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مسـئول مدیـر  سـخن 

بسمه تعالی

یکی از اصلی ترین اهداف تشکیل کانون بازنشستگان انتظامی ج. ا. ایران ، »پیگیری و استیفای حقوق قانونی اعضاء از 
سازمان ها و دستگاه های مختلف« است و در همین راستا، کانون به عنوان » دیده بان حقوق اعضاء « مرتباً در حال 
رصد هر گونه اخبار تحوالت و اقدامات مربوط به حوزه بازنشستگی و بازنشستگان در سطح کشور می باشد و هر زمان و هرکجا 

که نیاز به پیگیری، مداخله، مباحثه، مذاکره، مکاتبه، ... باشد، به صورت کارشناسی و قانونی اقدام می نماید.
هر عقل سلیمی اذعان دارد که پیگیری حق و حقوق قانونی از طریق » مجاری قانونی و مسالمت آمیز« بهتر نتیجه خواهد 

داد تا برگزاری تجمعات و اعتراضات گروهی و ... .
اخیراً مشاهده می شود که برخی افراد مغرض در فضای مجازی اقدام به تشویش اذهان پیشکسوتان و تهییج آنان به تجمعات 
اعتراضی می نمایند. بی شک پیشکسوتان ناجا که بنا به تجارب خدمتی خود با تبعات امنیتی چنین تجمعاتی آشنایی داشته و 
به قول معروف » خودشان مرد قانون بوده اند «، قائل به پیگیری حقوقشان از مجاری قانونی بوده و تجربه، تدبیر، اصول 

اعتقادی و خدمتی آنان اجّل از این خواهد بود که فریب عده ای مغرض را بخورند و در دام ضدانقالب گرفتار شوند.
همه به خاطر داریم که اجرای » متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همطراز « که در مهر سال 1399 به 
ثمر رسید حاصل تالش 7 سالة » شورای عالی هماهنگی کانون های بازنشستگان سازمان های نیروهای مسلح « 
به دبیری کانون ناجا بود و پیگیری های مستمری که از دولت و ارکان مربوط به آن مانند سازمان برنامه و بودجه و همچنین 
مجلس شورای اسالمی و کمیسیون های مختلف آن و دیدار و مذاکره تک به تک با نمایندگان مجلس و نیز ارکان ذیربط ستاد 
کل ن . م صورت گرفت منجر به احقاق حق بازنشستگان شد. اکنون نیز که موضوع الیحه » دائمی شدن متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان با شاغلین همطراز « در مجلس شورای اسالمی مطرح است، شورای عالی هماهنگی کانون ها و سایر 
سازمان های مسئول مانند ستاد کل ن.م ، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، سازمان های نیروهای مسلح و از جمله ناجا و 
حوزه دستیاری فرمانده  کل انتظامی ج.ا.ایران در امور اعضای وابسته، متفقاً در تالشند تا به همان شیوه و از مجاری قانونی، به 

جریان افتادن و تصویب الیحه مورد اشاره را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.
خالصه این که از اعضای محترم کانون انتظار می رود به خادمان خود که کارشناسان زبده و خبره امور هستند اعتماد نموده 
و اجازه دهند در فضایی آرام و بدون تشنج، پیگیر این امر بوده و به حول و قوه الهی یک بار دیگر حقوق حّقه یادگاران دفاع 

مقدس و پیشکسوتان عرصه نظم و امنیت را استیفا نمایند.

و السالم علی من اتبع الهدی 
سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته  بیژن کارگر



کـالم نـور

بیانات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( در خجسته سالروز میالد 
حضرت فاطمه ی زهرا سالم الله علیها

)1399/11/15(
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا محّمد و آله 
الّطاهرین سّیما بقّیة اهلل فی االرضین. اللهّم صّل علی فاطمة و ابیها 

و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک.
ماّدی  همین چشم  با  علیها(  اهلل  )سالم  زهرا  درباره ی حضرت   ...
ظاهربین که نگاه کنیم  حاال آن چشمهای حقیقت بین و واقع بین 

و عرشی جور دیگری ممکن است ببینند، 
چیزهای دیگری را ببینند ]می بینیم که[ 
عالی مقام  دختر  طرفی  از  بزرگوار  این 
پیغمبر است؛ دختری که پیغمبر دست 
او را میبوسد، جلوی پای او بلند میشود، 
در هر سفر آخرین دیدار او از خانه ی زهرا 
سفر  از  میرود،  سفر  به  آنجا  از  و  است 
اّولین جایی که سر میزند  برمیگردد  که 
یک  است؛  زهرا  خانه ی  میکند  سالم  و 
دارای  بانویی  طرفی  از  دختری.  چنین 
مرتبه ی  عصمت  مرتبه ی  است؛  عصمت 
عجیبی است، منزلت فوق العاده ای است. 
است؛  علیّ بن ابی طالب  هم تراز  طرفی  از 

علیّ بن ابی طالِب با آن عظمت، علیّ بن ابی طالبی که چشم عالَم وجود 
شبیه او را بعد از پیغمبر مشاهده نکرده؛ فاطمه ی زهرا )سالم اهلل 
علیها( همسِر هم تراز یک چنین شخصّیتی است. از طرفی مادر چهار 
خورشید درخشان است که دو نفرشان امام معصومند و از طرفی 
سرسلسله ی نسل مبارک پیغمبر اعظم است که امروز بحمداهلل بعد 
نسبت  این  به  جهان  سراسر  در  انسان  میلیون ها  سال،  از 1400 
مفتخرند؛ سرسلسله ی این نسبت فاطمه ی 

زهرا )سالم اهلل علیها( است.
 تاریخ زندگی این بزرگوار عیناً منطبق با 
از  بعد  اندکی  یعنی  است؛  رسالت  تاریخ 
میکند،  طلوع  بزرگوار  این  پیامبر  رسالِت 
پیغمبر  و  رسالت  رحلِت  از  بعد  اندکی 
زندگی  کاماًل  یعنی  میکند؛  غروب  اکرم 
در  رسالت.  دوران  با  است  منطبق  ]او[ 
دوران کودکی، محنت شعب ابی طالب را 
احساس میکند و درک میکند، از کودکی 
وارد میدانهای دشوار زندگی میشود، مادر 
در  دختری  برای  که  میدهد  دست  از  را 
این سن بسیار دشوار است، اّما او در کنار 

عظمت،  آن  با  عليّ بن ابي طالِب 
عليّ بن ابي طالبي که چشم عالَم 
پیغمبر  از  بعد  را  او  وجود شبیه 
زهرا  فاطمه ي  نکرده؛  مشاهده 
)سالم اهلل علیها( همسِر هم تراز 

یک چنین شخصّیتي است.
خورشید  چهار  مادر  طرفي  از 
درخشان است که دو نفرشان امام 
معصومند و از طرفي سرسلسله ي 
نسل مبارک پیغمبر اعظم است...
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تحّمل این دشواری کار بزرگی را انجام میدهد و آن غمگسارِی 
پیغمبر است. پیغمبر که هم خدیجه را، هم جناب ابی طالب را از 
دست داده، نیاز به غمگسار دارد و این دختر است که غمگسار 
پدر میشود. این غمگساری همین طور ادامه پیدا کرد تا دوران 
که  دیگر  جاهای  بسیاری  در  و  خندق  در  و  اُُحد  در  و  مدینه 

آن وقت پیغمبر فرمود: فاِطَمَة اُمُّ اَبیها؛ 
مادری کرد برای پیغمبر. بعد، مسئله ی 
هجرت، آزمونهای بی نظیر دوران مدینه، 
یک  که  علیّ بن ابی طالب  با  همسری 
در  پایش  یک  است،  خانه  در  پایش 
و  این سختی ها-  میدان جهاد -تحّمل 
بعد تربیت این چهار فرزند بی نظیر در 
دوران تاریخ، بعد هم دادن اّولین قربانی 
در  و  محسن،  پیغمبر،  رحلت  از  بعد 
نهایت شهادت خود او چند ماه بعد از 

پیغمبر.
یا  هیجده ساله  کوتاه  زندگی  این   
چنین  یک  بزرگوار  این  بیشتِر  اندکی 
ماجرایی دارد که ماجرای مهّمی است. 
مفاهیم  عالی ترین  تجّسم  حضرت  آن 
انسانی و اسالمی در مورد زن است، که 
به اینها باید توّجه کرد؛ درس فاطمه ی 
از  برخی  است.  موارد  این  بیشتر  زهرا 
اختصاصی  مفاهیم  اسالمی  مفاهیم 
است، مثل مادری، همسری، کدبانویی، 
اوج  اینها  همه ی  در  فرزند؛  تربیت 
زهرا  فاطمه ی  حضرت  تصّور،  قلّه ی 
عرصه ی  در  است.  علیها(  اهلل  )سالم 
همکاری  عرصه ی  در  فرزند،  تربیت 
و  مشترک  عرصه های  در  شوهر،  با 
مرد  و  زن  بین  که  چیزهایی  آن  در 

بندگی  مثل  بزرگ  -وظایف  بندگی خدا  مثل  است،  مشترک 
وضعّیت  یک  علیها(  اهلل  )سالم  زهرا  فاطمه ی  وضعّیت  خدا- 
فوق العاده اعجاب انگیز و مهم است. امام حسن مجتبی )سالم 
اهلل علیه( میگوید شب جمعه تا صبح مادرم بیدار بود، عبادت 
میکرد، هر وقت صدای او را شنیدم، دیدم برای دیگران دارد 
برای  کردی،  دعا  دیگران  برای  مادر!  گفتم  میکند؛ صبح  دعا 
درس  این  ار؛  الدَّ ثُمَّ  اَلجاَر  پسرم!  فرمود  نکردی؛  دعا  خودت 

َّما  است. در قضّیه ی ]نزول سوره ی[ هل اَتی ]آمده است که[ »اِن
نُطِعُمُکم لَِوجِه اهلل«؛ من این را به عنوان یک درس برای اّمت 
اسالمی، برای جامعه ی اسالمی، برای جمهوری اسالمی تلّقی 
میکنم که کار با اخالص انجام بگیرد. حسن بصری که از زّهاد 
ثمانّیه ی معروف است و زاویه هم دارد با اهل بیت، میگوید که 
»ما کان فی هذه االّمة اعبد من فاطمة 
کانت تقوم حّتی توّرم قدماها«. معنای 
فاطمة«  من  اعبد  کان  »ما  تعبیر  این 
این نیست که شبیه او و به اندازه ی او 
تعدادی وجود داشتند؛ نه، در تعبیرات 
هیچ  که  است  این  معنایش  عربی 
لحاظ  از  نبود  او  مانند  اّمت،  در  کس 
میگوید؛  بصری  حسن  را  این  عبادت. 
را  زهرا  فاطمه ی  دوران  بصری  حسن 
قاطع  این طور  اینکه  اّما  نکرده،  درک 
این  میدهد  نشان  میزند  را  حرف  این 
است  بوده  متواتراتی  و  مسلّمات  جزو 
اینکه  داشته.  وجود  زمان  آن  در  که 
به  امر  بعد وظیفه ی  عبادت،  وظیفه ی 
در  حضور  یعنی  مجاهدت،  و  معروف 
آن میدان عجیبی که بنا بود سرنوشت 
اّمت اسالم در آن میدان تعیین بشود 
فاطمه ی  عجیب  طوفانی  حضور  آن  و 
زهرا با آن خطبه های عجیب. نقشه ی 
این  اسالم  جامع هویّت زن در منطق 
است؛ مادر خوب، همسر خوب، مجاهد 
فی سبیل اهلل، در عین حال کدبانو، مدیر 
بنده ی  و  عابد  حال  عین  در  و  خانه، 
فاطمه ی  نهایت،  در  و  متعال.  خدای 
زهرا )سالم اهلل علیها( نشان داد که زن 
برسد  عالی عصمت  رتبه ی  به  میتواند 

که اینها خصوصّیات این بزرگوار است.
توّجه بشود که این خانواده ی نمونه و بی نظیر -مرد خانه علی، 
زن خانه فاطمه ی زهرا، فرزندان خانه امام حسن و امام حسین و 
زینب و امّ کلثوم، با آن خصوصّیاتی که از اینها می شناسیم- آن 
خانواده ای است که قرآن به پیغمبر میفرماید که »ُقل الِّ اَسئَئُلُکم 
َة فِی الُقربی«، موّدت این خانواده. موّدت یعنی  َعلَیِه اَجًرا ااِلَّ الَمَودَّ
همبستگی، همدلی، همراهی و همکاری؛ این معنای موّدت است. 

توّجه بشود که این خانواده ي نمونه 
زن  علي،  خانه  -مرد  بي نظیر  و 
خانه فاطمه ي زهرا، فرزندان خانه 
امام حسن و امام حسین و زینب 
و امّ کلثوم، با آن خصوصّیاتي که از 
اینها مي شناسیم- آن خانواده اي 
است که قرآن به پیغمبر میفرماید 
که »ُقل لِّ اَسئَئُلُکم َعَلیِه اَجًرا اِلَّ 
این  موّدت  الُقربي«،  ِفي  َة  الَمَودَّ
خانواده. موّدت یعني همبستگي، 
همدلي، همراهي و همکاري؛ این 
و  همکاري  است.  موّدت  معناي 
همراهي و همدلي با این خانواده، 
حرکتها،  این  با  شعارها،  این  با 
ببینید اّمت اسالم را به چه اوجي 

میرساند. 
ارج خدمات  و  ارزش  است  لزم 
کدبانویي  و  خانه داري  که  زناني 
را ترجیح داده اند، فهمیده بشود؛ 
اگر چه خدمات خارج از خانه هم 
به عهده ي بانوان بوده و هست و 
خواهد بود و اشکالي هم ندارد، اّما 
این مهم ترین بخش خدمت زنانه 

است...
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همکاری و همراهی و همدلی با این خانواده، با این شعارها، با این 
حرکتها، ببینید اّمت اسالم را به چه اوجی میرساند. این خدمت 
مخلصانه ای که شعار آنها است، همان چیزی است که ما باید 

دنبال آن باشیم...
جمهوری  موضع  و  نگاه  مادر؛  و  زن  مسئله ی  مورد  در  خب 
اسالمی در باب زن، بکلّی با نگاه رایج غربی متفاوت است که 
با هزار زبان و با تریبون های فوق العاده فراگیر سعی میکنند آن 
را به همه ی دنیا گسترش بدهند؛ نه، نقطه ی مقابل آن، نگاه 
جمهوری اسالمی است. نگاه جمهوری اسالمی، نگاه تکریم و 
احترام زن است؛ نقطه ی مقابِل نگاه رایج غرب به زن که نگاه 
روش  و  غربی  منطق  در  زن  و حرمت  است  ابزاری  و  کاالیی 
که  دیدید  شما  هم شکسته.  در  غربی  زندگی  و سبک  غربی 
یکی از عالی ترین مقامات دولتی و نظامی زن در همین چند 
ماه قبل از این اعالم کرد که مورد تعّرض و تجاوز قرار گرفته؛ 
و  اجتماعی  و  اداری  باالی  رتبه های  به  که  زنانی  حّتی  یعنی 
سیاسی میرسند، از آسیب منطق غربی در مورد زن در امان 
نیستند و بر کنار نمیمانند. نگاه اسالم این است که زن و مرد 
َوالُْمْسلَِماِت  الُْمْسلِِمیَن  إِنَّ  برابرند:«  انسانی  ارزشهای  لحاظ  از 
اِدَقاِت  اِدقِیَن َوالصَّ َوالُْمْؤِمِنیَن َوالُْمْؤِمَناِت َوالَْقانِِتیَن َوالَْقانَِتاِت َوالصَّ
ابَِرات« ِتا آخر؛ مرد مسلمان و زن مسلمان در  ابِِریَن َوالصَّ َوالصَّ
با همدیگر ندارند.  انسانی هیچ تفاوتی  الهی و  ارزشهای  مورد 
به  معروف  امر  وظیفه ی  دارند؛  دو  هر  هم  مشترکی  وظایف 
مشترک است، وظیفه ی خدمت مشترک است، وظیفه ی جهاد 
فی سبیل اهلل ]برای[ هر کدام به نوعی مشترک است، مربوط به 
مرد یا مربوط به زن ویژه نیست. هر کدام هم وظایف ویژه ای 
که خدای  دارد  ویژه ای  وظایف  مرد  دارد،  وظایفی  زن  دارند؛ 
ساختمان  ترکیب  ویژه،  وظایف  همین  اداء  خاطر  به  متعال 
جسمی و روحی آنها را هم متناسب با آن وظیفه بنا کرده و 
خلق کرده. بنابراین این نگاه اسالم و نگاه جمهوری اسالمی به 
زن است، و ما به این نگاه افتخار میکنیم؛ ما سر تا پا اعتراض 
به منطق غربی و روش غربی و سبک زندگی غربی در مورد 

زنیم؛ معتقدیم آنها به زن دارند ظلم میکنند.
 تبلیغات پُرحجم غربی وانمود میکنند که با نگاه اسالمی جلوی 
رشد و پیشرفت زن گرفته میشود؛ این یک دروغ واضح و یک 
حرف کامالً  مغرضانه است. در کشور ما در هیچ مقطعی از تاریخ، 
نه در گذشته، نه در دوران غربزدگی، این همه زن تحصیل کرده 
نداشتیم؛ این همه زن فّعال در فّعالّیتهای اجتماعی، در فّعالّیتهای 
فرهنگی، در فّعالّیتهای علمی نداشتیم؛ این همه بانوی مؤثّر در 

سرنوشت اجتماعی نداشتیم؛ این همه بانوان دارای فهم سیاسی 
و تحلیل سیاسی نداشتیم؛ این همه نویسنده ی زن، مترجم زن، 
هنرمند زن، به معنای واقعی کلمه نداشتیم؛ همه ی اینها از برکت 
نگاه  به زن است که  اسالم  نگاه  برکت  از  و  اسالمی  جمهوری 

تکریم است.
به  کنم  مزیّن  را  و سخن خودم  اینجا حرف  در  دارد  جا  من 
تکریم از مادران و همسران شهدا در دو نسل: یکی در نوبت 
از حرم که همسران شهدا،  دفاع مقّدس، یکی در نوبت دفاع 
مادران شهدا چه نقش ماندگار و بی نظیری را از خودشان به 
یادگار گذاشتند و حّقاً باید در برابر آنها سر تعظیم فرود آورد. 
بزرگواران،  این  بزرگان،  این  عزیزان،  این  به  نسبت  متأّسفانه 
فوق العاده  ظرفّیت  این  شده؛  کم  خیلی  هنری  تولید  فّعالّیِت 

برجسته ای است و جا دارد که بیشتر از این، کار بشود.
 بعضی میگویند حجاب مانع از رشد زن و ترّقی زن است؛ نه بعکس؛ 
حجاب مانع از آن خودنمایی های بی موردی است که مانع حرکت 
زن میشود. ما امروز هزاران بانوی بزرگ و برجسته در صحنه های 
گوناگون علمی و عملی و اجتماعی و سیاسی و فّنی داریم که همه 
با حجاب کامل در حال زندگی هستند. خب وقتی با این نگاه 
به زن نگاه کردیم، نقش ]زن در[ خانواده هم برجسته میشود؛ 
نقش مادری، نقش همسری، نقش کدبانویی و مانند اینها برجسته 
دارد کم رنگ تر  روز به روز  است که در غرب  این چیزی  میشود؛ 
میشود؛ خانواده در غرب دارد رو به اضمحالل میرود. خانواده یک 
کانون گرم و پُربرکتی است که قوی ترین پایه های تربیت انسان 
در این کانون گذاشته میشود. در کانون خانواده است که اّولین 
و مهم ترین پایه های تربیت روحی و فکری بشر بنا نهاده میشود. 
خانه بهترین محیط آسایش جسم و جان است، بهترین کانون رفع 
خستگی تن و روح است، حقیقی ترین فضای صمیمّیت است؛ هیچ 
صمیمّیتی در هیچ محیطی به قدر خانواده و بین مادر، فرزند، پدر، 
همسران تصّور نمیشود و وجود ندارد. در چنین کانون مبارکی 
محور کیست؟ مادر؛ اصل کیست؟ مادر؛ مرکز دایره کیست؟ مادر. 
مادر، محور خانواده است؛ این را دستگاه های تبلیغاتی غربی و 
متأّسفانه بعضی غربزده های خود ما سعی میکنند کم رنگ کنند، یا 
نفهمند، یا نشان ندهند. زنان خانه دار، حّتی کسانی که اشتغاالت 
بیرونی ندارند، بزرگ ترین خدمات را انجام داده اند. الزم است ارزش 
و ارج خدمات زنانی که خانه داری و کدبانویی را ترجیح داده اند، 
فهمیده بشود؛ اگر چه خدمات خارج از خانه هم به عهده ی بانوان 
بوده و هست و خواهد بود و اشکالی هم ندارد، اّما این مهم ترین 

بخش خدمت زنانه است...
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فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه امروز جوانان با تاسی از روحیه پیشکسوتان مشغول خدمت به مردم هستند، 
گفت: پیشکسوتان مي توانند با کوله باري از تجربه و اندیشه که ماحصل سالیان متمادي خدمت صادقانه  است در 

راستاي تامین نظم و امنیت جامعه یار و یاور کارکنان  مجموعه انتظامی باشند.

پیشکسوتان مي توانند با کوله باري از تجربه و اندیشه یار و یاور 
کارکنان  مجموعه انتظامی باشند

سردار حسین اشتری در نهمین  محفل انس با پیشکسوتان عرصه جهاد 
وشهادت وپنجمین مرحله تجلیل از همسران فرماندهان دوران دفاع 
مقدس، ضمن درود و سالم  به معمار کبیر انقالب اسالمی امام خمینی 
)ره( و تمامی شهدای گرانقدر، جانبازان عزیز، ایثارگران گرامی، آزادگان 
سرافراز و با آرزوی سالمتی و طول عمر با برکت برای مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( امام خامنه ای عزیز، اظهار داشت: ایام والدت با سعادت 
بی بی دو عالم حضرت فاطمه )س( و بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران 
حضرت امام )ره( را تبریک  واز همه عزیزانی که در این مراسم حضور 

دارند صمیمانه تشکر می کنم.
 وی افزود: پیشکسوتان در امنیت بخشي به ایران اسالمی درزمان بحران 
های پس از انقالب اسالمی نقش آفرین بوده اند وحماسه های بزرگی را 
رقم زده اند و برخود الزم مي دانیم که به نوعی از تالش های این عزیزان 

قدردانی کنیم.
سردار اشتری با تاکید بر اینکه پیشکسوتان افتخاری برای مجموعه 
انتظامی  محسوب می شوند، افزود: عزیزان پیشکسوت با استفاده از 
اندوخته های تجربی و با فکر و اندیشه خود می توانند در موفقیت های 
پلیس در زمینه های کشف جرایم، فناوری، ارتقاي فرهنگ و نظم و 
انضباط ترافیکي ،ارتقاء امنیت و پیشگیری انتظامی و اجتماعی سهیم و 

ما را در انجام ماموریت ها یاری بخشند.
فرمانده کل انتظامی کشور افزود: امروز انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران خود را حافظ ارزش های انقالب اسالمی، جان و مال و ناموس 
مردم عزیز و شهیدپرور می داند و در کنار توجه به تجهیزات نوین و 
روزآمد، توانمندسازی معنوی کارکنان انتظامی نیز از اولویت های اساسی 

محسوب می شود چرا که اگر بال های معنویت خود را تقویت نکنیم 
نخواهیم توانست پرواز کنیم و به اوج برسیم.

عالی ترین مقام انتظامی کشور با تجلیل و قدرداني از سال ها خدمتگزاري 
صادقانه  پیشکسوتان به نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران، خاطرنشان 
کرد: پیشکسوتان مي توانند با کوله باري از تجربه و اندیشه که ماحصل 
سالیان متمادي خدمت صادقانه  است را  در راستاي تامین نظم و امنیت 
جامعه یار و یاور کارکنان  مجموعه انتظامی باشند که در همین راستا 
تکریم این همکاران در واقع ارج نهادن به ارزش هاي واالي انساني و 

اخالقي است.
سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه بیش از 100 
میلیون خدمت در طول یک سال به مردم اشاره کردو گفت:قطعا این 
حجم از خدمات بدون حمایت های همسران کارکنان میسر نخواهد شد 

وخانواده ها نیز دراین خدمات دهی به مردم نقش دارند.
فرمانده کل انتظامی با اشاره به تقدیم حدود 14 هزار شهید از مجموعه 
انتظامی کشور از ابتدای انقالب ،دوران دفاع مقدس و در راه نظم وامنیت 
اظهارداشت:این در حالی است که انتظامی کشور 20 هزار جانباز و2 هزار 

آزاده دارد.
وی گفت:اگر کارکنان، مدیران و فرماندهان ما موفقیتي را در ماموریت 
هایشان کسب مي کنند، بي تردید این موفقیت، مرهون پشتیباني، 
حمایت، همراهي و دلسوزي همسران و خانواده هاي مومن و متدین 
آنهاست تا آنجا که خانواده هاي کارکنان انتظامي با حمایت و پشتیباني 
همسران خود توانسته اند همیشه ایام در پیشبرد اهداف سازماني و 

خدمت به مردم بسیار موثر باشند.

سردار حسین اشتری در نهمین  محفل انس با پیشکسوتان عرصه جهاد وشهادت:
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فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران  با اشاره به اینکه شهدا نیازی به ما ندارند بلکه ما هستیم که 
به دعای خیرشان نیاز داریم تا بتوانیم راهشان را ادامه دهیم، گفت: رمز موفقیت شهدا، اخالص، نیت الهی 

و ولیتمداری بوده است.

