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آئینه در انتخاب مطالب و ویرایش آن آزاد است.
نشـر مطالب با ذکر منـبع فقط برای نشریات وابسته  به 

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران آزاد است.
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مسـئول مدیـر  سـخن 

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت!

فرارسـیدن عیـد سـعید فطر بر همه پیشکسـوتان و اعضـای محترم 
کانـون مبارک بـاد . امیـدوارم که یـک ماه طاعات و عبـادات خالصانه 
همـگان ، مقبـول درگاه خداونـد کریـم قـرار گرفتـه و پاداشـی در 
خـور بـه بنـدگان مطیع خویـش عنایت فرمایـد و شـیرینی نیایش 
و ذکـر و دعـای رمضـان را در یـازده مـاه دیگـر سـال نیز بـه همه ما 
ارزانـی دارد:»اِلهـی اَِذقنـا َحـالَوة ِذکـِرَک «. بی شـک پیشکسـوتان 
همسـنگر کـه در سـال های دور و نزدیـک، در دوران دفـاع مقدس و 
در عرصه هـای نظـم و امنیت، » زاهدان شـب و شـیران روز« و مقید 
بـه فرایـض بوده انـد، در دوران پـس از خدمـت نیز این تقیـد را حفظ 

کـرده و آیینـه تمام نمـای » مجاهدین فی سـبیل اهلل « هسـتند .
از خدای ذوالجالل می خواهم در سایه لطف خود به همه همقطاران، 
سالمتی و طول عمر باعزت عطا فرموده و توفیق درک ماه رمضان های 

متوالی را به آن ها عنایت فرماید.
هـمقطـاران!

پس از پشت سر گذاشتن آزمون الهی رمضان، در روزهای پیش رو، وارد 
آزمون بزرگ دیگری خواهیم شد، آزمونی که در طول عمر جمهوری 
اسالمی، دوشادوش یکدیگر، بارها در آن شرکت کرده ایم و به فضل 
الهی با سرافرازی از آن بیرون آمده ایم و آن » انتخابات « است. همانی 
که بنیان گذار فقید نظام اسالمی، آن مرجع اعلم و سیاستمدار اعلم 

فرمودند: » شرکت در انتخابات، وظیفه شرعی است. «
همانگونه که استحضار دارید، 28 خرداد امسال روز رأی گیری برای 
انتخاب ریاست جمهوری ایران و همزمان با آن، انتخاب اعضای شوراهای 
اسالمی شهروروستا در سراسر کشور و همچنین انتخابات میان دوره ای 
مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی در تعدادی از حوزه های 
انتخابیه خواهد بود. یقیناً نظامیان پیشکسوت که سربازان و نگاهبانان 
نظام و انقالب بوده و با جان فشانی و بذل خون، آن را حفظ کرده اند، در 
این انتخابات نیز حضور فعال خواهند داشت و به فضل الهی مشارکت 
حداکثری ملت غیور ایران با وحدت و یکپارچگی، به مثابه سدی عظیم 

در مقابل دشمنان و توطئه گران جهانی خواهد بود.
شاید افرادی باشند که در مواجهه با کمبودها و فشارهایی که در چند 
سال اخیر به ملت ما تحمیل شده است، در لزوم مشارکت در انتخابات 
َ ال یَُغیُِّر  تردید داشته  باشند. همانگونه که قرآن کریم می فرماید: » إِنَّ اهللَّ
ما بَِقوٍم َحّتی یَُغیِّروا ما بِأَنُفِسِهمـ  خدا سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد 
مگر زمانی که خودشان تصمیم بگیرند که سرنوشتشان را تغییر دهند 

ـ آیه11 سوره رعد « ، اگر خواهان تغییر در وضعیت و سرنوشتمان 
هستیم، یکی از راه های آن، مشارکت در انتخاب کارگزارانی توانا و 

پاکدامن و پاکدست برای کشور است.
شاید افرادی نیز باشند که بهانه کنند » من وقتی نمی دانم به چه کسی 

رای دهم چگونه شرکت کنم؟ « 
بازهم قرآن عظیم تکلیف را روشن نموده است :  آیه 43  سوره نحل 

ْکِر إِن ُکنُتْم ال تَعلَُموَن می فرماید : » َفاسَئُلوا أَهَل الِذّ
یعنی اگر موضوعی را نمی دانید بروید از اهل اطالع سوال کنید. «

البته باید توجه داشت که هر مدعی، » اهل « نیست! به فرمایش قرآن 
ُنواـ  هر گاه فاسقی برای شما خبری  کریم » َو اِذا جاَءُکم فاِسٌق بَِنَبإٍ َفَتَبَیّ
آورد در مورد آن تحقیق کنید ـ آیه 6 سوره حجرات « ، یعنی باید 
نگاه کرد به شخصی که خبر می دهد یا نظر می دهد آیا عادل است یا 
ِبعاِنّ َسِبیَل الَِّذیَن ال یَعلَُموَن  فاسق ؟ قرآن همچنین می فرماید » َو ال تََتّ
ـ راه کسانی را که علم ندارند پیروی نکن ـ آیه 89 سوره یونس « و 
نهایتاً برای آنکه بدانیم افراد را چگونه بشناسیم و به چه کسی رای 
دهیم، بازهم آیات نورانی قرآن به ما کمک می کند، آنجاکه می فرماید: 
» یُِحُبّوَن أَن یُحَمُدوا بِما لَم یَفَعُلواـ  دوست دارند به خاطر کارهایی که 
در حیطه وظایف آن ها بوده و انجام نداده اند مورد ستایش قرار گیرندـ  
آیه 188 سوره آل عمران « بنابراین نباید به دنبال کسانی برویم که از 
تعریف و تمجید لذت می برند ، بلکه باید به کسی وکسانی  رای دهیم 
که به قول قرآن » َوال یَخاُفوَن لََوَمه الئٍمـ  از سرزنش هیچ مالمتگری 

نمی هراسندـ  آیه 54 سوره مائده« باشند.
روایتی هم در اصول کافی جلد 1 صفحه 68  از امام جعفر صادق)ع( 
نقل شده است که شخصی از ایشان پرسید: بین دو حاکم در تردیدم. 

امام فرمود: عادل، صادق، فقیه و باتقواترین را انتخاب کن.
شخص گفت: اگر به تشخیص نرسم چه؟ امام فرمود ببین افراد متدین 

به کدام مایلند.
شخص گفت: اگر نفهمیدم ؟ امام فرمودند : بنگر مخالفان آیین ما 
کدام را بیشتر می پسندند او را کنار بگذار و ببین کدام بیشتر آن ها را 

خشمگین می کند او را برگزین.
امید که همسنگران عزیز را در سنگر فعلی دفاع از اسالم و انقالب یعنی 

حوزه های اخذ آراء، در روز جمعه 28 خرداد 1400 زیارت کنیم.

و السالم علی من اتّبع الُهدی
سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته بیژن کارگر 



کـالم نـور

ــی  ــری از دیپلماس ــر جلوگی ــل مؤث ــن عام ــدس بزرگ تری ــروی ق نی
ــت ــیا اس ــرب آس ــی در غ انفعال

ســخنرانی رهبــر معظــم انقــاب اســامی در 
نوزدهمیــن روز مــاه مبــارک رمضــان

رهبر معظم انقالب اسالمی عصر روز یکشنبه1400/2/12 در سخنان 
زنده تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ ایران با تشریح جایگاه مهم معلمان 
و کارگران در پیشرفت کشور، انتخابات را به معنای واقعی کلمه فرصتی 
مهم برای ایران عزیز و عاملی بی بدیل برای استحکام پایه های نظام 
خواندند و با انتقاد از برخی تالش ها برای دلسرد کردن مردم نسبت 
به انتخابات تأکید کردند: داوطلبان وعده های فریبنده و بدون پشتوانه 

ندهند و با ارائه برنامه های واقعی با مردم سخن بگویند.
ایشان همچنین با ابراز تأسف و تعجب از سخنان نادرست برخی مسئوالن 
در خصوص سیاست خارجی تأکید کردند: نیروی قدس بزرگ ترین 
عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است و نباید 

به گونه ای سخن گفت که حرف های بیگانگان را به اذهان متبادر کند.
ایشـان در آغـاز سخنانشـان، لیالـی مبـارک قـدر را قلـه مـاه پـر 
عظمـت رمضـان خواندنـد و بـا توصیـه بـه آحـاد مـردم بـرای 
اسـتفاده از ظرفیـت بی نظیـر ایـام قـدر افزودنـد: دعـا و تضـرع 
واسـتغفار و اشـک، از نمونه هـای ضیافـت پر برکت رمضان اسـت 
کـه بایـد با توجه وتوسـل هرچه بیشـتر بـه پـروردگار کریم، خود 

را مسـتعد بهره  منـدی از ایـن نعمت هـای گرانقـدر کـرد.
رهبـر انقـالب در نگاهـی کوتـاه بـه شـخصیت امـام علـی بـن 

ابیطالـب )ع (، امامـت را مقامـی بسـیار واال و عالـی برشـمردند و 
افزودنـد: معنـای امامـت، ریاسـت دین و دنیا نیسـت بلکـه امامت 
مفهومـی بسـیار عالـی اسـت کـه درک آن بـه جـز معصومیـن و 

نخبـگان معـدود، بـرای دیگـران ممکـن نیسـت.
رهبـر انقـالب بـا اشـاره بـه ارادت شـیعیان و پیـروان ادیـان و 
مذاهـب دیگـر بـه امیرمؤمنـان افزودنـد: ایـن محبـت و ارادت به 
علـت خصوصیـات عجیـب مـوالی متقیـان اسـت کـه »عدالـت 
حیرت انگیـز، بـی اغمـاض، گسـترده و بـدون هیـچ مالحظـه « در 

رأس ایـن خصوصیـات قـرار دارد.
ایشـان زهـد و بـی اعتنایـی کامـل بـه دنیـا، شـجاعت، مهربانـی 
و رأفـت در مقابـل ضعیفـان، عـزم راسـخ در مقابـل زورگویـان 
و مسـتکبران، فـداکاری در راه حـق، حکمـت عمیـق در گفتـار 
و اسـتواری در رفتـار را از دیگـر ویژگی هایـی دانسـتند کـه در 

حضـرت علـی)ع( در اوج کمـال و درخشـش اسـت.
رهبـر انقـالب، پیـروی از امیرمومنـان در خصوصیـات شـخصی و 
آداب حکومـت را وظیفـه ای سـنگین خواندنـد و افزودنـد: مـا در 

ایـن زمینه هـا خیلـی عقب هسـتیم.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا اشـاره بـه شـوق بی نظیـر مـوالی 
متقیـان بـه شـهادت گفتنـد: خـدا را شـاکریم کـه در دوران مـا 
نیـز مـردان فـداکاری بودند و هسـتند کـه در اقتدا به موالیشـان، 
عاشـق شـهادت بودنـد کـه حـاج قاسـم سـلیمانی از چهره هـای 
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بـزرگ ایـن عرصه اسـت.
رهبـر انقـالب سـپس در تبییـن جایـگاه و شـأن مهـم معلـم بـه 
برخـی ویژگی هـای شـهید مطهـری پرداختنـد و افزودند: شـهید 
مطهـری عالِم، فیلسـوف، متفکر، فقیه و مسـلط به مسـائل فکری 
بـود امـا ویژگـی  مهـم اسـتاد شـهید آن بود کـه در عرصـه تولید 
و انتشـار فکـر درسـت، متقـن و عمیـق، در یک جهـاد نرم افزاری 
مـداوم بـود و بـا دغدغه مندی نسـبت بـه مخاطبانـش و جامعه، با 

امـواج منحـرف فکـری شـرق و غـرب مقابله مـی کرد.
رهبـر انقـالب، مسئولیت شناسـی و تکلیف گرایـی را دو ویژگـی 
دیگـر شـهید مطهـری خواندنـد و گفتنـد: او بـا اولویـت دادن به 
نیازهـای جامعـه، ظرفیت هـای حوزه فکـر و علم را به ایـن نیازها 
نزدیـک می کـرد کـه معلمـان عزیـز بایـد ایـن ویژگی هـا و روش 

هـا را الگـو قـرار دهند.
و  دانش آمـوزان  فکـر  از  صیانـت  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
و  برشـمردند  معلمـان  مهـم  مسـئولیت های  از  را  دانشـجویان 
افزودنـد: معلمـان بایـد با امانـت و توانایی و مهـارت، اندوخته های 
علمـی بشـر را به نسـل نوجوان و جـوان منتقل کنند و شـاگردان 

خـود را اهـل فکـر و اندیشـه بـار بیاورنـد.
ایشـان معلمـان را از افسـران سـپاه پیشـرفت کشـور خواندنـد 
و افزودنـد: معلمـان بایـد ایـن جایـگاه عظیـم را بـاور کننـد و بـا 

احسـاس مسـئولیت، نقـش تاریخـی خـودرا ایفـا نماینـد.
رهبـر انقـالب با اشـاره بـه هجـوم بیگانـگان و منحرفان بـه افکار 
جوانـان تاکیـد کردنـد: معلمـان بایـد ضمـن اسـتفاده از ظرفیت 
عظیـم آمـوزش و پـرورش، برای خنثی کـردن ایـن تهاجم بزرگ 
نیـز جهادگونـه تـالش کننـد تـا ریزش ها بـه صفر نزدیک شـود و 

رویش هـا در باالتریـن سـطح قـرار گیرد.
ارزش و  بـا  بـه شـأن بسـیار  بـا اشـاره  انقـالب اسـالمی  رهبـر 
تأثیرگـذار معلمـان افزودنـد: درک این جایـگاه واال و تعیین کننده 
بایـد بـه فرهنگ عمومی تبدیل شـود که رسـانه ها، دسـتگاههای 
تبلیغاتـی و آمـوزش و پرورش در این عرصه مسـئولیت سـنگینی 

دارند.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای، گشـودن گره های معیشـتی معلمـان را 
مهـم خواندند و با اشـاره به مسـئولیت دولت و مجلـس در این زمینه، 
از تـالش بـی دریـغ معلمـان بـرای ادامـه آمـوزش در دوران کرونـا و 

همراهـی خانواده هـا بـه خصـوص مـادران صمیمانه تشـکر کردند.
را  سخنان شـان  از  دیگـری  بخـش  اسـالمی  انقـالب  رهبـر 
بـه مناسـبت روز کارگـر، بـه موضـوع شـأن و جایـگاه کارگـر و 

لـزوم حمایـت همه جانبـه از ایـن قشـر زحمتکـش و تأثیرگـذار 
و همچنیـن نقـش کارگـران در پیشـرفت اقتصـادی و اسـتقالل 

دادنـد. اختصـاص  کشـور 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـه جایـگاه واالی کارگـر در اسـالم و 
بوسـه پیامبـر بـر دسـتان کارگـر اشـاره کردنـد و گفتنـد: در یک 
اقتصـاد مسـتقل و تولیدمحـور، کارگـر سـتون اصلی اسـت و این 
نقـش تأثیرگـذار کارگـران باید با کمـک دسـتگاههای تبلیغاتی و 

رسـانه ها بـه فرهنگ عمومـی تبدیـل شـود.
ایشـان افزودنـد: از ابتـدای پیـروزی انقـالب اسـالمی بدخواهان و 
بیگانـگان تـالش کردند تا جامعـه کارگری را در مقابـل نظام قرار 
دهنـد امـا کارگران جانانـه در کنار نظام ایسـتادند کـه نمونه بارز 

آن دوران دفـاع مقدس اسـت.
رهبر انقالب اسـالمی با اشـاره به شـعار سـال و موضوع پشتیبانی 
از تولیـد، خاطـر نشـان کردنـد: یکی از انـواع پشـتیبانی از تولید، 
حمایـت از کارگـران اسـت زیـرا کارگـر فعـال و بـا نشـاط، ثروت 
ملـی ایجـاد مـی کنـد کـه در نهایـت زمینه سـاز آبـرو، اقتـدار و 

اسـتقالل کشـور خواهـد بود.
حضـرت آیـت اهلل خامنه ای با تأکیـد بر اینکه حمایـت از کارگر فقط 
افزایـش پایـه حقوقـی متناسـب بـا افزایـش تـورم نیسـت، افزودند: 
ارتقـای سـطح مهـارت آمـوزی و تخصص کارگـران، توجـه به بیمه 
و بهداشـت و درمـان آنـان، امنیت شـغلی، برنامه ریزی برای مسـکن 
کارگـران و ایجـاد روابط عادالنه میان کارگـر، کارآفرین و دولت ابعاد 

دیگـر موضـوع حمایت از کارگر اسـت.
ایشـان برنامـه ریـزی صحیح برای ایجاد اشـتغال و پیگیـری دقیق و 
منضبـط آن و همچنیـن اسـتفاده از ظرفیت بخـش خصوصی برای 
ایجاد اشـتغال را کمک بزرگ به پیشـرفت اقتصادی کشـور خواندند 
و گفتنـد: ایجاد اشـتغال عالوه بر برکات اقتصـادی، برکات اجتماعی 
و سیاسـی هـم دارد زیـرا در جامعه بویژه در نسـل جوان، زمینه سـاز 
نشـاط و تحـرک و سـرزندگی و مانـع از شـکل گیری بسـیاری از 

آسـیب های اجتماعـی و حتی امنیتی اسـت.
ایشـان با اشـاره بـه ابعاد چنـد جانبه ایجـاد اشـتغال در جامعه، یکی 
از برنامه هـای مهـم و مـورد انتظـار از دولت ها را برنامه ایجاد اشـتغال 
دانسـتند و با بیانی هشدارآمیز خاطرنشـان کردند: افرادی که به علت 
منافـع شـخصی خـود و بـرای اسـتفاده از زمیـن و ارزش افـزوده آن، 
کارخانـه هـا را به تعطیلـی می کشـانند، بدانند که مرتکـب کار باطل 
و حـرام شـده انـد و این کار، خیانت بـه مردم و کارگران و اسـتقالل و 

اقتصاد کشـورو ضربـه به تولید ملی اسـت.



