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. . . . . . . . .
          حـاج  قاسـم عقیـده داشـت امروز هرکـس در دفاع از جمهوری اسـامی 

ایـران پای صندوق هـای رأی بیایـد » مدافع حرم « اسـت. 
» امـروز قـرارگاه حسین بن علی )ع( ایران است. بدانید جمهوری اسالمی » حـرم « است و 
این حرم اگر ماند دیـگر حرم ها می مانند، اگر دشـمن این حرم را از بین برد، حرمی باقی 

نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی)ص( .«
برادر پیشکسوت !

          اگر رأی دادن تاثیر نداشت، بیش  از150 شبکه مـاهــواره ای تبــلیغ نـمی کـردنــد 
کـه » رأی بـی رأی « ، پـس بدانیم رأی ما اثر دارد، سـخت هـم اثر دارد !

          در روز تشـییع شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی بـه او قـول دادیـم » انتقام سـختی 
می گیریـم « روز 28 خـرداد 1400 » روز انتقـام سـخت « اسـت.

سرتیپ  دوم پاسدار بازنشسته بیژن کارگر 
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کـالم نـور

ســخنرانی تلویزیونــی رهبــر انقــاب بــه مناســبت ســی ودومین 
ســالگرد رحلــت امــام خمینــی )رحمــه اهلل(

حضـرت آیـت اهلل خامنه ای صبـح امروز )جمعـه( در سـالروز عروج 
ملکوتـی امـام خمینـی)ره( در سـخنانی تلویزیونی، ابـداع و تحقق 
نظریـه جمهـوری اسـالمی یعنـی تشـکیل حکومتـی بـر مبنـای 
اسـالم نـاب و متکـی بـر مردم سـاالری برخاسـته از عمق اسـالم را 
مهمتریـن ابتـکار امام راحِل عظیم الشـأن خواندنـد و تأکید کردند: 
راز پرشـکوه مانـدگاری جمهـوری اسـالمی و نظـام امـام خمینـی، 
بـا وجـود همـه پیش بینی هـای دشـمنان دربـاره زوال ایـن نظـام، 
همراهـی دو کلمـه »جمهـوری« و »اسـالمی« یعنـی حاکمیـت 
توأمـان اسـالم و مـردم اسـت و از ایـن پس نیز همراهـی همین دو 

کلمـه تضمین پیشـرفت مسـتمر خواهـد بود.
رهبـر انقـالب همچنین با اشـاره بـه تأکید همیشـگی امام خمینی 
دربـاره ضـرورت شـرکت آحـاد مـردم در انتخابات، انتخـاب فردی 
شایسـته را راه حـل نابسـامانی ها و مشـکالت خواندنـد و بـا بیـان 
نکاتـی مهـم دربـاره لـزوم پایبنـدی رییس جمهـور آینده بـه ایجاد 
عدالـت اجتماعـی، مبارزه صریح و بدون مالحظه با فسـاد و تقویت 
تولیـد داخلـی افزودنـد: آحاد مردم خـود را به شـرکت در انتخابات 

و تشـویق دیگـران بـه این کار ملـزم بدانند.
رهبــر انقــالب بــا اشــاره بــه جــاری شــدن دوبــاره یــاد و خاطــره 
امــام در ایــام رحلــت آن بزرگــوار افزودنــد: ملــت و کشــور همیشــه 
ــم، آن  ــای »آن شــخصیت عظی ــاد و رهنموده ــی از ی ــه نگاهبان ب
ــوردار از اراده  ــم و برخ ــد حکی ــن و آن خردمن ــر بی جایگزی رهب

پوالدیــن، دل عطــوف و ایمــان عمیــق« نیازمنــد اســت.
بی سـابقه  حجـم  و  انقـالب  اول  بـه  اشـاره  بـا  انقـالب  رهبـر 
نابـودی  بـر  مبنـی  زیاده خواهـان جهانـی  مکـرر  پیش بینی هـای 
دو ماهـه، شـش ماهه و یـا حداکثـر یک سـاله جمهـوری اسـالمی 
افزودنـد: صالبـت و قاطعیـت امـام و پیروزی هـای درخشـان ملـت 
در جنـگ و مسـائل دیگـر، ایـن همهمـه را کمرنـگ کـرد امـا بعد 
از رحلـت امـام خمینـی، دشـمنان و بدخواهـان بار دیگر بـه تکرار 

آرزوی خـود مبنـی بـر زوال جمهـوری اسـالمی پرداختنـد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای، اعـالم رسـمی یک حـزب فرسـوده و 
پرمدعـا در سـال 69، نامـه چنـد سـال بعـد گروهـی از نمایندگان 
مجلـس مبنـی بـر رو بـه پایان بـودن مهلـت جمهوری اسـالمی و 
اعـالم علنـی برخی مقامـات آمریکایی  مبنی بر نرسـیدن جمهوری 
اسـالمی بـه چهل سـالگی را از نمونه هـای پیش گویی هـای غلـط 
بـرای زوال جمهـوری اسـالمی بـر شـمردند و گفتنـد: ایـن افراد و 
گروههـا در پیش گویی هـای خـود، عـالوه بـر بیان آرزوهایشـان، به 

شکسـت و نابـودی انقالب هـای جهـان نیـز اسـتناد می کردند.
رهبـر انقـالب افزودنـد: حتـی در داخـل کشـور نیـز دو نهضـت 
مشـروطیت و نهضـت ملـی چنـد سـال بعـد از شـکل گیری بـا 
اسـتبداد  و  رضاخـان  سـیاه  کامـاًل  دیکتاتـوری  آمـدن  کار  روی 
کودتایـی، پیچیـده و عمیق محمدرضا شکسـت خوردنـد؛ بنابراین 
پیش بینی هـا دربـاره نابـودی جمهـوری اسـالمی بـه ایـن مسـائل 
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تاریخـی نیـز متکـی بـود.
کامـل  شکسـت  بـه  اشـاره  بـا  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
پیش گویی هـای دشـمنان و اقتـدار و پیشـرفت و توسـعه مسـتمر 
جمهـوری اسـالمی افزودنـد: راز پرشـکوه و افتخارآمیـز مانـدگاری 
نظـاِم امـام خمینـی، همراهی دو کلمه جمهوری و اسـالمی اسـت.

ایشـان، ابـداع نظریـه جمهوری اسـالمی را کار بـزرگ امام خمینی 
خواندنـد و افزودنـد: امـام بزرگوار ایـن نظریـه را در عرصه نظریات 
سیاسـی بین المللـی وارد کـرد و بـا قـدرت مـردم و معرفت بسـیار 

عمیـق خـود آن را عینیـت بخشـید و محقق کرد.
رهبـر انقـالب، شـناخت و تسـلط جامـع امـام خمینـی بـر معارف 
اسـالمی را پشـتوانه ایجـاد و تحقـق نظریـه جمهـوری اسـالمی 
برشـمردند و گفتنـد: امـام لزوم حاکمیت اسـالم و اعتقـاد به مردم 
را از دل اسـالم نـاب بـه دسـت آورده بـود و بـه آنهـا عمیقـاً ایمان 

داشت.
ایشـان با اشـاره بـه مخالفان سرسـخت دو وجه اسـالمی و مردمی 
بـودن جمهـوری اسـالمی افزودنـد: بخشـی از مخالفـان حاکمیـت 
اسـالم، »سـکوالرهای غیرمذهبـی« بـوده و معتقدند دین شـأنیت 
تشـکیل نظـام سیاسـی و مدیریـت کشـور را نـدارد و محصـور بـه 
مسـائل فـردی و عبـادات اسـت، البتـه عـده ای از سـکوالرها هـم 

معتقـد بودنـد دیـن اصـوالً مضـر و افیـون جامعه اسـت.
رهبـر انقالب افزودند: دسـته دیگـری از مخالفان حاکمیت اسـالم، 
بـه دیـن اعتقاد دارند امـا می گویند اسـالم نباید به سیاسـت آلوده 
شـود، ایـن افـراد در واقـع »سـکوالرهای مذهبـی« هسـتند و بـه 
دخالـت و حاکمیـت دیـن در شـئون زندگـی سیاسـی، اجتماعـی، 

اعتقـادی ندارند.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای، مخالفـان مردمـی بـودن جمهـوری 
اسـالمی را نیز دو دسـته دانسـتند و گفتند: جمعی از این مخالفان، 
و  دموکراسـی  می گوینـد  کـه  هسـتند  سـکوالر«  »لیبرال هـای 
مردم سـاالری را بایـد لیبرال هـا و تکنوکرات هـا ایجـاد کننـد و این 

مسـئله ربطـی بـه دین نـدارد.
مردم سـاالری  مخالفـان  دوم  دسـته  کردنـد:  ایشـان خاطرنشـان 
دینـی، بـه دیـن اعتقـاد دارنـد امـا می گوینـد مـردم در حاکمیـت 
دینـی هیـچ کاره ا نـد و دیـن باید بـدون اتـکا و نقش آفرینـی مردم 
حکومـت تشـکیل دهد کـه شـکل افراطی ایـن نظر، در سـال های 

اخیـر در شـکل گیری گـروه داعـش ظاهـر شـد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای حاکمیـت دیـن بـا اتـکا بـه مـردم را 

یـک اسـتنباط و نظریـه عالمانـه و نه احساسـی خواندنـد و گفتند: 
مردم سـاالری دینی از متن اسـالم برخاسـته اسـت و هر کس انکار 

کنـد، در قـرآن مطالعـه و تدبـر نکرده اسـت.
ایشـان،، بـا اسـتناد بـه آیـات مکـرر قـرآن مبنی بـر لـزوم اطاعت 
مـردم از رسـول اکـرم افزودنـد: در صدهـا آیـه قـرآن زمینه هـای 
اطاعـت مـردم از نبـی مکرم تشـریح شـده اسـت کـه آیـات جهاد، 
اقامه قسـط و عـدل، اجرای حدود، معامـالت اجتماعی - اقتصادی، 
قراردادهـای بین المللـی و ده هـا عرصه دیگر از جملـه این زمینه ها 
هسـتند کـه مجموعه همیـن زمینه ها، به معنای تشـکیل حکومت 

است.
رهبـر انقـالب بـا اسـتناد بـه احادیث فـراوان و سـنت رسـول اکرم 
مبنـی بر تشـکیل حکومـت افزودند: بعـد از رحلت پیامبـر با وجود 
اختالف درباره جانشـینی ایشـان، احدی از مسـلمانان شک نداشت 

کـه بایـد حکومت بر اسـاس دیـن و قرآن ادامـه یابد.
رهبـر انقـالب در جمع بنـدی ایـن بخـش از سخنانشـان تأکیـد 
کردنـد: بـر اسـاس آیـات قـرآن مجیـد و احادیـث و سـنت پیامبر، 
اگـر کسـی به اسـالم اعتقاد داشـته باشـد باید به حاکمیت اسـالم 

هـم معتقد باشـد.
رهبـر انقـالب بعـد از تبییـن موضوع حاکمیت اسـالم، بـه موضوع 
جمهوریـت و مردم سـاالری پرداختنـد و بـا تأکیـد بر اینکـه اعتبار 
رأی مـردم مسـئله بسـیار مهمی اسـت، گفتنـد: به ایـن موضوع از 
دو منظـر می تـوان نگریسـت: 1- از منظـر دینـی و اعتقـادی و در 
چهارچـوب مسـئولیت و حـق 2- از ایـن منظـر کـه تحقـق عملی 

حاکمیـت دیـن بـدون مـردم امکان پذیر نیسـت.

ایشــان در خصــوص رأی مــردم از منظــر دینــی و اعتقــادی 
ــال  ــواص در قب ــردم و خ ــاد م ــات، آح ــات و روای ــد: در آی افزودن
ــروز  ــراف و ب ــری از انح ــن جلوگی ــه و همچنی ــت جامع سرنوش
ــروف  ــه مع ــر ب ــده اند و ام ــته ش ــئول دانس ــی مس ــکاف طبقات ش
نیــز یــک وظیفــه عمومــی شــمرده شــده کــه یکــی از مهمتریــن 
ــانها  ــن انس ــت. همچنی ــی اس ــت دین ــی حکوم ــا برپای معروف ه
ــت  ــه حاکمی ــتند ک ــت هس ــن سرنوش ــق تعیی دارای اراده و ح

ــت. ــت اس ــن سرنوش ــق تعیی ــای ح ــی از نموده ــردم یک م
نیـاز  منظـر  از  دینـی  مردم سـاالری  موضـوع  بـه  انقـالب  رهبـر 
گفتنـد:  و  کردنـد  اشـاره  نیـز  مردمـی  پشـتوانه  بـه  حکومت هـا 
حکومت هـا بدون پشـتوانه مردمی چـاره ای جـز روی آوردن به زور 
و ظلـم نخواهنـد داشـت و از آنجـا کـه در حکومـت اسـالمی ظلم 
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جایـز نیسـت، تحقـق حکومت اسـالمی و ادامه آن فقط با پشـتوانه 
مردمـی امکان پذیـر اسـت.

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای تأکیـد کردنـد: بنابراین مردم سـاالری 
و خالـص دینـی  نـاب  اسـالمی یـک طـرح  دینـی و جمهـوری 
اسـت و اینکـه برخـی می گوینـد امـام مردم سـاالری را از غربی هـا 
گرفـت، سـخنی بی مبنـا اسـت؛ زیـرا امـام کسـی نبود کـه بخاطر 

رودربایسـتی از حکـم خـدا منصـرف شـود.
ایشـان افزودنـد: روزی کـه امـام موضوع 
الـزام حجاب در اجتمـاع را مطرح کردند 
برخی هـا از جملـه بعضـی نزدیـکان امام 
مخالـف بودنـد امـا ایشـان بطـور قاطـع، 

دسـتور دیـن را مطـرح کردند.
ــد:  ــد کردن ــر انقــالب اســالمی تأکی رهب
امــام بزرگــوار بــا انجــام ایــن نواندیشــی 
ــر معرفــت عمیــق  دینــی کــه مبتنــی ب
دینــی بــود، ملــت ایــران را کــه قرن هــا 
بــا اســتبداد خــو گرفتــه بــود، بــه میدان 
آورد تــا بــا بــاور بــه توانایی هــای خــود، 
کارهــای بزرگــی همچــون ســاقط کردن 
ــد هزارســاله و ایســتادگی  ســلطنت چن

ــه  ــتیبانی هم ــه پش ــی ب ــاله و متک ــت س ــگ هش ــل جن در مقاب
ــد. ــام دهن ــا را انج ــزرگ دنی ــای ب قدرت ه

ایشـان بـا تاکید بـر اینکه امـام دو کلمه »جمهوری« و »اسـالمی« 
یعنـی »حاکمیت اسـالم« و »حاکمیـت مردم« را گره گشـای همه 
مشـکالت می دانسـتند، افزودنـد: هر زمـان که مردم بـه  کار گرفته 
شـدند و معیارهـای اسـالم رعایـت شـد، پیـش رفتیـم و هرجا که 

یکـی از ایـن دو رعایت نشـد، پیـش نرفتیم.
رهبـر انقـالب به یـک نمونه اشـاره کردند و گفتند: اگـر در اقتصاد، 
رشـد کارگاههـای کوچک و متوسـط یعنی زمینه ورود مـردم را به 

حـوزه تولیـد فراهم کـرده بودیم اکنـون وضع اقتصـادی بهتر بود.
ایشـان افزودنـد: بنابراین اگر مسـئوالن حدود و موازین اسـالمی را 
در مسـائل داخلـی و خارجـی رعایت، و سـاز و کار حضـور مردم در 

صحنـه را نیـز فراهم کنند، مشـکالت حل خواهد شـد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامــه بــا اشــاره بــه برخــی بیانــات 
امــام)ره( دربــاره اســالم و مردم ســاالری افزودنــد: از دیــدگاه 
امــام)ره(، اســالم از یــک طــرف »ضــد تحجــر و التقــاط«، »ضــد 
ــکا و  ــم، اســتکبار، فســاد و ویژه خــواری«، »ضــد ســلطه آمری ظل

دخالــت بیگانــگان«، »ضــد اشــرافی گری و اختــالف طبقاتــی«، و 
از طــرف دیگــر »طرفــدار محرومــان و عدالتخــواه« اســت.

ایشـان همچنیـن در خصـوص دیـدگاه امـام دربـاره مردم سـاالری 
و انتخابـات خاطرنشـان کردنـد: امـام انتخابـات را »فریضـه دینی« 
می دانسـتند و در وصیت نامـه خـود می گوینـد »عـدم حضـور در 
انتخابـات در برخی مقاطع چه بسـا گناهـی در رأس گناهان کبیره 
باشـد« و »کوتاهـی در مشـارکت، پیامدهـای دنیـوی و حتـی تـا 
نسـل های بعد داشـته باشـد که مسـتلزم 

بازخواسـت الهی اسـت«.
رهبـر انقـالب اسـالمی گفتنـد: بـه لطف 
خداونـد بعـد از رحلـت امام، ملـت ایران 
عطیه الهـِی مردم سـاالری دینی را حفظ 
کـرده و در مقابـل توطئه دشـمنان برای 
جدایـی مـردم از نظـام و بی اعتقاد کردن 
آنهـا بـه اسـالم و مردم سـاالری دینـی، 

ایسـتاده اند. محکم 
افزودنـد:  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
مختلـف،  ادبیـات  بـا  برخـی  متأسـفانه 
حرف دشـمنان را تکـرار می کنند. گاهی 
ایدئولوژی زدایـی و حرکـت بـه  از لـزوم 
سـمت لیبـرال دموکراسـی می گوینـد، گاهـی از موضـع دلسـوزی 
بـرای قداسـت دیـن وارد می شـوند و حتـی برخـی هـم میگوینـد 

ضوابـط اسـالمی بـا مردم سـاالری قابـل جمـع نیسـت.
ایشـان تأکیـد کردنـد: کسـانی که ایـن سـخنان را تکـرار میکنند، 
دلسـوز ملت ایران نیسـتند و به  دنبال زدن ریشـه اسـالم هسـتند.

