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به گزارش بازرسى کل ناجا، با حکم فرمانده ناجا، سردار ایرج 
بازنشستگان  امور  ناجا در  کاکاوند به عنوان دستیار فرمانده 

منصوب شد.
گفتنى است سردار شریعتى دستیار سابق فرماندهى در امور 
بازنشستگان ناجا، چندى پیش به سمت جانشین بازرسى ناجا 

منصوب شده بود

پیرو تقاضاى برخى اعضاى کانون بازنشستگان ناجا 
کانال هاى ارتباطى کانون براى دریافت آخرین اخبار و 

اطالعات اعالم مى گردد.
به اطالع کلیه اعضاى محترم مى رساند با توجه به 
اذهان  به منظور تشویش  افراد مغرض  اینکه برخى 
اقدام به انتشار اخبار بى اساس، غیر رسمى و شایعات 
ارتباطى  هاى  کانال  نمایند،  مى  مجازى  فضاى  در 

کانون براى دریافت آخرین اخبار و اطالعات اعالم 
مى گردد.

اعضاى محترم کانون مى توانند با کلیک بر روى آدرس 
kbnaja.org و انتخاب استان مربوطه، در کانال هاى 
کانون و کانون استان عضوشده و ضمن مطلع شدن از 
شماره تماس و آدرس کانون استان محل سکونت، اخبار 

و اطالعات موثق و صحیح را دریافت نمایند.

به گزارشى بازرسى کل ناجا :

 تشریح سیاست های ناجا درباره معیشت 
کارکنان و اعضاء وابسته

سردار  محمدعلى نورى نژاد در جلسه هماهنگى بازرسى ستاد کل 
نیروهاى مسلح از اقدامات انجام شده در راستاى طرح حکمت، 
تکریم و ارتقاء منزلت و معیشت اعضاء وابسته اظهار داشت: بر روح 
بلند وملکوتى حضرت امام خمینى (ره) درود و رحمت مى فرستیم 
و یاد و خاطره شهداى واالمقام انقالب اسالمى، هشت سال 
دوران دفاع مقدس، مدافعان  حرم و حریم نظم و امنیت کشور به 
ویژه سپهبد شهید ”حاج قاسم سلیمانى“ و همرزمانش را گرامى 
مى داریم و براى فرماندهى معزز کل قوا مقام معظم رهبرى ” 

مدظله العالى“ آرزوى طول عمر توام با صحت و سالمتى داریم.
وى افزود: هفته بسیج را به همه بسیجیان والیت مدار تبریک مى 
گویم، از طرفى فرا رسیدن هفتم آذرماه روزى که یادآور دالورى و 
حماسه آفرینى هاى نیروى دریایى ارتش جمهورى اسالمى ایران 

است را تبریک و تهنیت عرض مى کنم.
معاون هماهنگ کننده ناجا با گرامى داشت یاد و خاطره دانشمند 
گرانقدر شهید ”محسن فخرى زاده ” خاطر نشان کرد: در آستانه 
نخستین سالگرد شهادت این دانشمند هسته اى، علمى و ایثارگرى 

هستیم که به دست تروریست هاى مزدور به شهادت رسید.
سردار نورى نژاد در ادامه با اشاره به حضور بازرسان ستاد کل 
نیروهاى مسلح در ستاد فرماندهى نیروى انتظامى به منظور 
بررسى اقدامات انجام شده در راستاى طرح حکمت، تکریم 
و ارتقاء منزلت و معیشت اعضاء وابسته مطرح کرد: توفیق 
داریم که در حضور این بزرگواران باشیم و ان شاء اهللا با بهره 
مندى از راهنمایى هاى عزیزان بتوانیم مسئولیت خطیرمان را 

در رسیدگى به بازنشستگان و اعضاء وابسته ارتقاء بخشیم.
توجه ویژه به مطالبه رهبرى در توجه به وضعیت 
معیشتى و ارتقاء منزلت کارکنان و اعضاى وابسته ناجا

این مقام ارشد انتظامى در ادامه با تشریح سیاست هاى نیروى 
انتظامى در خصوص معیشت کارکنان و اعضاء وابسته ناجا 
تصریح کرد: ما  یک سازمان فعال عملیاتى در میدان هستیم 
و نیروهاى پلیس همواره در صحنه اجراى ماموریت ها نقش 
مطالبه   و  دغدغه  به  لبیک  در  بنابراین  کنند؛  مى  آفرینى 
فرمانده معظم کل قوا مدظله العالى، رسیدگى به امور معیشتى 

کارکنان، اعضاى وابسته را بر مبناى مقدورات در دستور کار 
و از اولویت ها قرار داده ایم و همچنین تکریم و ارتقاء منزلت 
آنان را   مهم مى دانیم و در این راستا سیاست گذارى  و برنامه 

