت و مســابقات شــهرداری
مناطــق 22گانــه تهــران نیــز شــرکت کــردم و مقــام آوردم».
وی اظهــار داشــت« :از ســال  90کــه بازنشســته شــدم تاکنــون  16مدال
کســب کــردهام کــه همــه را در مســابقات پیشکســوتان کشــور ،محــات
تهــران و دو ســال پیاپــی در مســابقات بازنشســتگان کشــوری بــه دســت
آوردم .همچنیــن در مســابقات قهرمانــی بزرگســاالن اســتان تهران که
در مردادمــاه  96برگــزار شــد اول شــدم و مــدال طال کســب کــردم».
صارمــی گفــت« :حضــور در مســابقات شــنا فقــر حرکتــی را از مــن
دور کــرده و احســاس جوانــی میکنــم .مــن روزانــه 10
کیلومتــر دوچرخــه
میزنــم .روزهــای
فــرد نیــز  3کیلومتــر
شــنا میکنــم .قبــل
از مســابقات هــم زیــر
نظــر مربــی تمریــن
میکنــم تــا آمادگــی
الزم را بــرای رقابتهــا
داشــته باشــم .در مجمــوع
همــه تــاش مــن ایجــاد آمادگــی
و شــادابی روحــی و جســمی اســت کــه
بــه نظــرم بــرای هــر بازنشســتهای ضــروری
اســت».

بازنشسته ای که در  87سالگی
قهرمـان ِشنـاست
توفیــق یوس ـفزاده ،بازنشســته کشــوری 15 ،ســال رکــورددار آســیا بــوده
و در 87ســالگی هــم بــا حضــور در مســابقات دومیــن جشــنواره ورزشــی
بازنشســتگان کشــوری در اســتان آذربایجــان شــرقی بــه مقــام قهرمانــی
رشــته شــنا دســت یافتــه اســت.
توفیــق یوسـفزاده متولــد  1309در تبریــز و قهرمــان دهــه  30کشــورمان
اســت کــه بــا گذشــت بیــش از  60ســال از رکوردشــکنیاش در شــنای
 200متــر قورباغــه قــاره آســیا و تــداوم ایــن رکــورد تــا  15ســال بهعنــوان
اســطوره شــنای کشــور کام ـ ً
ا شناختهشــده اســت.
ایــن بازنشســته کشــوری در حاشــیه مراســم اختتامیــه دومیــن جشــنواره
ورزشــی بازنشســتگان کشــوری در تهران گفت« :در کودکی در اســتخرهای
کوچــک و بــزرگ منطقــه سرســبز و جنگلــی اللــه در غــرب شــهر تبریــز با
کمــک آشــنایانم شــنا را آغــاز کــردم و پــس از آن در اســتخر بــاغ گلســتان
تبریــز بــه طــول تقریبــی  90متــر و اســتخر بــزرگ تفرجــگاه معــروف ائــل
گلــی ایــن ورزش را ادامــه دادم».
یوس ـفزاده بــا بیــان اینکــه هرســاله در مســابقات پیشکســوتان شــرکت
میکنــد ،افــزود« :امســال در دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان
کشــوری اســتان آذربایجــان شــرقی شــرکت کــردم و در  87ســالگی نفــر
اول شــنا شــدم».
وی اظهــار داشــت« :ســال  1356از آموزشوپــرورش بازنشســته شــدم ولــی
همچنــان در زمینــه شــنا و بهویــژه آمــوزش واترپلــو فعالیــت داشــتم تــا
اینکــه در ســال  1358بــه ریاســت هیئــت شــنای آذربایجانشــرقی انتخاب
شــدم».
او کــه یکــی از ماندگارتریــن شــناگران قــاره آسیاســت کمــاکان در طــول
هفتــه بــا ســه جلســه تمریــن از آمادگــی جســمانی خوبی بــرای حضــور در
مســابقات ورزشــی بازنشستگان کشــوری و دیگر پیشکســوتان برخوردار
ا ست .
در مراســم اختتامیــه دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان
در تهــران کــه بــا حضــور وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی،
نایبرئیــس اول و دو تــن از نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی ،مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و  700تن
از بازنشســتگان برگــزار شــد از ســالها تــاش و قهرمانــی توفیق
یوس ـفزاده تقدیــر شــد.
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یکی از شرکت کنندگان در مسابقات تنیس روی میز:

جوانـان؛ ایستــادهام من هنـوز
قاســم رضایــی بازنشســته کشــوری کــه در دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان
کشــوری اســتان تهــران در رشــته تنیــس روی میــز مقــام آورده اســت ،گفــت« :یکــی
از نگرانیهــای افــراد مســن وابســتگی ،تحمیــل شــدن بــه دیگــران ،و از دســت دادن
کنتــرل خــود اســت .ورزش بــه افــراد مســن کمــک میکنــد ظرفیــت بیشــتری بــرای انجــام
فعالیتهــای روزمــره خــود داشــته باشــند».
رضایــی بــا بیــان اینکــه ورزش در جلوگیــری از کاهــش فعالیــت قلــب مؤثــر اســت و جریــان
خــون را تنظیــم میکنــد ،گفــت« :ورزش بــا افزایــش تحــرک جســمی آســیبپذیری فــرد را بهخصــوص در
ســنین باالتــر کاهــش میدهــد».
وی کــه دســتی هــم در حــوزه ادبیــات فارســی و ســرودن شــعر دارد ،قطع ـهای شــعر دربــاره جشــنواره ورزشــی
ســروده اســت« :بازننشســتهام ز خدمــت /ای جوانــان ایســتادهام مــن هنــوز /ناتوانــی ره نــدارد در وجــودم /شــمع
راهــم مــن هنــوز /کولهبــار تجربــه در وجــودم ای جوانــان /گرچــه در دســتان مــن ،پینههــا هســتند هنــوز».

مقام نخست رشته شطرنج بانوان:

با ورزش فراموش میکنم
بازنشستـه هستـم

مهشــید پورحیــدری مقــام نخســت رشــته شــطرنج دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری اســتان تهــران در ســال 96
اســت .وی دربــاره ورزش و اهمیــت آن گفــت« :ورزش بــه افزایــش روابــط اجتماعــی افــراد جامعــه بهویــژه ســالمندان و بازنشســتگان
کمــک فراوانــی میکنــد .بــا شــرکت در ایــن جشــنواره دوســتان جدیــدی پیــدا کــردم .ورزشهــای گروهــی زمینــه دوســتیابی را
فراهــم میکننــد و انگیــزه و امیــد افــراد را دوچنــدان میســازند».
وی ادامــه داد« :صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بایــد پیــش از برگــزاری مســابقات آمــوزش را مدنظــر قــرار دهــد تــا ســطح
مســابقات در آینــده بهتــر شــود .بــرای حضــور هرچــه بهتــر در مســابقات کشــوری ،کــه اردیبهشــت ســال آینــده برگــزار
خواهــد شــد ،بایــد حتمـاً آمــوزش ببینیــم و تمریــن کنیــم ،در حالــی کــه ممکــن اســت بــرای برخــی از مــدالآوران بهویــژه
در اســتانها دسترســی بــه مکانهــا و تجهیــزات ورزشــی دشــوار باشــد».
پورحیــدری همچنیــن بیــان کــرد« :از نظــر اثرگــذاری روحــی و جســمی ایــن مســابقات بســیار مفیــد بــود .مــن االن احســاس جوانــی
میکنــم .زمانــی کــه در فضــای مســابقات و در ارتبــاط بــا دیگــر دوســتانم قــرار میگیــرم ،فرامــوش میکنــم بازنشســته هســتم».
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مقامآور رشته تیراندازی با تفنگ بادی:

مسابقات بازنشستگان
بیـنالمللـی شـود

مقام نخست مسابقات تنیس روی میز:

شــهال راونــدی ،از بازنشســتگان کشــوری اســتان تهــران کــه در
رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی مقــام آورده اســت ،گفــت:
«ورزش باعــث کاهــش افســردگی و افزایــش اعتمادبهنفــس
میشــود .مــن بــا شــرکت در ایــن جشــنواره احســاس موفقیــت
و جوانــی میکنــم».
وی ادامــه داد« :در بیــن بازنشســتگان افــرادی هســتند کــه
ورزش جــزو برنامــه زندگــی آنهاســت .ایــن افــراد بــدن خــود
را فعــال نگــه میدارنــد و ســالم هســتند .امــا برگــزاری چنیــن
مســابقاتی باعــث میشــود ســایر بازنشســتگان نیــز بــه ورزش
روی آورنــد و ضمــن کســب نشــاط روحــی ،بــه حفــظ و بهبــود
ســامتی خــود کمــک کننــد».
راونــدی بــا تأکیــد بــر اینکــه در ایــن جشــنواره ورزشــی بــه
نشــاط مضاعفــی رســیده ،اظهــار داشــت« :عالقــه زیــادی
بــه ورزش دارم و چهــار ســال اســت کــه مرتــب در مســابقات
ورزشــی شــرکت میکنــم و رتبــه مــیآورم .امیــدوارم ایــن
مســابقات در آینــده نزدیــک در ســطح بینالمللــی برگــزار شــود
و بازنشســتگان کشــورمان بتواننــد در ایــن مســابقات نیــز رقابــت
کننــد و مقــام بیاورنــد».

سطح مسابقات عالی بود

محســن وثوقــی بازنشســتهای اســت کــه بــرای اولینبــار
در رشــته تنیــس روی میــز در دومیــن جشــنواره ورزشــی
بازنشســتگان کشــوری اســتان تهــران شــرکت کــرده اســت .او
دربــاره ایــن مســابقات گفــت« :در ایــن جشــنواره مقــام اول
تنیــس روی میــز اســتان تهــران را کســب کــردم .امیــدوارم
بــا تــداوم ایــن مســابقات در ســالهای آینــده ،ضمــن تکــرار
عنــوان قهرمانــی ،شــاهد افزایــش شورونشــاط در میــان جامعــه
بازنشســتگان کشــوری باشــیم ،بهویــژه اینکــه برگــزاری چنیــن
مســابقاتی در ســامتی بازنشســتگان اثرگــذار اســت».
وی بــا بیــان اینکــه ســطح مســابقات عالــی و برگــزاری آن
مطلــوب بــود ،اظهــار داشــت« :در مســابقات تنیــس روی میــز
اســتان تهــران  40گــروه ســه نفــره بازنشســتگان زن و مــرد بــا
یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد کــه شــاهد بازیهــای جذابــی
بودیــم».
وثوقــی ادامــه داد« :تمرینهــای قدرتــی و عضالنــی سوختوســاز
و متابولیســم بــدن را افزایــش میدهــد و منجــر بــه کاهــش
چربــی بــدن میشــود .همچنیــن در افزایــش ســامت افــراد
بســیار موثــر اســت».
وی اظهــار داشــت« :جشــنوارههای ورزشــی بــرای تحــرک
جســمی و دوری بازنشســتگان از فقــر حرکتــی بســیار مفیــد
اســت و امیــدوارم در ســالهای آینــده ادامــه داشــته باشــد .مــن
در 55ســالگی در ایــن مســابقات شــرکت کــردم و خوشــحالم
کــه تــا 85ســالگی میتوانــم در ایــن مســابقات حضــور موثــر
داشــته باشــم».
وثوقی تصریح کرد« :برگزاری جشنوارههای ورزشی سبب
میشود بازنشستگان خانهنشینی
را کنار بگذارند و در کنار سایر
بازنشستگان فعالیت داشته
باشند».
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گزارش تصویری

اختتامیه دومین جشنواره ورزشی
بازنشستگان کشوری برگزار شـد
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گزارش استان ها

 222بـازنشستـه کشــوری در
جشنواره ورزشی آذربایجان شرقی
دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری در اســتان آذزبایجــان
شــرقی بــا حضــور  222نفــر از بازنشســتگان همزمــان بــا  30مرکــز اســتان
در پنــج رشــته ورزشــی برگــزار و در پایــان از نفــرات برتــر ایــن مســابقات
تقدیــر شــد.
بهــروز قاســمی ،مدیــر صنــدوق بازنشســتگی آذربایجــان شــرقی ،بــا اشــاره
بــه نتایــج برگــزاری ایــن مســابقات و نفــرات برتــر هــر رشــته ورزشــی
گفــت« :رشــته شــطرنج در دو گــروه آقایــان و بانــوان و در پنــج دور بــه
روش سوئیســی برگــزار شــد .در بخــش آقایــان ،حســین رحمانــی مقــدم،
محمدرضــا تــراب ماراالنــی و ناظــم بابایــی ،و در بخــش بانــوان رضــوان
چاوشــی ،فاطمــه فــداکار و مهنــاز ریاضــی بــه ترتیــب مقامهــای اول تــا
ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد».
قاســمی اظهــار داشــت« :در رشــته تنیــس روی میز کــه به صــورت دورهای
و حذفــی برگــزار شــد ،در بخــش آقایــان اکبــر فاضلــی اول شــد و بهمــن
هوشــمند و علیاکبــر خلقــی مقامهــای دوم و ســوم را کســب کردنــد.
در بخــش بانــوان نیــز مهنــاز ســیدان ،مینــا فهیــم آذر و اکــرم نظــری بــه
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ترتیــب مقامهــای اول تــا ســوم را بــه دســت آوردنــد ».وی بــا اشــاره بــه
نتایــج رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی اظهــار داشــت« :در ایــن رقابتها
در گــروه آقایــان جلیــل شــیرمحمدزاده ملکــی ،حســین ابیلــی و مرتضــی
راغــب دیــزج اول تــا ســوم شــدند و فــرح پیمانــی ،شمســی اصغــرزاده
آکاهــی و پریــوش بهبــودی کلهــری در گــروه بانــوان بــه مقامهــای برتــر
رســیدند».
قاســمی اظهــار داشــت« :در رشــته دارت آقایــان محمدحســین پورزکــی،
حســین کریـمزاده و رحیــم علینســب بــه ترتیــب اول تــا ســوم شــدند .در
گــروه بانــوان نیــز طاهــره خســرویفر ،فریــده دینپــرور و حاجیــه نــوری
رتبههــای برتــر را از آن خــود کردنــد».
وی بــا تقدیــر از توفیــق یوسـفزاده عادلــی ،قهرمــان مســابقات آســیایی و
مس ـنترین شــرکتکننده جشــنواره ورزشــی اســتان آذربایجــان شــرقی،
اظهــار داشــت« :در رشــته شــنای کــرال ســینه آقایــان زیــر  65ســال،
ابراهیــم عبداهللنــژاد ،رشــید غفــاری و فض ـلاهلل رعــدی مقامهــای اول تــا
ســوم را کســب کردنــد .در همیــن مــاده ورزشــی و در گــروه ســنی بــاالی
 65ســال نیــز غالمرضــا شــهریاری ،حســن صادقــی و محمــد محمــدی
دانــش حائــز رتبههــای برتــر شــدند».
قاســمی ادامــه داد« :در رشــته شــنای قورباغــه آقایــان زیــر  65ســال نیــز
رشــید مریخــی و یعقــوب جعفــرزاده و در شــنای قورباغــه بــاالی  65ســال
توفیــق یوسـفزاده عادلــی ،مجیــد ســتارزاده و محمودعلــی کوشــکینیا به
مقامهــای برتــر دســت یافتنــد».
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری آذربایجــان شــرقی یــادآور شــد:
«در مســابقات شــنای بانــوان و در مــاده کــرال ســینه زیــر  65ســال
طاهــره مســلم ،بتــول نیکمهــر و نســرین علیپناهــی اول تــا ســوم
شــدند .در رده ســنی بــاالی  65ســال نیــز صدیقــه عســلی ،اقــدس
درخشــان و ناهیــد نجفــی مقامهــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد.
در شــنای قورباغــه و در رده ســنی زیــر  65ســال منیــره دخانچــی،
شــهیندخت پوردیزجــی و فاطمــه عابــدی بالچقــو مقامهــای برتــر را بــه
خــود اختصــاص دادنــد و فریــده ضحــاک در رده ســنی بــاالی  65ســال
در جایــگاه نخســت ایســتاد».
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رقابت ۲۷۲بازنشستهدرجشنوارهورزشیاستانآذربایجانغربی

مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان آذربایجــان غربــی گفــت:
«دومیــن جشــنواره ورزشــی ویــژه بازنشســتگان در ارومیــه بهمنمــاه
امســال بــا حضــور  ۲۷۲نفــر از بازنشســتگان کشــوری در  ۵رشــته ورزشــی
شــامل تنیــس روی میــز ،شــنا ،تیرانــدازی ،شــطرنج و دارت برگــزار شــد».
مهــدی صدراحمــدی اظهــار داشــت« :در ایــن مســابقات ورزشــی  ۳۶زن
و  ۲۳۶مــرد بازنشســته بــه مــدت چهــار روز در ســالنهای ورزشــی خانــه
امیــد بازنشســتگان کشــوری اســتان و اســتادیوم شــهید باکــری ارومیــه
بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد کــه در پایــان رقابتهــا از نفــرات برتــر
تقدیــر شــد».
صدراحمــدی گفــت« :نفــرات اول ایــن جشــنواره ورزشــی ،اردیبهش ـتماه
ســال آینــده بــرای شــرکت در مســابقات کشــوری کــه در تهــران برگــزار
میشــود ،اعــزام خواهنــد شــد».
وی بــا اشــاره بــه نفــرات برتــر  ۵رشــته ورزشــی دومیــن جشــنواره ورزشــی
اســتان آذربایجــان غربــی گفــت« :در رشــته شــنای آقایــان و در مــاده کرال
ســینه زیــر  ۶۵ســال ،علیرضــا ذوالفقارپــوری ،یونــس حشــمتیفر و
اســفندیار حســینپور باغچهجکــی بــه ترتیــب مقامهــای اول تــا ســوم
را بــه دســت آوردنــد .در همیــن رشــته ورزشــی و در گــروه بانــوان لطیفــه
پــرک اول شــد و نــادره علیــزاده و مهیــن سلماســی دوم و ســوم شــدند».
صدراحمــدی تصریــح کــرد« :در رشــته شــنای آقایــان و در مــاده کــرال
ســینه بــاالی  ۶۵ســال خلیــل خلیلپــور ملکــی ،فیــروز تقـیزاده صدقیانی
و رضــا رنجبــری مقامهــای برتــر را بــه خــود اختصــاص دادنــد و در گــروه
خانمهــا نیــز عالیه ربیـعزاده بــه مقام قهرمانــی رســید ».وی ادامــه داد« :در
رشــته شــنای قورباغــه آقایــان زیــر  ۶۵ســال ،منصــور عشــرتی و صفرعلــی