رهبـر انقـالب با اشـاره به قانون اساسـی کـه در آن، هم جمهوریت 
و هـم اسـالمیت در نظـر گرفتـه شـده اسـت، گفتنـد: در قانـون 
مذهبـی  و  سیاسـی  »رجـل  رییس جمهـور،  شـروط  از  اساسـی، 
بـودن« و »حفـظ تقـوا و امانـت« اسـت و ایـن بدین معناسـت که 
رییـس قـوه اجرایی بـا اقدامـات خردمندانه، در سیاسـت مصلحت 
مـردم را در نظـر بگیـرد و در میـدان اعتقـادات نیـز دیـن مـردم را 

هدایـت و حفـظ کند.
ایشـان در بخـش دیگـری از سخنانشـان با اشـاره به گرم تر شـدن 
محیـط انتخابـات گفتنـد: دعـوت مـردم بـه حضـور نیافتـن در 
انتخابـات بـا بهانه هـای واهـی، عمل به خواسـت دشـمنان اسـت و 
اگـر هـر یک از دو رکن مردم سـاالری و دین تضعیف شـود، اسـالم 

و ایـران ضربـه و سـیلی خواهنـد خورد.

و  شـناخت  انقـاب،  رهبـر 
تسـلط جامـع امـام خمینـی 
بر معارف اسـامی را پشـتوانه 
نظریـه  تحقـق  و  ایجـاد 
جمهوری اسـامی برشـمردند 
و گفتنـد: امام لـزوم حاکمیت 
اسـام و اعتقـاد بـه مـردم را 
از دل اسـام نـاب بـه دسـت 
آورده بـود و بـه آنهـا عمیقـًا 

داشـت. ایمـان 
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رهبـر انقـالب افزودنـد: گفتـه می شـود برخـی بـه  علت فشـارهای 
بـرای شـرکت  لمـس می کنیـم،  را  آن  مـا  کـه همـه  معیشـتی 
در انتخابـات مـردد هسـتند یـا برخـی می گوینـد در دوره هـای 
قبـل بـا شـوق بـه فـردی رأی دادیـم امـا در آخـر دوره، منجـر به 
ایـن  نمی کنیـم.  انتخابـات شـرکت  در  بنابرایـن  دلخـوری شـد، 
موارد اسـتدالل های درسـتی نیسـتند و نباید ما را از مشـارکت در 

انتخابـات دلسـرد کننـد.
ایشـان تأکید کردنـد: اگر نابسـامانی، 
مدیریت هـا  در  ضعـف  و  ناکارآمـدی 
انتخـاب  بـا  را  بایـد آن  دارد،  وجـود 
آوردن  کار  روی  و  خـوب  و  درسـت 
مدیریـت مردمـی و اسـالمی جبـران 
در  نکـردن  شـرکت  بـا  نـه  کـرد 

انتخابـات.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا تأکید 
بـه  توجـه  و  انتخـاب  در  دقـت  بـر 
صرفـاً  افزودنـد:  کاندیداهـا  عملکـرد 
بـه وعده هـا و حرفهـا نمی تـوان اکتفا 
کـرد همچنان کـه در قضیـه مذاکرات 
هسـته ای هـم کـه در جریـان اسـت، 
بـه  گفته ایـم  مسـئوالن  بـه  همـواره 

عمـل کار برآیـد و بـه حرفهـا و وعده هـا نمی تـوان اعتمـاد کـرد.
رهبــر انقــالب خاطرنشــان کردنــد: کارآمــدی را بــا حــرف 
ــا  ــه آی ــرد ک ــگاه ک ــد ن ــن بای ــخیص داد، بنابرای ــود تش نمی ش
گذشــته و عملکــرد کاندیداهــا، وعده هــای آنهــا را تأییــد و 

تصدیــق می کنــد یــا نــه؟
ایشان در ادامه چند توصیه مهم به نامزدهای محترم داشتند.

رهبـر انقـالب اسـالمی بـا توصیه مؤکـد بـه کاندیداها بـه پرهیز از 
بیـان وعده هایـی که از انجـام آنها مطمئن نیسـتند، گفتنـد: دادن 
وعده هـای بـدون پشـتوانه عملـی جایز نیسـت و اینگونـه وعده ها، 
گنـاه و بـه ضرر کشـور اسـت چون بـا محقق نشـدن آنها مـردم از 
انتخابات و نظام دلسـرد می شـوند بنابراین فقـط وعده هایی بدهید 

کـه اهل فـن آنهـا را تأییـد می کنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، توقــع دیگــر از کاندیداهــا را صداقــت 
بــا مــردم و بیــان شــعارهایی دانســتند کــه در دل خــود بــه آنهــا 
ــادق  ــردم ص ــا م ــا ب ــد: کاندیداه ــد و افزودن ــاد دارن ــاًل اعتق کام

باشــند و شــعارهایی ندهنــد کــه بــه آنهــا اعتقــاد ندارنــد.

رهبر انقالب اسـالمی، تشـویق به مشـارکت در انتخابـات را وظیفه 
تـک تـک مـردم دانسـتند و گفتند: تک تـک مردم خـود را موظف 
بداننـد کـه همـه آحاد مـردم اعـم از خانواده، دوسـتان و آشـنایان 
را بـه مشـارکت در انتخابـات دعـوت کنند و این، مصـداق »تواصی 

به حق« اسـت.
ــه در  ــت ک ــن اس ــا ای ــر از کاندیداه ــع دیگ ــد: توق ــان افزودن ایش
صــورت پیــروزی، خود را بــه »عدالــت اجتماعی«، »کاهــش فاصله 
فقیــر و غنــی«، »مبــارزه بــدون مالحظــه با 
فســاد«، »تقویــت تولیــد داخلــی و مبــارزه 
بــا قاچــاق و واردات بی رویــه و افــرادی 
ــق  ــر کــردن جیــب خــود از طری ــا پ ــه ب ک
واردات کمــر تولیــد داخلــی را می شــکنند« 

متعهــد بداننــد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای تأکیـد کردنـد: 
کاندیداهـا  صراحتـاً دربـاره ایـن موضوعـات 
موضـع بگیرنـد تا اگر بعـد از انتخـاب، عمل 
نکردند، دسـتگاههای نظارتـی بتوانند از آنها 

سـؤال و مؤاخـذه کنند.
رهبـر انقـالب در بخـش پایانی سخنانشـان 
یـک تذکـر ضـرورِی دینـی و انسـانی درباره 
مسـائل پیش آمـده در جریـان عـدم احـراز 

صالحیـت برخـی ثبت نـام کننـدگان در انتخابـات بیـان کردنـد.
ایشـان خاطرنشـان کردنـد: بـه بعضی از افـرادی که صالحیتشـان 
احـراز نشـد، ظلـم و جفـا شـد و بـه آنهـا یـا خانواده هایشـان کـه 
خانواده هـای محتـرم و عفیفـی بودند، نسـبتهای خـالف واقع داده 

شـد کـه بعـداً  ثابـت شـد آن گزارشـها غلـط و خالف اسـت.
ــوارد  ــن م ــار ای ــه انتش ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــد،  ــد و بن ــدون قی ــا و ب ــردم و در فضــای مجــازِی ره ــن م در بی
تأکیــد کردنــد: حفــظ آبــرو جــزو باالتریــن حقــوق انســانها اســت 
ــن  بنابرایــن خواهــش و مطالبــه مــن از دســتگاه های مســئول ای
اســت کــه مــواردی را کــه گــزارش خــالف واقــع راجــع بــه فرزنــد 

یــا خانــواده کســی داده شــده، جبــران کننــد.
ــت  ــک حرم ــم، هت ــا را از ظل ــال م ــد متع ــد: خداون ــان افزون ایش
ــدارد. امــام بزرگــوار را  مؤمــن و تخلــف از وظایف مــان محفــوظ ب
ــا راضــی  ــزرگ خــود محشــور و او و شــهیدان را از م ــاء ب ــا اولی ب
کنــد و بــا تقدیــر خیــر بــرای ملــت ایــران، ایــن انتخابــات را جــزو 

ــد. ــرار ده ــکن ق ــات دشمن ش انتخاب

رهبر انقاب اسـامی، تشویق 
انتخابـات  در  مشـارکت  بـه 
مـردم  تـک  تـک  وظیفـه  را 
دانسـتند و گفتنـد: تـک تک 
مـردم خـود را موظـف بدانند 
کـه همـه آحاد مـردم اعـم از 
خانواده، دوسـتان و آشـنایان 
را بـه مشـارکت در انتخابـات 
دعـوت کننـد و ایـن، مصداق 

»تواصـی بـه حق« اسـت.
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سردار حسین اشتری در نشست صمیمی با پیشکسوتان استان اصفهان:
بازنشستگان نیروی انتظامی همواره مورد تکریم و احترام مردم و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران هستند

فرمانده ناجا در نشست صمیمی با پیشکسوتان استان اصفهان گفت: بازنشستگان نیروی انتظامی همواره مورد 
تکریم و احترام مردم و نظام مقدس جمهوری اسامی ایران هستند

در راستای تکریم از بازنشستگان و رسیدگی به مشکالت این 
عزیزان، نشستی با حضور سردار حسین اشتری فرمانده نیروی 
انتظامی ، سرتیپ عباس شریعتی دستیار فرمانده ناجا در امور 
اعضای وابسته و سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا میرحیدری 
فرمانده انتظامی استان در تاالر راه و ترابری استان اصفهان 

برگزار شد.
در این نشست که 200 نفر از پیشکسوتان حضور داشتند، 
سردار میرحیدری گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام شده در 
خصوص بازنشستگان ارائه و بر حمایت از آنان و تعامل مستمر 

با کانون در مسیر رفع مشکالت آنها تاکید کرد.
وی افزود: باید به پاس سال ها خدمت و کار بی منت با استفاده 
از ظرفیت های قانونی مسائل و مشکالت بازنشستگان واکاوی 

و به نوعی رفع شود.
در ادامه سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی همچنین 
کرد:  تصریح  ناجا  بازنشستگان  به  مقدم  ضمن عرض خیر 
امیدواریم با برگزاری این جلسه شاهد کسب نتایج مطلوب و 
محقق شدن مطالبات مقام معظم رهبری و همچنین ستاد کل 
نیرو های مسلح باشیم؛ مقام عظمای والیت در مناسبت های 
مختلف در رابطه با بازنشستگان فرموده اند:” بازنشستگان باید 

مورد توجه قرار بگیرند”.
فرمانده ناجا همچنین به فرمایشی از امام راحل در خصوص 
بازنشستگان اشاره کرد و گفت: ایشان فرموده اند” نگذارید 

پیشکسوتان جهاد و شهادت فراموش شوند”؛ بنابراین باید 
تمامی اقدامات در خصوص این عزیزان به مرحله عملیاتی 

برسد.
ــت  ــل قدم ــه دلی ــی ب ــروی انتظام ــه نی ــان اینک ــا بی وی ب
و ســابقه طوالنــی )قبــل و بعــد از ادغــام( بیشــترین 
بازنشســتگان را دارد، عنــوان کــرد: همــه مــا در برابــر ایــن 
عزیــزان وظیفــه ســنگینی برعهــده داریــم و بایــد بــا تمامی 
ــام  ــا انج ــتی ب ــیم؛ بایس ــا باش ــت آن ه ــت در خدم ظرفی

ــم. ــظ کنی ــتگان را حف ــأن بازنشس ــوب ش ــات مطل اقدام
سردار اشتری در ادامه تاکید کرد: در این برنامه به تمامی 
فرماندهان و مسئوالن مربوطه عرض می کنم که به مسائل و 

امورات بازنشستگان باید بیش از گذشته اهتمام داشته باشند.
ایشان با تاکید بر اینکه بایستی بازنشستگان در تمامی مراسم ها 
حضور داشته باشند و از آن ها تجلیل شود، عنوان کرد: بخشی 
از موفقیت و پیشرفت در نیروی انتظامی را مدیون پیشکسوتان 
و بازنشستگان هستیم؛ امروز با کسب نتایج مطلوب، سازمان 
به جایی رسیده که مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز به 
مناسبت هفته ناجا پیام تبریک صادر کردند که این پیام مملو 

از مهر و محبت بود و سبب دلگرمی کارکنان ناجا شد.
سردار اشتری تصریح کرد: پیام تبریک مقام معظم رهبری 
به مناسبت هفته ناجا وظایف و مسئولیت های ما را بیشتر و 
سنگین تر کرده است بنابراین بایستی بیش از پیش در راستای 

تحقق مطالبات ایشان تالش کنیم.
وی در ادامه در خصوص رفع مشکالت و موانع بازنشستگان 
عزیز تاکید کرد و گفت: بایستی از تمامی ظرفیت های موجود 

برای رفع مشکالت این عزیزان بهره ببریم.
این مقام ارشد انتظامی همچنین تاکید کرد: الزم است که 
از ظرفیت و تجارت بازنشستگان نیز در امور ناجا بهره الزم و 

درست را ببریم.
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دوازدهمین همایش سراسری روسای کانون های استانی و مسئوالن ستادی 
کانون بازنشستگان ناجا

دوازدهمین همایش سراسری روسا و مسئوالن ستادی کانون بازنشستگان ناجا با حضور سردار سرتیپ محمد 
شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا و رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان، سردار سرتیپ دوم 

شریعتی دستیار فرمانده ناجا در امور اعضای وابسته، سردار سرتیپ دوم گودرزی رئیس سازمان بازنشستگی 
نیروهای مسلح و اعضای هیئت مدیره کانون ناجا برگزار شد.

سردار شرفی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ناجا:
سردار اشتری همواره تاکید دارند بهترین خدمات باید 

به بازنشستگان ارائه شود
در این مراسم، سردار محمد شرفی جانشین معاون هماهنگ 
کننده ناجا و رئیس هیئت مدیره کانون در سخنانی گفت: 
بر روح بلند و ملکوتی امام خمینی )ره( درود و رحمت می 
فرستیم و یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی، دوران دفاع 
مقدس، مدافعان حرم و حریم نظم و امنیت گرامی می داریم 
و آرزوی طول عمر توام با صحت و سالمتی برای فرماندهی 

معظم کل قوا مدظله العالی داریم.
وی افزود: از حضور در جمع اعضای وابسته و بازنشستگان ناجا 
بسیار خرسندم که بعد از گذشت مدت زمانی، دوباره توفیقی 
حاصل شد تا به محضر پیشکسوتانی برسم که حق فرماندهی 

بر ما دارند.
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با تقدیر از دست اندرکاران 
برگزاری این همایش ادامه داد: از تالش دلسوزانه و پیگیرانه 
ریاست کانون بازنشستگان ناجا و همکارانشان نیز قدردانی 
می کنم که ابعاد مختلف برنامه ریزی ها و اقدامات این دوستان 
بیانگر زحمات آنان است، به نحوی که هر ساله در مقایسه با 
سال گذشته شاهد وضعیت بهتر مجمع و بهبود خدمات دهی 

به اعضاء وابسته و بازنشستگان ناجا هستیم.
سردار شرفی با اشاره به سوم خرداد و آزاد سازی خرمشهر 
یادآور شد: فرا رسیدن این ایام را به شما پیشکسوتان هشت 
سال دوران دفاع مقدس و جهادگران عرصه نظم و امنیت 
تبریک و تهنیت می گویم و یاد و خاطره شهدای آزادسازی 
خرمشهر را گرامی داشته و بر روان پاک آنان درود می فرستم.