اخالص، نیت الهی و والیتمداری؛ رمز موفقیت شهداست

سردار حسین اشتری در یادواره 608 شهید نظم و امنیت استان 
خوزستان، اظهار داشت: بر ارواح پاک و مطهر شهدای عزیز دوران 
دفاع مقدس، عرصه نظم و امنیت، مدافعان حرم، سیدالشهدا جبهه 
مقاومت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و بر روح بلند و ملکوتی 
حضرت امام )ره( درود می فرستیم و برای مقام معظم رهبری، 
فرمانده معظم کل قوا )مدظله العالی( آرزوی سالمتی و طول عمر 

با عزت داریم.
وی ضمن خیر مقدم به حضور پر خیر و برکت خانواده معظم و 
معزز شهدا و مسئوالن در یادواره 608 شهید استان خوزستان، 
تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت 
نیست ما هر موقع مراسمی به یاد شهدا داریم خیر و برکت آن را 

برای خود، سازمان و کشور می بینیم.
فرمانده انتظامی جمهوری اسالمی ایران  با تاکید بر اینکه شهدا 
نیازی به ما ندارند بلکه ما هستیم که به آنها نیاز داریم تا با دعای 
امنیت،  امروز  افزود:  دهیم،  ادامه  را  راهشان  بتوانیم  خیرشان 

استقالل و آرامش خود را مدیون شهدا و جانبازانی هستیم  که 
در عرصه های مختلف حضور داشتند و برای کسب رضای خدا 
و تبعیت از ولی فقیه از ارزش های اسالمی و خاک میهن دفاع 

کردند، ما هم باید رهرو و پاسدار خون این عزیزان باشیم.
در  که  عزیز  شهدای  از  تاسی  با  باید  کرد:  اضافه  اشتری  سردار 
روزهای اول دفاع مقدس  با کمترین امکانات و تجهیزات و فقط با 
توکل به خدا که توانستند دشمن بعثی را از این سرزمین مقدس 

خارج کنند، راه خود را با تمام قدرت ادامه دهیم.
وی افزود: در موضوعات هسته ای کسانی که توانستند به آن موفقیت  
برسند، مجاهدانی بودند که به یاد شهیدان خرازی، باکری، کاظمی، 
همت و شهدای بزرگوار دفاع مقدس کار کردند  ودر جبهه مقاومت 

هم به تاسی از این شهدا موفقیت های بسیاری کسب شد.
سردار اشتری ادامه داد: مقام معظم رهبری )مدظله العالی(  اشاره 
کردند اثرات شهادت حاج قاسم سلیمانی بیشتر از دوران پر خیر و 
برکت حیاتش بوده است لذا ما هم در عرصه های مختلف باید راه 

شهدای عزیز را طی کنیم.
وی در ادامه در خصوص استان شهیدپرور و والیت مدار خوزستان، 
برای  امنیت  و  نظم  عرصه  به خصوص شهدای  گفت: همه شهدا 
امنیت و آرامش مردم و برای رضای خدا جان خود را فدا کردند و 
امروز هم خط قرمز ما امنیت مردم است باید تالش کنیم به پیروی 
از شهدای عرصه نظم و امنیت و این ثبات و امنیتی که داریم را 

روز به روز ارتقاء دهیم.
ایران  انتظامی جمهوری اسالمی  افزود: فرماندهی  سردار اشتری 
جزء وظایف ذاتی خود می داند تا پای جان از این مردم شریف و 
بزرگوار و شهید پرور دفاع کند، امنیت آنها را ارتقاء داده و نگذارد 

خدشه ای به آن وارد شود.
وی تأکید کرد: ما در مقوله امنیت با هیچ کس تعارف نداریم و 
هر جایی که برای امنیت مردم توسط افرادی که مغرض هستند 
اتفاقی بیفتد حتماً با قاطعیت و اقتدار برخورد خواهیم کرد و نمی 

گذاریم خون شهدای عزیز به هدر رود.

سردار حسین اشتری در یادواره ۶۰۸ شهید نظم و امنیت استان خوزستان:
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در این دیدار که با حضور فرمانده انتظامی استان خوزستان، رئیس کانون 
بازنشستگان استان و روسای دفاترنمایندگی آبادان و خرمشهر برگزار 
شد، ابتدا تعدادی از پیشکسوتان با بیان برخی مشکالت و درخواست های 
جامعه بازنشستگان ناجا، خواهان رسیدگی و پیگیری از طریق فرماندهی 

کل انتظامی شدند.
سردار اشتری نیز بر پیگیری این موضوعات تاکید کرد.

در پایان این دیدار صمیمانه، فرمانده کل انتظامی ج.ا.ا. لوح تقدیر و هدایی 
به این عزیزان اعطاء کرد.

سردار اشتری فرماند کل انتظامی ج.ا.ا. در سفر خود به خوزستان با حضور در جمع بازنشستگان، با 
آنها دیدار و گفت و گو کرد.

دیدار پیشکسوتان با فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران

سردار حسین اشتری

جانشین معاون هماهنگ کننده فرماندهی کل انتظامی کشور با بیان اینکه شهدا تربیت یافتگان مکتب 
امام حسین )ع( هستند گفت: شهدا جان خود که با ارزش ترین داشته آنها بود را فدا کردند تا مردم 

در امنیت کامل باشند.

افتخار نیروهای پلیس، سنگربانی از مردم است

سردار شرفی در دیدار با خانواده شهید واالمقام محمود رفیعی گفت: 
حضرت علی علیه السالم یک شاخص رفتاری را برای نیروهای مسلح 
مشخص کرده و  می فرمایند: "الجنود با اذن اهلل حصون الرعیه وزین الواله 

و عز الدین وسبل االمن و لیس تقوم الرعیه اال بهم"
وی افزود: اولین خواسته حضرت علی )ع( از  نیروهای مسلح این است 
که دژ مستحکمی  باشند، تا  مردم در شرایط خوب و بد به آنان  اعتماد 

کنند و در امنیت کامل بمانند.
جانشین معاون هماهنگ کننده فرماندهی کل انتظامی کشور ادامه داد: 
اگر مردم به ما اعتماد کنند و ما بتوانیم امنیت را تامین کنیم در میان 

آنان عزیز خواهیم شد.
این مقام ارشد انتظامی افتخار نیروهای پلیس را سنگربانی از مردم عنوان 

کرد و گفت: شهدا ستارگان پرفروغ جامعه اسالمی ما هستند، آنان جان 
خود را تقدیم کردند تا امنیت مردم تامین شود.

سردار محمد شرفی در دیدار با خانواده شهید والمقام محمود رفیعی:



11شماره 65 ـ دی و بهمن 1400 ـ سال نـهـم

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، با بیان اینکه شهیدان نیروی انتظامی در حفظ و تامین امنیت 
کشور نقش به سزایی دارند، گفت: گفتمان سازی جامعه با ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگری بخصوص 

به نسل جوان بسیار حائز اهمیت است.

هیچ سرمایه ای باالتر از شهادت نیست

اولین کنگره  برگزاری  در جلسه هماهنگی  سردار محمد شرفی 
ملی شهدای ناجا )13 هزار شهید( ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدا و تشکر و قدردانی از زحمات کارکنان نیروی انتظامی که 
در اقصی نقاط کشور شبانه روز در حال خدمات رسانی به مردم 
میهن اسالمی در راستای تامین و حفظ نظم و امنیت هستند، 
گفت: پروردگار متعال را شاکریم که توفیق خدمت به خانواده های 

گرامی شهدا را به ما داده است.
وی با بیان اینکه هیچ سرمایه ای باالتر از شهادت نیست ، تصریح 
)ع(  بیت  اهل  تاکیدات  و  روایات  احادیث،  کریم،  قرآن  در  کرد: 
و بزرگان خاصه حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( بر این مهم تاکید شده است.

این مقام ارشد انتظامی بر آشنایی با سبک و سیره زندگی خانواده 
شهدا تاکید و خاطر نشان کرد: شهیدان نیروی انتظامی در حفظ 

و تامین امنیت کشور نقش به سزایی دارند.
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، یادآور شد: ملت ایران برای 
یک آرمان بزرگ انقالب کرد و برای حفظ آن تا پای جان ایستاد 
دشمن  حتی  هم  مقدس  دفاع  ساله   8 دوران  در  که  همانگونه 

نتوانست یک وجب از خاک میهن اسالمی ما را تصرف کند.
سردار شرفی در ادامه به بخشی از  فرمایشات حضرت امام خمینی 
)ره( اشاره کرد که فرمودند: »ملتی که شهادت را می پذیرد اسارت 
ندارد« و عنوان داشت: شهدای گرانقدر بر این مهم باور داشتند و با 
نثار جان خود که باالترین سرمایه شان بود نگذاشتند تا ما اسارت 
بکشیم که باید قدردان این عزیزان باشیم و به نحوی عمل کنیم 

تا شرمنده شهدا نشویم.
این مقام عالی انتظامی، با تاکید بر اینکه برگزاری اینگونه کنگره های 
ملی شهدا موجب ترویج روحیه انقالبی، فرهنگ ایثار و شهادت می 
شود، خاطر نشان کرد: باید با بهره گیری از سیره عملی این عزیزان 

ادامه دهنده راه شهدا در همه عرصه های زندگی باشیم.
و  شهادت  فرهنگ  ترویج  با  جامعه  سازی  گفتمان  لزوم  بر  وی 
ایثارگری به خصوص به نسل جوان تاکید و افزود: با این مهم می 
توان در برابر هجمه های مختلف و تهاجمات دشمنان مصونیت 

پیدا کرد.

سردار شرفی در جلسه هماهنگی برگزاری اولین کنگره ملی شهدای ناجا:

یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون با حضور سردار سرتیپ پاسدار محمد شرفی تشکیل گردید.

جلسه 184 هیئت مدیره کانون برگزار شد

یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون در روز چهار 
شنبه 1/ 10/ 1400 با حضور سردار سرتیپ پاسدار محمد شرفی 

)رئیس هیئت مدیره( و اعضای محترم هیأت مدیره )آقایان، ولی 
اهلل بهزادنیا- قدرتعلی حشمتیان، مسعود کیومرثی، پاپی حسین 

جلسه هیئت مدیره کانون :
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امینی تاری، داود شعبانی و علی اکبر رجبی( و سردار سرتیپ دوم 
پاسدار بازنشسته بیژن کارگر )رئیس کانون( در دفتر سردار شرفی 

تشکیل گردید.
در این جلسه در خصوص دستور جلسه سومین نشست دورة چهارم 
مجمع که عبارتند از: 1- بررسی و تصویب برنامه های سال آینده کانون   
2-پیشنهاد اصالح بندهائی از دستورالعمل برگزاری انتخابات مجمع  
3- انتخاب رئیس کانون  بحث و بررسی بعمل آمد و انتخاب گزینه های 

پیشنهادی هیأت مدیره به جلسه بعدی موکول گردید.

جلسه هماهنگی فاوای کانون بازنشستگان ناجا به صورت برخط )مجازی( برگزار شد

کانون بازنشستگان ناجا

جلسه هماهنگی مدیران ستادی و کارشناسان فاوا کانون استان ها با حضور سرهنگ پاسدار بازنشسته 
محمد حیدری فر معاون فناوری اطالعات و ارتباطات کانون، روز دوشنبه ۶ دی ماه به صورت برخط و بر 

بستر نرم افزار بومی سازی شده، برگزار شد.

در این جلسه ابتدا معاون فاوای کانون بااشاره به اهداف و برنامه های 
کالن معاونت و اقداماتی که در جهت توسعه و پایداری سامانه های نرم 
افزاری و سخت افزاری کانون، در راستای ارائه خدمات مطلوب و برخط 

در دست اقدام است گفت: مهمترین وظیفه معاونت فاوا، ایجاد بستر 
های الزم به منظور ارائه خدمات عادالنه به اعضای کانون می باشد و می 
بایست در این راستا کلیه ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز 

سایر رده های کانون، تهیه و در اختیارشان قرار گیرد.
مهندس نوید همراهی کارشناس ارشد معاونت فاوا کانون نیز با تشریح 
عملکرد سامانه برخط کانون گفت: از امروز این امکان فراهم است تا 

جلسات استانها به صورت آنالین در کانون برگزار شود.
وی با اشاره به نقش و جایگاه کارشناسان فاوا در تسریع امور کانون گفت: 
یکی از مهمترین وظایف کارشناسان فاوا، حفاظت از اطالعات اعضای 
وابسته و مستمری بگیران ناجا می باشد و کلیه همکاران معاونت فاوا در 
ستاد کانون و کانون استان ها می بایست تمام تالش خود را در جهت 

حفاظت از این اطالعات به کار گیرند.
و  مخابرات  و  افزار  مدیر سخت  اردالن گشتاسب  مهندس  ادامه  در 
مهندس علیرضا هاشمی مدیر زیرساخت و شبکه و مهندس پریسا 
سروری مدیر نرم افزار، به منظور یکسان سازی اطالعات، به تشریح 

آخرین دستورالعمل ها و نحوه اجرای برنامه ها پرداختند.
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به استناد دستورالعمل جامع مناطق جنگی ـ امنیتی و عملیاتی 
ناجا صادره از ستاد کل نیرو های مسلح  کلیه کارکنان، انتظامی، 
بسیجی و مردمی که در قالب یگان های رزمی ـ پشتیبانی رزمی و 

پشتیبانی خدمات رزمی برای مدت کوتاه یا طوالنی داخل خطوط 
تعیین شده جنگی مستقر و مأموریت های محوله را انجام داده اند 
و همچنین کلیه پاسگاه های مرزی و گردان های مرزی ژاندارمری 

به استناد دستورالعمل جامع مناطق جنگیـ  امنیتی و عملیاتی ناجا صادره از ستاد کل نیروهای مسلح  کلیه کارکنان، 
انتظامی، بسیجی و مردمی که در قالب یگان های رزمیـ  پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی برای مدت کوتاه 
یا طولنی داخل خطوط تعیین شده جنگی مستقر و مأموریت های محوله را انجام داده اند و همچنین کلیه پاسگاه های 
مرزی و گردان های مرزی ژاندارمری سابق)ناجا( واقع در مناطق جنگی )طول مرز( که تحت کنترل عملیاتی یگان های 

نظامی قرار داشتند مشمول حضور در جبهه می گردند.

خدمت کارکنان ) کادر و وظیفه ( در مناطق امنیتی درگیر مستقر در پشت خط جنگی

ستاد کل نیرو های مسلح

اختصاص یک هزار و 852 دست لباس و کفش ورزشی به فعاالن ورزش صبحگاهی

رئیس هیئت ورزشی بازنشستگان ناجا خبر داد:

مدیر ورزش و سالمت معاونت فرهنگی و اجتماعی و امور پژوهشی و رئیس هیئت ورزشی بازنشستگان ناجا از 
اختصاص یک هزار و ۸۵۲ دست لباس و کفش ورزشی به فعالن ورزش صبحگاهی خبر داد.

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

سالمت را در استان ها و شهرستان های مختلف فعال می کند.
خوب  استقبال  با   1392 سال  از  که  برنامه  این  افزود:  وی 
بازنشستگان شده است که در سال های 1399 و 1400 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 99 طبق ابالغیه ای به استان ها، برای 828 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 
اعتبار  به  توجه  با  و  گرفت  قرار  مدنظر  ایستگاه های سالمت  در 
این  به  ورزشی  کفش  و  لباس  دست   8۵2 و  هزار  یک  مصوب 
امر اختصاص یافت و توانستیم به ۵0 درصد فعاالن ایستگاه های 

سالمت لباس و کفش ورزشی تحویل دهیم.
انتها خاطرنشان کرد: در صورت تصویب برنامه سال  کرامتی در 
آتی، ۵0 درصد افراد باقیمانده این طرح، در سال 1401 تجهیز 

خواهند شد.
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سابق )ناجا( واقع در مناطق جنگی )طول مرز( که تحت کنترل 
عملیاتی یگان های نظامی قرار داشتند مشمول حضور در جبهه 

می گردند.
همچنین با توجه به نامه شماره 0006000۵42 ـ 3 /6/ 1400 
معاونت عملیات ناجا، یگان های غیر استقراری ژاجا سابق و شهربانی 
)کارکنان کادر و وظیفه( که شامل یگانهای: گردان ساحلی بوشهر، 
رده میانی، یگان عملیات اطالعات دریایی و شهربانی های مستقر 
و  اعزام  به جبهه  نیرو  مکرر  بصورت  که  دیلم  گناوه،  بوشهر،  در 
جابجایی نیرو ها )تعویض و جایگزین( و پشتیبانی کننده نیرو ها 
توسط این یگان ها انجام می گرفته و در زمان جنگ تحمیلی در 
انقالب  کمیته  و  شهربانی  مأمورین  بعنوان  گناوه  و  بوشهر  شهر 
سابق  ژاجا  میانی  رده  و  بوشهر  ساحلی  گردان  در  یا  و  اسالمی 
مشغول به خدمت بوده اند مدت خدمت آنان به شرط ارائه مدارک 
مثبته حضور در مناطق، معادل دو سوم مدت جبهه لحاظ می گردد 
از  امـام حسن مجتبی )ع(  امتیازات تعریـف شده در طرح  از  و 
جمله؛ ارائه تأییدیـه خدمتی برای ارگان ها و سازمان های دولتـی 
و خصوصی خدمت داوطلبانه، اخذ کد ایثارگـری برای شرکت در 

آزمون ها برخوردار می گردند.
ضمناً برابر دستورالعمل جامع مناطق جنگی ـ امنیتی و عملیاتی 

 92  /3  /  7  =  41  /17  /13  /103  /2  /422 شماره  به  ناجا 
بر  )9231018( مدت خدمت جبهه کارکنان و سربازان وظیفه 
اساس یک سوم محاسبه می گردد که بایستی در محاسبه مدت 

جبهه کارکنان مدنظر قرار گیرد.
شرط ارائه مدارک مثبته حضور در مناطق، معادل دو سوم مدت 
امام  طرح  در  شده  تعریف  امتیازات  از  و  می گردد  لحاظ  جبهه 
حسن مجتبی )ع( از جمله  ارائه تأییدیه خدمتی برای ارگان ها و 
سازمان های دولتی و خصوصی خدمت داوطلبانه، اخذ کد ایثارگری 

برای شرکت در آزمون ها برخوردار می گردند.
ضمناً برابر دستورالعمل جامع مناطق جنگی ـ امنیتی و عملیاتی 
 92  /3  /  7  =  41  /17  /13  /103  /2  /422 شماره  به  ناجا 
بر  )9231018( مدت خدمت جبهه کارکنان و سربازان وظیفه 
اساس یک سوم محاسبه می گردد که بایستی در محاسبه مدت 

جبهه کارکنان مد نظر قرار گیرد.
تذکر مهم: 

هرگونه اقدام در خصوص مشمولین این خبر )ارائه مدرک مثبته، 
صدور گواهی و ...( صرفا توسط معاونت نیروی انسانی فرماندهی 
کانون ها  به  مراجعه  از  است  شایسته  لذا  گیرد؛  استان ها صورت 

خودداری گردد.

به اطالع کلیه بازنشستگان محترم ناجا می رساند چنانچه نسبت به تکمیل و به روز رسانی برگه ذی نفع بیمه 
عمر قانونی اقدام نکرده اند، به دفاتر ساتا مراجعه نمایید.

به روز رسانی برگه ذی نفع بیمه عمر قانونی

بر اساس قانون بیمه، به منظور بهره مندی بهتر افراد تحت پوشش از 
سرمایه بیمه عمر، بیمه شدگان این امکان را دارند تا در زمان حیات 
خود، استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر و میزان بهره مندی هر 
یک از آنان را مشخص نمایند. این امر از طریق تکمیل فرم ذی نفع 

انجام می شود.
بازنشستگان محترم جهت اقدام در این خصوص می توانند به یکی از 

دفاتر خدمات الکترونیک ساتا درسراسر کشور مراجعه کنند.
بدین ترتیب افراد بازنشسته و وظیفه بگیر نیروهای مسلح جهت ثبت 
فرم ذینفعان بیمه عمر و حوادث بازنشستگان باید با درست داشتن 
کارت ملی خود و افراد ذینفع به دفاتر ساتا مراجعه کنند تا پس از 
ثبت اطالعات در سامانه اوراکل و اخذ امضاء و اثر انگشت در برگه 

پرینت، فرمت مربوطه در سامانه اسکن و ذخیره گردد.
گفتنی است در صورت عدم ثبت اطالعات، به استناد بند »ز« ماده 1 
آئین نامه قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل و بازنشستگان و وظیفه 
بگیران نیروهای مسلح غرامت بیمه عمر قانونی بعد از فوت بیمه 

شده به وراث قانونی ایشان پرداخت می گردد.

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح
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دستیار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی ج.ا.ا در امور بازنشستگان از تکریم و دلجویی از بازنشسته 
عبدالرضا کرمی خبر داد.

مراسم تشییع پیکر سردار جانباز سیدجالل صادقیان معاون هماهنگ کننده اسبق 
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در این سازمان برگزار شد.

عیادت از بازنشسته عبدالرضا کرمی در بیمارستان امام سجاد )ع(

برگزاری مراسم تشییع پیکر سردار جانباز سیدجالل صادقیان

سرهنگ برکتی گفت: در ادامه برنامه های دیدار از بازنشستگان بستری 
در بیمارستان و اطالع از مراحل درمان و نیازهای آنها، از بازنشسته 

عبدالرضا کرمی در سه مرحله عیادت و دلجویی شد.
وی افزود: در این دیدارها، سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی ج.ا.ا در 
جریان بیماری و وضعیت جسمانی این بازنشسته قرار گرفت و از چگونگی 
مراحل درمان و نیازهای وی باخبر شد و ضمن اعطای کمک بالعوض و 
وام قرض الحسنه، اقدامات الزم را جهت رفع مشکالت ایشان انجام داد.

مراسم تشییع پیکر سردار جانباز سیدجالل صادقیان معاون هماهنگ 
کننده اسبق سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با حضور جمعی از فرماندهان، 
روسا و کارکنان فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا. و سازمان عقیدتی سیاسی 
انتظامی ج.ا.ا.، کارکنان کانون بازنشستگان فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا. و 

جمعی از همکاران ایشان برگزار شد.

پیکر این جانباز دفاع مقدس پس از تشییع، به کاشان انتقال و در جوار 
مرقد امام زاده محمد )ع( نوش آباد کاشان به خاک سپرده شد.

سردار جانباز سیدجالل صادقیان بعد از یک دوره تحمل درد و رنج ناشی 
از جانبازی به رحمت الهی پیوست.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در 
پیامی در گذشت سردار صادقیان را به خانواده محترم ایشان تسلیت 

گفت.
 در متن این پیام آمده است:

خانواده محترم مرحوم مغفور آقای سید جالل صادقیان »رحمت اهلل علیه«

سالم علیکم
رفتن عزیزترین ها، یادآور ناپایداری 
دنیا و تعلقات آن برای همه ماست 
تنها  می ماند  یاد  به  او  از  آنچه  و 

خاطره قلبی عاشق ، سیمایی پرنشاط و مهربان است که نصیب خانواده 
و آشنایان وی می شد.

خبر درگذشت مجاهد فی سبیل اهلل ، جناب آقای سید جالل صادقیان 
واصل و موجب تأثر و اندوه اینجانب گردید ؛ ایشان که منشاء خدمات 
ارزشمند فراوان در فرماندهی انتظامی به ویژه سازمان عقیدتی سیاسی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران بود ، هرگز ازحافظه همکاران و دوستان 
و آشنایان فراموش نخواهد شد و ان شاء اهلل این اعمال صالح در یوم الجزا  

او را در نزد خدای متعال و ائمه طاهرین سرافراز و سربلند خواهد نمود.
اینجانب این مصیبت جانکاه را به شما،  همسر محترم و فرزندان گرامی 
آن عزیز سفر کرده ، تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحوم ، رحمت ، مغفرت و رضوان الهی و برای سایر بستگان و 
بازماندگان به ویژه آن خانواده محترم ، صبری جمیل و اجری عظیم 

مسئلت دارم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
سید علیرضا  ادیانی

سرهنگ برکتی )دستیار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی ج.ا.ا در امور بازنشستگان( :

سازمان عقیدتی سیاسی ناجا :
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راز محبوبیت

دوستی و محبت از ناشناخته ترین حقایق جهان 
هستی است به راستی راه نفوذ در دل ها چیست 
و دلیل محبوبیت برخی انسان ها کدام است؟ این 
از آن جهت مهم و عمومی است که  پرسش ها 
همه ما می خواهیم راهی به درون قلب ها یافته 
و محبوب همگان باشیم و یا در پی یافتن علت 

عشق خود به دیگران هست.
مرحوم شهید مطهری این پرسش ها را درباره امام 

علی )علیه السالم( این گونه پاسخ می دهند:
علی )علیه السالم( از آن نظر محبوب است که 
پیوند الهی دارد. دل های ما به طور ناخودآگاه در 
اعماق خویش با حق سر و سّر و پیوستگی دارد 
و چون علی را آیت بزرگ حق و مظهر صفات 
حق می یابند، به او عشق می ورزند. درحقیقت 
پشتوانه عشق علی، پیوند جان ها با حضرت حق 
نهاده شده  برای همیشه در فطرت ها  که  است 
نیز  علی  مهر  است  جاودانی  فطرت ها  چون  و 

جاودان است.
این تحلیل که برگرفته از آیات و روایات متعدد 
است، به تجربه نیز ثابت شده است پس تنها راه 
ما، ))پیوند جان ها با حضرت حق(( است؛ بیهوده 
دنبال چیز دیگری نباید گشت قرآن کریم خطاب 
به پیامبر بزرگ اسالم )ص( ، تأکید شده است که: 
))اگر تو با تمام ثروت های روی زمین می خواستی 
دل ها را پیوند دهی، نمی توانستی؛ این خداست 

که دل ها را به یکدیگر پیوند زرد((
آدمی  از  یا گسستن دل ها  چون طیف هستند 
تنها به دست خداست، باید تنها به دنبال راضی 
)مخصوصًا  دیگران  کردن  راضی  بود؛  او  کردن 
همه آن ها!( نه ممکن است و نه سودمند و اشاره 
به همین حقیقت است که علی )ع( می فرماید: 
زنم  باایمان  مرد  بینی  بر  شمشیرم  بدین  ))اگر 
که مرا دشمن گیرد، نگیرد، مگر همه جهان را بر 

منافق ریزم تا مرا دوست دارد، نپذیرد...((.

برگرفته از کتاب درس های ماندگار- دکتر محسن اسماعیلی
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زیستن در این دنیا و تداوم حیات برای هر انسانی از لحظه ای که قدم به 
عرصه زندگی می گذارد با مشکالت و نامالئماتی همراه است کامیابیها 
و ناکامیها و خوشی ها و ناخوشی ها ، نیکی ها و بدیها و همه چیزهای 
جهان جمع اضداد است و از دوران خردسالی گریه و خنده و شادی و غم 
را دیده و لمس کرده ایم ساختار حیات بر این روال است و از آن گریزی 
نیست . کودک تا سن تکامل و رشد این مسئله را درک نمی کند . در 
گرسنگی و درد گریه می کند و در سیری و سالمتی لبخند به لب دارد 
، اّما از وقتی به بلوغ می رسد به حقیقت و واقعیت و ساختار حیات پی 
می برد و خود را مجبور به تحمل و تأّمل شرایط پیش آمده احساس 
می کند ، یعنی اجبار به تحّمل سختی ها و محرومیتها و مجاهدت مدام 

برای ادامه حیات .
به اغتنام فرصت در هنگام فراهم بودن آرامش خاطر و آسایش خیال 
برخورداری از تمّتمات زندگی را لمس می کنیم و در تکاپوی تداوم 
و استمرار این آرامش هستیم ، اّما هیچگاه نمیدانیم و نمی توانیم 
بدانیم که لحظه بعد چه پیش خواهد آمد و احیاناً با معضل و مشکل و 
دردسری مواجه خواهیم بود یا نه و گذران حیات و روزگار چگونه رقم 

خواهد خورد .
طبیعی است در این صحنه ناپایدار زندگی آنانکه دوراندیشی بیشتری 
دارند پیش بینی های الزم را هم دارند و بخصوص کسانیکه از تمّتمات 
و نعمات فراوان برخور دارند کمتر به شرایط غیر مراد خود می اندیشند 
اّما کسانیکه با کمبودهای جسمی ، روحی و مالی دست و پنجه نرم 
می کنند نگرانی آینده را بیشتر دارند و در تالطم روحی و دلواپسی 
روز شماری می کنند و اّما چگونه می توان تا جائیکه ممکن است با 

مشکالت دست به گریبان شد کنار آمد و بردباری کرد .
اولین و مهمترین نکته معتقد بودن به سرنوشت محترم، 

حساب و کتاب جهان هستی و مشّیت صانع عالم 
است.