٧شماره 60 ـ اردیـبـهشـت 1400 ـ سال نـهـم

رهبـر انقـالب اسـالمی دسـتگاههای مسـئول بویـژه وزارت هـای 
صمـت و وزارت جهادکشـاورزی را بـه نقـش آفرینی جـدی برای 
مقابلـه بـا این پدیـده و برخورد با ایـن افراد توصیـه مؤکد کردند.

نظـر  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  ای  خامنـه  اهلل  آیـت  حضـرت 
کارشناسـان اقتصـادی مبنـی بـر لـزوم فعـال شـدن کارگاههـای 
کوچـک و متوسـط در کنـار کارگاههای بزرگ، افزودند: گسـترش 
ایـن کارگاههـا عـالوه بـر ایجـاد اشـتغال زمینه سـاز تولیـد ثروت 

بـرای عمـوم مـردم بویـژه طبقـات ضعیـف و متوسـط اسـت.
ایشـان خاطـر نشـان کردنـد: بهتریـن روش بـرای خنثـی کـردن 
تحریم هـا تـالش واقعـی و غیـر شـعاری بـرای تقویـت تولید ملی 
اسـت کـه دشـمن را از ادامـه تحریـم مأیـوس خواهـد کـرد و در 

نتیجـه تحریم هـا برطـرف می شـوند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان، انتخابات را 
به معنی واقعی کلمه فرصت مهم و بی نظیری برای استحکام پایه 
با خدشه  ای  و گفتند: عده  امنیت کشور خواندند  و  اقتدار  های 
وارد کردن در اصل انتخابات و یا در عملکرد دست اندرکاران اعم 
از شورای نگهبان یا دستگاههای دیگر موجب دلسردی مردم می 

شوند که این کار غلط است.
ایشـان افزودنـد: در جمهـوری اسـالمی همـه انتخابات هـا سـالم 
برگـزار شـده اسـت. ممکـن اسـت تخلفـات کوچکـی روی داده 
باشـد امـا در نتیجـه انتخابـات هیـچ تأثیـری نداشـته و همـواره 

انتخابـات در جمهـوری اسـالمی همـراه بـا امانـت بـوده اسـت.
برخی هـا  البتـه  کردنـد:  نشـان  خاطـر  اسـالمی  انقـالب  رهبـر 
هنگامـی کـه نتیجـه مورد نظر آنهـا در انتخابات حاصل می شـود 
آن انتخابـات را سـالم مـی خواننـد امـا اگـر نتیجه مـورد نظر آنها 
به دسـت نیایـد یـا برگزارکننـدگان را متهم می کننـد و یا همانند 
سـال 88 اغتشـاش به پـا مـی کننـد کـه آن متهـم کردن هـا بـی 

انصافـی اسـت و اغتشـاش بـه راه انداختن جرم اسـت.
ایشـان در یـک توصیـه مهم بـه افرادی کـه وارد عرصـه انتخابات 
مـی شـوند، گفتنـد: این افـراد از سـخنان و وعده هـای فریبنده و 
بـدون پشـتوانه فکـری و بدون در نظـر گرفتن امکانـات و یا بدون 

اطـالع از آنهـا حتماً پرهیـز کنند.
رهبـر انقـالب اسـالمی تأکیـد کردنـد: کسـانی کـه وارد عرصـه 
انتخابـات می شـوند بایـد یـک برنامـه واقعـی ارائـه دهنـد به گونه 
ای کـه کارشناسـان بـا شـنیدن این برنامـه، آن را تصدیـق کنند.

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای افزودنـد: البتـه برخـی اوقـات هم از 
برخـی افـراد حـرف هایی صادر می شـود کـه گویا قانون اساسـی 

را قبـول ندارنـد، در حالی کـه کسـی کـه مـی خواهـد وارد عرصه 
انتخابـات شـود بایـد معتقد به اسـالم، قانون اساسـی و رای مردم 

باشـد لـذا مطالبـه جـدی داریـم که ایـن موضوع رعایت شـود.
از  بعضـی  اظهـارات  از  همچنیـن  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
مسـئوالن کـه در روزهـای اخیـر از رسـانه های مخالـف جمهوری 
اسـالمی پخش شـد و تکرار حرفهـای خصمانه دشـمنان و آمریکا 
بـود، ابـراز تعجـب و تأسـف کردنـد و گفتنـد: آمریکایی ها سـالها 
اسـت کـه از نفـوذ معنـوی ایـران در منطقـه و عوامـل آن یعنـی 
نیـروی قـدس و شـهید سـلیمانی به شـدت ناراحتنـد و اساسـاً 
سـردار سـلیمانی را به همین علت به شـهادت رسـاندند، بنابراین 

نبایـد چیـزی گفتـه شـود کـه حـرف آنهـا را تأییـد کند.
رهبر انقالب اسـالمی افزودند: سیاسـت کشـور از انواع برنامه های 
همچنیـن  و  فرهنگـی  علمـی،  اجتماعـی،  نظامـی،  اقتصـادی، 
سیاسـت خارجی تشـکیل شـده کـه همه این بخشـها بایـد با هم 
بـه پیـش برود و نفـی هر یک از این بخشـها خطای بزرگی اسـت 

کـه نباید از مسـئولین کشـور سـر بزند.
ایشـان تأکیـد کردنـد: نیـروی قـدس بزرگ تریـن عامـل مؤثـر 
جلوگیـری از دیپلماسـی انفعالـی در غـرب آسـیا اسـت و زمینـه 
سـاز تحقـق سیاسـت عزتمندانـه جمهوری اسـالمی شـده اسـت.

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا اشـاره بـه تمایـل غربی هـا بـرای 
بازگردانـدن سـیطره دوران طاغـوت خـود بـر ایـران، گفتنـد: بـر 
همیـن اسـاس آنهـا از هرگونـه تحـرک دیپلماسـی و گسـترش 
روابـط ایـران با چین و روسـیه و همچنین با همسـایگان مخالفند 
و حتـی در مـواردی با فشـار، مسـئوالن کشـورهای همسـایه را از 
سـفر بـه ایـران منصـرف کرده انـد کـه مـا در مقابـل این فشـارها 

بایـد بـه شـکل مسـتقل، پـر تـالش و پر تـوان عمـل کنیم.
اینکه سیاست خارجی در همه  بر  با تأکید  انقالب اسالمی  رهبر 
جای دنیا در مجامع باالدستی تعیین می شود و نه در وزارت امور 
خارجه، افزودند: وزارت امور خارجه در تعیین سیاستها مشارکت 

دارد اما تصمیم گیر نیست بلکه مجری است.
ایشـان خاطـر نشـان کردنـد: در کشـور ما نیـز سیاسـت خارجی 
در شـورای عالی امنیـت ملـی با حضور مسـئوالن تعیین می شـود 

و وزارت امـور خارجـه بایـد بـا شـیوه های خـود آن را اجـرا کند.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در پایان بـا آرزوی توفیـق الهی برای 
مسـئوالنی کـه قصـد خدمت به میهـن دارند، تأکیـد کردند: نباید 
جـوری حـرف زد کـه از آن برداشـت قبـول نداشـتن سیاسـتهای 

کشـور شـود و دشـمنان از آن مطالب شـاد شوند.



آئـیـنـه . مـاهنامه کانـون بازنشـستگان نیـروى انتـظامی ٨

فرمانده نیروى انتظامی جمهورى اسامی ایران در دیدار با خانواده شهید مجید رجایی :
پیشرفت و آرامش امروز کشور را مدیون شهدا هستیم 

فرمانده نیروى انتظامی در دیدارصمیمی با فرزندان شهداى عرصه هاى دفاع مقدس، مدافعان 
حریم وحرم و دانشمندان هسته اى:

از فرهنگ، سیره و منش شهدا فاصله نگیریم

فرمانده نیروى انتظامی جمهورى اسامی ایران در دیدار با خانواده شهید مجید رجایی، گفت: پیشرفت و آرامش 
امروز کشورمان را مدیون شهدا هستیم.

سـردار حسـین اشـتری در سـفر به استان خراسـان شمالی 
و در دیـدار بـا خانـواده شـهیدمجید رجایـی  بـا اشـاره بـه 
اینکـه شـهدا حـق بزرگی برگـردن مـردم و نیـروی انتظامی 
و مسـئوالن دارنـد، اذعـان داشـت: امـروز آرامش و آسـایش 

کشـور بـه خاطـر رشـادت هـای شـهدای بزرگوار اسـت.
وی ادامـه داد: همـه ما باید یـاد و خاطره شـهدای گرانقدر را 
گرامـی بداریم، چرا که پیشـرفت ها، دسـتاوردها و همچنین 
امنیت مثال زدنی کشـور مرهـون رشـادت ها و ایثارگری های 

شـهدایی همچون مجید رجایـی و خانواده هـای معظم آنان 
است.

عالـی تریـن مقـام انتظامی کشـور تصریح کرد: شـهدا نمونه 
هـای برجسـته سـربازان امـام زمان)عج( هسـتند که بـا نثار 
خـون خـود، اوج ایثـار و از خودگذشـتگی و نیـز درس وفـا و 

تعهـد را به مـا آموختند.
فرمانـده ناجـا در پایان با ابراز خوشـحالی از حضـور در جمع 
خانـواده این شـهید گرانقدر،خاطرنشـان کرد: ایـن افتخاری 
بـزرگ بـرای نیـروی انتظامی اسـت کـه در خدمت شـهدا و 

خانـواده هـای این عزیـزان بزرگوار باشـد.
در ادامـه ایـن دیـدار، فرمانـده ناجا به همراه هیئـت همراه بر 
سـر مزار این شـهید در شهرستان فاروج روسـتای نجف آباد 
اسـتان خراسـان شـمالی حضور یافـت و با قرائـت فاتحه یاد 

این شـهید و دیگر شـهدا ایران اسـالمی را گرامی داشـت.
گفتنـی اسـت شـهید رجایـی در تاریخ 7 اسـفند مـاه 99در 
درگیـری بـا اشـرار در شهرسـتان زاهـدان بـه درجـه رفیـع 

شـهادت نائـل آمد.

فرمانـده نیـروی انتظامـی در دیدارصمیمـی بـا فرزنـدان 
شـهدای عرصه هـای دفاع مقـدس، مدافعـان حریم وحرم 
و دانشـمندان هسـته ای در سـتاد نیروی انتظامی گفت: از 
فرهنـگ، سـیره و منش شـهدا فاصلـه نگیریم زیـرا ترویج 
فرهنـگ رفتـاری و اجتماعـی و سیاسـی شـهدا راه نجات 

جامعـه از آسـیب هـای اجتماعی اسـت .

سـردار اشـتری در این دیدار، اظهار داشـت: شـهدا ،شـمع 
روشـنی در تاریکـی وچراغ هدایت هسـتند، سـخن گفتن 
در جمـع خانواده شـهدا سـخت اسـت، چرا کـه هر حرفی 
را کـه مطـرح کنیم شـما خانواده های شـهدا بـه آن عمل 
کـرده ایـد و همـه ما با هر سـلیقه ای که در کشـور زندگی 
می کنیـم اگر ذره ای انصاف داشـته باشـیم خـود را مدیون 
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یکایـک شـما می دانیم.
وی افـزود: امـروز امنیـت و آزادی کشـور مدیـون از خـود 
گذشـتگی و رشـادت هـای شـهدا اسـت ،امـروز زندگـی 
مـادی و معنـوی همـه ملـت ایـران مدیـون خـون پـدران 
شـما عزیـزان اسـت و همـه بایـد قـدر دان ایـن نعمـت 
باشـیم؛ شـکر ایـن نعمت این اسـت کـه اجـازه ندهیم در 

مسـیر شـهدا خدشـه ای وارد شـود.
فرمانـده نیـروی انتظامی بابیـان اینکه امروز مسـئوالن در 
تمـام احـواالت خـود، در تصمیـم گیـری هـا و... بایسـتی 
شـهدا را ناظـر بـر اعمـال خـود بداننـد ادامـه داد: امـام 
راحـل بـا مجاهدت ملـت، جمهـوری اسـالمی را بر خالف 
جریانـات شـرق و غـرب کـه در آن زمـان در دنیـا حاکـم 
بـود بـه ارمغـان آوردنـد و بیـان کردند جمهوری اسـالمی 
ایـران، نـه یـک کلمـه کمتـر نه یـک کلمـه بیشـتر! و این 
یعنـی اسـاس فلسـفه اسـالم ،حکومـت و سیاسـت اسـت. 
جمهـوری اسـالمی ایـران، حکومـت و نظامـی  مبتنـی بر 
قـرآن، فرهنـگ اهل بیت و سـنت هـای الهی اسـت. نظام  
مـا باعـث احیـای اسـالم در ایـن مقطـع زمانـی شـد و از 
طرفـی هـم موجـب عـزت مسـلمانان در جهـان شـد کـه 
ایـن هـم بـه برکت خـون شـهدای گرانقـدر مـا و زحمات 
جانبـازان مـا در طـول تاریـخ انقالب اسـالمی بوده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه آنچه کـه امـروز از ویژگی هـا و برکات 
انقـالب اسـالمی بـه حسـاب مـی آید اجـر و ثوابـش برای 
شـما خانـواده شـهدا باالخص شـما فرزنـدان ایـن عزیزان 
اسـت،گفت: ترویـج فرهنگ رفتاری و اجتماعی و سیاسـی 
شـهدا راه نجات جامعه از آسـیب های اجتماعی اسـت اگر 
مـی گوییـم قدردان شـهدا باشـیم بایـد باورهـا و وظایفی 

کـه در نظـام اسـالمی بـه دوش مـا هسـت را بـه درسـتی 
انجـام بدهیـم و این با حرف و شـعار درسـت نمی شـود و 

بایـد بـه آنها عمـل کنیم.
سـردار اشـتری تصریـح کـرد: ایـن سـخت اسـت کـه بـه 
وظایـف خـود درسـت عمـل کنیـم ولـی بایـد بدانیـم که 
راه مـا درسـت اسـت و منطبـق بر سـنت های الهی اسـت 
و پیـروزی مـا در آن قطعـی اسـت. حرکت مـا خالف نظام 
سـلطه اسـت بنابرایـن سـختی هـای زیـادی هـم در ایـن 

داریم. مسـیر 
ایـن مقـام ارشـد انتظامـی ادامـه داد: نظام سـلطه حرفش 
ایـن اسـت که اگـر می خواهید قوی تر شـوید با ما باشـید، 
مـا چـه می گوییـم؟ مـا می گوییـم تا قوی تر نشـویم شـما 
مـا را بـه رسـمیت نمی شناسـید! امـام راحل و شـهدای ما 

و ملـت ایران ایـن راه را انتخـاب کردند.
ــم خــارج از  ــی را انتخــاب کردی ــا راه ــرد: م ــان ک وی بی
نظــام ســلطه؛ بــرای همیــن اســت کــه رهبــری انقــالب 
فرمودنــد بایــد قــوی شــویم. بنابرایــن اگــر کســی مدعــی 
اســت کــه راه شــهدا را پیــش گرفتــه اســت بایــد بتوانــد 
کــه کشــور را قــوی کند.کشــور مــا کــی قــوی می شــود؟ 
وقتــی یکایــک مــردم و خانــواده هــای مــا قــوی شــوند. 
ایــن یعنــی در سیاســت، اقتصــاد، فرهنــگ و دیگــر مــوارد 

قــوی بشــویم.
سـردار اشـتری بـا بیـان اینکـه از فرهنگ، سـیره و منش 
شـهدا فاصلـه نگیریـم، گفـت: امروز خانـواده معزز شـهدا، 
پـدران و مـادران، همسـران و فرزندان شـهدا الگـوی تمام 
عیـار خانواده ها هسـتند. مـا در نیروی انتظامـی مفتخریم 
کـه هنـوز بـاب شـهادت در راه خدمـت به اسـالم برایمان 
بـاز اسـت. پلیـس شـهید از خون خـود می گـذرد تا هیچ 
زندگـی خـود  در  ان شـاءاهلل  نبینـد  آسـیب  ای  خانـواده 
لحظـه ای دسـت از گام برداشـتن در مسـیر امـام، شـهدا، 
خواسـته رهبـری و خدمـت بـه مـردم برنداریـم، اگـر بـا 
فرهنـگ برخاسـته از فرهنـگ قرآنی و با همـان روحیه ای 
انقـالب کردیـم و شـهدای مـا داشـتند، در مسـیر  کـه 
حرکـت کنیـم، می توانیـم  بـه سـعادت در دنیـا و آخـرت 

یابیم. دسـت 
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فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر این که ادامه راه شهدا، 
رسالتی بس عظیم است که بر دوش ما قرار گرفته، بیان کرد: 
خانواده های شهدا از پیشگامان پاسداری از ارزش های انقالب 

می باشند.
به گزارش پایگاه خبری شهدای ناجا، سردار ”حسین اشتری“ 
در سفر به استان بوشهر با خانواده شهید“صادق یبارنژاد“ دیدار 

و گفتگو کرد.
وی ضمن ابالغ سالم مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به 
برای  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  و  این شهید  خانواده 
همگان، ماه رمضان را فرصتی مغتنم برای دور کردن گناهان 
و آلودگی های وجودی انسان ها دانست و گفت: هرچه انسان 
سبکبال تر شود روحش به سمت ملکوت و کمال با آرامش 
بیشتری پرواز می کند همانگونه که شهدا با این فراغ بالی به 

آغوش پروردگارشان شتافتند.
فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر این که ادامه راه شهدا، 
رسالتی بس عظیم است که بر دوش ما قرار گرفته، بیان کرد: 
آرامش، عزت و سربلندی امروز ما مدیون خون جوانانی است 

که در راه صیانت از میهن اسالمی جانشان را خالصانه تقدیم 
این مرز و بوم کردند. 