رئیس هیئت مدیره کانون ادامه داد: زمانی که انقالب اسالمی 
شکل گرفت، این سبک و سیاق را همه انسان های آزادیخواه 
و آزادی طلب پسندیدند و کسانی که به دنبال چنین شرایطی 
بودند، امیدوار شدند؛ نهضت های آزادی بخش و انسان های 
آزادی طلب امیدوار به گشایش ها شدند و این مدل بی بدیل 
یعنی انقالب اسالمی شکوهمند به جهان مخابره شد تا انسان 
های آزادی خواه باور کنند که با تکیه بر عقیده و جهاد می توان 

بر استکبار پیروز و پرچم آزادی و استقالل را برافراشت.
سردار شرفی با اشاره به جنگ تحمیلی عراق به ایران خاطر 
نشان کرد: شکل گیری انقالب اسالمی، منافع نظام سلطه 
را دچار آسیب و خطر کرد، بنابراین همین نظام با توسل به 
دیکتاتوری منفور چون صدام حسین، جنگ را در شرایطی 
به ما تحمیل کردند که در آن برهه، استراتژی دفاعی و نظامی 
کشور، تعریف شده نبود و همین باعث شد که صدام شروع به 
رجزخوانی کند و بگوید که بعد از سه روز از آغاز این جنگ، بنا 

است که در پایتخت ایران مصاحبه کند.
وی اضافه کرد: تحلیل قواعد بازی به گونه ای بود که پیروز 
این میدان آنان هستند، اما دیدیم که چگونه دست خداوند ما 
را با همه کمبود امکانات کمک و پشتیبانی کرد و آزادسازی 
خرمشهر مصداق بارزی از عنایت خداوند متعال و جانفشانی 

رزمندگان اسالم و انقالب است.
امام  اینکه  بیان  با  ناجا  کننده  هماهنگ  معاون  جانشین 
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خمینی)ره( چه زیبا فرمودند که :” خرمشهر را خدا آزاد کرد”، 
ادامه داد: ما در این فتح دست یاری خداوند را به چشم دیدیم و 
باید قدردان همه نعمت ها باشیم که یکی از این نعمات، امنیت 

مثال زدنی می باشد.
وی با اشاره به اهمیت شکر نعمت ، ادامه داد: یکی از روش های 
شکرگزاری، مشارکت در امور حاکمیتی و سیاسی کشور از 
تکلیف  این عرصه یک  در  است؛ مشارکت  انتخابات  جمله 
شرعی، اخالقی و قانونی برای همه ما است و نباید فراموش 
کنیم که در قبال شهدا مسئول هستیم و دینی بر گردن مان 
می باشد، بنابراین باید با مشارکت حداکثری به افزایش اقتدار 

کشور کمک کنیم.
سردار شرفی تصریح کرد: ارتقاء شاخص های امنیت عمومی 
جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد و حضور پرشور و شعور در 
انتخابات کمک شایانی به ارتقاء این شاخص ها می کند و 
به همراه  ناجا  بازنشستگان  وابسته و  مطمئنیم که اعضای 
خانواده هایشان با حضور در انتخابات و مشارکت حداکثری بار 

دیگر نقش آفرینی درخشانی خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل کانون 
وابستگان و بازنشستگان ناجا ادامه داد: اولین هدف و وظیفه ای 
که برای تشکیل چنین کانونی تعریف شده است؛ بهره مندی از 
تجربیات ارزشمند و توانمند بازنشستگان در امور تحکیم نظم 

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

بهترین شکل اجرایی شود.
ایجاد  کرد:  اضافه  ناجا  کننده  هماهنگ  معاون  جانشین 
هماهنگی و فراهم سازی بسترهای الزم به منظور برون سپاری 
برخی ماموریت ها به اعضای وابسته ناجا را نیز مهم و اولویت دار 
می دانیم؛ فرصت ها و بسترهایی در نیروهای مسلح از جمله 
نیروی انتظامی وجود دارد که باید شناسایی و به منظور برون 

سپاری به اعضای وابسته واگذار شود.
وی با اشاره به دغدغه جدی فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر 
ارتقاء و بهبود خدمات دهی به اعضای وابسته و بازنشستگان 

ناجا عنوان کرد: سردار اشتری همواره تاکید دارند امکانات و 
منابع سازمان بایستی در اختیار بازنشستگان و اعضای وابسته 
ناجا قرار بگیرد و  از طرفی بهترین خدمات باید به پیشکسوتان 

ناجا ارائه شود.
رئیس هیئت مدیره کانون یادآور شد: یکی از اقدامات خوبی که 
با همکاری سردار حسینی  ؛ معاون بهداد ناجا میسر و محقق 
شد، ایجاد نمایندگی کانون بازنشستگان ناجا در بیمارستان های 
نیروی انتظامی به منظور تسهیل در فرآیند خدمات دهی 

درمانی به این گروه است.
سردار شرفی اضافه کرد: در کنار اینها حمایت های معیشتی 
نیز از رویکردهای جدی ما در تکریم بازنشستگان و اعضای 

وابسته نیروی انتظامی می باشد.
وی تصریح کرد: معتقدیم که صرف نظر از تکلیف سازمانی، 
همه فرماندهان بایستی باور ، اعتقاد و ایمان داشته باشند که 
از ظرفیت پیشکسوتان، بازنشستگان و اعضای وابسته به نحو 

مطلوبی بهره مند شوند.

سردار کارگر رئیس کانون بازنشستگان ناجا:
برای رفع مشکات بازنشستگان از امکانات و تسهیات 

کلیه ادارت و ارگان های استانی بهره بگیرید
در ادامه، سردار کارگر به تببین اهداف این همایش پرداخت و 
گفت: در این همایش سیاست ها و راهبردهای کانون تببین 
و برنامه های سال تشریح می شود. همچنین معاونین کانون 
اگر اشکالی در برنامه های سال گذشته وجود داشت مطرح تا 

اصالح روش صورت گیرد.
رئیس کانون بازنشستگان ناجا با اشاره بر اینکه کانون های 
استان ها موظفند مشکالت بازنشستگان را در استان حل کنند، 
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تاکید کرد: کار ستاد برنامه ریزی، هدایت و نظارت ستادی 
است و کار اجرایی با رده های استانی است. ستاد، بودجه، برنامه 

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

بازنشستگان را در استان برطرف کنید.
سردار کارگر با اشاره به ماده 16 اساسنامه که وظایف و اختیارات 
رئیس کانون را مشخص می کند، تصریح کرد: اجرای وظایف 
و این اختیارات در استان، وظیفه شماست. شما می توانید با 
ادارات و ارگان های استانی ارتباط داشته باشید و از آنها برای 
حل مشکل اعضا کمک بگیرید. هرجا امکان پذیر نبود با ستاد 
کانون ارتباط برقرار کنید اما با توجه به صرف هزینه و زمان، به 

هیچ عنوان اعضا را به ستاد کانون نفرستید.
بیانات  از  بر یکی  تاکید  با  ناجا  بازنشستگان  کانون  رئیس 
امام خمینی ره که فرمودند: »خودتان را به سالح و صالح 
مجهز کنید«، گفت: سالح و صالح ما و شما عارف شدن به 

اساسنامه است.
وی افزود: ما یک تشکل صنفی و غیروابسته اما در تابعیت 
سیاست های ستادکل نیروهای مسلح و ناجا هستیم و یکسری 
ابالغیه ها از ستادکل نیروهای مسلح، سازمان بازنشستگی، 
قرارگاه تحول آفرینی منزلت و معیشت بازنشستگان و ... می آید. 

ما می بایست به همه مقررات و قوانین آگاه و مسلط باشیم.
سردار کارگر در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مهمترین 
رویکردهای کانون را ارتباط با فرماندهان انتظامی استان ها 
عنوان کرد و گفت: از نظرات فرماندهان استان و پشتیبانی آنها 
بهره بگیرید و با تمام ارگان ها و ادارت استان ها ارتباط بگیرید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره طرح جایگزینی 
نیروها در کانون، گفت: بر طبق بخشنامه صادر شده، روسای 
مجمع،  نمایندگان  مشورتی  نظر  با  هستند  موظف  کانون 
مسئوالن دفاتر نمایندگی را که بیش از 6 سال کارکرده اند به 
مرور تغییر دهند و از همکاران دیگر استفاده کنند. همچنین 
کارکنانی که در کانون استان ها 7 سال  خدمت کرده اند به 

مرور با همکاران جدید جایگزین نمایند.

سپس معاونان حقوقی و معاضدت قضایی، توانمندسازی و 
خدمات رفاهی، فرهنگی، اجتماعی و امور پژوهشی و اداری 
و مالی ضمن بیان برخی مشکالت مبتالبه کانون استان ها در 
اجرای برنامه ها، به تبیین برنامه های سال جدید و نحوه اجرای 

آنها پرداختند.
همچنین روسای کانون استان های آذربایجان غربی، خراسان 
رضوی، فارس، گلستان و خوزستان به نمایندگی از سایر کانون 
های استانی به تشریح مشکالت، ابهامات و سواالت بازنشستگان 

در حوزه های مختلف اشاره کردند.

رئیس سازمان بازنشستگای نیروهای مسلح:
در تاش برای ساخت 10 خانه بازنشسته هستیم

رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از دیگر سخنرانان 
استانی  های  کانون  روسای  سراسری  همایش  دوازدهمین 
و مسئوالن ستادی کانون بازنشستگان ناجا بود که با اشاره 
با  ارتباط  مقدم  در خط  بازنشستگان  های  کانون  اینکه  به 
پیشکسوتان هستند، گفت: از همه روسای کانون ها که صادقانه 
و دلسوزانه برای ارائه خدمت به پیشکسوتان زحمت می کشند 

تقدیر می کنم.
وی با تشریح نحوه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
در سال گذشته و اقدامات موثر سابا و کانون های بازنشستگان 
برای تحقق این هدف مهم، گفت: در سال گذشته کار جهادی و 
بسیجی انجام گرفت و توانستیم همسان سازی را اجرا کنیم. در 
این طرح دولت بدون تخصیص یک ریال پول، وعده واگذاری 
سهام داد لکن ساتا طرح را اجرا کرد اما سهامی هم هنوز از 

دولت داده نشده است.
سردار گودرزی اضافه کرد: ما طرح همسان سازی را به نحوی 
طراحی کردیم که اگر حقوق کارکنان شاغل افزایش یافت 
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حقوق بازنشستگان نیز افزایش یابد.
رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در بخش دیگری 
از سخنان خود به طراحی اپلیکیشن ساتا اشاره کرد و گفت: 
با توجه به اینکه خدمات ساتا عمدتا از طرق دفاتر خدمات 
الکترونیک انجام می شود و بعضا یک بازنشسته برای گرفتن 
یک خدمت مجبور می شود دهها کیلومتر مسافت طی کند، 
لذا اپلیکیشن ساتا راه اندازی شد و بازنشستگان 20 خدمت 
مهم را از آن طریق دریافت می کنند و در چندماه آینده 

خدمات ساخد نیز به آن اضافه می شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم حمایت مناسب اتکا از 
پیشکسوتان نیز گفت: سال گذشته بر طبق برنامه، قرار بود یک 
هزار میلیارد تومان دولت و یک هزار و چهارصد میلیارد تومان 
هم اتکا و وزارت دفاع در این خصوص هزینه کنند. متاسفانه 
دولت هیچ گونه حمایتی نکرد و فقط سهم اتکا و زارت دفاع به 

سبد حمایتی وارد شد. در حال پیگیری موضوع هستیم.
سردار گودرزی با اشاره به تغییر مدیریت اتکا نیز گفت: دو کار 
خوب در سال جاری دنبال می شود اول ورود کاال با برندهای 
مختلف و دوم ارتباط با بانک های مختلف جهت دریافت وام 

است که به صورت آزمایشی در تهران و اهواز انجام می گیرد.
وی در خصوص اعطای وام به بازنشستگان از آن به عنوان 
یک حق یاد کرد و گفت: در گذشته عمدتا کسانی وام دریافت 
می کردند که به سابا و یا کانون ها دسترسی داشتند اما با تغییر 
برنامه و اطالع رسانی پیامکی همه بازنشستگان تحت پوشش 
قرار گرفتند. در کنار این طرح، به اداره بازنشستگی نیروهای 

مسلح استان ها نیز سهمیه ای مجزا اختصاص دادیم.
رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح ادامه داد: در سال 
جاری در بحث وام بیش از 4هزار میلیارد پیش بینی شده 
است. بالغ بر 2هزار و 400 میلیارد تومان وام قرض الحسنه 
و هزار میلیارد تومان وام جعاله اعطا خواهد شد. پیگیر 500 

میلیارد دیگر برای وام جعاله هستیم.
وی اضافه کرد: امسال سقف وام قرض الحسنه از 10 به 20 
میلیون تومان و وام جعاله از 20 به 30 میلیون تومان افزایش 

می یابد.
سردار گودرزی با اشاره به افزایش سقف وام معسرین از 700 
هزار تومان به یک میلیون تومان ، گفت: سال گذشته 35 
میلیارد تومان برای این طرح بودجه قرار دادیم که در سال 

جدید به بالغ بر 55 میلیارد تومان افزایش یافت.
وی در خصوص خدمات به بیماران بازنشسته نیز گفت: در 
گذشته حق پرستاری فقط به بیماران بستری در بیمارستان 
داده می شد ولی االن حق پرستاری در منزل نیز ارائه می شود. 
همچنین اگر بیماری در هر بیمارستانی نیاز به پول داشته باشد 

با ارائه گواهی بیمارستان به ایشان وام اعطا می شود.
رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح یکی از اقدمات مهم 
سابا را دیدار و سرکشی از بازنشستگان عنوان کرد و گفت: 
ما با دیدار و سرکشی مشکالت بازنشستگان را بهتر متوجه 
می شویم و از برنامه های مهم ماست اما با توجه به شیوع 
کرونا، سهمیه دیدارها را به ادارات کل داده ایم و کانون هر 
استان یا شهرستانی که از این برنامه استقبال کند سهمیه می 
دهیم و هر کانونی که استقبال نکند خودمان یا از طریق بسیج 

پیشکسوتان اقدام می کنیم.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود به طراحـی 10 خانه 
بازنشسـته اشـاره کـرد و گفت: در نظـر داریم در 10 اسـتان، 
10 خانه بازنشسـته، شبیه فرهنگسـرا ایجاد کنیم تا عزیزان 
بازنشسـته بـه جـای رفتن بـه پـارک و مکان هـای تفریحی 
بـه خانـه بازنشسـته بروند. هر اسـتانی که حداقـل بین 700 
تـا هـزار متـر زمین بـه این طـرح اختصاص دهـد کلنگ آن 
را خواهیـم زد. مـا در سـالجاری بـرای هرخانـه بازنشسـته 5 

میلیـارد اعتبار مـی دهیم.

سازمان  جانشین  نیا  بهزادی  سردار  مراسم  این  انتهای  در 
بازنشستگی نیروهای مسلح به تبیین نحوه اجرای همسان 

سازی حقوق ها و برنامه آتی سابا در این خصوص پرداخت.
سرهنگ نامجو جانشین مرکز امور بازنشستگان ناجا نیز با اشاره 
به مجموعه خدمات ارائه شده به پیشکسوتان، به سواالت و 

ابهامات روسای کانون های استانی پاسخ داد.



آئـیـنـه . مـاهنامه کانـون بازنشـستگان نیـروی انتـظامی 14

آغاز به کار دفاتر نمایندگي کانون بازنشستگان در بیمارستان هاي ناجا

آیین افتتاح دفاتر نمایندگي کانون بازنشستگان در بیمارستان هاي ناجا با حضور سردار محمدرضا حسینی 
معاون بهداد ناجا، سردار شریعتی دستیار فرمانده ناجا در امور اعضای وابسته و سردار کارگر رئیس کانون 

بازنشستگان ناجا به صورت ارتباط تصویري با بیمارستان هاي 9گانه ناجا در سراسر کشور برگزار شد.

معاون بهداد ناجا  :
خدمت و تکریم بازنشستگان را توفیق بزرگ و مایه مباهات 

مي دانیم
در این مراسم، معاون بهداد ناجا در سخنانی گفت: به همه 
و  مجاهدانه  که  ناجا  گانه  هاي 9  بیمارستان  در  همکارانم 
صبورانه در حال خدمتگزاري به سالمت مردم هستند صمیمانه 
خسته نباشید و خداقوت عرض مي کنم بي شک  پاداش و 
اجر معنوي زحمات شما عزیزان در نزد خداوند متعال محفوظ 

خواهد بود.
وي در ادامه با ذکر این حدیث از امام جعفر صادق)ع( که: 
بزرگ داشت مومن سپید مو، بزرگداشت خداوند است، اظهار 
داشت: خوشحالیم که در خدمت نمایندگان قشر فرهیخته 
و ارزشمند بازنشستگان ناجا هستیم و فرصت دیگري براي 
خدمتگزاري بیشتر به بازنشستگان ناجا به عنوان آئینه تمام 
نماي شاغالن براي من و همکارانم در معاونت بهداد و مجموعه 

بیمارستان هاي ناجا فراهم شده است.
معاون بهداد ناجا گشایش دفاتر نمایندگي کانون بازنشستگان 
در بیمارستان هاي ناجا را رویدادي مبارک عنوان و تصریح 
کرد: خدمت و تکریم بازنشستگان ناجا که سالیان زیادي از عمر 
با برکت خود را در خدمت به امنیت این مرزو بوم صرف کرده 

اند براي ما توفیق بزرگ و مایه افتخار و مباهات است.
سردار حسیني در ارتباط تصویري با روساي بیمارستان هاي 
ناجا بر ضرورت تعامل و همکاري با دفتر نمایندگي کانون 
زمینه  دفاتر  این  فعالیت  افزود:  و  کرد  تاکید  بازنشستگان 
خدمتگزاري بیشتر و رفع مشکالت و دغدغه هاي این قشر 
ارزشمند را براي ما فراهم کرده است و باید تالش کنیم از این 
فرصت در جهت تکریم هرچه بیشتر و ارتقاي رضایتمدي این 

عزیزان بهره برداري کنیم.
وي در پایان از تالش هاي هیات رئیسه ناجا، مشاور فرمانده 
ناجا در امور بازنشستگان و رئیس نیروي انساني معاونت بهداد 
و روساي بیمارستان هاي ناجا براي اجرایي شدن این طرح 

قدرداني کرد.
معاون بهداد ناجا در حاشیه این آئین تصریح کرد:  در ارائه خدمات 
بهداشتي و درماني بین کارکنان شاغل و بازنشسته تفاوتي قائل 
نیستیم و افتتاح دفاتر نمایندگي کانون بازنشستگان ناجا گامي 
در جهت تکریم هرچه بیشتر بازنشستگان و پیشکسوتان با 
ایجاد بسترهاي الزم در روان سازي رفت و آمدها و تسریع 

و تسهیل در ارائه خدمات درماني به این قشر ارزشمند است.
دستیار فرمانده ناجا در امور اعضای وابسته:

