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رفتار پليس نبايد براي حريف قابل مطالعه باشد
فرمانده انتظامي اســتان با بيــان اينكه ايجاد امنيت در جامعــه اولين و مهمترين
مأموريت پليس اســت ،گفت :رفتار پليس نبايد براي حريف قابل مطالعه باشد...
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فارس

عمل پیوند دست نوزاد  ۱۳ماهه در شیراز با موفقیت انجام شد
طــی یــک عمل موفقیت آمیز برای اولین بار دســت یک نــوزاد  ۱۳ماهه که در یک
تصادف رانندگی قطع شــده بود توسط پزشک شیرازی دوباره پیوند خورد...

شهردار شيراز:

ارتقای فرهنگ شهروندي
كاهش هزينهها را بهدنبال دارد

شــهردار شــيراز با اشــاره به ضرورت توجه به
فرهنگ شهروندي و ارتقای آن با آموزشهاي علمي
و برنامهريزي شــده ،تاكيد دارد كه ارتقای فرهنگ
شهروندي زمينهساز كاهش هزينهها خواهد بود.
به گــزارش ايســنا منطقــه فــارس ،عليرضا
پاكفطــرت كه چهارشــنبه  28مهر در نخســتين
همايش شهروند ياران ســخن ميگفت ،هزينههاي
جاري مديريت و نگهداري شــهري نظير شــيراز را
بسيار زياد عنوان و اضافه كرد :روزانه در شيراز حدود
 4ميليارد ريال براي نظافت شهر و نگهداري فضاي
سبز آن هزينه ميشود.
پاكفطرت بر اين اعتقاد اســت كه اگر فرهنگ
شهروندي ارتقاء پيدا كند ،چنين هزينههايي كاهش

يافته و ميتوان ســهم بيشــتري از ارتباطات را در
مسير ارتقای شاخصهاي رفاهي و عمراني و توسعه
شــهري ،با هدف بــاال بردن ســطح رضايتمندي
عمومي ،هزينه كرد.
شــهردار شــيراز در عينحال عملكرد شــوراها
خصوصا شــوراي چهارم اين شــهر را بســيار خوب
ارزيابي و تاكيد كرد كه موفقيتهاي اين دوره شورا و
شهرداري در شيراز با تمام دورههاي گذشته ،برابری
ميكند زيرا بهخوبي تالش شــد از ظرفيتهاي شورا
استفاده مطلوب شود.
او با اشــاره به اينكه سهم دولت در تامين بودجه
كالنشهر شــيراز كمتر از  2درصد است ،يادآور شد
كه بالغ بر  80درصد بودجه شــهرداري شيراز صرف

اقدامات عمراني در بخشهاي مختلف ميشــود اما
با ارتقای فرهنگ شــهروندي ميتوان اين ســهم را
افزايش داد.
شهردار شيراز با ابراز اميدواري براي پوياتر شدن
شــوراها ،بر اين باور تاكيد كرد كه اگر كار مردم به
مردم واگذار شــود ،به دليل اعتمادي كه به خودشان
دارند ،بهتر از بسياري از مســئوالن شهرهايشان را
اداره خواهند كرد.
پاكفطــرت همچنين با يــادآوري اين نكته كه
نياز شهرها حركت به سمت مديريت يكپارچه است،
گفت :مسئوليتهاي زيادي وجود دارد كه شهرداري
ميتواند آنهــا را بر عهده گرفته و دغدغههاي دولت
را بكاهد.

