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مسـئول مدیـر  سـخن 

به بهانه هفته بسیج: 29 آبان تا 5 آذر 

»بسیج« این »شجره طیبه« را که رهبر فقید و بنیانگذار نظام اسالمی حضرت امام خمینی)رحمت ا...علیه( و رهبر 

فرزانه انقالب اسالمی حضرت امام خامنه ای)حفظه ا...تعالی( با تعابیر حکیمانه ای مانند »لشکر مخلص خدا« و 

»مدرسه عشق« به ما معرفی فرموده اند، همه می شناسیم . غرض این نوشته، معرّفی بسیج نیست که بسیج 

نیاز به معرفی ندارد آنهم در کشوری که همه مردم آن بسیجی اند بلکه هدف ادای احترام و عرض تبریک به 

پیشکسوتان ناجاست که همگی در طول خدمت و در دوران های پر تالطم، چه در دفاع مقدس و چه عرصه های 

نظم و امنیت، »بسیجی وار« خدمت کرده اند. آنگاه که عزیزان ما در شهربانی جمهوری اسالمی ایران باوجود عدم 

الزام خدمتی وسازمانی، به صورت داوطلبانه لباس رزم به تن کرده و در قالب مأموریت های یکساله در »تیپ ایثار« 

سازماندهی می شدند و محورهای عملیاتی آبادان را پوشش می دادند یا به هنگام بمباران ها و موشک باران شهرها، 

برای کمک رسانی به مردم و مصدومین و حفاظت از اموال و دارایی آنان بسیج می شدند ... آنگاه که غیور مردان 

ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران که به حکم وظیفۀ مرزبانی خود، اولین و مظلوم ترین شهدای هجوم گسترده 

دشمن متجاوز در مرزها بودند و در طول دفاع مقدس نیز دوشادوش سایر رزمندگان، حماسه هایی مانند »حماسه 

اروند« را می آفریدند و اتفاقاً رنگ لباسشان همان رنگ لباس بسیج بود... آنگاه که پاسداران دلیر کمیته انقالب 

اسالمی در کنار مبارزه بی امان با اشرار و قاچاقچیان و سوداگران مرگ، فوج فوج در قالب تیپ های پرافتخار »موسی 

بن جعفر )ع(« و »قوامین« و لشگر پیروزمند 28 روح ا... در خطوط مقدم غرب و جنوب پوزۀ متجاوزین بعثی را به 

خاک می مالیدند.

افتخار همه پیشکسوتان ناجا این است که همواره »بسیجی« بوده اند و »بسیجی« خدمت کرده اند.همراه و همگام 

و هم سفرۀ سایر بسیجیان بوده اند و خون پاکشان نیز با بسیجیان ممزوج شده است. 

دالور مردانی که همواره »سبز اسالم« را با »سرخ ایران« در آمیخته و بر »سپیدی ایمانشان« نام خدا و خاکشان 

را نگاشته اند. 

همقطار، همرزم، همدل، ..... هفته بسیج بر شما بسیجی واقعی مبارک باد!

سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته  بیژن کارگر
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کـالم نـور

حقوق متقابل زن و شوهر

در مکتب والیت

با اجرای صیغه ی عقد و قبول پیمان ازدواج، دختر و پسر دیروز، زن 
و شوهر امروز می شوند. خانواده ی جدیدی شکل می گیرد و سلّول 
تازه ای در پیکر جامعه می روید. گرچه در نگاه خالق حکیم، زن و 
مرد در گوهر انسانی و روح آسمانی همتا و همسانند، و سهم هر یک 
از حقیقت آدمّیت به یک اندازه است، ولی حکمت الهی این گوهر 
ملکوتی را در دو صدف زمینی با پیکره های متفاوت و ساختی ممتاز 

و البته نیازمند به یکدیگر جای داده است.
و  فرازمند  قانون  همان  زوجّیت«   « این 
سّنت جامع و زیبایی است که بر سراسر 
و  است،  فرما  حکم  جهان  این  آفریِنش 
جمال  نشانه های  پُرشکوه ترین  از  یکی 

معمار هستی به شمار می رود.
»ازدواج« یعنی به هم رسیدن دو ستون 
هم  به  و  خانواده  بنای  برافراشتن  برای 
آمدن  فراهم  برای  کفه  دو  این  پیوستن 

ترازوی زندگی انسانی!
حکمت تفاوتهای طبیعی و این جهانی در ساخت جسم و روان زن و 
مرد را در نقش مکّمل هر یک برای تشکیل این واحد نوین ـ یعنی 

خانواده ـ می توان یافت.

به راستی نقش هر یک از زوجین در ساختن خانواده چیست؟ نقش 
کدامیک مهم تر است؟ آیا جای هر یک را می شود با دیگری عوض 
کرد؟ حقوق متقابل آنان چگونه است؟ و سهم هر یک از مواهب 
زندگی چه میزان است؟ و باالخره ... زن ساالری خوب است یا مرد 

ساالری یا هیچ کدام؟
و سئواالتی از این دست که ُجز پاسخی استادانه، ذهِن نگران عروس 
و داماد جوان ما را آرام و آسوده نمی کند. 
به  امیدشان  چشم  زندگی  راهِ  آغاز  در 
که  است  استاد«ی   « راهگشای  کلمات 

آشنای راه است و محرم دل!
مثل دو نفر شریک، مثل دو نفر رفیق

ما دیده  بودیم که گاهی مرد، زن را موجود 
موجود  اّما  می کرد!  حساب  دو  درجه ی 
درجه ی دو نداریم. هر دو مثل هم هستند، 
امور  زمینه  در  برابری  حقوق  از  دو  هر 
زندگی ـ مگر در جاهایی که خدای متعال 
بین زن و مرد فرقی گذاشته که آن هم روی مصلحتی است و به نفع 
مرد و به ضرر زن هم نیست ـ برخوردارند. باید مثل دو نفر شریک، 

مثل دو نفر رفیق، در خانه با هم زندگی کنند.