رضاجــو مقامهــای برتــر را بــه خــود اختصــاص دادنــد .در بخــش بانــوان
نیــز حمیــده زارع امانــت اول شــد .در رشــته شــنای قورباغــه بانــوان
بــاالی  ۶۵ســال مهــوش سپهــــری بــــه مقــام قهرمانــی رسیـــد».
صــدر احمــدی گفت« :در رشــته شــطرنج آقایان ،محمدحســین نجفـیزاده
اول شــد و جمشــید شــیرخانی و ابراهیــم رضایـیراد دوم و ســوم شــدند .در
بخــش بانــوان نیــز فاطمــه جهانســوز ،فهیمــه حسـنپور و معقولــه نــادری
بــه مقامهــای برتــر رســیدند .در رشــته دارت آقایــان ،عــادل خســروی،
عبدالحمیــد جاویــدی و اکبرخــان چوپانــی اهرنجانــی مقامهــای اول تــا
ســوم را از آن خــود کردنــد .در بخــش بانــوان ،ماریــا نجفــی ،زهــرا تیمورنژاد
و ژیــا چلبیانــی بــه مقامهــای برتــر رســیدند».
وی اظهــار داشــت« :در رشــته تنیــس روی میــز آقایــان ،احمــد جعفریپور
بــه مقــام نخســت دســت یافــت و صمــد امیرذهنــی و حســن امیــری دوم
و ســوم شــدند .در گــروه بانــوان نیــز خدیجــه ناصــری اول ،بتــول حســینی
دوم و مرحــم یوســفی ســوم شــد».
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تقدیر از 45بازنشسته برتر در جشنواره ورزشی اصفهان
در آییــن پایانــی دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان
کشــوری از  45بازنشســته برتــر در اســتان اصفهــان تقدیــر شــد.
شــهروز عبــادی ،مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان
اصفهــان در مراســم اختتامیــه دومیــن جشــنواره ورزشــی
بازنشســتگان کشــوری در ایــن اســتان بــا بیــان اینکــه از میــان
حــدود  6هــزار ورزشــکار بازنشســته ثبتنامکننــده در 31
اســتان کشــور 267 ،نفــر از اســتان اصفهــان بودهانــد ،اظهــار
داشــت« :ایــن مســابقات از  8تــا  11بهمنمــاه در اســتان
اصفهــان همزمــان بــا  30مرکــز اســتان برگــزار شــد کــه طــی
آن  45نفــر در  5رشــته ورزشــی بــه مقامهــای برتــر دســت
یافتنــد».
عبــادی در ایــن مراســم کــه بــا حضــور فرمانــدار اصفهــان،
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان ،رؤســا و
اعضــای هیئتمدیــره کانونهــای بازنشســتگی و بازنشســتگان
فرهیختــه برگــزار شــد ،گفــت« :نفــرات اول هــر رشــته ورزشــی
بــه مســابقات کشــوری اعــزام میشــوند کــه قــرار اســت
اردیبهشــتماه ســال  97در تهــران برگــزار شــود .امیــد اســت
ایــن عزیــزان در مســابقات کشــوری نیــز موفــق باشــند».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بازنشســتگان دهــه  ،۶۰بــا وجــود
مشــکالت معیشــتی ،از مســابقات ورزشــی اســتقبال کــرده و
بســیار بانشــاط هســتند ،گفــت« :از ســایر بازنشســتگان بهویــژه
بازنشســتگان دهههــای  ۸۰و  ۹۰درخواســت میکنــم کــه
پیشکســوتان و بازنشســتگان دهههــای پیــش از خــود را الگــو قــرار
دهنــد و ورزش را در رأس امــور جــاری زندگــی خــود قــرار دهنــد».
احمــد رضوانــی ،فرمانــدار اصفهــان ،نیــز در ایــن مراســم بــا
دهــه فجــر انقــاب اســامی تأکیــد
تبریــک ایــاماهلل
کــرد« :جشــنوارههای ورزشــی بـــاعث شــادی و نشــــاط
بـــــازنشستگان میشــود .ایــن نــوع رویدادهــا بایــد بــا جدیــت و
بــه صــورت مســتمر بــرای ایــن عزیــزان برگــزار شــود ».رضوانــی
بــا قدردانــی از حضــور و همدلــی مــردم ایــران در صحنههــای
مختلــف همچــون کمــک بــه زلزلــهزدگان گفــت« :وظیفــه مــا
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احتــرام بــه مــردم بهویــژه پیشکســوتان اســت .سیاســت
دولــت دوازدهــم افزایــش نشــاط و شــادابی در میــان مــردم
اســت و دولتمــردان همــواره تــاش میکننــد امیــد و شــادی
را در دل مــردم افزایــش دهنــد».
در پایــان ایــن مراســم از  45ورزشــکار برتــر اســتان اصفهــان
بــا اهــدای مــدال قهرمانــی و لــوح تقدیــر تجلیــل شــد .بــر
ایــن اســاس ،در رشــته تنیــس روی میــز آقایــان ،تقــی
دهقانــیزاده از آمــوزش و پــرورش کاشــان ،امیرمحســن ُحــر
از آمــوزش و پــرورش ناحیــه  2اصفهــان و محمــد شــجاعیراد
از دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــه ترتیــب مقامهــای
اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد .در گــروه بانــوان
نیــز شــیرین نصرآزادانــی از آموزشوپــرورش ناحیــه 3
اصفهــان ،اکــرم حســینی از دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و
معصومــه معینالدینــی از آموزشوپــرورش ناحیــه  3اصفهــان
مقامهــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد.
در رشــته شــطرنج ،مصطفــی صمــدی از جهــاد کشــاورزی
اصفهــان بــه مقــام اول رســید و علــی بازیــار از آموزشوپــرورش
شــهررضا و غالمرضــا صائبــی از آموزشوپــرورش تیــران
مقامهــای دوم و ســوم را از آن خــود کردنــد .در بخــش
بانــوان نیــز ســهیال وجدانــی و طاهــره جاننثــاری از آمــوزش
و پــرورش اصفهــان و روح انگیــز شــکرالهی از علــوم پزشــکی
اصفهــان بــه ترتیــب مقامهــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد.
ایــن گــزارش همچنیــن حاکــی اســت کــه اســماعیل آذربــار
از آمــوزش و پــرورش شاهینشــهر ،هدایــتاهلل شــفیعی از
آموزشوپــرورش خوانســار و مرتضــی مهــدیزاده از علــوم
پزشــکی اصفهــان جایــگاه اول تــا ســوم رشــته دارت در بخــش
آقایــان را بــه خــود اختصــاص دادنــد .در بخــش خانمهــا نیــز
مریــم مؤدبمنــش از آموزشوپــرورش فالورجــان در جایــگاه
نخســت ایســتاد و مینــو جعفــری از آموزشوپــرورش برخــوار
و ماهمنظــر خلیفــه از آموزشوپــرورش اصفهــان مقامهــای
بعــدی را در رشــته دارت بانــوان بــه دســت آوردنــد.
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در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی آقایــان نیــز حســین
دهقــان از جهــاد کشــاورزی اصفهــان اول شــد .قنبــر ســلیمانی
از جهــاد کشــاورزی ایــن اســتان و مجتبــی ســتار از دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان بــه مقــام دوم و ســوم رســیدند .در بخــش
خانمهــا نیــز زریندخــت رضائیــان از آموزشوپــرورش
نجفآبــاد ،بتــول تاجمیــر ریاحــی از جهــاد کشــاورزی اصفهــان
و حمیــده امیــری از آموزشوپــرورش خوراســگان بــه ترتیــب
مقامهــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد.
در رشــته شــنای آقایــان و در بخــش کــرال ســینه تــا ســن
 65ســال ،ســعید رهنمــا از آموزشوپــرورش خوراســگان،
مجیــد اربابــان از علــوم پزشــکی اصفهــان ،کــورش نوربخــش از
دانشــگاه اصفهــان مقامهــای اول تــا ســوم را بدســت آوردنــد
و در گــروه ســنی  65ســال بــه بــاال ،محمدمهــدی وکیـلزاده از
آموزشوپــرورش اصفهــان ،مجتبــی طباطبائــی از دامپزشــکی
اصفهــان و حســین واالســوائی از جهــاد کشــاورزی ایــن اســتان
بــه مقامهــای برتــر دســت یافتنــد.
در رشــته شــنای قورباغــه آقایــان در رده ســنی تــا  65ســال،
محمدرضــا باجــول از تربیتبدنــی اصفهــان اول شــد .عبدالحمیــد
ثالثــی از آموزشوپــرورش شــهرضا و بهمــن ببریــان از جهــاد
کشــاورزی فالورجــان دوم و ســوم شــدند .در گــروه ســنی 65
ســال بــه بــاال نیــز علیرضــا شــاهگل از جهــاد کشــاورزی
اصفهــان ،محمداســماعیل کســایی از مخابــرات اصفهــان و
محســن اصالنــی بــه ترتیــب رتبههــای اول تــا ســوم را کســب
کردنــد.
در رشــته شــنای خانمهــا و در کــرال ســینه تــا  65ســال ،عزیــزه
رضایــی موســوی از علــوم پزشــکی اصفهــان ،شــهین مؤمنیــان
از علــوم پزشــکی ناییــن و مهنــاز باهــران از آموزشوپــرورش
اصفهــان و در گــروه ســنی  65ســال بــه بــاال فریــده بیجــاری از
علــوم پزشــکی اصفهــان ،فــروغ صدیقفــر از آموزشوپــرورش
ایــن اســتان و رضــوان افضــل دهکــردی مقامهــای برتــر را
کســب کردنــد.
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تقدیر از بازنشستگان برتر
جشنواره ورزشی اردبیل
دومیــن جشــنواره ورزشــی اســتان اردبیــل بــا حضــور  46بازنشســته
ورزشــکار در اردبیــل برگــزار و در پایــان از  17ورزشــکار برتــر در 5
رشــته ورزشــی تقدیــر شــد.
علــی اشــجعی مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان اردبیــل
گفــت« :ایــن مســابقات در بهمنمــاه امســال در  5رشــته ورزشــی
تنیــس روی میــز ،دارت ،تیرانــدازی ،شــطرنج و شــنا برگــزار شــد کــه
 46بازنشســته تحــت پوشــش بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد و در
پایــان از  17نفــر بهعنــوان نفــرات اول تــا ســوم هــر رشــته تقدیــر
شــد».
اشــجعی اظهــار داشــت« :در رشــته تنیــس روی میــز آقایــان ،شــکور
شــهبازی اول ،غالمعلــی زارعپــور نیــاری دوم و محبــوب افغانــی ســوم
شــد .در رشــته دارت آقایــان نیــز علیاکبــر فتحــی ســتوده ،پرویــز
اســدزاده و جــال دانشــیفرد عناویــن برتــر را بــه خــود اختصــاص
دادنــد».
وی ادامــه داد« :در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی آقایــان بــه
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ترتیــب عباســعلی مــداح پناهــی ،حســن اســدزاده و شــمسعلی
محمــدی اول تــا ســوم شــدند .در رشــته شــطرنج آقایــان کریــماهلل
ســبحانی اول شــد و توحیــد فرغــی و حمــزه جعفــری بــه ترتیــب دوم
و ســوم شــدند .در شــطرنج بانــوان نیــز فرحــروز کیانــی صلــوات بــه
مقــام قهرمانــی رســید».
اشــجعی تصریــح کــرد« :در رشــته شــنای آقایــان محمدجعفــر
مرســلی اصــل ،یــادگار باغبــان ژافــر و یونــس گلچیــن بــه عناویــن
برتــر دســت یافتنــد .در گــروه ویــژه بانــوان نیــز زهــرا محمدتقـیزاده
نفــر برتــر شــد».
در مراســم پایانــی ایــن مســابقات کــه بــا حضــور مدیــر
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در اســتان اردبیــل ،مدیــران کل
آموزشوپــرورش و ورزش و جوانــان اســتان ،ســفیر ورزشــی
بازنشســتگان کشــوری و نفــرات برتــر و خانوادههــای آنهــا برگــزار
شــد ،از  17بازنشســته برتــر در  5رشــته ورزشــی بــا اهــدای حکــم و
مــدال قهرمانــی تجلیــل شــد.
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تقدیر از نفـرات بـرتـر جشنـواره ورزشـی استان البرز
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان البــرز گفــت :دومیــن
جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری در اســتان البــرز بــا هــدف
ترویــج فرهنــگ ســامت و نشــاط بیــن بازنشســتگان کشــوری ایــن
اســتان در  5رشــته ورزشــی دارت ،شــطرنج ،تنیــس روی میــز،
شــنا و تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی برگــزار شــد.
مهــرداد محمدبيگــی بــا بیــان اینکــه ایــن جشــنواره بــا همــکاری
هیــات هــای ورزشــی اســتان البــرز برگــزار شــد گفــت :در پایــان
ایــن مســابقات بــه نفــرات برتــر مــدال و لــوح اهــدا شــد .شــور و
حــال ایــن دور از مســابقات وصــف ناشــدنی و بســیار خــوب بــود
و بازنشســتگان خواســتار تــداوم آن در ســال هــای آینــده بودنــد.
وی بــا اشــاره بــه نفــرات برتــر هــر رشــته ورزشــی گفــت :در
رشــته شــنای آقایــان و در مــاده کــرال زیــر  65ســال ،حســین
محمدصادقــی ،در مــاده قورباغــه زیــر  65ســال ،مصطفــی زارع،
در مــاده کــرال ســینه بــاالی  65ســال ،لیاقــت علــی ســرداری و
در مــاده شــنای قورباغــه بــاالی  65ســال نیــز عظیــم رحیمــی بــه

مقــام هــای برتــر دســت یافتنــد.
محمدبیگــی اظهــار داشــت :در رشــته شــنای بانــوان و در مــاده
کــرال زیــر  65ســال ،محبوبــه اخالقــی ،در مــاده قورباغــه زیــر
 65ســال ،زهــرا اســماعیلی پــور ،در کــرال بــاالی  65ســال،
پرینــاز بهمــن پــور و در مــاده قورباغــه بــاالی  65ســال نیــز فرنــاز
معصومــی بــه عناویــن برتــر رســیدند.
وی ادامــه داد :در رشــته دارت آقایــان ،علــی حــق ورزی و در گــروه
خانــم هــا فــرح شــادمان اول شــدند .در رشــته تیرانــدازی نیــز مقــام
قهرمانــی در گــروه آقایــان بــه مرتضــی زارعــی و در گــروه خانــم هــا
بــه شــهربانو تفرشــی رســید .در رشــته تنیــس روی میــز آقایــان،
داودحاجــی محمــدی و در گــروه بانــوان نیــز کبــری فــروزان نیــا
بــه مقــام هــای برتــر رســیدند.
محمدبیگــی گفــت :در رشــته شــطرنج آقایــان ،علیرضــا فریدونــی
اول شــد و در گــروه بانــوان ایــن عنــوان بــه روح انگیــز نشــاطیان
رســید.
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نشاط و پویایی بازنشستگان ایالمی در جشنواره ورزشی

مدیر صندوق بازنشســتگی کشــوری اســتان ایــام از حضور  51بازنشســته
کشــوری زن و مــرد در دومیــن جشــنواره ورزش بازنشســتگان کشــوری
در ایــن اســتان خبــر داد و گفــت :ایــن مســابقات ســبب افزایــش نشــاط
و پویایــی بیــن بازنشســتگان شــرکت کننــده در مســابقات ورزشــی شــد.
امیــر الماســی اظهــار داشــت :دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان
اســتان ایــام در رشــته هــای پنــج گانــه در بهمــن مــاه امســال بــا حضــور
 51بازنشســته ورزشــکار ایالمــی برگزارشــد و در پایــان ،از نفــرات برتــر هر
رشــته تقدیــر شــد.
وی در مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره کــه با حضــور جمعی از مســووالن
اســتانی ،نفــرات برتــر و خانــواده هــای آنــان برگــزار شــد ،گفــت :مدیریــت
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در اســتان ایــام در ســال جــاری در حــوزه
فرهنگــی و آموزشــی نســبت بــه برگــزاری کالس هــای مختلــف تغذیــه،
ورزش ،آلزایمــر و  ،...برگــزاری ورزش صبحگاهــی در روزهــای پنجشــنبه
هرهفتــه ،اقــدام کــرد کــه خوشــبختانه مشــارکت فعــال بازنشســتگان را
بــه همــراه داشــت.
الماســی حضــور و مشــارکت بازنشســتگان در ایــن برنامــه هــا را موجــب
نشــاط و پویایــی آنــان و پیشــگیری از بیمــاری هایــی ماننــد افســردگی و
آلزایمــر دانســت و بــا اشــاره بــه مــدال آوران جشــنواره ورزشــی افــزود :در
رشــته تنیــس روی میــز بانــوان ،فرزانــه ایــدی اول شــد و عشــرت آل احمد
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و لیلــی کمــرزاده دوم و ســوم شــدند .در گــروه آقایــان نیــز محمــد صالــح
حمــد حیــدری به مقــام قهرمانــی رســید و عبداله شــوهانى و احمــد الری
بــه مقــام هــای بعــدی دســت یافتنــد.
وی افــزود :در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بادی آقایــان ،نوربخــش نورالهی،
طاهــر ســارايى و مختــار ریحانــی اول تــا ســوم شــدند .در رشــته شــطرنج
آقایــان نیــز عنــوان قهرمانــی بــه ســید محمــد حســین موســوی رســید و
جهانشــاه ســلیمانی و مســلم پاشــايى دوم و ســوم شــدند .در گــروه بانــوان
نیــز شــعله حمــد حیــدری بــه عنــوان برتــر دســت یافــت.
الماســی تصریــح کــرد :در مســابقات دارت آقایــان عطــاءاهلل جمالونــدى،
نجــف ايــدى و محمدباقــر حیــدری زاده بــه عناویــن برتــر رســیدند و
پرویــن منصوریــان در گــروه خانــم هــا عنــوان برتــر را بــه خــود اختصــاص
داد.
وی بــا اشــاره بــه نفــرات برتــر مســابقات شــنا نیــز گفت :در رشــته شــنای
قورباغــه بانــوان تــا  65ســال پرویــن باقــری جاغــرق و خدیجــه منصوریــان
بــه عناویــن برتــر رســیدند .در رشــته شــنای کــرال ســینه تــا  65ســال
نیــز زینــب برنجــی اول شــد .در مســابقات رشــته شــنای قورباغــه آقایــان
تــا  65ســال محمدرضــا دارابــی درشــنای کــرال ســینه تــا  65ســال
آقایــان رحیــم خدایــی و در رشــته شــنای کــرال ســینه  65ســال بــه بــاال
عبدالحســین محمــدزاده مقــام هــای برتــر را از آن خــود کردنــد.
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مشارکت  150ورزشکــار بـازنشسته
در جشنـواره ورزشی استـان بوشهـر
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان بوشــهر از مشــارکت و رقابت
 150بازنشســته ورزشــکار در جشــنواره ورزشــی بازنشستگان کشــوری این
اســتان خبر داد.
داریــوش کشــتکار گفــت« :در نخســتین جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان
اســتان بوشــهر 150 ،نفــر از بازنشســتگان کشــوری در  ۵رشــته شــنا،
تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی ،شــطرنج ،دارت و تنیــس روی میــز شــرکت
کردنــد کــه در پایــان از  40ورزشــکار برتــر ایــن رقابتهــا بــا اهــدای لــوح
و مــدال قهرمانــی تقدیــر شــد».
وی بــا اشــاره بــه مــدالآوران ایــن رقابتهــای ورزشــی اظهــار داشــت« :در
رشــته تنیــس روی میــز آقایــان ،غالمحســین بهبهانی مطلق ،سیدحســین
حســینی و ناصــر اســماعیلی بــه ترتیــب مقامهــای اول تــا ســوم را بــه خود
اختصــاص دادنــد .در بخــش بانــوان نیز ،منصــوره کدیــور ،مریم دشــتیزاده
و اشــرف میرزائــی حائــز رتبههــای برتــر شــدند».
کشــتکار ادامــه داد« :در رشــته شــطرنج آقایــان ،بهــرام شــبانکاره بــه
مقــام نخســت رســید و احمدمبارکــی در جایــگاه دوم و ماشــااهلل باغکــی
و سیدحســین مســاورات بــه طــور مشــترک در جایــگاه ســوم ایســتادند.
در مســابقات شــطرنج بانــوان نیــز شــهال ســرتلی ،فاطمــه قنبــری و ربابــه
فرشــته بــه مقامهــای اول تــا ســوم رســیدند».
وی تصریــح کــرد« :مدالهــای طــا ،نقــره و برنــز مســابقات رشــته دارت در
بخــش آقایــان بــه ترتیــب بــه احمــد عبدالهــی ،احمــد افتخــاری و ابراهیــم
بشــکانی رســید .در بخــش بانــوان نیــز شــهین هوشــمند ،زیبا اســکندری و
بدریالســادات پیامــی حائــز رتبههــای برتــر شــدند».
کشــتکار در ادامــه اظهــار داشــت« :در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی و
در بخــش آقایــان ،غالمعلــی بنافــی ،محمدحســین افشــار و باقر ســراجزاده
مقامهــای اول تــا ســوم را بــه دســت آوردنــد .در بخــش بانــوان نیــز زهــرا
رحمانیــان مقــام اول ،رقیــه دانشــگر مقــام دوم و معصومــه فخــری مقــام
ســوم را کســب کردنــد».
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان بوشــهر یــادآور شــد« :در
مســابقات شــنای آقایان باالی  65ســال و در رشــته کرالســینه ،اســماعیل
حفــظاهلل ،نعمــتاهلل شیخســقا و حســن توکلیــان مقامهــای اول ،دوم و

ســوم را بــه دســت
آوردنــد .در رشــته شــنای ۵۰
متــر قورباغــه و در ایــن رده ســنی نیــز
ابوالقاســم رضــوی حائــز رتبــه برتــر شــد».
کشــتکار ادامــه داد« :عبدالعزیــز محمدحســینپور ،عبدالرضا
حاجــب و محمــد زندهبــودی مقامهــای برتــر رقابتهــای شــنای
کــرال ســینه در بخــش آقایــان زیــر  65ســال را بــه خــود اختصــاص دادند.
در ایــن رده ســنی و در مــاده شــنای قورباغــه نیــز امــاناهلل خــدادادی حائــز
رتبــه برتــر شــد».
وی افــزود« :در رقابتهــای شــنای بانــوان بــاالی  65ســال و در مــاده ۵۰
متــر قورباغــه و کــرال بــه ترتیــب زری صفــازاده و پــری صفــازاده مقامهای
برتــر را بــه خــود اختصــاص دادنــد».
در مســابقات شــنای بانــوان زیــر  ۶۰ســال و در رشــته کــرال ناهیــد افتخار،
صدیقــه احســانبخش و مرضیــه پورشــهنه مقامهــای اول تــا ســوم را بــه
خــود اختصــاص دادنــد .در رشــته  ۵۰متــر قورباغــه نیــز زینب شــاروبندی
اول شــد و مهــرزاد ضرغامــی جایــگاه بعــدی را بــه دســت آورد.