برای اولین بار
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طی یک عمل موفقیت آمیز برای اولین بار دست
یک نوزاد  ۱۳ماهه که در یک تصادف رانندگی قطع
شده بود توسط پزشک شیرازی دوباره پیوند خورد.
دکترامیــد لیاقــت در گفتگو با خبرنــگار مهر در
خصوص این جراحی موفقیت آمیز گفت :روز شــنبه
حوالی ساعت  ۱۶تماسی با بنده گرفته شد که دست
پســربچه  ۱۳ماهه ای در اهواز از ســاعت  ۱۰صبح
در یک تصادف رانندگی قطع شــده و به لحاظ اینکه
دســت کامال قطع شده بوده بیمارســتانهای استان
خوزســتان نتوانســته بودند برای بیمار کاری برای
پیوند انجام دهند و معالجات ســایر بخشــهای بدن
وی که در تصادف دچار مجروحیت شده بود صورت

گرفتــه از ایــن رو تصمیم گرفته شــد بیمار هرچه
سریعتر با هواپیما به شیراز منتقل شود.
وی بیان کرد :از آنجایی که دســت بیمار در یخ
نگهداری شــده بوده امید می رفــت که بتوان عمل
پیونــد را انجام داد اما از آنجایــی که زمانی طالیی
پیوند در حال اتمام بود به همراهان بیمار اعالم شــد
که هرچه سریعتر وی را به شیراز منتقل کنند.
این پزشــک ادامه داد :انتقــال بیمار با همکاری
بســیار خوب فرودگاه اهواز و یک شرکت هواپیمایی
با تغییر مســیر پروازی انجام شــد و بیمار ســاعت
 ۱۶به شــیراز رســید و ســاعت  ۱۸و  ۳۰دقیقه نیز
به بیمارستان انتقال یافت و تحت عمل قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه عمل تا ساعتهای دو الی ۳
بامداد به طول انجامید ،بیان کرد :زمانی که دســت
به طــور کامل قطع می شــود محل قطع شــدگی
مورد تجمع مواد ســمی قرار می گیرد و بعد از پیوند
نیزممکن است مشکالت زیادی ایجاد شود و یا عمل
را پس بزند.
وی با اشــاره به پیچیدگی هــای عمل نیز بیان
کرد :به لحاظ اینکه بیمار فقط  ۱۳ماه ســن داشت
عمل وی نیز در بخشــهای مختلف نظیر بیهوشی و
یا تزریق خون بسیار پیچیده است اما تیم پزشکی به
خصوص دکتر ظهوری و خانم دکتر توالیی در حوزه
بیهوشی فرآیندها را به صورت مطلوب انجام دادند و
عمل پیوند انجام شد.
وی با اشــاره به همکاری تیم درمانی بیمارستان
نیز بیان کرد :تا حوالی ســاعت  ۳و  ۳۰دقیقه بامداد

بیش از پنچ پزشک و  ۱۰پرستار بر باالی سر مریض
حاضر بوده و مرتب وضعیت بیمار را رصد می کردند
که در نوع خود بی نظیر بود.
وی گفــت :به طــور معمول عمــل پیوند عضو
اگر به مرحله عفونت برســد باید ظرف  ۷۲ســاعت
بعد از جراحی عالئمش را شــامل کثیف شــدن یا
عفونی شدن محل عمل نشان دهد که تا دیروز هیچ
عالئمی ناشی از عفونت دیده نشده است.
وی گفت :بر اســاس بررســی هایی که صورت
گرفت متوجه شدیم چنین عملی برای یک نوزاد ۱۳
ماهــه تاکنون صورت نگرفته بوده و این جراحی در
نوع خود بی نظیر بوده است.
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مواد مخدر و قاچاق كاال اشاره كرد و گفت :همه با
هم بايد همگرايي و هم پوشــاني داشته باشيم و از
ظرفيت هاي موجود به نحو مطلوب استفاده كنيم.