آفرینش جهان و مخلوقات تحت یک حکمت 
مافوق تصور رقم خورده و مخلومات باید در 
برابر این نظام سر تعظیم و تسلیم و تکریم 
فرود آورند توّکل ، توّسل و راز و نیاز با خالق 
هستی به یک انسان با ایمان آرامش خاطر 

می دهد ، به تحّمل و تأمل و صبر وا می دارد .
امید و دلگرمی می دهد . اندیشه به حال و روز کسانی که وضع و شرایط 
نامساعدتری دارند یعنی ) بسا کسان که به روز تو آرزومندند ( به شکر 
نعمت در دسترس وا می دارد ) شکر نعمت نعمتت افزون کند ( علیرغم 
سردرگمی در رفع مشکالت خویشتن سعی و تالش می کنیم باری از 

دوش محرومان و ستمدیدگان برداریم 
) با قلمی ، با قدمی یا رقم ناچیز ممکنی ( زدودن غمی از دل یک یتیم 

، علیل ، رنجور و ناتوان قلب انسان را شاد می کند .
سنجش معقول و منطقی واقعیتها و تسلیم و رضا و باالخره سکوت و 

ادب و خوش رفتاری با اطرافیان نیز بسیارضروری است . 
در بالکن منزل مسکونی به کبوتران دانه و خرده نان ریخته بودم چند 
کبوتر به عادت همه روزه برای سیرکردن خود جمع شده بودند یکی از 
آنان که یک پایش آسیب دیده بود و با اینحال برای خوردن غذا آمده 
بود جلب توجه مرا کرد ولی دیگران با منقارد خود او را میراندند و اجازه 
خوردن نمیدادند او لنگان لنگان کنار می رفت دوباره باز می گشت رانده 
شدن و برگشت او 9 بار ادامه داشت ، مقاومت و پشتکار کبوتر بیمار 
برای سیر کردن خود و بی رحمی کبوتران دیگر قابل توجه و تأثر آور 
بود . باالخره آنها که سالم بودند خوردند و رفتند و عاقبت کبوتر مریض با 
ته مانده های ظرف خود را سیر کرد و رفت . تماشای این صحنه درسی 
بود که در خاطرم باقی ماند رسم تنازع بقا و اینکه ) پر قوی اول ضعیف 
گشت و سپس مرد ( از اصول تردید ناپذیر در میان مخلوفات جهان اعم 

از انسان و حیوان است . 
اّما ما انسانها ناگریزیم تالش کنیم سر پا بمانیم و بر مشکالت فائق آئیم . 
با صبر و مقاومت به تالش خود ادامه دهم در حفظ سالمتی و 
پرهیز در افراد و تفریط و گریز از آلودگیها کوشش کنیم 
و با تکیه به عنایات الهی به حیات خود ادامه دهیم. 
ان شاء ا... به مشیت الهی بر مشکالت زندگی 
پشت پا زنیم . بهر صورت وقتی درد دل خود 
را با خدای خود ، دل خود ، دوست خود 
با صفحه کاغذ یا دردمند دیگری در میان 
بگذاریم احساس خواهیم کرد با رغمهای 
بیکران بر دوش دلمان سبکتر شده است . 

چگونه می توان با نامالیمات زندگی کنار آمد 
سرهنگ بازنشسته دکتر فیروز علیزاده منصوری
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پیشکسوت بازنشسته احمد نوروزی
به بهانه کسب چهار مدال کشوری در مسابقات دومیدانی 
کشوری پیوند اعضاء در شیراز توسط پیشکسوت قرآنی 
آقای احمد نوروزی طی دعوتی از ایشان خواستیم درباره 
خود و مقام های معنوی و ورزشی خود توضیح دهد که 
نتیجه این گفتگو به شرح زیر به سمع و نظرتان می رسد:

با سالم لطفا خودتان را معرفی نمایید:
من احمد نوروزی در اواخر آبان ماه سال 66 به عنوان آخرین فرزند 
یک خانواده 6 نفره در محله بازار قزوین به دنیا آمدم. از همان دوران 
خردسالی افتخار حضور در جلسات قرائت قرآن کریم استاد محمدکاظم 
نداف را پیدا کردم و هر سال در مسابقات کشوری دانش آموزی به 
عنوان نماینده استان در این مسابقات حاضر بودم و موفق به کسب 
رتبه های برتر کشوری شدم. گفتنی است در سال 8۵ موفق به کسب 

مقام دوم مسابقات قرائت قرآن ناجا شدم.
در چه سالی به نیروی انتظامی پیوستید:

در سال 8۵ پس از پایان تحصیالت متوسطه با عالقه فراوان به استخدام 
نیروی انتظامی درآمدم و پس از گذراندن دوران آموزشی در مشهد 
مقدس و کرج در پلیس آگاهی استان تهران مشغول به خدمت شدم. 
پس از 8 سال خدمت در استان تهران به لحاظ شوق و اشتیاق و 
ادامه خدمت در مناطق  به وطنم قزوین داوطلبانه جهت  بازگشت 
عملیاتی به استان آذربایجان غربی انتقالی گرفتم تا پس از 3 سال به 

قزوین مراجعت نمایم.
درباره بیماریتان بفرمایید:

پس از گذشت یک سال خدمت در آن استان متوجه بیماریم که 
سرطان حاد خون بود، شدم. بیماریی که تنها راه درمان قطعی آن 
پیوند مغز استخوان بود و متاسفانه هیچ کس مختصات خونیش با 
مختصات خونیم یکسان نبود و فقط با شیمی درمانی می شد بیماریم 
را درمان کرد. در سال 94 پس از تشخیص و تأیید بیماریم موضوع در 
شورای پزشکی ناجا مطرح و ناچاراً بازنشست گردیدم. بعد از دو سال 
شیمی درمانی و عود مجدد بیماریم در کمال ناامیدی و جستجوی 
مجدد متوجه فردی داوطلب در بانک سلول های بنیادی پایتخت شده 
که قادر به پیوند با من بود و نهایتاً در تیرماه 96 موفق به پیوند مغز 

استخوان شدم...
ورزش را از کی و چگونه شروع کردید:

چون تا سه سال گیرنده مغز استخوان با اهداء کننده مواجه نمی 
شود تصمیم گرفتم هر طور شده قدردانی و سالمت خود را به اطالع 

اهداءکننده ام برسانم. لذا با شروع ورزش و شرکت در مسابقات دو و 
میدانی فدراسیون پیوند اعضاء موفق به کسب دو مدال نقره و برنز در 
مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی شده و مدال هایم را از طریق بانک 
سلول های بنیادی به دست اهداءکننده ام تقدیم نمودم و در اردوی 
تیم ملی نیز شرکت نمودم تا ان شاءاهلل در مسابقات جهانی آینده بتوانم 
شرکت کنم تا بتوانم مدالی زرین برای کشور عزیزم به عنوان عضوی 
از خانواده بزرگ بازنشستگان نیروهای مسلح و ناجا به ارمغان بیاورم 

به امید آن روز...
درباره آخرین مسابقه خودتان بفرمایید:

در آخرین مسابقه از سری مسابقات کشوری در آذر ماه سال جاری در 
رشته دوی 800 متر و پیاده روی ۵000 متر قهرمان مسابقه شده و 
موفق به دریافت مدال طال شدم و همینطور در ۵000 متر 6 دقیقه 
رکورد مسابقه را بهبود بخشیدم و همینطور در دوی 1۵0 متر و ۵000 

متر نیز موفق به مقام نایب قهرمانی و کسب مدال نقره گردیدم.
به عنوان سخن آخر چه پیامی دارید:

به پیشکسوتانی که در جوانی بدلیل بیماری یا معلولیت بازنشسته 
می شوند عرض می کنم قدر لحظه به لحظه زندگیتان را بدانید و هرگز 
ناامید نشوید چون، خداوند بدلیل عشق زیاد به بعضی از بنده هایش 
یکسری محدودیت ها نهاده تا در دنیای باقی منزلگاه ویژه ای برای 

جبران سختی های این دنیای فانی باشد.

مصاحبه با یک نخبه ورزشی
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دست  آن  از  شاهمرادی  محمد  صید  بازنشسته  پیشکسوت 
با  نظامی  فعالیت  سال ها  کنار  در  که  است  بازنشسته ها  از 
ماموریت های سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها 
نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود 

را ادامه می دهد.
ورزش از آن دست حوزه هایی هست که در مسیر حفظ سالمتی و ارتقای 
روحیه همواره مورد تاکید بوده و هست. این موضوع باعث شد تا بسیاری 
از همکاران ما در کنار کار، ورزش را نیز به عنوان یک برنامه مهم زندگی 

مدنظر داشته باشند.
گفت و گویی با ایشان انجام دادیم که نظر شما را به آن جلب می کنیم.

در ابتدا مختصری از زندگی خودتان بگویید؟
اینجانب در سال 1366 به استخدام ژاندارمری در آمدم و درسال 1396 
بازنشسته شدم. در طول خدمت در استان های اصفهان، مرکزی، خوزستان 
و کرمانشاه حضور داشتم. دو فرزند پسر دارم که یکی از آن ها به استخدام 

سپاه و یکی دیگر به استخدام ناجا در آمده است.
شما در کنار فعالیت های کاری در حوزه ورزش نیر حضور داشته 

اید، بغرمایید چه شد که تصمیم گرفتید به سمت ورزش بروید؟
من قبل از استخدام کشتی گیر بودم و پس از استخدام نیز به صورت حرفه 
ایی فعالیت ورزش را ادامه دادم و به طور مرتب در مسابقات سراسری 

مراکز آموزش ناجا شرکت می کردم .
در کنار آن از سال 1383 ورزش دومیدانی را آغاز کردم و از آن زمان به 

صورت حرفه ایی دنبال می کنم.
در طول این مدت چه افتخاراتی کسب نموده اید؟

قبال در مسابقات کشتی 7 دوره قهرمان سراسری ناجا و 3 دوره هم نایب 
قهرمان نیرو های مسلح شده ام. در کنار آن دو میدانی هم به صورت حرفه 
ای کار می کنم و چندین دوره قهرمان مسابقات ورزشی دو میدانی مراکز 
آموزشی ناجا در رده  1۵00 متر و ۵000 متر شده ام. در حال حاضر که 
بازنشست شده ام قهرمان پیشکسوتان ایران و نایب قهرمان پیشکسوتان 

هستم.
دوران بازنشستگی را چگونه سپری میکنید؟

دوران بازنشستگی بیشتر مشغول تمرینات ورزشی دو میدانی 
اکثر  در  و  دارم  را  ملی  مربی گری درجه 3  کارت  هستم. 

مسابقات شرکت میکنم..
شما از بازنشستگان فعال و پویای ناجا هستید، چه 

توصیه ای برای سایر بازنشستگان در جهت استفاده بهینه از 
دوران بازنشستگی دارید؟

توصیه من برای بازنشستگان محترم در عرصه ورزش این است که حتما 
برای سالمتی خودشان به هر ورزشی که عالقه دارند فعالیت کنند و یا 

پیاده رویی هر روز و یا دو میدانی هوازی داشته باشند.
بعضی از بازنشستگان معتقدند این دوران دیگر زمان ورود به 
ورزش یا دیگر فعالیت های فرهنگی اجتماعی و ...  نیست، چه 

توصیه ای دارید؟
اتفاقا پس از بازنشستگی به علت داشتن وقت زیاد حتی برای گذراندن 
اوقات فراغت بهترین دوران است که فعالیت های ورزشی سبک برای 
سالمتی بدن و همچنین فعالیت فرهنگی و اجتماعی میتوانند در باشگاه 
ورزشی ثبت نام نمایند و با فعالیت های فرهنگی و ورزشی کمتر دچار 
استرس، چاقی و ناراحتی اعصاب و حتی انواع مریضی ها میشوند، زیرا انجام 

ورزش های سبک، دارو و درمانی برای 
تمام مریضی هاست.

پیشکسوت بازنشسته سروان صید محمدشاهمرادی
مصاحبه با یک نخبه ورزشی
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پیشکسوت نوراحمد حافظیان
پیشکسوت بازنشسته نوراحمد حافظیان از چهره های شناخته شده در 
رده پیشکسوتان رشته ورزشی پرس سینه )پرورش اندام( بوده که با 
توجه به مشکالت جسمی حرکتی و ناراحتی قلبی، عالقه مندان به 
این رشته ورزشی شده و در مدت 17 سال فعالیت در این رشته، 
موفق به کسب 19 حکم قهرمانی استانی و کشوری گردید؛ آخرین 
افتخار آفرینی ایشان در مسابقات قهرمانی شرق کشور و کسب مقام 

اول )قهرمانی( این مسابقات می باشد.
گفت و گویی با ایشان انجام دادیم که نظر شما را به آن جلب می کنیم:

 در ابتدا مختصری از زندگی تان بگویید؟
سروان بازنشسته نوراحمد حافظیان هستم. در سال 1339 در یکی 
از روستا های توابعه شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی به دنیا 
آمدم. در سال 13۵6 به استخدام و خدمتگزاری نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران در آمدم و در این مدت با نهایت تالش در عرصه حفظ 
امنیت کشورم عزیزم قدم برداشتم و در نهایت با توجه به مشکالت 
جسمی و ناراحتی قلبی در سال 1382 به افتخار بازنشستگی نائل 
گردیدم.از آن سال به بعد زندگی حرفه ای و ورزشی اینجانب  در رشته 

پرس سینه، مثل روز اول پر انرژی و مشتاق هستم.
چه شد که پای به این عرضه گذاشتید؟

بنده با توجه به صدمه جدی جسمی )شکستگی هر دو پا( و همچنین 
ناراحتی قلبی، بعد از نائل شدن به کسوت بازنشستگی به دنبال ایجاد 
یک تحول مثبت در زندگی شخصی، با پیشنهاد و مشورت های دکتر 
معالج و همچنین تشویق پسرم، جهت انجام فعالیت های ورزشی سبک 
و نرم به باشگاه مراجعه نموده و پس از گذشت مدت کوتاهی به این 
ورزش و رشته پرس سینه عالقه مند شدم و آن را با جدیت دنبال 
نمودم.در ابتدا راه به این نیت وارد این ورزش شدم که بتوانم سالمتی 
خود را در حد مطلوب نگه داشته و خانه نشین نباشم. ولی با تالش 
و پشتکار در این رشته ورزشی و کمک های پسرم، به لطف خداوند 
متعال، نه تنها مشکالت جسمی ام رفع شده، بلکه این رشته را به 

صورت حرفه ای دنبال می نمایم.
در طول این مدت چه افتخاراتی کسب نموده اید؟

به عنوان یه پیشکسوت، در مدت 18 سال فعالیت در این رشته ورزشی، 
موفق به کسب 20 عناوین مختلفی در مسابقات قهرمانی استانی، شرق 
کشور و قهرمانی کشوری شدم. آخرین تجربه اینجانب، شرکت در 
مسابقات قهرمانی شرق کشوری خراسان جنوبی )آبان ماه 1400( و 

کسب مقام اول )قهرمانی( این مسابقات می باشد.
 دوران بازنشستگی را چگونه سپری می کنید؟

من بعد از پایان دوران خدمت و تا کنون که نزدیک 60 سال سن دارم، 
همانند گذشته هر روز ساعت 4 صبح بیدار می شوم و به مدت 2 ساعت 
به ورزش روزانه می پردازم و تمرینات روزانه تکرار می کنم. ورزش و 

تمرین های روزانه بخشی از زندگی روزمره ام را تشکیل داده است.
شما از بازنشستگان فعال و پویای ناجا هستید، چه توصیه ای برای 
سایر بازنشسته ها در جهت استفاده بهینه از دوران بازنشستگی 

دارید؟
برای داشتن بدنی سالم و حفظ سالمتی جسمی و روحی و همچنین 
دوری از بیماری های شایع، تاکید به انجام فعالیت های ورزشی، پیاده 
روی و نرمش حتی به صورت کوتاه و کم، ولی مستمر و روزانه از سوی 
همه عزیزان بازنشسته و پیشکسوت توصیه دارم. از طرفی از مدیریت 
کانون ناجا و سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح تقاضا دارم، شرایطی را 
مهیا نمایند که پیشکسوتان در شهرستان ها به صورت روزانه و یا حتی 
هفتگی در یک جمع ورزشی به صورت مستمر به فعالیت های ورزشی 
بپردازند.تقاضا دارم در صورت امکان، در رشته های مختلف و فراگیر 
مسابقاتی گروهی و انفرادی در سطح شهرستان، استان و کشوری، 
حتی بین پیشکسوتان ارگان ها برنامه ریزی و برگزار شود، تا انگیزه ای 
مضاعف در جهت انجام فعالیت های ورزشی بین جامعه پیشکسوت 

ایجاد گردد.
بعضی از بازنشسته ها معتقدند این دوران دیگر زمان ورود به 
فعالیت های ورزش، فرهنگی و ... نیست، شما چه توصیه ای دارید؟

بازنشستگی شروع یک زندگی دوباره است و یک فرصت طالئی که 
برای  است  برد.فرصتی  را  بهره  بهترین  آن،  لحظه  لحظه  از  میتوان 
رسیدن به اهداف و آرزو هایی که در جوانی به دلیل مشغله کاری 

نتوانستیم به آن برسیم.
این تفکر درست نیست که بازنشستگی دوران خانه نشینی و استراحت 
است. اینجانب از کلیه همکاران که در هر سن و جایگاهی که هستند، 
رعایت  با  خود،  روح  و  جسم  سالمت  حفظ  جهت  در  دارم  تقاضا 
پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی در فعالیت ها و 
اجتماعات عمومی و ورزشی شرکت نموده و از امکانات ورزشی استفاده 
بهینه را ببرند، تا همیشه شاداب و سرحال باشند و از خمودگی و 

کسالت بیرون بیایند.
به نظر من هیچ دارویی بهتر از ورزش برای سالمت روحی و جسمی 
و پیشگیری از بیماری ها وجود ندارد. پیامبر اسالم )ص( می فرمایند: 
خداوند متعال انسان قوی و نیرومند را دوست دارند.  با آرزوی موفیقت 
و سالمتی روز افزون تک تک همکاران بازنشسته ناجا در سراسر کشور.

مصاحبه با یک نخبه ورزشی
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پیشکسوت بازنشسته علی داودیان ازآن دست بازنشسته ها است 
که در کنار سال ها فعالیت نظامی با ماموریت های سخت و طاقت 
فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی 

نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می دهد.
ورزش از آن دست حوزه هایی هست که در مسیر حفظ سالمتی و ارتقای 
روحیه همواره مورد تاکید بوده و هست. این موضوع باعث شد تا بسیاری 
از همکاران ما در کنار کار، ورزش را نیز به عنوان یک برنامه مهم زندگی 

مدنظر داشته باشند.
گفت و گویی با ایشان انجام دادیم که نظر شما را به آن جلب می کنیم:

در ابتدا مختصری از زندگی تان بگویید؟
بعد از بازنشستگی بیشتر در خدمت خانواده هستم و در کنار کار های 
روزمره زندگی، به عنوان مربی جهت یابی و دومیدانی با سازمان های 
مختلف و ناجا همکاری ورزشی دارم. رئیس هیئت و مربی جهت یابی 
فرماندهی انتظامی و نیرو های مسلح استان هستم. کماکان به ورزش روزانه 
خود ادامه می دهم و هر سال در مسابقات سراسری جهت یابی نیرو های 
مسلح و پیشکسوتان نیرو های مسلح شرکت کرده و در این مدت عناوین 

خوبی را کسب کرده ام.
شما در کنار فعالیت های کاری، در حوزه ورزش نیز حضور داشتید 

بفرمائید چه شد که تصمیم گرفتید به سمت ورزش بروید؟
در سال 13۵6 معلم ورزشی داشتیم بنام آقای آهنی که با تشویق ایشان 
استعداد دو و میدانی را در وجود خود یافته و رشته دو و میدانی را بعنوان 
رشته مورد عالقه خود شروع نمودم و در همین راستا تاکنون جوانان 
زیادی را جذب این رشته کرده ام و مربی گری آن ها به عهده من بوده 
است که الحمدهلل تعدادی از همان جوانان، امروز در دانشگاه های معتبر 
کشور مشغول تحصیل و تدریس هستند و از اینکه وجودم مثمر ثمر بوده 
خدارا شاکرم و استعدادی را که خداوند به بنده عطا نموده بصورت فی 

سبیل اهلل همواره در اختیار جوانان عزیز کشورم قرار  داده ام.
در چه سالی پا به عرصه ورزش دو و میدانی و آمادگی جسمانی 
گذاشتید و از چه زمانی نگاهتان به این ورزش حرفه ای شد؟ در 

طول این مدت چه افتخاراتی کسب نمودید؟
همان طور که عرض کردم ورزش را از سال ۵6 شروع کردم، ولی در سال 
1367 اولین مقام در عرصه ورزش که همان مقام دوم نیرو های مسلح در 
استان قزوین بود را بدست آوردم و شروع فعالیت حرفه ای من از آن زمان 
بود. در دوران بازنشستگی کماکان در ورزش فعال بوده و هم اکنون رئیس 
هیئت جهت یابی انتظامی استان و عضو انجمن جهت یابی کشور هستم. 

در بحث آمادگی جسمانی، دومیدانی و صحرا نوردی با تیم های ورزشی 
بویژه پیشکسوتان همکاری می کنم.

قبل از شیوع بیماری همه گیر کرونا، در شهرستان خرمدره با مساعدت 
کانون بازنشستگان هرروز صبح به اتفاق پیشکسوتان برنامه ورزشی 
صبحگاهی داشتیم که این امر در شادابی و سالمت بازنشستگان عزیز 
بسیار مثمر ثمر بود که امیدوارم با از بین رفتن این ویروس منحوس مجدد 

در خدمت بازنشستگان گرامی شهرستان باشیم.
دوران بازنشستگی را چگونه سپری می کنید؟

دوران بازنشستگی برای ما که یک عمر در تالش و فعالیت بودیم خیلی 
حساس است و اگر به یکباره این فعالیت ها را کنار بگذاریم منجر به 
افسردگی خواهد شد فلذا ورزش و فعالیت های جسمی نقش موثری در 

سالمت روح و روان و جسم ما بازنشستگان دارد.
بنده خودم با اینکه ۵7 سال سن دارم در حال حاضر ۵000 متر را تنها در 
22 دقیقه طی میکنم و این آمادگی به دلیل ورزش مستمر در طول دوران 

جوانی و همچین در دوران بازنشستگی می باشد.
شما از بازنشستگان فعال و پویای ناجا هستید، چه توصیه ای برای 
سایر بازنشسته ها در جهت استفاده بهینه از دوران بازنشستگی 

دارید؟
با عنایت به اینکه ورزش در دوران بازنشستگی و سالمندی در کنار تغذیه 
مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است توصیه من به بازنشستگان عزیز 
این است که ورزش و فعالیت جسمانی را در برنامه روزانه خود قرار دهند و 
حداقل روزی نیم ساعت تا یک ساعت ورزش ساده مثل پیاده روی انجام 
دهند که ضمن غلبه بر مشکالت زندگی و زندگی ماشینی، از سالمت 

جسم و روح نیز برخوردار گردند.
بعضی از بازنشسته ها معتقدند این دوران دیگر زمان ورود به 
ورزش یا دیگر فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و... نیست، شما چه 

توصیه ای دارید؟
من این حرف را قبول ندارم، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی 
مختص زمان خاصی از دوران زندگی نیست. انسان در هر سن و سالی  
می تواند وارد این عرصه ها بخصوص ورزش شود. من معتقدم ورزش کردن 
برای هرسنی الزم است، اما برای بازنشستگان و افراد مسن واجب است، 
چرا که ورزش هم نقش پیشگیری از بیماری ها داشته و هم در رضایت از 

زندگی موثر است.
یکی دیگر از فواید ورزش، تجدید خاطره با همکاران و دوستان قدیمی در 

هنگام حضور در تیم های ورزشی می باشد.

سروان بازنشسته علی داودیان
مصاحبه با یک نخبه ورزشی
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بمناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و 
دهه مبارک فجر

دهه فجر انقالب اسالمی، گرامیداشت روز های سرنوشت ساز ملت ایران، 
از تاریخ 12 تا 22 بهمن سال 13۵7 است. این ایام پاسداشت وقایعی 
همچون بازگشت امام خمینی )ره( به ایران اسالمی پس از 1۵ سال تبعید 
و اعالم تشکیل دولت موقت، پیوستن بسیاری از ارتشیان به انقالب و بیعت 
نیروی هوایی با امام بزرگوار، شکست حکومت نظامی  با حضور شکوهمند 
مردم در صحنه به فرمان امام خمینی )ره(، فتح مراکز مهمی همچون صدا 
و سیما و پادگان های نظامی است، که سرانجام پیروزی انقالب اسالمی را 

در پی داشت.
مردم ایران، ایام دهه فجر و سالروز استقالل و آزادی خود از چنگال 
استکبار جهانی را، که مرهون خون های مطهر شهیدان و مجاهدت های 
ملت ایران و رهبری امام خمینی )رحمة اهلل علیه( بود؛ هرساله جشن 
می گیرند و امیدوارند که این انقالب به انقالب جهانی حضرت مهدی 
)عّجل اهلل فرجه الشریف(، متصل شده و جشن برپایی حکومت عدل الهی را 

در عصر حضور حضرت قائم )عّجل اهلل فرجه الشریف( پاس بدارند.
ورود امام خمینی و پیروزی انقالب

امام خمینی )ره( ، باوجود همه ممانعت ها در تاریخ 12 بهمن 13۵7 قدم 
در فرودگاه مهرآباد نهاد و در میان استقبال بی سابقه 33 کیلومتری مردم، 
وارد بهشت زهرا شد و با قاطعیت و صالبت و بیان مواضع خود، امکان 
برنامه ریزی و عکس العمل را از وابستگان رژیم که در فکر توطئه بودند، 

گرفت.
در فاصله کوتاه ورود امام خمینی )ره( تا پیروزی انقالب اسالمی، تحّوالت 
عظیمی در کشور رخ داد که به پیروزی انقالب اسالمی انجامید و بعد ها 
دهه فجر نام گرفت. در این فاصله کوتاه، دولت موّقت از سوی ایشان به 

مردم معّرفی گردید.
آخرین توطئه رژیم برای سرکوبی قیام ملّت ایران استفاده از توطئه 
حکومت نظامی و انجام کودتا بود. بختیار نخست وزیر دست نشانده رژیم 
پهلوی با حمایت امریکا و به عنوان یک چهره ملی قصد مهار انقالب و 
خاموش کردن شعله های قیام را داشت و می کوشید که با قانونی جلوه 
دادن دولت خود، قیام مردم را سرکوب نماید. او مخالفت خود را با بازگشت 
امام )قدس سره( اعالم، و دستور بسته شدن فرودگاه های کشور را می دهد.