اسالم مرد را قّوام و زن را ریحان 
زن  به  جسارت  نه  این  مي داند. 
است نه جسارت به مرد. نه نادیده 
گرفتن حق زن است و نه نادیده 
درست  بلکه،  مرد؛  حق  گرفتن 

دیدن طبیعت آنهاست.
ترازوي آنها هم اتفاقاً برابر است...
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مرد قّوام است و زن ریحان
اسالم مرد را قّوام]1[ و زن را ریحان]2[ می داند. این نه جسارت 
به زن است نه جسارت به مرد. نه نادیده گرفتن حق زن است و نه 
نادیده گرفتن حق مرد؛ بلکه، درست دیدن طبیعت آنهاست. ترازوی 
آنها هم اتفاقاً برابر است؛ یعنی وقتی جنس لطیف و زیبا و عامل 
آرامش و آرایش معنوی محیط زندگی را در یک کفه می گذاریم، و 
این جنس مدیریت و کارکرد و محّل اعتماد و اتکا بودن و تکیه گاه 
بودن برای زن را هم در کفه ی دیگر ترازو می گذاریم، این دو کفه با 

هم برابر می شود. نه آن بر این ترجیح دارد و نه این بر آن. 
جابه جایی نقش ها ممنوع!

بعضی از مسلکهای غلط که مخصوص زنها هم نیست ـ مردها هم 
که  هستند  این  دنبال  ـ  می کنند  دنبال  را  مسلکها  همان  گاهی 
بگویند: نه! بیاییم اجناس این ترازو )نقشهای زن و مرد( را جابه جا 
اشتباه  اینکه  جز  می شود؟  چه  بکنیم  را  کار  این  اگر  حاال  کنیم. 
را  پرداخته شده  نیکی  و  زیبایی  به  بوستان  اینکه  و جز  می کنید 
خراب می کنید؟ غیر از این، کار دیگری نمی کنید. فواید همدیگر را 
می برید، محیط خانواده را هم بی اعتنا می کنید. زن و مرد را نسبت 
به هم دچار تردید و دو دلی می کنید. آن محّبت و عشقی را که مایه 

اصلی کار است، از دست می دهید.
گاهی اتفاق می افتد مرد در خانه نقش زن را پیدا می کند. زن حاکم 
مطلق می شود و به مرد دستور می دهد این کار را بکن، آن کار را نکن. 
مرد هم دست بسته تسلیم است. خب چنین مردی دیگر نمی تواند 

تکیه گاه زن باشد. زن یک تکیه گاه خوب را دوست می دارد.
گاهی اوقات از این طرف مرد چیزهایی را به زن تحمیل می کند؛ 
با  با مراجعان  فرض کنید که تمام خرید و کار و سر و کله زدن 
خانم است. چرا؟ چون من کار دارم، وقت ندارم. مبنا وقت نداشتن 
است! می گوید باید بروم اداره، کارها را باید خانم انجام دهد. یعنی 
کارهای بی جاذبه و سنگین برای زن. البته ممکن است چند صباحی 

سرگرمش کند، اما کار او نیست. 
زن، ُگل است نه کار پرداز شما

در روایات داریم » المرأة ریحانة « زن گل است. حاال شما ببینید، 
با یک ُگلی با خشونت و بی اعتنایی رفتار کند و پاِس  اگر مردی 
ُگل بودن او را ندارد، چقدر ظالم و بد است. مثل تخمیل کردن، 
زیاده روی کردن، زیاده خواهی کردن مردها از زنها، توّقعات بی جا 

و زیادی.
» المرأُة َریحانٌة و لَیَسْت بَقْهِرمانٍَة “ قهرمان، یعنی همین کار پرداز 
امروز زندگی ... این زن، کار پرداز شما نیست که همه ی کارهای 

زندگیتان را روی دوش او بگذارید و بعد هم از او مؤاخذه کنید. نه! 
این یک ُگلی است در دست شما ... حتی اگر دانشمند یا سیاستمدار 

باشد، در بحث معاشرت خانوادگی، او ُگل است.
 مرد باید برود کار کند

قرآن می فرماید: » الرجال قّواموَن علی النساء«؛]3[ یعنی سرپرستی 
امور خانواده به عهده ی مرد است. مرد باید برود کار کند. معیشِت 
خانواده به عهده ی اوست. زن هرچه ثروت دارد مال خودش است. 

اّما معیشِت خانواده بر دوش او نیست.
نه مرد ساالری و نه زن ساالری

تبعیت  آقا  از  باید  خانم  جا  همه  بگوییم  که  نیست  هم  این طور 
کند؛ نخیر. چنین چیزی نه در اسالم داریم و نه در شرع. » الّرجاُل 
َقّواموَن علی الّنساءِ« معنایش این نیست که زن بایستی در همه ی 
امور تابع شوهر باشد. نه! یا مثل برخی از این اروپا ندیده های بدتر از 
اروپا و مقلّد اروپا، بگوییم که زن بایستی همه کاره باشد و مرد باید 
تابع باشد. نه این هم غلط است. باالخره دو تا شریک و دو تا رفیق 
هستید. یک جا مرد کوتاه بیاید، یک جا زن کوتاه بیاید. یکی این جا 
از سلیقه و خواست خود بگذرد، دیگری در جای دیگر، تا بتوانید با 

یکدیگر زندگی کنید. 
تفاوت طبیعی زن و مرد

خدای متعال طبیعت زن را ظریف قرار داده است. بعضی از انگشتها 
خیلی درشت و ُگنده هستند و برای کندن یک سنگ از زمین خیلی 
خوبند، اّما اگر بخواهند یک جواهر خیلی ریز را لمس کنند، معلوم 

نیست بتوانند بردارند.
نمی توانند  را  سنگ  آن  باریک اند،  و  ظریف  انگشتها  از  بعضی  اّما 
بردارند اما آن خرده جواهر و خرده طال را می توانند از روی زمین 
این طورند. هرکدام یک مسئولیتی دارند.  جمع کنند. زن و مرد 
نمی شود هم گفت کدامیک مسئولیتش سنگین تر است. مسئولیت 

هر دو سنگین است. هر دو الزم است.
روح زن چون لطیف تر است، احتیاج به آرامش بیشتری دارد. او نیاز 
به آسایش و تکیه کردن به یک جای مطمئن دارد. این تکیه گاه 
کیست؟ او شوهر است. خدا اینها را این طور کنار هم قرار داده است

]1[ اشاره به آیه ی کریمه ی : الرجال قوامون علی النساء ... سوره ی 
نساء، آیه ی 34.

]2[  اشاره به حدیث معروف علی علیه السالم: المرأة ریحانة و لیست 
بقهرمانة، بحار االنوار، ج 100، ص 253.

]3[  سوره ی نساء، آیه ی 34.
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سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده ناجا با پیشکسوت جانباز محمد کریمی دیدار و گفت وگو کردند.