سردار اشتری با بیان این که خانواده های شهدا از پیشگامان 
پاسداری از ارزش های انقالب می باشند، افزود: معنا و مفهوم 
ارزش های انقالب و مصادیق آنها را بیش از هرکسی خانواده 
های شهدا درک می کنند چراکه فرزند خود را در این راه 
تقدیم کرده اند و برای حفاظت از انقالب و ارزش ها و تمامیت 

ارضی کشور بیش از همه دلسوزند.
وی ادامه داد: ما دربرابر مقام شامخ شهدا سر تعظیم فرود می 
آوریم و دلجویی و رسیدگی به وضعیت خانواده ای این عزیزان 

را وظیفه خود می دانیم.
فرمانده ناجا در پایان با بیان اینکه دیدار با خانواده شهدا منجر 
به افزایش انگیزه و روحیه خدمتگزاری می شود، گفت: وقتی 
می  شهدا  برادران  و  خواهران  مادران،  پدران،  صحبت  پای 
نشینیم و آنها از ویژگی ها و خصوصیات شهیدشان می گویند، 
ابعاد معنوی وجود ما نیز متبلور می شود و همین امر، روحیه و 

انرژی ما را برای خدمت به مردم مضاعف می کند.

سردار «حسین اشترى» در سفر به استان بوشهر با خانواده شهید« صادق یبارنژاد» 
دیدار و گفتگو کرد.

خانواده های شهدا پیشگامان پاسداری از ارزش های انقالب هستند

جانشین نیروى انتظامی در دیدار با خانواده سرباز شهید سیدامیر مهدى پور:
شهـدا راهشـان درسـت و حـق است

جانشـین نیروی انتظامی در دیدار با خانواده سـرباز شهید 
سـیدامیر مهـدی پور گفت: شـهدا بـه ادامه دهنـدگان راه 
خود بشـارت می دهند که راهشـان درسـت و حق اسـت.

سـردار قاسـم رضایـی و هیئت همـراه در دیدار بـا خانواده 
شـهید سـیدامیر مهـدی پـور کـه در مهاباد کردسـتان، به 
فیـض عظیـم شـهادت نائـل آمد از صبـر و شـکیبایی این 
خانـواده انقالبـی قدردانی کرد و گفت: این شـهدا کسـانی 

هسـتند کـه از خـاک این کشـور در حـوزه امنیـت در اوج 
مظلومیـت و غربـت  دفـاع کردنـد و بـر آنچـه مرتبـط بـا 
مسـائل مـادی اسـت چشـم بسـته و از کیـان این کشـور 

عاشـقانه صیانـت کردند.
وی بـا اشـاره بـه اینکه شـهدا اثرشـان بر کشـور همچنان 
جـاری اسـت، گفـت: آنهـا بـر اسـاس فرمـوده قـرآن زنده 
هسـتند و همـه امـور مـا را مـی بیننـد و اثر مـی گذارند.
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جانشـین نیـروی انتظامـی بـا بیـان اینکه شـهدا بـه ادامه 
دهندگان راه خود بشـارت می دهند که راهشـان درسـت 
وحـق اسـت، اظهـار داشـت: حضرت آقـا مـی فرمایند این 
شـهدا بر قلـب ادامه دهنـدگان نفوذ می کنند تا راهشـان 

پـر رهـرو باشـد و گرنه ایـن انقـالب ادامه پیدا نمـی کرد.
وی خاطرنشـان کرد: شـهدا برکت دارند و همیشـه کسانی 
هسـتند که راهشـان را ادامـه دهند و همین دلیل هسـت 
کـه پیشـرفت کردیـم و در مقابـل ابر قـدرت ها بـا روحیه 

جهـادی و با ایـن منطق ایسـتاده ایم.
سردار رضایی اظهار داشت: دیدار با خانواده شهدا سعادتی 
قرار می  این سلسله جلیله  کنار  در  وقتی  که  است؛ چرا 
گیریم آنان منشا نجات بشری هستند و خوش به حال آنان 

که در چنین خانواده هایی رشد و تعالی می یابید.
جانشـین نیـروی انتظامـی در خاتمـه، ضمـن دلجویـی از 
خانـواده شـهید، بـا اهـداء لـوح تقدیـر و هدایایی به رسـم 

یادبـود از ایـن خانـواده گرانقـدر تجلیـل به عمـل آورد

یکصد و هفتاد و ششـمین جلسـه هیئت مدیـره کانون در 
روز یکشـنبه 22فروردین با حضور سـردار سـرتیپ پاسدار 
محمـد شـرفی جانشـین معـاون هماهنـگ کننـده ناجا و 

رئیـس هیئت مدیـره کانون تشـکیل گردید.
یکصـد و هفتـاد و ششـمین جلسـه هیئـت مدیـره کانون 
روز یکشـنبه 22فروردین با حضور سـردار سـرتیپ پاسدار 
محمد شـرفی )جانشـین محتـرم معاون هماهنـگ کننده 
ناجا و رئیس هیئت مدیره( - سـردار سـرتیپ دوم ولی اهلل 

بهزادنیا )جانشـین محترم سـازمان بازنشسـتگی نیروهای 
مسـلح و نماینده آن سـازمان در هیأت مدیره کانون(  و 5 
نفـر از اعضـای منتخب نمایندگان مجمـع کانون در هیأت 
مدیـره ) آقایـان: قدرتعلـی حشـمتیان، مسـعود کیومرثی، 
پاپـی حسـین امینـی تـاری، داود شـعبانی و علـی اکبـر 
رجبـی( و سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار بازنشسـته بیـژن 

کارگـر) رئیـس کانون( تشـکیل گردید.
در ایـن جلسـه آخریـن نقطـه نظـرات اعضـاء در خصوص 
اصـالح برخـی مـوارد منـدرج در اساسـنامه کانـون ارائه و 
مقـرر گردیـد ایـن پیشـنهادها بدلیـل شـرایط کرونائـی و 
امـکان پذیـر نبـودن برگـزاری نشسـت مجمع، بـه صورت 
کتبـی از تمامی نمایندگان مجمع در اسـتانها نظر خواهی 

گردد.
همچنین در راستای تبصره ذیل بند 6 ماده 16 اساسنامه، 
نماینـده هیـات مدیـره بـه عنوان یکـی از صاحبـان امضاء 
مجـاز اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـد آور کانون بـرای اعالم 

به سـازمان ثبت شـرکتها تعییـن گردید.  

جلسه 176 هیئت مدیره کانون برگزار شد



آئـیـنـه . مـاهنامه کانـون بازنشـستگان نیـروى انتـظامی ١٢

معاون توانمندسازى و خدمات رفاهی کانون بازنشستگان ناجا خبر داد:
پرداخت تعداد 590 وام ضروری، 519 وام خوداشتغالی 

و کارآفرینی به متقاضیان از سراسر کشور ،و کمک بالعوض 10 میلیون تومانی 
به پیشکسوتان زلزله زده سی سخت از محل حق عضویت ها 

کانــون  رفاهــی  خدمــات  و  توانمندســازی  معــاون 
ــروری، 519  ــت 590 وام ض ــا از پرداخ ــتگان ناج بازنشس
وام خوداشــتغالی و کارآفرینــی بــه متقاضیــان از سراســر 
ــی  ــون تومان کشــور و اعطــای کمــک بالعــوض 10 میلی
بــه پیشکســوتان زلزلــه زده ســی ســخت از محــل حــق 

ــر داد. ــا خب ــت ه عضوی
ــه  ــی از برنام ــت: یک ــی زاده گف ــته تق ــرهنگ بازنشس س
هــای مهــم کانــون کــه از مهرمــاه آغاز شــد، پرداخــت وام 
قــرض الحســنه خــود اشــتغالی و کارآفرینــی مــی باشــد 
کــه براســاس آن درخواســت متقاضیان در کمیســیون وام 
خوداشــتغالی کانــون مطــرح و در صــورت حائــز شــرایط 

بــودن، مــورد حمایــت قــرار مــی گیــرد. 
ــر  ــته از سراس ــاط 620 بازنشس ــن ارتب ــزود: در ای وی اف
کشــور متقاضــی دریافــت وام بودنــد. پرونــده ایــن عزیزان 
بــا برگــزاری 16 کمیســیون بررســی و در نهایــت 519 نفر 

حائــز دریافــت وام خوداشــتغالی و کارآفرینــی شــدند.
کانــون  رفاهــی  خدمــات  و  توانمندســازی  معــاون 
ــد  ــه 100 درص ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــا ب ــتگان ناج بازنشس
ــذب و  ــه ج ــن برنام ــده در ای ــاص داده ش ــار اختص اعتب

توزیــع شــده اســت، تصریــح کــرد: 100 میلیــارد و 170 
ــد. ــت ش ــاط وام پرداخ ــن ارتب ــال در ای ــون ری میلی

ســرهنگ تقــی زاده اعطــای وام هــای ضــروری 10، 15 
و 20 میلیــون تومانــی را یکــی از اقدامــات مهــم کانــون 
عنــوان کــرد و گفــت: در طــول 3 مــاه، 602 وام ضــروری 

بــه واجدیــن شــرایط اعطــا شــد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اعتبـار این طـرح هـا از محل حق 
عضویـت های کانون تامین شـده اسـت و ان شـاء ا... کلیه 
بازنشسـتگان، مسـتمری بگیران و وظیفه بگیـران در ثواب 
و اجـر معنـوی آن سـهیم خواهند بـود، افزود: ایـن وام ها 
بـدون سـود، بـدون ضامـن و در کمتریـن زمـان ممکن به 

اعضای واجدشـرایط پرداخـت گردید.
کانــون  رفاهــی  خدمــات  و  توانمندســازی  معــاون 
بازنشســتگان ناجــا بــا اشــاره بــه حدیثــی از امیرالمومنین 
از  یکــی  اکــرم)ص(،  پیامبــر  بــه  راجــع  علــی)ع( 
ــی  ــِه یعن اٌر بِِطِبّ ــٌب  َدَوّ ــان را َطِبی ــات ایش خصوصی
پزشــکی کــه بــه دنبــال مریــض مــی رود و منتظــر 
ــالش  ــت: در ت ــرد و گف ــوان ک ــد، عن ــی مان ــه نم مراجع
هســتیم تــا بــا مکانیــزه کــردن مســیر ارائــه خدمــات بــه 
جامعــه مخاطــب، خدمــات بــه ایــن عزیــزان بــا ســهولت 

ــرد. ــام گی ــتری انج ــرعت بیش و س
کانــون  رفاهــی  خدمــات  و  توانمندســازی  معــاون 
بازنشســتگان ناجــا تصریــح کــرد: در زلزلــه ســی ســخت 
بــه محــض اطــالع از حادثــه، حمایــت از 8 نفــر از اعضــای 
کانــون در ایــن شــهر در دســتور کار قــرار گرفــت و 
ظــرف 48 ســاعت، بــه هریــک از ایــن عزیــزان مبلــغ، 10 
میلیــون تومــان کمــک بالعــوض پرداخــت شــد تــا کمــی 

ــود. ــته ش از آالم آن کاس
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رئیـس جدید کانـون بازنشـستگان

استـان آذربایـجان غربی
 منصوب شد

استـان آذربایـجان غربی

سردار سرتیپ دوم پاسدار امام علی سهرابی به سمت رئیس کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی منصوب شد.
ســردار بیــژن کارگــر، رئیــس کانــون بازنشســتگان ناجــا پــس از قدردانــی از تالش هــای جنــاب ســرهنگ بازنشســته ولیزاده، ســردار ســرتیپ 

دوم پاســدار امــام علــی ســهرابی را بــه ســمت رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان آذربایجــان غربــی منصــوب کرد.

متن حکم انتصاب رئیس کانون بازنشستگان آذربایجان غربی بدین شرح است:

سردار سرتیپ دوم پاسدار امام علی سهرابی
مدیریتـی،  و  خدمتـی  سـابقه  حسـن  و  تجـارب  شایسـتگی،  بـه  نظـر 
جنابعالـی را بـه مـدت سـه سـال به سـمت رئیـس کانـون بازنشسـتگان 

اسـتان آذربایجـان غربـی منصـوب مـی نمایـم.
ان شـاءاهلل بـا بهـره گیـری از تجـارب، همـراه با درایت و سـخت کوشـی 
تـوأم بـا دقت نظر در رعایـت منزلت و کرامت اعضاء به ویژه پیشکسـوتان 
ارجمنـد، نسـبت بـه انجـام وظایـف محوله بـا تعامـل و همـکاری مؤثر با 
فرماندهـی انتظامـی اسـتان، مسـئولین اداره کل تأمیـن اجتماعی، کانون 
هـای نیروهـای مسـلح و دیگـر دسـتگاه هـای اجرایـی مرتبط در سـطح 
اسـتان، در تحقـق اهداف کانـون بازنشسـتگان ناجا موفق و مؤید باشـید.

توفیقـات روزافـزون شـما را تحـت توّجهـات حضـرت ولیعصـر )عـج( و 
زعامـت و رهبـری فرمانـده معظم کل قـوا امام خامنـه ای )مدظله العالی( 

از خداونـد متعال خواسـتارم.
 

رئیس کانون بازنشستگان ناجا
سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته بیژن کارگر
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 صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد. طاقت حفظ آن 
نداشت، ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش در ربود و برفت.

شد غالمی که آب جوی آرد                    
جوی آب آمد و غالم ببرد!

دام هر بار ماهی آوردی                      
 ماهی این بار رفت و دام ببرد

دیگر صیادان دریغ خوردند و مالمتش کردند که چنین صیدی 
در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن. گفت: ای برادران، چه توان 
کردن؟، مرا روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. صیاد 

بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد.

 دست و پا بریده ای هزارپایی بکشت. صاحبدلی بر او گذر کرد و 
گفت: سبحان اهلل! با هزار پای که داشت چون اجلش فرا رسید از 

بی دست و پایی گریختن نتوانست.
چو آید ز پی دشمن جان ستان                  

ببندد اجل پای اسب دوان
در آن دم که دشمن پیاپی رسید                 

کمان کیانی نشاید کشید

 ابلهی را دیدم سمین، خلعتی ثمین در بر و مرکبی تازی در زیر 
و قصبی مصری بر سر.