اما فرمان تاریخی امام مبنی بر بی اعتنایی به حکومت نظامی این توطئه 
شوم را خنثی کرد. به دنبال این اعالمیه، حکومت نظامی توّسط مردم 

شکسته شد و مردم یکباره به خیابان ها ریختند و با سنگربندی خیابان ها 
عبور ستون های انحرافی ارتش را سد کرده و در برابر بازمانده های رژیم به 
دفاع مسلّحانه پرداختند، به فاصله کوتاهی مقّر فرماندهان ارتش، نخست 
وزیری و... به محاصره نیرو های انقالب درآمد و نظامیان گروه گروه به مردم 

پیوستند.
سرانجام روز سرنوشت فرا رسید و در 22 بهمن 13۵7 نظام پوسیده 2۵00 
ساله شاهنشاهی فرو ریخت و مبارزه 1۵ ساله مردم به رهبری امام خمینی 

)ره( به ثمر نشست و انقالب شکوهمند اسالمی در ایران، پیروز گردید.
وقایع تاریخی منجر به دهه فجر

انقالب اسالمی با شهادت مشکوک آیت اهلل سیدمصطفی خمینی در 
نجف اشرف توسط عوامل رژیم شاهنشاهی وارد مرحله تازه ای شد و امواج 
خوروشانی در بین مردم به پا کرد، اما امام خمینی این حادثه را از الطاف 

خفیه الهی دانستند. 
 قیام ۱۹ دی قم 

روز 17 دی 13۵6، مقاله ای تحت عنوان »ایران و استعمار سرخ و سیاه« با 
نام مستعار »احمد رشیدی مطلق« در روزنامه اطالعات به چاپ رسید که 
در آن به بهانه سالروز کشف حجاب جمالت جسارت آمیزی به روحانیت و 
به ویژه به شخص امام خمینی )ره( به عنوان مخالفان ترّقی و پیشرفت و 
مرتجعینی که نباید مجال ابراز وجود و عقیده پیدا کنند، نوشته شد. انتشار 
این مقاله که با دستور مستقیم دربار تهیه شده بود، موجب اعتراض شدید 
و گسترده در سراسر کشور بویژه در حوزه علمیه قم شد، بطوری که هزاران 
نفر از طالب و مردم با حرکت دسته جمعی به طرف منازل مراجع اعتراض 
شدید خود را نسبت به این اهانت به امام )رحمة اهلل علیه(، بیان کردند. در 
19 دی ماه در تظاهراتی که به همین مناسبت در قم بر پا شده بود عده ای 
از تظاهرکنندگان توسط نیرو های رژیم شهید و مجروح شدند. به دنبال 
این کشتار وحشیانه تا چندین روز حوزه ها و بازار قم تعطیل و تظاهرات 

پراکنده ادامه یافت.
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 قیام ۲۹ بهمن تبریز
در 29 بهمن ۵6 حرکتی که از قم شروع شده بود در تبریز تبدیل به موجی 
خروشان شد. در چنین روزی در حالی که هزاران نفر از مردم تبریز قصد 
داشتند در مجلس ختم شهدای قم شرکت کنند با در های بسته مسجد 
روبرو شدند از این رو بین مردم و نیرو های رژیم زد و خورد در گرفت که 

عده ای از تظاهرکنندگان شهید و مجروح شدند.
بدنبال کشته و مجروح شدن تظاهر کنندگان، مردم عصبانی سینماها، 
مشروب فروشی ها، بانک ها و... را به آتش کشیده و از این تاریخ جنبش وارد 

مرحله جدیدی گردید.
عید فطر سال ۱۳۵۷

جمشید آموزگار که در سال 13۵6 به جای امیر عباس هویدا بر مصدر 
نخست وزیر تکیه زده بود با گسترش امواج انقالب اسالمی مجبور به 
استعفا شد و جعفر شریف امامی که با شعار دولت آشتی ملی سعی در 
فریب انظار عمومی داشت به نخست وزیری رسید، او تاریخ شاهنشاهی را 
لغو و قمارخانه ها را تعطیل و مطبوعات را آزاد و حزب رستاخیز را منحل 
کرد، اما هشیاری رهبری انقالب و مردم مسلمان نقشه رژیم را نقش بر 

آب کرد.
روز 13 شهریور 13۵7 نماز عید فطر در قیطریه تهران به امامت آیت اهلل 
مفتح به نحو بی نظیری برگزار شد. عید فطر ۵7 و شتاب انقالب با آغاز 
ماه رمضان و برگزاری مجالس و محافل متعّدد در شهر های کشور نهضت 
اسالمی شتاب بیشتری به خود گرفت. بر اثر روشنگری هایی که توسط 
سخنرانان و گویندگان مذهبی در این ماه در مساجد صورت می گرفت، 
تظاهرات و راهپیمایی های سراسری در ایران شکل گرفت. رژیم شاه نیز 
برای مقابله با تظاهرکنندگان سعی می کرد از هر طریق اعم از کشتار، اعالم 
حکومت نظامی، ایجاد هرج و مرج و... تظاهرات مردم را سرکوب کند، ولی 
این اعمال وحشیانه نتیجه عکس داد بطوری که در عید فطر ۵7 دریایی 
از انسان ها پس از نماز عید به خیابان ها ریختند و خواستار برپایی حکومت 
اسالمی شدند. نماز عید فطر سال ۵7 روزنه امید و نقطه عطفی جدید در 
تاریخ مبارزات مردم و نهضت روحانیت بود که باید آن را طلیعه رهایی ملت 
ستمدیده ایران از قید و بند قدرت های استعماری و حکومت دست نشانده 

پهلوی دانست.
 تظاهرات ۱۷ شهریور

در پی تظاهرات میلیونی عید فطر، نهضت فراگیر شد بطوری که در فاصله 
بین عید فطر و هفده شهریور مردم تهران هر روزه به خیابان ها ریخته و 
خواستار الغای رژیم شاهنشاهی و ایجاد حکومت اسالمی می شدند. روز 

هفده شهریور نیز مانند روز های قبل قرار بر راهپیمایی و تظاهرات بود.
شاه که از تظاهرات مردم در روز های قبل به شدت ناراحت بود به فکر 
چاره افتاد. به همین دلیل ضمن اعالم حکومت نظامی در تهران و چند 

شهر دیگر در روز هفده شهریور تصمیم گرفت با یک کشتار وسیع 
مردم را مرعوب کرده و به خیال خام خود تا سال ها شعله های نهضت 
را خاموش سازد. صبح روز هفده شهریور که اکثر مردم از اعالم حکومت 
نظامی بی خبر بودند همانند روز های گذشته در میدان شهدا تجمع کرده تا 
راهپیمایی دیگری ترتیب دهند که ناگهان ارتش شاه از زمین و هوا به روی 
مردم بی دفاع آتش کشود و خیابان های اطراف را غرق در خون نمود. 17 
شهریور 13۵7 بدین شکل در تاریخ انقالب به جمعه سیاه معروف گردید.

هجرت امام به فرانسه
امام خمینی در 13 مهر 13۵7 عازم فرانسه شدند، و از آنجا سکان کشتی 
مردم را در امواج خوروشان انقالب اسالمی هدایت نمودند. در پی این 
هجرت تعیین کننده، دنیا متوّجه ایران شد و امام توانستند با استفاده از 
وسایل ارتباط جمعی دنیا از طریق ایراد سخنرانی ها و مصاحبه ها صدای 
مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند و در نهایت موفق شدند با رهبری 

خردمندانه خود تمام توطئه های داخلی و خارجی را خنثی نمایند.  
 تظاهرات تاسوعا و عاشورا

پس از هجرت تاریخ ساز امام به فرانسه چند حادثه مهّم از جمله آتش 
کشیدن مسجد جامع کرمان، حادثه سیزده آبان و حمله به بارگاه و صحن 
امام رضا )علیه السالم( رخ داد که هر کدام نقطه عطفی در تاریخ انقالب 
اسالمی بودند، ولی آنچه کاخ ستم شاهی را به لرزه درآورد و شکست 
ابرقدرت ها را در مقابل کلمه حق به ثبت رساند مبارزات ماه محرم بود. امام 
خمینی )ره( در پیامی به ملت ایران چنین فرمودند: "با حلول ماه محرم، 
ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد، ... بر عموم ملت بپاخاسته است 
که با تمام قدرت مخالفت خود را با شاه گسترش و ادامه دهند و او را از 

سلطه خطرناکش به زیر کشند"
تظاهرات تاسوعا و عاشورا، عمال به صورت همه برسی بر ضد رژیم 
شاهنشاهی درآمد و مردم در شعارهای شان خواستار استقالل آزادی و 

جمهوری اسالمی شدید.
 پیروزی نهایی

آخرین تیر ترکش شاه و اربابان غربی اش، نخست وزیری شاپور بختیار از 
اعضای قدیمی جبهه ملی بود که با شعار سوسیال دموکراسی آمده و خود 

را مرغ طوفان می دانست.
انجام  از  مانع  ایران  در  را  )ره(  امام خمینی  بختیار که حضور  دولت 
توطئه هایش می دید، فرودگاه ها را بست تا حداقل سفر امام به تعویق 
افتد. در فاصله فرار شاه تا ورود امام )رحمة اهلل علیه( دو راهپیمایی بزرگ و 
میلیونی اربعین و 28 صفر و تحصن علما و روحانیون در مسجد دانشگاه 
تهران نیز صورت گرفت که هر کدام پایه های رژیم شاه را متزلزل تر کرد و 
سر انجام روز 12 بهمن 13۵7 حضرت امام پس از 1۵ سال تبعید به ایران 
باز گشتند، ورود امام به میهن را میلیون ها نفر از تهران و سایر نقاط کشور 
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استقبال کردند، امام خمینی )ره( بس از ورود به تهران ضمن حضور بر 
مزار هزاران شهید انقالب اسالمی، در سخنرانی خود در بهشت زهرا، دولت 
بختیار را غیر قانونی اعالم نمود و فرمودند که بزودی به بشتوانه رای ملت 

و حق شرعی خود دولت تعیین می کنند.  
امام در 16 بهمن،  مهندس بازرگان را به نخست وزیری دولت موقت 
منسوب نمودید. در روز 19 بهمن، پرسنل نیروی هوائی ارتش به محضر 
امام رسیدند و با ایشان بیعت نمودند. شب 21 بهمن در نیروی هوائی 
تهران در گیری مسلحانه بین عده ای از افراد این نیرو و گارد شاهنشاهی 
پیش آمد که با دخالت مردم، درب پادکان ها به روی مردم باز شد و 
سالح هائی به دست مردم افتاد. آخرین توطئه رژیم برای سرکوب قیام 
ملت ایران کودتا بود. سران ارتش دست اندر کار کودتا شدند و در روز 21 
بهمن از ساعت 4 بعد از ظهر اعالم حکومت نظامی شد، اّما فرمان تاریخی 
امام مبنی بر بی اعتنایی به حکومت نظامی این توطئه شوم را خنثی کرد.  
مردم در روز 22 بهمن به مراکز دولتی نظامی، انتظامی و رادیو و تلفزیون 
یورش برده و آن ها را فتح کردند، با فرار بختیار از ایران و اعالم بی طرفی 
از سال ها  ایران پس  اسالمی  انقالب  بهمن 13۵7  روز 22  ارتش در 
مجاهدت ایثار، فداکاری و مقاومت در راه رضای الهی با رهبری بی نظیر 
حضرت امام خمینی و به همت مردم سرافراز ایران به بیروزی نهائی رسید.

اصطالح دهه فجر
اصطالح دهه فجر، با الهام از آیات نخستین سوره مبارکه فجر برای اشاره 
به روز های 12 تا سپیده دم 22 بهمن به کار می رود. »َفْجر«، در اصل به 
معنی شکافتن وسیع است، و از آنجا که نور صبح تاریکی شب را می شکافد، 

از آن تعبیر به »فجر« شده است.  
 بعضی »فجر« را در این آیه، به معنی مطلق آن یعنی »سپیده صبح« 
تفسیر کرده اند، که مسلماً یکی از نشانه های عظمت خداوند است، نقطه 
عطفی است در زندگی انسان ها و تمام موجودات زمینی، و آغاز حاکمیت 
نور و پایان گرفتن ظلمت است، آغاز جنبش و حرکت موجودات زنده، و 
پایان یافتن خواب و سکوت است، و به خاطر این حیات، خداوند به آن 

سوگند یاد کرده.  
بنابراین، درخشیدن اسالم و نور پاک محّمدی )صلی اهلل علیه و آله وسلّم( در 
تاریکی عصر جاهلیت یکی از مصادیق فجر است، و همچنین درخشیدن 
سپیده صبح قیام مهدی )علیه السالم( به هنگام فرو رفتن جهان در تاریکی 
و ظلمت ظلم و ستم، مصداق دیگری از آن محسوب می شود. قیام 
عاشورای حسینی در آن دشت خونین »کربال«، شکافتن پرده های تاریک 
ظلم »بنی امیه«، و نشان دادن چهره واقعی آن دیوصفتان مصداق دیگر 
فجر بود. همچنین، تمام انقالب های راستینی که بر ضد کفر،  جهل، ظلم 
و ستم در تاریخ گذشته و امروز انجام می گیرد و حتی نخستین جرقه های 
بیداری که در دل های تاریک گنهکاران ظاهر می شود، و آن ها را به توبه 

دعوت می کند، »فجر« است.  
 براین اساس می توان گفت که یکی از بارزترین مصادیق فجر در عصر 

حاضر، انقالب اسالمی ایران است.
دهه فجر در کالم امام راحل

اکنون که کشور ما دهه فجر و سالروز استقالل و آزادی خود را از چنگال 
ابَرجنایتکاران جشن می گیرد و امید است به همین زودی جشن سقوط 
حکومت بعثی عراق را بگیریم، این جانب سالروز پیروزی اسالم و کشور و 
دهه مبارک فجر را به ملت محترم و خصوص شهدا و مجروحین و معلولین 
و بازماندگان و متعلقان آنان تبریک عرض می کنم. پیروزی ها و سرافرازی ها 
و افتخارات ملت، مرهون فداکاری این عزیزان و همرزمان آنان است. این 
فداکاران نشان های افتخار بر بازوی ملت و جبین امت اند. تاریخ مجاهدات 
آنان را ضبط و مالئکةاهللَّ در دفاتر ملکوتی ثبت می نمایند.  خداوند تبارک 
و تعالی از رحمت سرشار خود، شهیدان را برخوردار و آسیب دیدگان و 
بازماندگان شهدا و خاندان این عزیزان را سالمت و سعادت ابدی عنایت 

فرماید.
سالم بر ملت مبارز و درود بر شهیدان و رزمندگان آسیب دیده و افتخار و 

سعادت و پیروزی برای مجاهدین اسالم در جبهه های دفاع از حق.
دهه فجر از نگاه مقام معظم رهبری

مقطع  اسالمی،  ارزش های  اسالم، خاستگاه  طلوع  فجر، سرآغاز  دهه 
رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا 
ساخته است. در دهه فجر اسالم تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ 
ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند به شمارمی رود. تا قبل از انقالب 
اسالمی، در ایران نظام اسالمی وجود نداشت و رابطه پادشاهان با مردم 
رابطه »غالب و مغلوب« و »سلطان و رعیت« بود و پادشاهان احساس 
می کردند که فاتحینی هستند که بر مردم غلبه یافته اند و حضرت امام 
)رضوان اهلل تعالی علیه( این سلسله معیوب را قطع کردند و نقطه ی عطفی 
در تاریخ ایران بوجود آوردند و شمشیر اسالم مردم را علیه دشمنان اسالم، 

مردم و استعمارگران به کار گرفتند.
دهه انقالب از ترشحات اسالم است و آئینه ای است که خورشید اسالم در 
او درخشید و این دهه باید با عظمت هرچه تمامتر برگزارشود. این مراسم 
را با هیجان های عاطفی صحیح باید با طراوت و تازه کرد. در مذهب ما، 
احساسات، گریه و شادی،  حب و بغض و عشق و نفرت جایگاه واالیی دارد. 
از این رو جشن های دهه فجر می بایستی همچون مراسم و اعیاد مذهبی 

گرامی داشته شود و مردمی باشد.
آنچه که برای ما الزم است، این است که آحاد مردم، مسئولین، غیر 
مسئولین، بخصوص جوان ها، بخصوص کسانی که سخن و حرفشان تاثیر 
دارد، احساس مسئولیت حضور در صحنه را از دست ندهند. هیچ کس 

نگوید من تکلیفی ندارم، من مسئولیتی ندارم؛ همه مسئولند.  
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سالروز رحلت حضرت ام البنین )س( روزی که در تقویم ما به عنوان 
" روز بزرگداشت مادران و همسران شهدا" نام گذاری شده است.

ام البنین )س( بانوی ایثاگر که اگر چه خود در دشت کربال حضور 
تفکر حسینی و شجاعت  نگاه والیتمدار،  ایمان،  اما عطر  نداشت، 
ایثارگری یک مسلمان معتقد را قطره قطره در کام فرزندانش نشاند 
و الله صفت چنان بارشان آورد که دشت تفتیده کربال را همیشه 

تاریخ منقش به زیباترین مفاهیم همان شهادت کردند.
و ما به خود چه مفتخریم که مادران ایران زمین در کربالی جنوب 
و غرب ایران، چون ام البنین )س( با تقدیم عزیزترین داشته های 
خود، همسران و فرزندانشان، تاریخ را به گونه ای دیگر در حمایت از 

حسین زمان، خمینی بت شکن؛ تکرار کردند و چه زیبا نقش آفرین 
بازسازی این تاریخ پرشکوه شدند.

مادرانی که اگر چه خود در خاکریزهای دفاع از کیان اسالم و خاک 
وطن در برابر یزیدیان زمان حضور نداشتند اما خطوط مقدم پر از 
رزمندگانی بود که در دامن این رادزنان پرورش یافته بودند و غریو 
اهلل اکبرشان، پاسخ هل من ناصر ینصرنی نائب بر حق امام زمانشان 

بود.
رهروان فاطمی؛  پای در جای پای ام البنین "مادر چهار شهید و 
معلم علم دار کربال" گذاشتند و چون او فاطمه وار هستی خود را بر 

سر دفاع از والیت و اسالم به درگاه خدا ارزانی داشتند.

گره  گرامیشان  مادر  نام  به  السالم(  مسیح)علیه  حضرت  داستان 
حضرت  که  شده  باعث  ایشان  خلقت  نوع  که  چرا  است؛  خورده 
عیسی با عناوینی چون "ابَْن َمْریََم"، "ِعیَسی ابَْن َمْریََم" و "الَْمِسیُح 

ابُْن َمْریََم" به مادر بزرگوارشان نسبت داده شود.
شخصیت  یک  عنوان  به  را  علیها(  اهلل  مریم)سالم  حضرت  قرآن 
با عنوان: بانوی  برجسته و ویژه معرفی می کند و از آن حضرت 
برگزیده، پاک و مطهر، بهترین زنان عصر خود، مظهر عفاف، الگوی 
مومنان، دختری عابد، بسیار راستگو و هم سخن با فرشتگان یاد 
شده است. در آیات 42 و 43 سوره آل عمران به برخی از این فضائل 
اشاره شده است: »َو اِْذ قالَِت الَْمالیَِکُه یا َمْریُم اِنَّ اهللَّ اْصَطفاِک َو 
ِِّک َو  َرِک َو اْصَطفاِک َعلی نِساِء الْعالَمیَن« * »یا َمْریُم اْقُنتی لَِرب َطهَّ
اْسُجدی َو اْرَکعی َمَع الّراِکعیَن«؛ )و ]به یاد آورید[ هنگامی را که 
فرشتگان گفتند: ای مریم! خدا تو را برگزیده و پاک ساخته؛ و بر 
تمام زنان جهان، برتری بخشیده است. * ای مریم! ]به شکرانه این 

نعمت[ برای پروردگار خود، خضوع کن و سجده به جا آور؛ و با 
رکوع کنندگان، رکوع کن(.

قرآن کریم همچنین در آیه 12 سوره تحریم حضرت مریم)سالم 
اهلل علیها( را در زمره مطیعان و الگوی پاکدامنی قرار داده است: 
َِّتی اَْحَصَنْت َفْرَجها َفَنَفْخنا فِیِه ِمْن ُروِحنا َو  »َو َمْریَم ابَْنَت ِعْمراَن ال
ِّها َو ُکُتِبِه َو کانَْت ِمَن الْقانِِتیَن«؛ )و همچنین به  َقْت بَِکلِماِت َرب َصدَّ
مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت، و ما از روح 
را  کتابهایش  و  پروردگار خویش  کلمات  او  دمیدیم؛  آن  در  خود 

تصدیق کرد و از مطیعان ]فرمان خدا[ بود(.
به جهت همین ویژگی هاست که یکی از برجسته ترین کارهای مسیح 
احترام به مقام واالی مادر است که در سوره مریم، آیه 32 به آن اشاره 
ا«؛ )و مرا نسبت به  ا بِوالَِدتی َو لَْم یَْجَعلْنی َجبَّاراً َشِقیًّ شده است: »َو بَرًّ

مادرم نیکوکار قرار داده؛ و جّبار و عصیانگر قرار نداده است(.
خلقت مسیح)علیه السالم(:

روز تکریم مادران و 
همسران شهدا

نگاه قرآن به شخصیت حضرت عیسی مسیح)ع(

                         به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنین )س(  
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قرآن خلقت عیسی)علیه السالم( را در سوره آل عمران، آیه ۵9 
ِ َکَمَثِل آَدَم  مورد بررسی قرار داده است: »إِنَّ َمَثَل ِعیسی  ِعْنَد اهللَّ
بدون  انسان روی زمین،  اولین  به عنوان  آدم  تُراٍب... «.  ِمْن  َخلََقُه 
دخالت پدر و مادر خلق شد؛ خلقت عیسی سخت  تر از آفرینش 
آدم نبود. او پدر و مادر نداشت و همان خدایی که آدم را بدون پدر 
و مادر آفرید، قادر خواهد بود که عیسی بن مریم را بدون پدر خلق 
کند. از این جهت آفرینش حضرت عیسی مانند آفرینش حضرت 
آدم)علیهم السالم( است. اگر عیسی بدون پدر از مادر متولّد شد، 

حضرت آدم بدون  آنکه پدر و مادری داشته باشد به دنیا آمد.
این استدالل به ادعای کسانی پاسخ می  دهد که به خلقت مسیح 
به  پدر  بدون  السالم(  اگر مسیح)علیه  یعنی  وارد می کنند.  ایراد 
یا عین خدا  بر فرزند خدا  دنیا آمد، جای تعجب نیست، و دلیل 
بودن نمی  باشد، چون خلقت آدم)علیه السالم(، از این هم شگفت  
انگیزتر بود، او بدون پدر و مادر به دنیا آمد و این گونه کارها برای 
خداوند دشوار نیست. به همین دلیل زمانی که مریم بیان می کند 
که چگونه برای من پسری خواهد بود در حالی که هیچ بشری با 
... قرآن در سوره مریم، آیه21 در جواب  ازدواج نکرده است  من 
لَِنْجَعلَُه  َو  َهیٌِّن  َعلَيَّ  ُهَو  ُِّک  َرب قاَل  َکذلِِک  فرماید: »قاَل  مریم می 
آیًَة لِلنَّاِس َو َرْحَمًة ِمنَّا َو کاَن أَْمراً َمْقِضیًّا«؛ )گفت: چنین است ]که 
گفتی ، ولی[ پروردگارت فرموده است: این کار بر من آسان است 
و ]فرزندی بدون ازدواج به او بخشیدن[ برای این ]است[ که او را 
نشانه ای ]از قدرت خود[ برای مردم و رحمتی از سوی خود قرار 

دهیم؛ و این کار شدنی است(.
در سوره یس، آیه 82 هم به این مطلب اشاره شده که آفرینش 
موجودات برای خدا مشکل نیست: »...ثُمَ  قاَل لَُه ُکْن َفَیُکوُن«؛ )...

زنده[  درنگ]موجود  بی   باش؛ پس  فرمود:  ]موجود[  او  به  سپس 
شد(. مضمون این آیه، در چندین سوره از قرآن تکرار شده است.

)1( کسی که قدرت نامحدود دارد، تقسیم کارها به مشکل و آسان، 
یا  برگ،  آفرینش یک  او  برای  و  داشت  نخواهد  مفهومی  او  برای 
خلقت یک جنگل در هزاران کیلومتر یکسان است، و آفرینش یک 

ذره خاک با منظومه شمسی، مساوی می باشد.)2(
خداوند در سوره مومنون، آیه ۵0 خلقت حضرت عیسی را یکی 
ابَْن  َجَعلَْنا  فرماید"َو  می  و  کرده  بیان  خود  قدرت  های  نشانه  از 
ُه آیًَة"  )ما فرزند مریم و مادرش را نشانه  ای از عظمت و  َمْریََم َو أُمَّ
قدرت خود قرار دادیم(. تعبیر به »ابن مریم« بجای »عیسی « برای 
توجه دادن به این حقیقت است که او تنها از مادر و بدون دخالت 
پدری به فرمان پروردگار متولد شد، و این تولد خود از آیات بزرگ 
با  رابطه ای  استثنایی  تولد  این  که  آنجا  از  و  بود  پروردگار  قدرت 
عیسی و رابطه  ای با مادرش مریم دارد هر دو را به عنوان یک آیه 

و نشانه می  شمرد چرا که این دو )تولد فرزندی بدون دخالت پدر 
و همچنین باردار شدن مادری بدون تماس با مرد( در واقع یک 

حقیقت بودند با دو نسبت متفاوت.)3(
پیامبری و مقامات معنوی و اخالقی مسیح)علیه السالم(:

قرآن با ذکر القابی پر معنی مقام و شخصیتی متعالی از حضرت 
عیسی)علیه السالم( ارائه کرده است. برخی از این القاب عبارتند 
َو  الُدنیا  فِی  الَحّق")4(؛ "َوجیَهاً  ُمباَرکاً"؛ "َقوُل  از"َزّکّی"؛ "َجَعلَنی 
"َرسُوُل  ِمَن اهللِ"؛  الُمقَربین"؛ »َکلَمة اهللِ")۵(؛"ُروٌح  "ِمَن  االِخرة"؛ 
اهللِ" )6( همچنین در آیه 8۵ سوره انعام وی را در زمره صالحان 
الِحیَن"  قرار داده است"َو َزَکِریَّا َو یَْحیی َو عیسی َو إِلْیاَس ُکلٌّ ِمَن الصَّ

این توصیف ها نشان از عظمت و بزرگی آن حضرت دارد.
اولین اعجاز و کرامات مسیح در همان لحظات اولیه تولد نمایان شد 
و حضرت در حالی که در گهواره بود خود را عبد و بنده خدا معرفی 
کرد که از طرف خدا به عنوان پیامبر انتخاب، و به او کتاب )انجیل( 
داده شده و او را مایه برکت، تسکین و آرامش قرار داده است. آیات 
29 و 30 سوره مریم به این موضوع اختصاص دارد "َفَأشاَرْت إِلَْیِه 
ِ آتانَِي  ِّي َعْبُد اهللَّ ا " ؛ "قاَل إِن قالُوا َکْیَف نَُکلُِّم َمْن کاَن فِي الَْمْهِد َصِبیًّ
ا" ؛ )مریم به نوزاد اشاره کرد ]که از او بپرسید[  الِْکتاَب َو َجَعلَني  نَِبیًّ
گفتند: چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم( * )نوزاد 
]از میان گهواره[ گفت: همانا من بنده خدا هستم، به من کتاب عطا 

کرده و مرا پیامبر قرار داده است(.
نحوه گفتگوی آن حضرت با پروردگار در سوره مائده، آیه 116، گویای 
عیسی)علیه  به  خداوند  که  زمانی  است.  آن حضرت  عملی  اخالق 
السالم( می  گوید: )آیا تو به مردم  گفتی که من و مادرم را عالوه بر 
 ُ خداوند معبود خویش قرار دهید، و پرستش کنید؟(؛ "َو إِْذ قاَل اهللَّ
یا ِعیَسی ابَْن َمْریََم أَ أَنَْت ُقلَْت لِلنَّاِس اتَِّخُذونِي َو أُمِّي إِلَهْیِن ِمْن ُدوِن 
ِ". مسیح با نهایت احترام در برابر این سؤال، نخست زبان به تسبیح  اهللَّ
خداوند از هر گونه شریک و شبیه گشوده و می  گوید: )خداوندا! پاک و 
منزهی از هر گونه شریک(؛ "قاَل ُسْبحانََک"  سپس در ادامه می گوید: 
)چگونه ممکن است چیزی را که شایسته من نیست بگویم(؛ "ما یَُکوُن 