ماهنامه فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی| سال نوزدهم| شماره  | 326بهمن و اسفند 96

35

گزارش استان ها

رقابت  729بازنشسته زن و مرد
در مسـابقـات استـان تهـران
دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان
کشــوری در اســتان تهــران بــا رقابــت  729نفــر
از بازنشســتگان زن و مــرد در  5رشــته ورزشــی
بهمــن مــاه امســال برگــزار و در پایــان از 48
مــدال آور ایــن رقابــت هــا تقدیــر شــد.
براســاس ایــن گــزارش ،در مســابقات دارت
بازنشســتگان کشــوري اســتان تهــران کــه بــه
ميزبانــي ســالن دارت شــهيد کشــوري برگــزار
شــد ،در بخــش آقايــان ،عبــاس نصــر اصفهانــي،
رضــا تهرانــي و نورعلــي صفــري بــه ترتيــب
جايــگاه هــاي اول تــا ســوم را بــه خــود اختصاص
دادنــد و در بخــش بانــوان نيــز ،توفيقــه عاشــوري
اول شــد و ســاره باقرنــژاد و مهرانگيــز کريــم نژاد
مقــام هــاي دوم و ســوم را بدســت آوردنــد.
در مســابقات تيرانــدازي بــا تفنــگ بــادي اســتان
تهــران کــه در ســالن فدراســيون تيرانــدازي
ورزشــگاه آزادي برگــزار شــد ،در گــروه آقايــان،
حســين يعقــوب زاده بــا  ۵۹امتيــاز اول شــد و
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حبيــب اهلل احســاني نميــن و ســولدوز مونســي
هــر يــک بــا  ۵۷امتيــاز در جايــگاه هــاي بعــدي
قــرار گرفتنــد .در گــروه خانــم هــا نيــز سوســن
ايــزدي بــا  ۶۳امتيــاز مقــام نخســت را از آن خود
کــرد و عــزت الســادات حســيني بــا  ۶۱امتيــاز و
جميلــه عفــاف بــا  ۴۸امتيــاز مــکان هــاي دوم و
ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
رشــته شــطرنج اســتان تهــران نیــز کــه در
محــل ســالن فدراســيون شــطرنج ،برگــزار شــد،
در بخــش بانــوان ،مهشــيد پورحيــدري ،الهــه
شــريفي و زهــرا حاجــي تقــي بــا پيــروزي
برابــر رقبــاي خــود بــه ترتيــب مقــام هــاي اول
تــا ســوم را کســب کردنــد و در بخــش آقايــان،
منصــور خاکپــور ،اســفنديار براتــي و احمــد
صالحــي مقــدم ،بــه ترتيــب در مــکان هــاي اول
تــا ســوم ايســتادند.
ایــن گــزارش حاکــی اســت :در پایــان مســابقات
تنيــس روي ميــز اســتان تهــران کــه در ســالن
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هيــات تنيــس روي ميــز ايــن اســتان برگــزار
شــد ،محســن وثوقــي ،علــي لطيفــي و جــال
صفرنــژاد بــه ترتيــب مقــام هــاي اول تــا ســوم
گــروه آقایــان را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
در مســابقات تنيــس روي ميــز خانــم هــا و در
رقابتــي نزديــک ،شــيرين خوشــابي بــه مقــام
قهرمانــي رســيد و فرنگيــز آل علــي و ربابــه
جوهرچــي بــه مقــام هــاي دوم و ســوم دســت
يافتنــد.
مســابقات شــناي خانــم هــا و آقايــان اســتان
تهــران در اســتخر مجموعــه ورزشــي آزادي
برگــزار شــد کــه در پایــان ،در رشــته شــناي
قورباغــه بــاالي  ۶۵ســال بانــوان ،اعظــم ســادات
ميــرزا باقــري ،کبــري عســگري زاده و معصومــه
صوفــي و در شــناي قورباغــه زيــر  ۶۵ســال
بانــوان ،شــهين نوحــي ،فرحنــاز قانونــي مهابادي
و معصومــه نوريــان دهکــردي ،مقــام هــاي اول تا
ســوم هــر رشــته را از آن خــود کردنــد.
در شــناي کــرال ســينه بــاالي  ۶۵ســال بانــوان
نيــز ســعادت احمــدزاده ،مريــم ميرمحمــدي
و فاطمــه ورشــويي و در کــرال ســينه زيــر ۶۵
ســال بانــوان ســميه خوشــنودي ،زهــرا بغــدادي
و سوســن بنــان ،توانســتند ســه نفــر برتــر هــر
رشــته را بدســت آورنــد.
براســاس ایــن گــزارش ،در بخــش آقايــان و در
شــناي قورباغــه بــاالي  ۶۵ســال ،علــي اکبــر
ياســري ،محمدرضــا دورودي و ابراهيم ســليماني
و در قورباغــه زيــر  ۶۵ســال آقايــان مرتضــي
صارمــي ،محمدرضــا حاجــي اصغــر و ابوالقاســم
نظــام آبــادي بــر ســکوي اول تــا ســوم ایســتادند.
در  ۵۰متــر کــرال ســينه بــاالي  ۶۵ســال
آقايــان نيــز اســماعيل هاشــمي ،قاســم صمــدي
طارمــي و جهانگيــر مريــدي و در کــرال ســينه
زيــر  ۶۵ســال آقايــان ،عليرضــا کيهانــي ،محمــد
نورمحمــدي و حســن شــيخ ســفال ،مقــام هــای
اول تــا ســوم را از ان خــود کردنــد.

گزارش استان ها

چهـارمحال و بختیاری میـزبـان
رقـابت  101بازنشسته ورزشکـار
دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان
کشــوری اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا
رقابــت  101بازنشســته ورزشــکار برگــزار شــد.
منوچهــر صفرپــور ،مدیــر صندوق بازنشســتگی
اســتان چهارمحــال و بختیــاری ،بــا بیــان
اینکــه در دومیــن جشــنواره ورزشــی
بازنشســتگان کشــوری در ایــن اســتان 101
نفر از بازنشســتگان کشــوری در  5رشــته شــنا،
تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی ،شــطرنج ،دارت و
تنیــس روی میــز شــرکت کردنــد ،گفــت« :در
پایــان ایــن رقابتهــا از  34ورزشــکار برتــر بــا
اهــدای لــوح تقدیــر و مــدال قهرمانــی تقدیــر
شــد».
صفرپــور اظهــار داشــت« :در رشــته تنیــس
روی میــز آقایــان ،ســعادتاهلل فاضلــی ،گــودرز
اهللگانــی و اردشــیر ســلیمان بــه ترتیــب
مقامهــای اول تــا
ســوم را بــه خــود
اختصــاص دادنــد.
در بخــش بانــوان
نیــز عفــت شــکوهی،
اشــرف شــکوهی و
ســکینه باقــری حائــز
رتبههــای برتــر شــدند».
وی در ادامــه گفــت« :در
رشــته شــطرنج آقایــان ،بیــژن
اســدپور بــه مقــام نخســت
رســید و مســعود صالحیــان و
علــی روســتایی در جایــگاه دوم و
ســوم قــرار گرفتنــد .در مســابقات
بانــوان نیــز فاطمــه یــادگاری،
افســانه معتمدیــان و میتــرا نــادری بــه
مقامهــای اول تــا ســوم رســیدند».
صفرپــور بــا اشــاره بــه توزیــع مدالهــای
طــا ،نقــره و برنــز مســابقات رشــته
دارت نیــز گفــت« :در ایــن مســابقات علــی
فتحینــژاد ،محمدحســن خســروی و جمشــید
خبــازی در بخــش آقایــان بــه مقامهــای برتــر

رســیدند و در بخــش بانــوان نیــز مهــوش هم ـتزاده ،فاطمــه شــاکری و زهــره امیرخانــی حائــز
رتبههــای برتــر شــدند».
وی ادامــه داد« :در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی آقایــان ،شــهریار همتیــان اول شــد و فرهــاد
حبیبــی و نصــراهلل داودیــان مقامهــای دوم و ســوم را از آن خــود کردنــد .در بخــش بانــوان نیــز
مهنــاز علیبابایــی مقــام اول ،فاطمــه حســینی مقــام دوم و ملــوک پــورکاوه مقــام ســوم را کســب
کــرد».
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان چهارمحــال و بختیــاری اظهار داشــت« :در مســابقات
شــنای آقایــان و در مــاده کــرال ســینه ،مهــران شــریف و قنبــر فروزنــده مقامهــای اول و دوم را
بــه دســت آوردنــد .در رشــته شــنای  50متــر قورباغــه نیــز فریــدون فتحــی کوهــی و قــدرتاهلل
رئیســی حائــز رتبههــای برتــر شــدند».
صفرپــور گفــت« :در رقابتهــای شــنای بانــوان و در رشــته  50متــر قورباغــه ،صغــری محمدپــور و
بهجــت پورحســینی رتبههــای اول و دوم را بــه دســت آوردنــد .در مســابقات شــنای کــرال بانــوان
زیــر  65ســال رؤیــا صوفیپــور املشــی ،زهــره علیپــور و قمرتــاج کوهیفائــق بــه مقامهــای اول
تــا ســوم دســت یافتنــد و در رشــته شــنای کــرال بانــوان بــاالی  65ســال زهــره محمدپــور اول
شــد».
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مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان خراســان جنوبــی گفــت :در دومیــن جشــنواره اســتانی
بازنشســتگان کشــوری در ایــن اســتان کــه بهمــن مــاه امســال برگــزار شــد تعــداد  154نفــر از
بازنشســتگان زن و مــرد بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد.
حســن حاجــی آبــادی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :ایــن دور از مســابقات در  5رشــته ورزشــی
دارت ،تنیــس روی میــز ،تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی ،شــنا و شــطرنج برگــزار شــد کــه در پایــان
از  31مــدال آور و نفــر برتــر بــا اهــدای لــوح تقدیــر و مــدال قهرمانــی تقدیــر شــد.
وی بــا اشــاره بــه حضــور  400نفــر در مراســم اختتامیــه ایــن مســابقات ،گفــت :در مراســم
اختتامیــه ایــن مســابقات ،نماینــدگان اســتانداری ،مدیــران کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی،
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای ،معــاون اداره کل ورزش و جوانــان اســتان ،مدیــر ورزش و
جوانــان شهرســتان بیرجند ،روســای هیــات هــای ورزشــی اســتان ،روســای کانــون هــای
بازنشســتگی بیرجنــد ،مــدال آوران جشــنواره و بازنشســتگان و خانــواده هــای تحــت
پوشــش برگــزار شــد.
وی بــا اشــاره بــه مــدال آوران ایــن مســابقات نیــز گفــت :در رشــته تنیــس روی میــز
آقایــان ،محمدرضــا چمنــی ،علــی ایوبــی و مهــدی ســیار اول تــا ســوم شــدند و در
بخــش بانــوان نیــز طاهــره زمانــی پــور بــه مقــام نخســت رســید و فرحنــاز آشــوری و
بــی بــی زهــرا حســنی در جایــگاه هــای بعــدی قــرار گرفتنــد.
حاجــی آبــادی اظهــار داشــت :در رشــته شــطرنج حســین اشــرفی خراســانی ،علــی
اصغــر براتــی و سیدغالمحســین نجفــی مقــام هــای اول تــا ســوم گــروه آقایــان را
بــه خــود اختصــاص دادنــد .در گــروه خانــم هــا نیــز زهــره فورگــی نــژاد و طلعــت
اصغــری شــهری بــه عناویــن برتــر رســیدند.
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان خراســان جنوبــی ادامــه داد :در
رشــته دارت آقایــان ،حیــدر مــوذن ،غالمرضا  دلیــری و حمیدرضــا ناظــری
توکلــی بــه ترتیــب مقــام هــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
در گــروه خانــم هــا نیــز طوبــی جوشــنی اول شــد و عــزت تلــواری و طاهــره
ریحانــی شــوکت آبــاد دوم و ســوم شــدند.
حاجــی آبــادی یــادآور شــد :در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی
آقایــان محمدناصــر ســلیمانی اول ،محمدرضــا قالســی مــود دوم و
محمدامیــن شمشــیرگران ســوم شــدند .در گــروه خانــم هــا نیــز ،زهــرا
فورکــی نــژاد ،مریــم قاســمی و خدیجــه کبــری نجــف نیــا بــه مقــام
هــای برتــر دســت یافتنــد.
وی افــزود :در رشــته شــنای کــرال ســینه و در گــروه آقایــان
علیرضــا امامــداد اول شــد و محمدرضــا نــادی مقــدم و احمــد
نــادی مقــدم دوم و ســوم شــدند .در گــروه خانــم هــا نیــز ســیده
معصومــه خوشــرو ،حلیمــه خاتــون شمشــادی نــژاد و پرویــن
بندگــی عناویــن اول تــا ســوم را از آن خــود کردنــد .در شــنای
قورباغــه و در بخــش آقایــان ســیدابوالفضل ســیادت بــه مقــام
قهرمانــی رســید و در گــروه خانــم هــا نیــز ایــن عنــوان بــه
فریبــا شــایگان رســید.
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مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان
خراســان رضــوی از حضــور و رقابــت نزدیــک  403بازنشســته
زن و مــرد در دومیــن جشــنواره اســتانی ورزش بازنشســتگان کشــوری
در ایــن اســتان خبــر داد.
عليرضــا کريــم دادی گفــت :ایــن جشــنواره ورزشــی بــا هــدف ترویــج
فرهنــگ نشــاط و شــادابی در میــان بازنشســتگان برگــزار شــد .بــا
توجــه بــه ابعــاد و اهمیــت ایــن مســابقات ،در مراســم اختتامیــه
مســووالن دســتگاه هــای اجرایــی اســتان ،مــدال آوران رشــته هــای
ورزشــی ،رئیــس شــورای کانــون هــای بازنشســتگی اســتان ،روســای
کانــون هــای بازنشســتگان کشــوری ،مدیــر اجرائــی خانــه امیــد مشــهد
و تعــدادی از همــکاران و همیــاران مدیریــت اســتان حضــور داشــتند.
علیرضــا کریــم دادی در ایــن بــاره افــزود :اســتان خراســان رضــوی
در جریــان ایــن جشــنواره ورزشــی ،بــه عنــوان اولیــن اســتان و بــه
منظــور اطمینــان از ســامت جســمی ورزشــکاران ،زیــر نظــر پزشــک
معتمــد و بــا همــکاری اکیــپ پزشــکی مجموعــه ،نســبت به تســت
ســامت  283نفــر از داوطلبیــن ورزشــکار در ایــن مســابقات اقــدام کرد
تــا بــا کاهــش ضریــب خطــرات پیــش بینــی نشــده ،از بــروز مشــکالت
احتمالــی در زمــان برگــزاری مســابقات ،پیشــگیری کنــد.
وی بیــان داشــت :تدویــن فرآینــد برنامــه ریــزی عملیاتــی و تفصیلــی
جشــنواره یــک مــاه و نیــم پیــش از شــروع مســابقات آغــاز شــد و بــه
منظــور اثــر بخشــی بیشــتر عملکــرد آن ،تعــداد  7نفــر از همــکاران
مدیریــت ،مدیــران اجرائــی ســه خانــه امیــد شهرســتان هــای مشــهد،
نیشــابور و ســبزوار ،همیــاران مجموعــه ،اداره کل آمــوزش و پــرورش،
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد ،شــهرداری مشــهد ،اتوبوســرانی مشــهد
و کفــش ملــی در ایــن زمینــه همــکاری کردنــد.
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان خراســان رضــوی ادامــه
داد :در پایــان ایــن رقابــت هــا از  41نفــر از قهرمانــان و مــدال آوران بــا
اهــدای لــوح قهرمانــی و مــدال ورزشــی تقدیــر شــد.
کریــم دادی از تمامــی بازنشســتگان ورزشــکار حرفــه ای و آماتــور،
دعــوت کــرد تــا در ســال  97کــه زمــان اعــزام نفــرات اول رشــته هــای
پنــج گانــه ورزشــی بــه تهــران و حضــور در رقابــت هــای کشــوری
اســت ،پــس از اعــام فراخــوان مربوطــه در رشــته هــای ورزشــی اعــام
شــده مشــارکت کننــد.
وی تاکیــد کــرد :بازنشســتگان الگــوی شــاغلین و بازنشســتگان فــردا