این  بر  ُمْعلَم  دیبای  این  همی بینی  چگونه  سعدی!  گفت:  کسی 
حیوان ال یعلَْم؟

گفتم:
قد شابََه بِالَوری ِحماٌر                            ِعجاًل َجَسداً لَُه ُخواٌر

یک خلقت زیبا به از هزار خلعت دیبا
به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان              

مگر دراعه و دستار و نقش بیرونش
بگرد در همه اسباب ملک و هستی او          

که هیچ چیز نبینی حالل جز خونش
 

 دزدی گدایی را گفت: شرم نداری که دست از برای جوی سیم 
پیش هر لئیم دراز میکنی؟

گفت:
دست دراز از پی یک حبه سیم                   

به که ببرند به دانگی و نی

 درویشی را شنیدم که به غاری در نشسته بود و در به روی از 
جهانیان بسته و ملوک و اغنیا را در چشم همت او شوکت و هیبت 

نمانده.
هر که بر خود در سؤال گشاد                       

تا بمیرد نیازمند بود
آز بگذار و پادشاهی کن                              

گردن بی طمع بلند بود
یکی از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم اخالق مردان 
چنین است که به نمک با ما موافقت کنند. شیخ رضا داد، به حکم 
آن که اجابت دعوت سنت است. دیگر روز ملک به عذر قدومش 
رفت. عابد از جای برجست و در کنارش گرفت و تلطف کرد و ثنا 
گفت. چو غایب شد، یکی از اصحاب پرسید شیخ را که چندین 
دیگر  و  بود  عادت  خالف  کردی  تو  که  پادشه  با  امروز  مالطفت 

ندیدیم، گفت نشنیده ای که گفته اند:
هر که را بر سماط بنشستی                           

واجب آمد به خدمتش برخاست
گوش تواند که همه عمر وی                              

نشنود آواز دف و چنگ و نی
دیده شکیبد ز تماشای باغ                                  

بی گل و نسرین به سر آرد دماغ
ور نبود بالش آکنده پر                                      

خواب توان کرد خزف زیر سر
ور نبود دلبر همخوابه پیش                                

دست توان کرد در آغوش خویش
وین شکم بی هنر پیچ پیچ                                  

صبر ندارد که بسازد به هیچ
 

 جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده 
و بی حرمتی همی کرد. گفت: اگر این نادان نبودی کار وی 

با نادانان بدینجا نرسیدی.
دو عاقل را نباشد کین و پیکار                     

 نه دانایی ستیزد با سبکسار
اگر نادان به وحشت سخت گوید                    

خردمندش به نرمی دل بجوید

حکایاتی از گلستان سعـدى
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دو صاحبدل نگه دارند مویی                        
همیدون سرکشی و آزرم جویی

و گر بر هر دو جانب جاهالنند                    
 اگر زنجیر باشد بگسالنند

یکی را زشتخویی داد دشنام                        
تحمل کرد و گفت ای خوب فرجام

بتر زآنم که خواهی گفتن آنی                        
که دانم عیب من چون من ندانی

 سحبان وائل را در فصاحت بی نظیر نهاده اند به حکم آن که بر سر 
جمع سالی سخن گفتی لفظی مکّرر نکردی، وگر همان اتفاق افتادی 

به عبارتی دیگر بگفتی. وز جمله آداب ندماء ملوک یکی این است.
سخن گر چه دلبند و شیرین بود                     

سزاوار تصدیق و تحسین بود
چو یک بار گفتی مگو باز پس                      

که حلوا چو یک بار خوردند بس

 یکی را از حکما شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش 
باشد،  در سخن  دیگری  چون  که  آن کس  مگر  است،  نکرده  اقرار 

همچنان ناتمام گفته، سخن آغاز کند.
سخن را سر است ای خردمند و بن                         

میاور سخن در میان سخن
خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش                            

نگوید سخن تا نبیند خموش
 

را که: سلطان  بندگان محمود گفتند حسن میمندی  از  تنی چند 
امروز تو را چه گفت در فالن مصلحت؟ گفت: بر شما هم پوشیده 
نباشد. گفتند: آنچه با تو گوید، به امثال ما گفتن روا ندارد. گفت: به 

اعتماد آن که داند که نگویم، پس چرا همی پرسید؟
نه هر سخن که برآید بگوید اهل شناخت                  

 به سر شاه سر خویشتن نشاید باخت

 در عقد بیع سرایی مترّدد بودم. جهودی گفت: آخر من از کدخدایان 
این محلتم. وصف این خانه چنان که هست از من پرس، بخر که هیچ 

عیبی ندارد. گفتم: به جز آن که تو همسایه منی!
خانه ای را که چون تو همسایه است                               

 ده درم سیم بد عیار ارزد
لکن امیدوار باید بود                                                

 که پس از مرگ تو هزار ارزد
 

 یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. فرمود 
تا جامه از او بر کنند و از ده به در کنند. مسکین برهنه به سرما 
همی رفت. سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بر دارد و 
سگان را دفع کند، در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد. گفت: این چه 
حرامزاده مردمانند، سگ را گشاده اند و سنگ را بسته! امیر از غرفه 
بدید و بشنید و بخندید. گفت: ای حکیم! از من چیزی بخواه. گفت: 

جامۀخود می خواهم اگر انعام فرمایی.

رضینا ِمن نوالَِک بالَرحیِل.
امیدوار بود آدمی به خیر کسان                     

مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان
ساالر دزدان را بر او رحمت آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستینی بر 

او مزید کرد و درمی چند.

 منجمی به خانه در آمد. یکی مرد بیگانه را دید با زن او به هم 
نشسته. دشنام و سقط گفت و فتنه و آشوب خاست. صاحبدلی که 

بر این واقف بود گفت:
تو بر اوج فلک چه دانی چیست                      

 که ندانی که در سرایت کیست

 خطیبی کریه الصوت خود را خوش آواز پنداشتی، و فریاد بیهده 
برداشتی. گفتی نعیب ُغراَب الَبین در پرده الحان اوست، یا آیت اَِنّ 

انَکَر االصوات در شأن او.
اذا نََهَق الَخطیُب اَبوالَفوارِس                    لَُه َشَغٌب یَُهدُّ اصَطخَر فاِرس

مردم قریه به علت جاهی که داشت بلیتش می کشیدند و اذیتش را 
مصلحت نمی دیدند. تا یکی از خطبای آن اقلیم که با او عداوتی نهانی 
داشت، باری به پرسش آمده بودش. گفت: تو را خوابی دیده ام، خیر 
باد. گفتا: چه دیدی؟ گفت: چنان دیدمی که تو را آواز خوش بود و 

مردمان از انفاس تو در راحت.
خطیب اندر این لختی بیندیشید و گفت: این مبارک خواب است که 
دیدی که مرا بر عیب خود واقف گردانیدی. معلوم شد که آواز ناخوش 
دارم و خلق از بلند خواندن من در رنج. توبه کردم کز این پس خطبه 

نگویم مگر به آهستگی.
از صحبت دوستی برنجم                       

 کاخالق بدم حسن نماید
عیبم هنر و کمال بیند                             

خارم گل و یاسمن نماید
کو دشمن شوخ چشم ناپاک                    

 تا عیب مرا به من نماید
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پرسـش و 
پاسـخ هاى 

حقـوقی
معاونت حقوقی و معاضدت قضایی

پرسش  : آیا ضبط مکالمات خود با افراد دیگر روى تلفن 
همراه جرم است ؟

پاسخ  :  حریم خصوصی افراد حرمت و محدودیت برای ورود دیگران 
است . حریم منزل ، دفتر کار نامه نگاری ، ایمیل ، پیامک و نامه های 
اداری و شخصی و تماسهای تلفنی ، مصادیق حریم خصوصی هستند 
مهمترین  از  یکی   ، اشخاص  خصوصی  اطالعات  و  اسرار  رعایت   .
مصادیق حقوق شهروندی است که قانون اساسی و قوانین عادی به 

این امر مهم پرداخته است .
در اصل 22 قانون اساسی بطور صریح آمده است که حیثیت ، جان 
، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ، مگر 
در مواردی که قانون مجاز دانسته است ، مانند اجازه ایکه قضات برای 
کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی میدهد همچنین براساس 
اصل 25 قانون اساسی ، بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش 
کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، 
عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع 

است مگر به حکم قانون .

پرسش  :  براى شکایت از پزشک و بیمارستان چگونه و 
به کجا باید مراجعه کرد ؟

پاسخ  :  اولین مرجع برای شکایت ، دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم 
پزشکی است که مردم می توانند بمنظور رسیدگی به مشکالت و 
پرونده های پزشکی خود در ارتباط با قصور و تخلفات پزشکی در هر 
سطحی به آنجا مراجعه نمایند و از این طریق پس از رسیدگی الزم 
در صورت اثبات ادعای خود دیه و خسارات و ضرر و زیان وارده را 

مطالبه کرده و چنانچه پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را 
نیز از دادگاه بخواهند .

نظر گرفته  پزشکان در  از  برای شکایت  قانون  راهکاری که  دومین 
و  که  رسیدگی  است   ) بهداشت  امور  ویژه   ( اختالف  شورای حل 
با یکدیگر و همچنین  حل و فصل اختالف اعضای جامعه پزشکی 
اختالفات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا  حقوقی 
در صورتیکه حداکثر مبلغ مورد نظر تا سقف مبلغی که شورای حل 
طرفین  یا  و  دارند  را  مطروحه  دعاوی  به  رسیدگی  اختیار  اختالف 
در  باشند  نموده  توافق  شورا  به  پرونده  ارجاع  در خصوص  دعوی1 

صالحیت آن مرجع می باشد .
سومین مرجعی که قانون برای چنین دعاوی در نظر گرفته ، سازمان 
مورد  را  پزشکان  انتظامی  و  اداری  تخلفات  که  است  پزشکی  نظام 
رسیدگی قرار می دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک طرف 
خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات یعنی از توبیخ کتبی تا ابطال 
پروانه طبابت را در بر می گیرد . ضمناً خاطر نشان می شود در تمام 
نظریه  باشد  می  برخوردار  زیادی  بسیار  اهمیت  از  آنچه  موارد  این 
پزشکی قانونی است که تحت عنوان نظریه کارشناس این سازمان 

مبنای اکثر احکام صادره قرار می گیرد .

پرسش  : ملک مشاع چیست و چگونه به فروش می رسد 
؟

پاسخ  :  ملک مشاع یا مشترک به ملکی گفته می شود که بیش از 
یک مالک دارد . براساس تعاریف قانونی مالکیت در این امالک برای 
هر یک از مالکان مشترک است یعنی هر مالک در تمام اجزاء ملک 

حق دخل و تصرف دارد .
در مورد اینگونه امالک قانون سهم هر یک از شرکاء را مشخص کرده است 
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، اما محدوده جغرافیائی متمایزی در این نوع امالک مشخص نشده 
است و همین موضوع می تواند تبعات حقوقی زیادی داشته باشد .

از جمله تبعات حقوقی این است که هر یک از مالکان ملک مشاع 
در هر نقطه از ملک خود می تواند به نسبت سهم ، ادعای مالکیت 

کند .
برای فروش ملک مشاع باید به نکات مهمی توجه داشت ، در مورد 
مراجع  قطعی  و حکم  تصمیم  ومستغالت  زمین   ، پالک   ، ملک 
از اداره ثبت و طریق دادگاه صالحیت دارد و  صالحیت دار اعم 
باید گواهی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک صادر شود . البته هر 
یک از شرکاء می توانند به تنهائی درخواست فروش ملک مشاع را 
داشته باشند و این ملک می تواند از طریق مزایده به فروش برسد ، 
در مزایده کارشناس ارزش پایهی برای ملک تعیین می کند و برنده 

مزایده کسی است که باالترین پیشنهاد را بدهد .
در خالل فروش ملک باید توجه داشت که نبود شرکاء یا شخص 
ثالث در جلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و شخصی 

که درخواست فروش دارد هم می تواند ملک را خریداری نماید .

پرسش  :  براى دادن چک به کارفرما که براى ضمانت 
دریافت می شود چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟

پاسخ  :  در قانون هیچگونه منعی درخصوص گرفتن چک تضمین 
بابت ُحسن انجام کار از کارگر وجود ندارد به عبارت دیگر کارفرما 
می تواند اقدام به اخذ تضمین یا معرفی ضامن معتبر از افرادی که 
تحت عنوان کارگر قرار است نزد وی مشغول به کار شود بنماید 
بهمین جهت قانون در این خصوص حمایت هایی را بمنظور حفظ 
حقوق کارگر بعمل آورده است به عبارت دیگر چنانچه سفته یا 
چک بابت تضمین از کارگر گرفته می شود می بایستی ضمن درج 
مبلغ چک یا سفته ، عبارت بابت تضمین ُحسن انجام کار نیز در 

متن آن ذکر گردد که با این توصیف وصف کیفری 
چک با استناد به ماده 13 قانون صدور چک رائل شده و کارفرما 

نمی تواند نسبت به چک اقدام به اقامه دعوای کیفری نماید . 

پرسش  :  چه اموال و مواردى در قبال مهریه زن قابل 
توقیف می باشد ؟

پاسخ  :  اموال منقول و غیرمنقول قابل توقیف عبارتند از : زمین 
، آپارتمان حساب سپرده ، سهام ، تلفن همراه ، حقوق و مطالبات 
زوج از اشخاص ثالث و مانند آن ، حقوق ماهیانه زوج تا میزان     
ضمناً برخالف تصور عمومی ، مهریـه باالی 110 عدد سکـه نیز 
با معرفی و توقیـف اموال نظیر : ملک ، دارایی ، حساب بانکی ، 
. همچنین  ... را می شود مطالبه نمود  حقوق دریافتی ماهانه و 
مهریه پس از فوت زن ، توسط ورثه وی و پس از فوت شوهر ، 
توسط زن از اموال باقیمانده از شوهر قابل وصول بوده و چنانچه 
مهریه زن بیشتر از کلیه اموال متوفی ) همسر ( باشد تمام اموال 

به زن تعلق خواهد گرفت . 

شهیده مدافع راه سالمت شادوران سرکار خانم دکتر طالیه 
بیگ زاده با جانفشانی در راه خدمت به مردم، در پی ابتال 
به بیماری کووید 19 روز یکشنبه 24 اسفندماه1399دعوت 

حق را لبیک گفت.
فرماندهی  بهداری  معاونت  کارکنان  از  زاده  بیگ  شهیده 
شیوع  ابتدای  از  که  بود  غربی  آذربایجان  استان  انتظامی 
ویروس منحوس کرونا مشغول خدمت رسانی به همشهریان 

خود بود.
 ایثار کادر درمان و پرستاری در حراست از سالمت مردم 
و  است  مقدس  دفاع  دوران  های  جانفشانی  همان  تداوم 
رشادت های شهدای سالمت در پاسداری از سالمت مردم 

هیچ گاه از حافظه تاریخی این سرزمین پاک نخواهد شد.
یادش گرامی باد

شهیده  طایه بیگ زاده 
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استاد شهید مرتضی مطهری در 42 سال پیش 12 اردیبهشت 1358 
به شهادت رسیدند.  امسال هم همانند سال های پیش از ضایعه شهادت 
و فقدان این دانشمند و متفکر بزرگ ،تاسف و تاثر عمیق خود را ابراز 
می داریم.  مردم ایران جامعه علمی و ارباب معرفت این فاجعه دردناک را 
هیچگاه فراموش نکرده در غم از دست دادن ایشان مغموم و افسرده اند. 
آثار گران بهای باقیمانده از این اسطوره بزرگ  ،یاد و خاطره ایشان را 
همیشه زنده و جاوید نگه می  دارد و در روشنگری بصیرت و رشد فکری 
دانش اندوزان و فرهنگ دوستان سهم به سزایی ایفا می کند و اما همانند 
هر سال نکته هایی از یکی از کتاب هایشان» نظام حقوق زن در اسام« 

را انتخاب کرده ایم.
 ایشان در قسمت تفاوت های زن و مرد مبحث شاهکار خلقت می نویسند 
صرف نظر از اینکه تفاوت های زن و مرد موجب تفاوت هایی در حقوق 
و مسئولیت های زن و مرد میشود یا نمی شود اساساً این مسئله یکی 
از عجیب ترین شاهکارهای خلقت است درس توحید و خداشناسی است 
آیت و نشانه ای است از نظام حکیمانه و مدبرانه جهان نمونه بارزی است 
از اینکه جریان خلقت تصادفی نیست طبیعت جریانات خود را کورمال 
کورمال طی نمی کند دلیل روشنی است از اینکه بدون دخالت دادن 
اصل علت غایی نمی توان پدیده های جهان را تفسیر کرد دستگاه عظیم 
خلقت برای اینکه به هدف خود برسد و نوع را حفظ کند جهات عظیم 
تولید نسل را به وجود آورده است دائما از کارخانه خود هم جنس نر به 
وجود می آورد و هم جنس ماده و در آنجا که بقا و دوام نسل احتیاج دارد 
،به همکاری و تعاون دو جنس مخصوصا در نوع انسان برای اینکه این دو 
را به کمک یکدیگر در این کار وا دارد طرح وحدت و اتحاد آنها را ریخته 
است کاری کرده است که خودخواهی و منفعت طلبی که الزمه هر ذی 
الحیاتی است تبدیل به خدمت و تعاون و گذشت و ایثار گردد آنها را 
طالب هم زیستی با یکدیگر قرار داده است و برای اینکه طرح کامال عملی 
شود و جسم  آنها را بهتر به هم بپیوندد تفاوت های عجیب جسمی و 
روحی در میان آنها قرار داده است، همین تفاوتهاست که آنها را بیشتر به 
یکدیگر  جذب می کند  عاشق  و خواهان یکدیگر قرار می دهد اگر زن 
دارای جسم و جان و خلق و خوی مردانه بود محال بود که بتواند مرد را 
به خدمت خود را دارد و مرد را شیفته لسان خود نماید و اگر مرد همان 
صفات جسمی و روانی زن را می داشت ممکن نبود زن آن را قهرمان 
زندگی خود حساب کند و عالی ترین هنر خود را صید و شکار و تسخیر 