رئیس سازمان راهداری کشور:

نگهداری راه ها نیازمند اعتبار پایدار
است

رئیس ســازمان راهداری و حمــل و نقل جاده ای
کشــور گفت :دولت باید برای نگهداری و حفظ راه ها
اعتبار پایدار مصوب کند.
به گــزارش خبرنگار مهر ،داوود کشــاورزیان ظهر
دیروز در مراســم تودیع و معارفه مدیران کل راهداری
و حمل و نقل اســتان ،خطاب به مدیر کل جدید تاکید
کرد :حفظ راه ها یک اولویت اســت امــا باید مراقب
بود که اعتبارات انــدک در چه محل هایی و برای چه
کارهایی هزینه می شود.
وی تاکید کرد :کیفیت انجام کار بســیار مهم است
حتی اگر هزینه های بیشتری پرداخت شود مانعی ندارد
زیــرا بهتر از این اســت هزینه انــدک کنیم ولی یک
آسفالت درست نداشته باشیم.
رئیس ســازمان راهداری و حمــل و نقل جاده ای
کشور با اشاره به اینکه ایمنی راه ها یک اولویت است،
گفت :هزینه در جاده ها به گونه ای اســت که مردم به
ســرعت آن را مشاهده می کنند بنابر این باید کارها به
درســتی و کیفیت بسیار باال انجام شود زیرا جاده ها با
جان مردم در ارتباط است.
کشاورزیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به وضعیت حمل و نقل مسافری کشور نیز گفت :حدود
 ۲۵۰۰شرکت حمل و نقل مسافری در کشور وجود دارد
که باید این تعداد را ساماندهی کرد.
وی افــزود :ارتقــای کیفیت و برند ســازی در این
بخش یک اولویت اســت به همین دلیل برنامه ریزی
های مناست در جهت کاهش این تعداد شرکت به برند
های محدود در حال انجام است.
رئیس ســازمان راهداری و حمــل و نقل جاده ای
کشــور با بیان اینکه در بحث ناوگان حمل و نقل باری
کشــور نیز به زودی شاهد تغییراتی خواهیم بود ،گفت:
طی توافقات انجام شده با وزارت نفت به زودی وضعیت
ناوگان فرسوده باری کشور نیز ساماندهی خواهد شد.

ساره جوانمردی ،سفیر توسعه و ترویج
فرهنگ قرآنی کشور شد

ساره جوانمردی ،بانوی تیرانداز شیرازی و دارنده
 2نشان طالی پارالمپیک  2016ریو به عنوان سفیر
توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی کشور معرفی شد.
وی ،چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان
داشت :به برکت قرآن کریم در سن  22سالگی تغییر
و تحــوالت بزرگــی در زندگی من بــه وجود آمد و
خوشحالم از اینکه توانستم در پرتو این کتاب آسمانی
به افتخار های بزرگی دســت یابم و پرچم کشورم را
در دنیا به اهتزاز درآورم.
این بانوی پرافتخار ورزش کشــورمان ادامه داد:
قرآن جزیی از زندگی من است و به هنگام برگزاری
مسابقات همیشه قرآن را به دست دارم و هر روز نیز
آن را می خوانم اما با اعطای ســفیر توسعه و ترویج
فرهنگ قرآنی کشــور به من ،مسئولیتم سخت ترشد
و افتخار می کنم که مسلمانم.
جوانمردی افزود :از کسانی که مرا به عنوان سفیر
فرهنــگ قرآنی معرفی کردنــد ،قدردانی می کنم و
امیدوارم الیق این انتخاب باشم.

کشف محموله سنگین سالح در
شهرستان کوار

سردار گودرزي:

فرمانده انتظامي اســتان با بيــان اينكه ايجاد
امنيت در جامعه اولين و مهمترين مأموريت پليس
اســت ،گفت :رفتار پليس نبايــد براي حريف قابل
مطالعه باشد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سردار
"احمد علي گودرزي" در جلســه جمع بندي نتايج
نظــارت تخصصي شهرســتان هاي "پاســارگاد"
و "ارســنجان" ،خاطر نشــان كــرد :بازديد ها و
نظارت هاي انجام شده بايد اثرات الزم را در مدت
كوتاهي نشــان داده و معايب و نواقص موجود را
برطرف نمايد.
وي با بيان اينكه كاركنــان نيروي انتظامي به
عنوان مجاهدان في ســبيل اهلل و سربازان واليت
وظليف ســنگين و مهمي بر عهــده دارند ،افزود:
مردم كشــور مــا آرمانگرا و انقالبي هســتند و به
همين دليل دشــمنان همواره در صدد ضربه زدن
به امنيت مردم و كشور هستند.
فرمانده انتظامي استان فارس در بخش ديگري
از سخنان خود به موضوع برخورد با خرده فروشان
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گودرزي با بيــان اينكه اگر مجاهدت داشــته
باشــيم خداوند درهــا را به روي ما بــاز مي كند،
افــزود :اقتدار پليس بــا انجام اقدامــات مطلوب
افزايش پيدا كرده و رضايتمندي مردم را به دنبال
خواهد داشت.
اين مقام انتظامي با بيــان اينكه پليس الگوي
بســيار مناســبي براي مردم در جامعه مي باشد،
افزود :پليس بايد ابتدا خود منضبط باشــد و سپس
در راستاي نظم دهي به افراد جامعه اقدام نمايد.
فرمانده انتظامي اســتان فــارس تصريح كرد:
همواره پيشــگيري بهتر از درمان اســت و بايد با
اســتفاده درســت و بهينه از ظرفيت هاي موجود
نســبت به پيشگيري از آســيب هاي اجتماعي در
جامعه اقدام كرد.
گــودرزي در پايان گفت :خوشــبختانه با وجود
همه مشــكالت ،امنيت مطلوبي در ســطح استان
برقرار اســت و اين حاصل تالش كاركنان نيروي
انتظامــي و حمايت هاي بي دريــغ و همه جانبه
مردم و مسئوالن استان از پليس است.

ارتقای فرهنگ شهروندي كاهش هزينهها را بهدنبال دارد
شــهردار شيراز با اشــاره به ضرورت توجه به فرهنگ شــهروندي و ارتقای آن با
آموزشهاي علمي و برنامهريزي شــده ،تاكيد دارد كه ارتقای فرهنگ...
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آغاز مرحله ميداني سرشماري نفوس و مسكن در فارس