دیدار با خانواده های معظم جانبازان می بایست بصورت مؤثر و هدفمند صورت پذیرد 

فرمانده ناجا، سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده ناجا به اتفاق 
سردار  سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان 
سردار سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته فودازی و جمعی از پرسنل نیروی 
انتظامی شهرستان نائین با پیشکسوت جانباز آقای محمد کریمی دیدار 

و گفت وگو کردند.
در این دیدار سردار حسین اشتری با تجلیل از صبر و ایثارگری های 
خانواده های معظم شهداء و جانبازان تصریح کرد: دیدار با خانواده های 
معظم جانبازان می بایست بصورت مؤثر و هدفمند صورت پذیرد و انجام 
حرکتی مثبت در راستای رسیدگی به وضعیت معیشتی و مشکالت 
آنان عالوه بر تقویت روحیه خدمت رسانی برای مسئوالن موجب زنده 

نگهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت خواهد شد.
برکت  به  دارد  هرچه  اسالمی  انقالب  کرد:  تاکید  اشتری  سردار 

مجاهدت های شهداء وجانبازان است و مردم قدرشناس ما در هر برهه ای 
از زمان جان نثاری و ایثارگری جانبازان را الگو قرار داده و قدردان و 

خدمات جانبازان سرافراز هستند.
فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: جانبازان ناجا به عنوان سرمایه های 
نظام و انقالب می باشند و افزود: کسانی که در راه تأمین نظم و امنیت 
مردم تالش می کنند و در این راه به درجه جانبازی نائل می شوند، در 

تاریخ ماندگار و جاودانه هستند.
حسین اشتری ادامه داد: جانبازی، مدال افتخاری است که خداوند متعال 
این نعمت ارزشمند و افتخار بزرگ را نصیب بعضی از افراد برگزیده خود 

کرده است.
در ادامه این دیدار فرمانده انتظامی استان سردار محمدرضا میر حیدری 
بیان کرد: جانباز گرانقدر حاج محمد کریمی مزرعه شاهی در عملیات 
کربالی 5 به شدت از ناحیه چشم ، ریه و کلیه مصدوم و مجروح 

شیمیایی شده و به افتخار جانبازی نائل آمده است .
وی افزود: با پایان یافتن جنگ تحمیلی به درجه سرهنگی ارتقاء یافته و 
هم زمان در سال 1369 بنا به ضرورت انقالب با انتقال از سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی خدمت نموده است.
در پایان این دیدار از رشادتهای جانباز گرانقدر تقدیر و تشکر به عمل آمد.

دیدار فرمانده ناجا با پیشکسوت جانباز محمد کریمی

سردار سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته کارگر رئیس کانون بازنشستگان ناجا، در پیامی درگذشت اخوی سردار سرتیپ نوری نژاد 
معاون هماهنگ کننده ناجا و رئیس مجمع کانون بازنشستگان ناجا را تسلیت گفت.

پیام تسلیت کانون بازنشستگان ناجا به رئیس مجمع کانون

سردار کارگر رئیس کانون بازنشستگان ناجا :

سردار سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته کارگر رئیس کانون بازنشستگان ناجا، 
در پیامی درگذشت اخوی سردار سرتیپ نوری نژاد معاون هماهنگ کننده 

ناجا و رئیس مجمع کانون بازنشستگان ناجا را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:
سردار سرتیپ پاسدار محمدعلی نوری نژاد

رئیس محترم مجمع کانون بازنشستگان ناجا
رحلت اخوی گرانقدرتان را از سوی آحاد بازنشستگان و مستمری بگیران 
ناجا و همچنین اعضای مجمع کانون به حضور جنابعالی تسلیت عرض 
نموده و از خداوند کریم برای آن سفر کرده غفران و رحمت واسعه 
الهی و همنشینی با شهدای کربال و برادر شهیدش )حمید نوری نژاد( 
و سالمتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم 

مسئلت دارم.
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معاون هماهنگ کننده ناجا ضمن تشریح سیاست ها درباره معیشت کارکنان و اعضاء وابسته نیروی انتظامی گفت: ما یک سازمان 
فعال عملیاتی در میدان هستیم و نیروهای پلیس همواره در صحنه اجرای ماموریت ها نقش آفرینی می کنند و توجه بر ارتقاء و 

بهبود وضعیت معیشتی و انگیزه خدمتی کارکنان را یک اصل اولویت دار می دانیم.

 تشریح سیاست های ناجا درباره معیشت کارکنان و اعضاء وابسته

سردار سرتیپ پاسدارمحمدعلی نوری نژاد در جلسه هماهنگی بازرسی 
ستاد کل نیروهای مسلح از اقدامات انجام شده در راستای طرح حکمت، 
تکریم و ارتقاء منزلت و معیشت اعضاء وابسته اظهار داشت: بر روح 
بلند وملکوتی حضرت امام خمینی )ره( درود و رحمت می فرستیم 
و یاد و خاطره شهدای واالمقام انقالب اسالمی، هشت سال دوران 
دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم نظم و امنیت کشور به ویژه سهپبد 
»شهید حاج قاسم سلیمانی  و همرزمانش« را گرامی می داریم و برای 
فرماندهی معزز کل قوا مقام معظم رهبری)مدظله العالی( آرزوی طول 

عمر توام با صحت و سالمتی داریم.
وی با تبریک هفته بسیج افزود: هفته بسیج را به همه بسیجیان والیت 
مدار تبریک می گویم، از طرفی فرا رسیدن هفتم آذرماه روز که یادآور 
دالوری و حماسه آفرینی های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران است را تبریک و تهنیت عرض می کنم.
معاون هماهنگ کننده ناجا با گرامی داشت یاد و خاطره دانشمند 
گرانقدر شهید » محسن فخری زاده « خاطر نشان کرد: در آستانه 
نخستین سالگرد شهادت این دانشمند هسته ای، علمی و ایثارگری 

هستیم که به دست تروریست های مزدور به شهادت رسید.
سردار نوری نژاد در ادامه با اشاره به حضور بازرسان ستاد کل نیروهای 
مسلح در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی به منظور بررسی اقدامات انجام 
شده در راستای طرح حکمت، تکریم و ارتقاء منزلت و معیشت اعضاء 

وابسته مطرح کرد: توفیق داریم که در حضور این بزرگواران باشیم و 
ان شاء اهلل با بهره مندی از راهنمایی های عزیزان بتوانیم مسئولیت 
خطیرمان را در رسیدگی به بازنشستگان و اعضاء وابسته ارتقاء بخشیم.