در قرارگاه تابان ناجا طرح هاي متنوعي با محوریت تکریم شان 
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و منزلت بازنشستگان پیش بیني شده است
سردار شریعتی دستیار فرمانده ناجا در امور اعضای وابسته 
نیز با اشاره به استقبال معاونت بهداد ناجا از اجراي طرح میز 
خدمت در بیمارستان هاي ناجا از اهتمام این معاونت به تکریم 
بازنشستگان در مراکز درماني تابعه تقدیر کرد و گفت:: در 
قرارگاه تابان برنامه ها و طرح هاي متنوعي با محوریت تکریم 
شان و منزلت اعضاي وابسته سازمان پیش بیني شده است 
که یکي از این برنامه ها به برپایي میز خدمت در معاونت ها و 

پلیس هاي تخصصي ناجا اختصاص دارد.
وي افزود: امروز با همت و پیگیري سردارحسیني که مرد میدان 
خدمت هستند و همکاران ایشان در معاونت بهداد ناجا شاهد 
افتتاح طرحي هستیم که منشا آثار و برکات زیادي خواهد بود 
و امیدواریم با فعالیت دفاتر نمایندگي کانون بازنشستگان در 
بیمارستان هاي ناجا و همکاري و تعامل مطلوب و سازنده اي 
که شکل مي گیرد برپایي این میز خدمت بتواند مایه دلگرمي 
بازنشستگان باشد و به رفع مشکالت و دغدغه هاي این عزیزان 

و خانواده هاي آنها کمک کند.
دستیار فرمانده ناجا در امور اعضای وابسته در حاشیه این آئین 
با اشاره به بازنشسته شدن ساالنه 3 الي 4 هزار نفر از کارکنان 
ناجا، اظهار کرد: بسته هاي حمایتي متنوعي از جمله اختصاص 
30 درصد از سهمیه اماکن رفاهي ناجا به بازنشستگان پیش 

بیني شده  که از ابتداي سال جاري عملیاتي شده است.
وي همچنین اختصاص سبد کاال به بازنشستگان را از دیگر  
تدابیر هیات رییسه ناجا براي حمایت از معیشت بازنشستگان 

ذکر کرد.
رئیس کانون بازنشستگان ناجا:

پیگیري امور پیشکسوتان و دلجویي از آنها در راستاي حفظ 
شان و منزلت آنها بسیار حائز اهمیت است

در ادامه رئیس کانون بازنشستگان ناجا در سخنانی ضمن 
قدرداني از خدمات ایثارگرانه مدافعان سالمت بیمارستان هاي 
ناجا در دوران همه گیري کرونا و آرزوي توفیق و سالمت براي 
آنها اظهار کرد: به نمایندگي از بازنشستگان ناجا از پیگیري 
هاي هیات رئیسه محترم ناجا به ویژه دستیار فرمانده ناجا در 
امور بازنشستگان و معاون بهداد ناجا  در ایجاد دفاتر نمایندگي 

بازنشستگان در بیمارستان هاي ناجا قدرداني مي کنم.
وي اضافه کرد: بازنشستگان به اقتضاي سن و ابتال به بیماري ها 

بیشترین میزان مراجعه به مراکز درماني ناجا را دارند و پیگیري 
امور این پیشکسوتان و دلجویي از آنها در راستاي حفظ شان و 

منزلت آنها بسیار مهم و حائز اهمیت است.
اندازي  دفاتر  راه  از  ناجا  هدف  بازنشستگان  رئیس کانون 
را  ناجا  هاي  بیمارستان  در  بازنشستگان  کانون  نمایندگي 
ایجاد ملجا و پناهگاهي براي پیگیري امور بازنشستگان بیمار، 
سرکشي و دلجویي از آنها ذکر و خاطرنشان کرد: تالش ما این 
است که بازنشستگان عزیز ما به ویژه کساني که از اقصي نقاط 
کشور به بیمارستان هاي ناجا به ویژه بیمارستان فوق تخصصي 
ولي عصر)عج( به عنوان شاخص ترین پایگاه بهداشتي درماني 
ناجا مراجعه مي کنند در صورت مواجه شدن با مشکالتی 
نظیر اسکان، تهیه دارو یا بازگشت به موطن به دفاتر نمایندگي 
مستقر در بیمارستان ها مراجعه کنند و در حد مقدورات مورد 

حمایت قرار گیرند.
سردار کارگر در خصوص میزان رضایتمندي بازنشستگان از 
سطح کمي و کیفي خدمات درماني بیمارستان هاي ناجا اظهار 
کرد: در سال هاي اخیر با اقدامات بسیار خوبي که صورت گرفته 
است از جمله رفع تبعیض ها و همسان سازي فرانشیزها) سهم 
پرداختي بیمار(بین شاغالن و بازنشستگان و  پیشرفت امکانات 
و تجهیزات تخصصي تشخیصي و درماني بیمارستان هاي ناجا  
سطح رضایتمندي بازنشستگان از خدمات این مراکز بسیار 

چشمگیراست.
خاطرنشان می شود اسامی مسئولین دفاتر کانون در بیمارستان 

های ناجا به شرح زیر است:
سرگرد مسعود آذرشا )بیمارستان ولیعصر ناجا)ع(- تهران(

کارمند حسن یزدان بخش )بیمارستان امام سجاد)ع(- تهران(
کارمند خانم نصرت ساالری )بیمارستان خاتم االنبیا)ص(- 

بندرعباس(
سروان جمعه حسنی شریف )بیمارستان فاطمه الزهرا )س(- 

اهواز(
سرهنگ خدایار محمدی )بیمارستان ایران- شیراز(

ستوانیکم اسما سهیلی )بیمارستان سید الشهدا- کرمان(
سرهنگ علی زمانی )بیمارستان الغدیر- تبریز(

سرگرد نصراهلل علی محمدی )بیمارستان ثامن االئمه- مشهد(
سرهنگ دوم علی مرادی )بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع(- 

کرمانشاه(
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جلسه 178 هیئت مدیره کانون برگزار شد

برگزاری جلسه ایجاد زمینه های مشارکت داوطلبانه اعضای کانون در بازسازی عتبات عالیات

یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون 
در روز سه شنبه 1400/3/11 با حضور سردار سرتیپ 
پاسدار محمد شرفی )جانشین محترم معاون هماهنگ 
کننده ناجا و رئیس هیئت مدیره( _ سردار سرتیپ دوم 
ولی اهلل بهزادنیا )جانشین محترم سازمان بازنشستگی 
نیروهای مسلح و نماینده آن سازمان در هیأت مدیره 
کانون(  و 5 نفر از اعضای منتخب نمایندگان مجمع 
کانون در هیأت مدیره ) آقایان: قدرتعلی حشمتیان، 
داود  تاری،  امینی  حسین  پاپی  کیومرثی،  مسعود 
شعبانی و علی اکبر رجبی( و سردار سرتیپ دوم پاسدار 

بازنشسته بیژن کارگر) رئیس کانون( تشکیل گردید.

ایجاد زمینه های مشارکت داوطلبانه  بررسی  جلسه 
اعضای کانون بازنشستگان ناجا در بازسازی و گسترش 
صحن مطهر حضرت امام حسین علیه السام و سایر 
عتبات مقدسه عراق، با حضور سردار کارگر رئیس کانون 
ناجا، سردار سرتیپ دوم یونس عبدی  بازنشستگان 
رییس مرکز امور ایثارگران ناجا،  سردار شوشتری و 

عتبات  بازسازی  ستاد  مسئوالن  از  نوربخش  سردار 
عالیات، سرهنگ بازنشسته موحدنژاد معاون فرهنگی، 
اجتماعی و امور پژوهشی و سرهنگ بازنشسته رایگانی 
مدیر روابط عمومی کانون بازنشستگان ناجا برگزار شد.

با  و  مزبور  ستاد  درخواست  به  بنا  که  جلسه  این  در 
مشارکت  های  راه  گردید،  تشکیل  ناجا  هماهنگی 
بازسازی  در  بازنشستگان  کانون  اعضای  داوطلبانه 

عتبات عالیات عراق مورد بحث و تبادل قرار گرفت.
در پایان مقرر شد کانون بازنشستگان ناجا با استفاده از 
تجربیات نیروی انتظامی و با تشکیل جلسات بعدی ، راه 
های جلب مشارکت اعضاء در امر کمک های داوطلبانه 
به ستاد مزبور را بررسی و در اسرع وقت موضوع را 

عملیاتی کند.

جلسه ایجاد زمینه های مشارکت داوطلبانه اعضای کانون در بازسازی عتبات عالیات در ستاد کانون 
بازنشستگان ناجا برگزار شد.
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روش های صـحـیـح 
گـوشی ضـدعفـونی 

یکــی از رایــج تریــن اشــتباهات کاربــران در موضوع 
ــن  ــمند ای ــای هوش ــی ه ــردن گوش ــی ک ضدعفون
اســت کــه بــه طــور مســتقیم الــکل را روی صفحــه 

نمایــش گوشــی اســپری مــی کننــد.
به گوشی  را  ناپذیری  تواند خسارات جبران  این مسئله می 
هوشمند شما وارد کند. به هیچ عنوان از الکل باالی 70 درصد 
برای ضدعفونی کردن گوشی هوشمند یا لپ تاپ استفاده نکنید

نکاتی که باید جهت ضد عفونی کردن گوشی رعایت کرد تا 
گوشی تلفن همراه دچار آُسیب دیدگی نشود:

1. از پارچه های ضخیم استفاده نکنید.
صفحه نمایش گوشی به سادگی دچار خش خوردگی می شود. 
حال در صورتی که برای ضدعفونی کردن موبایل از یک پارچه 
زبر استفاده کنید، احتمال وقوع این اتفاق بیشتر است. سعی 
کنید از پارچه نرم و پارچه های مخصوص پاک کردن ال سی 

دی مانند پارچه میکروفایبراستفاده کنید.
۲. زمانی که گوشی بیش از حد داغ است، آن را 

ضدعفونی نکنید.
اگر مدت زمان طوالنی گوشی روی هولدر موبایل بوده یا با آن 
بازی کردید و حسابی داغ شده، وقت مناسبی برای ضدعفونی 

کردن موبایل نیست. پیشنهاد می شود اجازه بدهید تا گوشی 
هوشمندتان کمی سرد شود سپس با الکل و دستمال میکروفایبر 

آن را ضد عفونی کنید.
3. از اسپری کردن الکل یا آب به صورت مستقیم 

روی گوشی خودداری کنید.
اسپری کردن الکل یا حتی آب می تواند موجب ایجاد مشکالتی 
در موبایل شود. از نمونه این مشکالت می توان به خیس شدن 
اسپیکرها، میکروفون یا حتی ورود ذرات آب به زیر صفحه 

نمایش یا پورت رم گوشی اشاره کرد.
روش اصولی ضد عفونی کردن موبایل چیست؟

برای ضدعفونی کردن موبایل باید یک پارچه بسیار نرم مانند 
پارچه میکروفایبر را با کمی الکل یا انواع اسپری ضدعفونی 
کننده )مخصوص وسایل( خیس کنید و آن را روی قسمت های 
مختلف گوشی بکشید. بهتر است این کار را از قسمت پشتی 

گوشی شروع کنید تا صفحه نمایش بیش از حد خیس نشود.
سـپس سـراغ صفحه نمایش و دکمه ها بروید. بهتر اسـت این 
کار را حـدود 20 ثانیـه انجام دهید سـپس با سـمت خشـک 
دسـتمال یـا یک دسـتمال خشـک دیگـر، روی قسـمت های 

مختلف گوشـی بکشید.

منبع : پایگاه اطال ع رسانی پلیس فتا
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-یکی در مسجد سنجار به تطّوع بانگ گفتی به ادایی که مستمعان 
را از او نفرت بودی. و صاحب مسجد امیری بود عادل نیک سیرت، 
نمی خواستش که دل آزرده گردد. گفت: ای جوانمرد! این مسجد را 
مؤذنانند قدیم. هر یکی را پنج دینار مرتب داشته ام. تو را ده دینار 

می دهم تا جایی دیگر روی.
بر این قول اتفاق کردند و برفت. پس از مدتی در گذری پیش امیر 
باز آمد. گفت: ای خداوند! بر من حیف کردی که به ده دینار از آن 
بقعه به در کردی که اینجا که رفته ام، بیست دینارم همی دهند تا 
جای دیگر روم و قبول نمی کنم! امیر از خنده بیخود گشت و گفت: 

زنهار تا نستانی که به پنجاه راضی گردند!

به تیشه کس نخراشد ز روی خارا گل                         
 چنان که بانگ درشت تو می خراشد دل

او  بر  صاحبدلی  همی خواند.  قرآن  بلند  بانگ  به  آوازی  -ناخوش 
بگذشت. گفت: تو را مشاهره چند است؟ گفت: هیچ. گفت: پس این 
زحمت خود چندین چرا همی دهی؟ گفت: از بهر خدا می خوانم. 

گفت: از بهر خدا مخوان:
گر تو قرآن بر این نمط خوانی                            

 ببری رونق مسلمانی

بندة صاحب  را گفتند: سلطان محمود چندین  -حسن میمندی 
جمال دارد که هر یکی بدیع جهانی اند. چگونه افتاده است که با 
هیچ یک از ایشان میل و محبتی ندارد چنان که با ایاز که حسنی 

زیادتی ندارد؟ گفت: هر چه به دل فرو آید در دیده نکو نماید.
هر که سلطان مرید او باشد                                  

گر همه بد کند نکو باشد
و آن که را پادشه بیندازد                                      

کسش از خیلخانه ننوازد
کسی به دیده انکار اگر نگاه کند                           

 نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی
و گر به چشم ارادت نگه کنی در دیو                    

 فرشته ایت نماید به چشم کروبی

-گویند خواجه ای را بنده ای نادر الحسن بود و با وی به سبیل مودت 
و دیانت نظری داشت.

با یکی از دوستان گفت: دریغ این بنده با حسن و شمایلی که دارد 
اگر زبان درازی و بی ادبی نکردی.

گفت: ای برادر! چو اقرار دوستی کردی توقع خدمت مدار که چون 
عاشق و معشوقی در میان آمد مالک و مملوک برخاست.

خواجه با بندة پری رخسار                              
چون در آمد به بازی و خنده

نه عجب کاو چو خواجه حکم کند                    
واین کشد بار ناز چون بنده

-پارسایی را دیدم به محبت شخصی گرفتار نه طاقت صبر و نه 
ترک  کشیدی  غرامت  و  دیدی  مالمت  که  چندان  گفتار.  یارای 

تصابی نگفتی و گفتی:
کوته نکنم ز دامنت دست                              

ور خود بزنی به تیغ تیزم
بعد از تو مالذ و ملجائی نیست                             

هم در تو گریزم ار گریزم

نفس  تا  شد  چه  را  نفیست  عقل  گفتم:  و  کردم  مالمتش  باری 
خسیس غالب آمد؟ زمانی به فکرت فرو رفت و گفت:

هر کجا سلطان عشق آمد نماند                             
 قّوت بازوی تقوی را محل                

 پاکدامن چون زید بیچاره ای                                 
 اوفتاده تا گریبان در وحل

آنجا که حس  از  معلم  و  بود  بهجتی  متعلمان کمال  از  را  -یکی 
بشریت است با حسن بشره او معاملتی داشت و وقتی که به خلوتش 

دریافتی گفتی:
نه آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی روی                                            
که یاد خویشتنم در ضمیر می آید
ز دیدنت نتوانم که دیده در بندم                                                      
و گر مقابله بینم که تیر می آید

باری پسر گفت: آن چنان که در آداب درس من نظری 
میفرمایی در آداب نفسم نیز تأمل فرمای تا اگر در اخالق 
آنم  بر  مرا آن پسند همی نماید  بینی که  ناپسندی  من 

اطالع فرمایی تا به تبدیل آن سعی کنم.
گفت: ای پسر! این سخن از دیگری پرس که آن نظر که 

مرا با توست جز هنر نمی بینم.

گلستان سعـدی از  حکایاتی 
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چشم بداندیش که برکنده باد                                                            
عیب نماید هنرش در نظر
ور هنری داری و هفتاد عیب                                                         
دوست نبیند به جز آن یک هنر

 
-شبی یاد دارم که یاری عزیز از در در آمد. چنان بیخود از جای بر 

جستم که چراغم به آستین کشته شد.
جی                َسری َطیُف َمن یَجلو بَِطلَعِتِه الدُّ

شگفت آمد از بختم که این دولت از کجا
بنشست و عتاب آغاز کرد که: مرا در حال بدیدی چراغ بکشتی، به 

چه معنی؟
گفتم: به دو معنی: یکی آن که گمان بردم که آفتاب برآمد و دیگر 

آنکه این بیتم به خاطر بود:
چون گرانی به پیش شمع آید                         

خیزش اندر میان جمع بکش
ور شکر خنده ایست شیرین لب                       

آستینش بگیر و شمع بکش

-یکی دوستی را که زمانها ندیده بود گفت: کجایی که مشتاق بوده ام؟
گفت: مشتاقی به که ملولی.

دیر آمدی ای نگار سرمست                    
 زودت ندهیم دامن از دست

معشوقه که دیر دیر بینند                        
 آخر کم از آن که سیر بینند

شاهد که با رفیقان آید، به جفا کردن آمده است؛ به حکم آنکه از 
غیرت و مضاّدت خالی نباشد.