ریزى صورت گرفته و تداوم دارد.
وى افزود: معتقدیم که براى افزایش انگیزه خدمتى  و باالبردن 
تاب آورى نیروها در ماموریت هاى فعال و هر روزه بایستى 
ارتقاء و بهبود وضعیت معیشتى و برنامه هاى طرح هاى حکمت 
از قبیل ؛ تکریم و ارتقاء منزلت و معیشت کارکنان و اعضاء 

وابسته را به جد دنبال  و عملیاتى کنیم.
 بهبود وضعیت معیشتى نیروهاى پلیس از اولویت ها

سردار نورى نژاد با اشاره به تعیین اولویت هاى ماموریتى در ابتداء 
هر سال خاطر نشان کرد: تالش براى بهبود و ارتقاء وضعیت 
معیشتى نیروهاى پلیس و اعضاء وابسته ناجا از اولویت هاى 

ماموریتى سال هاى اخیر و به ویژه امسال تعیین شده است.
اولویت تخصیص اعتبارات بر هزینه هاى اجتناب 

ناپذیر
مبناى  بر  اولویت ها  بندى  نشان کرد: در طیف  وى خاطر 
مقدورات، ناچاریم که هزینه ها را اولویت بندى نماییم و بخشى 
از این هزینه ها، هزینه هاى اجتناب ناپذیر اعم از پرداخت 
حقوق، اضافه کار، فوق العاده عملیاتى و اجراى برنامه ها و طرح 
هاى حکمت است و پس از تخصیص اعتبارات در حوزه هزینه 
هاى اجتناب ناپذیر، در گام بعدى  توسعه  را در نظر مى گیریم.

معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره بر وجود اراده و اهتمام ویژه 
در توجه به موضوعات معیشتى نیروهاى فعال و وابسته ناجا 
خاطر نشان کرد: گام هاى مطلوبى در زمینه تامین مسکن 
ملکى و سازمانى کارکنان برداشته شده است، به گونه اى که 
پایان سال گذشته حدود 12 هزار واحد مسکونى که از سال 91 
به کارکنان تعهد داشتیم را، واگذار کردیم و با ریل گذارى درست 
بنیاد تعاون ناجا در مسیر خدمات دهى معیشتى و بر مبناى 

ماموریت ذاتى خود قرار گرفته است.
وى با طرح برخى انتظارات از شیوه بازرسى ستاد کل نیروهاى 
مسلح در راستاى بررسى اجراى برنامه هاى طرح حکمت 
بر لزوم پایدار و پیوسته بودن منابع مربوط به امور معیشتى 

تاکید کرد.

سردار سرتیپ  پاسدار محمدعلى نورى نژاد در جلسه هماهنگى بازرسى ستاد کل نیروهاى مسلح :

دستیار فرمانده ناجا در امور بازنشستگان 
منصوب شد

اخبار و اطالعات را از کانال رسمی کانون دنبال کنید
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از مهم ترین وظایف معاونت توانمندسازى و خدمات رفاهى کانون 
ارائه  خدمات رفاهى، معیشتى و خدمات ادارى،  ارائه راه کارها 
و پیشنهادهاى اساسى و راهبردى در مسیر توانمندسازى اعضاء 
محترم (بازنشستگان ، مستمرى بگیران، وظیفه بگیران) مى باشد.
به منظور آگاهى شما اعضاى  گرانقدر با عملکرد این معاونت در 
سال 1400 از ابتداى سال  تا آبان ماه )، گفت و گویى با سرهنگ 
پاسدار بازنشسته سید محمود تقى زاده معاون توانمندسازى و 
خدمات رفاهى کانون انجام دادیم که نظر شما را به مشروح آن 

جلب مى کنیم :

 دیدار با بیش از 5هزار و 500 عضو کانون

همه  ساله به منظور تکریم و ارتقاى روحیه بازنشستگان و نیز 
کسب اطالع از آخرین وضعیت بازنشستگان، مستمرى بگیران و 
وظیفه بگیران گرانقدر، کانون اعتبار ویژه اى را به بحث دیدار و 
سرکشى اختصاص مى دهد. براى این منظور، در برنامه هاى سال 
جارى 6 میلیارد تومان اعتبار براى دیدار و سرکشى از 10 هزار نفر 
تخصیص یافت. تاکنون از قریب به 3هزار نفر در سراسر کشور 
دیدار شده و تا پایان سال کانون استان ها و دفاتر نمایندگى در 
شهرستان ها موظفند از  7هزار نفر دیگر از اعضاى جامعه هدف 

دیدار و سرکشى  نمایند.
در کنار این اقدام کانون، سازمان بازنشستگى نیروهاى مسلح نیز 
با همکارى کانون استان ها برنامه دیدار و سرکشى را همه ساله 
در دستور کار دارد و براساس آمار، تاکنون از 2 هزار و 642 نفر با 
اعتبار 18 میلیارد و 849 میلیون ریال دیدار و سرکشى شده است.