توجه ویژه به مطالبه رهبری در توجه به وضعیت معیشتی و 
ارتقاء منزلت کارکنان و اعضای وابسته ناجا

این مقام ارشد انتظامی در ادامه با تشریح سیاست های نیروی انتظای در 
خصوص معیشت کارکنان و اعضاء وابسته ناجا تصریح کرد: ما  یک سازمان 
فعال عملیاتی در میدان هستیم و نیروهای پلیس همواره در صحنه اجرای 
ماموریت ها نقش آفرینی می کنند؛ بنابراین در لبیک به دغدغه و مطالبه  
فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی، رسیدگی به امور معیشتی کارکنان، 
اعضای وابسته را بر مبنای مقدورات در دستور کار و از اولویت ها قرار داده 
ایم و همچنین تکریم و ارتقاء منزلت آنان را   مهم می دانیم و در این راستا 

سیاست گذاری  و برنامه ریزی صورت گرفته و تداوم دارد.
وی افزود: معتقدیم که برای افزایش انگیزه خدمتی  و باالبردن تاب آوری 
نیروها در ماموریت های فعال و هر روزه بایستی ارتقاء و بهبود وضعیت 
معیشتی و برنامه های طرح های حکمت از قبیل ؛ تکریم و ارتقاء منزلت 

و معیشت کارکنان و اعضاء وابسته را به جد دنبال  و عملیاتی کنیم.
 بهبود وضعیت معیشتی نیروهای پلیس از اولویت ها

سردار نوری نژاد با اشاره به تعیین اولویت های ماموریتی در ابتداء هر 
سال خاطر نشان کرد: تالش برای بهبود و ارتقاء وضعیت معیشتی 
نیروهای پلیس و اعضاء وابسته ناجا از اولویت های ماموریتی سال های 

اخیر و به ویژه امسال تعیین شده است.
 اولویت تخصیص اعتبارات بر هزینه های اجتناب ناپذیر

وی خاطر نشان کرد: در طیف بندی اولویت ها بر مبنای مقدورات، 
ناچاریم که هزینه ها را اولویت بندی نماییم و بخشی از این هزینه ها، 
هزینه های اجتناب ناپذیر اعم از پرداخت حقوق، اضافه کار، فوق العاده 
عملیاتی و اجرای برنامه ها و طرح های حکمت است و پس از تخصیص 
اعتبارات در حوزه هزینه های اجتناب ناپذیر، در گام بعدی  توسعه  را 

در نظر می گیریم.

سردار  محمدعلی نوری نژاد در جلسه هماهنگی بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح:
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به گزارش بازرسی کل ناجا، با حکم فرمانده ناجا، سردار ایرج 
کاکاوند به عنوان دستیار فرماندهی در امور بازنشستگان ناجا 

منصوب شد.

گفتنی است سردار شریعتی دستیار سابق فرماندهی در امور بازنشستگان 
ناجا، چندی پیش به سمت جانشین بازرسی ناجا منصوب شده بود.

طی حکمی از سوی فرمانده ناجا، سردار ایرج کاکاوند به عنوان دستیار فرماندهی 
در امور بازنشستگان ناجا منصوب شد.

 بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح از اقدامات کانون بازنشستگان ناجا

طی حکمی از سوی فرمانده ناجا

هیئت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح 

معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره بر وجود اراده و اهتمام ویژه در توجه 
به موضوعات معیشتی نیروهای فعال و وابسته ناجا خاطر نشان کرد: گام 
های مطلوبی در زمینه تامین مسکن ملکی و سازمانی کارکنان برداشته 
شده است، به گونه ای که پایان سال گذشته حدود 12 هزار واحد 
مسکونی که از سال 91 به کارکنان تعهد داشتیم را، واگذار کردیم و با 
ریل گذاری درست بنیاد تعاون ناجا در مسیر خدمات دهی معیشتی و 

بر مبنای ماموریتی ذاتی خود قرار گرفته است.
وی با طرح برخی انتظارات از شیوه بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح در 

راستای بررسی اجرای برنامه های طرح حکمت بر لزوم پایدار و پیوسته 
بودن منابع مربوط به امور معیشتی تاکید کرد.

گفتنی است، سردار محمد زارعی؛ معاون نیروی انسانی ناجا گزارش 
عملکرد برنامه های حکمت در نیروی انتظامی را تشریح و سپس سردار 
کاکاوند؛ دستیار فرمانده ناجا در امور بازنشستگان گزارشی از عملکرد 

قرارگاه تابان ارائه کرد.
در آغاز این نشست سردار رضاییان؛ رئیس بازرسی کل ناجا ضمن عرض 

خیرمقدم، گزارشی از فرایند اجرای جلسه ارائه نمود.

هیئت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح به ریاست امیر پورعلی با حضور در کانون بازنشستگان ناجا، بر عملکرد کانون نظارت کردند.

هیئت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح ابتدا در جلسه ای که با حضور 
ناجا، معاونان کانون، سردار  بازنشستگان  سردار کارگر رئیس کانون 
مرادپور رئیس کانون تهران بزرگ، سرهنگ بازنشسته فکری رئیس 
کانون غرب تهران و سرهنگ بازنشسته قاسمی رئیس کانون شرق تهران 

در نمازخانه ستاد کانون برگزارگردید، حاضر شدند.
در این جلسه سردار کارگر ضمن خوش آمدگویی، به تشریح نحوه 

اجرای ماموریت ها و وظایف کانون پرداخت.
در ادامه امیر پورعلی در سخنانی اهداف و ماموریت های بازرسی ستاد 

کل نیروهای مسلح را تشریح کرد.
پس از پایان این جلسه، بازرسان اعزامی از ستادکل نیروهای مسلح 
ضمن بازدید از معاونت های کانون و اشنایی با نحوه اجرای ماموریت ها، 

از بخشهای مختلف بازرسی کردند.
گفتنی است هیئتی نیز برای بازدید از عملکرد کانون تهران بزرگ، به این 
کانون اعزام شدند. در این بازدید روسای کانون های شرق و غرب تهران 

نیز برای پاسخگویی به سواالت بازرسان حاضر بودند.
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گزارش تصویری از حضورهیأت  بازرسان  ستادکل نیروهای مسلح
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یکصد و هشتاد ودومین جلسه هیأت مدیره کانون  با حضور سردار شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا و رئیس هیأت 
مدیره کانون در هتل نرگس بندر انزلی برگزار شد.