" لِي أَْن أَُقوَل ما لَْیَس لِي بَِحقٍّ
در حقیقت نه تنها گفتن این سخن را از خود نفی می  کند، بلکه 
می  گوید اساسا من چنین حقی را ندارم و چنین گفتاری با مقام و 

موقعیت من هرگز سازگار نیست.)7(
مواهب الهی بر مسیح)علیه السالم(:

و  او  به  که  مواهبی  و  مسیح   سرگذشت حضرت  از  بخشی  قرآن 
امتش ارزانی شده در سوره مائده، آیه 110 به این صورت بیان می 
کند: خداوند خطاب به مسیح)علیه السالم( می فرماید: )بیاد بیاور 
هنگامی را که خداوند به عیسی بن مریم فرمود: نعمتی را که بر تو 
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ُ یا ِعیَسی ابَْن  و بر مادرت ارزانی داشتم متذکر باش(؛ "إِْذ قاَل اهللَّ
َمْریََم اْذُکْر نِْعَمِتي َعلَْیَک َو َعلی  والَِدتَِک "

1-تقویت با روح القدس: "إِْذ أَیَّْدتَُک بُِروِح الُْقُدِس "؛ )تو را با روح 
القدس تقویت کردم(. مراد از روح القدس، فرشته وحی جبرئیل و 
یا همان نیروی غیبی که عیسی را برای انجام معجزات و تحقق 
بخشیدن به رسالت مهمش تقویت می  کرد، این معنی در غیر انبیاء 

نیز به درجه ضعیف تر وجود دارد.
2- سخن گفتن درگهواره: "گُتَکلُِّم النَّاَس فِي الَْمْهِد َو َکْهاًل"؛ )به تایید 
روح القدس با مردم در گهواره و به هنگام بزرگی و پختگی سخن می  
گفتی(. اشاره به اینکه سخنان تو در گاهواره همانند سخنان تو در بزرگی، 

پخته و حساب شده بود، نه سخنان کودکانه و بی ارزش.
3-تعلیم حکمت، تورات و انجیل: "َو إِْذ َعلَّْمُتَک الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة َو 
التَّْوراَة َو اْلِنِْجیلَ "؛  )کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو تعلیم 
دادم(. ذکر تورات و انجیل بعد از ذکر کتاب با اینکه از کتب آسمانی 

است، در حقیقت از قبیل تفصیل بعد از اجمال است.
یِن َکَهْیَئِة  4- زنده کردن پرندگان به اذن خدا: "َو إِْذ تَْخُلُق ِمَن الطِّ
ْیِر بِإِْذنِي َفَتْنُفُخ فِیها َفَتُکوُن َطْیراً بِإِْذنِي " ؛ )از ِگل به فرمان من  الطَّ
چیزی شبیه پرنده می ساختی سپس در آن می  دمیدی و به اذن 

من پرنده زنده  ای می  شد(.
۵- شفای بیماران خاص: "َو تُْبِرُئ اْلَْکَمَه َو اْلَبَْرَص بِإِْذنِي" ؛ )کور مادرزاد 

و کسی که مبتال به بیماری پیسی بود به اذن من شفا می  دادی(.
6- زنده کردن مردگان: "َو إِْذ تُْخِرُج الَْمْوتی  بِإِْذنِي "؛ )مردگان را به 

اذن من زنده می  کردی(.
7-حمایت در برابر بنی اسرائیل: خداوند در ادامه آیه می فرماید: من 
در برابر این همه هیاهو و دشمنان سر سخت و لجوج تو را حفظ کردم 
تا دعوت خود را پیش ببری: "َو إِْذ َکَفْفُت بَِني إِْسرائِیَل َعْنَک إِْذ ِجْئَتُهْم 
َِّذیَن َکَفُروا ِمْنُهْم إِْن هذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمِبینٌ "؛ )و ]به یاد  بِالَْبیِّناِت َفقاَل ال
آور[ هنگامی ]را[ که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو، باز داشتم؛ 
در آن زمان که دالیل روشن برای آنها آوردی، ولی جمعی از کافران 

آنها گفتند: »اینها جز سحر آشکار نیست"(.
در این آیه چهار بار کلمه »باذنی«؛ )به فرمان من( تکرار شده است، 
الوهیت در مورد حضرت مسیح)علیه  تا جایی برای غلو و ادعای 
السالم( باقی نماند، یعنی آنچه او انجام می  داد گرچه بسیار عجیب 
و شگفت  انگیز بود، و به کارهای خدایی شباهت داشت ولی هیچ 
یک از ناحیه او نبود بلکه همه از ناحیه خدا انجام می  گرفت، او 
بنده  ای بود سر بر فرمان خدا و هر چه داشت از طریق استمداد از 

نیروی الیزال الهی بود.)8(
نفی اولوهیت و تثلیث از مسیح)علیه السالم(:

و  »تثلیث  مساله  مسیحیت،  جامعه  انحرافات  مهمترین  از  یکی 

خدایان سه  گانه« است و قرآن کریم با جمله  های کوتاه و مستدل 
آنها را از این انحراف بزرگ بر حذر مي دارد. نخست در سوره نساء، 
آیه171به آنان اخطار می  کند که در دین خود راه غلو را نپویند و 
جز حق در باره خدا نگویند: "یا أَْهَل الِْکتاِب ال تَْغُلوا فِي ِدیِنُکْم َو 
ِ إاِلَّ الَْحقَ "؛ )ای اهل کتاب ! در دین خود غلّو ]و  ال تَُقولُوا َعلَی اهللَّ
افراط[ نورزید، ]و از چهارچوب آیات نازل شده از سوی خدا و آنچه 
پیامبران به شما آموخته  اند، خارج نشوید[ و نسبت به خدا جز حق 
نگویید(. سپس در ادامه به چند نکته که هر کدام در حکم دلیلی 
بر ابطال تثلیث و الوهیت مسیح)علیه السالم( است اشاره می  کند:

ََّما  1- عیسی)علیه السالم( فقط فرزند مریم)علیها السالم( بود. "إِن
الَْمِسیُح ِعیَسی ابُْن َمْریَم"  این تعبیر )ذکر نام مادر عیسی در کنار 
نام او( که در شانزده مورد از قرآن مجید آمده است، خاطرنشان 
انسان در  افراد  السالم( هم چون سایر  مي سازد که مسیح)علیه 
و همانند سایر  را گذراند  دوران جنینی  و  قرار داشت  مادر  رحم 
افراد بشر متولد شد، شیر خورد و در آغوش مادر پرورش یافت، 
یعنی تمام صفات بشری در او بود. چگونه ممکن است چنین کسی 
که مشمول و محکوم قوانین طبیعت و تغییرات جهان ماده است 
آیه  در  که  »انما«  کلمه  باشد؟! مخصوصا  ابدی  و  ازلی  خداوندی 
اگر  که  گوید  می   پاسخ  نیز  توهم  این  به  است  آمده  بحث  مورد 
عیسی)علیه السالم( پدر نداشت مفهومش این نیست که فرزند خدا 

بود بلکه فقط فرزند مریم بود!
این  و   ،" ِ اهللَّ "َرُسوُل  بود:  خدا  فرستاده  السالم(  عیسی)علیه   -2

موقعیت نیز تناسبی با الوهیت او ندارد.
3- عیسی)علیه السالم( »کلمه« خدا بود که به مریم القا شد: "َو 
َکلَِمُتُه أَلْقاها إِلی  َمْریَمَ ".  در چند آیه قرآن از عیسی)علیه السالم( 
تعبیر به »کلمه« شده است و این تعبیر به خاطر آن است که اشاره 
به مخلوق بودن مسیح)علیه السالم( کند، همان طور که کلمات 
مخلوق ما است، موجودات عالم آفرینش هم مخلوق خدا هستند، 
و نیز همان طور که کلمات اسرار درون ما را بیان می  کند و نشانه 
 ای از صفات و روحیات ما است، مخلوقات این عالم نیز روشنگر 
از  مورد  به همین جهت در چند  صفات جمال و جالل خدایند، 
آیات قرآن به تمام مخلوقات اطالق »کلمه« شده است)9(.  البته 
این کلمات با هم تفاوت دارند بعضی بسیار برجسته و بعضی نسبتا 
نظر  از  السالم( مخصوصاً  عیسی)علیه  و  و کوچک هستند،  ساده 
آفرینش )عالوه بر مقام رسالت( برجستگی خاصی داشت زیرا بدون 

پدر آفریده شد.
4- عیسی، روحی است که از طرف خدا آفریده شد: "َو ُروٌح ِمْنهُ "؛ این 
تعبیر که در مورد آفرینش آدم و به یک معنی آفرینش تمام بشر نیز در 
قرآن آمده است، اشاره به عظمت آن روحی است که خدا آفرید و در 
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وجود انسانها عموما و مسیح و پیامبران خصوصا قرار داد.)10(
قرآن در این آیه و آیات متعدد دیگر صریحا عیسی را فرزند مریم معرفی 
کرده تا پاسخی به مدعیان الوهیت حضرت عیسی)علیه السالم( باشد 
زیرا کسی که از مادر متولد می  شود و مشمول تمام تغییرات دوران 
جنین و تغییرات و تحوالت جهان ماده است چگونه می  تواند خدا باشد؟ 

خدایی که از تمام تغییرات و دگرگوني ها بر کنار است.)11(
عالمان مسیحی چون نتوانستند خلقت عجیب حضرت عیسی را 
این  برای  و  خداست  پسر  عیسی  که  شدند  مدعی  کنند،  تبیین 
مدعای خود ناگزیر درصدد توجیه و تأویل برآمدند. آنان پسر بودن 

عیسی را به یکی از معانی زیر گرفته  اند:
بدون  و  معمولی  روش  برخالف  عیسی  آفرینش  که  آن جا  1-از 
داشتن پدر صورت گرفته و کارهای دوران زندگی او آمیخته با انواع 
معجزات و حوادث خارق العاده بوده، از این جهت می  توان گفت 
عیسی مظهر و آینه تمام نمای خداست و به همین جهت خداوند از 
او تعبیر به پسر نموده است و یا چون خداوند عیسی را فوق  العاده 

دوست می  داشت از این جهت او را پسر خود خوانده است.
2- توجیه دیگر این که می  گویند: منظور از این که عیسی پسر 
خداست این است که خداوند در پیکر عیسی حلول کرده، همان 

سان که حرارت در آب حلول می  کند.
البته این توجیه ها نه تنها فرار از اصل اشکال نیست بلکه از چاله 
به دّره سقوط کردن است؛ زیرا خداوند نه می  تواند جسم باشد و نه 
محدود به زمان و مکان؛ خداوندی که ِصرف وجود و غیر محدود به 
زمان و مکان است چگونه می  تواند در بدن انسانی مانند عیسی که 
مانند همه افراد بشر غذا می  خورد و می  خوابد و راه می رفت و از لحاظ 

زمان و مکان محدود بود حلول کرده و محدود شده باشد؟!)12(
قرآن کریم، از زبان حضرت مسیح)علیه السالم( نیز او را از هرگونه 
سوره  در  خداوند  می  شمرد؛  پاک  الوهیت  زمینه  در  ناروا  اّدعای 
ُ یَا ِعیَسی  مائده آیات 116 و117 چنین می فرماید: "َو إِْذ َقاَل اهللَّ
ِ َقاَل  ابَْن َمْریََم أَنَت ُقلَْت لِلنَّاِس اتَِّخُذونِی َو أُمِّی إِلََهْیِن ِمْن ُدوِن اهللَّ
ُسْبَحانََک َما یَُکوُن لِی أَْن أَُقوَل َما لَْیَس لِی بَِحقٍّ إِْن ُکنُت ُقلُْتُه َفَقْد 
ُم  ََّک أَنَْت َعالَّ إِن َعلِْمَتُه تَْعلَُم َما فِی نَْفِسی َو اَل أَْعلَُم َما فِی نَْفِسَک 
َُّکْم  ِّی َو َرب َ َرب الُْغُیوِب" * "َما ُقلُْت لَُهْم إاِلَّ َما أََمْرتَِنی بِِه أَْن اْعُبُدوا اهللَّ
قِیَب  ا تََوفَّْیَتِنی ُکنَت أَنَْت الرَّ ا ُدْمُت فِیِهْم َفلَمَّ َو ُکنُت َعلَْیِهْم َشِهیداً مَّ
َعلَْیِهْم َو أَنَْت َعلَی ُکلِّ َشیْ ٍء َشِهیٌد" ؛ )به خاطر بیاور هنگامی را 
که خداوند ]در قیامت[ به عیسی بن مریم)علیه السالم( می  گوید: 
معبود  خدا-  از  -غیر  را  مادرم  و  من  که  گفتی  مردم  به  تو  "آیا 
قرار دهید؟"، عیسی می  گوید: "خداوندا! منزهی، من هرگز حق 
ندارم آنچه شایسته من نیست بگویم اگر چنین گفته بودم تو می  
دانستی، آنچه را در دل من است می دانی و من آنچه در ذات تو 

است نمی  دانم و تو دانای اسرار پنهانی" * من به آنها چیزی نگفتم 
جز آنچه به من امر فرمودی که ]تنها[ خدا را بپرستید که پروردگار 
من و شما است و تا زمانی که من در میان آنها بودم گواه ایشان 
بودم ]تا از مسیر توحید به سوی شرک منحرف نشوند[ اما هنگامی 
که مرا باز گرفتی، تو مراقب آنان بودی، و تو بر هر چیزی گواهی(.

طبق مفاد این آیات، حضرت عیسی)علیه السالم( هیچ  گونه ادعایی 
جز بندگی خداوند و نبوت و رسالت از سوی او نداشت، و در مقام 
عبودیت و تسلیم در برابر فرمان خدا نیز بسیار خاضع بود. در آیات 
دیگر نیز می  گوید: آنچه عیسی از معجزات انجام می  داد همگی 
به اذن و فرمان خدا بود.)13(  همچنین آن حضرت بر خالف باور 
و اعتقاد پیروانش که مقام اولوهیت و خدایی را برای آن حضرت 
می  دعوت  خدا  بندگی  و  عبودیت  به  را  ها  انسان  کردند؛  اتخاذ 
ُُّکْم َفاْعُبُدوُه هذا ِصراٌط ُمْسَتقیم")14(؛ )و  ِّی َو َرب َ َرب کند: "َو إِنَّ اهللَّ
)]عیسی گفت:[ خداوند، پروردگار من و پروردگار شماست؛ او را 

پرستش کنید؛این است راه راست(
پی نوشت:

)1( سوره بقره، آیه117؛ سوره آل عمران، آیات47، 49، ۵9؛ سوره 
سوره  3۵؛  آیه  مریم،  سوره  40؛  آیه  نحل،  سوره  73؛  آیه  انعام، 

فرقان، آیه 7؛ سوره غافر، آیه 68.
)2( تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، تهیه و تنظیم: جمعی از فضالء، 
دارالکتب االسالمیه،  تهران،  1374ش، چاپ سی و دوم، ج 2، ص۵7۵.

)3( تفسیر نمونه، همان، ج 14، ص2۵1.
)4( سوره مریم، آیات 19 و 31 و 34.

)۵( سوره آل عمران، آیات 4۵؛ سوره نساء، آیه 171.
)6( سوره نساء، آیه 171.

تنظیم:  و  تهیه  ناصر،  نمونه، مکارم شیرازی،  تفسیر  برگزیده   )7(
تهران،  االسالمیه ،  الکتب  دار  بابایی،   علی  احمد،  السالم  حجة 

 1382 ش،  چاپ سیزدهم، ج 1، ص۵70.
)8( تفسیر نمونه، همان، ج 2، ص ۵48.

)9( مانند: سوره کهف، آیه 109 و سوره لقمان، آیه 29.
)10( تفسیر نمونه، همان، ج 4 ، ص220.

)11( سوره نساء، آیه 171.
)12( شرح دالیل این قسمت را در کتاب »چگونه خدا را بشناسم، 
مکارم شیرازی، ناصر، کانون انتشارات محمدی،  تهران،  1362ش، 

چاپ اول « مطالعه بفرمایید.
از  ناصر، تهیه و تنظیم: جمعی  )13( پیام قرآن، مکارم شیرازی، 
ج 8،  نهم  ،  چاپ  1386ش،  تهران ،  االسالمیه ،  الکتب  دار  فضالء، 

ص260.
)14( سوه مریم، آیه 36.
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جمعیت فدائیان اسالم« به رهبری »شهید نواب صفوی« با بیش از یک 
دهه مبارزه و فداکاری در راه رسیدن به اهداف بلند جامعه اسالمی و 
برقراری حکومت دینی، مثال بارزی از یک حرکت پویا و تأثیرگذار بر 
جنبش های پس از خود، به ویژه انقالب اسالمی می باشد، چرا که به 
عنوان یک تشکل سیاسی مؤثر در مبارزه با استبداد و استعمار و جریانات 
انحرافی جامعه، خط روشنی از مبارزه را برای آرمانخواهان اسالمی پس از 
خود ترسیم نمود و بهحق، گام بزرگی در پیروزی پابرهنگان و ستمدیدگان 

جامعه، بر کاخ نشینان و شب پرستان سرسپرده برداشت.
سید مجتبی میرلوحی تهرانی معروف به نواب صفوی ، در سال 1303 در 
خانواده ای روحانی و اصیل و در خانه محقری در خانی آباد تهران به عرصه 
ی وجود گذاشت. پس از گذشت پدرش زیر نظر عمویش بزرگ شد. نواب 

نام خانوادگی مادرش بود که خودش آن را برگزید.
سید مجتبی در 7 سالگی وارد دبستان حکیم نظامی شد و سپس در 
مدرسه صنعتی آلمانی ها به تحصیل ادامه داد. او همزمان در یکی از 

مساجد خانی آباد نو به فراگیری دروس دینی نیز مشغول شد. 

او بعدا به نجف رفت و پس از چهار سال اقامت در نجف به دستور آیت اهلل 
سید ابوالحسن اصفهانی برای مبارزه با کج روی ها و کج اندیشی ها به ایران 
آمد و »جمعیت فداییان اسالم« را تشکیل داد. ترور وابستگان استعماری 
مانند احمد کسروی، عبدالحسین هژیر، علی رزم  آرا و حسین عالء از جمله 

فعالیت  های سیاسی این جمعیت است.
شهید نواب صفوی همچنین با حکومت دکتر مصدق به خاطر عدم عمل 
به احکام اسالمی به مخالفت برخاست و به همین جهت در ایام نخست 
وزیری مصّدق، دستگیر و به زندان افتاد و تا سقوط حکومت مصدق در 

زندان بود.
سرانجام نواب صفوی به همراه سه تن از همرزمانش به نام های خلیل 
طهماسبی، مظفر علی ذوالقدر و سیدمحمد واحدی در بیدادگاه رژیم 
پهلوی محکوم و در صبحگاه 27 دی 1334 شمسی تیرباران شد و 
به خیل شهدا پیوست. بدین ترتیب پرونده ده سال فعالیت سیاسی و 
اجتماعی جمعیت فداییان اسالم بسته شد و جنایت دیگری در پرونده 

سیاه خاندان پهلوی ثبت گردید.

سید نورخدا موسوی مفرد یکم شهریورماه سال 1349 در شهر خرم آباد 
چشم به جهان گشود، وی در سن جوانی لباس سبز پرافتخار میهن را به 
تن کرد و پس از فارغ التحصیلی در دانشگاه علوم انتظامی تهران مشغول 
به کار شد. حاصل ازدواج سید نورخدا و کبری حافظی دو فرزند بنام سیده 
زهرا و سید محمد است. وی بعد از اتمام دانشگاه افسری به همراه خانواده 
مدتی ساکن تهران می شوند و سپس به خرم آباد آمده و پس از چند سال 

زندگی در خرم آباد به وی مأموریت داده شد که به زاهدان برود.
مجروحیت سید نورخدا در سال ۸7

سید نورخدا به زاهدان اعزام می شود و فرماندهی یگان تکاوری را به عهده 
می گیرد؛ مأموریت او در منطقه دوساله بود که حدود 1 سال و 7 ماه در 
زاهدان زندگی کرده و حدود پنج ماه به پایان مأموریتش باقی مانده بود که 
در 17 اسفندماه سال 87 در منطقه الر با گروهک تروریستی ریگی درگیر 
شده مورد اصابت مستقیم تک تیرانداز دشمن قرار گرفت و یک گلوله دو 

زمانه به سرش اصابت کرد.
او اولین نفری بود که در این عملیات خبر شهادتش اعالم شد. بعداً 

متوجه شدند نبضش هنوز کار می کند و پس از طی کردن یک مسیر 
8۵کیلومتری جاده خاکی با ماشین حمل سربازان، آقاسید را به بیمارستان 

انتقال داده بودند. 
جانبازی 1۰۰ درصد سید نورخدا در 3۶سالگی

این سید لرستانی در سن 36 سالگی به طور صد درصد جانباز شد که در 
آن زمان سیده زهرا 7 ساله و محمد ۵ ساله بود، وی حدود 10 سال در 
کما بود. در این سالها سید نورخدا در کشور به عنوان »شهید زنده وطن« 

بمناسبت شهادت 
نـواب صـفـوی

 شهید »سید نورخدا موسوی«

        منبع: سایت سازمان حج و زیارت  
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معروف شده بود؛ او سال ها ساکت و آرام به روی تخت قرار گرفت تا آیتی بر 
آیات الهی، الگو و سرمشقی برای زمینیان باشد.

در این چند سال همسرش مانند پروانه بر گرد همسرش می چرخید و از او 
پرستاری می کرد و منزلش زیارتگاه دوستداران وی شده بود که با حضور در 
این مکان یاد او را گرامی بدارند و ازجان گذشتگی اش را ارج نهند و مأمنی 

برای آرامششان باشد.
وقتی سید نورخدا خبر شهادتش را داده بود

کبری حافظی همسر شهید سید نورخدا موسوی در مورد شهادت شهید 
اظهار داشت: حدود دو هفته قبل از شهادت سید نورخدا، همرزم شهید در 
درگیری با گروهک ریگی، ساعت 6 صبح با ما تماس گرفت و از یک خواب 

عجیب گفت.
وی با اشاره به اینکه همرزم شهید سید نورخدا از خبری که شهید در خواب 
بهش داده بود سخن گفت و افزود: خواب دیدم سید نورخدا حال خیلی 
خوبی داشت و سرحال بود روی تخت نشسته بود که وقتی از سید حالش را 
جویا شدم، سید نورخدا گفت خبر خوشی دارم و قرار است شب چهارشنبه، 
شب رحلت جدم رسو اهلل)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( نوید بهشت 
را بمن بدهند و قرار است من برای همیشه از تخت بلند شوم و معجزه ای 

اتفاق بیفتد.
همسر شهید سید نورخدا با اشاره به اینکه سید نورخدا در شبی که خود 
وعده شهادتش را داده بود، آسمانی شد، گفت: افتخار می کنم که همسر 
سید نورخدا هستم و با عشق سالها کنار این شهید بودم و حاال امانتی را که 

خدا بمن داده بود بعد از 10 سال به خداوند بزرگ برگرداندم.
خانم حافظی با اشاره به اینکه در این سالها با همه وجود و با عشق از سید 
نورخدا پرستاری و مراقبت کردم، عنوان کرد: من با افتخار سالهای کنار سید 
بودم و عزیز جانم را در راه اسالم و انقالب دادم و حاضر هستم جان ناقابلم را 

در راه اسالم، انقالب و مقام معظم رهبری بدهم.
زندگی  از سالهای  نورخدا موسوی  روایت همسر شهید سید 

عاشقانه با شهید
حکایت عاشقانه های کبری حافظی همسر شهید سید نورخدا موسوی را 
بسیاری شنیده و دیده اند، حکایتی از 10 سال فداکاری و مردانه ایستادن 
زنی که با عشق از همسرش پرستاری می کرد؛ بانویی صبور که به تنهایی 

پرستاری از همسرش را به عهده گرفته و یار و همراه سیدی آسمانی بود.
کبری حافظی، همسر شهید سید نورخدا موسوی اظهار داشت: آقا سید از 
هر نظر انسان ویژه ای بودند و ازدواج با ایشان یک سعادت برای من بود؛ من 
عاشق همسرم بودم حتی باور نمی کردم یک روز تحمل کنم آقا سید مریض 
باشد، آقا سید در محل کار هم عزیز و برای همکارانش دوست داشتنی بود، 

او بسیار مؤمن و باشخصیت و برای همه قابل احترام بود.
وی افزود: در روزهای نخست مجروحیتش امیدی به زنده ماندن سید نبود 
که با دعای خیر مردم زنده ماندند و عالئم حیاتی خود را به دست آوردند؛ 
مجروح شدن آقا سید برایم سخت بود ولی مجروحیتش را باجان و دل 
خریدم، با خدا معامله کردم و با توکل به خدا و ائمه اطهار)ع( این پرستاری 

برایم شیرین است.