  حمایت از معسرین و نیازمندان

بحث حمایت از معیشت بازنشستگان به ویژه کمک به معسرین 
و نیازمندان همواره از موضوعات  مورد تاکید کانون بوده و 
اجراى طرح هاى  با  که  دارد  و  داشته  کانون تالش  هست. 

مختلف، به نوعى حامى بازنشستگان آسیب دیده باشد.
به طور نمونه راه اندازى صندوق کریم اهل بیت(ع) در سال 93 
بر مبناى همین تفکر شکل گرفت. در حال حاضر 1726 خیر 
اعم از بازنشسته و شاغل در آن عضو هستند و از طریق آنها 29 
میلیارد و 810 میلیون ریال کمک مالى جذب شده است. امسال 
ما توانستیم از طریق صندوق کریم اهل بیت(ع) 52 میلیارد 
و 739 میلیون ریال کمک بالعوض به 374 نفر از اعضاى 
نیازمند کانون و 14 میلیارد و 787 میلیون ریال به 585 نفر از 

اعضاى کانون وام بدون بهره پرداخت کنیم.

  اعطاى وام هاى مختلف به اعضا

از  حمایت  براى  ضرورى  وام  فقره   618 جارى  سال  در 
ودیعه  دیون،  پرداخت  ازدواج،  چون  مباحثى  در  بازنشستگان 
مسکن، هزینه هاى درمان، هزینه هاى تحصیل و ... با اعتبار 
ها  عضویت  حق  محل  از  ریال  میلیون   650 و  میلیارد   88

پرداخت شده است.
کمک بالعوض براى خرید دارو، تجهیزات پزشکى، اسکان 
و پرداخت دیون به 104 عضو کانون با اعتبار 5میلیارد و 100 
میلیون ریال، کمک بالعوض ابن سبیل براى اسکان، تغذیه و 

ایاب و ذهاب به 40 نفر جمعا به مبلغ 154 میلیون و 500 هزار 
ریال و اعطاى وام اشتغال زایى به 49 نفر با اعتبار 13میلیارد و 

850 میلیون ریال از دیگر اقدامات ما در این بخش بود.
السابق از همان طریق به  وام توانمندسازى سابا نیز کمافى 
بازنشستگان اعطا مى شود. در سال جارى به 1339نفر وام 
توانمندسازى با اعتبار 265 میلیارد ریال اعطا شده است. موضوع 
مهمى که در این رابطه الزم است، اینکه براساس اعالم سابا، 
سقف  این وام براى افرادى که تا سال 98 تسویه کرده اند 10 
میلیون تومان و براى کسانى که تاکنون از این وام استفاده 
نکرده اند به شرط گذشت دو سال از زمان بازنشستگى آنان، 20 

میلیون تومان مى باشد.

  تشکیل کمیسیون رسیدگى به مشکالت معسرین 
نیروهاى مسلح در استان ها

اجتماعى  تامین  ادارات  توسط  ماهه  همه  کمیسیون  این 
نیروهاى مسلح در استان ها برگزار مى شود. افراد معسر و 
نیازمند در جلسات دیدار و سرکشى و یا مراجعه به کانون ها، 
با ارائه مدارك و مستندات شناسایى و پس از تشکیل پرونده 
کمیسیون  این  شوند.  مى  معرفى  کمیسیون  به  کانون،  در 
 ، وام  قالب  در  را   اعتباراتى  عزیزان  این  وضعیت  براساس 
کمک بالعوض(حق نگهدارى)  و سایر مساعدتهاى ممکن 

به آنها پرداخت مى نماید.
در  ادارات  این  به  ارسال شده  پرونده  در سال جارى 1200 
سراسر کشور تایید و 79 میلیارد و 698 میلیون ریال اعتبار  
پرداخت  شده است که از این مبلغ، 52میلیارد و 739 میلیون 
ریال آن در قالب کمک بالعوض و مبلغ  24 میلیارد و 798 

میلیون ریال آن در قالب وام قرض الحسنه اعطا شد.

بیمارستان هاى  در  نمایندگى  دفاتر  اندازى  راه   
منطقه اى  ناجا 

این دفاتر با هماهنگى معاونت بهداد ناجا و به منظور راهنمایى، 
مشاوره، هماهنگى براى تسهیل نوبت دهى، بسترى، حمایت از 
بازنشستگان معسر و نیازمند، عیادت از بازنشستگان بسترى و ... 
راه اندازى شده است. طبق آمار به دست آمده، تاکنون 49 عضو 
معسر کانون در مراجعه به این دفاتر 317 میلیون و 794 هزار و 

984ریال کمک هزینه  دریافت کرده اند.
و به تدریج در حال اطالع رسانى و توسعه انواع خدمات ممکن 

هنگام مراجعه این عزیزان مى باشند.

