
 

بسمه تعالی
 

ان ناجاکانون بازنشستگ
 

 « ما کنارتان هستیم» فرهنگی  مجازی  مسابقهاولین 

میلیون ریالی ما باشید2برنده  011شما هم یکی از 
 

به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع  "میما کنارتان هست"  شعاردر دوران کرونائی و با فرهنگی مجازی مسابقه اولین 

 برگزار می شود. مقدس و هفته ناجا

سالمتی پیشکسوتان و اعضای کانون بازنشستگان ناجا، برنامه های  روس کرونا و احتمال به خطر افتادن با شیوع وی

از جمله برگزاری ضیافت ها و محافل انس و الفت و ورش همگانی و... با مشکل  9911کانون در سال  مصوب فرهنگی 

اط بمنظور تقویت روحی و نشجه شد. بر همین اساس هیات مدیره کانون بازنشستگان ناجا تصمیم گرفت که اجرا  موا

ما کنارتان "ند مسابقه تحت عنوان چ لفتا پایان سال در مناسبت های مخت ،اعضا در دوران محدودیت خروج از منزل

 برای اعضای محترم کانون بازنشستگان ناجا برگزار شود.  "میهست

طراحی سئوال  91 ،چهلمین سالگرد دفاع مقدسگرامیداشت هفته نیروی انتظامی و نیز و به مناسبت مرحله در این 

 است.و بشرح زیر در کانال سروش و پایگاه اطالع رسانی )سایت(درج شده 

در این مسابقه شرکت به روش زیر و می توانند با ارسال پاسخ از طریق تلفن همراه خود و خانواده آنان اعضای محترم

 .نمایند

رقم شماره شناسایی خود یا  99رقمی است و برای بدست آوردن آن کافیست، ابتدا  39پاسخ مسابقه یک عدد 

رقمی در ادامه آن به شماره پیامک  91یک عدد سرپرست خانواده را نوشته و سپس پاسخ سئواالت را که بصورت 

در متن پیامک ای یا کلمه اضافه  ضمنا از درج نام و مشخصات و یا هر گونه حرفارسال نمایید.  911133033

 خودداری شود.

:ارسال پاسخمثال 

220102921022110203201221



 

9911مهرماه سال  -سواالت مرحله اول مسابقه فرهنگی 

( است 01/12/0199مهلت ارسال پاسخ  -عدد می باشد  01تعداد سواالت  )

 صدام با پاره کردن کدام قرارداد عمالً به ایران اعالم جنگ کرد:  

 مسکو 9101 :9

 الجزایر 9191 :3

 شرم الشیخ 9110 :9

 الجزایر 9119 :3

 

 خرمشهر بعد از چند روز مقاومت و در چه روزی سقوط کرد:  

  11آبان  91 –روز مقاومت  31 :9

 11مهر  91 –روز مقاومت  91 :3

 11آبان  3 –روز مقاومت  93 :9

 01خرداد  9 –روز مقاومت  93 :3
 

  موفقیت آمیز ایران به تصویب شورای امنیت سازمان ملل به دنبال کدام یک از عملیات  192قطعنامه

  :رسید

 ، اروند و فاو 0والفجر  :9

 ، شلمچه 1کربالی  :3

 مرصاد ، اسالم آباد غرب: 9

 بیت المقدس ، آزاد سازی خرمشهر: 3

 

 کدام شهر ایران تا پایان جنگ در اشغال عراق باقی ماند:  

 سوسنگرد :9

 بستان :3

 نفت شهر: 9

 سومار: 3

 

 مسیح کردستان لقب کدام یک از شهیدان گرانقدر می باشد:  

 احمد متوسلیان :9

 محمدابراهیم همت :3

 محمد بروجردی: 9

 سید مجتبی هاشمی: 3

  



 

  ادغام شهربانی ، ژاندارمری و کمیته انقالب اسالمی و تشکیل نیروی انتظامی در چه مقطعی و در چه

 : دسالی اتفاق افتا

 9911تحمیلی بعد از شروع جنگ : 9

  9909بعد از پایان جنگ و دفاع مقدس : 3

 9900بعد از رحلت امام خمینی )ره( : 9

فروردین  93و اجرای عملی ادغام در  9901بدنبال تصویب قانون تشکیل ناجا در مجلس شورای اسالمی تیر  :3

9991 

 کدام یک از گزینه های زیر از وظایف نیروی انتظامی نمی باشد:  

 نظم و امنیت استقرار :9

 اقدام الزم در زمینه کسب اخبار واطالعات در محدوده وظایف محوله : 3

 مقابله و مبارزه با خرابکاری ، تروریسم و شورش: 9

 آمادگی و مقابله با هرگونه تجاوز نظامی علیه استقالل و تمامیت ارضی کشور : 3

 

 کسانی بوده اند فرماندهان نیروی انتظامی بعد از ادغام تاکنون به ترتیب چه:  

 اشتری سرتیپ –سرتیپ مقدم  -سردار قالیباف–سرتیپ لطفیان  –سرتیپ سیف الهی  –سرتیپ سهرابی  :9

 پ اشتریسرتی ––سرتیپ لطفیان  -سرتیپ مقدم  –سرتیپ سیف الهی  -بافیسردار قال –سرتیپ سهرابی  :3

 اشتری سرتیپ -بافیسردار قال –سرتیپ لطفیان –سرتیپ سیف الهی  -سرتیپ مقدم  –سرتیپ سهرابی  :9

 اشتری سرتیپ –سرتیپ مقدم –سرتیپ سیف الهی  -بافیسردار قال –سرتیپ لطفیان  –سرتیپ سهرابی  :3

 

 کانون بازنشستگان ناجا در چه تاریخی تأسیس گردید:  

 همزمان با تأسیس ناجا . 9991فروردین  :9

 .  ته اولیه کانون ایجاد شدهستوسط هیأت مؤسس )منصوب فرماندهی ناجا(  9900سال  :3

 رسماً از کانون بازنشستگان نیروهای مسلح منتزع و مستقل گردید .  9901سال: 9

 ( هر دو صحیح است . 9و ) (3)گزینه های : 3

 

 کدام یک از وظایف زیر جزء وظایف کانون بازنشستگان ناجا می باشد:  

 ،حمایت از کلیه حقوق ، منافع مادیارائه خدمات مشاوره ای ، حقوقی و قضایی ، اطالع رسانی و حتی االمکان  :9

 معنوی و قانونی اعضاء کانون . 

اد مختلف اداری ، خدماتی ، ایجاد ظرفیت و زمینه های الزم برای حمایت از فعالیت اعضاء کانون در ابع  :3

ازمانی ، درمانی ، فناوری ، تعاونی ، تولیدی ، اجتماعی ، فناوری و اطالعات ، ، بیمه ای ، فرهنگی ، سرفاهی

 ورزشی و ...

پیگیری استیفای حقوق قانونی بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران و خدمات معیشتی و رفاهی  :9

 برای اعضاء از سازمان ها و دستگاه های مختلف بویژه از ناجا و ساتا 

 زینه صحیح است .هر سه گ :3