پرستاری از سیدنورخدا بزرگ ترین افتخار همسرش
همسر سید نورخدا موسوی بابیان اینکه "سید نورخدا حجت خداوند 
به روی زمین است و پرستاری از آقا سید بزرگ ترین افتخار من است و 
این پرستاری را عبادت می دانم" عنوان کرد: به عقیده من دلیل زنده ماندن 
آقا سید می تواند پس دادن درس خداشناسی باشد و یا اینکه بعضی افراد با 
دیدن آقا سید از راه منحرف، بازگردند و افرادی که نیز به راه مستقیم هستند 

در راهشان مستحکم بایستند.
وی بیان کرد: همه مردم از هر قشری برای دیدن آقا سید به منزلمان می آیند 
و افرادی برای گرفتن حاجت آبروی سید را واسطه قرار می دهند، بعضی 
از جوانان هم نزد سید خطبه عقد خود را می خوانند، برخی ها دسته گل 
خواستگاری خود را قبل از رفتن به مراسم نزد آقا سید می آورند، افراد دیگری 
هم هستند که برای عاقبت به خیری فرزندانشان نزد آقا سید دعا می کنند و 

مسئوالن هم می گویند با آمدن کنار آقا سید در کارشان موفق تر هستند.
خانم حافظی تصریح کرد: آقا سید ارتباط کالمی با دنیا ندارد ولی دارای 
ارتباط روحی با دنیاست که هر وقت مشکلی برای ما پیش می آید به خواب 
خودم یا یکی از اقوام می آید و یک شب که فرزندانم هر دو تب کرده بودند و 
من مرتب آن ها را پاشویه می کردم همان شب آقا سید به خواب یکی از اقوام 
آمده بودند و بعد از احوال پرسی گفته بود که "حالم خوب است فقط پاهایم 

درد می کند" که پاهایش همان فرزندانش بودند.
پیگیری های مقام معظم رهبری از احوال شهید زنده لرستان

وی با اشاره به پیگیری های مقام معظم رهبری و مسئوالن لرستان درباره 
احواالت سید نورخدا گفت: مقام معظم رهبری و همه مسئوالن لرستان 
جویای احوال سید نورخدا هستند و مقام معظم رهبری همیشه به صورت 

تلفنی از طریق نماینده ولی فقیه در لرستان از حال وی باخبر می شوند.
همسر سید نورخدا به دیدار با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: 
در مهرماه سال 92 به دیدار مقام معظم رهبری رفتیم که این دیدار با 
پیگیری های مصّرانه خودم از طریق نامه نگاری با دفتر ایشان و پیگیری های 
مسئوالن انجام شد، وقتی نزد آقا بودیم محمد خیلی دستان ایشان را بوسید 
و من زیاد متوجه نبودم که بعد از خداحافظی و آمدن ما محمد گفت "مادر، 
می دانی من کدام دست آقا را بیشتر بوسیدم؟"، گفتم "نه"، گفت "همان 
دستی که مانند دست پدرم جان ندارد" و من در آنجا متوجه شدم که محمد 

در این مورد یک قدم از من جلوتر است.
وی اظهار داشت: در چند دیداری که با حضرت آقا داشتیم، ایشان ما را 
موردعنایت خودشان قراردادند، در این دیدارها حضرت آقا فرمودند که 
"ان شاءاهلل خودتان و بچه هایتان عاقبت به خیر شوید، برایتان دعا می کنم که 
در این راه ثابت قدم بمانید". ایشان فرمودند "شما در پرستاری همسرتان کار 
بزرگی می کنید و کارتان بزرگ و عظیم است" و سه بار مؤکداً به بزرگی این 

کار پرستاری اشاره کردند.
این رزمنده دلیر، سرانجام پس از سال ها جانبازی، در آبان سال 97 و در 
شب رحلت پیامبر اکرم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( پر کشید و به 

هم رزمان شهیدش پیوست.
روحش شاد و راهش پررهرو باد 
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پرسـش و پاسـخ های 
حقـوقی

معاونت حقوقی و معاضدت قضایی

پرسش :  پاسیوئی که فقط مورد استفاده یک واحد آپارتمانی 
است جزء مشاعات محسوب می شود یا اختصاصی است ؟ 

پاسخ :  در قانون تملک آپارتمانها از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده 
است اما در اصطالح می توان گفت

» آپارتمان عبارتست از یک واحد مستقل در ساختمان چند واحدی 
تجاری  بعنوان  پیشه  و  کسب  جهت  یا  سکونـت  برای  آن  از  که 
استفاده می شود . « بنابراین مالکیت در آپارتمانها شامل دو قسمت 

است :  ) 1 ( مالکیت اختصاصی  ، ) 2 ( مالکیت مشترک 
قسمتهای اختصاصی : به بخشهائی از ملک گفته می شود که فقط 
صاحب آپارتمان حق استفاده از آنرا دارد مثل بالکن و یا محوطه 

داخل آپارتمان .
قسمتهای مشترک : بخشهائی از ساختمان است که کلیه مالکین 

حق استفاده از آن را دارند مانند زمین زیربنا
) عرصه ( ، تأسیسات اعم از چاه آب ، پمپ ، منبع آب ، مرکز حرارت 
و تهویه ، اطاق سرایداری در هر قسمت بنا که واقع شده باشد ، 
آسانسور ، چاه فاضالب ، لوله ها از هر قبیل مانند لوله های فاضالب 
، برق ، تلفن ، اسکلت ساختمان تأسیسات مربوط به راه پله ها ، 
وسائل تأمین کننده روشنائی تلفن ، زنگ اخبار ، شیرآالت آتش 
نشانی، پشت بام و تأسیساتی که در پشت بام برای استفاده عموم 
احداث گردیده است ، نمای خارجی ساختمان ، محوطه ساختمان 

، پله های ورود به پشت بام و پله های ایمنی و اضطراری ، درب ها 
و پنجره ها ، راهروها و پاگردها که در قسمت های غیراختصاصی 

قرار گرفته است .
حال سؤال اینجاست ،آیا پاسیو که جزء یک واحد است جز مشاعات 
محسوب می شود یا خیر ، در پاسخ باید گفت چنانچه پاسیو در 
محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس 
تفکیکی جزء مشاعات قید شده است ، چنانچه امکان دسترسی و 
مشاعات  اینکه جزو  علیرغم  باشد  وجود  واحد  یک  برای  استفاده 

محسوب 
می گردد با این حال بواسطه عدم امکان دسترسی سایر واحدها 
به آن ، هزینه نگهداری و تعمیرات طبق مقررات تبصره 3 ماده 4 
قانون تملک آپارتمانها به عهده استفاده کنندة از پاسیو خواهد بود . 

پرسش :  اولد تا چه سنی مستحق دریافت نفقه هستند ؟ 
از  نگهداری  و  قانون مدنی حضانت  ماده 1168  بموجب    : پاسخ 
فرزندان حق و تکلیف والدین می باشد و از آنجائیکه پدر سرپرست 
نیز  از فرزندان  ، هزینه های نگهداری  خانواده محسوب می شود 
از  خانواده  صورتیکه  در  همچنین  است  شده  گذارده  وی  برعهده 
داشتن پدر محروم باشد یا پدر بعنوان سرپرست خانواده از پرداخت 
این هزینه ها عاجز باشد این حق از بین نرفته و طبق ماده 1999 
قانون مدنی » پرداخت و تأمین نفقه اوالد به عهده پدر بوده و در 
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فرزندان  نفقه  پرداخت  به  قادر  یا  باشد  کرده  فوت  پدر  صورتیکه 
نباشد ، پرداخت نفقه به عهده پدر بزرگ خواهد بود و در صورتیکه 
جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد ، تأمین هزینه ها 
به عهده مادر است و چنانچه مادر هم نباشد یا خودش مشکالت 
معیشتی داشته باشد به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادر 
بزرگ پدری یا مادر بزرگ مادری خواهد بود . « بنابراین در شرع 
مقدس و قانون سن معینی برای نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و 
عرفاً مادام که اوالد دارای شغل و درآمد مشخصی نباشد ، پدر نسبت 
به پرداخت نفقه مسئولیت دارد . البته در نفقه فرزند دختر و پسر 
تفاوتی نیز وجود دارد و آن اینکه برای نفقه فرزند دختر تا زمانی که 
دختر ازدواج نکرده یا به شرایط استقالل مالی نرسیده باشد پرداخت 
همه مخارج و نفقه وی به عهده پدرش است حال این ازدواج چه 
قبل از سن رشد دختر و چه بعد از آن باشد یعنی اگر دختری حتی 
به سن باالیی هم رسیده لکن استقالل مالی نداشته باشد یا ازدواج 

نکرده باشد می تواند نفقه خود ر ا از پدر مطالبه نماید . 
، برخی معتقدند که به محض حلول سن  در خصوص نفقه پسر 
رشد نفقه فرزند ) پسر ( قطع شده و پدر تکلیف شرعی در قبال وی 
ندارد ، اما با توجه به وضعیت خاص اجتماعی و اقتصادی ، اکثریت 
اقشار جامعه در شرایط فعلی ، صرف حلول سن رشد نمی تواند 
موجب استقالل مالی و عدم نیاز مادی فرزند به پدر باشد بلکه در 
دوران خدمت سربازی و در صورت ورود به مراکز تحصیالت عالی و 
دانشگاهی نیز فرزند نیاز به حمایت مالی خانواده بخصوص پدر دارد 
، بهمین جهت در صورت خودداری پدر از پرداخت نفقه و متقاباًل 
مطالبه آن توسط فرزند از طریق مراجع قضائی بدیهی است دادگاه 
پس از رسیدگی و با احراز شرایط قانونی برای اینگونه دعاوی ، حکم 

مقتضی صادر خواهد نمود .
پرسش :  صلح عمریا چیست ؟ 

پاسخ :  یکی از اسناد بسیار مفید و کارآمد » سند صلح عمری « 
است که در دفاتر اسناد رسمی رواج دارد . صلح عمری1 در قوانین 
حقوقی به معنای قرارداد و عقدی است که فرد ، اموال خود را به 
اشخاصی چون همسر و فرزندان یا غیره صلح می نماید . بنابراین 
توافق مالک اموال غیرمنقول که اغلب شامل آپارتمان ، خانه ، زمین 
و باغ است ، می تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی ، اختیار فروش 
، اجاره دادن و یا حتی فسخ و اقاله سند مذکور  را تا زمان حیات 
برای خود نگهداشته و اصل مال را به فرزند و یا اشخاص دیگر مدنظر 

خود انتقال دهد . 
در نتیجه تا زمانیکه شخص زنده است ، هرگونه دخالت و نظارت و 
اختیار نسبت به مال خود را دارد ، اما بعد از مرگش ، مالک آن مال 

، فرزند یا شخص موردنظر خواهد شد که با چنین شرایطی ، این 
قبیل اموال تابع مقررات ارث نمی شود . 

پرسش :  چنانچه زوج شرطی در عقدنامه مبنی بر اینکه در 
بنام  صورت خانه دار شدن سه دانگ آنرا به عنوان مهریه 

زوجه نماید دارای اعتبار می باشد یا خیر ؟ 
پاسخ :  مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر این است که 

در زمان آینده خریداری خواهد شد ، 
نمی تواند به عنوان مهریه در نظر گرفته شود و چنین شرط مبهمی 
باطل است . یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتمانی را که 
در آینده نامعلوم خواهد خرید ، به نام همسرش نماید ، این شرط به 
دلیل داشتن ابهام، باطل است مگر اینکه زمان مشخصی را تعیین 
کند ، مثاًل طی شش ماه آینده ، همچنین باید ملکی که در آن زمان 
مشخص خواهد خرید معلوم باشد . بدیهی است چنین تعهدی را به 

عنوان شرط ضمن عقد می توان 
البته با ذکر مشخصات کامل ملک و   . بر عهده زوج محول نمود 
همچنین تعیین مهلت زمان انجام شرط و ذکر عبارت »  به صورت 

مجانی « در مورد این شرط ، الزم و ضروری است . 
پرسش :  چگونه می شود خسارت اُفت قیمت خودرو را بعلت 

تصادف مطالبه نمود ؟ 
پاسخ :  شرکت های بیمه فقط خسارت مربوط به تعمیر و صافکاری 
و نقاشی خودرو و تصادفی را پرداخت می نماید و حال آنکه در عرف 
جامعه ما خودرو تصادفی با خودروئیکه بدون تصادف و رنگ شدگی 
می باشد تفاوت قیمت دارد . بنابراین نظر باینکه مطابق مواد 1 و2 
قانون مسئولیت مدنی » هر کس به دیگری چه بطور عمد و یا غیر 
عمد ، خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران 
خسارت می باشد « بهمین استناد شخص متضرر می بایستی برای 
شورای حل  به  قیمت  اُفت  از  ناشی  خسارت  برآورد  دلیل  تأمین 
اختالف مراجعه و از آن مرجع درخواست تأمین دلیل با جلب نظر 
کارشناس رسمی دادگستری در امر تصادفات نماید تا پس از تعیین 
کارشناس مربوط و مالحظه، بازدید فنی و کارشناسی توسط وی 
از  بعد  بدیهی است   . برآورد شود  و  اُفت قیمت محاسبه  خسارت 
کارشناس  توسط  تعیین شده  مبلغ  به  توجه  با   ، برآورد خسارت 
مذکور ، مالک خودرو خسارت دیده ، دادخواست مطالبه خسارت 
اُفت قیمت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای 
حل اختالف می نماید با این توضیح که اگر خسارت وارده بیش 
مطالبه  دادخواست  به  رسیدگی  باشد  تومان  میلیون  مبلغ 20  از 
صالحیت  در  میزان  آن  از  کمتر  و  دادگاه  صالحیت  در  خسارت 

شورای حل اختالف خواهد بود .



افت دما، سرمازدگی و زمین خوردن از شایع ترین مشکالتی 
است که در هوای سرد گریبان سالمندان را می گیرد.

کاهش درجه حرارت بدن به سطح خطرناک را هیپوترمی می گویند 
و زمانی بروز می کند که فرد مدت زیادی در سرما بوده و بدن حرارت 

طبیعی خود را از دست داده است. 
پوست سرد و رنگ پریده، احساس خستگی زیاد، خواب آلودگی، گیجی، 
احساس ضعف، اختالل در راه رفتن،  کاهش ضربان قلب ، از جمله 

عالیم قابل توجه در ارتباط با این عارضه است.
برای پیشگیری از هیپوترمی ، » ماندن در خانه، به حداقل رساندن 
زمان های حضور در بیرون از منزل، حفظ گرمای محل سکونت خشک 
نگه داشتن بدن و لباس )لباس مرطوب و بدن خیس باعث لرز و افت 
دمای بدن می شود(، استفاده از لباس های گرم، دستکش، شال و کاله 
هنگام خروج از منزل و پوشاندن دهان و بینی در برابر سرما » توصیه 

می شود.
سرمازدگی  از دیگر مشکالت تمامی افراد به ویژه سالمندان در فصل 
سرماست.  وقتی در دمای زیر صفر درجه قرار می گیرید، فرقی نمی کند 
چه سن و سالی داشته ؛ باید مراقب باشید که بافت های پوست بر اثر 

سرما دچار آسیب نشود.
در صورتی که سالمندی مجبور به حضور در بیرون از خانه باشد، حتما 

باید تمام قسمت های بدن را که در معرض سرما هستند ، بپوشاند.
 اما چنانچه فرد با حاالتی همچون سوزش، رنگ پریدگی، قرمزی پوست 
یا لرز مواجه شد، حتما به خانه برگردد یا از سرپناهی گرم استفاده کند.

زمین خوردگی  از دیگر حوادث شایع در فصل زمستان برای سالمندان 
است لذا استفاده از کفپوش و کفش های غیرلغزنده، اطمینان از تمیز بودن 

معابر و پله ها قبل از حرکت، از جمله اقدامات موثر در این زمینه است.
تغییرات جسمی در سنین باال باعث می شود توانایی سالمندان برای 

تشخیص این که درجه حرارت چقدر پایین است، دچار اشکال شود.
 این مسئله، به خصوص اگر فرد سالمند تنها زندگی کند و کس دیگری 

همراهش نباشد، می تواند مشکل آفرین شود. همچنین برخی عوارض 
پزشکی و شیوه زندگی بی حرکت ممکن است سالمندان را در معرض 

آسیب پذیری بیشتر حتی در سرمای خفیف قرار دهد.
برخی از بیماری ها ممکن است مانع از این شود که سالمندان در فصل 
سرد، گرم بمانند. دیابت، مشکالت تیروئیدی، بیماری پارکینسون، 

آرتریت و نقصان حافظه از جمله این بیماری ها ست.
 نشانه های کاهش درجه حرارت بدن

. دست و پای سرد
.  صورت بادکرده

. پوست رنگ پریده
.  لرزیدن )هر چند در برخی موارد هیپوترمی، لرز وجود ندارد(

.  کند شدن سرعت گفتار یا لکنت زبان
.  خواب آلوده به نظر رسیدن

.  خشمگین یا سردرگم بودن
. آهسته شدن حرکات، اشکال در راه رفتن یا دست و پا چلفتی شدن

.  سخت شدن حرکت دست و پا
.  کاهش سرعت ضربان قلب

.  تنفس آهسته و سطحی
.  از حال رفتن و از دست دادن هوشیاری

 پیشگیری از کاهش درجه حرارت بدن
هنگامی که هوا سرد و توفانی است، در خانه بمانید. در اتاق هایی را که 
استفاده نمی کنید، ببندید و مراقب باشید پنجره ها باز نباشد و از نوارهای 
درزگیر استفاده کنید. در صورت لزوم حوله لوله  شده پشت درز درها 

بگذارید.
هنگامی که بیرون می روید، برای مدت طوالنی در سرما یا باد نمانید.

هنگام خروج از منزل، چند الیه لباس بپوشید. پوشیدن دو یا سه الیه 
لباس  گشاد نازک  تر نسبت به یک الیه لباس ضخیم گرمای بیشتری 

فراهم می کند.
مراقب باشید خیس نشوید زیرا خیس شدن باعث می شود به سرعت لرز 
کنید. اگر دچار لرز شدید، فوری به خانه برگردید؛ لرز ممکن است نشانه  

هشداردهنده کاهش درجه حرارت بدن باشد.

فصل سرما 
و چند توصیه به 

سالمندان
دکتر دلبری متخصص طب سالمندی
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بدخوی در دستِ  دشمنی گرفتار است که هر کجا رود از چنگِ  عقوبت 
ِ او خالص نیابد.

اگر ز دست بال بر فلک رود بدخوی                          
ز دست خوی بد خویش در بال باشد

چو بینی که در سپاه ِ دشمن تفرقه افتاده است، تو جمع باش. و گر 
جمع شوند، از پریشانی اندیشه کن.

برو با دوستان آسوده بنشین                              
چو بینی در میان دشمنان جنگ

وگر بینی که با هم یکزبانند                               
کمان را زه کن و بر باره بر سنگ

دشمن چو از همه حیلتی فرو مانَد، سلسله دوستی بجنبانَد، پس آنگه 
به دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند.

سرِ  مار به دستِ  دشمن بکوب که از اِحَدی الُحسَنَیین خالی نباشد: اگر 
این غالب آمد، مار ُکشتی و گر آن، از دشمن َرستی.

به روز ِ معرکه ایِمن مشو ز خصم ِ ضعیف                            
که مغز ِ شیر برآرد چو دل ز جان برداشت

خبری که دانی که دلی بیازارد، تو خاموش تا دیگری بیارد.
بلبال! مژده بهار بیار                                     خبر ِ بد به بوم باز گذار

پادشه را بر خیانتِ  کسی واقف مگردان، مگر آنگه که بر قبولِ  کلی واثق 
باشی و گر نه در هالک ِ خویش سعی می کنی.

بسیجِ  سخن گفتن آنگاه کن                      
که دانی که در کار گیرد سُخن
 هر که نصیحت ِ خودرای می کند، او خود به نصیحتگری محتاج است.

فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر، که این دام زرق نهاده است و 
آن دامن طمع گشاده. احمق را ستایش خوش آید چون الشه که در 

کعبش دمی فربه نماید.
اال تا نشنوی مدح سخنگوی                                    

که اندک مایه نفعی از تو دارد
که گر روزی مرادش بر نیاری                                 

دو صد چندان عیوبت بر شمارد
متکلّم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صالح نپذیرد.

مشو غّره بر ُحسن ِ گفتار ِ خویش                   
به تحسین نادان و پندار خویش

همه کس را عقل خود بکمال نماید و فرزند خود بجمال.
یکی یهود و مسلمان نزاع می کردند                                      
چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم
به طیره گفت مسلمان: گر این قباله من                                  
درست نیست خدایا یهود میرانم
یهود گفت: به تورات می خورم سوگند!                                  

وگر خالف کنم همچو تو مسلمانم
گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد                                       
به خود گمان نبرد هیچکس که نادانم

ده آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند. 
حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر. حکما گفته اند: 

توانگری به قناعت، به از توانگری به بضاعت.
روده تنگ به یک نان ِ تهی پر گردد                                     

 نعمت ِ روی زمین پر نکند دیده تنگ
پدر چون دور ِ عمرش منقضی گشت                                      
مرا این یک نصیحت کرد و بُگذشت
که شهوت آتش است از وی بپرهیز                                       
به خود بَر آتش ِ دوزخ مُکن تیز
در آن آتش نداری طاقت سوز                                              
به صبر آبی بر این آتش زن امروز

 
هر که در حال ِ توانایی نکویی نکند، در وقت ِ ناتوانی سختی 

حکایاتی از گلستان سعـدی
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بیند.
بد اختر تر از مردم آزار نیست                                          

که روز مصیبت کسش یار نیست
هر چه زود بر آید، دیر نپاید.

خاکِ  مشرق شنیده ام که کنند                                           
 به چهل سال کاسه ای چینی

صد به روزی کنند در َمرَدشت                                         
الَجَرم قیمتش همی بینی

مرغک از بیضه برون آید و روزی طلبد                             
و آدمی بچه ندارد خبر و عقل و تمیز

آن که ناگاه کسی گشت، به چیزی نرسید                               
وین به تمکین و فضیلت بگذشت از همه چیز

آبگینه همه جا یابی از آن قدرش نیست                                 
لعل دشخوار به دست آید از آن است عزیز

کارها به صبر بر آید و ُمسَتعِجل به سر در آید.
به چشم ِ خویش دیدم در بیابان                                 

که آهسته َسَبق بُرد از شتابان
سمند ِ بادپای از تک فرو ماند                                   

شتربان همچنان آهسته می راند

نادان را به از خاموشی نیست وگر این مصلحت بدانستی، نادان نبودی.
چون نداری کمال ِ فضل آن به                  

که زبان در دهان نگه داری
آدمی را زبان فضیحه کند،                          

جوزِ  بی مغز را سبکساری
خری را ابلهی تعلیم می داد                     

 بر او بر صرف کرده سعی ِ دایم
حکیمی گفتش ای نادان چه کوشی؟                                

در این سودا بترس از لوم ِ الیم
نیاموزد بهایم از تو گفتار                           

 تو خاموشی بیاموز از بهایم
هر که تأمل نکند در جواب                        

بیشتر آید سخنش ناصواب
یا سخن آرای چو مردم به هوش              

 یا بنشین چون حیوانان خموش
 

هر که با داناتر از خود بحث کند تا بدانند که داناست، بدانند که نادان 
است.

چون در آید ِمه از تویی به سخن                            
 گر چه به دانی، اعتراض مکن

هر که با بدان نشیند، نیکی نبیند.
گر نشیند فرشته ای با دیو                                   

وحشت آموزد و خیانت و ریو
از بدان نیکویی نیاموزی                                    

 نکند گرگ پوستین دوزی
مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که مر ایشان را رسوا کنی و خود را بی 

اعتماد.
هر که علم خواند و عمل نکرد بدان ماند که گاو راند و تخم نیفشاند.

از تن بی دل طاعت نیاید و پوست بی مغز را بضاعت نشاید.
نه هر که در مجادله ُچست، در معامله درست.

بس قامت ِ خوش که زیر ِ چاَدر باشد                                  
چون باز کنی مادر مادر باشد
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منبع: پایگاه اطال ع رسانی پلیس فتا

این روزها یکی از تفریحات پدران و مادران گرفتن عکس از فرزندان 
و اشتراک گذاری در فضای مجازی است؛ به گونه ای که نمایش تمام 
مراحل رشد کودک از بدو تولد تا رفتن به مدرسه و سایر تحوالت و 
و  فیسبوک  همچون  اجتماعی  شبکه های  در  او  زندگی  رویدادهای 
اینستاگرام به امری عادی بدل شده است اما چگونه ریسک به اشتراک 

گذاری آنالین تصاویر  فرزندانمان را کاهش دهیم؟
- قبل از انتشار عکس، فکر کنید: قبل از انتشار عکس آن را بررسی 
کنید، آیا شامل اطالعات هویتی است؟ مانند لباس یونیفرم که مشخص 
می کند کدام مدرسه است، آدرس منزل و یا اطالعات دیگر.  آیا مشکلی 

ندارید که این عکس را غریبه  ها ببینند.
- تنظیمات امنیتی و حریم شخصی را بررسی کنید: هنگامی که عکس را 
منتشر کردید، دیگر کنترلی روی آن ندارید. هر چند می توانید آن را از روی 
حساب کاربری تان پاک کنید. بنابراین همیشه تنظیمات امنیتی و حریم 
شخصی سرویس هایی که استفاده می کنید مانند اینستاگرام، فیسبوک، 
توییتر و غیره را بررسی کنید. حسابتان را محدود به دوستان و خانواده 

کنید تا غریبه  ها نتوانند به پست های شما دسترسی داشته باشند.
اشتراک  به  دیگران  با  را  گذاری عکس هایتان  اشتراک  به  قوانین   -
بگذارید: به دوستان و خانواده بگویید که عکس های فرزندان شما را 
آنالین منتشر نکنند. عالوه بر این ممکن است نظراتی که زیر پست 
آنالین شما گذاشته می شود شامل اطالعات شخصی و هویتی شما 
باشد. این نظرات را بسرعت پاک کنید، می توانید در پیغام خصوصی 

موضوع را برای دوست تان توضیح دهید. 
- گزینه موقعیت مکانی را غیرفعال کنید: آیا می دانستید که متادیتای 
عکس می تواند موقعیت مکانی شما را افشا کند؟ عالوه بر این بیشتر 
را هنگامی که  کاربر  مکانی  موقعیت  اجتماعی  سرویس های شبکه  
می کنند.  منتشر  پیش فرض  بصورت  می گذارد،  اشتراک  به  عکسی 
بنابراین مطمئن شوید که گزینه geotagging روی موبایل هایتان را 
غیرفعال کنید. تنظیمات امنیتی و حریم شخصی سرویس ها را بررسی 

کنید و مطمئن شوید گزینه موقعیت مکانی غیرفعال است. 
- مراقب سارقان هویت باشید: عکس هایی که به اشتراک می گذارید، 

عادات شما، شیوه زندگی شما و اطالعات دیگری را نشان می دهند.
کودکان و شبکه های اجتماعی

همانطور که می دانید، شبکه های اجتماعی به سرعت در حال رشد و 
توسعه می باشند. در سال های اخیر در کشورمان نیز در فضای اینترنت 
در تطابق با آداب و رسوم ایرانی و اسالمی این شبکه ها شکل گرفته اند و 
در حال رشد هستند. امروزه عضویت در شبکه های اجتماعی در کودکان 

نیز فراگیر شده است. ما به شما راه هایی را پیشنهاد می کنیم تا بتوانید از 
فرزندانتان در فضای مجازی محافظت کنید.

در رابطه با آن والدینی که اطالعات کامپیوتری و اینترنتی فرزندانشان 
نسبت به آن ها بیشتر است، باید بدانند که کودکان به اندازة کافی بزرگ 
نیستند تا همة رفتارها و موارد گوناگونی که در اینترنت وجود دارد را 
درک کنند. در مواردی در اینترنت آن ها مورد تهدید قرار می گیرند، 
پس والدین می بایست روی استفاده فرزندانشان از اینترنت نظارتی دقیق 

داشته باشند.
با رعایت نکات زیر والدین می توانند امنیت فرزندان خود در 

اینترنت و شبکه های اجتماعی را بال ببرند:
تفاوت بین اشتراک گذاری اطالعات و فاش کردن اطالعات را به کودکان 
خود بیاموزیم. مثالً وقتی در اینترنت یا شبکه های اجتماعی صحبت از 
به اشتراک گذاری عکس، عقاید، تجربه ها و... است، به کودکان بیاموزیم 
هرگز اطالعات شخصی، شماره تماس، آدرس، شماره حساب بانکی، 

پسورد و... را به اشتراک نگذارند.
همچنین به آن ها توضیح داده شود که اگر عکس یا اطالعاتی را در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند، بعدها آن را می توان حذف 
کرد اما امکان خطر، حتی در همان زمان کوتاه نیز وجود دارد و نمی توان 

اثرات آن را به کلی از بین برد.
به کودکانمان آموزش دهیم هرگز با غریبه ها در محیط مجازی صحبت 
نکنند حتی اگر در حین صحبت کردن بتوانند آن ها را ببینند: گفتگو با 
فرد غریبة آنالین، خطرناک و مضر است. رابطه ای ممکن است بین آن ها 
به وجود آید و آن فرد غریبه این رابطه را تا زمانی که فرزند شما به او اعتماد 
پیدا کند، ادامه دهد، و این موضوع می تواند موجب سوءاستفاده از او گردد.