هســتند
و بــه همیــن دلیــل،
ارتقــاء روحیــه شــادابی و نشــاط در میــان
ایــن عزیــزان بــه افزایــش امیــد بــه آینــده در شــاغلین
امــروز کمــک خواهــد کــرد.
رئیــس کمیتــه دومیــن جشــنواره ورزشــی اســتان خراســان رضــوی بــا
اشــاره بــه نتایــج مســابقات برگــزار شــده ،گفــت :در رشــته تنیــس روی
میــز آقایــان محمــد کفشــدار حســینی و حمیدرضــا شــجیعی گیــور
اول و دوم شــدند و حســین شــهرآبادی و کیومــرث کیومرثــی بــه طــور
مشــترک در جایــگاه ســوم قــرار گرفتنــد .در گــروه بانــوان نیــز بتــول
بیگــم موســوی زاده و بــی بــی مرضیــه ناظمــی تربتــی مقــام هــای اول
و دوم را از آن خــود کردنــد و ربــاب نــژاد فــر و میتــرا معتمــد مشــترکا
در جایــگاه ســوم قــرار گرفتنــد.
کریــم دادی گفــت :در رشــته دارت آقایــان ،محمــد وفایــی نیــا،
عبــاس مــروج خراســانی و ارســان ســلیمی اول تــا ســوم شــدند.
و در گــروه بانــوان نیــز ربــاب فکــری ،لیــان محمــدی نظرآبــاد و
قدســیه محمــدی ثانــی حائــز رتبــه هــای برتــر شــدند .در رشــته
تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی آقایــان ،مهــدی هــادی پــور اول شــد و
حســن گل پــرور و محمدمهــدی آقامحمدیــان دوم و ســوم شــدند.
در گــروه بانــوان نیــز عــزت تفرشــی ،حمیــرا نجــف نیــا و صدیقــه
لنگــری مقــام هــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
وی افــزود :در رشــته شــطرنج آقایــان ،شــاپور نعمتــی ،ســعید
برجســته عســگری و غالمعلــی فخــار ایــزدی و در گــروه خانــم هــا
شــهین داورپنــاه ،زهــرا مــرادی و زینــب کرمــی اول تــا ســوم
شــدند.
کریــم دادی اظهــار داشــت :در رشــته شــنا و مــاده قورباغــه بــاالی
 65ســال مــردان ،مســعود فکــرت و قاســم دانشــمند اســامی اول
و دوم شــدند .در گــروه بانــوان نیــز نیــره موســویان اول شــد.
در شــنای قورباغــه زیــر  65ســال آقایــان ،رضــا فکــری ،محمــد
قیطانــی و عباســعلی پیــروی اول تــا ســوم شــدند و در گــروه خانــم هــا
نیــز زیبــا رحیمیــان ،صدیقــه رضایــی و شــهال اطهــری بــه عناویــن
برتــر دســت یافتنــد.
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مشارکت  101ورزشکار بازنشسته در
جشنـواره ورزشی استان خوزستان
در دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری ،در اســتان
خوزســتان  101بازنشســته حضــور یافتنــد کــه در پایــان ایــن
رقابتهــا از  31ورزشــکار برتــر در  5رشــته ورزشــی تقدیــر شــد.
آرش رشــادتمند مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان
خوزســتان گفــت« :بــه منظــور اشــاعه فرهنــگ نشــاط و ســامت
در بیــن بازنشســتگان کشــوری ،دومیــن جشــنواره ورزشــی
بازنشســتگان کشــوری اســتان خوزســتان بــا حضــور  101ورزشــکار
بازنشســته در دو بخــش آقایــان و خانمهــا از هشــتم تــا دهــم
بهمنمــاه در اهــواز برگــزار شــد».
رشــادتمند بــا بیــان اینکــه ایــن مســابقات در رشــتههای ورزشــی
شــنا ،تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی ،شــطرنج ،دارت و تنیــس روی
میــز برگــزار شــد ،اظهــار داشــت« :در مراســم اختتامیــه ایــن
جشــنواره کــه در محــل خانــه امیــد اهــواز و بــا حضــور اعضــای
کانونهــای بازنشســتگی و جمــع زیــادی از بازنشســتگان،
ورزشــکاران شــرکتکننده ،ورزشــکاران برتــر و خانوادههــای
آنــان برگــزار شــد از  31ورزشــکار برتــر بــا اهــدای لــوح تقدیــر و
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مــدال قهرمانــی تجلیــل شــد».
وی بــا اشــاره بــه مــدالآوران ایــن مســابقات گفــت« :در رشــته
تنیــس روی میــز آقایــان ،حســینقلی چهارلنــگ ناصــری فــرد از
آموزشوپــرورش اهــواز ،اســماعیل امیــریزاده و محمــد عباسپــور
بهبهانــی از آموزشوپــرورش رامهرمــز بــه ترتیــب مقامهــای اول
تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد .در بخــش بانــوان نیــز فریــده
شــیرانیپور از آموزشوپــرورش مسجدســلیمان ،عــذری مفاخــر از
آموزشوپــرورش ناحیــه یــک اهــواز ،ســوزان برومندفــر از علــوم
پزشــکی اهــواز و صدیقــه کالنتریپــور از آموزشوپــرورش ناحیــه
یــک اهــواز حائــز رتبههــای برتــر شــدند».
رشــادتمند ادامــه داد« :در رشــته شــطرنج آقایــان ،احمــد بــدوی
از آموزشوپــرورش ناحیــه یــک اهــواز بــه مقــام نخســت رســید.
یعقــوب بقایــی از آموزشوپــرورش اهــواز و عاشــور علوانــی از
مخابــرات ایــن اســتان در جایگاههــای دوم و ســوم قــرار گرفتنــد.
ایــن رشــته ورزشــی در بخــش بانــوان شــرکتکنندهای نداشــت».
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان خوزســتان ،بــا اشــاره
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بــه توزیــع مدالهــای طــا ،نقــره و برنــز در رشــته ورزشــی دارت
گفــت« :در ایــن مســابقات و در بخــش آقایــان ،مســعود چرخــاب از
مخابــرات اهــواز ،فی ـضاهلل ویســی شــیخ ربــاط از آموزشوپــرورش
ناحیــه دو اهــواز و علیاکبــر علیعزیــزی از شــرکت بــرق
منطقــهای اهــواز بــه مقامهــای اول تــا ســوم رســیدند .در بخــش
بانــوان نیــز ،عظیمــه امــام رودبنــد ،نرگــس فروتــن و پرویــن
نقــاش از آموزشوپــرورش اهــواز حـــائز رتبههــای برتــر شدنـــد».
رشــادتمند اظهــار داشــت« :در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی
آقایــان نیــز محمــود رضــازاده دالونــی از آموزشوپــرورش ناحیــه
دو اهــواز ،کــرم نظــری از آموزشوپــرورش الــوار گرمســیری و
غالمعبــاس شــیرگیر از مخابــرات اهــواز مقامهــای اول تــا ســوم
را بــه دســت آوردنــد .در بخــش بانــوان نیــز ســیمین بمــان از
دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز مقــام اول ،مریــم حیــدریزاده از
آموزشوپــرورش ناحیــه یــک اهــواز مقــام دوم و مرضیــه قناعــت
دربــان از آموزشوپــرورش دزفــول مقــام ســوم را کســب کردنــد».
وی ادامه داد« :در رشــته شــنای کرال ســینه آقایان و در رده ســنی
بــاالی  65ســال ،ســید احمــد کالنتــریزاده از آموزشوپــرورش
شوشــتر و عبدالرســول باصفایــی از آموزشوپــرورش ناحیــه ســه
اهــواز بــه مقامهــای برتــر رســیدند .مــاده شــنای قورباغــه در ایــن
رده ســنی شــرکتکننده نداشــت».
رشــادتمند تصریــح کــرد« :محمــود خانــی و عبدالهــادی فاتــح
از آموزشوپــرورش شوشــتر و محمدعلــی کاملــی از دانشــگاه
فنیوحرفــهای شــهید چمــران مقامهــای برتــر رقابتهــای
شــنای کــرال ســینه آقایــان زیــر  65ســال را بــه خــود اختصــاص
دادنــد .در ایــن رده ســنی و در مــاده شــنای قورباغــه نیــز علیاکبــر
کریمــی فرادنبــه و عبدالرحیــم صفاریــان از آموزشوپــرورش
ناحیــه ســه اهــواز موفــق بــه کســب مقامهــای اول و دوم شــدند».
وی بــا اشــاره بــه مســابقات شــنای بانــوان نیــز گفــت« :ایــن
رقابتهــا در رده ســنی زیــر  65ســال و در مــاده کــرال ســینه
پیگیــری شــد کــه در پایــان ســیمین تنهاکــرد از آموزشوپــرورش
ناحیــه یــک اهــواز مقــام نخســت را از آن خــود کــرد .در ایــن
رده ســنی و در شــنای قورباغــه نیــز ماهســلطان ذوالفقــار ونــد
وانانــی از آموزشوپــرورش مسجدســلیمان بــه مــدال طــا رســید.
مســابقات شــنای بــاالی  65ســال خانمهــا در دو مــاده کــرال
ســینه و شــنای قورباغــه شــرکتکنندهای نداشــت».
در مراســم اختتامیــه ایــن رقابتهــا در اســتان خوزســتان از
نرگــس فروتــن بــا  45ســال ســن بهعنــوان جوانتریــن ورزشــکار
و نفــر دوم رشــته دارت و ســید احمــد کالنتــری بــا  71ســال ســن
بهعنــوان مســنترین ورزشــکار و مقــام اول شــنای کــرال ســینه
تقدیــر شــد .همچنیــن از مســعود چرخــاب کــه در اولیــن دوره
جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری کــه تیرمــاه امســال در
تهــران برگــزار شــد و مقــام دوم دارت کشــوری را کســب کــرد،
تجلیــل شــد.
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رقابت  137بـازنشسته در
جشنواره ورزشـی زنجـان
در دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری کــه در  31مرکــز
اســتان کشــور در بهمــن امســال برگــزار شــد 137 ،بازنشســته ورزشــکار در
اســتان زنجــان بــه رقابــت پرداختنــد.
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی اســتان زنجــان ضمــن تســلیت شــهادت
حضــرت فاطمــه زهــرا (س) و تبریــک دهــه فجــر انقــاب اســامی گفــت:
«بــرای توســعه فرهنــگ نشــاط و ســامت در جامعــه بــزرگ بازنشســتگان
کشــوری ،دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان همزمــان در  31مرکــز
اســتان کشــور از  8تــا  12بهمنمــاه ســال جــاری برگــزار شــد».
میرهــادی موســوی اظهــار داشــت« :در دومیــن جشــنواره ورزشــی
بازنشســتگان کشــوری در اســتان زنجــان  137نفــر از بازنشســتگان
مشــارکت داشــتند کــه در پایــان رقابتهــا از  41نفــر بهعنــوان نفــرات
برتــر در  5رشــته ورزشــی تجلیــل شــد».
موســوی بــا اشــاره بــه اینکــه تجلیــل از  41ورزشــکار برتــر در مراســمی
بــا حضــور پرشــور بازنشســتگان و خانــواده آنــان و همچنیــن مســئوالن
اســتانی صــورت گرفــت ،افــزود« :بــر همیــن اســاس ،ناصــر نــوری ،ســعید
کریمیــان و رحمــان موســوی بـ ه مقــام اول تــا ســوم رشــته دارت در گــروه
آقایــان دســت یافتنــد .در گــروه بانــوان نیــز شــهین هنربخــش رتبــه اول،
ربابــه قاســملو رتبــه دوم و املیــا ندرلــو رتبــه ســوم را بــه خــود اختصــاص
دادنــد».
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وی اظهــار داشــت« :ولـیاهلل خطیبــی رتبــه اول ،ســلیمان کرانی رتبــه دوم
و منصــور واحــدی رتبــه ســوم رشــته شــطرنج آقایــان را بــه دســت آوردنــد
و در بخــش خانمهــا نیــز فاطمــه عبدالهــی ،روشــنک مینایــی و معصومــه
ســلیمی جایگاههــای برتــر را از آن خــود کردنــد».
موســوی گفــت« :جایگاههــای برتــر رشــته تنیــس روی میــز آقایــان بــه
ترتیــب بــه فریــدون اصالحــی ،ســید جــال مجتهــدی و علیاکبــر خلیلــی
و در گــروه خانمهــا بــه اشــرف خانمحمــدی ،مهــری ضیغمــی و مهــری
نصیــری رســید».
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان زنجــان تصریــح کــرد« :در
رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی نیــز عظیم نظــری به مقــام اول رســید و
نورمحمــد شــکری و آیـتاهلل مصطفوی دوم و ســوم شــدند .در گــروه بانوان
کبــری میناخانــی ،امهانــی نعمتــی و زهــرا طاهریــون اول تا ســوم شــدند».
موســوی ادامــه داد« :محمــود تطهیــری رتبــه اول ،کاظــم عربیــان رتبــه
دوم و مختــار محمدلــو رتبــه ســوم رشــته ورزشــی شــنای کــرال در گــروه
ســنی بــاالی  65ســال آقایــان را از آن خــود کردنــد .همچنیــن در گــروه
ســنی زیــر  65ســال آقایــان اصغــر قربانیــان ،ســید حمید موســوی و ســید
بهمــن جعفــری رتبههــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد ».وی
افــزود« :در رشــته ورزشــی شــنای کــرال نیــز منظــر شــفیعی رتبــه اول،
لیــا حاجســلیمی رتبــه دوم و خدیجــه توکلــی رتبــه ســوم را بــه دســت
آوردنــد».
موســوی بــا اشــاره بــه نفــرات برتــر رشــته شــنای قورباغــه آقایــان نیــز
اظهــار داشــت« :در گــروه ســنی بــاالی  65ســال ابوالفضــل ســلیمی رتبــه
اول و حمیــد قبادیــان رتبــه دوم را بــه دســت آوردنــد و در گــروه ســنی زیر
 65ســال حمیــد همراز اول شــد و ابوالحســن داوودی و اســداهلل اســماعیلی
رتبههــای دوم و ســوم را کســب کردنــد».
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حضور  157بازنشسته ورزشکار
در جشنـواره ورزشی سمنـان

دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری
اســتان ســمنان بــا حضــور  157ورزشــکار بــه مــدت چهــار روز در
ســمنان برگــزار شــد.
صــادق نیکــدل ،مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان ســمنان،
بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان بیــش از  19هــزار بازنشســته کشــوری
دارد ،گفــت« :دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری در
پنــج رشــته ورزشــی دارت ،شــنا ،تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی ،شــطرنج
و تنیــس روی میــز بــا حضــور  157بازنشســته در بهمنمــاه امســال
برگــزار شــد».
نیکــدل خاطرنشــان کــرد« :از ســه ورزشــکار برتــر رشــتههای ورزشــی
در دو بخــش آقایــان و بانــوان تقدیــر شــد .نفــرات برتــر بــه جشــنواره
ورزشــی بازنشســتگان ،کــه اردیبهشــتماه  97بــه صــورت ملــی در
تهــران برگــزار میشــود ،اعــزام خواهنــد شــد».
وی بــا بیــان اینکــه مراســم اختتامیــه ایــن رقابتهــا در خانــه امیــد
شــهید شــاهمرادی ســمنان بــا حضــور مســئوالن اســتانی برگــزار شــد،
گفــت« :در رشــته شــطرنج آقایــان ،غالمرضــا طالبــی ،محمدحســین
شمســی و محمــد الهیپنــاه اول تــا ســوم شــدند و در گــروه بانــوان
نیــز طاهــره قنبــری ،فاطمــه بیگمخاتمــی و مریــم بهــار بــه مقامهــای
برتــر دســت یافتنــد».
نیکــدل اظهــار داشــت« :در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی آقایــان،
رشــید محمودیــان ،محمدعلــی شــاهورانی نســب و هوشــنگ اســدی
بــه ترتیــب مقامهــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد و در گــروه
بانــوان ،فاطمــه شانســی اول شــد و پروانــه دانایــی و منیــر صحافــی
دوم و ســوم شــدند».
وی تصریــح کــرد« :در رشــته شــنای  50متــر قورباغــه آقایــان بــاالی

65
ســال ،علیاکبــر
ولیــان حائــز رتبــه برتــر شــد و
در گــروه ســنی زیــر  65ســال نیــز مهــدی
اهللبخــش و غالمرضــا وفایینــژاد مقامهــای برتــر را
بــه خــود اختصــاص دادنــد .در رشــته شــنای کرالســینه
آقایــان بــاالی  65ســال ،عبدالحمیــد اعوانــی ،ماشــااهلل شــاهجویی و
حبی ـباهلل دوس ـتمحمدی بــه ترتیــب اول تــا ســوم شــدند .در گــروه
ســنی زیــر  65ســال نیــز علیاکبــر همتــی مقــام اول را از آن خــود
کــرد».
نیکــدل یــادآور شــد« :در رشــته شــنای  50متــر قورباغــه خانمهــای
زیــر  65ســال منصــوره حســنبیکی ،ناهیــد نیکپــور و اقــدس
صالحیــان بــه مقامهــای اول تــا ســوم دســت یافتنــد و در گــروه ســنی
زیــر  65ســال نیــز فاطمــه مخلصــی اول شــد و رقیــه بیگــمآگاه و
فاطمــه خاتمیفــرد دوم و ســوم شــدند».
وی تصریــح کــرد« :در رشــته دارت آقایــان ،محمــد شاهحســینی،
محمدحســین فاضلــی و خلیــل حقیقتپــور جایگاههــای اول تــا
ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد و در بخــش بانــوان نیــز طیهــو
غیاثالدیــن ،اقــدس اعالئیــان و ژیــا انــواری اول تــا ســوم شــدند .در
مســابقات تنیــس روی میــز آقایــان ،علیرضــا پیمانخــواه بــه مقــام
قهرمانــی رســید و عبدالحمیــد محمــدی و محمدابراهیــم صلواتــی
همدانــی رتبههــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص دادنــد .در گــروه
بانــوان نیــز زهــرا صادقــی ،زینــت عاطفیــان و صدیقــه مقیمیــان بــه
ترتیــب در رتبههــای اول تــا ســوم قــرار گرفتنــد».
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استقبال بازنشستگان سیستان و بلوچستان از جشنواره ورزشی
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان سیســتان و بلوچســتان
گفــت :بازنشســتگان کشــوری در ایــن اســتان ،از دومیــن جشــنواره
ورزشــی بازنشســتگان کشــوری ،همچــون دوره گذشــته اســتقبال
کردنــد.
ســعید صحنــه ،بیــان کــرد :دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان
کشــوری ،بــا حضــور چشــمگیر بازنشســتگان در پنــج رشــته دارت،
تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی ،شــنا ،تنیــس روی میــز و شــطرنج،
برگــزار شــد.
وی ادامــه داد :در تنیــس روی میــز آقایــان ،هــادی مــودی ،محمــد
اصالحــی و رضــا یوســفی قاســمی و در بخــش بانــوان ،مریــم یــزدی،
طاهــره حســینی و ناهیــد علیخانــی ،بــه ترتیــب در مــکان هــای
اول تــا ســوم هــر بخــش قــرار گرفتنــد.
صحنــه اظهــار داشــت :در رشــته شــطرنج آقایــان ،عبــاس حکمتــی،
علــی عمرانــی و انوشــیروان بهــاری در رده هــای اول تــا ســوم قــرار
گرفتنــد و در بخــش بانــوان نیــز فاطمــه پــدرام ،حائــز رتبــه برتــر
ایــن رقابــت هــا شــد.
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مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان سیســتان و
بلوچســتان تاکیــد کــرد :در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی
آقایــان ،محمدرضــا اصغــری ،حســن صمیمــی و حســین شــیخی
غیــور رده هــای اول تــا ســوم را بــه نــام خــود ثبــت کردنــد و در
بخــش زنــان نیــز حســنیه ســلوکی و پرویــن ریگــی ،رتبــه هــای
برتــر را از آن خــود کردنــد.
صحنــه بــا اشــاره بــه برگــزاری مســابقات شــنا در دو رشــته کــرال
ســینه و قورباغــه ،تصریــح کــرد :در رشــته کــرال ســینه بانــوان،
خدیجــه مالئــی قاســمی و طاهــره جعفــری زاده و در کــرال ســینه
آقایــان ،علــی پاکــدل مقــام هــای برتــر را کســب کردنــد .در رشــته
قورباغــه نیــز پرویــن ســرگلزائی ،بــه عنــوان مقــام برتــر معرفــی
شــد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :در رشــته دارت آقایــان نیــز حســین
ریگــی و علیرضــا صبــوری و در بخــش بانــوان بنفشــه یعقوبــی ،در
رده هــای برتــر ایــن رقابــت هــا قــرار گرفتنــد.
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مشـارکت  600بازنشسته در
جشنواره ورزشی استان فارس
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان فــارس گفــت« :دومیــن
جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری از  8تــا  11بهمنمــاه در شــیراز
برگــزار شــد کــه طــی آن بیــش از  600بازنشســته در  5رشــته ورزشــی با
یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد».
علیمــراد شــیری بــا اعــام ایــن خبــر گفــت« :در ایــن جشــنواره ورزشــی،
شــرکتکنندگان در رشــتههای شــنا ،تنیــس روی میــز ،دارت ،تیرانــدازی
بــا تفنــگ بــادی و شــطرنج بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد و در پایــان نفرات
اول تــا ســوم هــر رشــته مشــخص شــد».
وی بیــان کــرد« :نفرات برگزیده هر رشــته ورزشــی در جشــنواره کشــوری،
کــه اردیبهش ـتماه ســال آینــده برگــزار میشــود ،شــرکت میکننــد کــه
امیدواریــم رتبههــای برتــر را بــه خــود اختصــاص دهند».
در ایــن مراســم ســیروس پاکفطــرت ،رئیــس هیئــت ورزشهــای همگانی
اســتان فــارس ،نیــز اظهــار داشــت« :ورزش در تمــام مراحــل زندگــی یــک
ضــرورت اســت و نشــاط و ســامتی را بــه دنبــال دارد و بایــد در دورانــی که
ســن افــراد بــاال مـیرود بیشــتر بــه آن توجه شــود».
عضو شــورای اســامی شــهر شــیراز افزود« :شــورای اســامی شــهر شــیراز
توجــه ویــژهای بــه ورزش و توســعه زیرســاختهای موجــود بهویــژه بــرای
بازنشستگان دارد».
پاکفطــرت خاطرنشــان کــرد« :هیئــت ورزشهــای همگانــی اســتان
فــارس آمــاده اســت در مناســبتهای مختلــف برنامــه پیــادهروی را بــا
محوریــت بازنشســتگان برگــزار کنــد و بــه تکریــم آنــان بپــردازد».
در ایــن مراســم از  48بازنشســته مــدالآور در  5رشــته ورزشــی تقدیر شــد.
بــر ایــن اســاس ،در رشــته دارت و در گــروه آقایــان اکبــر برومندنیــا ،ســعید
طاهــری و ابراهیــم شــعف و در گــروه خانمهــا مهــوش رحمانــی ،عفــت
پرویــزی و فریــده متحدگنــگ عناویــن برتــر را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
حســن نبــی عبدالهی ،امین عیســائی و اســعد جعفــری در رشــته تیراندازی
بــا تفنــگ بــادی آقایــان اول تــا ســوم شــدند .در گــروه خانمهــا نیــز
عــذری باقریــان ،محبوبــه ثریاآســا و مرضیــه قنــادی مقامهــای
اول تــا ســوم را بــه دســت آوردنــد.
در رشــته شــطرنج آقایــان ،ســید ریحــاناهلل کشــفی ،بهمــن
رادپــی و علیرضــا فیلــی مقامهــای برتــر را از آن خــود
کردنــد .در گــروه خانمهــا نیــز میتــرا مرجانــی اول شــد،
مــژگان نقــاش دوم و منیــره دهباشــی ســوم شــد .در
رشــته تنیــس روی میــز آقایــان مرتضــی کیهانپــور،