اِذا ِجئَتنی فی ِرفَقٍة لَِتزوَرنی                  
  َو اِن ِجئَت فی صلٍح َفأنَت ُمحاِرٍب

به یک نفس که بر آمیخت یار با اغیار        
بسی نماند که غیرت وجود من بکشد

به خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی   مرا از آن چه که پروانه 
خویشتن بکشد

بادام مغز در  و دوستی چون دو  پیشین که من  ایام  دارم در  -یاد 
پوستی صحبت داشتیم. ناگاه اتفاق مغیب افتاد.

پس از مدتی که باز آمد عتاب آغاز کرد که: در این مدت قاصدی 
نفرستادی.

من  و  گردد  روشن  تو  به جمال  قاصد  دیده  که  آمدم  دریغ  گفتم: 
محروم.

یار دیرینه مرا گو به زبان توبه مده        
که مرا توبه به شمشیر نخواهد بودن

رشکم آید که کسی سیر نگه در تو کند     
باز گویم نه که کس سیر نخواهد بودن

-دانشمندی را دیدم به کسی مبتال شده و رازش برمال افتاده. جور 
فراوان بردی و تحمل بی کران کردی.

باری به لطافتش گفتم: دانم که تو را در مودت این منظور علتی و 
علما  با وجود چنین معنی الیق قدر  نیست،  زلّتی  بر  بنای محبت 

نباشد خود را متهم گردانیدن و جور بی ادبان بردن.
گفت: ای یار! دست عتاب از دامن روزگارم بدار. بارها در این مصلحت 
که تو بینی اندیشه کردم و صبر بر جفای او سهل تر آید همی که صبر 
از دیدن او و حکما گویند: دل بر مجاهده نهادن آسان تر است که 

چشم از مشاهده بر گرفتن.

هر که بی او به سر نشاید برد                         
گر جفایی کند بباید برد

روزی از دست گفتمش زنهار                         
چند از آن روز گفتم استغفار

نکند دوست زینهار از دوست                        
دل نهادم بر آنچه خاطر اوست

گر به لطفم به نزد خود خواند                         
ور به قهرم براند او داند

-یکی را پرسیدند از مستعربان بغداد: ما تَقوُل فی الُمْرِد؟
گفت: ال َخیَر فیِهْم ماداَم اََحُدُهْم لطیفاً یََتخاَشُن فاذا َخُشَن یََتالَطُف. 
و  کند  درشتی  است  نازک اندام  و  لطیف  و  که خوب  یعنی چندان 
سختی، چون سخت و درشت شد چنان که به کاری نیاید تلطف کند 

و درشتی نماند.

امرد آن گه که خوب و شیرین است               
تلخ گفتار و تندخوی بود

چون به ریش آمد و به لعنت شد                  
 مردم آمیز و مهرجوی بود
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پاسـخ های 

حقـوقی
معاونت حقوقی و معاضدت قضایی

پرسش :  در تصادفات منجـر به فوت پدر و یا مادر خانواده 
، دیـه چگونه بین همسر و فرزندان میت تقسیم می شود ؟

پاسخ : دیه تصادفـات مانند ارث تقسیم می شـود بهمیـن لحاظ چنانچه 
میت زوجـه باشد ، زوج ) شوهـر () در صورتیکه فرزند داشته باشد ( 
یا ) در صورتیکه فرزند نداشتـه باشد ( از دیه زن خود سهـم می برد و  
زوجه نیز به همین ترتیب یعنی  ) در صورتیکه فرزند داشته باشد ( و ) 
در صورتیکه فرزند نداشته باشد ( از شوهر خود یعنی زوج سهم خواهد 
برد با این توضیح که بقیه دیه بین فرزندان به نسبت پسر دو برابر دختر 

تقسیم می شود .

پرسش  : ارث چگونه محقق شده و به چه کسانی تعلق می 
گیرد ؟

پاسخ  :  ماده 867 قانون مدنی مقرر داشته ، ارث به موت حقیقی یا به 
موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند با توجه به این ماده وقتی شخصی 
بطور حقیقی فوت می کند و یا شخص به واقع فوت نکرده ولی بنابه موارد 
متعددی که قانون مقرر کرده دادگاه حکم فوت او را صادر می کند که به 
این حکم موت فرضی گفته می شود در این دو فرض فوت حقیقی و فوت 
فرضی مسئله ارث بری مطرح می شود و سواالتی از این قبیل به ذهن 
متبادر می شود . قبل از مطالعه موارد زیر باید بدانید ، شخصـی از متوفی 
ارث می برد که در زمان فـوت او زنده بوده باشد . بنابراین کسانیکه از 

متوفی ارث می برند عبارتند از :
1ـ   اشخاصی که نسبت خونی ) نسبی ( با متوفی دارند که آنان نیز به 

سه طبقه تقسیم می شوند :
طبقه اول :  پدر و مادر ، فرزندان ، فرزندان  فرزندان ، هر چقدر پایین رود .

طبقه دوم :  اجداد ، خواهر و برادر و فرزندان خواهر و برادر .
طبقه سوم :  عمه ها و عموها ، دایی ها و خاله های متوفی و فرزندان آنان .

2ـ   کسانیکه رابطه سببی با هم دارند ) زن و شوهر ( .
نکته :  در بین این طبقات اگر از طبقه اول کسی یا کسانی در قید حیات 

باشند دیگر طبقات بعدی ارث نمی برند 
برای مثال : اگر شخصی که فوت کرده در زمان فوت پدر و مادرش یا هر 
یک از فرزندانش زنده باشند دیگر طبقه دوم و سوم ارث نخواهند برد . 
حتی اگر یک نفر از طبقه قبلی زنده باشد به طبقه بعدی ارث نمی رسد .

پرسش  : در چه شرایطی زن می تواند پس از طاق از ماترک 
شوهر ارث ببرد ؟

پاسخ  :  اگر شوهر ، زن خود را طالق داده و در زمان عده فوت کند ، زن 
از اموال شوهر ارث خواهد بود چرا که باستناد ماده 943 قانون مدنی اگر 
فوت شوهر بعد از خاتمه مدت عده و یا طالق از نوع بائن یعنی طالقی که 
قبل از نزدیکی یا طالق زن یائسه و طالق خلع و مبارات باشد ، دیگر زن 
از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی برد با توضیح اینکه مطابق ماده 944 

قانون ذکر شده اگر شوهر در زمانی که به بیماری مبتال است ، زن خود را 
طالق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طالق به علت همان مریضی فوت 
کند ، حتی اگر طالق بصورت بائن باشد به شرط آنکه زن در طول این 

یکسال شوهر نکرده باشد ، زن از او ارث می برد .
 

پرسش  :  بمنظور جلوگیری از فریب در ازدواج چگونه می 
شود از ازدواج قبلی زوج و یا زوجه مطلع شد ؟

پاسخ  :  یکی از موارد بسیار شایع جرم فریب در ازدواج ، عدم آگاهی 
یکی از طرفین عقد از سابقه ازدواج قبلی طرف مقابل خود می باشد . به 
عبارت دیگر  تجرد  یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع می 
شود بنابراین هر گاه شخصی مرتکب جرم فریب در ازدواج شده باشد 
مجازات چنین فعلی بموجب ماده 647 قانون مجازات اسالمی 6 ماه تا 
2 سال حبس تعزیری می باشد . بهمین جهت یکی از راههای جلوگیری 
از فریب در ازدواج اخذ گواهی تجرد قبل از ازدواج خواهد بود به عبارتی 
دیگر صدور چنین گواهی حکایت از آن می نماید که صاحب شناسنامه 
سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده ، منتج به جدایی بر  اثر طالق ، 
فسخ نکاح ، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و یا فوت همسرگردیده 
است عالوه بر آنکه گواهی مورد اشاره یکی از مدارک الزم برای استخدام 
در برخی مشاغل خاص ، مسافرت به خارج از کشور ، ادامه تحصیل در 

بعضی از مقاطع تحصیلی و موارد دیگر می باشد .

پرسش  :  طاق از طرف زن در چه صورتی است ؟
پاسخ  :  الف ـ  طالق به درخواست یا از طرف زن موقعی مطرح می 
شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی ، مالی ، 
حیثتی و غیره برای زن باشد ، در این صورت زوجه به استناد ماده 1146 
ناظر به ماده 1130 قانون مدنی می تواند تقاضای طالق را از محاکم 
قضائی درخواست کند بنابراین قانون حق طالق را در صورت کراهت زن 
از شوهـر خود و عسر و حرج و مخاطـرات جانی و مالی و حیثیتـی پس از 
اثبات آن ، به زوجه اعطا نماید تا بر حسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه 

و حکم طالق از طرف و به درخواست زن اخـذ نماید .
ب ـ   شرط وکالت در طالق ، بدین معنا می باشد که مرد اختیار خود در 
طالق دادن را با وکالتنامه رسمی محضری به خود زن واگذار می نماید تا 

وی بتواند رأساً خود را مطلقه کند .
ج  ـ  در عقد نکاح شروط دوازده گانه ای وجود دارد که اگر شوهر این 
شروط را قبول و امضاء کرده باشد در صورت عدم رعایت هر یک از شروط 

مذکور ، زن با استناد به آن می تواند از دادگاه درخواست طالق 
کند . شروط دوازده گانه عبارتند از : 

1 ـ  استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه تحت هر عنوان 
و عدم الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم 

ممکن نباشد . 
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توضیح : عدم پرداخت خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 
شش ماه . 

2 ـ  سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حـدی که ادامه زندگـی را برای 
زوجه غیـر قابل تحمـل کند . 

توضیح : بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان .
3ـ   ابتالی زوج به امراض صعـب العالج به نحـوی که دوام زناشوئـی برای 

زوجه مخاطـره آمیز باشد . 
توضیح : بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سالمت زن را 

به خطر اندازد .
4ـ   جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد . 

توضیح : دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد .
5ـ   عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق 

نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد . 
توضیح : اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی 

او لطمه می زند .
6ـ   محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر 
یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود 
یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر 

شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد . 
توضیح : محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به باال ) در زندان بسر 

بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به باال ( .
7ـ   ابتالی زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس 

زندگی خانوادگی خلل وارد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد . 
توضیح :اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که 

منجر به بیکاری مرد ، 
فروش اثاثیه منزل و وارد آوردن ضرر به سالمت جسمی و روحی زن و 

فرزند شود .
8ـ   زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند . تشخیص ترک 
زندگی خانوادگی ) تشخیص عذر موجه با دادگاه است ( یا اینکه زوج شش 

ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند .
توضیح :  ترک بدون علِت خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل 

موجه .
9ـ   محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات 
اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر یا حیثیت خانوادگی و 

شئون زن باشد . تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و 
شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر 

با دادگاه است . 
توضیح : اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد .

10ـ   در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت 
عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر ، صاحب فرزند نشود . 

توضیح :  بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال .
11 ـ  در صورتیکه زوج مفقوداالثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه 

زوجه به دادگاه پیدا نشود .
توضیح : غیبت طوالنی شوهر .

12 ـ  زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص 
دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند .

توضیح : ازدواج مرد بدون اجازه همسر .

شهید مدافع وطن یوسف زنجانی پورقنبری فرزند علی، در 
سال 1345 در ویشکای رشت به دنیا آمد. در فضای مذهبی 
خانواده و تحت آموزش های پدر و مادری فهمیده و دلسوز 
رشد کرد و در کنار تحصیل در امور کشاورزی به خانواده 
کمک می نمود. با رسیدن به سن سربازی که مقارن شده 
بود با دفاع مقدس خود را به ژاندارمری معرفی و با پوشیدن 

لباس رزم به گردان 207 ژاندارمری ملحق گردید.
در تاریخ بیست و یکم تیرماه 1367 این سرباز رشید اسالم، 
هنگام مقابله با رژیم بعثی در زبیدات عراق، براثر اصابت 
ترکش خمپاره به شهادت رسید و به دلیل شرایط وخیم 
جنگی پیکرپاک شهید در منطقه جا ماند. همرزمان شهید 
فقط توانستند خبر جاویداالثر شدن یوسف را برای خانواده 

اش بیاورند.
پس از 33 سال با تالش های گروه تفحص پیکرپاک شهید 
در منطقه زبیدات شناسایی و به زادگاه شهید منتقل گردید.

سردار عبدی رئیس اداره ایثارگران ناجا با حضور در منزل 
شهید مژده کشف و مراجعت پیکرپاک شهید را به خانواده 

شهید داده  است
یاد شهید عزیز گرامی و راهش پررهرو باد
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بازنشستگی دوران برنامه ریزي بدون دغدغه است. دورانی که با فراغت 
بال بیشتري می توان به تمامی آمال و آرزوها جامه عمل پوشانید و در 
مسیري رفت که شاید در گذشته به دلیل مشغله فراوان امکانی براي آن 

فراهم نبود.
آغاز یک کار و کسب جدید، حضور در امور خیریه، سفر، تاسیس کانون ها 

و انجمن هاي غیردولتی، تمرکز بر ورزش و از این 
دست امور است که پس از بازنشستگی براي آنها 
برنامه ریزي می شود، موضوعاتی که الزمه همه 
آنها داشتن اراده قوي، تالش و پشتکار و ارتقاي 

روحیه است.
بازنشسته رحیم آقازاده از آن دست بازنشستگانی 
است که پس از پایان دوران خدمت، نقشه راه 
ترسیم  یک شرکت  تاسیس  مسیر  در  را  خود 

کرده و در حال حاضر در حوزه بلوک زنی ساختمانی فعالیت دارد و برای 
تعدادی از فرزندان این مرزو بوم تولید اشتغال نموده و در کارگاه وی 
مشغول بکار می باشند. گفت و گویی با ایشان انجام دادیم که نظر شما را 

به آن جلب می کنیم:
ابتدا به صورت مختصر خودتان را معرفی کنید؟

 سرهنگ دوم بازنشسته رحیم آقازاده فرزند امامعلی اهل و ساکن ارومیه 
هستم و افتخار سی سال خدمت صادقانه در ناجا را دارم.

لطفاً در خصوص کسب و کارتان بگویید؟
بنده با توجه به عالقه مندی به کار و فعالیت، بعد از بازنشستگی بیکار 
ننشستم چون اعتقاد دارم یکی از عوامل موثر در خمودگی، پیری زودرس، 
کاهش امید به زندگی و ... می شود لذا اقدام به دایر نمودن کارگاه تولیدی 
محصوالت بتنی نمودم و شکر خدا موفق هستم. در کارگاه تولیدی تعداد 

15 نفر به صورت مستقیم مشغول فعالیت بوده به حول قوه الهی در صدد 
توسعه فعالیت و جذب نیروی کار بیشتری هستم.

چگونه کسب و کار خود را آغاز کردید؟
در طول دوره خدمت در مرزبانی استان )هنگ مرزی ارومیه(، مدتی در 
واحد مهندسی رزمی خدمت کردم. حضور من در این واحد باعث ابتدایی 
با برخی اصول فنی از جمله بتن شد. در همان دوران برنامه ریزی های 
ذهنی ام را برای ایجاد یک کارگاه پس از بازنشستگی کردم و پس از 

بازنشستگی اقدام به دایر کردن کارگاه نمودم.
ــرو  ــا چــه موانعــی روب از ســختی هــاي مســیر بگوییــد؟ ب

ــد؟ ــع کردی ــع را رف ــه موان ــد و چگون بودی
گرانی بیش ازحد مواد اولیه برای تهیه و تولید محصوالت با توجه به تورم 
بوجود آمده در اقتصاد و در کنار آن افزایش نرخ نیروی کار از جمله موانع 
موجود در این مسیر است هرچند با توکل بر خدا 
و پشتکار توانستم به مشکالت فایق آمده و به کار 
ادامه دهم.  از مسئولین امر استدعای عاجزانه دارم 
در حد مقدورات دست ما را در زمینه اشتغال زایی 

گرفته و مسیر را هموار نمایند.
تــا چــه انــدازه خودتــان را موفــق مــی 

دانیــد؟ 
با نگرش به عالقه ای و ایمانی که به کار دارم، خود 
را فرد موفقی می دانم و از عمده دالیل موفقیتم کمک به معیشت زندگی 

چند خانوار که در این کارگاه مشغول بکار هستند می باشد.
بــه نظــر شــما چگونــه مــی تــوان یــک کســب و کار ایــده 

ــت؟ آل راه انداخ
 به نظر بنده با استعانت از خداوند متعال، با پشتکار و عزم راسخ و عالقه 
مندی و ایمان به کار می توان یک کسب و کار موفق و ایده آل راه انداخت.