قلب او به حساب آورد مرد جهانگیر و زن مردگیر آفریده شده است. قانون 
خلقت ،زن و مرد را طالب و عالقه مند به یکدیگر قرار داده است اما نه 
از نوع عالقه ای که به اشیاء دارند عالقه ای که انسان به اشیاء دارد از 
خودخواهی او ناشی می شود یعنی انسان اشیاء را برای خود می خواهد 
به چشم ابزار به آنها نگاه می کند می خواهد آنها را فدای خود و آسایش 
خود کند اما عالقه زوجیت به این شکل است که هر یک از آنها سعادت 
و آسایش دیگری را میخواهد از گذشت و فداکاری درباره دیگری لذت 
می برند عجیب است که  بعضی از افراد نمی توانند میان شهوت رفعت 
فرق بگذارند خیال کرده اند آن چیزی که زوجین را به یکدیگر پیوند می 
دهد منحصرا طمع و شهوت است است  حفظ استخدام و بهره برداری 
است همان چیزی است که اسنان را با معکوالت و مشروبات و ملبوسات 
و مرکوبات پیوند می دهد اینها نمی دانند که در خلقت و طبیعت عالوه 
بر خودخواهی ومنفعت طلبی عالئق دیگری هم هست آن عالئم ناشی 
از خودخواهی نیست از عالقه مستقیم به غیر ناشی می شود آن عالئق 
است که منشاء فداکاری ها و گذشت ها و رنج خود و  راحت غیر خواستن 
ها واقع می شودآن عالئق است که نمایش دهنده ی انسانیت انسان است 
بلکه قسمتی از آنها یعنی در حدودی که به جفت و فرزند مربوط است در  
حیوانات نیز دیده می شود این افراد گمان کرده اند که مرد به زن همیشه 
با آن چشم نگاه می کرده و می کند که احیانا یک جوان  عذب و یک زن 
هر جایی نگاه می کند یعنی فقط شهوت است که آن دو را به یکدیگر 
پیوند زده است درصورتی که پیوندی باالتر از شهوت است که پایه وحدت 
زوجین را تشکیل می دهد آن هم آن چیزی است که قرآن کریم از آن به 

نام های مودت و رحمت یاد کرده است. میفرماید:

َوِمْن آیَاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواًجا لَِتْسُکُنوا إِلَْیَها َوَجَعَل بَْیَنُکْم 
ُروَن     )آیه 21 سوره روم ( ًة َوَرْحَمًۀ، إَِنّ فِی َذالَِک َآلیَاٍت لَِقْوٍم یََتَفَکّ َمَوَدّ

و از نشانه های [قدرت و ربوبیت] او این است که برای شما از جنس 
خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میان شما 
دوستی و مهربانی قرار داد؛ یقیناً در این [کار شگفت انگیز] نشانه هایی 

است برای مردمی که می اندیشند ...

سرهنگ بازنشسته  دکتر فیروز علیزاده منصوری 

به یاد معلم شهـید 

استاد مرتضی مطهری  
استاد همیشه جاوید
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ورزش از آن دسـت حوزه هایی هسـت که در مسـیر حفظ سـالمتی 
وارتقـای روحیـه همـواره مـورد تاکیـد بـوده و هسـت ایـن موضوع 
باعـث شـد تـا بسـیاری از همـکاران مـا در کنـار کار ، ورزش را نیز 

بـه عنـوان یـک برنامـه مهـم زندگی مـد نظر 
داشـته باشند.

پیشکســوت بازنشســته محمــود باقــر نــژاد از 
ایــن دســت همــکاران ماســت کــه در کنــار 
ســال هــا فعالیــت نظامــی بــا ماموریــت هــای 
ســخت و طاقــت فرســا، هرگــز مســیر ورزش 
ــتگی  ــس از دوران بازنشس ــرد و پ ــا نک را ره
نیــز در همیــن مســیر زندگــی خــود را ادامــه 

مــی دهــد.
گفـت و گویـی با ایشـان انجـام دادیم که نظر شـما راه بـه آن جلب 

کنیم: می 

در ابتدا مختصری از زندگی تان را بگویید؟ 
محمـود باقرنـژاد هسـتم. در سـال 1392 بـه علت عالقه زیـاد، وارد 
نیـروی انتظامـی شـدم و متاسـفانه در سـال 1394 در اثـر سـانحه 
تصـادف حیـن ماموریـت 110 دچـار ضایعـه نخاعـی و بـه افتخـار 

بازنشسـتگی نائـل آمدم.

چه شد که تصمیم گرفتید به سمت ورزش بروید؟ 
پـس از بـروز ضایعـه نخاعی بـرای اینجانب، تصمیـم گرفتم خدمت 
بـه کشـورم و مـردم عزیـز را به گونـه ای دیگر ادامه دهـم به همین 

دلیل وارد عرصه ورزش شـدم.

در چـه سـالی پـای بـه عرصـه ورزش تیرانـدازی گذاشـتید و از چه 
زمانـی نـگاه تان بـه ایـن ورزش حرفه ای شـد؟ 

پـس از یکسـال از حادثـه تصـادف و در سـال 95 وارد ورزش پـارا 
تیرانـدازی شـدم. پـس از مدتـی تمریـن و کسـب تجربـه، در سـال 
96 بـه صـورت حرفـه ای ایـن ورزش را دنبـال کردم و در سـال 97 
اولیـن مقـام در این حـوزه یعنی مقـام اول و مدال طالی مسـابقات 

کشـوری خورشـید والیـت را کسـب کردم.
در ادامه نیز در سـال 98 یک مدال نقره و یک سـال برنز مسـابقات 
آزاد کشـوری و در سـال 99 دو طال و یک نقره در مسابقات کشوری 
کسـب نمـودم. پـس از آن بـرای اعزام به مسـابقات جـام جهانی در 
کشـور امـارات متحـده عربـی انتخـاب شـدم کـه موفـق به کسـب 
مـدال برنـز در بخـش MQS گردیـدم و جـواز حضور در مسـابقات 

پاراآسـیایی را کسب کردم.

شـما از بازنشسـتگان فعـال و پویـای ناجـا هسـتید چـه توصیـه 
ای بـرای سـایر بازنشسـته هـا در جهـت اسـتفاده بهینـه از دوران 

داریـد؟  بازنشسـتگی 
بـرای  طالیـی  زمانـی  بازنشسـتگی  دوران 
پرداختـن بـه فعالیـت هـا و امـوری اسـت که 
بـه علـت مشـغله کاری امـکان انجـام آن در 
دوران اشـتغال وجـود نـدارد تا ضمـن حضور 
در کنـار خانـواده بتوانیـم ایام شـاد و مفرحی 

را بگذرانیـم.

ایـن  معتقدنـد  هـا  بازنشسـته  از  بعضـی 
دوران دیگـر زمـان ورود بـه ورزش یـا دیگـر 
فعالیت هـای فرهنگـی اجتماعـی ... نیسـت شـما چـه توصیـه ای 

داریـد؟
هیـچ زمانـی بـرای ورود بـه ورزش و یا امـوری که مـورد عالقه فرد 
اسـت دیـر نیسـت دوران بهره منـدی از تجارب فرد جهت رسـیدن 

بـه اهـداف و عالیق فردی اسـت.

معلولیت، محدودیت نیـسـت

 گفت و گو با پیشکسوت قهرمان محمود باقر نژاد:

بـازنشستگى دوران 
طالیى بـراى حضور 
اسـت  فعالیتـى  در 
کـه دوسـت داریم



اولین جلسـه قرارگاه تابان در سـال 1400 بـا حضور معاون 
هماهنـگ کننـده فرمانـده انتظامـی اسـتان آذربایجان 

شـرقی برگزار شـد.
بـا پیگیـری هـای مـداوم کانون بازنشسـتگان اسـتان و با دسـتور 
فرمانـده انتظامـی اسـتان آذربایجان شـرقی، اولین جلسـه قرارگاه 
تابـان بـا حضور معـاون هماهنـگ کننده، معـاون نیروی انسـانی، 
معـاون بهداشـت و درمـان، معاون طـرح و برنامـه و بودجه، رئیس 
بازرسـی فرماندهی انتظامی اسـتان و سـرهنگ بازنشسته علی پور 

برگزار شـد. 
در ایـن جلسـه پـس از بحـث و تبـادل نظـر در خصـوص راههای 
ارتقاء منزلت و معیشـت اعضای وابسـته با استفاده از ظرفیت های 

موجود اسـتان، مقرر شـد:
1- پرداخت مطالبات بازنشسـتگان سـال 1399 بـه صورت جدی 

شود. پیگیری 
2-قـرارگاه تابـان وفق دسـتورالعمل مربوطه بایسـتی فعال باشـد 
و کارگـروه هـا مشـخص و عملکـرد و اقدامات قرارگاه توسـط آنان 

پیگیری شـود.
3- اجـرای مصوبـاب قـرارگاه بصـورت جـدی در دسـتور کار قـرار 

بگیـرد و در جلسـه بعـدی نتیجـه گزارش شـود.
4- محل اسـکان همراهان بیماران )اعضای وابسـته( از بیمارستان 

الغدیر توسـط معاونت بهداد اسـتان پیگیری شود.

5-انعـکاس مـداوم عملکـرد های اسـتان بـه مرکز در دسـتور کار 
شد با

6- اسـتخراج لیسـت اسـامی بازنشستگان فاقد مسـکن و اعالم به 
مسکن قرارگاه 

7- مطالبات بازنشستگان استخراج و در جلسه بعدی مطرح شود.
8- افـراد عالقـه مند بـه همکاری بـا فرماندهی انتظامی اسـتان و 
زمینـه هـا، نوع همکاری و حمایت های قانونی از آنها احصاء شـود.

9- لیسـت اسـامی بیماران صعـب العالج در اختیـار معاونت بهداد 
گیرد. قرار 

10-اقـالم بهداشـتی مـورد نیـاز کانـون و اعضای وابسـته توسـط 
معاونت آماد و پشـتیبانی فرماندهی انتظامی استان تهیه و تحویل 

شود.
11- جابجایـی دفتـر نمایندگـی کانون در مرند به محلی در شـأن 
اعضـای وابسـته بـا اعطـای امکانـات الزم از فرماندهـی انتظامـی 

شهرسـتان مرند پیگیری شـود.
12-جابجایی محل فعلی امور بازنشسـتگان معاونت نیروی انسانی 
اسـتان بـه محل مناسـب تعیین شـده به صـورت جدی از سـوی 

بازرسـی پیگیری شود.
13- تماس های اعضای وابسته با 197 استخراج و تحلیل شوند.

14-مکانیزه کردن سـوابق خدمتی بازنشسـتگان )اسکن و ... ( ساز 
و کار ارائـه گردد.

رسیدگی به امور اعضاى وابسته ناجا از تاکیدات مقام معظم 
رهبرى است

مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید کانون بازنشستگان 
انتظامی استان با حضور سردار مسعود خرم نیا فرمانده انتظامی استان، 
مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان و روسای کانونهای 
ارتش،سپاه و وزارت دفاع و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 

سالن جلسات فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی برگزار شد.
مسئوالن  و  شهرستانها  انتظامی  فرماندهان  که  مراسم  این  در 
دفاتر نمایندگی کانون استان نیز به صورت ویدئو کنفرانس در آن 
حضور داشتند، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی در سخنانی 
رسیدگی به امور اعضای وابسته ناجا را از تاکیدات مقام معظم رهبری 

عنوان کرد.
وی گفت: روسای قبلی کانون استان در حدتوان توانستند امور را 
انجام دهند و در این مقطع با توجه به مشکالت اقتصادی و خدمات 
درمانی و... و نیز پایان حکم آقای مالک ولی زاده، احساس شد که 
باید مدیریت جدیدی وارد عرصه شود و امور را بهتر از قبل انجام 
دهد لذا نظر به بازنشستگی سردار امامعلی سهرابی و شناختی که به 

سوابق خدمتی وی داشتیم  ایشان به عنوان رئیس کانون پیشنهاد 
و انتخاب شد.

سردار خرم نیا ضمن قدردانی از تالش های سرهنگ بازنشسته مالک 
زاد و آرزوی موفقیت برای سردار سهرابی تصریح کرد: ما موظف به 

پشتیبانی از ایشان هستیم.
در پایان این مراسم سردار بازنشسته سهرابی به تشریح برنامه های 

خود پرداخت.

اخـبـار استـان ها

اولین جلسه قرارگاه تابان در سال 1400 برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رئیس کانون انتظامی استان آذربایجان غربی 

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان غربی
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مســئول بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
ــگ زاده  ــته بی ــرهنگ بازنشس ــا س ــام ب ــام (ره) ای ام

دیــدار و گفــت و گــو کــرد.
مسئول بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ایالم روز 
24 فروردین ماه با حضور در دفتر کانون استان، با سرهنگ بازنشسته 

بیک زاده دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار پیرامون اشتغال زایی برای بازنشستگان و اعضاء خانواده 
آنان، چگونگی و نحوه پرداخت تسهیالت وام اشتغالزای و استفاده از 

تسهیالت بنیاد برکت بحث و تبادل نظر شد.

مسـئول دفتـر نمایندگـی شهرسـتان کاشـان در معیت 
تعـدادى از معاونیـن فرماندهـی انتظامـی کاشـان بـه 
منظور تکریـم و ارتقـاي روحیه اعضاى کانـون، با حضور 
در منـزل مسـتمرى بگیر خانـم مرجان زائرنجـف فرد، با 

ایشـان دیـدار و گفت و گـو کرد.
در این دیدار، سرهنگ بازنشسته محمد هاشمی پس از شنیدن 
دغدغه ها و مشکالت مستمری بگیر مرجان زائرنجف فرد، ضمن 
دادن قول مساعد برای پیگیری آنها، به رسم یادبود هدایایی به وی 

اعطا کرد.

کمیسـیون رسـیدگی به وضعیت بازنشسـتگان نیازمند 
با حضـور مدیـر کل تأمیـن اجتماعـی نیروهاى مسـلح 
اسـتان، رئیس اداره بازنشسـتگی نیروهاى مسلح استان 
و رئیـس کانـون بازنشسـتگان ناجـا اسـتان اردبیـل در 

سـالن جلسـه اداره کل سـاتاى اسـتان برگزار شد.
بازنشسته نیروی  از معسران  در این کمیسیون پرونده 74 نفر 
مساعدت  جهت  و  شناسایی  استان  کانون  توسط  که  انتظامی 

معرفی شده بودند، رسیدگی شد.
در پایان پس از بررسی پرونده ها:

1- پرونده 2 نفر به علت خروج از اعسار و فوت شخص معسر 
)همسر بازنشسته( مورد تایید قرار نگرفت.

2- پرونده 9 نفر جهت کمک مالی بیشتر به سازمان خدمات 
درمانی نیروهای مسلح محول گردید.

3-کمک اعطایی 11 نفر همانند سال 99 مورد تایید قرار گرفت.
4-کمـک اعطایـی بـه 52 نفر از معسـرین بـا تایید کمیسـیون 

یافت. افزایـش 

دیدار مسئول بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با رئیس کانون ایالم

دیدار با مستمری بگیر مرجان زائرنجف فرد

پرونده 74 بازنشسته معسر استان اردبیل بررسی شد

استان  ایالم

استان  اصفهان

استان  اردبیل



آئـیـنـه . مـاهنامه کانـون بازنشـستگان نیـروى انتـظامی ٢٢

سـی و چهارمیـن جلسـه شـوراى هماهنگـی کانونهاى 
بازنشسـتگان نیروهـاى مسـلح اسـتان چهـار محـال و 
بختیارى در کانون بازنشسـتگان ناجا اسـتان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور روسای کانون های بازنشستگان نیروهای 
مسلح استان برگزار شد، در خصوص نارضایتی جانبازان زیر 50 در 
صد مبنی بر قطع هزینه نگهداری و ضرورت افزایش خدمات به 

جامعه هدف در شرایط فعلی بحث و تبادل نظر شد.
نامه حضور داوطلبین عضویت  همچنین در راستای مفاد شیوه 
در هیئت مدیره سهام عدالت ویژه بازنشستگان نیروهای مسلح 

هماهنگی های الزم به عمل آمد.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی به منظور تکریم و 
ارتقاى روحیه بازنشستگان، با خانواده پیشکسوت بازنشسته 

مرحوم جواد زرین فرد دیدار کرد.
فرمانـده انتظامـی اسـتان بـه اتفـاق رئیـس کانون بازنشسـتگان 
اسـتان و تعـدادی از معاونیـن فرماندهـی انتظامـی اسـتان، بـه 
منظـور تکریـم و ارتقـاي روحیه مسـتمری بگیران، بـا حضور در 
منزل پیشکسـوت بازنشسـته مرحوم جـواد زرین فرد بـا خانواده 

ایشـان دیـدار و گفـت و گـو کرد.
در این دیدار، سردار ناصر فرشید فرمانده انتظامی استان به رسم 

یادبود هدایایی به خانواده مرحوم زرین فرد اعطا کرد.