حمیدرضــا
کهــن و حبیــب
شــجاعی بــه ترتیــب اول تا ســوم شــدند.
در گــروه خانمهــا نیــز ناهیــد رحمــانزاده
تهرانی ،شــهره ســجادی و ســهیال حســامی
مقامهــای برتــر را بــه دســت آوردنــد.
در شــنای خانمهــا و در مــاده کــرال ســینه زیــر
 65ســال ،فــروغ ســادات منقــاد ،منیجــه باغــی و فریبــا
فضیلــت معدلــی اول تــا ســوم شــدند .در گــروه بــاالی  65ســال ،مهنــاز
آذری اول شــد و زریندخــت محقــقزاده و عصمــت فســازاده مقامهــای
بعــدی را از آن خــود کردنــد.
در شــنای خانمهــا و در مــاده قورباغــه زیــر  65ســال ،رؤیــا ســلمانی
اول ،زهــرا کشــتکاران دوم و مریــم قدیریــان زهرآبــادی ســوم شــدند .در
گــروه ســنی بــاالی  65ســال نیــز فرزانــه مینــا ،مینــو نعمتالهــی و تامــارا
کلخورانــی رتبههــای برتــر را از آن خــود کردنــد.
در شــنای مــردان و در مــاده کــرال ســینه زیــر  65ســال ،مســعود قدســی
بــه مقــام نخســت رســید و مهــدی عدلــو و کاظــم ســروری دوم و ســوم
شــدند .در گــروه ســنی بــاالی  65ســال نیز خلیــل هاشـمزاده ،عبدالرحمن
باجوونــد و محمدرضــا ســلطانی دشــت بــزرگ اول تــا ســوم شــدند.
در شــنای مــردان و در مــاده قورباغــه زیــر  65ســال ،عظیــم نورینــژاد
ی رضایــی و محمدصــادق قائــدی نیــز مقامهــای دوم و
اول شــد .علـ 
ســوم را از آن خــود کردنــد .در گــروه ســنی بــاالی  65ســال نیــز
حســین صادقــی الری ،غالمحســین فرححــال و علیاصغــر
کریمپورنــژاد شــیرازی بــه ترتیــب اول تــا ســوم شــدند.
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رقابت نزدیک بازنشستگـان استـان
قــزوین در جشنــواره ورزشـی
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان قزویــن
از رقابــت  51نفــر از بازنشســتگان تحــت پوشــش این
صنــدوق در دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان
کشــوری اســتان زنجــان در بهمنمــاه جــاری خبــر
داد.
علــی رجبلــو اظهــار داشــت« :پــس از
اطالعرســانیهای الزم 51 ،نفــر از بازنشســتگان
تحــت پوشــش در رشــتههای شــنا ،دارت ،تنیــس
روی میــز ،تفنــگ بــادی و شــطرنج ثبتنــام
کردنــد».
رجبلــو گفــت« :در رشــته شــنا  15نفــر ،تنیــس
روی میــز  17نفــر ،شــطرنج  6نفــر ،دارت  8نفــر
و در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی نیــز  5نفــر
ثبتنــام و بــا یکدیگــر رقابــت کردنــد».
وی بــا اشــاره بــه نتایــج ایــن رقابتهــا گفــت« :در
تنیــس روی میــز آقایــان ،ســید موســی میرمیــران
اول ،حســین کرمجــو دوم و علــی بهــزاد ســوم
شــدند .در گــروه بانــوان نیــز زهــره حســینپور،
شــیرین میــرزا رفیــع آهــی و زهــرا قــدس شــربیانی
مقامهــای اول تــا ســوم را بــه دســت آوردنــد».
رجبلــو اظهــار داشــت« :در رشــته شــطرنج و در
گــروه آقایــان عبــاس ســمبانیپور و حبیــب حبیبــان
بــه مقامهــای برتــر رســیدند و در گــروه خانمهــا،
ســپهر اردالنــی ،پرویــن کســرئی و زهــرا بناونــد اول
تــا ســوم شــدند .در مســابقات دارت نیــز در گــروه
آقایــان مقــام نخســت بــه حجــت باقــری رســید و
علــی مرادجــان و هوشــنگ زمانــی بــه ترتیــب دوم و
ســوم شــدند .در گــروه بانــوان نیــز انیــس پورخالقــی
بــه مقــام قهرمانــی رســید و پــری حنیفیهــا و
صغــری بیگــم باقــرزاده عناویــن بعــدی را بــه خــود
اختصــاص دادنــد».
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان قزویــن
گفــت« :در مســابقات تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی
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آقایــان ،علــی پرونــدی و علیاصغــر شــکیب بــه
مقامهــای برتــر رســیدند .در گــروه بانــوان نیــز
رقیــه موزهزمینــی و زهــرا باقــرزاده حســینی
مقامهــای برتــر را بــه خــود اختصــاص دادنــد».
رجبلــو بــا اشــاره بــه نتایج مســابقات شــنا نیــز اظهار
داشــت« :در رشــته شــنای کــرال ســینه بــاالی 65
ســال آقایــان ،مقــام اول تــا ســوم بــه ترتیــب بــه
رحمــان میرزاخانلــری ،علیاصغــر مظاهــری و علــی
شــهروان مهــر رســید .در همیــن رشــته ورزشــی و
در گــروه آقایــان زیــر  65ســال ،مصطفــی افشــارنژاد
بــه مقــام قهرمانــی رســید .در رشــته شــنای قورباغــه
بــاالی  65ســال آقایــان نیــز ،ســیدعلی میرمعــزی
مقــام نخســت را از آن خــود کــرد .در گــروه آقایــان
زیــر  65ســال نیــز محمــد بهــزاد اول شــد».
وی همچنیــن گفــت« :در رشــته شــنای کــرال
بانــوان و در گــروه بــاالی  65ســال زهــرا کامــروا
اول شــد و زهــرا جبــاری در جایــگاه بعــدی ایســتاد.
در گــروه زیــر  65بانــوان نیــز ناهیــد پیرمــرادی،
شــهربانو زوارزاده مقــدم و عفــت قاســمی بــه ترتیــب
اول تــا ســوم شــدند .در رشــته شــنای قورباغــه و در
گــروه بانــوان بــاالی  65ســال مقــام برتــر بــه طاهــره
علیاکبــر بیــک رســید و در گــروه خانمهــای زیــر
 65نیــز نرگــس هیزجــی مقــام برتــر را بــه خــود
اختصــاص داد».
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گزارش استان ها

مشارکت  616بازنشسته در دومین
جشنواره ورزشی استان کردستان
مدیــر صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری
اســتان کردســتان از حضور
و مشارکت  ۶۱۶بازنشسته زن و
مــرد در دومیــن جشــنواره ورزشــی
بازنشســتگان کشــوری ایــن اســتان در
بهمنمــاه امســال خبــر داد.
محمــد احمــدی اظهــار داشــت« :در دومیــن
جشــنواره ورزشــی بازنشستگان اســتان کردستان،
 ۶۱۶نفــر از بازنشســتگان کشــوری مــرد و زن در
 ۵رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بادی ،تنیــس روی
میــز ،شــطرنج ،دارت و شــنا شــرکت کردنــد که از
ایــن تعــداد  ۲۰۸نفــر زن و  ۴۰۸نفــر مــرد بودنــد.
در پایــان ایــن جشــنواره از  ۴۶ورزشــکار برتــر
تقدیــر شــد».
وی تصریــح کــرد« :در ســطح کشــور ،اســتان
کردســتان بــا  ۶۱۶ورزشــکار مقــام دوم را از نظــر
تعــداد شــرکتکنندگان در دومیــن جشــنواره
ورزشــی بازنشســتگان بــه خــود اختصــاص داد».
معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار کردســتان نیز
در ایــن مراســم گفــت« :امیدواریم دولتمــردان در
جهــت برطــرف کــردن مشــکالت بازنشســتگان
گام بردارنــد .بازنشســتگان در ابتــدای انقــاب
حضــور فعــال داشــتند و نســلی هســتند کــه امام
(ره) را رهــا نکــرده و انقــاب را تنهــا نگذاشــتهاند.
امــام (ره) همــواره اعتقــاد بــه نظــر ،رأی و دیــدگاه
مــردم داشــت .مــا بایــد در مســیری قــدم برداریم
کــه رضایــت مــردم تأمیــن شــود ،چراکــه اگــر
رضایــت و همراهــی مــردم نباشــد ،قطع ـاً دچــار
مشــکل میشــویم».
حســین خوشاقبــال بــا تأکیــد بــر اینکــه
بازنشســتگان بهتریــن دوران زندگــی خــود را
صــرف تعلیــم ،تربیــت و توســعه جامعــه کردهاند،
اظهــار داشــت« :بازنشســتگان بــا وجــود تمامــی
مشــکالت همچنــان در صحنــه حضــور دارنــد و
همــواره بــه اعتــای کشــور کمــک میکننــد.
امیدواریــم دولتمــردان بــرای برطــرف کــردن
مشــکالت آنــان گام بردارنــد».

مدیــر صنــدوق بازنشســتگی اســتان کردســتان
همچنیــن در بخــش دیگــر ایــن مراســم بــا
معرفــی مــدالآوران  ۵رشــته ورزشــی در اســتان
کردســتان گفــت« :در رشــته تنیــس روی میــز
آقایــان ،ســیاوش زراری و محمــد صدیــق بــه
مقامهــای اول و دوم رســیدند و حمیــد اوالدی
و فاتــح مهــدوی بــه طــور مشــترک ســوم شــدند.
در بخــش بانــوان نیــز ژانــت کرباســچی و گلریــز
اردالن مقــام اول و دوم را بــه دســت آوردنــد و لیال
ذاکــر و شــهین لطفاللهــی مشــترکاً در جایــگاه
ســوم قــرار گرفتنــد».
احمــدی تصریــح کرد« :در رشــته شــطرنج آقایان،
ســیفاهلل شــریفی بــه مقــام نخســت رســید و
مصطفــی بهــروش و آرمــان عمیــدی در جایــگاه
دوم و ســوم قــرار گرفتنــد .در بخــش بانــوان نیــز
پرویــن شــریفی ،نســرین خوشــنواز و پروانــه
عالیــی عنوانهــای برتــر را از آن خــود کردنــد».
وی ادامــه داد« :مدالهــای طــا ،نقــره و برنــز
مســابقات رشــته دارت آقایــان بــه ترتیــب بــه
عابدیــن زمانفرســا ،بهاءالدیــن رســتمی و ســید
اشــرف احمــدی رســید .در بخــش بانــوان نیــز
نســرین رحمتپنــاه ،فاطمــه صالحــی صاحــب و
شــهین احمــدی حائــز رتبههــای برتــر شــدند».
احمــدی گفــت« :در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ
بــادی آقایــان ،فریــد عزتپــور ،ناصــر قادرمــرزی
و عبــداهلل امینــی مقامهــای اول تــا ســوم را بــه
دســت آوردنــد .در بخــش بانــوان نیــز مهــری
فاتحــی مقــام اول ،صدیقــه عزیــزی مقــام دوم و
زهــرا حســینی مقــام ســوم را کســب کردنــد».
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان
کردســتان همچنین تصریــح کرد« :در مســابقات
شــنای آقایــان بــاالی  ۶۵ســال و در مــاده کــرال
ســینه ،محمــد فرجــی موفــق بــه کســب عنــوان
برتــر شــد .در رشــته شــنای  ۵۰متــر قورباغــه
در ایــن رده ســنی نیــز شــاپور عباســی ،ناصــر
ســلطانی و محمــد ناجــی احمــدزاده حائــز
رتبههــای اول تــا ســوم شــدند».
احمــدی ادامــه داد« :امجــد احمــدی ،کریــم

خیرآبــادی و داریــوش زراری مقامهــای برتــر
رقابتهــای شــنای کــرال ســینه در بخــش
آقایــان زیــر  ۶۵ســال را بــه خــود اختصــاص
دادنــد .در همیــن رده ســنی و در رشــته شــنای
قورباغــه نیــز ایــوب عبــدی ،منوچهــر مــرادی
ســلیمی و مهــرداد مــرادی ســلیمی موفــق بــه
کســب مقامهــای اول تــا ســوم شــدند».
وی اضافــه کــرد« :در رقابتهــای شــنای بانــوان
بــاالی  ۶۵ســال و در رشــته  ۵۰متــر قورباغــه،
مهــری هوشــیاریان رتبــه اول را بــه دســت آورد.
در همیــن رده ســنی و در رشــته کــرال نیــز پروانه
فالحــی و حوریلقــا نقشــبندی بــه مقامهــای
برتــر رســیدند».
احمــدی تصریــح کــرد« :در مســابقات شــنای
بانــوان زیــر  ۶۵ســال و در رشــته کــرال ،شــهناز
مشــحون و مهــری قاســم کریمــی بــه ترتیــب
مقــام اول و دوم و ثریــا گوهــری و پرویــن
قادریدوســت مشــترکاً ســوم شــدند .در رشــته
 ۵۰متــر قورباغــه نیــز گلنــار قهرمانــی اول شــد و
فریبــا پاکــزاد و بهجــت عربــی جایگاههــای بعدی
را بــه دســت آوردنــد».
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رقابت  175بازنشسته ورزشکار در دومین
جشنـواره ورزشی استان کرمان

مدیــر
صنــدوق
بازنشســتگی
کشــوری اســتان
کرمــان گفــت :در
راســتای اشــاعه فرهنــگ
نشــاط و ســامت در بیــن
کشــوری
بازنشســتگان
جشــنواره
دومیــن
ورزشــی اســتانی در
 ۵رشــته ورزشــی
شــامل تنیــس روی میــز،
شــطرنج ،تیرانــدازی ،شــنا
و دارت از  ۸تــا  9بهمــن مــاه
1396در اســتان کرمــان برگــزار شــد.
محمدابراهیــم خادمــی اظهــار داشــت :در
ایــن مســابقات  88نفــر زن 87 ،نفــر مرد و در
مجمــوع  175نفــر از بازنشســتگان بــه مــدت
2روز بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد و در
اختتامیــه ایــن رویــداد مهــم کــه بــا حضــور
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مســئوالن ،مــدال آوران وخانــواده آنــان
درخانــه امیــد بازنشســتگان کشــوری کرمــان
برگــزار شــد از  36ورزشــکار برتــر در ایــن
مســابقات بااهــدای لــوح و مــدال قهرمانــی و
جوایــز غیرنقــدی تقدیــر شــد.
وی افــزود :در رشــته تنیــس روی میــز آقایان،
مهــدی پورجاللــی ،غالمعلــی بجنــوردی ارباب
ومحمدعلــی مهــدوی بــه ترتیــب مقــام هــای
اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد و
در بخــش بانــوان نیــز مهیــن هنرجــو ،زهــرا
حســین نخعــی و نیکتــا زنــدی حائــز رتبــه
هــای برتــر ایــن رشــته ورزشــی شــدند.
خادمــی گفــت :در رشــته شــطرنج آقایــان،
فتــح الــه شــمس الدیــن مقــام نخســت ایــن
مســابقات راکســب کــرد و علــی صفائــی و
عبــاس ســلیمانی نیــز در جایــگاه هــای دوم
و ســوم قــرار گرفتنــد .در بخــش بانــوان
نیــز کبــری کاشــانی ،ایــران ســتاری و
زهراکریمــی زاده مقــام هــای برتــر را از آن
خــود کردنــد.
وی اضافــه کــرد :در رشــته دارت آقایــان بــه
ترتیــب احمــد بیــت اللهــی و ضیاءالدیــن
جابــری نســب ،مقــام هــای اول و دوم را
کســب کردنــد و در گــروه بانــوان هــم پرویــن
موســوی ،صدیقــه حســن نــژاد رنجبــر و
ســیمین شــعبان نــژاد بــه ترتیــب مقــام هــای
اول تــا ســوم رابــه خــود اختصــاص دادنــد.
خادمــی همچنیــن تصریــح کــرد :در رشــته
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تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی و در گــروه
آقایــان ،مهــدی امیرپــور ماهانــی ،احمــد
جعفــری هوتکــی و نصرالــه پورجاللــی
عناویــن برتــر را بــه خــود اختصــاص دادنــد و
در گــروه بانــوان نیــز فــرح ناصــری ،وجیهــه
کاظمــی و تابنــده شــاکری مقــام هــای اول
تــا ســوم را از آن خــود کردنــد.
وی ادامــه داد :در رشــته شــنای  ۵۰متــر
قورباغــه و در گــروه آقایــان زیــر  ۶۵ســال،
غالمرضــا بیگلــری حائــز رتبــه برتــر شــد
و در گــروه ســنی زیــر  ۶۵ســال شــنای
کــرال ســینه نیــز علــی بحرینــی صفــت و
محمدحســن ابوســعیدی مقــام هــای اول و
دوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد .در رشــته
شــنای کــرال ســینه بــاالی  ۶۵ســال آقایــان
نیــز علــی اکبرعطــارزاده ،احمــد پورجاللــی و
محمــد رضائــی زاده بــه ترتیــب اول تــا ســوم
شــدند.
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان
کرمــان تصریــح کــرد :در رشــته شــنای ۵۰
متــر قورباغــه زیــر  ۶۵ســال خانــم هــا،
ســیمین عــرب پــور حائــز رتبــه برتــر شــد و
اقــدس نــادری و فروزنــده نصیــری بــه مقــام
هــای دوم و ســوم دســت یافتنــد .در گــروه
ســنی زیــر  ۶۵ســال رشــته شــنای کــرال
ســینه بانــوان نیــز مریــم مالحســینی اول
شــد و صدیقــه بهرامپــور و مســرور شــعار بــه
ترتیــب دوم و ســوم شــدند.

گزارش استان ها

تقدیر از  44ورزشکار برتر در جشنواره ورزشی استان کرمانشاه
بــا تقدیــر از  44ورزشــکار برتــر در  5رشــته ورزشــی ،دومیــن جشــنواره
ورزشــی بازنشســتگان اســتان کرمانشــاه بــه کار خــود پایــان داد.
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان کرمانشــاه در مراســم
اختتامیــه دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری ایــن
اســتان هــدف از برگــزاری ایــن جشــنواره را اشــاعه روحیــه نشــاط و
شــادابی در بیــن بازنشســتگان دانســت و افــزود« :ایــن رقابتهــا در 5
رشــته ورزشــی دارت ،تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی ،شــطرنج ،تنیــس
روی میــز و شــنا بــه صــورت همزمــان در کرمانشــاه و  30مرکــز اســتان
دیگــر برگــزار شــد».
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور مدیــرکل اداره ورزش و جوانــان اســتان،
اعضــای شــورای شــهر کرمانشــاه ،برخــی از مســئوالن اســتانی و
مقــامآوران و بازنشســتگان تحــت پوشــش برگــزار شــد ،جلیــل رحیمــی
صــدر ،مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کرمانشــاه ،بــه برخــی خدمــات ایــن
صنــدوق اشــاره کــرد ازجملــه پرداخــت وام قرضالحســنه  ۴میلیــون
تومانــی بــا بهــره  ۴درصــد ،برگــزاری تورهــای زیارتــی و ســیاحتی و
اعــزام بازنشســتگان بــه ســفر کربــا و نجــف از کرمانشــاه بــا یارانــه
صنــدوق بازنشســتگی ،ارائــه شــش خدمــت صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری از طریــق نرمافــزار خاتــم شــامل فیــش حقوقــی ،حکــم
بازنشســتگی ،مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد و  ...و از تــاش بــرای
ارتقــای ایــن خدمــات خبــر داد .وی بــا اشــاره بــه ثبتنــام  187نفــر
از بازنشســتگان زن و مــرد اســتان کرمانشــاه در ایــن جشــنواره ورزشــی
گفــت« :از ایــن تعــداد ثبتنامکننــده کــه از  8تــا  11بهمنمــاه بــه
رقابــت پرداختنــد 44 ،نفــر بــه عناویــن برتــر دســت یافتنــد».
رحیمــی صــدر بــا اشــاره بــه نفــرات برتــر در رشــتههای پنجگانــه
گفــت« :در مســابقات تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی و در بخــش آقایــان،
ایــرج مرادیــن نفــر اول ،شــهریار نوراالصل نفــر دوم و ســیدمراد
خاموشــی نفر ســوم شــدند .در بخــش خانمهــا نیــز فاطمــه
نورآیند نفــر اول شــد و فرشــته کرمــی و فریبــا عظیمی بــه مقامهــای
دوم و ســوم دســت یافتنــد».