همزمان با سراســر كشــور ،مرحله ميداني سرشــماري نفوس و
مسكن در  29شهرستان استان فارس آغاز شد.
به گزارش ايســنا منطقه فارس ،رئيس ســازمان برنامه و بودجه
اســتان فارس چهارشنبه  28مهرماه در مراســم آغاز رسمي مرحله
ميداني سرشــماري ،در جمع خبرنگاران گفت :سرشــماري اينترنتي
از ســوم مهرماه در سراسر كشور آغاز شــد و قرار بود تا  24مهرماه
ادامه پيدا كند.
ساســان تاجگــردون با يــادآوري اينكه  2روز اول سرشــماري
اينترنتي ،اختالالتي در ديتابيس ســامانه سرشماري ايجاد شده بود،
گفــت :از روز  5مهرماه و بــا انتقال ديتابيس بــه وزارت ارتباطات،
مشكل رفع شد و روزانه شاهد افزايش مراجعه شهروندان براي انجام
ثبتنام در ســامانه سرشماري بوديم .او با اشاره به تمديد زمان پايان
سرشــماري اينترنتي در  2نوبت ،گفت :عصر روز سهشــنبه ،بر اساس اعالم رسمي ،زمان سرشماري اينترنتي تا
ســاعت  24جمعه  30مهرماه تمديد شــد اســت .اما با توجه به برنامهريزيها ،عمليات ميداني سرشماري نيز با
اســتفاده از نيروهاي آموزشديده و با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي از امروز آغاز شده و تا  28آبان ادامه دارد.
تاجگردون ميزان مشاركت مردم در سرشماري در كشورهاي توسعه يافته را  35تا  38درصد دانست و گفت:
در اولين دوره اجراي سرشــماري اينترنتي در ايران شــاهد عبور اين سطح مشاركت از  40درصد بودهايم و اين
شــرايط مطلوبي را براي ايران رقم خواهد زد .در بين اســتانهاي بزرگ و همطراز ،فارس با اختالف فاحشي از
ساير استانها جلوتر است و از هدفگذاري عبور كردهايم.
رئيس ســازمان برنامــه و بودجه فارس ،موفقيت در اجراي سرشــماري اينترنتــي را مرهون همكاري همه
دســتگاهها خصوصا آموزش و پرورش و همراهي مطلوب رســانهها دانست و گفت :اميدواريم تا ساعت  24روز
جمعه ،شــاهد افزايش قابل توجه مشاركت مردم در كل كشور و استان فارس در اين طرح باشيم.
تاجگردون با اشــاره به آغاز مرحله ميداني طرح سرشماري اينترنتي گفت :در استان فارس تعداد  1490مامور
سرشــماري ،كار را انجام خواهند داد و  235كارشناس و  36معاون فني بر عمليات نظارت دقيق خواهند داشت.
وي با يادآوري اينكه تعداد  600مامور در شهرستان شيراز عهدهدار انجام ماموريت سرشماري ميداني هستند،
گفت :در اســتان فارس  35ستاد سرشماري اصلي و  4ستاد فرعي ايجاد شده است كه در تمام شهرستانها يك
ســتاد اصلي وجود دارد و تنها در شهرستان شيراز 7 ،ستاد اصلي و  4ستاد فرعي پشتيبان ،راهاندازي كردهايم.
تاجگــردون با تاكيد براينكه قانون تمام شــهروندان ايران را ملزم به همكاري با ماموران سرشــماري كرده
اســت ،گفت :هر مامور حدود هفت تا هشــت دقيقه وقت خانوار را براي كسب اطالعات مورد نياز خواهد گرفت
و در مواردي كه خانوارها كد ثبت نام اينترنتي را دريافت كرده باشــند ،دريافت اطالعات با كمترين زمان ممكن
و تنها براي دريافت كد  12رقمي مورد نظر انجام خواهد شــد.
اين مقام مســئول از شهروندان درخواســت كرد كه در زمان مراجعه ماموران سرشماري به درب منازل آنان،
حتما كارت شناســايي را از مامور تقاضا و آن را با دقت رويت كنند.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهردار شیراز:

شیراز میزبان مراسم تعزیه عاشورایی میشود

معاون شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شــهرداری شــیراز از برگزاری مراسم تعزیه عاشــورایی در مناطق
دهگانه شهرداری شیراز خبر داد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات ســازمان فرهنگــی ،اجتماعی و
ورزشی شــهرداری شــیراز ،احمد همتی از برگزاری تعزیه همزمان
با دهــه دوم ماه محرم در شــیراز خبر داد و اظهار داشــت :تمامی
مناطــق شــهرداری شــیراز میزبــان تعزیه عاشــورایی میشــود.
وی با بیان اینکه نخســتین تعزیه در فرهنگســرای جوان واقع در
بوستان ایرانی برگزار میشود افزود :این تعزیه روز پنجشنبه  29مهر
ماه ســاعت  16به میزبانی شهرداری منطقه چهار برگزار میشود.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی شــهردار شــیراز ،فرهنگســرای
محمودیه واقع در شــهرک محمودیه را دیگر میزبان تعزیه عاشورایی
اعالم و بیان کرد :روز جمعه  30مهر ماه شــهروندان میتوانند ســاعت  16در شــهرداری منطقه یک به دیدن
تعزیه بنشینند.
همتی با بیان اینکه منطقه مهدیآباد روز پنجشــنبه ششــم آبان ماه میزبان مراسم تعزیه است تصریح کرد:
این تعزیه ســاعت  16در سالن ورزشی مهدیآباد اجرا خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به اینکه مراسم تعزیه در تمامی مناطق
شــیراز اجرا میشود از اجرای این مراسم در شهرک قلعهنو واقع در منطقه هفت شهرداری شیراز ساعت  16روز
جمعه هفتم آبان ماه خبر داد.
به گفته وی شــهرک قصر قمشه واقع در منطقه  10شــهرداری شیراز نیز روز جمعه  14آبان ماه ساعت 16
میزبان اجرای مراسم تعزیه عاشورایی است.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهردار شیراز ،با بیان اینکه مراسم تعزیه روز شنبه  15آبان ماه ساعت 9:30
صبح در فرهنگسرای رسانه واقع در منطقه  7شهرداری شیراز اجرا میشود عنوان کرد :فرهنگسرای نرگس واقع
در شــهرداری منطقه  3در روز پنجشنبه  20آبان ماه ساعت  16و فرهنگسرای سالمت واقع در بوستان ملت نیز
روز جمعه  21آبان ماه ســاعت  16میزبان اجرای تعزیه هستند.
سید عالءالدین حسین (ع) در روز یکشنبه 23
همتی همچنین از اجرای مراســم تعزیه در حرم مطهر حضرت ّ
آبان ماه و اجرای این مراســم در بوســتان شهرداری واقع در بلوار رحمت در روز پنجشنبه  27آبان ماه خبرداد و
گفت :این مراسم ساعت  16پذیرای شهروندان است.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری شــیراز بر لزوم اســتفاده از زبان هنر برای انتقال
فرهنگ عاشــورا و تبیین اهداف قیام حضرت امام حســین (ع) تاکید و از عموم شــهروندان برای دیدن مراسم
تعزیه دعوت کرد.

خدمات و امور جدید برای افزایش رفاه بازنشستگان فرهنگی

کشتکار  -کوار

دهقان فرماندار شهرســتان کوار گفت :شهرســتان
کوار امن ترین شهرستان استان می باشد و جایی برای
قاچاقچیان سالح و .....نمی باشد.
در پی اقدامات گســترده اطالعاتی سربازان گمنام
امــام زمان(عج) و رهگیــری یک محموله ســنگین
ســاح غیرمجاز از استان های شــمال غربی ،با وارد
عمل شــدن نیروهای اطالعاتی و امنیتی شهرســتان
کــوار ،ایــن محموله که شــامل بیش از  90اســلحه
غیرمجاز بود ،کشف و توقیف شد.
شایان ذکر است پس از استقرار دادگستری و منطقه
انتظامی در شهرســتان کوار ،این شهرســتان که یکی
از مســیرهای عبور محموله های قاچــاق و غیرمجاز
از شــمال و جنوب کشــور بود ،به محلــی ناامن برای
قاچاقچیان کاال و ســاح تبدیل شده بود به طوری که
در چند ماه اخیر تعداد زیادی محموله قاچاق در هنگام
عبور از این شهرستان توقیف و ضبط شده است.
کورش زارع دادســتان عمومی و انقالب شهرستان
کوار گفت با توجه به اینکه اکثر قتل های واقع شــده
در سطح کشور قتل های اتفاقی و هیجانی است ،قطع ًا
بــا توزیع این محموله و در اختیار افراد قرار گرفتن آن،
در مواقع خشــم و درگیری های احتمالی ،غالب ًا عواقب
ناخوشــایندی را بوجود می آورد و کشف این محموله،
پیشگیری از جرائم زیادی را در پی خواهد داشت.
دادســتان کوار افــزود :قطع ًا با بیــداری نیروهای
امنیتی و انتظامی ،شهرســتان کوار مکانی ناامن برای
ناامن کننــدگان امنیــت خواهد بــود و از خانواده ها
تقاضــا داریم که فرزندان خود را کنترل کرده تا در دام
فروشندگان سالحهای غیرمجاز نیفتند