سی و چهارمین جلسه شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگان نیروهای مسلح استان

دیدار و مالقات با مستمری بگیر فاطمه چاجی

استان چهار محال و بختیاری

استان خراسان جنوبی

ــران  ــد ته ــدگان جدی ــکام نماین ــاى اح ــه اعط جلس
ــا حضــور 3 عضــو هئیــت مدیــره  ــزرگ در مجمــع ب ب

ــد. ــزار ش ــا برگ ــتگان ناج ــون بازنشس کان
جلسه اعطای احکام نمایندگان جدید تهران بزرگ در مجمع با حضور 
امیربازنشسته حشمتیان، سردار بازنشسته کیومرثی و سرهنگ 
بازنشسته شعبانی از اعضای هئیت مدیره کانون بازنشستگان ناجا 
و سردار مرادپور رئیس کانون بازنشستگان تهران بزرگ برگزار شد.

در این جلسـه، سـردار بازنشسـته فـودازی نماینده تهـران بزرگ 
در مجمـع کانـون در سـخنانی بـا اشـاره بـه تبصـره 6 مـاده 12 
اساسـنامه کانون که اشـعار مـی دارد: »در صورتی کـه نماینده یا 
نماینـدگان اعضـا مجمع به عضویت هیئت مدیره انتخاب شـوند، 
مسـئولیت نمایندگـی آنهـا بـه عنـوان نماینـده اعضـای کانـون 
لغـو خواهـد شـد«، گفـت: بـا توجه بـه انتخـاب امیر بازنشسـته 
حشـمتیان، سـردار بازنشسـته کیومرثـی و سـرهنگ بازنشسـته 
شـعبانی در هیئـت مدیره کانون و لغو نمایندگـی آنها در مجمع، 
سـرهنگ بازنشسـته حسـن رضایـی مجـد، مهـرداد بهـزادی و 

حسـین شـیخ قمی که پس از آنها بیشـترین رای را در انتخابات 
مجمـع کسـب نمودنـد، بـه عنـوان نماینـده هـای جدیـد تهران 

بـزرگ در مجمـع فعالیـت خواهنـد کرد.
در ادامه سردار مرادپور رئیس کانون تهران بزرگ ضمن عرض خیر 
مقدم به نمایندگان جدید تهران برزگ در مجمعع کانون احکام 
نمایندگی آنها را اعطا و از زحمات و تالشهای نمایندگان قبلی 

قدردانی و تشکر کرد.

تهـران بـزرگاعطای احکام نمایندگان جدید تهران بزرگ در مجمع کانون
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ــردار  ــور س ــان در حض ــرارگاه تاب ــه ق ــن جلس دّومی
ــن و  ــدادى از معاونی ــتان، تع ــی اس ــده انتظام فرمان
ــد.  ــون بازنشســتگان اســتان برگــزار گردی رئیــس کان
در این جلسه مقرر شد که به منظور حفظ منزلت و معیشت اعضاء 
به کلیه بازنشستگان، مستمری بگیران )همسر( و و ظیفه بگیران  که 
حقوق و مزایای آن های کمتر از 53 میلیون ریال می باشد کارت 
خرید از فروشگاه های اتکاء به ارزش 2 میلیون ریال اهداء گردد. با 
بررسی بعمل آمده تعداد 5000 نفر از جامعه هدف در استان شامل 
این طرح گردیدند که با اعالم آمار واجدین شرایط به معاونت نیروی 
انسانی فرماندهی انتظامی استان و اختصاص 10,000,000,000 

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

بازنشستگان نیروى انتظامی همواره مورد تکریم و احترام 
مردم و نظام مقدس جمهورى اسامی ایران هستند

در راستای تکریم از بازنشستگان و رسیدگی به مشکالت این عزیزان، 
نشستی با حضور سردار مطهری زاده در دفتر فرمانده انتظامی استان 

برگزار شد.
در این نشست 15 بازنشسته پیشکسوت حضور داشتند، سرهنگ 
خراسان  بازنشستگان  کانون  رئیس  باقری  محمدتقی  بازنشسته 
شمالی در سخنانی ضمن تبریک انتصاب سردار مطهری زاده به 
فرماندهی انتظامی استان، گزارشی از عملکرد کانون و برنامه های 

سال 1400 ارائه کرد.
در ادامه فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی در سخنانی گفت: 
بازنشستگان نیروی انتظامی به خاطر تالش ها و جان فشان هایی که 
در دوران خدمتی خود انجام داده اند، همواره مورد تکریم و احترام 

مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هستند.
وی افزود: باید به پاس سال ها خدمت و کار بی منت با استفاده از 
ظرفیت های قانونی مسائل و مشکالت بازنشستگان واکاوی و به 

نوعی رفع شود.
در انتها، فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی ضمن تشکر از 

بازنشستگان، بر لزوم پیگیری مطالبات آنها تاکید کرد.

با حضور فرمانده انتظامی استان، جلسه قرارگاه تابان تشکیل شد

سردار مطهری زاده در نشست صمیمی با پیشکسوتان استان خراسان شمالی

استان خراسان رضوی

استان خراسان شمالی

تعاونی  موضوع  با  توانمندسازى  گروه  کار  اى  جلسه 
پیشکسوتان استان خوزستان با حضور سرهنگ حیدرى 
تعاونی  و هیئت مدیره  فرماندهی  معاون هماهنگ کننده 
پیشکسوتان، رئیس کانون بازنشستگان استان و نماینده 
کننده  هماهنگ  معاون  جلسات  سالن  در  کانون  مجمع 

فرماندهی استان خوزستان برگزار گردید.
سـرهنگ حیـدری بـا بیانـه شـمه ای از ظرفیـت های موجـود در 
اسـتان ضمـن اعـالم آمادگی کامـل فرماندهی به منظـور حمایت 
و اشـتغال زایـی و ایجـاد درآمـد ثانویـه برای جامعـه هدف بعضی 
از موانـع کار را تشـریح نمود و بر مشـارکت فرماندهـی در رفع آنها 
تاکیـد نمـود. دیگر حاضریـن در ایـن کار گروه به تناسـب به بیان 
تاریخچه تشـکیل تعاونی و تالشـهای بعمل آمده در راستای فعال 

سـازی تعاونی و تـوان اجرایـی آن پرداختند.

در نهایـت بـا بررسـی شـرایط موجود مقرر شـد با معرفـی یکی از 
برنامـه هـای بـرون سـپاری پیرامـون تحقیـق به عمـل آمـده و با 
شـرایط موجـود تطبیـق داده و راهکارهـای موجـود شناسـایی تا 

نسـبت بـه واگـذاری آن بـه تعاونـی اقدام شـود.

استان خوزستانبرگزاری جلسه ای کار گروه توانمندسازی
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فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان به منظور 
تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منزل 
سروان بازنشسته عباس افشارى، با ایشان دیدار و گفت 

و گو کرد.
در این دیدار صمیمانه، سردار طاهری پس از شنیدن دغدغه 
ها و مشکالت سروان بازنشسته عباس افشاری، دستورات الزم 
به  هدایایی  یادبود  رسم  به  و  صادر  پیگیري  و  بررسی  جهت 

ایشان اعطا کرد.

استان سیستان و بلوچستان دیدار با سروان بازنشسته عباس افشاری

تاکیـد سـردار جهانبخـش بر حمایـت از بازنشسـتگان و 
تعامل مسـتمر بـا کانون

رئیـس کانـون بازنشسـتگان اسـتان زنجـان بـا فرمانـده انتظامی 
اسـتان دیـدار و گفـت و گـو کـرد.

در ایـن دیـدار ضمـن عـرض تبریک سـال نـو، پیرامـون وضعیت 
معیشتی، اسـتخدام فرزندان و وام هاي ضروري بازنشستگان بحث 

وتبادل نظر شـد.
سـردار جهانبخـش در ایـن دیـدار بـر حمایـت از بازنشسـتگان و 
تعامـل مسـتمر با کانون در مسـیر رفع مشـکالت آنهـا تاکید کرد.

مسئول دفتر نمایندگی شهرستان گرمسار به منظور تکریم 
و ارتقاى روحیه بازنشستگان در فروردین ماه سال جارى با 
حضور در منزل بازنشسته آقاى نصراله ستارزاده با ایشان 

دیدار و گفت و گو کرد.
در ایـن دیـدار رئیـس دفتـر نمایندگـی شهرسـتان گرمسـار در 
سـخنانی گفـت: همـه مـا خود را موظف به پاسداشت زحمات و 

دانیـم. مـی  بازنشستگان  خدمات 
در پایـان ایـن دیـدار صمیمانـه رئیـس دفتـر نمایندگـی پـس از 
شـنیدن دغدغـه ها و مشـکالت آقـای سـتار زاده، به رسـم یادبود 

هدیـه ای بـه ایشـان اعطـا کرد.

دیدار رئیس کانون بازنشستگان استان زنجان با فرمانده انتظامی استان

دیدار مسئول دفتر نمایندگی شهرستان گرمسار با بازنشسته نصراله ستارزاده

استان زنـجان 

استان سمنان 
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نماینده شـرق اسـتان تهـران در مجمع کانون ناجـا، با 5 
نفـر از بازنشسـتگان در محل کانون دیـدار کرد.

برنامه دیدار نماینده شرق استان تهران در مجمع کانون ناجا با 
حضور 5 نفر از بازنشستگان در محل کانون شرق استان تهران 

برگزار شد.
در این دیدار سرهنگ چناری نماینده بازنشستگان شرق استان 
تهران در مجمع کانون ناجا، با تبریک نوروز و اعیاد شعبانیه به 

حاضرین، مشکالت آنان را بررسی کرد.

نمایندگان  و  فارس  ناجا  بازنشستگان  کانون  مسئوالن 
کانون  مجمع  دوره  در چهارمین  فارس  ناجا  بازنشستگان 
بازنشستگان ناجا با سردار حبیبی فرمانده انتظامی استان 

فارس دیدار کردند.
سرهنگ جواهری رئیس کانون بازنشستگان ناجا فارس به اتفاق 
کانون،  جانشین  رضا جوکار  محمد  بازنشسته  پاسدار  سرهنگ 
سرهنگ بازنشسته علمدار قوچی و سرهنگ بازنشسته حسین 
در  فارس  بازنشستگان   مجمع  دوم  و  اول  منتخبان  وفایی 
چهارمین دوره مجمع کانون بازنشستگان ناجا با سردار حبیبی 

دیدار کردند.
در ایـن دیدار، در رابطه با مشـکالت بازنشسـتگان از جمله عدم 
شـارژ سـبد کاالی نـوروزی در کارت اتـکای اعضـای وابسـته با 
توجـه به اطالع رسـانی انجام شـده و ایجـاد نارضایتی در جامعه 

ی هـدف بحـث و تبادل نظر شـد.
انتظامی استان فارس دستورات الزم در  سردار حبیبی فرمانده 
خصوص پیگیری موضوع از طریق معاونت نیروی انسانی صادر کرد.

سردار حبیبی در ادامه جلسه نسبت به رفع مشکالت معسرین 
بیمار تاکید کرد.

رئیس کانون بازنشسـتگان غرب اسـتان تهـران با رئیس 
عقیدتـی سیاسـی فرمانـده انتظامـی ویژه غرب اسـتان 

تهـران دیـدار و گفت و گـو کرد.
رئیس کانون بازنشستگان غرب استان تهران به منظور بررسی 
عقیدتی  سوی  از  بازنشستگان  به  خدمات  ارائه  راهکارهای 
پیگیری  و  تهران  استان  غرب  ویژه  انتظامی  فرمانده  سیاسی 
مسابقه افطار با شهدا با حجت االسالم حسینی لمردی دیدار 

و گفت و گو کرد.
از  برحمایت  لمردی  حسینی  االسالم  حجت  جلسه،  دراین 
بازنشستگان و تعامل مستمر با کانون در مسیر رفع مشکالت 

آنها تاکید کرد.

دیدار نماینده شرق استان تهران در مجمع کانون با تعدادی از بازنشستگان

پیگیری عدم شارژ سبد کاالی نوروزی در کارت اتکای اعضای وابسته

دیدار رئیس کانون بازنشستگان غرب استان تهران با رئیس عقیدتی سیاسی فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران

شرق استان تهران 

استان فـارس

غرب استان تهران 
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ســردار علــی آزادى فرمانــده انتظامــی اســتان 
ــازه  ــکاران ت ــواده هم ــوت از خان ــا دع ــتان ب کردس
پــدرام رضاقلــی، مرحــوم  درگذشــته مرحــوم 
ــدى  ــی و مرحــوم عزیزالــه نق محمدحســن رفیع

ــرد. ــو ک ــت و گ ــدار و گف ــا دی ــا آنه ــپهوند ب س
ــدار، پــس از شــنیدن مشــکالت و  ــن دی ســردار آزادی در ای
دغدغــه هــای ایــن خانــواده هــا، بــا اعطــای لــوح و هدایایــی 
ــد  ــران تاکی ــی از مســتمری بگی ــروی انتظام ــت نی ــر حمای ب

کــرد. 

استان  کردستاندیدار فرمانده انتظامی کردستان با 3 خانواده همکاران تازه درگذشته

به  نیازمند  بازنشستگان  وضعیت  به  رسیدگی  کمیسیون 
منظور بررسی 28 پرونده معسرین بازنشسته نیروى انتظامی 

برگزار شد.
بازنشستگان نیازمند با حضور  کمیسیون رسیدگی به وضعیت 
مدیرکل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مدیرکل بازنشستگی 
نیروهای مسلح، مدیریت خدمات درمانی )ساخد( و رئیس کانون 

بازنشستگان ناجای استان قزوین برگزار شد.
در این جلسه پرونده 28 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران 
جهت  و  شناسایی  استان  کانون  توسط  که  انتظامی  نیروی 

مساعدت معرفی شده بودند، بررسی شد.
در پایان مقرر گردید برای این عزیزان مبالغی به صورت ماهیانه 

تا پایان سال در نظر گرفته شود.

بازنشستگی نیروهاى مسلح استان به همراه  اداره  رئیس 
ارتقاى  و  تکریم  منظور  به  قم  بازنشستگان  کانون  رئیس 
با حضور در منزل پیشکسوت آقاى  بازنشستگان  روحیه 

مهدى عبادى کجانی ، با ایشان دیدار و گفتگو کردند.
بیان  با  سخنانی  در  دیدار  این  در  شجاعی  ابوالفضل  سرهنگ 
اینکه بازنشستگان چشم و چراغ نیروی انتظامی هستند گفت: 
بازنشستگان در سال های خدمت، زحمات فراوانی را برای رشد 

و اعتالی نیروی انتظامی کشیده اند.
یادبود  رسم  به  بازنشستگی  اداره  رئیس  دیدار  این  پایان  در 

هدایایی به ایشان اعطا کرد.

28 پرونده معسرین بازنشسته نیروی انتظامی بررسی شد

دیدار با بازنشسته آقای مهدی عبادی کجانی

استان قزوین

استان قــم
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استان  انتظامی  فرماندهی  تعاون  بنیاد  رییس  با  دیدار  در 
کرمانشاه مشکات فراروى بازنشستگان و خانواده آنان و 

موضوع بیکارى فرزندان بازنشستگان بررسی شد.
بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس  محمـدی  پاسـدار  سـرهنگ 
کرمانشـاه بـا حضور در بنیـاد تعاون فرماندهی انتظامی اسـتان 

کرمانشـاه، بـا سـرهنگ کریمـی  دیـدار و گفتگـو کـرد.
در ایـن جلسـه پـس از تبـادل نظـر در خصـوص مشـکالت 
فـراروی بازنشسـتگان و خانـواده آنان و بحث بیـکاری فرزندان 
بازنشسـتگان، مقرر شـد اعتباری که توسـط فرمانـده انتظامی 
اسـتان بـرای کانـون در نظـر گرفتـه شـده اسـت بـه حسـاب 

صنـدوق خیریـه امـام حسـن مجتبـی)ع( واریـز گردد.

با  استان  کانون  آمده  به عمل  پیگیرى هاى  و  با مکاتبات 
مرکز بهداشت شهید صدوقی شهرستان بویراحمد از تمامی 

کارکنان کانون استان تست کرونا گرفته شد.
کارکنـان کانـون ایـن اسـتان جهـت حفـظ سـالمتی خـود و 
همچنیـن اعضـا هنـگام مراجعـه بـه کانون جهـت انجـام امور 
اداری، توسـط پرسـنل مرکز بهداشـت شـهید صدوقـی از آنان 
تسـت کرونا گرفته شـد و بحمـداهلل نتیجه تسـت کرونای همه 

کارکنـان منفـی اعالم شـد.