وی ادامــه داد« :در مســابقات تنیــس روی میــز بانــوان ،منظــر الیاســی،
مریــم ســرداری و راضیــه بورقــان فراهانی بــه مقامهــای برتــر دســت
یافتنــد .در بخــش آقایــان نیــز یــداهلل هرمزینژاد نفــر اول شــد و
مصطفــی مروتــی و اســداهلل روشــنی به مقامهــای بعــدی رســیدند».
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کرمانشــاه همچنیــن بــه نتایــج مســابقات
شــطرنج اشــاره کــرد و گفــت« :در بخــش آقایــان مســعود میرمعینی بــه
مقــام قهرمانــی رســید و مســعود قــاری و فریــدون ارشــادی در جایــگاه
دوم و ســوم قــرار گرفتنــد .در بخــش بانــوان نیــز طیبــه بهرامــی،
صغــری رســتمی و زهــرا محرابی بــه مقامهــای برتــر رســیدند».
رحیمــی صــدر بــا اشــاره بــه نتایــج مســابقات شــنا در دومیــن
جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری اســتان کرمانشــاه نیــز گفــت:
«در ایــن مســابقات در بخــش خانمهــا و در رشــته کــرال زیــر 65
ســال ،پروانــه عطایــی ،پرویــن حســینی و مهنــاز مکــری اول تــا ســوم
شــدند .در گــروه بــاالی  65ســال نیــز فریــده زرنگار بــه مقــام برتــر
دســت یافــت .در رشــته شــنای قورباغــه خانمهــای زیــر  65ســال،
شــکوفه زرنــگار اول شــد و لیــدا فخــاری و مریــم میرعبدالباقــی دوم
و ســوم شــدند».
وی افــزود« :مســابقات شــنای آقایــان نیــز در رشــته کــرال ســینه
و در گــروه زیــر  65ســال برگــزار شــد و بــه ترتیــب حســین مــراد
دبیریــان ،حجـتاهلل بهــزادی و خیــراهلل بخشــایی اول تــا ســوم شــدند.
در گــروه آقایــان بــاالی  65ســال نیــز کامــران فقیهــی اول شــد و
مهــدی حشــمتزاد و علــی الماســی مقامهای دوم و ســوم را بــه خــود
اختصــاص دادنــد».
رحیمــی صــدر گفــت« :در شــنای قورباغــه بــاالی  65ســال نیــز منصــور
بازغــی ،حمیدرضــا صمــدزاده و علیرضــا زرنگار بــه مقامهــای
برتــر دســت یافتنــد .در گــروه زیــر  65ســال نیــز محمدرســول
پاکقدم اول شــد ،ایــرج اســماعیلزاده به مقــام دوم رســید و اکبــر
نیــکروز نیــز ســوم شــد».
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تقـدیر از ورزشکاران برتر در جشنواره
ورزشـی کهگیـلویه و بـویر احمـد
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد
گفــت« :دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری اســتان
کهگیلویــه و بویراحمــد بــا حضــور  130ورزشــکار بازنشســته برگــزار
شــد و در پایــان از  27ورزشــکار تقدیــر شــد».
اکبــر گــودرزی بــا بیــان اینکــه  130نفــر از بازنشســتگان کشــوری در 5
رشــته شــنا ،تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی ،شــطرنج ،دارت و تنیــس روی
میــز بــه رقابــت پرداختنــد ،گفــت« :در پایــان رقابتهــای ورزشــی از
 27ورزشــکار برتــر بــا اهــدای لــوح و مــدال قهرمانــی تقدیــر شــد».
گــودرزی اظهــار داشــت« :در رشــته تنیــس روی میــز آقایــان ســید
عبدصمــد رضایــی ،صحبــتاهلل کشــاورز زاده و حــداد جاودانــه بــه
ترتیــب مقامهــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد .در
بخــش بانــوان نیــز شــهین بیـکزاده ،عافیــه دیالــه و تهمینــه جبرئیــان
حائــز رتبههــای برتــر شــدند».
وی ادامــه داد« :در رشــته شــطرنج آقایــان نیــز غالمحســین آبشــار،
منوچهــر عزیــزی و هدایـتاهلل حاجـیزاده بــه ترتیــب مقامهــای اول تــا
ســوم را بــه دســت آوردنــد و در بخــش بانــوان زهــرا رحیمــی بــه مقــام
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قهرمانــی رســید».
گــودرزی تصریــح کــرد« :در رشــته دارت آقایــان ،مقامهــای اول
تــا ســوم بــه محمدرحیــم نعمتــی ،حمیــد محمــدی و مهرعلــی
جعفــریزاده رســید .در بخــش بانــوان نیــز گلآرام علیــزاده ،صبیحــه
ســعدی و پروانــه بیــات مقامهــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص
دادنــد».
وی همچنیــن گفــت« :در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی آقایــان،
نصــراهلل فرهــادی ،نعمــتاهلل نیکبیــن و شــاپور اکبــری بــه ترتیــب
مقامهــای برتــر را بــه دســت آوردنــد .در بخــش بانــوان نیــز شــیرین
گلبارونــی کریــک ،هاجــر مــرادی کشــکولی و گردآفریــن بویراحمــدی
فــرد رتبههــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد».
گــودرزی بــا اشــاره بــه اینکــه رحم ـتاهلل عباسنــژاد ،ســیدعبدالعظیم
پورالحســینی و غالمرضــا رســم مقامهــای برتــر مســابقات شــنای
قورباغــه آقایــان زیــر  65ســال را بــه دســت آوردنــد ،گفــت« :در همیــن
رشــته ورزشــی و در گــروه بانــوان ،پریــوش ســعادت نصرآبــاد ســفلی
مقــام قهرمانــی را از آن خــود کــرد».
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تقدیـر از  36بـازنشستـه
ورزشکار در استان گلستـان

مراســم اختتامیــه دومیــن جشــنواره ورزشــی اســتان گلســتان بــرای تقدیر
از  36ورزشــکار برتــر در خانــه مهــر گــرگان برگــزار شــد .در ایــن مراســم
معــاون اســتاندار ،مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،مدیــران شــورای
هماهنگــی و دســتگاههای اجرایــی اســتان و همچنیــن بازنشســتگان و
مــدالآوران حضــور داشــتند.
رضــا جعفــری ،مدیر صندوق بازنشســتگی اســتان گلســتان ،در این مراســم
بــا ارائــه گزارشــی از فعالیتهــا و اقدامــات ایــن مدیریــت بــرای برگــزاری
هرچــه باشــکوهتر ایــن دور از مســابقات ورزشــی گفــت« :در جشــنواره
ورزشــی ایــن دوره اســتان گلســتان 186 ،نفــر از بازنشســتگان زن و مرد در
 5رشــته ورزشـــــی دارت ،تیرانــدازی با تفنـــــگ بادی ،تنیــس روی میز،
شــنا و شــطرنج بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد».
وی بــا اشــاره بــه قهرمانــان رشــته دارت گفــت« :قربانعلــی اســکندری،
حســن نامــور و ســید علیاکبــر میرحســینی در بخــش آقایــان و کبــری
کالتــی ،عزیــزه مرادپــور و فرشــته نصیــری در بخــش بانــوان در این رشــته
ورزشــی رتبههــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد».
جعفــری ادامــه داد« :در رشــته تیرانــدازی بــا تفنگ بــادی در گــروه آقایان،
مهــدی شــربتدار ،علیاصغــر خســروی مهــر و فرهــاد جــاودان عناویــن
برتــر را بــه خــود اختصــاص دادنــد و در گــروه بانــوان نیــز شــهناز حدادیان،
فاطمــه ســلطان صانعــی و مهــوش ســبحانی اول تــا ســوم شــدند».
وی تصریــح کــرد« :در رشــته تنیــس روی میــز آقایــان ،علــی دبــاغ اول
شــد و علــی بزرگمهــر و روحاهلل کالنتــری دوم و ســوم شــدند .در بخــش
بانــوان نیــز مریــم ایــزدی ،شــهال شــهابی و شــهناز پاکــزاد بــه ترتیــب بــه
مقامهــای اول تــا ســوم دســت یافتنــد».
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی گلســتان افــزود« :در رشــته شــنای آقایــان و
در مــاده کــرال بــاالی  65ســال ،حمیــد یانســری ،ســیدرضا کاظمــی و

غالمرضــا کبیــر اول تــا ســوم شــدند و در گــروه ســنی زیــر  65ســال نیــز
نورمحمــد اونــق ،عبدالمجید مشــایخ و حســین خانعلـیزاده عناویــن برتر را
بــه خــود اختصــاص دادنــد».
جعفــری اظهــار داشــت« :در شــنای بانــوان و در مــاده کــرال بــاالی 65
ســال ،طاهــره گلســتانی بــه مقــام اول رســید .در گــروه ســنی زیر  65ســال
نیــز حمیــده پوراکبــر اول شــد و رحیمــه قنــادان و طاهــره رضاقلینــژاد
رتبههــای بعــدی را بــه دســت آوردنــد .در مــاده شــنای قورباغــه نیــز
مهــوش علــی مختــاری و خدیجــه عراقــی دشــتی رتبههــای برتــر را بــه
خــود اختصــاص دادنــد».
وی در ادامــه بــا معرفــی نفــرات برتــر مســابقات شــطرنج آقایان و بانــوان نیز
گفــت« :در بخــش آقایــان ،حــاج محمــد شــرافتنیا ،رحم ـتاهلل روحــی و
رحمـتاهلل روشــنی اول تــا ســوم شــدند و در بخــش بانــوان شــهین فنایــی،
فاطمــه صفــار و معصومــه خواجــه مقامهــای برتــر را از آن خــود کردنــد».
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افزایش کمی و کیفی مسابقات ورزشی
بـازنشستگان در استــان مـرکـزی
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان مرکــزی گفــت« :دومیــن
جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری در اســتان مرکــزی در شــهر
اراک بــا  139نفــر ثبتنامکننــده از  8الــی  11بهمــن برگــزار شــد».
علیرضــا جاللــی اظهــار داشــت« :در ایــن رقابتهــا  139نفــر شــرکت
کردنــد کــه در پایــان  37نفــر از بازنشســتگان موفــق بــه کســب مقــام
اول تــا ســوم در  5رشــته ورزشــی شــدند».
جاللــی بــا بیــان اینکــه  22نفــر از آقایــان و  15نفــر از خانمهــا
ایــن مدالهــا را از آن خــود کردنــد ،گفــت« :از ویژگیهــای ایــن
مســابقات ،افزایــش تعــداد ورزشــکاران و بهبــود ســطح بازیهــا
نســبت بــه ســال گذشــته بــود .همچنیــن رقابتهــا در فضایــی بســیار
دوســتانه انجــام شــد کــه نتیجــه آن افزایــش امیــد و نشــاط در بیــن
بازنشســتگان تحــت پوشــش بــود».
وی تأکیــد کــرد« :بازنشســتگان ورزشــکار بــا وجــود همــه محدودیتها
و مشــکالت موجــود ،در ایــن دوره از مســابقات ورزشــی ،بــرای افزایــش
نشــاط و ســامت جســم و روح خــود تــاش کردنــد .قطعــاً لیاقــت
بازنشســتگان کــه  30ســال از بهتریــن دوران زندگــی خــود را بــرای
خدمــت بــه کشــور ســپری کردهانــد ،بیــش از ایــن اســت و مــا
مســئوالن مدیــون تالشهــای دیــروز ایــن عزیــزان هســتیم».
جاللــی تصریــح کــرد« :صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ایــن
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جشــنواره ورزشــی بــه اهــداف ســهگانه خــود یعنــی کاهــش
فقــر حرکتــی ،ترویــج فرهنــگ نشــاط و امیــد ،و ارتقــای ســامت
بازنشســتگان رســیده اســت .ایــن مســابقات در اســتان مرکــزی بــه
همــت خــود بازنشســتگان برگــزار شــد ،کــه جــای خــدا قــوت و
تبریــک دارد».
وی بــا اشــاره بــه اســامی نفــرات اول تــا ســوم رشــتههای ورزشــی
گفــت« :در رشــته تنیــس روی میــز آقایــان ،غالمرضــا محمــدی ،احــد
رضایــی و ابوالفضــل باللــی اول تــا ســوم شــدند .در گــروه خانمهــا
نیــز رضــوان واالپــور اول شــد و اشــرف قریشــی و شــیرین نــوری بــه
ترتیــب دوم و ســوم شــدند».
جاللــی یــادآور شــد« :در رشــته ورزشــی شــطرنج آقایــان نیــز
غالمرضــا گرگونــد مقــام اول را کســب کــرد و ناصــر مهرپــرور و
عبــاس منصــوری جایگاههــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
در گــروه خانمهــا نیــز عشــرت فراهانــی ،ناهیــد حجــت و فاطمــه
بوالحســنی عناویــن اول تــا ســوم را کســب کردنــد .در مســابقات دارت
آقایــان غالمرضــا بهرامــی ،صفرعلــی علیآبــادی و محســن امیــری
اول تــا ســوم شــدند .در بخــش خانمهــا ،منیــر آهنگرانــی اول ،پــوران
فخــری دوم و رفعــت موچانــی ســوم شــدند».
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان مرکــزی همچنیــن
گفــت« :در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی آقایــان ،ســید مصطفــی
فخــاری بــه مقــام قهرمانــی رســید و محمــد یوســفی و علــی آهنگرانــی
فراهانــی در جایــگاه بعــدی قــرار گرفتنــد .در بخــش خانمهــا نیــز
ســهیال زندیــه وکیلــی اول شــد و کیــوان علیاحمــدی و مینــو نظامــی
دوم و ســوم شــدند».
جاللــی بــا اشــاره بــه نتایــج مســابقات شــنا نیــز اظهــار داشــت:
«در شــنای کــرال ســینه آقایــان بــاالی  65ســال قاســم محتشــمی
و غالمعلــی شــیخینژاد مقامهــای برتــر را از آن خــود کردنــد .در
گــروه ســنی زیــر  65ســال نیــز بــه ترتیــب رضــا کریمــی ،محمدرضــا
محمــدی و ابراهیــم آســنجرانی اول تــا ســوم شــدند».
وی ادامــه داد« :در شــنای قورباغــه آقایــان بــاالی  65ســال بهمــن
میرســعیدی و غالمعبــاس صفــری جایگاههــای برتــر را بــه خــود
اختصــاص دادنــد .در گــروه زیــر  65ســال
نیــز کاظــم جنیــدی اول شــد و حمیــد
شــبیری و مســعود فتاحــی دوم و ســوم
شــدند».
جاللــی تصریــح کــرد« :در رشــته
شــنای کــرال خانمهــا و در گــروه
ســنی بــاالی  65ســال فاطمــه
هاشــمی مقــام برتــر را بــه دســت آورد
و در گــروه زیــر  65ســال مریــم باقــری
ایــن عنــوان را بــه خــود اختصــاص داد.
همچنیــن در رشــته شــنای قورباغــه
زیــر  65ســال بانــوان مهیــن باقــری
بــه مقــام قهرمانــی دســت یافــت».
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حضور  232ورزشکار در جشنواره
ورزشـی بـازنشستگـان همـدان
سرپرســت صنــدوق بازنشســتگی کشــوری همــدان ،از مشــارکت
 232ورزشــکار ،در دومیــن جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان
کشــوری خبــر داد و گفــت :ایــن مســابقات در رشــته هــای تنیــس
روی میــز ،شــنا ،دارت ،تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی و شــطرنج،
برگــزار شــد.
روح اهلل افشــار بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :در رشــته تنیــس روی
میــز آقایــان ،فرهــاد ظهیــری ،نعيــم حــق شــناس و محمدرضــا
كفاشــيان و در بخــش بانــوان زهــرا رضــی ،طوبــي بخشــي ســنقري
و فریبــا فتحیــان ،بــه عنــوان نفــرات اول تــا ســوم معرفــی شــدند.
وی در ادامــه بیــان کــرد :در رشــته دارت بخــش آقایــان ،حســين
كاظمــي يگانــه ،حميــد گرجــي و رضــا وفائــي فــرد و در بخــش
بانــوان ليــا قمــري ،شــهين رحیمــی و زهــرا تارخيــان ،در جایــگاه
هــای اول تــا ســوم قــرار گرفتنــد.
افشــار بــا بیــان اینکــه رشــته شــنا در دو بخــش زیــر  65ســال
و بــاالی  65ســال برگــزار شــده اســت ،اظهــار داشــت :در رشــته
شــنای کــرال ســینه زیــر  65ســال آقایــان حمیــد شــکری ،حمیــد
هاشــمی ســعید و مســعود عبدلــی و در همیــن رشــته در بخــش
بانــوان ،شــهال شــکرائیان ،میتــرا شــکرائیان و معصومــه موســوی
ســتوده ،مقــام هــای اول تــا ســوم را از آن خــود کردنــد .در شــنای

کــرال ســینه بــاالی  65ســال آقایــان نیــز حميــد شــهبازي و در
بخــش بانــوان ،مهــري بيــداري ،بــه عنــوان نفــرات برتــر معرفــی
شــدند.
سرپرســت صنــدوق بازنشســتگی کشــوری همــدان اضافــه کــرد :در
شــنای قورباغــه زیــر  65ســال آقایــان ،مســعود جهانگــرد ،حجــت
اهلل رحیمــی و رضــا قنبريــان و در بخــش بانــوان ،محبوبــه قربانــي
قهرمــان ،فاطمــه شــریفی و فاطمــه ســنگی ،در رده هــای اول تــا
ســوم قــرار گرفتنــد .حشــمت اهلل خاكســار و رضــوان خوشــنویس
نیــز در شــنای قورباغــه بــاالی  65ســال ،بــه مقــام برتــر دســت
یافتنــد.
افشــار خاطرنشــان کــرد :در رشــته شــطرنج آقایــان اســماعيل علــي
بابائــي ،حميــد پــاك خــو و مهــدي فاتحيــان و در بخــش بانــوان،
فريــده ثمــري ،پرويــن لشــني و كبــري الماســي ،در مــکان هــای
اول تــا ســوم قــرار گرفتنــد.
وی بــه رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی اشــاره کــرد و گفــت:
در تیــر انــدازی بــا تفنــگ بــادی آقایــان غالمرضــا محتجــب،
محمدرضــا قهــري صارمــي و مســعود صادقــي و دربخــش بانــوان،
زهــره اميــري ،معصومــه ثمــري و زهــرا فرخــي ،بــه مقــام هــای اول
تــا ســوم رســیدند.
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گزارش استان ها

رقابت  82بـازنشسته ورزشکـار در استـان یزد
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان
یــزد از رقابــت  82بازنشســته ورزشــکار در دومیــن
جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان کشــوری در ایــن
اســتان در بهمنمــاه امســال خبــر داد.
محمــود زارع شــاهی بــا اعــام ایــن خبر گفــت« :این مســابقات
در ســالن جــوان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی یــزد بــا
حضــور  82نفــر در دو بخــش بانــوان و آقایــان و در  5رشــته ورزشــی
دارت ،شــنا ،تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی ،تنیــس روی میز و شــطرنج برگزار
شد » .
زارع شــاهی اظهــار داشــت« :در مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره بــه نفرات
اول تــا ســوم هــر رشــته ورزشــی مــدال قهرمانــی بــه همــراه جوایــز نقــدی
و لــوح تقدیــر اهــدا شــد».
وی بــا اشــاره بــه مــدالآوران  5رشــته ورزشــی گفــت« :در رشــته شــنا ماده
کــرال بانــوان ،فرانــک داروغــه ،زهــرا زاهدیفــرد و صدیقــه جاللپــور اول تا
ســوم شــدند .همچنیــن در مــاده قورباغــه نیــز فــروغ امینالرعایــا ،شــهین
صالحــی ابرقوئــی و اعظــم ســرخوش بــه عناویــن برتــر دســت یافتند».
زارع شــاهی ادامــه داد« :در رشــته ورزشــی دارت ،طاهــره جاللپــور و
پــوران افــروغ رتبههــای اول و دوم را از آن خــود کردنــد و ربابــه جبــاری و
طیبــه کبودســاز در رشــته ورزشــی تنیــس روی میــز عناویــن قهرمانــی را
کســب کردنــد».
وی اظهــار داشــت« :در شــطرنج نیــز عصمــت حسـنزاده بافقــی ،منصــوره
تفضلــی مهرجــردی و شایســته کبودســاز یــزدی بــه ترتیــب اول تــا ســوم
شدند».
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان یــزد بــا اشــاره بــه نفــرات
اول تــا ســوم  5رشــته ورزشــی در بخــش آقایــان نیــز گفــت« :در گــروه
آقایــان و در رشــته ورزشــی دارت ،محمدجــواد آقایــی بافقــی اول شــد و
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محمدمهــدی قانــع عزآبــادی و محمدحســین اســدی در جایگاههــای
بعــدی قــرار گرفتنــد .در رشــته ورزشــی تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی نیــز
محمدرضــا دســتجردی املشــی ،عباســعلی رعیــت ابراهیمآبــادی و رضــا
فالحنــژاد اول تــا ســوم شــدند».
زارع شــاهی تصریــح کــرد« :در رشــته تنیــس روی میــز ،محمدحســین
کبودســاز یــزدی اول ،ناصــر شــیرانی دوم و ذبیحاهلل خواجهای ســوم شــدند.
در شــطرنج نیــز حبیـباهلل تقیپــور مقــام نخســت را بــه خــود اختصــاص
داد و ســید محمــود بخشــایش و علیمحمــد مروینــام بــه ترتیــب دوم و
ســوم شــدند».
وی یــادآور شــد« :در رشــته شــنای آقایــان و در مــاده کــرال ســینه،
محمدرضــا ســالم اول شــد و علــی کارگــر دهقانــی مقــام دوم را بــه خــود
اختصــاص داد .همچنیــن محمدحســن مهــراب یزدی مقام نخســت رشــته
شــنای قورباغــه را بــه خــود اختصــاص داد».
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خانه های امید استان اصفهان