به فرزندانمان آموزش دهیم تا دسترسی به اطالعات پروفایل خود را 
برای همه بجز افراد نزدیک مورد اعتماد و امن، محدود کنند. تنظیمات 
مستمر حریم خصوصی وب سایت، به کاربران این اجازه را می دهد تا 

انتخاب کنند اطالعاتشان را با چه کسانی در میان گذارند.
همیشه ارتباط دوستانة خود با فرزندانتان را حفظ کنید تا آن ها بدانند 
شما همیشه آمادة صحبت با آن ها در رابطه با هر مشکل یا مسأله ای که 

برای آن ها در فضای مجازی رخ می دهد، هستید.
هنگام استفادة آن ها از اینترنت، با آن ها همراه شوید و برای خود در 
وب سایت ها و شبکه های اجتماعی که فرزندتان در آن عضویت دارد، 
صفحه ای بسازید و عضو شوید. این کار به شما کمک می کند تا بتوانید 
بهتر با نحوه فعالیت و ارتباطات آنها آشنا شوید و همچنین بتوانید تمام 

کارها و همچنین دوستان فرزندانتان را تحت نظر داشته باشید.

چگونه ریسک به اشتراک گذاری آنالین 
تصاویر  فرزندانمان را کاهش دهیم؟

منبع : سایت پلیس فتا
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اخـبـار استـان ها
استان آذربایجان شرقی

استان اردبیل

استان آذربایجان غربی

نیروی  پیشکسوت  شاعران  از  فرد  آریایی  رحیم 
انتظامی پس از رفع مشکالت خود از سوی فرمانده 
انتظامی استان، با اعطای لوح تقدیر از ایشان قدردانی 

کرد.
 در این دیدار صمیمی این شاعر پیشکسوت ضمن 

فرماندهی  رییسه  هیئت  خدمات  از  اشعاری  بیان 
انتظامی تشکر نمود.  سردار حسین عبدی فرمانده 
تحسین  اقدام  از  تشکر  ضمن  نیز  استان  انتظامی 
برانگیز ایشان،دستورات الزم برای رفع نیاز و انتظارات 

هنرمندان و ادبای پیشکسوت استان صادر کرد.

سردار  اتفاق  به  استان  بازنشستگان  کانون  رئیس 
غربی  آذربایجان  استان  انتظامی  فرمانده  نیا  خرم 
 1130 ساعت  در  ناجا،  پیشکسوتان  از  جمعی  و 
با  همزمان   1400/10/16 مورخه  پنجشنبه  روز 
سالروز شهادت کوثر جاویدان پیامبر اسالم )ص( 
پیکرهای مطهر4 شهید  باشکوه  در مراسم تشیع 
استانهای  سایر  با  همگام  که  مقدس  دفاع  گمنام 
بود  برگزاری  حال  در  اسالمی  عزیز  میهن  کشور 
شرکت نمودند. دراین مراسم  که  با حضور خانواده 
شهیدپرور  مردم  احاد  و  شهداء،مسئولین  معظم 

میدان  محل  از  شهدا  پیکر  داشتند،   حضور  نیز 
امام خمینی )ره( به محل های  انقالب و خیابان 
ریزی  برنامه  با  و  تشییع گردید  بینی شده  پیش 
قبلی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس، پیکر یکی از شهدا با انجام مراسم خاص 
نظامی  به محل  میدان صبگاه ستاد انتظامی استان 
هدایت گردیده و مراسم با سخنرانی ریاست محترم 
عقیدتی ،سیاسی حاج آقای زکی پیرامون مقام و 
منزلت شهدا بخصوص جانفشانی های سردار رشید 
اسالم شهید حاج قاسم  سلیمانی و مداحی یکی 

از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( پیگیری 
ودرپایان پیکر مطهر شهید گمنام در آرامگاه ابدی 
واقع در ضلع شمالی میدان صبحگاه تدفین گردید.

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان با حضور 
نیرو های مسلح استان،  تأمین اجتماعی  مدیر کل 
رئیس  و  درمانی  مدیر خدمات  بازنشستگی،  مدیر 
کانون بازنشستگان استان روز دوشنبه 20 دی ماه 
در محل اداره کل ساتای استان برگزار گردید. در این 
کمیسیون پرونده 6 نفر از معسران بازنشسته نیروی 
انتظامی که توسط کانون استان شناسایی و جهت 

مساعدت معرفی شده بودند، رسیدگی شد.

 در پایان مقرر گردید:
1- برای 2 نفر از مستمری بگیران معسر مبالغی به 

صورت ماهیانه در نظر گرفته شود.
2- با افزایش کمک مالی احدی از وظیفه بگیران 

موافقت شود.
3- پرونده 2 نفر جهت بررسی های بیشتر و کسب 

تکلیف از سابا به جلسه بعد موکول شد.

تقدیر پیشکسوت رحیم آریایی فرد از سردار حسین عبدی

برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت ۶ بازنشسته معسر استان اردبیل

مراسم تشییع پیکرمطهر4 شهید گمنام دفاع مقدس

پیشکسوت بازنشسته رحیم آریایی فرد با اعطای لوح تقدیر از تالش و جدیت، از سردار 
حسین عبدی فرمانده انتظامی استان در تکریم و حمایت از بازنشستگان تقدیر کرد.

جلسه کمیسیون معسرین استان اردبیل جهت بررسی پرونده ۶ نفر از بازنشستگان نیازمند برگزار گردید.

رئیس کانون بازنشستگان استان به اتفاق سردار خرم نیا فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی و جمعی از 
پیشکسوتان ناجا، در مراسم تشیع باشکوه پیکرهای مطهر4 شهید گمنام دفاع مقدس شرکت نمودند.
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استان اصفهان

استان  البرز

نعمت اله دهقانی گفت: در سه ماه گذشته به منظور 
و  بازنشـسـتگان  ساله  چندین  خدمات  از  قدردانی 
پیشکسـوتان عرصه نظم و امنیت و همچنین خانواده 
آنان که دوران سالمندی را سپری و یا در منزل در 
بستر بیماری بسر می برند توسط نماینده کانون در 
استان و مسئولین کانون و معاونین نیروی انسانی در 
شهرستان های آران و بیدگل، اردستان، کاشان، خمینی 

شهر، شاهین شهر، گلپایگان، نجف آباد، لنجان )زرین 
فریدن،  خوانسار،  دهاقان،  فالورجان، شهرضا،  شهر(، 
تیران و کرون، برخوار و دولت آباد، مبارکه، نائین، خورو 
بیابانک، نطنز و اصفهان با حضور در منزل 213 نفر از 

این عزیزان دیدار و عیادت به عمل آمد.
در این دیدار ها به رسم یادبود هدایایی به این بازنشستگان 

و مستمری بگیران اهدا شد.

مدیر بازنشستگی تامین اجتماعی نیروهای 
مسلح)ساتا( استان البرزبه همراه معاون نیروی 
انسانی فرماندهی انتظامی استان البرز در سه 
ماهه سوم سال جاری با 90 تن از بازنشستگان، 
جانبازان، آزادگان و مستمری بگیران وابسته 

ناجا دیدار کردند.
در این دیدارها با تقدیر از زحمات این عزیزان 
در خدمت به میهن عزیزمان ایران، مسائل و 
مشکل هایشان بررسی و به پاس قدردانی، 

هدایایی نیز به آن ها تقدیم شد.

دیدار با ۳۱۹ بازنشسته در سه ماه سوم سال ۱4۰۰

دیدار با بازنشستگان استان البرز

کارشناس امور نیروی انسانی و پشتیبانی کانون بازنشستگان اصفهان از دیدار با 31۹ بازنشسته خبر داد.

مدیر بازنشستگی تامین اجتماعی نیروهای مسلح)ساتا( استان البرز به همراه 
معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان البرز در سه ماهه سوم سال جاری با 

۹۰ بازنشسته، جانبازان، آزادگان و مستمری بگیران وابسته ناجا دیدار کرد.

استان ایالم

در  نظر  تبادل  و  بحث  از  مراسم پس  این  پایان  در 
خصوص مشکالت و ابهامات بازنشستگان، مقرر شد:

- خانواده های بازنشستگان که با مشکالت خانوادگی از 
هر حیث مواجه هستند و نیاز به مشاوره دارند به صورت 
جامع و کامل از خدمات مشاوره ای معاونت اجتماعی 

برخوردار گردند.
- به مناسبت در پیش بودن دهه مبارک فجر و در 
راستای تکریم خانواده بازنشستگان از طریق بهداری 
استان و شهرستان های تابع یک مرحله دیگر به صورت 
منسجم و برنامه ریزی شده نسبت به معالجه و درمان 
رایگان بازنشستگان و اعضای خانواده آنان اقدام و داروی 

موردنیاز را در اختیار آنها قرار دهند.
- با توجه به ایام پایانی سال مابقی بنیاد کارت های 
مستمری بگیران که بدلیل نداشتن کد ملی یا یگان 
مشخص در سیستم درخواست نگردیده اند پیگیری 
و پس از اصالح اطالعات جهت صدور به مرکز امور 

بازنشستگان ارسال شوند.

- با توجه به تشکیل دفاتر نمایندگی کانون بازنشستگان 
در شهرستان های دهلران، ایوان و چرداول از رده متناظر 
دستیاری فرمانده کل ناجا در امور بازنشستگان پیگیری 
فضا،  در خصوص  آنها  دفاتر  تجهیز  جهت  در  الزم 
تجهیزات اداری و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 

بعمل آید.
ثبت  جهت  در  السابقون  طر  اجرای  راستای  در   -
تجارب و خاطرات و در زمینه بکارگیری پیشکسوتان 
و فرماندهان و مدیران عالی به عنوان هیئت علمی و 

آموزشی و پژوهشی اقدام شود.
با  دیدار  اجرایی  العمل  دستور  اجرای  راستای  در   -
بازنشستگان و مستمری بگیران و سرکشی و عیادت 
از بازنشستگان بیمار و مصدوم در حد مقدورات و به 
مناسبت  های مختلف انجام گیرد و برنامه عیادت از 
کارکنان بازنشسته بیمار با جدیت بیشتر پیگیری و 

اقدام شود. 
پیگیری  جمله  از  مواردی  فوق  مصوبات  بر  عالوه 
خواسته های بازنشسته ها در رابطه با برخورداری از 
مزایای طرح امام حسن مجتبی )ع(، برخورداری از 
مزایای مناطق جنگی )موضوع ماده 112 قانون برنامه 
ششم توسعه( همانند ادارات دولتی، احتساب شهرستان 
ایالم و شهرستان های تابعه استان تا پایان جنگ جزو 
مناطق جنگی و موضوع همسان سازی در این جلسه 
مطرح و مقرر گردید از طریق معاونت نیروی انسانی 
مراتب جهت پیگیری الزم به معاونت های ستادی ناجا 

منعکس گردد. 

برگزاری ششمین جلسه قرارگاه تابان فرماندهی انتظامی استان ایالم 

ششمین جلسه قرارگاه تابان فرماندهی انتظامی استان ایالم در تاریخ 14۰۰/1۰/۲1 با حضور معاون هماهنگ کننده، تعدادی از معاونان و نماینده 
بازنشستگان استان در مجمع کانون ناجا و رئیس کانون استان  برگزار شد.
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استان بوشهر

در این دیدار رئیس کانون استان سرهنگ بازنشسته باقری 
ضمن تشکر از خدمات فرماندهی انتظامی شهرستان 
دفتر  تاسیس  خصوص  در  پیشکسوتان،  به  دشتی 
نمایندگی کانون این شهرستان بحث و تبادل نظر کردند.

در ادامه فرمانده انتظامی شهرستان دشتی سرهنگ 
دفتر  تجهیز  و  تاسیس  خصوص  در  گفت:  صیادی 
نمایندگی کانون در این شهرستان کمال همکاری و 

مساعدت را خواهند داشت.

دیدار رئیس کانون بازنشستگان استان با فرماندهی انتظامی شهرستان دشتی

رئیس کانون بازنشستگان استان با مراجعت به دفتر کار فرمانده انتظامی شهرستان دشتی با ایشان 
دیدار و گفت و گو کرد.

تهران بزرگ

مسئول  عبدی  عبداهلل  بازنشسته  سرهنگ 
این  در  تهران  بازنشستگان  کانون  فرهنگی 
خصوص گفت: ساکنان کوی پلیس نازی آباد 
که از اعضای کانون بازنشستگان تهران بزرگ 
هستند با تاسیس هیئت عزاداری جان نثاران 
حضرت علی اصغر از سال 13۵9 تاکنون همه 
ساله در برپایی مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین 
اهتمام دارند و در دوسال اخیر به علت شیوع 
نامه  رعایت شیوه  منظور  به  و  کرونا  ویروس 

های بهداشتی بصورت خودجوش هزینه های 
برگزاری مراسم را صرف تهیه بسته های حمایتی 
شامل برنج، روغن، قند، ماکارانی، تن ماهی، رب 
و ... جهت کمک به نیازمندان منطقه خود کرده 

و بین آسیب دیدگان کرونا توزیع نمودند.
امام  عزاداری  ایام  با  همزمان  افزود:  وی 
حسین)ع(، 60 بسته کمک مومنانه با همکاری 
بازنشستگان این منطقه، برای نیازمندان جمع 

آوری و توزیع شد.

سردار مرادپور رئیس کانون بازنشستگان تهران بزرگ 
در جلسه شورای فرماندهی تهران بزرگ که به ریاست 
سردار رحیمی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و در 

روز دوشنبه 13 دیماه تشکیل گردید، شرکت کرد.

و  فاتب  جلسات  اتاق  محل  در  که  جلسه  این  در 
باحضور کلیه فرماندهان ، معاونین و مدیران فاتب 
امور  تخصصی  مباحث  ضمن  بود  گردیده  تشکیل 
انتظامی تهران بزرگ مقرر گردید به مناسبت ایام دهه 

مبارک فجر، با هماهنگی کانون بازنشستگان تهران 
بزرگ هریک از فرماندهان و معاونین فاتب شخصا 
با پیشکسوتان نظم و امنبت در منازل آنان دیدار و 

سرکشی داشته باشند. 

ضمن  دیدار،  این  در  اللهی  امان  سردارمنوچهر 
تقدیر از جایگاه واالي بازنشستگان و توجه ناجا به 
این موضوع، اظهار کرد: بازنشستگان دریاي تجربه 
هستند و همه ما باید از تجربه این عزیزان به بهترین 

شکل ممکن بهره برداري کنیم.
وي با بیان اینکه نیروي انتظامي پیشگام امنیت است 
نهادها  و  ادارات  تمام  امنیت  و  نظم  برقراري  در  و 

سهیم است، عنوان داشت: اخالق مداري در عین 
برخورداري از اقتدار، از خصوصیات پلیس است.

فرمانده انتظامی استان هدف تجلیل از بازنشستگان 
را تقویت روحیه و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعي این 
قشر در جامعه دانست و بیان کرد: این عمل موجب 
سازمان  با  بازنشسته  کارکنان  بیشتر  همبستگي 

مي شود.

حضور سردار مرادپور رئیس کانون بازنشستگان تهران بزرگ در شورای فرماندهی تهران بزرگ:

توزیع ۰ بسته کمک مومنانه به نیازمندان به همت بازنشستگان ساکن کوی پلیس نازی آباد تهران

تاکید بر دیدار و سرکشی از پیشکسوتان تهران در دهه فجر

دیدار فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با سروان بازنشسته غفار بهرامی در شهرستان کیار

همزمان با ایام عزاداری سید و سالر شهیدان امام حسین )ع(، بازنشستگان ساکن کوی پلیس نازی آباد تهران، ۶۰ بسته 
کمک مومنانه در بین نیازمندان توزیع شد.

در جلسه شورای فرماندهی تهران بزرگ بر دیدار و سرکشی از پیشکسوتان تهران در دهه فجر تاکید شد.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با سروان بازنشسته غفار بهرامی در شهرستان کیار دیدار کرد.

استان چهار محال و بختیاري
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فرمانده انتظامی استان به اتفاق رئیس کانون بازنشستگان 
استان و تعدادی از معاونین فرماندهی انتظامی استان 
روحیه  ارتقای  و  تکریم  منظور  به  جنوبی،  خراسان 
بازنشستگان با حضور در منزل پیشکسوت بازنشسته 

آقای یحیی احراری با ایشان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار صمیمانه، سردار ناصر فرشید فرمانده 
انتظامی استان، پس از شنیدن دغدغه ها و مشکالت 
این پیشکسوت، ضمن دلجویی دستورات الزم را جهت 

بررسی و پیگیری خواسته های ایشان صادر و به رسم 
یادبود هدایایی به ایشان اعطا گردید.

جلسه قرارگاه تابان به ریاست سرهنگ غالمی جانشین 
فرماندهی انتظامی استان و با حضور سرهنگ فضائلی 
استان،  انتظامی  فرماندهی  انسانی  نیروی  معاون 
سرهنگ بازنشسته هاشمی نماینده استان در مجمع 

کانون، سرهنگ بازنشسته باقری ریاست کانون استان 
و معاونین زیربط در سالن جلسات ستاد فرماندهی 
برگزار و درخصوص رسیدگی و ارتقاء سطح منزلت و 

معیشت بازنشستگان بحث و تبادل نظر شد.

پنجمین جلسه قرارگاه تابان در تاریخ 10 دی ماه 
در سالن جلسات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
به ریاست سردار فرمانده انتظامی استان و با حضور 
رؤسای حفا، عقیدتی، معاونین مرتبط و رئیس کانون 
قرائت  از  پس  گردید.  برگزار  استان  بازنشستگان 
مصوبات جلسه مردادماه سال جاری و بحث و تبادل 

نظر مقرر شد: 
1- بمنظور تکریم از پرستاران پیشکسوت با اهدای 
لوح تقدیر و کارت هدیه 3 میلیون ریال از طریق کانون 

استان تجلیل و تکریم بعمل آید.
2- مقرر شد در ارتباط با تعیین تکلیف مکان مناسب 
جهت دفتر نمایندگی بیمارستان ثامن االئمه )ع( با 
همکاری ریاست محترم بیمارستان مشکل بر طرف 

گردد.
3- با توجه به تأکید هیئت رئیسه محترم ناجا خصوصاً 
سرادر فرمانده محترم ناجا مقرر گردید از کلیه ایتام 
با اهدای مبلغ ۵ میلیون ریال از طریق فرماندهی 

انتظامی استان دیدار و دلجویی بعمل آید.

دیدار فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با پیشکسوت بازنشسته یحیی احراری

برگزاری قرارگاه تابان فرماندهی انتظامی خراسان شمالی

پنجمین جلسه قرارگاه تابان فرماندهی انتظامی خراسان رضوی برگزار شد

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان، با 
پیشکسوت بازنشسته یحیی احراری دیدار کرد.

چهارمین جلسه قرارگاه تحول آفرینی در معیشت بازنشستگان ناجا )قرارگاه تابان( با 
حضورسرهنگ غالمی جانشین فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.

پنجمین جلسه قرارگاه تابان در سالن جلسات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده انتظامی استان، معاونین 
انتظامی استان و رئیس کانون بازنشستگان استان برگزار گردید.

استان خراسان  جنوبی

استان خراسان  شمالی

استان خراسان  رضوی

استان  خوزستان

رئیس کانون بازنشستگان استان خوزستان سرهنگ 
بازنشسته سالمی به اتفاق سرهنگ بازنشسته سبهانی 
نماینده مجمع در دی ماه به منظور تکریم و ارتقای 
روحیه بازنشستگان با رعایت پروتکل های بهداشتی با 

حضور در منزل آقایان عبداله آذر گون، سعید سلیمانی، 
محمد زورمند ، سعید ناصر غراوی، احمد عباسی ، احمد 
سواری ، ناصر حبیبی ، مسعود یوسفی منش ، عبداهلل 
فیاضی، مراد شاه ولی ، حبیب مشعلی ، خسرو سواری ، 

اسفندیار سورانی ، غدیر کرداسی ، حسن جعفری نسب 
و خانم فرشته یوسفی پور  دیدار و گفتگو کردند و در 
پایان این دیدار صمیمانه، پس از شنیدن دغدغه ها و 

مشکالت آنان به رسم یاد بود هدایایی اعطاء کرد.

دیدار با ۱۶ نفر باز نشسته در دی ماه

رئیس کانون بازنشستگان استان به اتفاق سرهنگ بازنشسته سبهانی نماینده مجمع با حضور 
در منزل تعدادی بازنشستگان و پیشکسوتان ناجا با ایشان دیدار، و دلجویی نمودند.
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فرمانده انتظامی استان در دیدار با سرهنگ بازنشسته نادر صباغیان 
گفت: کارکنان بازنشسته، سرمایه هاي ارزشمند نظام هستند و یقینا 
موفقیت ناجا در گرو استفاده از اندوخته هاي معنوي و تجربیان این 

عزیزان است.
سردار رحیم جهانبخش در این دیدار با تقدیر از اقدامات و تالش های 
کارکنان افزود: بازنشستگان آینه شاغل و بزرگترین سرمایه هاي سازمان 

هستند.

وي با بیان اینکه نیروي انتظامي پیشگام امنیت است و در برقراري نظم 
و امنیت تمام ادارات و نهادها سهیم است، عنوان داشت: اخالق مداري 

در عین برخورداري از اقتدار، از خصوصیات پلیس است.
فرمانده انتظامی استان زنجان با ابراز خرسندی از این دیدار و تاکید 
بر تسریع در روند رسیدگی به مسائل و مشکالت همکاران بازنشسته 
تصریح کرد: برقراري ارتباط و برگزاري جلسات انتقال تجربه با این 
عزیزان و استفاده از تجارب آنان در بسیاري از موقعیت ها براي پلیس 

کارگشا خواهد بود.
سردار جهانبخش با بیان اینکه نیروي انتظامي پیشگام امنیت است و در 
برقراري نظم و امنیت تمام ادارات و نهادها سهیم است، عنوان داشت: 
اخالق مداري در عین برخورداري از اقتدار، از خصوصیات پلیس است.

ساحفاناجااستان  زنجان

1- با  هماهنگی های  انجام  شده  با مبادی  ذیربط؛ تعدادی  از  
وابستگان  ساحفاناجا به همراه خانواده   با استفاده از هتل های  معین  
و  آرمان ناجا  موفق به زیارت حرم حضرت ثامن الحجج صلوات اله 

علیه گردیدند.
2-  تعداد 81  نفر از وابستگان در  منزل ایشان  دیدار و  ضمن  

احوالپرسی  و بررسی مشکالت آنها هدایایی هم تقدیم گردید 0 
3- از دو تن از وابستگان بیمار در بیمارستان عیادت گردید و ضمن 
احوالپرسی و بررسی مشکالت درمان و پیگیری برای رفع آنها  اقدام و 

هدیه ای نیز تقدیم گردید. 
4-  تعداد  خیرین  صندوق کریم  اهل  بیت  نمایندگی ساحفاناجا 
به 124 نفر رسیده است که از زحمات و نیت خیرخواهانه این عزیزان 

کمال تشکر را داریم.
۵- طی هماهنگی انجام شده با اداره خدمات ساحفا تعداد ۵ نفر از 
وابستگان از اماکن رفاهی  بهره مند گردیدند و همچنین هماهنگی 
برای اسکان موقت دو تن از وابستگان در منازل سازمانی فراهم گردید.

دیدار فرمانده انتظامی استان زنجان با سرهنگ 
بازنشسته نادر صباغیان

اخبارنمایندگی کانون در ساحفا ناجا

فرمانده انتظامی استان زنجان به منظور تکریم از بازنشستگان 
با سرهنگ بازنشسته نادر صباغیان دیدار و گفت و گو کرد.

عملکرد نمایندگی کانون در ساحفاناجا  در آذر و دی ماه

کانال های ارتباطی
خط شهری: 021886066739- 0218862۵63۵
خطوط امین: 62-343۵9 با پیش شماره 021219

تلفن همراه: 09018389۵۵ ) ساعت اداری(
سرشماره پیامکی: 30002660266033

کد پستی : 1996819313
کانال سروش:

Http://sapp.ir/pishkesvattt 

استان  سمنان

سردار عبداله حسنی فرمانده انتظامی استان به اتفاق 
های  شهرستان  مردم  نماینده  گلرو  عباس  دکتر 
سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی 

با حضور در منزل پیشکسوت حسن عبدوس از سالها 
خدمات خالصانه این پیشکسوت ناجا تجلیل کرد و 

هدیه ی ای به رسم یادبود تقدیم ایشان گردید.

تجلیل فرمانده انتظامی استان سمنان از پیشکسوت حسن عبدوس

فرمانده انتظامی استان سمنان با حضور در منزل پیشکسوت حسن عبدوس از سالها خدمات 
خالصانه وی تجلیل کرد.
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استان سیستان و بلوچستان

شرق استان تهران

طاهری   سردار  حضور  با  که  جلسه  این  در 
بلوستان،  و  استان سیستان  انتظامی  فرمانده 
پشتیبانی،  و  آماد  معاونت  بهداری،  معاونت 
رئیس بازرسی، معاون نیروی انسانی، معاونت 
آموزش،  معاونت  حقوقی،  معاونت  اجتماعی، 
فرماندهی  بودجه  برنامه   و  طرح  معاونت 

انتظامی استان  و رئیس کانون بازنشستگان 
معیشت  بهبود  پیرامون  شد،  برگزار  استان  
پرسنل و اعضای وابسته  و استفاده از اماکن 
و  نظر  تبادل  و  بحث  استان   و  ناجا  رفاهی 
تصمیمات الزم اتخاذ و جهت اجرا به یگان های 

مربوطه ابالغ گردید.

سرهنگ بازنشسته قاسمی گفت:  در سه  ماهه اخیر 
برابر روش جاری و تدابیر ابالغی از سوی معاون حقوقی 
و معاضدت قضایی کانون ناجا توسط کارشناس حقوقی 
و معاضدت قضایی کانون شرق استان تهران با بهره 
گیری از توان علمی و کارشناسی  پنج  وکیل پایه 
یک دادگستری پنج مورد مشاوره حضوری خانوادگی 

و پنج مورد خدمات حقوقی و قضایی اعم از الیحه، 
دادخواست، به اعضا محترم کانون شرق استان تهران 

ارائه گردیده است.
 وی در ادامه تصریح کرد: کلیه خدمات حقوقی ارائه 
شده )مشاوره، تنظیم الیحه و دادخواست بجز وکالت( 
به بازنشستگان، مستمری بگیران و خانواده محترم آن ها 

به صورت رایگان ارایه می گردد.
خاطرنشان می شود بازنشستگان نیازمند دریافت مشاوره 
و خدمات حقوقی می توانند با شماره تلفن 36263817 
دفتر   363۵۵203 یا  و  تهران  استان  شرق  کانون 
نمایندگی شهرستان پاکدشت تماس حاصل و یا به 

کانون شهرستان خود مراجعه نمایند.

سروان بازنشسته رجبی گفت: در سه ماه گذشته 
به منظور ارتقای روحیه و رفع نیاز ها و مشکالت 
احتمالی آنها، با 33 بازنشسته در منزلشان دیدار 

به عمل آمد.
وی افزود:  در این دیدار ها به رسم یاد بود هدایایی 

به این بازنشستگان اهدا شد.

برگزاری دومین جلسه قرارگاه تحول آفرینی در منزلت و معیشت )قرارگاه تابان(

ارائه ۹ مورد خدمات حقوقی و معاضدت قضائی در کانون شرق استان تهران

دیدار با ۳۳ بازنشسته در سه ماه سوم سال ۱4۰۰

دومین جلسه قرارگاه تابان استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر بهبود معیشت و 
استفاده از اماکن رفاهی ناجا برگزار شد..