عطا مهبودی رئیس اداره امور بازنشســتگان و موظفین آموزش و پرورش فارس گام های جدید افزایش
رفاه بازنشستگان کشوری را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه بازنشســتگان نباید هیچگونه نگرانی در زمینه بیمه تکمیلی داشــته باشــند ،ادامه داد:
بیمه تکمیلی تمام افراد تحت تکفل را شــامل می شــود .همچنین در قرارداد سال قبل صندوق بازنشستگی
کشوری ،تعهد شرکت بیمه گذار برای جبران هزینه های بستری عمومی و جراحی فوق تخصصی مبلغ 140
میلیون ریال بود که امســال به  150میلیون ریال افزایش یافت.
وی از ایجاد ســهمیه سفرهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان خبر داد و گفت :با ایجاد سهمیه ،سفرهای
ســیاحتی و زیارتی بازنشستگان پیش بینی می شود که بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری که از این
صندوق حقوق دریافت می دارند می توانند با مراجعه به این اداره نســبت به نام نویســی در ســفر به مشهد
مقدس و یا دیگر شهرهای کشور اقدام نمایند.
مهبودی افزود :هدف از برگزاری ســفرهای ســیاحتی و زیارتی ویژه بازنشســتگان و مستمری بگیران،
پر کردن اوقات فراغت بازنشســتگان ،ایجاد روحیه شــادی و نشــاط در بین بازنشســتگان و جلوگیری از
کم تحرکی این قشر ارجمند است.
وی در ادامه گفت :کمک هزینه این سفرها از دو میلیون و  500هزار ریال در سال گذشته به سه میلیون
ریال در سال  95افزایش یافته است تا بازنشستگان بتوانند در سه مرحله از سهمیه این سفرها بهره مند شوند.
رئیس اداره امور بازنشســتگان بــا بیان اینکه فراهم کردن امکان اعزام به عتبــات عالیات از برنامه های
فرهنگی ویژه بازنشســتگان در سال جاری اســت ،افزود :امیدواریم با برنامه ریزی بتوانیم نسبت به تقاضای
بازنشستگان و موظفین گرامی پاسخ هیم.
وی همچنین افزود :بر اســاس اعالم صندوق بازنشستگی کشــوری در سال جاری ،کمک هزینه خرید
عینک  -ویژه بازنشســتگان کشــوری – از  500هزار ریال به  800هزار ریال ،ســمعک از یک میلیون و
 500هزار ریال به  2میلیون ریال و عصا از  100هزار ریال به  200هزار ریال برای بازنشســتگان کشــوری
افزایش یافته است.
مهبودی یادآور شد :بازنشستگان کشوری می توانند با مراجعه به سایت اطالع رسانی صندوق بازنشستگی
کشــوری به آدرس  cspf.irو یا سایت اداره امور بازنشستگان  baz.farsedu.orgاز جزئیات بیشتر
و نحوه ارائه این خدمات اطالع یابند.
وی بیان داشــت :تعهد بیمه عمر و بیمه حادثه کارکنان و بازنشســتگان آموزش و پرورش نیز در ســال
جاری از  30میلیون ریال به  60میلیون ریال بدون شــرط ســنی و بیمه مکمل با شرایط سنی زیر  70سال
 140میلیون ریال افزایش داشته است.
وی با اشــاره به پرداخت حقوق ها بنا به تصمیم صندوق بازنشستگی کشوری ،از شهریورماه سال جاری
به طور مستقیم به حساب های بازنشستگان محترم به بانک صادرات واریز گردیده است نیز اظهار داشت :با
توجه به سیاســت های صندوق بازنشستگی کشوری مقرر گردیده است تا حقوق ها از بانک ملی به صادرات
انتقال یابد و لذا این اداره نیز با عنایت به این تصمیم و حســب دســتور کتبی اقدام به این امر نموده است.