اصفهـان،چشمانتظـارخانهامیـدبازنشستگـان
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان اصفهــان گفــت« :ایــن اســتان
هماکنــون بــا  90هــزار بازنشســته  7درصــد جمعیت بازنشســتگان کشــوری
را بــه خــود اختصــاص داده اســت امــا بــرای ایــن جمعیــت فقــط ســه خانــه
امیــد فعــال در شــهرهای شــهرضا ،خمینیشــهر و آران و بیــدگل وجــود
دارد».
شــهروز عبــادی بــا بیــان اینکــه از ایــن تعــداد  55درصــد جمعیــت
تحــت پوشــش اســتان ،مربــوط بــه شــهر اصفهــان و مابقــی مربــوط بــه
شهرســتانهای اســتان اصفهــان اســت ،گفــت« :بــا وجــود جمعیــت بــاالی
بازنشســتگان کشــوری در شــهر اصفهــان ،هنــوز ایــن شــهر خانــه امیــدی
بــرای فعالیــت بازنشســتگان تحــت پوشــش نــدارد».
عبــادی بیــان داشــت« :مدیریــت صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در اصفهان
الیحه منزلت شــهروندان را به دبیرخانه شــورای ســالمندان اســتان پیشــنهاد
کــرده کــه پــس از تصویــب در شــورای شــهر اصفهان و بــا همــکاری معاونت
فرهنگــی شــهرداری ،بازنشســتگان بــه صــورت رایــگان یــا بــا  50درصــد
تخفیــف از خدمــات معاونــت فرهنگــی شــهرداری و اداره کل ورزش و جوانان
اســتان اســتفاده میکننــد».
وی ادامــه داد« :در حــال حاضــر بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی شــهرداری
اصفهــان در چهــار پــارک مهــم شــهر ،هــر هفتــه بــرای بازنشســتگان
کالسهــای آلزایمــر و تغذیــه تشــکیل میشــود .همچنیــن تورهــای
اصفهانگــردی نیــز بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی شــهرداری بــرای
بازنشســتگان تحــت پوشــش برگــزار میشــود».
عبــادی بــا بیــان اینکــه بخــش عمــده فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در خانههــای امیــد صــورت میگیــرد ،اظهار
داشــت« :هــدف از ســاخت و راهانــدازی خانههــای امیــد غنیســازی اوقــات
فراغــت و ارائــه خدمــات رفاهــی ،تفریحــی ،درمانــی و خدماتــی بیشــتر بــه
بازنشســتگان است».
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه
خانههــای امیــد نیازمنــد تدویــن چــارت ســازمانی و اصــاح ســاختار اداری
هســتند ،اظهــار داشــت« :وظایــف متولیــان ایــن خانههــا بایــد مشــخص
باشــد تــا بــا شفافســازی فعالیتهــا و هماهنگــی بــا مدیریــت صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری در اســتان ،شــاهد مشــکالت کمتــری باشــیم».
عبــادی بــا اشــاره بــه وضعیــت خانههــای امیــد در ســایر بخشهــای اســتان
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بیــان داشــت« :خانــه امیــد نجفآبــاد در پــارک اللــه این شهرســتان بــا 600
میلیــون تومــان اعتبــار و بــا زیربنــای  700مترمربــع در حــال ســاخت اســت
کــه تاکنــون  90درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و تا پایــان امســال افتتاح
میشــود».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته در اســتان اصفهــان ســه خانــه امیــد
در شــهرهای خمینیشــهر ،آران و بیــدگل و شــهرضا بــه صــورت همزمــان
افتتــاح شــده اســت ،گفــت« :خانههــای امیــد اســتان اصفهــان در ایــن ســه
شــهر ،مســتقل از کانونهــای بازنشســتگی فعالیــت میکننــد و تمامــی
بازنشســتگان اعــم از اعضــای کانونهــا و دیگــر بازنشســتگان میتواننــد از
خدمــات ایــن خانههــا اســتفاده کننــد».
عبــادی بــه فعالیتهــای مســتمر خانــه امیــد شــهرضا اشــاره و بیــان کــرد:
«فعالیتهــای گســترده آموزشــی شــامل کالسهــای زبــان انگلیســی،
آمــوزش ســفرهآرایی ،گلــدوزی ،شــیرینیپزی ،آشــپزی و کالسهــای
آلزایمــر ،مهارتآمــوزی فنــی و حرفــهای و دورههــای آمــوزش تغذیــه در
خانــه امیــد شــهرضا برگــزار میشــود».
وی افــزود« :ســفرهای ســیاحتی و زیارتــی از ســوی خانه امید شــهرضا عالوه
بــر ســفرهای شــرکت پرشــینگلف و شــرکت ایرانگــردی و جهانگــردی برای
بازنشســتگان برگــزار میشــود .همچنیــن در ایــن خانــه نمایشــگاه کتــاب و
فروشــگاه گیاهــان دارویــی در مناســبتهای مختلــف دایــر میشــود کــه
بازنشســتگان از آن بســیار اســتقبال میکننــد».
عبــادی اظهــار داشــت« :جشــنواره ورزشــی بازنشســتگان این شهرســتان در
خانــه امیــد شــهرضا برگــزار شــد .همچنیــن کالسهــای مربیگــری آمادگی
جســمانی و بدنســازی بــرای بازنشســتگان در ایــن مکان تشــکیل میشــود».
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان اصفهــان بــه وضعیــت خانــه
امیــد خمینیشــهر نیــز اشــاره کــرد و افــزود« :ایــن خانــه امیــد در زمینی به
مســاحت  500مترمربــع در بهتریــن موقعیت جغرافیایی شــهر و در بوســتان
پیــروزی ســاخته شــده اســت .شــهرداری زمیــن آن را تامیــن کــرده و حــدود
یــک میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل اعتبــارات ملــی صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری بــه آن تعلــق گرفتــه اســت».
عبــادی یــادآور شــد« :خانــه امیــد خمینیشــهر بــه برخــی تجهیــزات
ورزشــی نیــاز دارد ازجملــه میــز تنیــس ،دارت ،صندلــی ماســاژ ،میــز و
صندلــی شــطرنج ،تجهیــزات کتابخانــهای و سیســتم صوتــی».

ماهنامه فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی| سال نوزدهم| شماره  | 326بهمن و اسفند 96

خانه های امید استان اصفهان

وقتی جایی دنج ،به بهتر شدن حال شما کمک میکند

خانه امیـد شهرضا و تأمین سالمت بازنشستگان

شهرســتان شــه ِرضا یکــی از شهرســتانهای اســتان اصفهــان اســت
کــه در  ۷۰کیلومتــری جنــوب شــهر اصفهــان واقــع شــده اســت .از
دیدنیهــای ایــن شــهر میتــوان بــه امامــزاده شــاهرضا اشــاره کــرد
کــه گفتــه میشــود بــرادر علــی بــن موســیالرضا اســت .شهرســتان
شــهرضا جــزء نواحــی خشــک محســوب میشــود کــه در نواحــی
شــرقی ،دارای آب و هوایــی گــرم و خشــک و در جنــوب و جنــوب
غربــی دارای آبوهــوای کوهســتانی و در بخــش مرکــزی نیــز دارای
آبوهــوای معتــدل اســت .اهالــی شــهرضا بســیار ســختکوش و دارای
پشــتکارند.
بــا توجــه بــه تعــداد بازنشســتگان شــهرضا ،صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری در ایــن شهرســتان خانــه امیــدی ســاخته اســت .خانــه امیــد
شــهرضا در ضلــع شــرقی پــارک ملــت و در جنــوب شــرق شــهر در
فضایــی مفــرح واقــع شــده اســت کــه پــس از عبــور از خیابان پاســداران
و ســپس خیابــان ســرو بــه ایــن پــارک میرســیم و بــرای بازنشســتگان
دسترســی راحتــی دارد .خانــه امیــد و کانــون بازنشســتگان در کنــار هم
واقــع شــدهاند کــه ایــن امــر بــه اســتقبال بهتــر و بیشــتر بازنشســتگان
از فعالیتهــای خانــه امیــد کمــک میکنــد .در کنــار در ورودی خانــه
امیــد ،کافیشــاپی رو بــه فضــای پــارک بــرای بازنشســتگان فراهــم
شــده اســت .پــس از ورود بــه خانــه امیــد ،در ســمت راســت ســالن
اجتماعــات و در ســمت چــپ اتــاق مدیریــت و کالسهــای آموزشــی از
قبیــل کامپیوتــر ،زبــان و ســپس کالسهــای ورزشــی دارت و تنیــس
روی میــز قــرار دارد.
در جمع صمیمی دوستان
از آنجــا کــه گــذر عمــر را نمیتــوان متوقــف کــرد ،ســالمندی فراینــدی

زیســتی اســت کــه همــة موجــودات زنــده ازجملــه انســان را شــامل
میشــود .جمعیــت جهــان بــا ســرعت بســیار رو بــه ســالخوردگی
اســت و رأس هــرم ســنی در اکثــر کشــورها رو بــه گســترده شــدن
گذاشــته اســت .ایــران در شــرایط فعلــی در حــال گــذار از جوانــی بــه
میانســالی اســت و در آینــده نزدیــک نیــز بــه ســالخوردگی نزدیــک
میشــود .ســامت جســمانی و روانــی ســالمندان ،بهعنــوان یکــی از
ابعــاد کیفیــت زندگــی ،از یــک طــرف از طریــق مراقبتهــای بهداشــتی
و درمانــی و سیاســتهای پیشــگیرانه امکانپذیــر اســت و از ســوی
دیگــر ،حمایتهــای اجتماعــی در ایــن زمینــه اثربخــش اســت .از ایــن
رو ،خانههــای امیــد میتواننــد پاتوقــی صمیمانــه و محــل مناســبی
بــرای حمایــت اجتماعــی از بازنشســتگان محســوب شــوند.
ولـیاهلل کرمــی ،یکــی از بازنشســتگان شــهرضایی کــه بــه خانــه امیــد
شــهرضا رفتوآمــد دارد ،بیــان میکنــد« :دسترســی بــه خانــه امیــد
بــرای مــا راحــت اســت چــون در یکــی از قدیمیتریــن و بزرگتریــن
پارکهــای شــهر واقــع شــده و باعــث شــده هفتــهای ســه روز را در
محیطــی خوشآبوهــوا و شــاد و فرهنگــی بگذرانــم».
ایــن بازنشســته آموزشوپــرورش ادامــه داد« :از کالسهــای کامپیوتــر،
تنیــس روی میــز و شــطرنج خانــه امیــد اســتفاده میکنــم کــه در
ســامت روحــی و جســمی مــن بســیار تأثیرگــذار بودهانــد ».وی
افــزود« :در ایــن مــکان بــا همــکاران ســابق دورهــم جمــع میشــویم.
دوســتان جدیــدی هــم پیــدا کــردهام .دوســتیهایی کــه اینجــا بــه
وجــود میآیــد باعــث میشــود منــزوی نشــوم و احســاس شــادی
و مفیــد بــودن داشــته باشــم .همچنیــن بــا دوســتانم در برنامههــای
گردشــگری خانــه امیــد شــرکت میکنــم کــه بــرای مــا بســیار جالــب
هســتند».
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بهمــن حاجشــریفی بازنشســته آموزشوپــرورش نیــز گفــت« :صبــح
زود بــه محوطــه خانــه امیــد در پــارک پیــروزی میآیــم و پیــادهروی
میکنــم و بــا وســایل ورزشــی اینجــا ورزش میکنــم و پــس از آن
بــرای فعالیتهــای فرهنگــی بــه خانــه امیــد م ـیروم .بــرای افزایــش
تمرکــز در خانــه امیــد شــطرنج و دارت بــازی میکنــم .همچنیــن
اغلــب برنامههــای تلویزیونــی را اینجــا تماشــا میکنــم .چــون تماشــای
تلویزیــون در جمــع دوســتان لــذت دیگــری دارد ».وی ادامــه داد« :در
ســفرهای زیارتــی و ســیاحتی دروناســتانی و بروناســتانی کــه خانــه
امیــد برگــزار میکنــد شــرکت میکنــم و بســیار برایــم شــادیآفرین
اســت و مــن را از خانهنشــینی و کرختــی دور میکنــد».
محمدحســین آقاســی بازنشســته آموزشوپــرورش نیــز گفــت:
«فعالیــت در خانــه امیــد باعــث میشــود روحی ـهام بهتــر شــود .ثمــره
 60ســال زندگــی خــودم و همســرم را در یــک ســرمایهگذاری از دســت
دادم و دچــار افســردگی شــدیدی شــدم؛ امــا بــا آمــدن بــه خانــه امیــد
و درددل کــردن بــا همــکاران قدیمــی ســبک شــدم و بهتدریــج از
لحــاظ روحــی بهتــر شــدم .چــون اینجــا همکارانــم حمایتــم میکننــد
و تمــام امکانــات بــرای شــاد شــدن فراهــم اســت ».وی ادامــه داد:
«مدیــر خانــه امیــد و دیگــر دوســتان قدیمــی بــا حمایــت همهجانبــه،
مــن را از افســردگی ایــن ورشکســتگی مالــی دور کردنــد .اگــر خانــه
امیــد و ایــن دوســتان نبودنــد مــن ایــن ســرمایه اجتماعــی و اقتصــادی
را چگونــه میتوانســتم پیــدا کنــم؟»
آقاســی همچنیــن بیــان داشــت« :از کالسهــای آمــوزش آلزایمــر و
تغذیــه و شــطرنج و کامپیوتــر اســتفاده میکنــم و تقریبــاً هــر روز
هفتــه بــه خانــه امیــد میآیــم تــا از تنهایــی آســیب نبینــم .در اینجــا
بــا دوســتان قدیمــی و دوســتان جدیــدی کــه پیــدا کــردهام جــدول
حــل میکنــم کــه قــدرت ذهنــیام را بیشــتر میکنــد».
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حمایت اجتماعی و افزایش شادکامی در میان سالمندان
ســالمندان از گروههــای آســیبپذیر جامعــه هســتند کــه از نظــر
جســمی ،روانــی ،اجتماعــی و بهداشــتی نیازهــای ویــژهای دارنــد.
کیفیــت زندگــی ســالمندان متأثــر از عوامــل متعــددی اســت کــه یکــی
از مهمتریــن آنهــا حمایــت اجتماعــی از ســالمند اســت .تحقیقــات
نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش حمایتهــای اجتماعــی ،کیفیــت
زندگــی بهبــود مییابــد .افزایــش انــواع حمایــت اجتماعــی خصوصــاً
حمایــت عاطفــی میتوانــد کمــک زیــادی بــه بهبــود کیفیــت زندگــی
ســالمندان کنــد.
بــاال بــودن حمایــت اجتماعــی و رضایــت از زندگــی در ســالمندان
میتوانــد باعــث افزایــش شــادکامی شــود .میــزان حمایتهایــی کــه
ســالمندان از خانــواده و دوســتان خــود دریافــت میکننــد و همچنیــن
میــزان رضایــت از زندگــی ،در افزایــش شــادکامی آنهــا اثرگــذار اســت.
پرویــن آبادیــان بازنشســته آموزشوپــرورش میگویــد« :اغلــب از
اســترس زیــاد بســیاری مطالــب را فرامــوش میکنــم ،امــا بــا شــرکت
در کالسهــای آلزایمــر حالــم بهتــر شــده اســت .بــا شــرکت در ســایر
کالسهــای آموزشــی خانــه امیــد ،ذهنــم بــا مطالــب جدیــد آشــنا
میشــود و از مغــزم دوبــاره اســتفاده میکنــم .حضــور در خانــه امیــد
ســبب شــده همــکاران و دوســتانم از مــن حمایــت کننــد».
صدیقــه دهقــان بازنشســته آموزشوپــرورش نیــز گفــت« :بــا همــکاران
قدیمــی در خانــه امیــد دورهــم جمــع میشــویم و بــه بازگویــی
خاطــرات قدیمــی میپردازیــم .خاطرهگویــی حافظهمــان را تقویــت
میکنــد و باعــث میشــود اصـ ً
ا بــه بیمــاری فکــر نکنیــم ».وی ادامــه
داد« :در ایــن دورهمیهــا بــه موســیقی هــم گــوش میدهیــم کــه
واقعــاً بــه ســامت جســمی و روحیمــان کمــک میکنــد .موســیقی
باعــث میشــود کمتــر بــه مشــکالت و دغدغههــای زندگــی فکــر کنــم
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و از ایــن رو امیــدوارم شــرایط مســاعدتری بــرای برگــزاری کالسهــای
موســیقی در خانــه امیــد شــهرضا فراهــم شــود تــا مــا انگیــزه و
امیــدواری بیشــتری بــه زندگــی پیــدا کنیــم».
دهقــان همچنیــن گفــت« :کالسهــای شــیرینیپزی ،آشــپزی و
ســبزهآرایی را در خانــه امیــد بــا دیگــر همــکاران تشــکیل میدهیــم
و ب ـهزودی نیــز جشــنوارهای در همیــن زمینــه در خانــه امیــد برگــزار
خواهیــم کــرد».
کتابخانهای برای بازنشســتگان و دانشجویان
مدیــر اجرایــی خانــه امیــد شــهرضا گفــت« :خانــه امیــد شــهرضا بــا
موقعیــت مکانــی مناســب در زمینــی بــه مســاحت  2هــزار مترمربــع،
و  650مترمربــع زیربنــا ،بــا امکانــات آموزشــی ،فرهنگــی و ورزشــی
و بــا دسترســی آســان بــرای بازنشســتگان ســاخته شــده اســت .ایــن
خانــه امیــد در پــارک ملــت و بــا  600میلیــون تومــان اعتبــار از محــل
اعتبــارات صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بنــا شــد و در ســال 1394
نیــز بــه بهرهبــرداری رســید».
حســام جلــی ادامــه داد« :ســالن چندمنظــوره خانــه امیــد نیــز بــا
 350مترمربــع زیربنــا بــرای ورزشهــای والیبــال ،بســکتبال و مراســم
جشــن تولــد و ازدواج و نشس ـتهای مختلــف بــا بیــش از  80درصــد
پیشــرفت فیزیکــی در حــال ســاخت اســت ».وی بــا اشــاره بــه جمعیــت
 3هــزار و  600نفــری بازنشســتگان کشــوری در شــهرضا گفــت« :ســالن
پذیرایــی ،اتــاق پزشــک ،کتابخانــه دیجیتــال ،نمازخانــه ،اتــاق ســامت،
آشــپزخانه و کالسهــای آموزشــی ورزشــی در ایــن خانــه وجــود دارد».
جلــی اظهــار داشــت« :کتابخانــه خانــه امیــد شــهرضا  300جلــد کتــاب
دارد و قفس ـهها و دیگــر امکانــات آن را یــک خیــر اهــدا کــرده اســت.
کتابخانــه بــه اینترنــت و کتابخانــه مجــازی نیــز مجهــز اســت و عــاوه