  «برون سپارى» بخشى از ماموریتهاى و  فعالیت هاى 
قابل واگذارى نیروى انتظامى

خبر خوبى که در این خصوص وجود دارد این است که مراحل 
شناسایى ظرفیت هاى برون سپارى ناجا  به بازنشستگان با  
همه  مفید  و  موثر  همکارى  و  کارشناسى  جلسات  برگزارى 
سال  پایان  تا  شاءاهللا  ان  است.  شده  ء  احصا  ناجا  رده هاى 
دستورالعمل هاى الزم توسط نیروى انتظامى تهیه و با امضاء 
هیات رئیسه محترم ناجا ابالغ و اجرایى  مى شود. امید است که 

از  ابتداى سال آینده( 1401) این طرح اجرایى شود.

اعطای 716 فقره وام ضروری، 478 کمک بالعوض و دیدار 
با 5هزار و 500 نفر از اعضای کانون

تشــریح اقدامات و فعالیت هاى  معاونت توانمندســازى و خدمات رفاهى کانون در ســال 1400 ( از ابتداى ســال تا پایان آبان ماه ) :

راه اندازى سامانه پیامکى صندوق قرض 
الحسنه بازنشستگان و جانبازان و مستمرى 

بگیران ناجا (حبیب بن مظاهر) 
گفت:  نامی  نیک  خسرو  بازنشسته  سرهنگ 
بازنشستگی  سازمان  همکاری  و  هماهنگی  با 
نیروهای مسلح سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۱۲۶ از 
اول مهر ماه سال جاری راه اندازی شده است و 
کلیه همکارانی که به تازگی به افتخار بازنشستگی 
نایل گردیده و یا همسران مستمری بگیر کارکنان 
متوفی که عضو این صندوق نمی باشند، می توانند 
با ارسال عدد ۱ به سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۲۱۲۶ 
از  و  نمایند  ثبت  در صندوق  را  عضویت خود 

تسهیالت وام قرض الحسنه بهره مند شوند.
نیک نامی با اشاره به تغییر خطوط تلفن صندوق از 
آنالوگ به دیجیتال گفت: نظر به راه اندازی سامانه 
 ۶۷۲۲۶۰۰۰ شماره  به  صندوق  گویای  تلفن 

)۰۲۱( که در ساعات اداری پاسخگو می باشد.
اختصاص یک هزار و 852 دست لباس و 
کفش ورزشى به فعاالن ورزش صبحگاهى

کانون  گفت:  کرامتی  رضا  بازنشسته  سرهنگ 
بازنشستگان ناجا به منظور تقویت روح مشارکت 
در برنامه های جمعی، ایجاد انگیزه برای تحرك در 
حفظ سالمتی و تندرستی در بازنشستگان، ایجاد 
تعلق خاطر نسبت به کانون، ایجاد نشاط و شادابی 
و کاهش هزینه های ناشی از بیماری های جسمی 
همه ساله ایستگاه های سالمت را در استان ها و 

شهرستان های مختلف فعال می کند.
وی افزود: این برنامه که از سال ۱۳۹۲ با استقبال 
خوب بازنشستگان روبرو شده است، در سال های 
۱۳۹۹ و ۱4۰۰ به دلیل شیوع کرونا و برابر مصوبه 
هیئت مدیره کانون متوقف و به بعد از فروکش 

کردن بیماری کرونا موکول شد.
رئیس هیئت ورزشی بازنشستگان ناجا با اشاره به 
اختصاص اعتبار ایستگاه های سالمت برای تجهیز 
تیم های ورزشی استان ها گفت: در سال ۹۹ طبق 
ابالغیه ای به استان ها، برای ۸۲۸ بازنشسته ای 
که در تیم های ورزشی فعال بودند لباس و کفش 

ورزشی اعطا شد.
وی تصریح کرد: در سال جاری، تجهیز ورزشکاران 
بازنشسته فعال در ایستگاه های سالمت مدنظر قرار 
گرفت و با توجه به اعتبار مصوب یک هزار و ۸۵۲ 
دست لباس و کفش ورزشی به این امر اختصاص 
یافت و توانستیم به ۵۰ درصد فعاالن ایستگاه های 

سالمت لباس و کفش ورزشی تحویل دهیم.
صورت  در  کرد:  خاطرنشان  انتها  در  کرامتی 
تصویب برنامه سال آتی، ۵۰ درصد افراد باقیمانده 

این طرح، در سال ۱4۰۱ تجهیز خواهند شد.
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سردار عزیزی فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران و هیئت 
همراه به مناسبت هفته ناجا و به منظور تکریم و ارتقاي روحیه 
بازنشستگان و مستمری بگیران محترم با تعدادی از آنها دیدار و 

گفت و گو کردند.
در پایان این دیدارهای صمیمانه، سردار عزیزی به رسم یادبود 

هدایایی به آنها اعطا کردند.