برگزاری یکصد و هشتاد ودومین جلسه هیأت مدیره کانون

یکصد و هشتاد و دومین جلسه هیأت مدیره کانون با حضور سردار 
ناجا و رئیس هیأت مدیره  شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده 
کانون و اعضای محترم هیأت مدیره و با دعوت از سردار اسحاقی معاون 
مهندسی ناجا، سردار درویشی رئیس بنیاد تعاون ناجا، سردار ملکی 
فرمانده انتظامی استان گیالن در تاریخ 18 آبان ماه 1400 در هتل 

نرگس بندر انزلی برگزار گردید.
در این جلسه که پس از بازدید میدانی اعضای هیأت مدیره از زمین 
متعلّق به کانون واقع در بندر کیاشهر استان گیالن و به منظور بررسی 
نقطه نظرات و پیشنهادهای اعضاء در مورد نحوة تبدیل به احسن کردن 
این زمین تشکیل گردیده بود، پس از استماع نظرات معاونین و مسئولین 
نیروی انتظامی حاضر در جلسه، مقرر شد کانون با استفاده از امکانات 
بنیاد تعاون ناجا و پس از بررسی گروه مشاورین بنیاد، نسبت به تسطیح 
زمین و در صورت لزوم تجمیع اسناد و اخذ کاربری مناسب برای زمین 
اقدام نموده و پس از ایجاد ارزش افزوده برای زمین، در جلسات بعدی 
نسبت به بررسی و تصمیم گیری مجدد در خصوص فروش و یا نگهداری 

زمین  و یا احداث اماکن رفاهی در این مکان تصمیم گیری شود.

جلسه هیأت مدیره کانون

سرهنگ موحدنژاد معاون فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان ناجا از مشارکت یک هزار و ۶۶2 نفر در بازسازی 
عتبات عالیات در مهرماه خبر داد و گفت: اعضا کانون در این مدت 55۷ میلیون و ۴25 هزار و 2۳ ریال برای اجرای این طرح 

خداپسندانه کمک کردند.

مشارکت یکهزار و 66۲ نفر در بازسازی عتبات عالیات در مهرماه 1400

سرهنگ موحدنژاد معاون فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون 
بازنشستگان ناجا از مشارکت یک هزار و 662 نفر در بازسازی عتبات 
عالیات در مهرماه خبر داد و گفت: اعضا کانون در این مدت 557 میلیون 

و 425 هزار و 23 ریال برای اجرای این طرح خداپسندانه کمک کردند.
وی با اشاره راه اندازی سامانه ثبت مشارکت الکترونیکی بنا به درخواست ستاد 
بازسازی عتبات عالیات و به منظور مشارکت داوطلبانه اعضای محترم کانون 
بازنشستگان ناجا، گفت: در شهریورماه نیز یک هزار و 612 نفر با پرداخت 

559 میلیون و 985 هزار و 23 ریال در این طرح شرکت کرده بودند.
سرهنگ موحدنژاد در خصوص نحوه مشارکت در این طرح نیز گفت: 
پیرو جلسه بررسی ایجاد زمینه های مشارکت داوطلبانه اعضا در بازسازی 
عتبات عالیات و گسترش صحن مطهر حضرت امام حسین علیه السالم و 
سایر عتبات مقدسه عراق، کانون بازنشستگان ناجا با در نظر گرفتن شیوه 
نامه های بهداشتی و به منظور پرهیز از مراجعه حضوری اعضا جهت ثبت 
درخواست مشارکت در این طرح خداپسندانه، اقدام به راه اندازی سامانه 
پیامکی مشارکت داوطلبانه اعضای کانون در بازسازی عتبات عالیات نمود.

وی تصریح کرد: در این طرح، داوطلبین می توانند به هر مبلغ و هر تعداد 
ماه که مورد نظرشان می باشد، درخواست خود را از طریق سامانه پیامکی 
ثبت نمایند تا پس از کسر از فیش حقوقی آنان، مبالغ جمع آوری شده به 

صورت مستقیم به حساب ستاد بازسازی عتبات عالیات واریز شود.
خاطرنشان می شود عالقه مندان به مشارکت در این طرح جهت کسب 
اطالعات بیشتر می توانند عدد 9 را به سرشماره 300042844 ارسال نمایند.

سرهنگ موحدنژاد معاون فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون  :
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به منظور آگاهی شما اعضای  گرانقدر با عملکرد این معاونت در سال 1۴00 از ابتدای سال  تا آبان ماه (، گفت و گویی با سرهنگ پاسدار 
بازنشسته سید محمود تقی زاده معاون توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون انجام دادیم که نظر شما را بدان جلب می کنیم:

از مهم ترین وظایف معاونت توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون ارائه  
خدمات رفاهی، معیشتی و خدمات اداری،  ارائه راه کارها و پیشنهادهای 
اساسی و راهبردی در مسیر توانمندسازی اعضاء محترم )بازنشستگان ، 

مستمری بگیران، وظیفه بگیران( می باشد.
به منظور آگاهی شما اعضای  گرانقدر با عملکرد این معاونت در سال 
1400 ) از ابتدای سال  تا آبان ماه (، گفت و گویی با سرهنگ پاسدار 
بازنشسته سید محمود تقی زاده معاون توانمندسازی و خدمات رفاهی 

کانون انجام دادیم که نظر شما را بدان جلب می کنیم:
در ابتدا بفرمایید مهمترین برنامه ها ،اقدامات  و فعالیتهای سال 

جاری معاونت توانمندسازی و خدمات رفاهی چه بوده است ؟
معاونت توانمندسازی و خدمات رفاهی دارای سه مدیریت توانمندسازی، 
کارآفرینی و امور تعاونی ها، مدیریت خدمات رفاهی و حمایتی و مدیریت 
خدمات اداری است و در راستای اجرای برنامه های مصوب کانون، در 
چارچوب اساسنامه و ابالغیه های ریاست محترم کانون و به منظور رفاه 
و آسایش اعضاء محترم کانون در چارچوب اعتبارا ت و مقدورات کانون 

فعالیت می نماید.
به  مربوط  امور  تعاونی ها  امور  و  کارآفرینی  توانمندسازی،  مدیریت   
پرداخت انواع وام های قرض الحسنه،  آموزش و مهارت افزایی، اشتغال 

و ... پیگیری می نماید.
مدیریت خدمات حمایتی و رفاهی کلیه خدمات مرتبط با امور  رفاهی، 
مسکن، معیشتی و درمانی و صندوق حمایت و .... را برای اعضاء انجام 

می دهد.

 مدیریت خدمات اداری نیز مسئول پیگیری و استیفای مطالبات قانونی، 
استحقاقی جامعه هدف و امور مرتبط با آن می باشد.