بــر بازنشســتگان ،دانشــجویان نیــز میتواننــد از آن اســتفاده کننــد ».وی
یکــی از مشــکالت خانــه امیــد شــهرضا را عــاوه بــر نبــود پزشــک ،کمبــود
تجهیــزات اداری عنــوان کــرد و گفــت 250« :بازنشســته امســال از طریــق
ثبتنــام تورهــای گردشــگری خانــه امیــد بــه مشــهد ،کیــش و قشــم
مســافرت کردنــد .همچنیــن اردوهــای یـکروزه دروناســتانی بــرای بازدید
بازنشســتگان از آثــار باســتانی اصفهــان برگــزار میشــود».
وی بــا بیــان اینکه بازنشســتگان اســتقبال خوبــی از موســیقی دارند تصریح
کــرد« :بــه همیــن دلیــل بــه دنبــال فراهــم کــردن امکانــات الزم بــرای
برگــزاری ایــن کالسهــا هســتیم .موســیقی ســبب افزایــش آســتانه تحمل
درد در بازنشســتگان میشــود و تپــش قلــب ،اضطــراب و افســردگی را کــم
میکنــد .بســیاری از ســالمندان بــرای برطــرف کــردن ایــن مشــکالت بــه
مقــدار زیــادی دارو نیــاز دارنــد کــه موســیقی میتوانــد بــه کاهــش مصــرف
داروهــا نیــز کمــک کنــد».
حمایــت عاطفــی بیشــترین تأثیــر را بــر کیفیــت زندگــی دارد،
امــا بایــد توجــه داشــت کــه ســالمندان بــا توجــه بــه وضعیــت
اجتماعــی ،اقتصــادی و جســمانی خــود شــدید ا ً بــه حمایتهــای
خدماتــی و مالــی و مشــورتی نیــز احتیــاج دارنــد .بنابرایــن
اعضــای یــک شــبکه اجتماعــی بایــد در کنــار تأمیــن عاطفــی
ســالمندان بــه ســایر نیازهــای آ نهــا هــم توجــه کننــد .از ســوی
دیگــر ،بیشــترین بــار حمایتــی از ســالمندان بــر عهــده خانــواده
و خصوصــاً همســر اســت .بــا توجــه بــه پیچیدگیهــای جامعــه
امــروز و ســبک زندگــی نویــن ،کارشناســان توصیــه میکننــد
بــا برنامهریــزی الزم ،ســایر اعضــای شــبکه اجتماعــی بهویــژه
ســازما نهای حمایتــی و ســازما نهای مرد منهــاد ،بخشــی
از وظیفــه حمایــت از ســالمندان و بازنشســتگان را در کنــار
خانواد ههــا بــه عهــده بگیرنــد.
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دمیدن روح تازه به بازنشستگان در خانه امید خمینیشهر
خانــه امیــد بازنشســتگان شهرســتان خمینیشــهر در اســتان
اصفهــان یکــی از  43خانــه امیــد بازنشســتگان کشــوری اســت کــه
در اســتانهای مختلــف ســاخته شــده اســت .صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری بــا هــدف بازنشســتگی پویــا خانههــای امیــد را در فضــای
سرســبز پارکهــا در سراســر کشــور میســازد تــا فضایــی مفــرح و
بانشــاط را بــرای بازنشســتگان ایــن صنــدوق فراهــم آورد و آنهــا را
از ضعــف و سســتی دور کنــد و از پریشــانی فکــری ،روحــی و روانــی
آنــان بکاهــد.
خانــه امیــد خمینیشــهر ،در شــمال شــهر خمینیشــهر ،پــس از
عبــور از خیابــان ســلمان فارســی ،در ضلــع جنوبــی پــارک پیــروزی
رخ مینمایــد .انبوهــی از درختــان کاج ایــن خانــه را بــه آغــوش
کشــیدهاند .ایــن خانــه امیــد بــا زیربنــای  530مترمربــع در
قدیمیتریــن پــارک ایــن شهرســتان ســاختهشــده و محوطــه آن
بــا انــواع درختــان پهنبــرگ و ســوزنیبرگ مثــل وســک و نــارون،
زیتــون ،تــوت ،کاج و ســرو و انــواع گلهــای رز مزیــن شــده اســت.
خانــه امیــد خمینیشــهر در فضایــی بــه دور از ســروصدا و ترافیــک
شــهری طراحــی و ســاخته شــده و پاتــوق صمیمانــهای بــرای
آرامــش روحــی بازنشســتگان اســت .بازنشســتگان پــس از عبــور از
ســه پلــه کمارتفــاع وارد خانــه امیــد میشــوند .البتــه بــرای افــراد
کمتــوان نیــز رمــپ مناســبی در کنــار پلههــا تعبیــه شــده اســت.
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بــر در ورودی خانــه امیــد ،تابلویــی بــا انــواع آگهیهــا و تبلیغــات
بــرای اطالعرســانی بــه بازنشســتگان نصــب شــده اســت .ســالن
مطالعــه و کتابخانــه ســمت راســت راهــروی ورودی قــرار دارد؛ در
ســمت چــپ دقیق ـاً روب ـهروی کتابخانــه اتــاق نگهبانــی اســت .خانــه
امیــد خمینیشــهر بــه گونــهای در یــک طبقــه طراحــی شــده کــه
گلخان ـهای بــا گلهــای زیبــا و رنگارنــگ در وســط ســالن اصلــی آن
چشــم هــر بیننــده را بــه خــود خیــره میکنــد.
نورگیــر بزرگــی نــور خورشــید را بــه وســط ســالن و گلخانــه هدایــت
میکنــد و فضایــی روحافــزا ،آرام و بانشــاط بــه وجــود مــیآورد.
تابلــوی اعالنــات دیگــری بــا انبوهــی از اطالعیههــا و تلویزیونــی در
ســالن اصلــی در کنــار مبلمــان زیبــا و راحــت قــرار دارد .کافیشــاپ،
ســالن اجتماعــات ،اتــاق پزشــک و مدیریــت نیــز بــه ســالن مرکــزی
منتهــی میشــوند .در ســالن مرکــزی نیــز بــا صندلیهــا و میزهــای
گــرد فضایــی بــرای ارتبــاط و گپوگفــت بازنشســتگان فراهــم شــده
اســت.
گذران بهتر دوران سالمندی با روشهای غیردارویی
ســالمندی بخــش مهمــی از زندگــی اســت کــه معمــوالً بــا درجاتــی
از کاهــش کارکــرد جســمی و ذهنــی همــراه اســت و ایــن درجــات در
افــراد مختلــف متفــاوت اســت .بــرای مثــال ،ســالمندان بــرای رفــع
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اختــاالت خــواب ،بیشــتر از دارودرمانــی کمــک میگیرنــد ،در حالــی
کــه ثابــت شــده روشهــای غیردارویــی ازجملــه موســیقیدرمانی
میتوانــد بــا کمتریــن عــوارض و بســیار آســانتر باعــث بهبــود
کارکــرد جســمی و روحــی فــرد ســالمند شــود .بســیاری از ســالمندان
در ایــن دوره از زندگــی بــا مشــکالت پزشــکی ماننــد بیماریهــای
قلبــی ،دیابــت ،ســرطان یــا فشــارخون مواجــه میشــوند .برخــی نیــز
ممکــن اســت دچــار افســردگی شــوند و احســاس تنهایــی کننــد .در
ایــن میــان موســیقیدرمانی میتوانــد از نظــر جســمی و روحــی
بــه ایــن افــراد کمــک کنــد و در بهبــود آنــان مؤثــر باشــد .موســیقی
همــراه بــا تمرینــات و ورزشهــای روزانــه ،میتوانــد احســاس درد
و ناراحتــی روحــی و جســمی را از ذهــن دور ســازد یــا انگیــزه الزم
بــرای شــرکت در فعالیتهــای ورزشــی را فراهــم کنــد.
زمانــی کــه اضطــراب و اســترس از حــدی فراتــر مــیرود ،قــدرت
انطباقــی خــود را از دســت میدهــد و مشــکالتی را بــه همــراه
مــیآورد .روشهــای غیردارویــی میتوانــد در کاهــش اضطــراب
تأثیرگــذار باشــد .تحقیقــات جدیــد نشــان میدهــد موســیقیدرمانی
در کاهــش فشــارخون و تنظیــم نبــض ســالمندان مؤثــر اســت و
میتوانــد بهعنــوان راهــکاری بــرای کاهــش افســردگی و احســاس
تنهایــی ســالمندان بــه کار رود .البتــه میــزان اثرگــذاری آن بیــن
زنــان و مــردان متفــاوت اســت.

حضور  1800بازنشسته در خانه امید خمینیشهر
ســید حســن ابطحــی ،مدیــر اجرایــی خانــه امیــد خمینیشــهر و عضــو
هیئتمدیــره کانــون بازنشســتگان آموزشوپــرورش ،بــا بیــان اینکــه
یــک هــزار و  800بازنشســته تاکنــون در ایــن خانــه عضــو شــدهاند،
گفــت« :واقــع شــدن کانــون بازنشســتگی در کنــار خانــه امیــد ،فرصــت
مناســبی بــرای مشــارکت بیشــتر بازنشســتگان در فعالیتهــای ایــن
خانــه بــه وجــود آورده اســت».
وی ادامــه داد« :فعالیتهــای فرهنگــی و مســتمر خانــه امیــد
خمینیشــهر بهتازگــی شــروع شــده کــه بــه دنبــال بهبــود و توســعه
آن هســتیم؛ بــه همیــن منظــور نشس ـتهای متعــددی بــا مســئوالن
شــهرداری و فرمانــداری داشــتیم تــا بازنشســتگان بــه صــورت رایــگان
از اســتخرهای موجــود در شــهر و دیگــر فضاهــای ورزشــی و فرهنگــی
اســتفاده کننــد .همچنیــن بــه دنبــال تجهیــز محوطــه خانــه امیــد بــه
امکانــات ورزشــی هســتیم».
ابطحــی بیــان کــرد« :خانــه امیــد خمینیشــهر در حــال حاضر فاقد پزشــک
اســت .بــرای تأمیــن پزشــک جلســات مختلفــی بــا مقامــات مســئول برگزار
شــده اســت تــا بتوانیــم از ایــن خدمــت بــرای ویزیــت بازنشســتگان ،دو روز
در هفتــه ،هــم صبــح و هــم عصــر بهرهمنــد شــویم .همچنیــن ب ـهزودی
کالسهــای حافظخوانــی ،شــاهنامهخوانی و ســایر دورههــای فرهنگــی و
ادبــی بــرای بازنشســتگان خانــه امیــد خمینیشــهر برگــزار میشــود».
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بردارنــد تــا مدیــران بــا اســتفاده از تجــارب
یکدیگــر ،خانههــای امیــد را فعالتــر کننــد و
شــاهد بازدهــی مطلــوب آنهــا باشــیم».

وی بــا بیــان اینکــه محیطــی گــرم و صمیمــی بــا حضــور جمعــی همصحبــت در کنــار امکانــات
رفاهــی بــه بهبــود ســامت روان و افزایــش نشــاط بازنشســتگان در خانــه امیــد و درمجمــوع
ســامت اجتماعــی آنــان کمــک میکنــد ،گفــت« :داشــتن همصحبــت و انجــام فعالیتهــای
مفــرح و بانشــاط در خانــه امیــد خمینیشــهر بــرای بازنشســتگان بهویــژه آنهایــی کــه کمتــر
امــکان ســفر دارنــد ،بســیار مفیــد اســت و بــه آنــان روحیــه و امیــد بــه زندگــی میبخشــد.
همچنیــن آموزشهــای مناســب ماننــد کالسهــای آلزایمــر ،و تغذیــه و ورزش کیفیــت زندگــی
آنهــا را ارتقــا میدهــد و از افسردگیشــان میکاهــد».
ابطحــی تأکیــد کــرد« :فعالیتهــای ورزشــی در دوران بازنشســتگی مهمتــر از دوران جوانــی
اســت؛ چراکــه در دوره ســالمندی فقــر حرکتــی منجــر بــه بیماریهــای زیــادی میشــود.
ش مســتمر باعــث افزایــش طــول عمــر ،کاهــش خطــر زمیــن خــوردن
داشــتن تحــرک و ورز 
و شکســتگی اســتخوانها ،فشــارخون و افزایــش تأثیــر داروهــا و همچنیــن بهبــود دیابــت و
بیماریهــای ریــوی میشــود».
وی ادامــه داد« :انتظــار مـیرود مســئوالن صنــدوق بازنشســتگی کشــوری حداقــل بــا برگــزاری
همایشــی در تهــران بــرای مدیــران خانههــای امیــد در سراســر کشــور در ایــن زمینــه قــدم
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موســیقی میتوانــد بــه بهتــر شــدن
حــال ســالمندان کمــک کنــد
ابطحــی در ادامــه بــه اثــرات موســیقی و
ورزش بــر ســامت ســالمندان اشــاره کــرد
و اظهــار داشــت« :افــراد ســالمند بهمــرور
زمــان مشــکل بینایــی یــا مشــکالت دیگــری
پیــدا میکننــد و بســیاری از ســرگرمیها
را نمیتواننــد انجــام دهنــد ،امــا موســیقی
میتوانــد تــا حــدی ایــن خــأ را پُــر کنــد.
بنابرایــن بــه ســالمندان و بازنشســتگان
پیشــنهاد میکنــم همــراه بــا نرمشهــای
ســبک روزانــه موســیقی نیــز گــوش دهنــد».
وی ادامــه داد« :ورزش بــرای ســالمندان بــا
درد مفاصــل و عضــات همــراه اســت ،امــا
موســیقی میتوانــد از احســاس درد پــس از
انجــام ایــن ورزشهــا بکاهــد .بــه ســالمندانی
کــه حوصلــه ورزش ندارنــد پیشــنهاد میکنــم
بــا موســیقی ورزش کننــد و نتیجــه آن را
ببیننــد».
ابطحــی بــا بیــان اینکــه موســیقی بــه
ســالمندان نشــاط و شــادابی میدهــد و آنهــا
را از مشــکالت روحــی و روانــی دور میکنــد،
گفــت« :موســیقیدرمانی بــرای ســالمندان
هزینــهای نــدارد .یکــی از مشــکالت دوران
ســالمندی افســردگی اســت کــه موســیقی
یکــی از راههــای درمــان ایــن مشــکل اســت.
بازنشســتگان حتــی اگــر بــه موســیقی عالقــه
ندارنــد ،آن را یکــی از داروهــای روزانــه
خــود در نظــر بگیرنــد و هــرروز بــه یــک
موســیقی گــوش دهنــد و آن را جــزء برنامــه
زندگیشــان قــرار دهنــد».
وی بــا بیــان اینکــه خانــه امیــد و برنامههــای
فرهنگــی آن ،ازجملــه برگــزاری دورههــای
موســیقی ،فرصــت مناســبی بــرای افزایــش
امیــد به زندگــی در بازنشســتگان اســت ،اظهار
داشــت« :یکــی از راههــای مناســب بــرای بهتر
شــدن زندگــی ســالمندی و کاهــش وابســتگی
بــه دارو و درمــان ،کــه هزینــه قابلتوجهــی
را بــه ســالمند تحمیــل میکنــد ،همیــن
موســیقی اســت .موســیقیدرمانی بیــش
از هــر تکنیــک درمانــی دیگــر بــا زندگــی
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روزمــره مــردم آمیختــه اســت و بــا نیــاز و
احســاس آنهــا عجیــن میشــود».
مدیــر خانــه امیــد خمینیشــهر یــادآور شــد:
«علــت گرایــش و عالقــه مــردم بــه موســیقی
طبیعــت و فطــرت آدمــی اســت .ذات محــرک
و مــوزون موســیقی بــا فطــرت وحدتطلــب
آدمــی پیونــد ناگسســتنی دارد .شــنیدن و
خوانــدن رایجتریــن شــیوه موســیقیدرمانی
اســت کــه میتوانیــم در شــرایط گوناگــون
زندگــی بهســادگی از آن بهرهمنــد شــویم،
خــود را سرشــار از آرامــش و نشــاط و
ســرزندگی کنیــم و انــرژی و هیجــان درونــی
خــود را افزایــش دهیــم».
وی بــا بیــان اینکــه هــر فــرد ســالمی بــا
شــنیدن موســیقی و خوانــدن شــعر احساســات
خــود را جــاری میکنــد و انــرژی خــود را
بیــرون میریــزد ،گفــت« :فــرد بــا ایــن کار
انــرژی ذخیرهشــده و منفــی یــا نگرانیهــا
و ســرگردانیهای درونــیاش را بــه ســمت
حــاالت و احســاس مطلــوب هدایــت میکنــد
و از فشــار روانــی ،افســردگی و بیرغبتــی
دل میکنــد .ایــن شــیوه درمانگــری ســاده
همیشــه رایــج بــوده اســت».
حرفهایی از حال خوش در خانه امید
ســیما پیشــکار ،بازنشســته آموزشوپــرورش
و از مراجعــان خانــه امیــد خمینیشــهر ،در
گفتگــو بــا خبرنــگار ثمرگفــت« :رفتوآمــدم بــه
خانــه امیــد بیشــتر بــرای ثبتنــام در ســفرهای
گردشــی و امــور اداری اســت ،امــا دوســت دارم
کالسهــای ورزشــی یــوگا و موســیقی بــرای
بازنشســتگان برگــزار شــود .همچنیــن خانــه
امیــد میتوانــد مکانــی باشــد تــا دورهمیهایــی
کــه بــا دوســتان داریــم ،در اینجــا برگــزار شــود».
وی تأکیــد میکنــد« :موســیقی موجــب
بهبــود شــرایط زندگــی بازنشســتگان میشــود.
مشــکالت آنهــا تحــت تأثیــر موســیقی،
ســبکتر و قابلتحملتــر میشــوند».
رضــوان وطنخــواه دیگــر بازنشســته
آموزشوپــرورش نیــز گفــت« :دوســت دارم خانــه
امیــد خمینیشــهر فعالیتهــا و برنامههــای
بهتــری ارائــه کنــد تــا مــا را از خانهنشــینی،
افســردگی و کرختــی دور کنــد .امیــدوارم هرچــه
زودتــر فعالیتهــای فرهنگــی و ورزشــی خانــه
امیــد بیشــتر شــود».

موسیقیدرمانی برای

سالمندان و بازنشستگان

فواید بسیاری دارد ،سبب
افزایش اعتمادبهنفس

میشود ،وابستگی آنها

را به دیگران کم میکند،
و از احساس افسردگی
میکاهد.

عبدالکریــم صبــوری از بازنشســتگان
آموزشوپــرورش خمینیشــهر نیــز دربــاره
ضــرورت توجــه بــه موســیقیدرمانی و تأثیــر
آن بــر زندگــی بازنشســتگان گفــت« :انســان
بــه شــاد بــودن و بــا هــم بــودن احتیــاج
دارد و ایــن غــذای روح اکنــون در خانــه
امیــد مهیاســت .خانــه امیــد پاتوقــی بــرای
مــا بازنشســتگان اســت کــه حالمــان را بهتــر
میکنــد و روحمــان را جــا میدهــد».
وی ادامــه داد« :موســیقیدرمانی بــر
ســامت روح مــا بازنشســتگان تأثیرگــذار
اســت .همیــن اواخــر در خانــه امیــد ،برنامــه
موســیقی شــادی اجــرا شــد کــه باعــث شــد
مــن تمــام بدهکاریهــا و مشــکالت زندگـیام
را فرامــوش کنــم .تقاضــای مــا ایــن اســت کــه
چنیــن برنامههایــی بیشــتر برگــزار شــود».
صبــوری بــا بیــان اینکــه بزرگتریــن
مشــکلی کــه بازنشســتگان را تهدیــد میکنــد
افســردگی اســت ،گفــت« :فقــط بــا دور هــم
بــودن در خانــه امیــد میتوانیــم از افســردگی
دوری کنیــم».
وی تصریــح کــرد« :موســیقی موجــب بــاال
رفتــن ســطح اعتمادبهنفــس بازنشســتگان
نیــز میشــود ،وابســتگی بــه دیگــران را
کــم میکنــد ،و وابســتگی بــه دارو را تــا
پایینتریــن حــد ممکــن کاهــش میدهــد
یــا حتــی از بیــن میبــرد و ســبب میشــود
تمایــل بیشــتری بــه ورزش داشــته باشــیم».
غالمعلــی باقــری کــرم دیگــر بازنشســته
آموزشوپــرورش نیــز گفــت« :مشــکالت
روحــی و اســترس زیــادی در زندگــی دارم،
امــا دلــم بــه ایــن خــوش اســت کــه آفتــاب
طلــوع کنــد و بــه خانــه امیــد بیایــم و در
اینجــا دوبــاره بــرای زندگــی روحیــه شــاد
و انگیــزه بگیــرم .در خانــه امیــد بــا دیــدن
دوســتانم و درددل کــردن بــا آنــان انــرژی
مثبــت میگیریــم و میبینیــم بقیــه هــم
ماننــد مــن هســتند .در اینجــا بایــد خودمــان
بــه همدیگــر کمــک کنیــم تــا بتوانیــم بهتــر
زندگــی کنیــم».
موســیقیدرمانی بــرای ســالمندان و
بازنشســتگان فوایــد بســیاری دارد ،ســبب
افزایــش اعتمادبهنفــس میشــود ،وابســتگی
آنهــا را بــه دیگــران کــم میکنــد ،و از احســاس
افســردگی میکاهــد.
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