ششمین جلسه قرارگاه تابان شرق استان تهران با درنظر 
بگیران  مستمری  بازنشستگان،  کرامت  حفظ  گرفتن 
برای بهره گیری از تجارب آنان و همچنین ایجاد انگیزه 
و دل گرمی برای شاغلین آبان ماه در ستاد فرماندهی 

انتظامی ویژه شرق استان تهران برگزار شد.
فرمانده  عزیزی  سردار  حضور  با  که  جلسه  این  در 
انتظامی ویژه شرق استان تهران ودیگر اعضائ هیئت 
سیاسی،  عقیدتی  اطالعات،  حفاظت  جمله  از  رئیسه 
بازرسی، معاون نیروی انسانی، رئیس پلیس اجتماعی، 
مدیر برنامه بودجه و رئیس کانون بازنشستگان شرق 
استان تهران  برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر در 

خصوص راه های ارتقاء منزلت و معیشت اعضای وابسته 
با استفاده از ظرفیت های موجود، مقرر شد:

ناجا که تمایل به تدریس در مرکز  - اعضای وابسته 
آموزش  فرعی سربازان فرماندهی انتظامی پردیس دارند 

معرفی شوند.
انجام  ایثار  - اطالع رسانی الزم جهت دریافت کارت 

گیرد.
- اعضای وابسته ناجا که تمایل دارند تحت عنوان پلیس 

افتخاری همکاری نمایند شناسایی و معرفی شوند.
کارت  ایثارگران  از  نفر   4 به  عزیزی  سردار  پایان  در 

ایثارگری اعطاکرد.

از  تعدادی  با حضور  بسیج  هفته  گرامیداشت  مراسم 
پیشکسوتان عضو بسیج پیشکسوتان جهاد وشهادت در 

مسجد امام رضا )ع( شهرستان پیشوا برگزارگردید.
بسیج  مسئول  بختیاری  سرهنگ  مراسم  این  در 
در  پیشوا  شهرستان  شهادت  و  جهاد  پیشکسوتان 
از  یکی   ۱۳۶۷ سال  آذرماه  پنجم  گفت:  سخنانی 
درخشان ترین صفحات زرین انقالب شکوهمند اسالمی 
و یادآور صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی)ره( 
مبنی بر تشکیل بسیج در مقطع حساس و سرنوشت 
از  بعد  و  اسالمی  انقالب  نوپای  نهال  است که  سازی 

جنگ تحمیلی اتخاذ شد.
وی افزود: بی تردید دوراندیشی بی نظیر حضرت امام 
تدابیر  و  بسیج  مقدس  نهاد  تاسیس  در  خمینی)ره( 

، اساسی ترین عامل  امام خامنه ای عزیز  روشنگرانه 
خنثی سازی توطئه ها در مقابل انقالب اسالمی بوده 
و حوادث سال های بعد، گواهی روشن بر درستی این 

تصمیم بوده است.

انقالب  کمیته  پاسداران  هیئت  گردهمایی  اولین 
اسالمی با حضور جمعی از پاسداران  کمیته انقالب 
اسالمی در صحن مطهر امامزاده جعفر بن موسی 

الکاظم )ع(در شهرستان پیشوا برگزار شد.
در این گردهمایی  که به منظور گرامیداشت یاد و 
خاطره رشادت های پاسداران کمیته انقالب اسالمی 
از بدو پیروزی انقالب اسالمی تا کنون برگزار گردید 

در خصوص گرامیداشت شهداء و جانبازان کمیته 
انقالب بحث و تبادل نظر شد.

دیدار با 14 بازنشسته و مستمری بگیر به مناسبت هفته ناجا

ششمین جلسه قرارگاه تابان در آبان ماه برگزار شد

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج در شهرستان پیشوا

اولین گردهمایی هیئت پاسداران کمیته انقالب اسالمی

گزارش عملکرد کانون شرق استان تهران
سرهنگ قاسمی رئیس کانون شرق استان تهران 
اقدامات کانون در سال ۱4۰۰- از فروردین تا 

پایان آذرماه- را تشریح کرد.