در سال جاری برنامه های مختلفی در این سه حوزه اعم از اعطای وام، 
پرداخت کمک بالعوض، دیدار و سرکشی، انجام مکاتبات اداری، صدور 

کارت عضویت و .. انجام گرفته است.
دیدار و سرکشی از بازنشستگان یکی از اقدامات موثر و تاثیرگذار 
کانون بازنشستگان ناجا است و بسیاری از بازنشستگان ناجا از 
این اقدام همواره اظهار خرسندی نموده اند. در سال 1۴00، در 

این برنامه چه اقداماتی صورت گرفته است؟
همه ساله به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و نیز کسب 
اطالع از آخرین وضعیت بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران 
گرانقدر، کانون اعتبار ویژه ای را به بحث دیدار و سرکشی اختصاص می 
دهد. برای این منظور، در برنامه های سال جاری 6 میلیارد تومان اعتبار 
برای دیدار و سرکشی از 10 هزار نفر تخصیص یافت. تاکنون از قریب به 
3هزار نفر در سراسر  دیدار شده و تا پایان سال کانون استان ها و دفاتر 
نمایندگی در شهرستان ها موظفند از  7هزار نفر دیگر از اعضای جامعه 

هدف دیدار و سرکشی  نمایند.
در کنار این اقدام کانون، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح نیز با 
همکاری کانون استان ها برنامه دیدار و سرکشی را همه ساله در دستور 
کار دارد و براساس آمار، تاکنون از 2 هزار و 642 نفر با اعتبار 18 میلیارد 

و 849 میلیون ریال دیدار و سرکشی شده است.
بحث ارتقای معیشت از موضوعات مهمی است که همواره به 
عنوان یک انتظار از سوی بازنشستگان مطرح می شود، کانون 

در این رابطه چه اقداماتی را انجام داده است؟
بحث حمایت از معیشت بازنشستگان به ویژه کمک به معسرین و 
نیازمندان همواره از موضوعات  مورد تاکید کانون بوده و هست. کانون 
تالش داشته و دارد که با اجرای طرح های مختلف، به نوعی حامی 

بازنشستگان آسیب دیده باشد.
به طور نمونه راه اندازی صندوق کریم اهل بیت)ع( در سال 93 بر مبنای 
همین تفکر شکل گرفت. در حال حاضر 1726 خیر اعم از بازنشسته 

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

تشریح اقدامات و فعالیتهای  معاونت توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون در سال 1۴00 )از ابتدای سال تا پایان آبان ماه(:
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و شاغل در آن عضو هستند و از طریق آنها 29 میلیارد و 810 میلیون 
ریال کمک مالی جذب شده است. امسال ما توانستیم از طریق صندوق 
کریم اهل بیت)ع( 52 میلیارد و 739 میلیون ریال کمک بالعوض به 
374 نفر از اعضای نیازمند کانون و 14 میلیارد و 787 میلیون ریال به 

585 نفر از اعضای کانون وام بدون بهره پرداخت کنیم.
از  برای حمایت  وام ضروری  فقره  آن در سال جاری 618  کنار  در 
بازنشستگان در مباحثی چون ازدواج، پرداخت دیون، ودیعه مسکن، 
هزینه های درمان، هزینه های تحصیل و ... با اعتبار 88 میلیارد و 650 

میلیون ریال از محل حق عضویت ها پرداخت شده است.
کمک بالعوض برای خرید دارو، تجهیزات پزشکی، اسکان و پرداخت 
دیون به 104 عضو کانون با اعتبار 5میلیارد و 100 میلیون ریال، کمک 
بالعوض ابن سبیل برای اسکان، تغذیه و ایاب و ذهاب به 40 نفر جمعا 
به مبلغ 154 میلیون و 500 هزار ریال و اعطای وام اشتغال زایی به 49 
نفر با اعتبار 13میلیارد و 850 میلیون ریال از دیگر اقدامات ما در این 

بخش بود.
وام توانمندسازی سابا نیز کمافی السابق از همان طریق به بازنشستگان 
اعطا می شود. در سال جاری به 1339نفر وام توانمندسازی با اعتبار 
265 میلیارد ریال اعطا شده است. موضوع مهمی که در این رابطه الزم 
است، اینکه براساس اعالم سابا، سقف  این وام برای افرادی که تا سال 
98 تسویه کرده اند 10 میلیون تومان و برای کسانی که تاکنون از این 
وام استفاده نکرده اند به شرط گذشت دو سال از زمان بازنشستگی آنان، 

20 میلیون تومان می باشد.
کمیسیونی  ماهه  نیروهای مسلح همه  بازنشستگی  سازمان 
معسرین  مشکالت  به  رسیدگی  کمیسیون  عنوان  تحت  
نیروهای مسلح در استانها برگزار می نماید ، در این کمیسیون 
برای بازنشستگان معسر ناجا چه خدماتی در سال جدید انجام 

گرفته است؟
این کمیسیون همه ماهه توسط ادارات تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
در استان ها برگزار می شود. افراد معسر و نیازمند در جلسات دیدار و 
سرکشی و یا مراجعه به کانون ها، با ارائه مدارک و مستندات شناسایی 
و پس از تشکیل پرونده در کانون، به کمیسیون معرفی می شوند. این 
کمیسیون براساس وضعیت این عزیزان اعتباراتی را  در قالب وام ، کمک 
بالعوض)حق نگهداری(  و سایر مساعدتهای ممکن به آنها پرداخت می 

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

وام قرض الحسنه اعطا شد.
یکی از اقدامات جدید کانون برای حمایت از اعضا ء محترم 
کانون، راه اندازی دفاتر نمایندگی در بیمارستان های منطقه ای  
ناجا می باشد. بفرمایید این دفاتر قرار است چه خدماتی ارائه 

دهند؟
این دفاتر با هماهنگی معاونت بهداد ناجا و به منظور راهنمایی، مشاوره، 
هماهنگی برای تسهیل نوبت دهی، بستری، حمایت از بازنشستگان 
معسر و نیازمند، عیادت از بازنشستگان بستری و ... راه اندازی شده 
است. طبق آمار به دست آمده، تاکنون 49 عضو معسر کانون در مراجعه 
به این دفاتر 317 میلیون و 794 هزار و 984ریال کمک هزینه  دریافت 

کرده اند.
و به تدریج در حال اطالع رسانی و توسعه انواع خدمات ممکن هنگام 

مراجعه این عزیزان می باشند.
قابل  های  فعالیت  و   ماموریتهای  از  بخشی  سپاری«  »برون 
واگذاری نیروی انتظامی به بازنشستگان از موضوعاتی است که 
کانون در سالهای متمادی پیگیر آن بوده است. آیا اقدام جدیدی 