کارشناس حقوقی و معاضدت قضائی شرق استان تهران از انجام ۹ مورد مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی در سه ماه اخیر خبر داد.

کارشناس امور خدمات رفاهی کانون بازنشستگان شرق استان تهران از دیدار با 33 بازنشسته در 
در سه ماه سوم خبر داد.

غرب استان تهران

در این جلسه که با حضور آقای دستور مدیر کل 
سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح استان تهران 
و سرهنگ بازنشسته پرویز سیفی نماینده غرب 
ناجا  بازنشستگان  استان تهران در مجمع کانون 
و روسای کانون بازنشستگان غرب استان تهران 

و همچنین جناب شکاری مسئول خدمات رفاهی 
شد،  برگزار  تهران  استان  بازنشستگی  سازمان 
بازنشستگان،  فرزندان  زائی  اشتغال  وام  پیرامون 
تبادل  و  ها بحث  و دیدار و سرکشی  وام جعاله 

نظر گردید.

جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها برگزار شد

 جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های نیروهای مسلح غرب استان تهران در دفترکانون 
ناجا برگزار شد.
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استان فارس

استان قزوین

در این بازدید نمایندگان استان در جریان روند اجرای 
برنامه های کانون در شهرستان ها قرار گرفته و در 
خصوص کم و کاستی ها و چالش های موجود با 
پرداختند.  نظر  تبادل  و  بحث  به  دفاتر  مسئولین 
همچنین جلساتی با مسئولین انتظامی شهرستان 
نیز برگزار و در خصوص مسائل و موارد مختلف حوزه 

پیشکسوتان شهرستان به گفتگو پرداخته شد.
در این بازدیدها جلسات صمیمانه ای با حضور برخی 

پیشکسوتان شهرستان ها نیز برگزار و اعضای حاضر 
به بیان مشکالت و نیازهای موجود در شهرستان 
پرداختند و نمایندگان استان نیز درخصوص موارد 
مطروحه راهنمایی های الزم را انجام و در خصوص 
مسائلی که نیاز به تصمیم گیری و انعکاس به سایر 
مبادی  داشت نیز موارد بصورت مکتوب ثبت تا ان 
شاءاهلل  از طریق رده های مربوطه پیگیری های الزم 

انجام پذیرد.

سردار علی ابراهیمی در این دیدارها در سخناني 
چراغ  و  چشـم  بازنشسـتگان  که  این  بیان  با 
بازنشـسـتگان  گفت:  هستند،  انتظامي  نیروي 
براي  را  در سال هاي خدمت، زحمات فراواني 
رشد و اعتالي نیروي انتظامي کشیده اند و ما 

امروز باید قدردان تالش هاي بي دریغ آن ها 
باشیم.

قزوین  استان  انتظامی  فرمانده  این دیدارها  در 
پس از شنیدن دغدغه ها و مشـکالت دستورات 

الزم را جهت بررسي و پیگیري صادر نمود.

بازدید نمایندگان مجمع استان فارس از دفاتر نمایندگی استان

دیدار صمیمانه فرمانده انتظامی استان قزوین با 4 تن از  بازنشسته ها

سرهنگ بازنشسته علمدار قوچی و سرهنگ بازنشسته حسین وفائی منتخبین بازنشستگان استان فارس در مجمع کانون بازنشستگان ناجا 
از دفاتر نمایندگی کانون در شهرستان های کازرون، بخش خشت، ممسنی، آباده، مرودشت، فسا، استهبان، داراب و نی ریز بازدید نمودند.

سردار علی ابراهیمی فرمانده انتظامي استان به اتفاق دکتر افشار به منظور تکریم و ارتقاي 
روحیه بازنشستگان با 4 تن از  بازنشسته  ها، آقایان رسول افشار، روح اله خیری آتانی، همت 

بساطی فر و علی اینانلو دیدار کرد.

استان قم

رئیس کانون بازنشستگان استان قم گفت: پس از 
روزهای 9  قم در  به  رئیس جمهور  از سفر  اطالع 
و 10 دی ماه، مسئوالن استانی جلسات هماهنگی 
و  کردند  برگزار  جمهوري  محترم  ریاست  دفتر  با 
متعاقب آن در تاریخ 7 دی ماه طی دو نامه مجزا 
از سوی فرماندهان نیروهای مسلح استان و ساتای 
استان، به روساي کانون هاي بازنشسـتگان اعالم شد 
که در روزهای 9 و 10 دی ماه به منظور تشریح 
مشکالت و نیازمندی های بازنشستگان و نیز پاسخ 
به سواالت این عزیزان در ساختمان الغـدیر وزارت 

دفاع حضور یابند.
سرهنگ بازنشسته ابوالفضل شجاعی افزود: در روز 8 
دی ماه، سازمان بازنشستگی از ما خواست تا یکی از 
معسرین ناجا را برای دیدار معرفی نماییم. بازنشسته 
قطع نخاع نصراله محمدي را برای این منظور معرفی 
معاون  شعبانی  امیر  حضور  با  شب  همان  کردیم. 
هماهنگ کنننده ودجا، نماینده وزیر دفاع در استان 
این  در  کردیم.  مالقات  ایشان  با  ساتا  مدیر کل  و 
دیـدار معاون وزیر و مدیر کل ساتا ضـمن دلجوئی، 
به طور مجزا هدایایی به ایشان اعطا کردند. ضمن 

اینکه معاون وزیر ، دستور بکارگیري یکی از فرزندان 
بیکار این بازنشسته معسر را صادر نمود.

وی با اشاره به حضور تمامی مسئوالن بازنشستگی 

توجه ویژه رئیس جمهور به پیشکسوتان نیروهای مسلح در قم

در سفر رئیس جمهور کشورمان به استان قم، معاون هماهنگ کننده وزیردفاع تکریم و رسیدگی به مشکالت پیشکسوتان و بازنشستگان 
نیروهای مسلح استان قم در دستور کار خود قرار داد.
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استان کردستان

استان کرمان

سردار علی آزادی فرمانده انتظامی استان 
امان  شهید  ورزشی  سالن  در  کردستان 
ضمن  و  دیدار  ناجا  بازنشستگان  با  اللهی 

استماع مسائل و مشکالت آنان، دستورات 
مشکالت  سریع  رفع  خصوص  در  را  الزم 

آنان صادر کرد.

کانون  نمایندگی  دفتر  ابتدامسئول  جلسه  این  در 
بازنشستگان گزارشی ازعملکرد یکساله کانون ارائه 

کرد.
جمله  از  بازنشستگان  مشکالت  و  مسائل  درادامه 

اشتغال فرزندان ،  مسکن و ازدواج  آنان را بیان کرد.

قول  مجلس  محترم  نماینده  جلسه  این  پایان  در 
جهت  رسالت  بانک  با  هماهنگی  با  دادند  مساعد 
ازدواج فرزندان وام با بهره2% در اختیار بازنشستگان 
قرار دهند. همچنین در مورد واگذاری زمین و مسکن 
به فرزندان این عزیزان مساعدت های الزم بعمل آید.

دیدار صمیمانه فرمانده انتظامی استان با بازنشستگان

نشست با فرمانده انتظامی شهرستان شهربابک ، فرماندار و نماینده مجلس شورای اسالمی

فرمانده انتظامی استان کردستان با بازنشستگان ناجا دیدار و گفتگو کرد.

نشست مسئول دفترنمایندگی کانون بازنشستگان شهرستان شهربابک بافرمانده انتظامی 
شهرستان  , فرماندار و نماینده مجلس شورای اسالمی شهرستان شهربابک در سالن اجتماعات 

ستاد فرماندهی برگزار شد.

استان کرمانشاه

دراین مراسم که با حضور سردار فالح زاده جانشین 
سپاه قدس کشور، امام جمعه، استاندار،فرماندهان 
کانونهای  استان،روسای  وانتظامی  نظامی  ارشد 
بازنشستگان نیروهای مسلح، ریس کانون ناجا استان، 
خانوادهای شهدا وجمعیت کثیری از بازنشستگان 
استان در تاریخ12 دیماه در حسینیه ثاراهلل سپاه 

پاسداران حضرت نبی اکرم)ص( برگزار شد.

از  خاطراتی  بیان  با  کشور  قدس  سپاه  جانشین 
رشادتهاو ایثارگریهای سردار سلیمانی در سخنانی 
اسوه  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار  گفت: 
مختلف  عملیاتهای  ودر  اخالص  والگوی  مقاومت 
و.... مهران  عملیات  والفجر8،کربالی۵و  جمله  از 

ما  و  داشته  فراوان  وایثارگریهای  شجاعت  خود  از 
بایستی رهرو راه شهیدان واز جمله این شهید واال 

مقام باشیم وبتوانیم بعنوان یک سرباز پا در رکاب 
والیت پاسداران وحافظان خوبی برای خون مطهر 

شهدا باشیم.

برگزاری مراسم دومین سالگرد شهادت سردار دلها در استان کرمانشاه 

مراسم دومین سالگرد شهادت سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در تاریخ 1۲ 
دیماه در حسینیه ثاراهلل سپاه پاسداران نبی اکرم)ص( استان کرمانشاه برگزار شد.

در  ماه  دی   10 و   9 روزهای  در  مسلح  نیروهای 
ساختمان الغدیر وزارت دفاع برای پاسخ به ابهامات 
بازنشستگان و رفع مشکالت آنها گفت: در روز نهم 
دی ماه، جلسه ای با حضور معاون هماهنگ کنننده 
وزیر دفاع امیر شعبانی، دکتر دشتی زاده نماینـده 
مدیر  سابا،  ساتا،رئیس  رئیس  ودجا،  ارشد  و  وزیر 
اسـتان،  در  ودجا  مسـئولین  کلیه  اتکا،  فروشـگاه 
معاونین نیروي انسانی سـپاه و آجا استان، مدیر امور 
بازنشستگان ناجا استان و روساي چهارگانه کانونها 
در مجتمع فرهنگی الغدیر برگزار شد و امیر شعبانی 
درباره وضعیت کلی ساتا، اتکا و مشکالت موجود در 

حوزه بازنشستگان مباحثی را مطرح کرد.

رئیس کانون بازنشستگان استان قم اضافه کرد: در این 
جلسه طی یک سخنرانی درباره نارضایتی بازنشسـتگان 
از عـدم همسان سازي حقوق نیروهاي مسـلح با سایر 
وزارتخانه ها، نارضایتی از افزایش بی رویه برای دارو، 
بیکاری فرزندان، عدم رضایت از تسهیالت اتکا، بیکاری 
فرزندان و ... و جوي که امروز در فضـاي مجازي و گروه 
هاي مختلف بازنشسـتگان مطرح می باشـد صـحبت 
کردم و این موضوع را به عنوان یک تهدیـد و احتمـال 

وقوع آسـیب عنوان نمودم.
هاي  کارگروه  از  جلسه  این  انتهای  در  افزود:  وی 
سـپاه، و ناجا، آجا و ودجا خواسته شد تا در محل 
هاي از پیش تعیین شده حضور یابند، به بررسـی 

درخواسـت هـاي مراجعین بپردازنـد و در صورتیکه 
خواسـته آنـان در حیطه ودجـا بود ضـمن تاییـد و 
اظهـار نظر در گزارش آنـان فرد را جهت مالقات بـا 

معاون وزیر هـدایت نماینـد.
خاطرنشان  انتها  در  شجاعی  بازنشسته  سرهنگ 
کرد: در دو روز حضور رئیس جمهور در قم، کانون 
بازنشستگان ناجا و سایر بخش های مرتبط با این 
حوزه پذیرای بازنشستگان بودند. در این مدت 17 
بازنشسـته ناجا را که درخواست وام و یـا شـغل براي 
فرزنـدشان را داشـتند به معـاون محـترم هماهنـگ 
کننـده ودجـا معرفی نمودم که براي آنـان دستورات 

مناسبی را صادر شد.
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 استان کهگیلویه و بویراحمد

 استان گلستان

در این مراسم سرهنگ بازنشسته عباسی رئیس کانون 
بازنشستگان استان، معاونین فرماندهی انتظامی استان و 
جمعی از کارکنان شاغل و بازنشستگان حضور داشتند.

سردار مصطفائی در سخنانی گفت حماسه 9 دیماه 

نقطه عطفی در تاریخ انقالب اسالمی که مظهر بصیرت 
و والیت مداری می باشد.

در انتهای مراسم به بازنشستگان سید ولی اله روزبان و 
علی قاسمی به رسم یادبود هدایایی اعطاء شد.

اولین جلسه تجلیل از بانوان  پیشکسوت نیروهای 
مسلح استان گلستان باحضور سرهنگ علی اکبر 
پیشکسوتان  بسیج  محترم  مسئول  سنگدوینی 
سپاه پاسداران تیپ نینوا استان گلستان در کانون 
ریزی  برنامه  برای  گلستان  استان  بازنشستگان 
نیروهای  پیشکسوت  ازبانوان  تجلیل  مناسبت  به 

مصادف  جاری  سال  ماه  بهمن  سوم  در  مسلح 
مادر  روز  و  الزهرا)س(  فاطمه  میالدحضرت  با 

برگزارگردید.
محل  و  حضور  نحوه  خصوص  در  جلسه  این  در 
برگزاری تعداد دعوت شده گان و سایر موضوعات 

مرتبط مذاکره شده است.

منظور  به  گلستان  استان  بازنشستگان  کانون 
افزایش نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ورزش 
همگانی در میان بازنشستگان در نظر دارد ورزش 
هفته  هر  گرگان  شهرستان  در  را  صبحگاهی 

در  صبح  ساعت8-7  چهارشنبه ها  و  یکشنبه ها 
مجموعه ورزشی آزادی برگزار نماید.

از بازنشستگان ساکن در گرگان دعوت می شود 
درمراسم ورزش صبحگاهی حضور یابند.

مراسم گرامی داشت یوم اله ۹ دیماه در نمازخانه ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد

برگزاري جلسه تجلیل از بانوان پیشکسوت نیروهای مسلح استان گلستان

برگزاری ورزش صبحگاهی در شهرستان گرگان

در تاریخ پنج شنبه ۹ دیماه مراسم گرامی داشت یوم اله ۹ دیماه با حضور سردار کیقباد 
مصطفایی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد در نمازخانه ستاد فرماندهی انتظامی 

استان برگزار شد.

جلسه تجلیل از بانوان پیشکسوت نیروهای مسلح در کانون بازنشستگان استان گلستان برگزار شد.

 استان گیالن

 این جلسه با تالوت کالم ا... مجید و عرض خیر 
مقدم توسط سرهنگ بازنشسته قاسم یوسف زاده 
ذکر چالشهای  با  و  آغاز شد  استان  کانون  رئیس 
موجود اعضا در بحث بیمه کوثر و وصول مطالبات 
خود از دفاتر مرکز استان و شهرستانها و قراردادهای 
شهری  مشکالت  و  درمانی  مراکز  در  کوثر  بیمه 
مسئولین  و  شورا  توسط  آن  رفع  و  بازنشستگان 

شهری ادامه یافت.
مدیر  بازنشستگی،  مدیر  جلسه  این  در  همچنین 
موسسه کوثر، رئیس شورای شهر و دیگر اعضای 
شرکت کننده در جلسه هر یک مطالبی را عنوان 
کردند و در جهت رفع موانع و مساعدت و کمک 
به پیشکسوتان که از سرمایه های سازمان میباشند 

تالش خواهند نمود.

برگزاری جلسه با حضور رئیس شورای شهر رشت در کانون استان

برابر هماهنگی بعمل آمده با مدیر بازنشستگی ساتای استان جلسه ای در ساعت ۹ مورخه 14۰۰/1۰/14 با حضور جناب حاج حسین کارگرنیا رییس 
محترم شورای شهر رشت و عضو کانون، مدیر بازنشستگی تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان، مدیر موسسه کوثر، نماینده مجمع کانون، 

رئیس کانون استان و تعدادی از اعضای  کانون استان برگزار گردید.
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 استان مرکزی

 استان مازندران

 استان  لرستان

این برنامه مفرح بیش از 30 بازنشـســته  حضــور 
و به انجام نرمش صبحگاهی و حرکات ورزشی 

پرداختند.

خاطرنشان می شود سرهنگ تقوی رئیس کانون 
استان و سرهنگ علی اکبر رجبی عضو هیئت کانون 

ناجا در این ورزش صبحگاهی حضور داشتند.

کانون  رئیس  مهدی  مراسم، سرهنگ  این  در 
بازنشستگان استان  گزارشی از برگزاری ایستگاه 

سالمت ارائه  داد.
اشاره  با  نیز  استان  انتظامی  فرمانده  ادامه  در 
در  ناجا،  بازنشستگان  برای  ورزش  اهمیت  به 
پیشکسوتان  با  همکاری  هرگونه  خصوص 
ورزشکار و اختصاص سالن ورزشی ناجا جهت 

ورزش پیشکسوتان قول همکاری داد.
صبحگاهی،  ورزش  برگزار  از  پس  ادامه  در 

تعداد4۵ دست البسه ورزشی شامل گرمکن و 
تی شرت و کفش ورزشی به افراد شرکت کننده 

در ایستگاه سالمت اهداء و تحویل داده شد.
الزم بذکر است این البسه که از طریق معاونت 
به  کانون  پژوهشی  امور  و  اجتماعی  فرهنگی 
سالمت  ایستگاههای  در  فعال  ورزشکاران 
و  ورزشی  البسه  1۵دست  تعداد  و  شد  اعطا 
های  نمایندگی  اختیار  در  نیز  ورزشی  کفش 
شهرستانهای ساوه، خمین و محالت قرار گرفت.

کانون  رئیس  پیدایش  سرهنگ  جلسه  دراین 
بازنشستگان استان گزارشی از  عملکرد کانون ارائه 

داد.
در ادامه سردارالهی طی سخنانی گفت: برهمه ما 
واجب است یار و مددکار عزیزان پیشکسوت باشیم.

وعده  ادامه  در  لرستان  استان  انتظامی  فرمانده 
اعطای جهیزیه به پنج فرزند بازنشسته و اختصاص 
یکصدمیلیون ریال به صندوق امام حسن مجتبی در 
راستای  تقویت و کمک به نیازمندان معسرو بیماران 

صعب العالج داد.
در پایان  جلسه در خصوص پرونده 73 بازنشسته و 
مستمری بگیر نیازمند )بیمارصعب العالج سرطانی  
و معسر( بحث وبررسی و مقرر شد به  آن ها کمک 

بالعوض صورت گیرد.
خاطر نشان می شود صندوق خیریه کریم اهل بیت 
)ع( با هدف جلب حمایت خیرین ناجا برای کمک به 
بازنشستگان نیازمند به صورت اعطای وام بالعوض یا 
کوتاه مدت در کانون استان راه اندازی شده و تاکنون 

تعدادی از بازنشستگان به عضویت این صندوق در 
آمده اند.

ایستگاه سالمت پیشکسوتان برگزار شد 

ورزش صبحگاهی ساری برگزار شد

جلسه صندوق خیریه کریم اهل بیت)ع( با حضور فرمانده انتظامی استان لرستان برگزار شد

ایستگاه سالمت پیشکسوتان با حضور سردار مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی 
انتظامی استان، رئیس کانون بازنشستگان استان، نماینده بازنشستگان در مجمع کانون ناجا و همچنین تعداد 4۵ نفر از اعضای 

وابسته ورزشکار در سالن الغدیر برگزار شد.

کانون بازنشستگان استان به منظور افزایش نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ورزش 
همگانی درمیان بازنشــســتگان ورزش صبحگاهی را روز دوشنبه ۲۰ دی ماه در 

بوستان ولیت شهرستان ساری برگزار کرد.   

جلسه صندوق خیریه کریم اهل بیت )ع( با حضور سردار یحیی الهی فرماندهی انتظامی، حجت السالم حسینی مازندرانی رئیس 
عقیدتی سیاسی و سرهنگ عباس طهماسبی رئیس حفاظت اطالعات فرماندهی انتظامی استان، سرهنگ بازنشسته کریم طیبی 
راد نماینده مجمع در کانون بازنشستگان، رئیس کانون بازنشستگان لرستان سرهنگ بازنشسته امیدعلی پیدایش و هیئت امناء 

صندوق امام حسن مجتبی )ع(  روز یکشنبه 1۹ دی ماه  برگزار شد.
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 استان هرمزگان

در این جلسه سرهنگ بازنشسته نمردی زاده پس 
از ارائه گزارشی از مشکالت معیشتی بازنشستگان، 
اهل  کریم  خیریه  صندوق  به  کمک  خصوص  در 
بیت)ع(، اشتغال فرزندان و کمک های معیشتی به 
بازنشستگان همانند شاغلین بحث و تبادل نظر کرد.

سردار دهکی با تاکید بر تکریم بازنشستگان، گفت: 
بازنشستگان هستیم و تالش داریم  همواره حامی 
برنامه ها به سمتی هدایت شوند که هر گونه خدمات 

معیشتی که به شاغلین ارائه می شود به پیشکسوتان 
نیز داده شود.

وی افزود: در بحث حمایت از پیشکسوتان نیازمند، 
این عزیزان را تا در حد توان حمایت شوند.

نیز  فرزندان  اشتغال  خصوص  در  دهکی  سردار 
گفت: برای این منظور تمعهیدات الزم برای برون 
سپاری خدمات دریابانی از جمله اجاره پارکینگها به 

بازنشستگان انجام خواهد شد.

فرمانده دریابانی استان در دیدار با رئیس کانون هرمزگان:

همواره حامی بازنشستگان هستیم

رئیس کانون هرمزگان با سردار دهکی فرمانده دریابانی استان دیدار و در خصوص وضعیت معیشت، بیکاری فرزندان پیشکسوتان و حفظ منزلت 
پیشکسوتان در دفتر کانون گفت و گو کرد.

 استان همدان

 استان یزد

در این جلسه در خصوص موضوعات مبتالبه 
بازنشستگان از جمله همسان سازی حقوق، 
نحوه پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشسته 
که در سالهای 99 و 1400 ازدواج کردند و 

موفق به دریافت وام ازدواج نشده اند، نحوه 
نحوه  و  ادغام  از  پس  بانکها  دهی  خدمات 
خدمات رسانی فروشگاه اتکا بحث و گفتگو 

شد.

در این جلسه که با حضور معاون هماهنگ کننده، 
و  ایثارگران  مدیر  استان،  انسانی  نیروی  معاون 
برگزار  استان  انتظامی  فرماندهی  کانون  رئیس 
شد، پیرامون چگونگی ثبت اطالعات بازنشستگان 
روند  چگونگی  و  مقدس  دفاع  رزمندگان  و 
اطالعات  ثبت  ایثارگر جهت  بازنشستگان  حضور 

رزمندگی خود در سامانه بحث و تبادل نظر شد.
رئیس  کانون،  همکاری  با  گردید  مقرر  همچنین 
تماس  برقراری  به  نسبت  بازنشستگان  امور  دفتر 
اطالعات  تکمیل  جهت  تاکنون  که  ایثارگرانی  با 

مراجعه ننموده اند اقدام الزم به عمل آورد.
که  ایثارگر  عزیزان  کلیه  شود  می  نشان  خاطر 

مراجعه  ایثارگری  اطالعات  ثبت  جهت  تاکنون 
داشتن  دست  در  با  وقت  اسرع  در  اند  ننموده 
سوابق ایثارگری ، شناسنامه و کارت ملی خود به 
معاونت نیروی انسانی محل سکونت خود مراجعه 

نمایند.

با حضور رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح جلسه شورای 
هماهنگی کانون های بازنشستگان استان همدان برگزار شد

برگزاری نشست تخصصی ثبت اطالعات بازنشستگان ایثارگر و 
رزمندگان دفاع مقدس

جلسه شورای هماهنگی کانونهای استان با حضور سردار گودرزی رئیس 
سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در اداره کل تامین اجتماعی نیروهای 

مسلح استان برگزار شد.

جلسه نشست تخصصی ثبت اطالعات بازنشستگان ایثارگر و رزمندگان دفاع مقدس به 
صورت برخط با معاونت نیروی انسانی ناجا در حضور سردار شرفی در روز سه شنبه مورخه  

14۰۰/1۰/۲1تشکیل شد.



به میمنت سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( و پاسداشت روز زن و مقام مادر، 
مسابقه فرهنگی جهت )صرفا( بازنشستگان زن و همچنین همسران و دختران مستمری بگیر برگزار می گردد .
در این مسابقه برای دویست نفر از برندگان به قید قرعه، هر نفر دومیلیون ریال هدیه در نظر گرفته شده است.

تعداد سواالت:   8 عدد
نحوه پاسخگویی:  ابتدا 13 رقم شماره شناسایی خود را نوشته، سپس پاسخ سؤاالت را که 8 عدد 

می باشد، بدون فاصله و هرگونه حرف و عالمت اضافی بعد از شماره شناسایی مطابق مثال زیر به 
سرشماره 300042844 پیامک نمایید.

زمان مسابقه: از سالروز والدت حضرت زهرا)س( تا پایان بهمن ماه 1400
در صورت داشتن هر گونه سؤال و ابهام می توانید در ساعات 8 الی 10روزهای شنبه تا چهارشنبه با شماره 

تلفن 42844293 تماس حاصل نمایید.

ترتیت پاسخ ها

13 رقم8 رقم

برای مثال :
شماره شناسایی

پیامک به سامانه 2240307710000123112333000 42 8 44

مسابقه ویژه به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها

1- عبارت » ما مفتخریم که مصحف فاطمه از ماست .« در 
کدام کتاب آمده است ؟

1- داستان راستان استاد شهید مطهری 
2- وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی )ره(

3- تفسیر المیزان عالمه طباطبائی )ره(

2-میالد حضرت زهرا سالم اهلل علیها با میالد کدام شخصیت 
تقارن دارد  ؟ 

1- امام خمینی )ره(
2- حضرت خدیجه کبری سالم اهلل علیها 

3- رهبر معظم انقالب آیت اهلل خامنه ای مدظله العالی

3- کدام سوره در شأن حضرت زهرا سالم اهلل علیها نازل 
شده است ؟ 
1- سوره نساء

2- سوره مریم 
3- سوره کوثر

4- راوی حدیث شریف کساء کیست ؟ 
1- امام حسن علیه السالم

2- پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله
3- حضرت زهرا سالم اهلل علیها

5- این سخن از کیست :» فاطمه زهرا سالم اهلل علیها زنی 
است که در حجره های کوچک و محقر ، انسان هایی تربیت 
کرده است که نورشان از بسیط خاک تا آن سوی افالک و از 

عالم ملک تا آن سوی ملکوت اعلی می درخشد «  
1-  امام خمینی )ره(

2- آیت اهلل جواد آملی مدظله العالی 
3- آیت اهلل بهجت )ره(

6- آیه تطهیر که در شأن اهل بیت نازل شده ، در کدام سوره 
قرآن است ؟ 

1-  سوره مریم آیه 15
2- سوره احزاب آیه 33

3- سوره کوثر آیه 1

7- کدام نام را پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله به امر خداوند 
برای دخترشان انتخاب کردند ؟ 

1- زهرا
2- فاطمه

3- سیدۀ نساء العالمین

8- بیان امام خمینی )ره( درباره رهبر معظم انقالب آیت اهلل 
خامنه ای مدظله العالی کدام است ؟ 

1- جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسالمی می دانم .
2- از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید ، روشنی می دهید.

3- گزینه های 1 و 2 

3000 42 8 44
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