استان  شرق  کانون  رئیس  قاسمی  سرهنگ   
تهران گفت:دیدار با خانواده ایتام، توزیع بسته 
معیشتی، پرداخت وام از موسسه خیریه امام 
حسن مجتبی )ع(، دیدار با بازنشستگان، تزریق 
وکیل،  به  بازنشستگان  معرفی  کرونا،  واکسن 
پرداخت وام قرض الحسنه از مهمترین اقدامات 

کانون شرق تهران در نه ماهه ۱4۰۰ بود.
 ۲۵۹ با  دیدار  به  اشاره  با  قاسمی  سرهنگ 
با  بگیر  وظیفه  و  بگیر  مستمری  بازنشسته، 
همکاری اداره بازنشستگی و فرمانده انتظامی 
این  طول  در  گفت:  تهران،  استان  شرق  ویژه 
مدت، دیدار با 4۸ نفر از خانواده ایتام توسط 
معاون نیروی انسانی فرمانده انتظامی ویژه شرق 
استان تهران و کارکنان کانون دیدار و مشکالت 

آن ها بررسی شد.
وی افزود: توزیع ۱4 بسته مؤمنانه و معیشتی، 
شارژ حکمت کارت برای ۱۷۵۲ نفر، پرداخت ۲۷ 
فقره وام از موسسه خیریه امام حسن مجتبی)ع(، 
حساب  از  بالعوض  کمک  فقره   ۶ پرداخت 
موسسه خیریه امام حسن مجتبی )ع(، معرفی 
۹۵ نفر جهت دریافت وام جعاله ۱۸ درصد به 
اداره بازنشستگی نیرو های مسلح استان تهران 
معرفی 4۵ نفر جهت دریافت وام قرض الحسنه 
معرفی ۳ نفر جهت دریافت وام اشتغال، معرفی 
۲۸ نفر به وکیل جهت ارائه مشاوره و خدمات 
حقوقی، تزریق واکسن کرونا به ۹ نفر از اعضاء 
وابسته ناجا توسط بهداری فرمانده انتظامی ویژه 
شرق استان تهران، معرفی 4۲ نفر جهت دریافت 
وام قرض الحسنه به فرمانده انتظامی ویژه شرق 
استان تهران، از مهمترین اقدامات کانون شرق 

در نه ماهه ۱4۰۰ بود.
رئیس کانون شرق استان تهران با تاکید بر توجه 
به پیشکسوتان نیازمند در موسسه خیریه کریم 
اهل بیت، یادآور شد: در بحث حمایت و کمک 
به مؤسسه خیریه که امری خداپسندانه برای رفع 
مشکالت پیشکسوتان می باشد، از اعضایی که 
تمایل به شرکت و کمک به این موسسه را دارند 

به کانون و یا دفاتر نمایندگی مراجعه نمایند.
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هشتمین مرحله مسابقه مجازى فرهنگى در دوران کرونایى و با شعار 
«ما کنارتان هستیم» از 20آذر تا 30 بهمن 1400 برگزار مى شود.

اعضاى محترم و خانواده آنان مى توانند با ارسال پاسخ از طریق تلفن 
همراه خود و به روش زیر در این مسابقه شرکت نمایند.

پاسخ مسابقه یک عدد 23 رقمى است و براى به دست آوردن 
آن کافى است ابتدا 13 رقم شماره شناسایى خود یا سرپرست 

خانواده را نوشته و سپس پاسخ سؤاالت را که به  صورت یک 
عدد 10 رقمى است، در ادامه آن درج کرده و به شماره پیامک 

300042844 ارسال نمایید.
 لطفا از درج نام و مشخصات و یا هرگونه حرف یا کلمه اضافه  در 

متن پیامک خوددارى شود.
خاطرنشان مى شود در صورت داشتن هرگونه ابهام یا سوالى با 

شماره تلفن 42844293 (از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 
10 صبح) تماس حاصل فرمائید.

تذکر: پاسخ مسابقه صرفا به سامانه 300042844 ارسال شود و از 
ارسال پاسخ به سرشماره هاى دیگر خوددارى شود.
زمان ارسال: 20 آذرماه تا 30 بهمن ماه

هشتمین مرحله مسابقه مجازی فرهنگی «ما کنارتان هستیم» در سال 1400

فرزندان  مسلح،  نیروهاى  بازنشستگى  سازمان  اعالم  براساس 
فرهیخته سال 1400 مطابق با شیوه نامه اجرایى و با داشتن شرایط 

ذیل مورد تشویق قرار مى گیرند :
  نفرات برتر در کنکور سراسرى با رتبه زیر 1000 در دانشگاههاى 

دولتى ( رتبه کشورى بدون اعمال هرگونه سهمیه )
  قبولى مقطع دکترى ( PHD ) دانشگاه دولتى با شرط سنى 27 

سال و مجرد و تحت تکفل بودن فرزند
  برگزیدگان المپیادهاى علمى معتبر بین المللى ـ مخترعین و 
متکشفین داراى ثبت اختراع در تاریخ 1399/7/1 لغایت 1400/7/1 

( september 2020 23 ـ september 2021 23 )
  برگزیدگان قرآنى مسابقات بین  المللى از تاریخ 1399/1/7 لغایت 
(september 2020 23  ـseptember 2021 23 ) 1400/7/1
واجدین شرایط فوق مى توانند با  ارائه اسناد و مدارك معتبر تا تاریخ 
1400/10/15 به اداره کل تأمین اجتماعى استان محل سکونت 

خود مراجعه و اقدام نمایند.