دیدار و مالقات با رئیس بنیاد تعاون انتظامی استان کرمانشاه

انجام تست کرونای کارکنان دفتر مرکزی کانون استان کهگیلویه و بویراحمد

استان کرمانشاه 

استان  کهگیلویه و بویراحمد

در ایــن دیــدار پیرامــون وضعیــت معیشــتی , 
ــاء  ــرورى اعض ــاى ض ــدان و وام ه ــتخدام فرزن اس

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــته بح وابس
ســردار ناظــری در ایــن دیــدار بــر حمایــت از بازنشســتگان و 
رفــع مشــکالت آنهــا تاکیــد نمودنــد و در پایــان جلســه بــه 
ــد از  ــه خری ــارک رمضــان کارت هدی ــاه مب ــام م مناســبت ای
ــال  ــغ 1,500,00ری ــه مبل ــه و ب ــداد 5100 قطع ــه تع ــکا ب ات
ــب اطــالع  ــه مرات ــد ک ــرای اعضــاء وابســته در نظــر گرفتن ب

ــد. ــل می باش ــال تحوی ــه در ح ــانی و کارت هدی رس

استان  کرمانرئیس کانون بازنشستگان استان کرمان با فرمانده انتظامی استان دیدار و گفت و گو کرد
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روســاى ادارات بازنشســتگی نیروهــاى مســلح اســتان 
بــا ســردار دادگــر فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان 

دیــدار و گفتگــو کردنــد.
رئیس کانون بازنشستگان استان گلستان به اتفاق دکتر مقدسی 
رئیس بهداری فرماندهی انتظامی استان، دکتر ستاری مدیر کل 
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان و آقای رستمی رئیس اداره 
بازنشستگی نیروهای مسلح استان با فرمانده انتظامی استان دیدار و 

گفت و گو کردند.
در این دیدار دکتر ستاری در گزارشی، عملکرد اداره کل تأمین 
اجتماعی نیروهای مسلح استان در رابطه با بازنشستگان ناجا را 

تشریح کرد.
وابسته  اعضاء  مشکالت  پیرامون  گزارشی  نیز  اسدی  سرهنگ 

درخصوص خدمات درمانی و خدمات رفاهی مطالبی ارائه نمود.  در 
انتها، سردار دادگر بر حمایت از بازنشستگان و تعامل مستمر با کانون 
در مسیر رفع مشکالت آنها و توجه بیشتر به وضعیت اعضای وابسته 

ناجا از لحاظ درمانی تاکید کرد.

رئیس دفتر نمایندگی شهرستان رودبار به اتفاق سرهنگ 
فیضی فرمانده انتظامی شهرستان و حاج اقا برجی رئیس 
عقیدتی سیاسی شهرستان با حضور در منزل خانواده محترم 

شهید ناجا هرمز بهرامی، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
در پایان این دیدار صمیمانه، رئیس عقیدتی سیاسی شهرستان پس 
از شنیدن دغدغه ها و مشکالت خانواده محترم شهید ناجا هرمز 
بهرامی، دستورات الزم را جهت بررسی و پیگیري صادر و به رسم 

یادبود هدایایی به ایشان اعطا کرد.

دیدار روسای ادارات بازنشستگی نیروهای مسلح استان گلستان با سردار دادگر

دیدار با خانواده محترم شهید ناجا هرمز بهرامی

استان گلستان 

استان گیالن

طی مراسمی در دفتر فرمانده انتظامی استان لرستان، حکم 
سرهنگ بازنشسته کریم طیبی راد نماینده جدید لرستان در 

مجمع کانون اعطا شد.
رئیس کانون بازنشستگان لرستان به همراه سرهنگ بازنشسته پاپی 
حسین امینی تاری عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان ناجا و 
سرهنگ بازنشسته کریم طیبی راد نماینده پیشکسوتان لرستان در 
دوره چهارم مجمع با فرمانده انتظامی استان دیدار و گفت و گو 

کردند.
در این دیدار، سرهنگ بازنشسته پیدایش در سخنانی با اشاره به 
تبصره 6 ماده 12 اساسنامه کانون که بیان می دارد: »در صورتی که 
نماینده یا نمایندگان اعضا مجمع به عضویت هیئت مدیره انتخاب 
شوند، مسئولیت نمایندگی آنها به عنوان نماینده اعضای کانون لغو 
خواهد شد«، گفت: با توجه به حضور سرهنگ بازنشسته پاپی حسین 
امینی تاری در هیئت مدیره کانون و لغو نمایندگی ایشان در مجمع، 
سرهنگ بازنشسته کریم طیبی راد که پس از وی، بیشترین رای را 
در انتخابات مجمع کسب نمودند، به عنوان نماینده جدید لرستان 

فعالیت خواهند کرد.
در ادامه سردار مهدیان نسب ضمن قدردانی از زحمات سرهنگ 
بازنشسته پاپی حسین امینی تاری نماینده پیشین لرستان در مجمع 
کانون، حکم نمایندگی سرهنگ بازنشسته طیبی راد منتخب لرستان 
در دوره چهارم مجمع بازنشستگان را که از ستاد کانون بازنشستگان 

ناجا ارسال شده بود، به ایشان اعطا کرد.

استان  لرستانحکم نماینده جدید لرستان در مجمع کانون اعطا شد
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ــوم  ــته مرح ــوت بازنشس ــت پیشکس ــی درگذش در پ
حســین ملکمحمــدى ضامنجانــی، با دعــوت ازخانــواده 
ایشــان در ســاختمان کانــون اســتان، بــا آن هــا دیــدار و 

از آنهــا دلجویــی شــد.
در ایــن مراســم ضمــن عــرض تســلیت درگذشــت ایــن 
پیشکســوت بازنشســته و بررســی نیــاز هــا و مشــکالت خانواده 
ــا  ــه آنه ــی ب ــر و هدایای ــوح تقدی ــود ل ــم یادب ــه رس ــان، ب ایش

ــد. ــاء گردی اعط

سردار غامرضا جعفرى فرمانده انتظامی استان هرمزگان با 
اعطاى 210 کیلو گوشت و 2 تن پیاز، از 166 بازنشسته نیازمند 

حمایت کرد.
رییس کانون بازنشستگان هرمزگان با حضور در دفتر سردار غالمرضا 

جعفری فرمانده انتظامی استان با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار سرهنگ بازنشسته نمردی زاده ضمن ارائه گزارش 
عملکرد کانون در سال 99 و تشریح برنامه های سال 1400، بر 

حمایت و مساعدت از معسرین و کمک به افراد نیازمند تاکید کرد.
سردار جعفری نیز ضمن استقبال از این موضوع، دستورات الزم را 
جهت تامین  20 الشه گوشت گرم گوسفند)210 کیلوگرم( و 2 تن 

پیاز جهت کمک به معسرین و افراد نیازمند صادر کرد.
خاطر نشان می گردد کانون بازنشستگان استان، پس از دریافت 

اجناس اعالمی، گوشت گرم را بین 80 بازنشسته نیازمند و 2 تن پیاز 
میان 86 بازنشسته نیامند توزیع کردند.

تکریم و دلجویی از خانواده بازنشسته حسین ملکمحمدی ضامنجانی

حمایت از 166 بازنشسته نیازمند

استان مرکزی

استان هرمزگان 

طی مراسـمی در دفتر فرمانده انتظامی اسـتان مازندران، 
حکم سرهنگ بازنشسـته رمضانعلی سوادکوهی نماینده 

جدیـد مازندران در مجمع کانون اعطا شـد.
رئیـس کانـون بازنشسـتگان مازنـدران به اتفـاق دکتر نجـارزاده و 
سـرهنگ بازنشسـته رمضانعلی سـوادکوهی نمایندگان اسـتان در 

مجمـع بـا فرمانـده انتظامـی اسـتان دیـدار و گفت و گـو کردند.
در این دیدار، سرهنگ بازنشسته تقوی در سخنانی با اشاره به تبصره 
6 ماده 12 اساسنامه کانون که بیان می دارد: »در صورتی که نماینده 
یا نمایندگان اعضا مجمع به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند، 
مسئولیت نمایندگی آنها به عنوان نماینده اعضای کانون لغو خواهد 
شد«، گفت: با توجه به حضور سرهنگ بازنشسته رجبی در هیئت 
مدیره کانون و لغو نمایندگی ایشان در مجمع، سرهنگ بازنشسته 
سوادکوهی که پس از دو نماینده، بیشترین رای را در انتخابات مجمع 
کسب نموده بود، به عنوان نماینده جدید مازندران فعالیت خواهد 

کرد.
در ادامه در خصوص مشـکالت کانون و بازنشسـتگان اسـتان بحث 

و بررسـی شد.

سـردار میرزایـی فرمانـده انتظامـی اسـتان نیـز ضمـن تاکیـد بـر 
پیگیری در خصوص زمین جهت احداث سـاختمان کانون اسـتان، 
گفـت: در خصـوص تجهیـز دفاتـر کانـون در شهرسـتانها به کلیه 

فرماندهـان شهرسـتان ها دسـتور همـکاری داده اسـت.
انتهای این جلسه، سردار میرزایی، حکم نمایندگی سرهنگ  در 
بازنشسته سوادکوهی را که از ستاد کانون بازنشستگان ناجا ارسال 

شده بود، به ایشان اعطا کرد.

استان مازندرانحکم نماینده جدید مازندران در مجمع کانون اعطا شد
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رمضان   مبارک  ماه  در  همدان،  استان  کانون  هماهنگی  با 
براى تعداد 33 نفر از بازنشستگان که نیاز به مساعدت مالی 
داشتند سبد کاال از قبیل روغن، برنج و ... به ارزش 3,500,000 

ریال از طریق فرماندهی انتظامی استان اهداء گردید. 
مراجعه  توانایی  که  تعدادی  به  کرونا  وضعیت  بلحاظ  ضمناً 

و  مراجعه  حضوراً  آنها  از  تعدادی  و  منزل  درب  در  نداشتند 
اعضای  از  تعدادی  به  شد.همچنین  داده  تحویل  مذکور  اقالم 
نیاز مالی فوری و ضروری داشتند وام قرض  بازنشستگان که 
الحسنه کوتاه مدت و یا بالعوض از صندوق خیرین کریم اهل 

بیت امام حسن مجتبی)ع( پرداخت شده است.

کانونهــاى  هماهنگــی  شــوراى  جلســه  اولیــن 
بازنشســتگان نیروهــاى مســلح اســتان یــزد در کانــون 

ــد. ــزار ش ــپاه برگ ــتگان س بازنشس
در ایــن جلســه پیرامــون  کمبــود انســولین  و لــزوم پیگیــری 
الزم توســط ســاخد و معاونــت بهداشــت ســپاه الغدیــر اســتان، 
بررســی وضعیــت بیمــاران خــاص و داروهــای مــورد نیــاز آنــان 
و میــزان کمــک هزینــه کــه در سال1400ســاخد قــرار اســت 

بــه آنــان کمــک نمایــد بحــث و بررســی شــد.
ــن  ــه حضــور داوطلبی ــاد شــیوه نام ــن در راســتای مف همچنی
عضویــت در هیئــت مدیــره ســهام عدالــت ویــژه بازنشســتگان 

نیروهــای مســلح هماهنگــی هــای الزم بــه عمــل آمــد.

اهدا سبد کاال در ایام ماه مبارك رمضان به نیازمندان

اولین جلسه شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگان نیروهای مسلح استان یزد در سال1400برگزار شد

استان  همدان

استان یــزد 
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این روزها یکی از تفریحات پدران و مادران گرفتن عکس 
به  است؛  مجازی  فضای  در  گذاری  اشتراک  و  فرزندان  از 
تولد  بدو  از  مراحل رشد کودک  تمام  نمایش  که  گونه ای 
تا رفتن به مدرسه و سایر تحوالت و رویدادهای زندگی او 
در شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک و 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 
آدرس  است،  مدرسه  کدام  می کند  مشخص  که  یونیفرم 
منزل و یا اطالعات دیگر.  آیا مشکلی ندارید که این عکس 

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

نتوانند به پست های شما دسترسی داشته باشند.

دیگران  با  را  عکس هایتان  گذاری  اشتراک  به  قوانین   -
که  بگویید  خانواده  و  دوستان  به  بگذارید:  اشتراک  به 
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 
افشا  را  که متادیتای عکس می تواند موقعیت مکانی شما 
اجتماعی  شبکه   سرویس های  بیشتر  این  بر  عالوه  کند؟ 
اشتراک  به  عکسی  که  هنگامی  را  کاربر  مکانی  موقعیت 
بنابراین  می کنند.  منتشر  پیش فرض  بصورت  می گذارد، 
مطمئن شوید که گزینه geotagging روی موبایل هایتان 
شخصی  حریم  و  امنیتی  تنظیمات  کنید.  غیرفعال  را 
سرویس ها را بررسی کنید و مطمئن شوید گزینه موقعیت 

مکانی غیرفعال است. 
- مراقب سارقان هویت باشید: عکس هایی که به اشتراک 
اطالعات  و  شما  زندگی  شیوه  شما،  عادات  می گذارید، 

دیگری را نشان می دهند.

چگـونه ریسـک 

به اشتـراك گـذاری 

آنالین تصاویر  فرزندانمان 

را کاهـش دهیـم؟
منبع:پایگاه اطال ع رسانی پلیس فتا
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اخـبـار سـایت

وزیــر دفــاع در پاســخ بــه ســوالی دربــاره عــدم اجــرا و 
اعمــال قانــون برنامــه ششــم درخصــوص فــوق العــاده 
ــراى  ــت: اج ــلح گف ــاى مس ــه نیروه ــی ب ــق جنگ مناط
ــد  ــی می خواه ــار مال ــارد اعتب ــزار میلی ــون ه ــن قان ای
کــه ســازمان برنامــه ایــن بودجــه را در اختیــار مــا قــرار 

ــداده اســت. ن
ــاره  ــس درب ــی مجل ــاع در جلســه علن ــر دف ــر حاتمــی وزی امی
ــوق  ــت ف ــدم پرداخ ــی ع ــر چرای ــی ب ــدگان مبن ــوال نماین س
ــه   ــت: هم ــای مســلح گف ــه نیروه ــی ب ــاده مناطــق عملیات الع
ــی  ــد ول ــل کنن ــئله را ح ــن مس ــه ای ــد ک ــاعد دادن ــول مس ق
تاکنــون حــل نشــده اســت. بنــده از رئیــس ســازمان برنامــه 
موضــوع را پیگیــری کــردم و هــر بــار قــول مســاعد دادنــد ولــی 

ــک اختــالف نظــر رســیدیم. ــه ی ــان اجــرا ب در جری
وی افـزود: سـازمان برنامـه مـی گفـت بودجـه ایـن امـر را  بـه 
سـتاد کل داده ایـم ولـی سـتاد کل مـی گفـت مـا بـرای هزینه 
هـای جاری خـود مانند پرداخت حقوق سـربازان دچار مشـکل 

هسـتیم و تـوان پرداخـت ایـن فـوق العـاده را نداریم.
امیـر حاتمـی ادامـه داد: بنده نامـه ای به رئیس جمهور نوشـتم 
و در خواسـت کردم دسـتور رسیدگی بدهند ایشـان هم دستور 
رسـیدگی دادنـد امـا ایـن اختالف نظـر که ایـن بودجـه تامین 

شـده یانه بین سـتادکل و سـازمان برنامه حل نشـد.
وزیــر دفــاع تصریــح کــرد: مــا گفتیــم در ســال 1400 بودجــه 
مســتقل بــرای ایــن موضــوع پیــش بینــی شــود امــا ســازمان 
برنامــه در بودجــه ســال 1400 ایــن موضــوع را لحــاظ نکــرد 
ــد.  ــب نکردن ــه 1400 تصوی ــم آن را در بودج ــدگان ه و نماین

آنچــه کــه مــی شــد مــا پیگیــری کنیــم در حــد اعــال پیگیــری 
ــه  ــازمان برنام ــوع س ــن موض ــرای ای ــئول اج ــم  و مس کردی
هســت و بایــد پاســخگو باشــد. موضــوع بایــد از ســازمان برنامه 
و بودجــه پیگیــری شــود بنــده هــم پیگیــر هســتم امــا ایــن 
ــوط نیســت و  ــاع مرب ــه وزارت دف ــی ب موضــوع از لحــاظ قانون
ــر طــرف شــود و مجلــس بایــد از ســایر  ایــن تبعیــض بایــد ب

ابزارهــای خــودش ایــن موضــوع را پیگیــری کنــد.
وی تاکیـد کـرد: من با قاطعیـت عرض می کنـم فرمایش دکتر 
مصـری درسـت اسـت و این تبعیض وجـود دارد و بایسـتی این 
تبعیـض برطـرف شـود. ایـن کالم حکیمانـه و درسـتی اسـت و 
مـن هـم بارها به ایـن موضوع تاکید کـردم و از همـه  ابزارهایی 
کـه داشـتم اسـتفاده کـردم و در جلسـه دولـت گفتم بایـد این 
تبعیـض رفـع شـود و بـه دکتر نوبخـت هم گفتـه ایم بایـد این 

تبعیض برطرف شـود.
امیـر حاتمـی عنـوان کـرد: مـی گوینـد مـا بـرای هیچکـدام از 
دسـتگاه هـا پـول جداگانـه ای ندادیـم و نیروهـای مسـلح هـم 
بایـد از بودجه جاری خودشـان اسـتفاده کنند اما سـتادکل می 
گویـد بـرای بودجـه جـاری کسـری دارد و نمـی توانـد ایـن بار 
مالـی را بپذیـرد. لـذا مجلس محترم بایـد بایـد از ابزارهای خود 
اسـتفاده کنـد تا ایـن موضوع حل شـود. در قانـون وزارت دفاع، 
مسـئول بودجه نیروهای مسـلح وزارت دفاع اسـت امـا در طول 
بیسـت و پنج سـال ایـن اختیـار وزارت دفاع به جاهـای دیگری 
واگـذار شـده اسـت. اگـر مجلـس مـی خواهـد وزارت دفـاع در 
اینگونـه امور پاسـخگو باشـد بایـد اختیـارات مسـتهلک وزارت 

دفـاع را در یـک اقـدام انقالبـی بـه آن برگرداند.