چگونه می توان در دوران بازنشستگی کسب و کاري راه انداخت؟
به نظر من برای راه اندازی کسب و کار چند موضوع می بایست مدنظر 

باشد:
هدف گذاری و آشنایی کافی با فعالیت مورد نظر، داشتن سرمایه، همفکری 
و استفاده از تجارب دیگران و  پشتکار و شکست ناپذیری از جمله الزامات 

مهم برای راه اندازی کسب وکار موفق می باشد.
امــروزه میهــن اســالمی کــه بــا ظالمانــه تریــن تحریــم هــای طــول 
تاریــخ بشــریت توســط اســتکبار جهانــی مواجــه بــوده مــی طلبــد که 
ــا اســتفاده از  رزمنــدگان و ایثارگــران عرصــه هــای نظــم و امنیــت ب
تجــارب خدمتــی در ایجــاد کســب و کار بــرای همشــهریان و کمــک 
ــاری از دوش  ــا ایــن کار هــم ب ــان تــالش نمــوده و ب ــه معیشــت آن ب
مســئولین نظــام در زمینــه اشــتغال زایــی برداشــته و هــم در ثــواب 

ایــن امــر ســهیم باشــیم.
اگر توصیه اي به بازنشستگان دارید، بفرمایید؟

بقول شاعر گرانقدر که می گوید: 
زنیرو بود مرد را راستی زستی گژی زاید و کاستی

با تاسی از این مهم توصیه حقیر به بازنشستگان این است که دوران 
بازنشستگی دوران گوشه گیری و انزوا نبوده و استفاده از تجارب خودشان 
شادابی و طراوت را زنده نموده و هم یاری رسان معیشت بندگان خدا 
گردند.برای تمامی هم سنگران خودم ارزوی موفقیت و سرافرازی دارم. در 
نهایت افتخار بنده این است که محصوالت تولیدی را به مدافعان امنیت و 

مدافعان سالمت با تخفیف ویژهای ارائه می نمایم.

گفت و گو با پیشکسوت کارآفرین بازنشسته رحیم آقازاده 

در حـال حاضـر در حـوزه کارگاه بلـوک زنی بتنی و سـاختمانی 
مشـغول خدمت به کشـور هسـتم

دوران بازنشسـتگی 
دوران گوشـه گیری 

و انزوا نیسـت
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سالمندان  در  گرمازدگی  احتمال  هوا  گرمای  گرفتن  شدت  با 
افزایش می یابد. همانطور که میدانید به دلیل وضعیت جسمی 
سالمندان گاهی ، گرمازدگی آنها را با خطر مرگ مواجه می کند. 
سالمندان نیز مانند سایر اشخاص باید بتوانند بدون در نظر گرفتن 

گرمای تابستان زندگی را به معنای واقعی آن لمس کنند. 
تعریف گرمازدگی در سالمندان

بدن  توانایی  عدم   )Hyperthermia انگلیسی  )به  گرمازدگی 
در دفع گرما و افزایش دمای درون بدن به حدود چهل درجه 
سانتی گراد است که به علت فعالیت شدید یا گرمای هوا ایجاد 
می شود. میتوان اینگونه تعبیر کرد که گرمازدگی بهم خوردن 
تعادل درمکانیسم های تنظیم دمایی بدن است و تولید گرما در 
بدن، بعلت افزایش شدید حرارت محیط و ناتوانی در دفع حرارِت 

ایجاد شده، باعث گرمازدگی می شود.
علل گرمازدگی در سالمندان

دارند،  نامطلوبی  جسمانی  و  پزشکی  شرایط  که  سالمندانی 
باید در خانه و محیط های خنک تر  در روزهای گرم و شرجی 
نگهداری شوند، به خصوص زمانی که شرایط آلودگی هوا بحرانی 
اعام می شود. عواملی که باعث گرمازدگی در سالمندان می شود 

شامل این موارد می باشد:
• از دست دادن آب بدن در سالمندان

• چاقی سالمندان یا کمبود وزن قابل ماحظه در سالمندان
و  خون  ضعیف  گردش  باعث  که  سن  به  وابسته  تغییرات   •

همچنین غدد عرقی خواهد شد.
• بیماری های قلبی، ریوی و کلیوی مانند هر بیماری دیگری در 

سالمندان باعث ضعف عمومی یا تب می شود.
داروهای  مانند  داروهایی  استفاده  دلیل  به  تعریق  کاهش   •
ادرارآور، مسکن ها و آرام بخش ها و همچنین داروهای قلبی و 

فشارخون.
• فشار خون باال یا دیگر موقعیت هایی که در آن سالمند نیاز به 
تغییر در رژیم غذایی خود دارد. برای مثال سالمندانی که باید 
مصرف نمک را در رژیم خود محدود کنند در معرض افزایش خطر 

گرمازدگی می باشند.
نشانه ها و عائم گرمازدگی در سالمندان

 نشانه ها و عایم گرمازدگی بر اثر گرما شامل افزایش محسوس 
دما در بدن سالمند )به طور معمول باالتر از 40 درجه سانتی گراد( 

شامل موارد زیر است :
1. کمبود عرق

۲. از حال رفتن
3. برافروختگی

4. خشکی پوست
5. نبض سریع و تند

6. اغما
7. تغییرات در وضعیت روانی )مثل گیجی یا تهاجمی بودن(

زمانی که این نشانه ها در سالمندی مشاهده می شود به سرعت 

باید دنبال انجام عملیات اورژانسی باشیم.
مراقبت از سالمند گرمازده

 برای سالمندی که دچار عوارض ناشی از گرمازدگی شده است، 
می تواند این اقدامات را انجام دهد.
1. سالمند را از گرما به سایه ببرید.

۲. از سالمند بخواهید در جایی که سیستم تهویه هوا دارد دراز 
بکشد.

با  یا حمام  دوش  به  را  سالمند  است  بهتر  سالمند  پرستار   .3
اسفنجی که در آب سرد آغشته شده ترغیب برساند.

4. پارچه خیس و خنکی را روی مچ دست، گردن، زیر بغل یا 
کشاله ران سالمند قرار دهید. این ها مکان هایی هستند که خون 
نزدیک به سطح پوست هستند و پارچه خنک می تواند به خنک 

شدن خون کمک کند.
5. اگر فرد می تواند چیزی بنوشد، به او مایعاتی مانند آب، آبمیوه 

یا آب سبزیجات دهید. 
اقدامات پیشگیرانه ضمن مراقبت از سالمندان در هوای گرم

در تابستان و هوای گرم لباسهای سبک، گشاد و با رنگ روشن به 
تن کنید. در طول روز آب کافی بنوشید. 8 لیوان آب. در حین هر 
نوع فعالیت بدنی در فواصل زمانی معین به استراحت بپردازید. 
خود را در برابر گرمای آفتاب با به سر گذاشتن کاه و یا استفاده از 
چتر محافظت کنید. فعالیتهای شدید خارج از منزل را در ساعاتی 
که هوا خنک تر میباشد یعنی پیش از 10 صبح و یا پس از 6 بعد از 

ظهر برنامه ریزی کنید.
اندازه  به  ننوشیدن  شامل  سالمند  برای  ناسالم  زندگی  سبک 
نداشتن  هوا،  تهویه  بدون  زندگی در خانه هایی  مایعات،  کافی 
تحرک کافی و عدم دسترسی به وسایل نقلیه، پوشیدن بیش 
از حد لباس ، رفتن به جاهای شلوغ و عدم آگاهی از چگونگی 
پاسخ به موقعیت هوای گرم می باشد. سالمندان با پیروی از این 
راهنمایی ها می توانند از هوای خوب تابستان استفاده کنند و 
در عین حال از قرار گرفتن بیش از حد در مقابل نور خورشید 

اجتناب کنند.

بایـد ها و نباید های مراقبت از سالمند گـرمازده
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شکرانۀ بازوی توانا                   بگرفتن دست ناتوان است

به نام خدا
شکرانۀ بازوی توانا                          بگرفتن دست ناتوان است

می دانیم با یاد خدا دل ها آرام می گیرد »اال بذکر اهلل تطمئن القلوب« 
نخستین و بهترین طریق رسیدن آرامش خاطر،ادای فریضه نمازو راز 
و نیاز با خالق هستی است، و ما در زندگی روزمره می توانیم به اختناق 
فرصت این آرامش را با شکر نعمات اعطایی پروردگار و زدودن غمی 
از دل و روح یک نیازمند محروم تداوم بخشیم که در عین حال 
امید به بخشودگی گناهان را فزونی می بخشد. انسان در خدمت 
به خلق و کوشش در رفع مشکلی از مشکالت زندگی همنوعان به 
تمتع روحی زائد وصفی می رسد که با هیچ یک از تمتعات مادی 
و معنوی دنیا قابل ارزیابی نیست . برداشتن باری از دوش یک هم 
وطن عاجز و ناتوان ،نه تنها برای مومن و با تقوا طریقه دینی و اخالقی 
،بلکه شکرانه سالمتی است. انسان را به سویی و هدفی می کشاند 
که حمایت و دستگیری از نیازمندان را بر هرگونه خالف ،گناه و 
انحراف ازصراط مستقیم ،به حق و حقیقت ترکیب می دهد.گزینش 
این چنین راهبردی در زندگی نه تنها پسندیده ترین اعمال و مشغله 
و دلگرمی می تواند باشد،برای کسی که از امکانات مالی و معنوی الزم 

برخوداراست ،گام برداشتن در مسیر خیر و صالح در زندگی است. 
و بر تمایالت و هوس های نا معقول و نا مشروع پشت پا می زند.برای 
یک فرد عاقل و با ایمان ولو اینکه از امکانات مالی کافی برخوردار 
نباشد، اندیشه و تکاپو و دلسوزی در وضع و حال محرومان موجبات 
گشایش زندگی را فراهم می سازد و تبرک در پیشگاه الهی را موجب 
می گردد و اما مجاهدت خدمتگزاران در حرفه مقدس پلیسی برای 
رفع معضالت مردم ،گذشته از اینکه در زمره وظایف آنان است ،تجلی 
گسترده زیبا و مطلوب تری دارد، زیرا پلیس درعین حال حافظ نظم 
و امنیت جامعه می باشد معلم اجتماع و عمالً یار و یاور او مورد 
اعتماد و اطمینان مردم جامعه خود می باشد ازاین رو ضمن شجاعت 
، قاطعیت، جدیت در ایفای وظایف نباید وظیفه خطیر حفظ جایگاه 
مردمی و حراست از جان و مال و ناموس و اشخاص به خصوص 
مردم مظلوم و بی پناه را فراموش نماید. خاطرم هست در یکی از 
شهرستان ها که مسئول یکی از مؤسسات انتظامی را برعهده داشتم 
مامور همقطار را برای انجام کار اعزام داشتم، دیر کرده و در مراجعت 
بیشتر از حد انتظار بود در توجیه علت آن اظهار داشت در پیاده رو 
خیابان، خانمی همراه فرزند خردسال درحالی که دل شوره و نگرانی 
خاصی داشت، گفت از مطب دکتر خارج شده او در غروب و تاریکی 
نمی تواند تاکسی پیدا کندکه به منزلش برود به ماشین های دیگر 
هم اطمینان نمی کند، سوار شود از من کمک خواست کنار خیابان 
از یک اتومبیل آژانس عبوری که مسافری همراه داشت از خودش 
و مسافرش خواهش کردم اجازه دهند آن خانم و فرزندش را بعد از 
رساندن مسافرش به منزلشان برسانیم، به هر صورت ایشان را درب 
منزل شان رساندم و برگشتم.حرفه پلیسی حقیقتاً حرفه مقدسی 
است کسانی که این شغل ها این حرفه را انتخاب می کنند با یک 
باید با یک نوع عالقه و دل بستگی و احساس مسئولیت خاصی به 
انجام وظیفه بپردازند و با خوشبختی و مباهات در خدمت مردم باشند 
طبیعی است با دارا بودن چنین روحیه ای نه تنها در انجام وظایف و 
مسئولیت های خود احساس خستگی نمی کنند، وجهه و محبوبیت 

جامعه پلیس را در میان مردم اطالع می دهند . 
سالمتی و توفیق روزافزون همقطاران گرامی را از درگاه خداوند 

متعال مسئلت می دارد. 

دکتر فیروز علیزاده منصوری
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با حضور  آزادسازی خرمشهر  سالروز  گرامیداشت  مراسم 
نقل  با  و  استان  انتظامی  فرمانده  عبدی  حسین  سردار 
خاطراتی از رزمنده و راوی دوران دفاع مقدس امان اله امانی 

برگزار شد.

در این مراسم  امان اله امانی راوی دفاع مقدس گفت: در تاریخ 42 
ساله انقالب مناسبت های زیادی داریم اما انتخاب روز مقاومت و ایثار 

برای سوم خرداد نشان از عظمت و بزرگی این روز دارد.

ــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای ســوم  ــه امانــی ب امــان ال
خــرداد گفــت: در دفــاع جانانــه و مقاومت مردم خرمشــهر و ســپاه 
ــادی شــهید  ــان زی ــم بعثــی، جوان ــر لشــکر 3 زرهــی رژی در براب
ــه 2 نوجــوان 13 ســاله  ــوان ب ــی ت ــن شــهدا م ــه از ای شــدند ک
شــهید »محمــد حســین فهمیــده« و شــهید »بهنــام محمــدی« 
اشــاره کــرد کــه بــا کوچکــی ســن خودشــان کاری بــزرگ انجــام 

دادنــد و در تاریــخ انقــالب مانــدگار شــدند.
ایــن راوی دفــاع مقــدس در پایــان تاکیــد کــرد: امــروز نیــز همان 
حماســه ســازان و پیــروان والیــت در کنــار ملــت و فرزنــدان ایــن 
ــا هوشــیاري تمــام توطئــه هــاي دشــمنان نظــام  ــوم ب مــرز و ب
ــا  ــات ریاســت جمهــوری ب و انقــالب را رصــد نمــوده و در انتخاب

انتخــاب اصلــح راه شــهدا را ادامــه خواهنــد داد.
ــی  خاطرنشــان مــی شــود ایــن راوی دفــاع مقــدس اخیــرا کتاب
ــارکت اداره کل  ــت و مش ــا حمای ــان« ب ــن ام ــوان »م ــت عن تح
ــوص 8  ــدس در خص ــاع مق ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث حف
ســال حضــور خــود در جبهــه هــای حــق علیــه باطــل منتشــر 
نمــوده کــه عزیــزان همــکار را بــه مطالعــه آن توصیه مــی نماییم.

سردار  امامعلی سهرابی رئیس کانون بازنشستگان استان 
آذربایجان با نمایندگان استان در مجمع کانون دیدار کرد.

در این جلسه ابتدا رئیس کانون بازنشستگان گزارشی از عملکرد یک 
ساله کانون ارائه کرد.

در ادامه در خصوص برنامه هایی از جمله پیگیری مطالبات اعضای 
وابسته پیگیری، وام اشتغال زایی متقاضیان، نحوه رسیدگی و ارائه 
خدمات درمانی به معسرین و سایر مشکالت مبتالبه بحث و تبادل 

نظر شد.

اخـبـار استـان ها
مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور سردار حسین عبدی  برگزار شد

برگزاری نشست رئیس کانون استان آذربایجان غربی با نماینده 
بازنشستگان استان در مجمع

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان غربی

جلسه کمیسیون معسرین استان اردبیل جهت بررسی پرونده 2 
نفر از معسرین ناجا برگزار گردید

دومین جلسه کمیسیون معسرین با حضور مدیر کل تأمین 
اجتماعی نیروهای مسلح استان، مدیر بازنشستگی و رئیس 
کانون بازنشستگان استان در محل اداره کل ساتای استان 

برگزار گردید. 
در این کمیسیون پرونده 2 نفر از معسران مستمری بگیر نیروی 
انتظامی که توسط کانون استان شناسایی و جهت مساعدت معرفی 
شده بود رسیدگی شد. در پایان مقرر گردید برای هر 2 نفر از 
مستمری بگیران معسر معرفی شده ماهانه تا پایان سال کمک 

مالی در نظر گرفته شود.

استان اردبیـل 
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در جلســه کارگــروه حمایــت از پیشکســوتان نیازمند 
ــتمری  ــته و مس ــده 69 بازنشس ــرز، پرون ــتان الب اس

بگیــر بررســی شــد.
جلســه کارگــروه حمایــت از پیشکســوتان نیازمنــد بــا حضــور 
مدیرکل ســـازمان تـامیـــن اجتماعی نیروهای مســلح اســتان 
ــون  ــای کان ــتان و روس ــتگی اس ــس اداره بازنشس ــرز، رئی الب

هــای بازنشســتگان نیروهــای مســلح اســتان برگــزار شــد.
در ایــن جلســه پرونــده 69 بازنشســته و مســتمری بگیــر ناجــا 
کــه بــه لحــاظ هزینــه هــای درمانــی، بدهــی، ودیعــه مســکن 
و ســایر مشــکالت مــادی دچــار اعســار شــده بودنــد، برررســی 

. شد
در پایــان ایــن جلســه بــرای 68 نفــر از ایــن عزیــزان کمــک 
بالعــوض نقــدی تحــت عناویــن خدمــات پرســتاری، هزینــه 
ــازاد  ــالمندان، م ــگاه س ــداری در آسایش ــی، نگه ــای درمان ه

ــا  ــد ت ــاذ گردی ــی اتخ ــاص و ترتیب ــان و... اختص ــه درم هزین
ایــن کمکهــا تــا پایــان ســال1400به صــورت ماهانــه بــه آنــان 

ــردد. پرداخــت گ

استان البــرزرسیدگی به پرونده 69بازنشسته و مستمری بگیر البرز

برگزاری نشست صمیمی فرمانده انتظامی استان با پاسداران 
کمیته انقالب اسالمی

در راســتای تشــکیل هیئــت مذهبــی و تکریــم 
ــن  ــکات ای ــه مش ــیدگی ب ــتگان و رس از بازنشس
ــی  ــده انتظام ــور فرمان ــا حض ــتی ب ــزان، نشس عزی
در ســالن   1400 مــاه ســال  در خــرداد  اســتان 

شــد. برگــزار  ترابــری  و  راه  اداره  همایش هــای 
ــا  ــته ناج ــای وابس ــر از اعض ــه 200 نف ــت ک ــن نشس در ای
حضــور داشــتند، ابتــدا تعــدادی از ایــن پیشکســوتان در 
ســخنانی ضمــن ابــراز رضایــت از عملکــرد کانــون و برگــزاری 
ــرح  ــکالت و ط ــان مش ــی، بی ــای صمیم ــت ه ــه نشس اینگون

ــد. ــود پرداختن ــادات خ ــنهادات و انتق پیش
در ادامــه فرمانــده انتظامــی اســتان در ســخنانی گفــت: 
بازنشســتگان نیــروی انتظامــی بــه خاطــر تــالش هــا و جــان 
فشــانی هایــی کــه در دوران خدمتــی خــود انجــام داده انــد، 
ــدس  ــام مق ــردم و نظ ــرام م ــم و احت ــورد تکری ــوراه م هم

ــتند. ــران هس ــالمی ای ــوری اس جمه
وی افــزود: بازنشســتگان از ذخایــر ارزشــمند نیــروی انســانی 
جامعــه هســتند و همــواره بایــد بــه خدمــات آنــان ارج نهــاده 

شــود.
ســردار میــر حیــدری تصریــح کــرد: بایــد بــه پــاس ســال هــا 
خدمــت و کار بــی منــت بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای قانونــی 

مســائل و مشــکالت آنــان واکاوی و بــه نوعــی رفــع شــود.
در انتهــا، فرمانــده انتظامــی اســتان ضمــن تشــریح اقدمــات 
انجــام شــده در جهــت رفــاه بیشــتر بازنشســتگان، بــر لــزوم 

پیگیــری مطالبــات آنهــا تأکیــد کــرد.