تقدیر از فرزندان فرهیخته سال 1400
ارائه خدمات گروه هتل هاى متین با حکمت کارت

بنیاد  مساعدت  و  انجام شده  هاى  پیگیرى  و  هماهنگى  با   
تعاون ودجا ، پرداخت صورت حساب خدمات با حکمت کارت 
در گروه هتل هاى متین وابسته به موسسه توانمندسازى ساتا 
رستورانى  خدمات  ارائه  آماده  مذکور  گروه  و  گردیده  میسر 
به صورت بیرون بر یا سرو در محل رستوران مجتمع ها و 
انزلى، ترنج رامسر، الله  هتل هاى فیروزه مشهد، سپیدکنار 
به  شیراز  الحرمین  بین  و  چابکسر  نارنج  انزلى،  یاس  بانه، 

بازنشستگان معزز مى باشد.
اثاثیه با شرکت  انعقاد قرارداد جدید بیمه خانه و 

بیمه کوثر
سازمان بازنشستگى نیروهاى مسلح جهت کاهش مخاطرات 
هزینه اى و تأمین امنیت خاطر بازنشستگان محترم نیروهاى 
مسلح، قرارداد جدید بیمه نامه اختیارى آتش سوزى (خانه و 

اثاثیه) را با شرکت بیمه کوثر منعقد نموده است.
حق بیمه یکساله براى هر واحد مسکونى با احتساب مالیات 
مبلغ یک میلیون و 193 هزار و 556 ریال است که به صورت 
حقوق  از  463ریال  و  99هزار  ماهیانه  ماهه،   12 تقسیط 

بازنشستگان کسر مى شود.
ابطال دفترچه بیمه خدمات درمانى

براساس اعالم سازمان بازنشستگى نیروهاى مسلح، در صورت 
قطع ارتباط سرپرست یا یکى از اعضاى خانواده با سازمان به 
دالیل متعدد از قبیل فوت، ازدواج، هم پوشانى با سایر صندوق 
هاى بازنشستگى و ... خواهشمند است در اسرع وقت با مراجعه 
به یکى از دفاتر خدمات الکترونیکى ساتا، دفترچه بیمه خدمات 
درمانى فرد مورد نظر را ابطال نمایید تا از طریق آن سازمان 

مشمول خسارت یا معوقات کسور نشوید.
صدور کارت ایثار براى خانواده رزمندگان متوفى

براساس اعالم مرکز امور ایثارگران معاونت نیروى انسانى ناجا، 
نظر به ضرورت و اثر گذارى کارت ایثار براى خانواده رزمنده و 
تکریم و ارزش گذارى به رزمندگان در جامعه، تصمیم گرفته 
شد صدور این کارت براى رزمندگان متوفى به عنوان سند ملى 

افتخار عملیاتى گردد.
کسب  جهت  توانند  مى  متوفى  رزمندگان  هاى  خانواده 
اطالعات بیشتر به معاونت نیروى انسانى فرماندهى انتظامى 

محل سکونت خود مراجعه نمایند.

1- خداوند متعال در قرآن کریم به کدام یک از گزینه هاى 
زیر، قسم یاد فرموده است ؟

1-  قسم به فرشتگان و قسم به انسان ها
2-  قسم به اسب هاى دونده مجاهدان و قسم به زمان

3-  قسم به میوه انجیر و زیتون
4-  همه گزینه ها

2- در فاصله سال هاى ١٣٥٨ تا ١٣٦١ ائمه جمعه در کدام 
یک از شهرهاى کشور، توسط سازمان منافقین ترور و به 

شهادت رسیدند ؟
1- کرمان ، زاهدان ، مشهد ، تهران

2- یزد ، شیراز ، کرمانشاه ، تبریز
3- رشت ، سارى ، سمنان ، قزوین

4- سنندج ، زنجان ، خرم آباد ، اراك
3- مهمترین حادثه اى که در جریان قیام مردم ایران علیه 

رژیم ستم شاهى در مورخ ٢٩ آبان ١٣٥٧ رخ داد چه بود ؟
1-  کشتار وسیع مردم به پاخاسته تبریز