در این بحث صورت گرفته است؟
خبر خوبی که در این خصوص وجود دارد این است که مراحل شناسایی 
ظرفیت های برون سپاری ناجا  به بازنشستگان با  برگزاری جلسات 
کارشناسی و همکاری موثر و مفید همه رده های ناجا احصا ء شده است. 
ان شاءاهلل تا پایان سال دستورالعمل های الزم توسط نیروی انتظامی 
تهیه و با امضاء هیات رئیسه محترم ناجا ابالغ و اجرایی  می شود. امید 

است که از  ابتدای سال آینده ) 1401 ( این طرح اجرایی شود.
خبرهایی از  بازگشایی اماکن رفاهی ناجا با رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی به گوش می رسد،  آیا تعامالتی برای بهره مندی 

بیشتر بازنشستگان از این امکان مدنظر داشته اید؟
با کم رنگ شدن بیماری منحوس کرونا، اماکن رفاهی ناجا به تدریج 
بازگشایی می شوند. سهمیه های اعالمی برای بازنشستگان، مستمری 
بگیران و وظیفه بگیران به استان ها ابالغ شده است و اعضای محترم 
جامعه هدف  براساس سهمیه و شرایط می توانند از آن بهره مند شوند.
ضمن تشکر از زمانی که به ما اختصاص دادید اگر در پایان 

صحبت خاصی دارید بفرمایید؟
و  نظرات  پیشنهادها،  ارائه  با  که  مخاطب  جامعه  آحاد  از  پایان  در 
انتقادات ما را در اجرای هرچه بهتر امور محوله یاری می نمایند تقدیر 
و تشکر می نماییم و امیدواریم روزبه روز در پیگیری و احقاق حقوق و 
ارائه خدمات موردنیاز جامعه هدف کانون قدم های مؤثرتر و بلندتری 
را برداریم و هرچند ناچیز، خدماتی به عزیزان بازنشسته سبزپوش و 

خانواده های معزز و محترم آنان ارائه نماییم.
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سازمان بازنشستگي نیروهاي مسلح تعرفه خدمات 
در دفاتر خدمات الکترونیک ساتا را اعالم کرد.

براساس اعالم سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح 
از برگه حقوقی، گواهی حقوق،  تعرفه خدمات اعم 
گواهی  ضمانت،  گواهی  حقوق،  از  کسر  گواهی 
عضویت، حکم حقوقی، کارت شناسایی و ... به شرح 

جدول می باشد.

اعالم تعرفه خدمات سازمان 
بازنشستگی نیروهای مسلح در 

دفاتر خدمات الکترونیک ساتا

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح :

سرهنگ تقی زاده معاون توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون بازنشستگان ناجا روز پنجشنبه 1۳ دي ماه از کانون مازندران بازدید کرد.

رفاهی کانون  توانمندسازی و خدمات  این دیدار، معاون  در حاشیه 
در جلسها ی  با سرهنگ تقوی رئیس کانون استان، سرهنگ رجبی 

عضو هیت مدیره کانون  ناجا و سرهنگ ایروانی مسئول توانمندسازی 
مازندران به بررسی مشکالت و نیازهای بازنشستگان این استان پرداخت.

در این جلسه، ابتدا سرهنگ تقوی رئیس کانون استان ضمن خیر مقدم 
گزارشی از وضیعت جامعه هدف و نیازهای آنان ارائه کرد.

در ادامه سرهنگ تقی زاده  ضمن بررسی وضعیت کانون استان و 
رسیدگی به مشکالت و کاستی هاي آن، به بررسی مهمترین نیازها و 
مشکالت بازنشستگان تحت پوشش پرداخته و در خصوص نحوه ارائه 
خدمات در مورد دیدار و سرکشی، وام ضروری، علی الخصوص حمایت 

از معسرین پیشنهاداتی ارائه کرد.

بازدید معاون توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون ناجا از استان مازندران

سرهنگ تقی زاده معاون توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون   :
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مدیرعامل صندوق قرض الحسنه بازنشستگان و جانبازان و مستمری بگیران ناجا از راه اندازی سامانه پیامکی ۳000212۶ جهت 
تسهیل مراحل و فرآیند ثبت درخواست عضویت و دریافت تسهیالت این صندوق خبر داد.

راه اندازی سامانه پیامکی صندوق قرض الحسنه بازنشستگان و جانبازان و مستمری 
بگیران ناجا)حبیب بن مظاهر(

سرهنگ بازنشسته خسرو نیک نامی با اعالم این خبر گفت: با هماهنگی 
پیامکی  سامانه  مسلح  نیروهای  بازنشستگی  سازمان  همکاری  و 
30002126 از اول مهر ماه سال جاری راه اندازی شده است و کلیه 
همکارانی که به تازگی به افتخار بازنشستگی نایل گردیده و یا همسران 
مستمری بگیر کارکنان متوفی که عضو این صندوق نمی باشند، می 
توانند با ارسال عدد 1 به سرشماره پیامکی 30002126 عضویت خود را 
در صندوق ثبت نمایند و از تسهیالت وام قرض الحسنه بهره مند شوند.

وی با اعالم تک شعبه ای بودن و قرار گرفتن محل استقرار صندوق در 
تهران گفت: یکی از مشکالت اعضا، عدم دسترسی حضوری به صندوق 
می باشد. لذا در راستای ایجاد راه های ارتباطی مختلف، عالوه بر راه 

اندازی سامانه پیامکی 30002126، تارنمای صندوق )وب سایت( به 
نشانی www.habib110.ir فعال شده و اعضای صندوق می توانند 

آخرین اخبار و اطالعات صندوق را از این تارنما دریافت نمایند.
نیک نامی با اشاره به تغییر خطوط تلفن صندوق از آنالوگ به دیجیتال 
شماره  به  صندوق  گویای  تلفنی  سامانه  اندازی  راه  به  نظر  گفت: 
67226000 )021( که در ساعات اداری پاسخگو می باشد، بازنشستگان 
و مستمری بگیران محترم می توانند جهت کسب اطالعات مورد نیاز، با 
شماره مذکور تماس حاصل کرده و یا به منظور اخذ راهنمایی، عدد 9 

را به سرشماره پیامکی 30002126 ارسال نمایند.
مدیرعامل صندوق با بیان اینکه مهمترین وظیفه این صندوق، تالش 
در جهت توسعه ارائه خدمات مطلوب و مورد انتظار به اعضای محترم و 
بهره مندی بهنگام استفاده از تسهیالت وام درخواستی می باشد گفت: 
هم اکنون به یاری خداوند متعال و با همت تعداد کثیری از اعضای خّیر 
صندوق که بدون دریافت وام، سالیان متمادی است که حق عضویت 
ماهانه پرداخت می کنند و این اقدام خداپسندانه آنان موجب تقویت 
توان مالی صندوق گردیده، درخواست وام اعضاء در همان ماه به آنان 
پرداخت می شود. امید است بتوان همواره قدمی هر چند کوچک در 
راستای تکریم و ارزش نهادن به خانواده بزرگ پیشکسوتان ناجا برداشت.