استان  اصفهان
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ــع  ــتان در مجم ــده اس ــام و نماین ــون ای ــس کان رئی
ــاف رئیــس مجلــس  ــر قالیب ــا دکت ــدار ب ــون در دی کان
ــعه  ــه توس ــون برنام ــاده 11۲ قان ــامی م ــورای اس ش
ــارج  ــت خ ــن عل ــرزی( و همچنی ــای م ــم )مزای شش
ــان  ــی در زم ــق عملیات ــام از مناط ــهر ای ــدن ش ش

ــدند. ــر ش ــگ را پیگی جن
ــاق  ــه اتف ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل ــاف رئی ــر قالیب دکت
ــور  ــه منظ ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــتان در مجل ــدگان اس نماین
سرکشــی و پیگیــری طرحهــای ملــی و ... روز دوشــنبه 17 

ــدند. ــالم ش ــتان ای ــاه  وارد اس خردادم
ســرهنگ بازنشســته علــی بیــگ زاد رئیــس کانــون بازنشســتگان 
ــده  ــان نماین ــا صادقی ــته رض ــرهنگ بازنشس ــالم و س ــتان ای اس
مجمــع کانــون در زمــان حضــور دکتــر قالیبــاف در مزار شــهدای 
ــا  ــا ایشــان دیــدار و مطالبــه بازنشســتگان در رابطــه ب گمنــام، ب
ــرزی( و  ــای م ــم )مزای ــعه شش ــه توس ــون برنام ــاده 112 قان م
همچنیــن خــارج شــدن شــهر ایــالم از مناطــق عملیاتــی زمــان 

جنــگ را پیگیــری نمودنــد.
گفتنــی اســت گــزارش روســای کانــون هــای نیروهــای مســلح 

اســتان ایــالم و نماینــده مجمــع نیــز بــه ایشــان تقدیــم شــد.

ــتگان  ــت بازنشس ــه وضعی ــیدگی ب ــیون رس کمیس
ــه  ــیدگی ب ــور رس ــه منظ ــهر ب ــتان بوش ــد اس نیازمن
ــزار  ــی برگ ــروی انتظام ــته نی ــده 105 بازنشس پرون

ــد. ش
در ایــن کمیســیون کــه بــا حضــور مدیــرکل تامیــن اجتماعــی 
نیرو هــای مســلح، رئیــس اداره بازنشســتگی نیروهــای مســلح 
ــده 105  ــزار شــد، پرون ــون اســتان بوشــهر برگ و رئیــس کان
نفــر از معســرین بازنشســته نیــروی انتظامــی اســتان کــه در 
ســال گذشــته شناســائی و مســاعدت شــده بــود بــرای ســال 

جدیــد مــورد بررســی مجــدد قــرار گرفــت.
در انتهای جلسه مقرر شد:

ــیون، 36  ــت کمیس ــت حمای ــته تح ــن 105 بازنشس 1-از بی
ــت  ــرای دریاف ــرایط الزم ب ــال 1400 از ش ــته در س بازنشس

ــتید. ــوردار نیس ــی برخ ــای حمایت ــک ه کم
ــهر  ــتان بوش ــی اس ــروی انتظام ــتگان نی ــون بازنشس 2- کان

موظــف اســت تــا جلســه آتــی کمیســیون، معســرین و 
نیازمنــدان بازنشســته جدیــد را شناســائی و معرفــی  نمایــد.

دیدار با دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی

برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت  105 بازنشسته  نیازمند

اسـتان ایـالم

اسـتان بوشـهر
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سردار مرادپور رئیس کانون بازنشستگان تهران بزرگ به 
اتفاق امیر بازنشسته حشمتیان، سردار بازنشسته کیومرثی 
و سرهنگ بازنشسته شعبانی اعضای هیئت مدیره کانون و 
نیز نمایندگان منتخب تهران بزرگ در مجمع، با حضور در 
دفتر فرمانده انتظامی تهران بزرگ با سردار رحیمی دیدار و 

گفت و گو کردند.
در این دیدار، سردار مرادپور ضمن تشکر از تالش های فرمانده 
انتظامی تهران در مسیر تکریم و حمایت از بازنشستگان و مستمری 

بگیران، گزارشی از مجموعه اقدامات انجام گرفته در کانون ارائه کرد.
در ادامه حاضران در جلسه، دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص 
نحوه خدمات رسانی بهتر به اعضای کانون و تعامل بیشتر فرماندهی 

انتظامی تهران بزرگ با کانون ارائه کردند.
سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز  ضمن تبریک انتخاب 
اعضای جدید هیئت مدیره کانون ناجا و نیز نمایندگان منتخب تهران 
بزرگ در مجمع، با تاکید بر حمایت همه جانبه از کانون، گفت: 

همواره  آماده هرگونه یاری به پیشکسوتان تهران هستیم.
از  تکریم  مسیر  در  گرفته  صورت  های  تالش  به  اشاره  با  وی 
بازنشستگان در حین مراجعه به اماکن ناجا، گفت: در مورد تکریم 
و احترام مضاعف و رسیدگی به امور اعضای کانون در مراجعه به 
کالنتری ها و سایر اماکن انتظامی استان ابالغیه ای به کلیه رده های 

انتظامی تهران بزرگ صادر کرده ایم.
سردار رحیمی با استقبال از طرح استفاده از ظرفیت بازنشستگان در 
امور انتظامی تحت عنوان پلیس افتخاری، اعالم آمادگی کرد تا از 

تجربیات و اطالعات ایشان استفاده بهینه صورت گیرد.

تـهـران بـزرگ دیدار رئیس کانون تهران بزرگ با سردار رحیمی

اولین جلسه قرار گاه تحول آفرینی در منزلت و معیشت 
اعضای وابسته در سال 1400 در ستاد فرمانده انتظامی استان 

چهار محال و بختیاری برگزار شد.
به منظور هم اندیشی در جهت ارائه خدمات مطلوبتر به بازنشستگان 
و مستمری بگیران، اولین جلسه قرار گاه تحول آفرینی در منزلت و 
معیشت اعضای وابسته در سال 1400 به ریاست سرهنگ سیروس 

میرزائی جانشین فرمانده انتظامی استان  برگزار شد.
در این جلسه پیرامون خدمات مشاوره تحصیلی و مشاوره قبل از 

ازدواج و فروش اقالم مصرفی توسط فروشگاه قرارگاه فرمانده انتظامی 
استان بحث و تبادل نظر شد.

جلسه هم اندیشی رؤسای کانون های بازنشستگان استان،با 
اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرکل  نیا  متقی  دکتر  حضور 
سید  سرهنگ  جنوبی،  خراسان  استان  مسلح  نیروهای 
محمد جعفری مدیر ارشد سابا استان، رؤسای کانون های 
بازنشستگان نیروهای مسلح استان و سایر مسئولین سازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی، به 
منظور بررسی مشکات پیشکسوتان، عملکرد سابا استان 
و کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح استان، در محل 

کانون بازنشستگان ناجا استان خراسان جنوبی برگزار شد.
در این جلسه  دکتر متقی نیا مدیرکل ساتا استان  از اقدامات کانون 
در سال 99 در جهت خدمت به بازنشستگان ناجا در استان خراسان 

جنوبی تشکر و قدردانی کرد. 
در ادامه این جلسه، روسای کانون ها ضمن ارائه گزارش آمار خدمات 
ارائه شده به پیشکسوتان در سال 1399، مسائل و مشکالت کانون ها 

در راستای ارائه خدمات مطلوب تر به پیشکسوتان از قبیل نارسایی 
ها در حوزه خدمات درمانی و پرداخت هزینه ها درمان بازنشستگان، 
مشکالت معیشتی و حقوقی بازنشستگان، چگونگی تسهیل در ارائه 
خدمات یکسان و یکپارچه به بازنشستگان، هماهنگی در جهت کمک 
به بازنشستگان نیازمند و ... را مطرح کردند. همچنین در خصوص 
اجرای مطلوب و هماهنگ برنامه ها در سال 1400 و همچنین ارائه 

خدمات مطلوب به پیشکسوتان بحث و گفتگو شد.

برگزاری جلسه قرارگاه تحول آفرینی در منزلت و معیشت اعضای وابسته

جلسه هم اندیشی رؤسای کانون های بازنشستگان استان

استان  چهارمحال و بختیاری

استان  خراسان جنوبی
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ــردار  ــور س ــان باحض ــرارگاه تاب ــه ق ــن جلس دّومی
ــزار  ــوی برگ ــان رض ــتان خراس ــی اس ــده انتظام فرمان

ــد. ش
در این جلسه پس از بررسی مشکالت بازنشستگان و مستمری 
بگیران، مقرر شد به منظور حفظ منزلت و معیشت اعضاء به کلیه 
بازنشستگان، مستمری بگیران )همسر( و و ظیفه بگیران  که حقوق 
و مزایای آن های کمتر از 53 میلیون ریال می باشد کارت خرید از 

فروشگاه های اتکاء به ارزش 2 میلیون ریال اعطا گردد.
گفتنی است با بررسی به عمل آمده 5000 نفر از جامعه هدف در 
استان شامل این طرح گردیدند که با اعالم آمار واجدین شرایط 
استان و اختصاص  انتظامی  انسانی فرماندهی  نیروی  به معاونت 

10میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح، کارت های مذکور تهیه 
و به افراد واجد شرایط تحویل گردید.

ــان  ــی کانون بازنشستگان خراس ــناس اداری و مال کارش
شــمالی بــا حضــور در منــزل ســتوان یکــم بازنشســته 
ســید عبــداهلل غیاثــی بــا ایشــان دیــدار و گفتگــو کرد.

کارشـناس اداری و مالـی کانون بازنشستگان خراسـان شـمالی 
بـه همـراه سـرهنگ دوم قنبـرزاده مسـئول امـور بازنشسـتگان 
فرماندهـی انتظامـی  اسـتان و سـرهنگ شـرافتی رئیـس اداره 
کارگزینـی فرماندهـی انتظامی اسـتان با حضور در منزل سـتوان 
یکـم بازنشسـته سـید عبـداهلل غیاثی بـا ایشـان دیـدار و گفتگو 

کرد.
وی در این دیدار ضمـن تبریـک اعیـاد گذشـته در سخناني از 
تـالش هـای بـی دریـغ بازنشسـتگان تشـکر و قدردانـی نمودند.

ایشان  به  هدایایي  یادبود  رسم  به  دیدار صمیمانه،  این  پایان  در 
اعطا شـد.

اولین جلسه شورای هماهنگی فرماندهی انتظامی استان 
فرماندهی  جلسات  سالن  در  خردادماه   4 در  خوزستان 

انتظامی استان خوزستان برگزار شد.
در ایـن جلسـه کـه با حضـور سـردار صالحـی فرمانـده انتظامی 
اسـتان، رئیـس عقیدتـی سیاسـی، معاونیـن و مدیـران سـتاد 
فرماندهی و سـرهنگ بازنشسـته ناصری جانشـین کانـون برگزار 
شـد پیرامـون اجـرای برنامـه هـا و فعالیت هـای فرهنگی سـال 
1400 عقیدتـی سیاسـی فرماندهـی اسـتان بـا همـکاری کانون 

بحـث و تبـادل نظر شـد.

برگزاری دومین جلسه قرارگاه تابان استان خراسان رضوی

دیدار با ستوان یکم بازنشسته سید عبداهلل غیاثی

اولین جلسه شورای هماهنگی فرماندهی انتظامی استان 

استان خراسان رضوی

استان خراسان شمالی

استان خوزستان 
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تیــم کوهنــوردی بازنشســتگان اســتان زنجــان بــه قله 
ــع در اســتان لرســتان  ــوه واق ــری اشــتران ک 4150 مت

شهرســتان دورود صعــود کردنــد.
تیم کوهنوردی بازنشستگان استان زنجان به سرپرستی سرهنگ 
به  بازنشستگان  کانون  رئیس  محمدی  دین  جمشید  بازنشسته 
مناسبت گرامی داشت شهدای 15 خرداد قله 4150 متری اشتران 

کوه واقع در استان لرستان شهرستان دورود صعود کردند.
قله اشتران کوه در شرق استان لرستان حوالی شهرستان های دورود 
و ازنا واقع شده است که به آلپ ایران نیز مشهور است و مورد توجه 

کوهنوردان حرفه ای قرار گرفته است.

چهــل و پنجمیــن جلســــــه شوراي هماهنگي روساي 
ــتگان نیروهاي مســـــــلح استان  کانون هاي بازنشس

ــپاه برگزار شد. ــمنان در دفتر کانون س س
بازنشـســتگان  هاي  کانون  روساي  با حضـور  که  جلسـه  این  در 
استان  نیروهاي مسلح  بازنشستگی  ارشد  نیروهاي مســلح، مدیر 
اعطاء  درمانی،  و  معیشتی  وضعیت  آخرین  پیرامون  شد،  برگزار 

تسهیالت بانکی و پیگیری سهام عدالت  بحث و تبادل نظر گردید.

معـاون هماهنـگ کننـده  انتظامـی اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان 
بـا حضـور در منزل ۲ بازنشسـته نیـروی انتظامـی با آنها 

دیـدار و گفت و گـو کرد. 
معاون هماهنگ کننده  انتظامی استان سیستان و بلوچستان به 
منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منزل ستوان 
یکم  بازنشسته عبدالغفور یارمحمدی و ستوان سوم بازنشسته غالم 

رضایی ، با آنهادیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدارهای صمیمانه، سرهنگ نادریان  پس از شنیدن دغدغه 

ها و مشکالت این عزیزان، دستورات الزم را جهت بررسي و پیگیري 
صادر و به رسم یادبود هدایایي به آنان اعطا کرد.

با مشارکت  و همیاری شما دوستان برای کمک به همنوعان 
خود در طول سال 1399  به شرح زیر اقدام گردیده.

1- مبلغ 249.000.000ریال از محل کمکهای دریافتی به 27 نفر از 
کارکنان وابسته  معسر و دارای مشکالت بصورت بالعوض پرداخت 

گردیده.

2. مبلغ 80.000.000 ریال به یکی از همکاران وابسته بصورت وام 
ودیعه کوتاه مدت پرداخت گردیده .

الزم به ذکر است در حال حاضر تعداد 101 نفر از اعضای وابسته 
عضو صندوق  کریم اهل بیت ع می باشند.

صعود تیم کوهنوردی بازنشستگان استان زنجان به قله اشتران کوه 
واقع در شرق لرستان

برگزاری جلسـه شوراي هماهنگی روساي کانون هاي بازنشستگان 
نیروهاي مســلح استان سمنان

دیدار معاون هماهنگ کننده  انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
با 2 بازنشسته زاهدان

پیشکسوتان گرامی صندوق کریم اهل بیت نمایندگی ساحفا

استان زنجان

استـان سمـنان

استان سیستان و بلوچستان 

نمایندگی ساحفا
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ــور  ــا حض ــت ب ــتان پاکدش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
در دفتــر نمایندگــی شهرســتان بــا ســرهنگ پازوکــی 

ــدار کــرد. دی
در این دیدار، سرهنگ علی بخشی ضمن بررسی وضعیت دفتر 
نمایندگی، به بررسی مشکالت و کاستی هایی که در جلسه قرارگاه 
تابان مطرح شده بود پرداخت و در خصوص رفع آنها پیشنهاداتی را 

ارائه کرد.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان اسامشــهر در دیــدار بــا 
ــون غــرب اســتان تهــران از تغییــر محــل  رئیــس کان
ــده  ــهر در آین ــتان اسامش ــی شهرس ــر نمایندگ دفت

ــر داد. ــک خب نزدی
سرهنگ بازنشسته فکری رییس کانون بازنشستگان ناجا غرب استان 
تهران به اتفاق سرهنگ سیفی نماینده غرب استان تهران در مجمع  
کانون ناجا با سرهنگ علی آقا کارخانه فرمانده انتظامی شهرستان 

اسالمشهر دیدار کردند.
در این دیدار که با حضور سرگرد کالنتری معاون نیروی انسانی 
انتظامی شهرستان اسالمشهر و سروان بازنشسته موسی شریفی 
مسئول نمایندگی کانون بازنشستگان ناجا اسالمشهر برگزار گردید، 
پیرامون وضعیت دفتر نمایندگی کانون در شهرستان شهریار بحث 

و تبادل نظر شد.