ــی نیروهــاى مســلح در  ــات درمان ســازمان بیمــه خدم
ــه  ــده و ب ــن ش ــداف تعیی ــی اه ــق بخش ــتاى تحق راس
منظــور افزایــش رضایــت مندى بیمــه شــدگان نیروهاى 
مســلح، تعــداد بیمــارى هــاى تحت پوشــش خــود را در 

قالــب حمایــت از بیمــاران صعــب العــاج افزایــش داد.
مدیرعامــل ســازمان بیمــه خدمــات درمانــی نیروهای مســلح با 
اعــالم خبــر افزایــش چتــر حمایتــی ایــن ســازمان از بیمــاران 
صعــب العــالج گفــت: راهبــرد ســازمان بیمــه خدمــات درمانــی 
نیروهــای مســلح همــواره کاهــش هزینــه هــای درمانــی 

بیمــاران صعــب العــالج بــوده و خوشــبختانه در همیــن راســتا 
ــه فهرســت  ــاری ب ــداد 45 بیم ــته  تع ــال گذش ــک س طــی ی
ــازمان  ــن س ــالج تحــت پوشــش ای ــب الع ــای صع ــاری ه بیم

ــد. اضافــه گردی
ــداد  ــدام تع ــن اق ــت: در ای ــار داش ــوروزی اظه ــر ن ــر امی دکت
ســندروم  هــای  بیمــاری  شــامل  جدیــد  بیمــاری   37
آنتی فســفولیپید، پلــی آرتریــت نــدوزا، پلــی آرتریــت بــا 
درگیــری ریــه )چــرگ - اشــتراوس(، آنژیــت حساســیتی 
ــو(،  ــورت )تاکایاس ــوس آئ ــندروم ق ــندروم گودپاســچر(، س )س

وزیر دفاع: بودجه هزار میلیاردی مناطق جنگی نیروهای مسلح تامین نشد

45 بیماری به فهرست بیماریهای صعب العالج سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح اضافه شد



٣٣شماره 60 ـ اردیـبـهشـت 1400 ـ سال نـهـم

شــرکت کارگــزارى آرمــون بــورس فرآینــد ثبــت نــام و 
احــراز هویــت ســجام ســهامداران ســهام امیــن تــوان 
ــد را  ــرده ان ــی نک ــوص اقدام ــن خص ــوز در ای ــه هن ک

اعــام کــرد.
برابـر اعـالم شـرکت کارگـزاری آرمـون بـورس چنانچـه فرآیند 
ثبـت نـام و احـراز هویـت سـجام را انجـام نـداده ایـد، جهـت 

ایجـاد امـکان انتقـال سـهام امیـن تـوان، ضروریسـت از طریق 
سـامانه هـای غیر حضـوری کارگـزاری آرمون بورس بـه آدرس 
و  مراجعـه   www.armoonbourse.com الکترونیکـی: 
نسـبت بـه ثبـت نـام و احراز هویت سـجام اقـدام نمـوده و یا به 
صـورت حضـوری به دفاتر خدمـات الکترونیک پـارس تأمین در 

سراسـر کشـور مراجعـه نمایید.

ســرانه بیمــه عمــر و حادثــه خانــواده از فروردیــن مــاه 
ــش  ــال افزای ــه 120،000 ری ــال ب ــغ 73،000 ری 1400 از مبل

یافــت.
ــلح  ــای مس ــی نیروه ــن اجتماع ــازمان تامی ــالم س ــر اع براب
ــواده از  ــه خان ــی، ســرانه بیمــه عمــر و حادث در فیــش حقوق
فروردیــن مــاه 1400 از مبلــغ 73،000 ریــال بــه 120،000 

ریــال افزایــش یافتــه و غرامــت بیمــه عمــر و حادثــه خانــواده 
ــا  ــت ی ــر عل ــه ه ــوت ب ــورت ف ــدان( در ص ــر و فرزن ) همس
نقــص عضــو و از کار افتادگــی بــر اثــر حادثــه، بــدون 
ــل  ــال قاب ــزان 250،000،000 ری ــه می ــنی ب ــت س محدودی

پرداخــت می باشــد.

التهــاب شــریان ژانــت ســل )التهــاب شــریان تمپــورال(، 
پلی آنژیــت میکروســکوپیک بــا درگیــری عــروق ریــه یــا 
ــت،  ــواع درماتوپلی میوزی ــان، ان ــت جوان ــه، درماتوپلی میوزی کلی
پلی کندریــت راجعــه، ســندروم هاي ناهنجــاري  مــادرزادي 
شــامل: ســندروم جانســون و بلیــزارد، ســندروم ایــزن منگــر، 
)بیمــاري  نقایــص کیفــی پالکــت  واردنبــرگ،  ســندروم 
گالنزمــن(، دیســتروفی ارثــی شــبکیه )شــامل ســندروم آشــر(، 
ــالالت  ــش(، اخت آتاکســی مخچــه اي زودرس )آتاکســی فردری
متابولیســم میتوکندریــال، ســندروم هاي ناهنجــاري مــادرزادي 
بــا درگیــري غالــب اندام هــا )شــامل: ســندروم آدامــز و الیــور(، 
ــی  ــد، نئوپالســم اســتخوان وغضــروف مفصل کیســت آراکنوئی
بــا رفتــار نامشــخص )شــامل تومــور ژیانــت ســل اســتخوان(، 
ــامل  ــی )ش ــخص قلب ــاي مش ــایرآریتمی ه ــر، س ــندرم بارت س
ــاری  ــی اختی ــوس، ب ــرز دانل ــندرم اهل ــروگادا(، س ــندرم ب س
ــم، آتاکســی مخچــه  ــرم بدخی ــول هیداتیف ــوع، م دائمــی مدف
ــا  ــا نقــص ترمیــم DNA )آتاکســی تالنژکتــازي ی اي همــراه ب
ــپ 3  ــاکاریدوزیس تی ــی س ــار(، موکوپل ــس- ب ــندرم لوئی س
ــی  ــای داخل ــودن اندامه ــوس ب ــو(، معک ــان فیلیپ ــندرم س )س
بــدن )شــامل: ســندرم کارتاژنــر(، بدخیمــی متاســتاتیک 
پســتان، اکســتروفی مثانــه، ســندرم آرســکوگ، ایکتیــوز 
ــالالت  ــارادا، اخت ــی - ه ــت - کویاناگ ــندرم وگ ــادرزادی، س م
میوتونــی، ســایر دفرمیتــی هــای عضالنــی اســکلتی مــادرزادی 
)شــامل: ســندرم انقباض عضالنی مــادرزادی(، هولوپروزنســفالی 

و ســندرم دراوه  بــه فهرســت بیماریهــای صعب العالج ســازمان 
اضافــه شــد کــه ایــن امــر بــه طــور قابــل توجهــی پرداخــت از 
جیــب بیمــه شــدگان نیروهــای مســلح را کاهــش مــی دهــد.

وی هــم چنیــن از اضافــه شــدن 8 بیمــاری جدیــد دیســپالزی 
ــو لینمــی  ــی )آگاماگلوب ــال، هایپوگاماگلوبولینمــی ارث اکتودرم
وابســته بــه جنــس بروتــون (، بیمــاري ســلیاک، ســندرم بارتر، 
نابــاروری زن، نابــاروری مــرد، اختــالالت نــوزادي مربــوط 
ــوزادان  ــامل: ن ــن ش ــه جنی ــوء تغذی ــته و س ــد آهس ــه رش ب
کوچــک بــراي ســن حاملگــی )SGA( و نــوزادان مبتــال 
ــد  ــی )IUGR( و پیون ــل رحم ــد داخ ــی رش ــه عقب ماندگ ب
قرنیــه بــه فهرســت بیماریهــای پرونــده ای خبــر داد و گفــت: 
بــا اضافــه شــدن ایــن بیماریهــا، تعــداد عناویــن بیمــاری هــای 
ویــژه تحــت پوشــش ســازمان از 304 بــه 349 مــورد افزایــش 

یافــت.
ــتورالعمل  ــر اســاس دس ــرد: ب ــد ک ــوروزی تاکی ــر ن ــر امی دکت
ــلح،  ــای مس ــی نیروه ــات درمان ــه خدم ــازمان بیم ــای س ه
ــگان  ــی همچــون رای ــژه و صعــب العــالج از مزایای بیمــاران وی
بــودن هزینــه هــای خدمــات بســتری و بســیاری از داروهــا و 
نیــز پرداخــت صرفــا 5 درصــد فرانشــیزخدمات ســرپایی، بهــره 

منــد مــی باشــند.
ــای  ــاری ه ــور بیم ــاد ام ــکاری بنی ــا هم ــرد: ب ــه ک وی اضاف
خــاص و شــورای علمــی تخصصــی ســازمان، فهرســت بیمــاران 
ویــژه ســازمان مرتبــا در حــال بازنگــری و بــروز رســانی اســت.

نحوه ثبت نام و احراز هویت سجام سهام داران سهام امین توان

سرانه بیمه عمر و حادثه خانواده افزایش یافت



آئـیـنـه . مـاهنامه کانـون بازنشـستگان نیـروى انتـظامی ٣٤

ــور  ــهید و ام ــاد ش ــکی بنی ــیون پزش ــرکل کمیس مدی
ــاى  ــا نیروه ــیون  ب ــن کمیس ــزارى ای ــران از برگ ایثارگ
مســلح جمهــورى اســامی ایــران بــه منظور رســیدگی 

ــر داد. ــات خب ــه اعتراض ب
این  برگزاری  دالیل  به  اشاره  با  حبیب اللهی  حمیدرضا  دکتر 
پاسداران  مانند سپاه  نظامی کشور  نهادهای  کمیسیون ها گفت: 
انقالب اسالمی، ارتش جمهوری اسالمی ایران و نیروی انتظامی 
به صورت جداگانه درصدهایی را برای نیروهای خود که به درجه 
جانبازی رسیده اند مشخص می کنند که این درصدها تنها در داخل 

همان مجموعه مورد استناد قرار می گیرد.
وی افزود: در بعضی از موارد و به دالیل مختلف ممکن است که 
درصدهای تعیین شده از سوی نیروهای نظامی با درصدهای رسمی 
تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
تفاوت داشته باشد و این مسئله مورد اعتراض جانبازان قرار گیرد که 
این کمیسیون های مشترک به منظور رسیدگی به این اعتراض ها و 

صدور رأی نهایی برگزار می شود.
مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص 
نحوه برگزاری این کمیسیون های مشترک گفت: این کمیسیون ها با 

حضور پزشکان کمیسیون پزشکی نیروی نظامی مربوطه و اعضای 
کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می شود و طی 
آن پرونده جانبازان معترض مشترکاً توسط پزشکان بررسی می شود 

تا رأی نهایی بر این اساس صادر شود.
حبیب اللهی با بیان اینکه این کمیسیون ها به صورت مستمر در 
حال برگزاری هستند، افزود: آخرین کمیسیون در این راستا روز 
سه شنبه 31 فروردین با پزشکان سپاه پاسداران برگزار شد. طی این 
کمیسیون پرونده 7 نفر از جانبازان مورد بررسی مجدد قرار گرفت 

که منجر به صدور رأی نهایی در این پرونده ها شد.
وی همچنیـن از برگـزاری جلسـه مشـترک با مسـئوالن نیروی 
انتظامـی بـه منظـور اصـالح آیین نامه مربـوط به صـدور درصد 
جانبـازان در ایـن نیـرو خبـر داد و گفت: طی این جلسـه موارد 
اختالفـی دربـاره 2300 پرونـده نیروی انتظامی بررسـی شـد و 
در نهایـت طبـق اصالحـات صورت گرفتـه در آیین نامـه داخلی 
جانبـازان ایـن نیـرو مقـرر شـد کار احـراز و صـدور درصـد این 
پرونده هـا در داخـل خـود مجموعه نیـروی انتظامی انجام شـود 
تـا جانبـازان از خدمـات داخلـی ارائـه شـده توسـط ایـن نیـرو 

شـوند. بهره مند 

تفاهم نامه همکارى بین سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهاى 
مسلح و انجمن اوتیسم ایران براى استفاده از امکانات سخت 
افزارى و نرم افزارى طرفین در تحقیقات نظرى و کاربردى، به 

امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع؛  امیر نوروزی در این مراسم 
و  پژوهشی  علمی،  تعامل  و  مشترک  همکاری  زمینه های  ایجاد 
درمانی  خدمات  بیمه  سازمان  و  اوتیسم  انجمن  بین  تحقیقاتی 
نیروهای مسلح برای استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 
طرفین در تحقیقات نظری و کاربردی، توسعه فن آوری های نرم 
افزاری و لوازم و تجهیزات پزشکی، سرمایه های انسانی متخصص و 
استفاده ازاطالعاتی فنی و تجارب دوجانبه برای تامین اطالعات مورد 

نیاز طرفین از اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد.
مدیرعامـل سـازمان بیمه خدمـات درمانی نیروهای مسـلح با بیان 
اینکه امضای این تفاهم نامه بسـیار ارزشـمند و مهم اسـت گفت: 
ظرفیت هـای دانشـی و علمـی مناسـبی در انجمـن اتیسـم ایـران 
وجـود دارد کـه می توانـد پاسـخگوی مطالبـات سـازمان خدمـات 

درمانـی در حوزه درمانی باشـد.
در  اجرایی  و  ترویجی  آموزشی،  پژوهشی،  علمی،  همکاری  وی 
زمینه های مرتبط با سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 
و انجمن اتیسم، بهره برداری از امکانات دو طرف از طریق سامانه، 
توان فکری، تجربی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی و داده های قابل 
استفاده در پژوهش و تحقیق، برگزاری رویدادهای فناورانه، دوره های 
آموزشی تخصصی، سمینارها، جشنواره ها، دوره های آموزشی کوتاه 

مدت)برای والدین بیماران اتیسم(، همایش های علمی مشترک در 
سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، بهره برداری از توان دو طرف در 
راستای پاسخگویی به نیازهای نوآورانه کشور در حوزه فناوری های 
نوین درمانی و همکاری و مشارکت در تعریف بسته خدمات پایه و 
تکمیلی رفتار درمانی و توان بخشی و هم چنین تسهیل در ارائه 
خدمات مورد تعهد به بیمه شدگان نیروهای مسلح را از مهمترین 

موضوعات این تفاهم نامه عنوان کرد.
سعیده صالح غفاری هم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با 
سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح را گامی مثبت در 
جهت ارائه بهتر خدمات به مردم به ویژه خانواده نیروهای مسلح 
دانست و گفت: همکاری مشترک در جهت اتوماسیون پذیرش و ارائه 
خدمات مشاوره ای و خدمات توان بخشی با کمک آموزش بستگان 
و اعضای خانواده، هم چنین همکاری مشترک در تهیه فرم خود 
اظهاری بیماران در مورد کیفیت نحوه ارائه خدمات، اثربخشی و 

میزان رضایت خدمات از محورهای مهم این تفاهم نامه است.
محمد تقی جغتایی مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی هم 
ضمن تقدیر از رویکرد متعالی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای 
مسلح در ارائه و توسعه کمی و کیفی خدمات درمان و سالمت به 
جامعه هدف، امضای تفاهم نامه بین آن سازمان و انجمن اوتیسم را 
نقطه عطفی در حمایت از مبتالیان به این عارضه و خانواده های آنها 

دانست.
مدت زمان این تفاهم نامه از تاریخ اول فروردین سال 1400 به مدت 

سه سال بوده و در صورت تمایل طرفین قابل تمدید خواهد بود.

برگزاری کمیسیون های پزشکی مشترك بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیروهای مسلح

امضای تفاهم نامه همکاری بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و انجمن اوتیسم