2- هجوم وحشیانه مأموران شاه به حرم مطهر حضرت معصومه(ع) 
و تخریب حرم مطهر

3- حمله از زمین و هوا به تظاهرات میلیونى مردم تهران در میدان 
آزادى ( شهیاد سابق )

4- حمله عمال رژیم پهلوى به حرم مطهر امام رضا علیه السالم
دانشجو  روز  مورد  در  ذیل  هاى  گزینه  از  یک  کدام   -4

صحیح است ؟
1- یورش مأموران رژیم پهلوى به دانش آموزان و دانشجویان در 

دانشگاه تهران در روز 13 آبان 1357
2- تسخیر النه جاسوسى آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط 

امام در روز 13 آبان 1358

3- شهادت سه دانشجوى دانشگاه تهران توسط مزدوران رژیم 
شاه در روز 16 آذر 1332

4- گزینه هاى 1 و 2
5- راه پیمایى خود جوش و حماسى ملّت ایران ، علیه فتنه 
گران که به روز بصیرت و میثاق امت با والیت نام گرفت در 

چه تاریخى رخ داد .
1- بعد از حوادث کوى دانشگاه تهران در روز 8 آبان 1378

2- بعد از حوادث مربوط به گران شدن بنزین در روز 25 آبان 1398
3- بعد از ترور ناجوانمردانه و به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانى 

و مهندس ابومهدى و همراهانشان در روز جمعه 13 دى 1398
4- بعد از حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهورى در روز 

9 دى 1388
6- اجراى توطئه استعمارى کشف حجاب در چه تاریخى و 

توسط چه کسى انجام شد ؟
1- در تاریخ 8 آبان 1320 توسط محمدرضا شاه پهلوى

2- در تاریخ 17 دى 1314 توسط رضا شاه پهلوى
3- در تاریخ 8 آّبان 1320 توسط امیرعباس هویدا

4- هیچ کدام
7- مهمترین نکته پیام امام خمینى (ره) به گورباچف رهبر ابر 

قدرت شوروى سابق در سال ١٣٦٧ چه بود ؟
1- پرهیز از فروش اسلحه و سایر تجهیزات نظامى به رژیم صدام 
افزارهاى غیر  از جنگ  ناشى  پرداخت خسارت هاى  و  حسین 

متعارف در جریان جنگ ایران و عراق
حالى  در  مارکسیسم  هاى  استخوان  شدن  شکسته  اعالم   -2
که اتحاد جماهیر شوروى هنوز به عنوان نماد قدرتمندحاکمیت 

کمونیسم در جهان مطرح بود
3- دعوت گورباچف به اسالم و پرهیز از اتکا به غرب ( آمریکا )

4- گزینه هاى 2 و 3
8- کدام گزینه در مورد شهر هزار سنگر صحیح است ؟

1- شهر مشهد است که مردم والیت مدار در مقابل هجوم 
با  رضا(ع)  امام  حرم  به  تاریخ 1357/09/23  در  شاه  مأموران 

سنگربند ى خیابان ها مقاومت کردند .
2- شهر کرمان است که مردم شهید پرور درمقابل هجوم اشرار 
و قاچاقچیان در تاریخ 1368/03/14 با سنگربندى خیابان ها 

مقاومت کردند .
تاریخ  در  متدین  و  انقالبى  مردم  که  است  آمل  شهر   -3
1360/11/06 در مقابل هجوم اتحادیه کمونیست ها با سنگربندى 

خیابان ها مقاومت کردند .
4- هیچ کدام

9-فرمان شکسته شدن حکومت نظامى در جریان تظاهرات 
مردم علیه رژیم ستم شاهى توسط چه شخصیتى و در چه 

تاریخى صادر شد ؟
1-توسط آیت اله طالقانى در تاریخ 1357/11/20

2-توسط فرماندهان نظامى شاه که به مردم پیوسته بودند در 
تاریخ 1357/11/19

3-توسط امام خمینى( ره ) در تاریخ 1357/11/21
4-توسط رهبران تظاهرات مردمى در تاریخ 1357/11/22

10- کدام گزینه ذیل صحیح است ؟
ُمّد  از یک  1- مستحب است ، مصرف آب براى وضو بیش 

(750 گرم ) نباشد .
2- مکروه است ، از ظرفى که طالکوب یا نقره کوب است یا 

نقش صورت بر آن مى باشد وضو گرفت .
3- واجب نیست ، براى خواندن نماز میت وضو گرفت .

4- تمام گزینه ها صحیح است .

شماره پاسخ هابه ترتیت شماره شناسایىبراى مثال :
پیامک به سامانه 2240307710000123412341234123000 42 8 44