در پایان سرهنگ کارخانه در خصوص تغییر محل دفتر نمایندگی 
شهرستان اسالمشهر پس از بازسازی یکی از ساختمان های تحت 
اختیار فرماندهی انتظامی شهرستان اسالمشهر در آینده ای نزدیک 

قول همکاری داد.

ــای  ــتان آق ــا اس ــتگان ناج ــون بازنشس ــده کان نماین
ــار محمــدی در بیمارســتان هــای ناجــا مســتقر  خدای

ــدند. ش
با پیشنهاد کانون بازنشستگان ناجا و مساعدت و همکاری سایر عوامل 
ذی صالح از تاریخ 27/2/1400 نماینده کانون بازنشستگان ناجا در 
بیمارستان های ناجا در تهران بزرگ و مراکز استان های آذربایجان 
شرقی ، خراسان رضوی ، خوزستان ، فارس ، کرمان ، کرمانشاه و 

هرمزگان مستقر و شروع به کار نمودند.
اعضای وابسته ) بازنشستگان و مستمری بگیران ( ناجا می توانند در 
مراجعه به هریک از بیمارستان های ناجا در صورت نیاز به همکاری 
و رفع مشکل به نماینده کانون مراجعه و از خدمات نماینده کانون 

مستقر در بیمارستان بهره مند گردند.

نماینده کانون بازنشستگان ناجا فارس در بیمارستان ایران ناجا جناب 
سرهنگ بازنشسته خدایار محمدی با شماره تماس  21826724 

می باشند.

بازدید فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت از دفتر نمایندگی شهرستان پاکدشت

تغییر محل دفتر نمایندگی شهرستان اسالمشهر

استقرار نماینده کانون بازنشستگان ناجا در بیمارستان های ناجا

شرق استان تهران

غرب استان تهران

استـان فـارس
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دومین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های نیروهای 
مسلح استان قزوین در خرداد ماه سال جاری در دفتر اداره 
کل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان قزوین برگزار 

گردید..
در این جلسه که با حضور روسای کانون های بازنشستگان نیروهای 
مسلح استان، مدیر کل تأمین اجتماعی، مدیر ارشد بازنشستگی و 

رئیس بسیج پیشکسوتان استان برگزار شد، پیرامون آخرین:
•  وضعیت جامعه اعضای وابسته

•  نحوه تعامل بانک اطالعات کانون ها، ساتا و سابا
•  تعامل با بانک سپه در مورد پرداخت تسهیالت به اعضاء

•  نحوه جذب اعضاء در بسیج پیشکسوتان
•  برنامـه ریزی جهت تشـکیل جلسـه بـا فرماندهـان و یگان های 

مسلح نیروهای 
•   اشتغالزایی فرزندان اعضاء

بحث و تبادل نظر گردید.

رئیـس اداره بازنشسـتگی  بـه اتفاق سـرهنگ ابوالفضل 
شـجاعی رئیس کانون بازنشستگان اسـتان قم به منظور 
تکریم و ارتقاي روحیه مسـتمری بگیران با حضور در منزل 
مسـتمری بگیر خانـم طوبـی عمیـدی، با ایشان دیدار و 

گفت و گو کرد.
در این دیدار رئیس اداره بازنشستگی پس از شنیدن دغدغه ها و 
مشـکالت خانم طوبی عمیدی، به رسم یادبود هدیه ای به ایشان 

اعطا کرد.

در راستاي تکریم از بازنشستگان و رسیدگی به مشکات 
استان  انتظامی  فرمانده  با حضور  نشستی  پیشکسوتان، 
کردستان با بازنشستگان در تاریخ 1۲ خرداد ماه در دفتر 

فرماندهی انتظامی استان، برگزار شد.

در این نشست که 6 بازنشسته حضور داشتند، ابتدا تعدادي از این 
ابراز رضایت از عملکرد کانون و  پیشکسوتان در سخنانی ضمن 

برگزاري اینگونه نشست هاي صمیمی، به بیان مشکالت و طرح 
پیشنهادها و انتقادات خود پرداختند.

گفت:  سخنانی  در  کردستان  استان  انتظامی  فرمانده  ادامه  در 
بازنشستگان نیروي انتظامی به خاطر تالش ها و جان فشانی هایی 
که در دوران خدمتی خود انجام داده اند، همواره مورد تکریم و احترام 

مردم و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران هستند.
انسانی جامعه  نیروي  ارزشمند  از ذخایر  بازنشستگان  افزود:  وي 

هستند و همواره باید به خدمات آنان ارج نهاده شود.
سردار آزادی تصریح کرد: باید به پاس سال ها خدمت و کار بی منت 
با استفاده از ظرفیت هاي قانونی مسائل و مشکالت آنان واکاوي و 

به نوعی رفع شود.
در انتها، فرمانده انتظامی استان کردستان ضمن تشریح اقدمات انجام 
شده در جهت رفاه بیشتر بازنشستگان، بر لزوم پیگیري مطالبات آنها 

تاکید کرد.

دومین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها برگزار شد

دیدار با مستمری بگیر خانم طوبی عمیدی

برگزاري نشست صمیمی فرمانده انتظامی استان کردستان با پیشکسوتان

استان قزوین

اسـتان قــم 

 استان کـردستان 
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با  کرمان  استان  امین  ساز  امنیت  خیرین  مجمع  جلسه 
حضور فرمانده انتظامی استان، رئیس کانون بازنشستگان 
استان و تعدادی از معتمدین در سالن کوثر ستاد فرماندهی 

انتظامی استان برگزار شد.
در این جلسه که به منظور تعیین اعضای هیئت مدیره و چگونگی 
جذب کمک های خیرین برگزار گردید،سرهنگ بازنشسته محمد 
شجاعی )رئیس کانون بازنشستگان( به عنوان عضو هیئت مدیره و 

پیشکسوت غالمرضا کاظمی زاده به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

گردهمایی پیشکسوتان بسیجی جهاد وشهادت با حضور 
دکتر صفارهرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسامی در 

محل حسینیه ثاراهلل سپاه کرمانشاه برگزار شد.
در گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( و شهدای 
15 خرداد و به منظور آگاهی بخشی سیاسی به جامعه پیشکسوتان 
جهاد و شهادت گردهمایی توسط بسیج پیشکسوتان سپاه استان و 
با دعوت از دکتر صفارهرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

محل حسینیه ثاراهلل سپاه کرمانشاه برگزار شد.
در این همایش ضمن بررسی ابعاد وجودی حضرت امام)ه( و تبلور 
آن در شخصیت مقام معظم رهبری، از همه جامعه پیشکسوتان 
خواست تا همانگونه که در زمان دفاع مقدس توسط آنان حماسه 
آفرینی های زیادی بوجود آمده در عرصه انتخابات نیز این حماسه 
ها تکرار گردد و با روشنگری در بین آحاد جامعه نسبت به انتخاب 

فرد اصلح اقدام نمایند.

کانــون  رئیــس  عباســی  بازنشســته  ســرهنگ 
بازنشســتگان اســتان بــا ســرهنگ صالحــی جانشــین 

ــود. ــدار نم ــتان دی ــی اس ــی انتظام فرمانده
ــون  ــس کان ــی رئی ــته عباس ــرهنگ بازنشس ــدار س ــن دی در ای
ضمــن تبریــک انتصــاب ایشــان، گزارشــی در خصوص مشــکالت 

ــه کــرد. بازنشســتگان و مســتمری بگیــران ارائ
 جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان نیــز قــول مســاعد داد در حد 
مقــدورات حــوزه فرماندهــی انتظامــی اســتان، نســبت بــه مرتفــع 

نمــودن مشــکالت همــکاری الزم را بــا کانــون همــکاری کنند.

برگزاری جلسه مجمع خیرین امنیت ساز امین در استان کرمان

گردهمایی پیشکسوتان بسیجی جهاد وشهادت در استان کرمانشاه برگزار شد

دیدار رئیس کانون بازنشستگان استان با جانشین فرمانده انتظامی 
استان کهگیلویه و بویراحمد

استان کـرمـان

استان کرمانشاه

استان کهگیلویه و بویراحمد
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سرهنگ بازنشسته جمیل اسدی رئیس کانون بازنشستگان 
استان گلستان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان 
روز یکشنبه نهم خرداد ماه با حضور در منزل آقای  علی 

اصغر کاویان با ایشان دیدار و گفت و گو کرد .
رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان ضمن دیــدار صمیمانــه، پس 
از شــنیدن دغدغــه هــا و مشــکالت ایــن عزیــزان، دســتورات الزم 
را جهــت بررســی و پیگیــري صــادر و بــه رســم یادبــود هدایایــی 

بــه ایشــان اعطــا کــرد.

مسلح  نیروهای  بازنشستگی  هماهنگی  شورای  جلسه 
استان با حضور رئیس اداره بازنشستگی استان و روسای 
تامین  کل  اداره  جلسه  سالن  در  چهارگانه  های  کانون 

اجتماعی نیروهای مسلح برگزار شد.
در ابتــدا پــس از تــالوت آیاتــی از کالم اهلل مجیــد، محمــود 
حســینی مدیــر بازنشســتگی اســتان ضمــن خیــر مقــدم برنامــه 
ابالغــی ســاتا را در جهــت اجــرا در ســال 1400 تشــریح کــرد و 
بــر اجــرای برنامــه هــا بر اســاس رعایــت پروتــکل های بهداشــتی 

تاکیــد نمــود.
ــه  ــا و نقط ــه ه ــا برنام ــون ه ــای کان ــک از روس ــر ی ــه ه در ادام
نظــرات خــود را بیــان نمــوده و قــول همــکاری و هرچــه بهتــر 
انجــام شــدن برنامــه هــا در جهــت بهــره منــدی پیشکســوتان 

ــد. ــای مســلح را دادن نیروه

مســئول دفتــر نمایندگــی کانــون بازنشســتگان 
ــرهنگ  ــزل س ــور در من ــا حض ــرد ب ــتان بروج شهرس
بازنشســته محمدجعفــر محمــدی، بــا وی دیــدار وگفت 

ــرد. ــو ک وگ
ــر  ــئول دفت ــنوند مس ــر حس ــته ناص ــدار بازنشس ــرهنگ پاس س
نمایندگــی کانــون بازنشســتگان شهرســتان بروجــرد بــه اتفــاق 
مهنــدس شــهرام یــاری عالــم نماینــده ســازمان تامیــن اجتماعی 
نیروهــای مســلح اســتان  بــه منظــور تکریــم و ارتقــای روحیــه 
ــزل  ــور در من ــا حض ــاه ب ــرداد م ــنبه 8 خ ــتگان روز ش بازنشس
بازنشســته محمدجعفــر محمدی، بــا وی دیــدار وگفت وگــو کرد.

ــته  ــه بازنشس ــی ب ــود هدایای ــاد ب ــم ی ــه رس ــدار، ب ــن دی در ای

ــد. ــا ش ــدی اعط ــر محم محمدجعف

دیدار با عضو وابسته ناجا علی اصغر کاویان

برگزاری جلسه شورای هماهنگی بازنشستگی نیروهای مسلح استان گیالن

دیدار مسئول دفتر نمایندگی بروجرد با سرهنگ بازنشسته محمدجعفر محمدی

استان گلستان

استان گیالن

استان لرستان
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جلســه قــرارگاه تابــان بــا حضــور معــاون هماهنــگ 
ــدران برگــزار  ــده انتظامــی اســتان مازن کننــده فرمان

شــد.
ــا حضــور معــاون هماهنــگ کننــده،  ــان ب ــرارگاه تاب جلســه ق
ــتان و  ــون اس ــع کان ــدگان مجم ــی ، نماین ــئولین انتظام مس

ــد.  ــزار ش ــدران برگ ــون مازن ــس کان ــوی رئی ســرهنگ تق
در ایــن جلســه کــه در تاریــخ 1400/3/12در فرماندهــی 
راههــای  خصــوص   در  شــد،  برگــزار  اســتان  انتظامــی 
ــتفاده از  ــا اس ــته ب ــای وابس ــت اعض ــت و معیش ــاء منزل ارتق
ــد. ــر کردن ــادل نظ ــث و تب ــتان بح ــود اس ــای موج ظرفیت ه

معــاون هماهنــگ کننــده فرماندهــی انتظامــی اســتان 
مرکــزی بــه اتفــاق معــاون نیــروی انســانی فرماندهــی 
انتظامــی و رئیــس کانــون اســتان بــه منظــور تکریــم 
و ارتقــای روحیــه بازنشســتگان بــا حضــور در منــزل 
ــا  ــی زاده، ب ســرهنگ دوم بازنشســته محمدرضــا ثنائ

ایشــان دیــدار و ماقــات کردنــد.
در ایــن مراســم معــاون هماهنــگ کننــده فرماندهــی انتظامــی 
ــوت  ــن پیشکس ــه ای ــی ب ــود هدایای ــم یادب ــه رس ــتان ب اس

ــرد. ــا ک ــدر اعط گرانق
ــه  ــتان ب ــون اس ــس کان ــط ریی ــابه توس ــدار مش ــا دو دی ضمن
ــی و  ــی امین ــان عل ــای آقای ــام ه ــه ن ــن از بازنشســتگان ب 2 ت

ــت . ــورت گرف ــیدمیرزا ص ــود س محم

جلسه قرارگاه تابان برگزار شد

دیدار معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان با سرهنگ دوم 
بازنشسته محمدرضا ثنائی زاده 

استان مازندران

استان مرکزی

رئیس کانون استان هرمزگان به منظور هم افزایی و تعامل 
هر چه بیشتر با عقیدتی سیاسی، با حجت االسام صفورایی 

دیدار و گفت و گو کرد.
در ایــن جلســه حجــت االســالم صفورایــی بــر مشــارکت 
حداکثــری جامعــه هــدف در انتخابــات ریاســت جمهــوری پیــش 
رو و تــالش بــرای اطــالع رســانی از طریــق پیامک، تشــکیل گروه 

ــرد. ــد ک ــی تاکی ــای اجتماع و کانال ه

استان هـرمزگاندیدار رئیس کانون هرمزگان با رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان 
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کمیسـیون رسـیدگی به وضعیت بازنشسـتگان نیازمند 
بـا حضور مدیـرکل تامیـن اجتماعـی نیروهای مسـلح 
اسـتان و روسـای کانونهـای بازنشسـتگان اسـتان روز 

چهارشـنبه 19 خردادمـاه برگزار شـد.
ــته  ــرین بازنشس ــر از معس ــده 5 نف ــیون پرون ــن کمیس در ای
ناجــا کــه توســط کانــون اســتان شناســایی و جهــت مســاعدت 

معرفــی شــده بودنــد، رســیدگی شــد.
در پایان مقرر گردید:

ــه صــورت  ــرای 4 نفــر از بازنشســتگان معســر مبالغــی ب 1- ب
ماهیانــه تــا پایــان ســال درنظــر گرفتــه شــود.

2- مقــرر شــد بــه یــک نفــر از معســرین وام قــرض الحســنه 
اهــداء گــردد.

رئیس کانون بازنشستگان استان یزد به اتفاق جناب احمدی 
نماینده بازنشستگان استان در تاریخ 11خرداد ماه سال جاری 
با فرمانده انتظامی استان سردار بهدانی فرد دیدار و گفت و 

گو کردند.
نیازمند،  بازنشستگان  معیشتی  وضعیت  پیرامون  دیدار  این  در 
اعتبارات  محل  از  بازنشستگان  به  ضروري  هاي  وام  اختصاص 
فرماندهی، تجهیز دفتر نمایندگی اردکان توسط فرمانده شهرستان، 
پیش بینی رستوران در شهرستانهای دوردست بامرکز استان )بهاباد.

خاتم.بافق و ابرکوه(برای بازنشستگان و تامین فضای مناسب اداری 
برای محل کار نماینده بازنشستگان استان بحث و تبادل نظر شد.

نیروی  معاون  به  تاکید  ضمن  دیدار  این  در  فرد  بهدانی  سردار 
انسانی فرماندهی انتظامی استان و مسئول دفتر امور بازنشستگان 

، بر حمایت از بازنشستگان و تعامل مستمر با کانون در مسیر رفع 
مشکالت آنها تاکید کرد.

برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیازمند استان همدان

دیدار رئیس کانون استان با سردار بهدانی فرد فرمانده انتظامی استان

استان هـمدان

استان یــزد

سـاعس  مکتبـی  ارزشـیابی  و  نظـارت  معاونـت  اعـالم  برابـر 
ناجا)دبیرخانـه شـورای امـر بـه معـروف و نهی از منکـر( بمنظور 
آموزش عمومی ، توانمندسـازی و اسـتفاده از فضای مجازی برای 
ارتقای سـطح دانش جامعه گسـترده آمران و ناهیان، خانواده ها، 
وابسـتگان و تمامـی آحاد جامعه ناجا کانال »مسـیر رسـتگاری« 

در پیام رسـان سـروش بـه آدرس :
 http://sapp.ir/masirrastegari راه اندازی شده است.

عالقمنـدان مـی توانند با مراجعه بـه این کانـال از برنامه مربوطه 
بهره مند شـوند.

راه اندازی کانال »مسیر رستگاری« عقیدتی سیاسی ناجا در پیام رسان سروش