مدیرعامل صندوق قرض الحسنه بازنشستگان و جانبازان و مستمری بگیران ناجا:

نظر به اینکه مالک تشخیص و تعیین عائله تحت تکفل، اظهارنامه سالیانه ای است که بازنشسته و وظیفه بگیر در زمان حیات خود 
تنظیم می نماید، بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم نیروهای مسلح با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا، نسبت 

به تکمیل کاربرگ اظهارنامه عائله تحت تکفل اقدام نمایند.

اطالعیه تکمیل کاربرگ اظهارنامه عائله تحت تکفل )به جز همسر و فرزندان(

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اعالم کرد: مالک تشخیص و 
تعیین عائله تحت تکفل، اظهارنامه سالیانه ای است که بازنشسته 
و وظیفه بگیر در زمان حیات خود تنظیم می نماید، لذا هر یک 
از بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم نیروهای مسلح می توانند 

عائله غیر از همسر و فرزندان )پدر، مادر، خواهر، برادر و نوه( را 
به  بایست  می  آن  تحقق  برای  که  دهند  قرار  خود  تکفل  تحت 
محض ورود به سامانه حقوق و مزایای بازنشستگی، با مراجعه به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا ، نسبت به تکمیل کاربرگ 

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اعالم کرد:
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حق نگهدای به کارکنان جانباز دارای ۴0 درصد جانبازی و باالتر یا معلولین حین انجام وظیفه دارای 50 درصد از کارافتادگی و باالتر 
پس از تایید شورای عالی پزشکی سازمان شاغلی مربوطه تعلق می گیرد.

مشمولین دریافت حق نگهداری چه کسانی هستند؟

از  نگهداری  حق  کرد:  اعالم  مسلح  نیروهای  بازنشستگی  سازمان 
مزایایی است که طبق قوانین و مقررات به کارکنان جانباز دارای 
دارای  انجام وظیفه  معلولین حین  یا  باالتر  و  40 درصد جانبازی 
50 درصد از کارافتادگی و باالتر پس از تایید شورای عالی پزشکی 

سازمان شاغلی مربوطه تعلق می گیرد.
افراد واجد شرایط برای برقراری حق نگهداری می بایست از طریق 
تا  به شورای عالی پزشکی معرفی شوند  کارگزینی یگان خدمتی 
پس از صدور رای، صورتجلسه کمیسیون حق نگهداری و اطالعات 

مربوطه به این سازمان ارسال شود.

در  و  بررسی  سابا  توسط  دریافتی  اطالعات  و  اسناد  است  گفتنی 
صورت استحقاق فرد، مبلغ حق نگهداری محاسبه و به همراه حقوق 

ماهانه به حساب ایشان واریز می شود.
نکته1: 

پرداخت حق نگهداری به افرادی که در حال حاضر از کمک هزینه 
درمان بهره مند هستند ممنوع بوده و در این صورت فقط کمک 

هزینه درمان قابل پرداخت می باشد.
نکته 2 :  پس از فوت سرپرست، کمک هزینه درمان به مستمری 

بگیران قابل پرداخت نمی باشد.

اظهارنامه عائله تحت تکفل اقدام نمایند.
شایان ذکر است تکمیل کاربرگ اظهارنامه شامل دو بخش است 
که بخش اول مربوط به »عائله تحت تکفل« و بخش دوم مربوط 
به اسامی افرادی است که مقرر می شود »فقط از دفترچه خدمات 
بگیران محترم  بازنشستگان و وظیفه  درمانی« استفاده کنند که 
می بایست با رعایت نکات زیر، کاربرگ را صحیح و با دقت تکمیل 

نمایند:
1 ـ چنانچه فردی از اعضای خانواده به جز همسر و فرزندان بر 
تحت  عنوان  به  قانونی  شرایط  رعایت  با  و  اظهارنامه  این  اساس 
تکفل معرفی شود بعد از فوت سرپرست می تواند از سهم حقوق 

مستمری سایر مستمری بگیران بهره مند شود.
به  کفالت  شرایط  واجد  افراد  اختصاصی  و  عمومی  شرایط  ـ    2
شرح زیر می باشد که هر یک از افراد ) پدر، مادر ، خواهر ، برادر 
و نوه( برای تحت تکفل قرار گرفتن می بایست از شرایط عمومی 
با  آنان  نسبت  نوع  بر حسب  نیز  خاص  شرایط  و  بوده  برخوردار 

سرپرست باید رعایت شود .
ـ  شاغل یا بیمه پرداز نبوده و تحت پوشش هیچ یک از صندوقهای 

بازنشستگی نباشد)شرایط عمومی(
سایر  از  مستمری  یا  افتادگی  کار  از  بازنشستگی،  حقوق  ـ  

صندوقهای بازنشستگی را نداشته باشد )شرایطعمومی(

ـ شرایط دریافت حقوق بازنشستگی ، از کار افتادگی یا مستمری 
از سایر صندوقهای بازنشستگی را نداشته باشد )شرایط عمومی(

ـ  در کفالت سایر اعضای خانواده خود نباشد )شرایط عمومی(
ـ  برای امرار معاش خود فاقد تمکن مالی باشند )شرایط عمومی(

ـ  سن پدر در زمان کفالت باالی 60 سال باشد )از شروط خاص 
کفالت پدر(

ـچنانچه پدر در زمان حیات ، طبق نظریه شورای عالی پزشکی 
از کار افتاده کلی باشد شرط سنی منتفی   می باشد)از شروط 

خاص کفالت پدر(
ـ  ازدواج نکرده باشند)از شروط خاص کفالت خواهر و نوه دختری (

3 ـ اگر فردی از اعضای خانواده به جزء همسر و فرزندان صرفاً 
جهت دریافت دفترچه خدمات درمانی در اظهارنامه معرفی شود 
فوت  از  بعد  و  نموده  استفاده  درمانی  دفترچـه  مزایای  از  فقط 
و  گردیده  برخوردار  مستمری  حقوق  از  تواند  نمی  سرپرست 
همچنین در صورت فوت عائله ، کمک هزینه فوت به ایشان تعلق 

نمی گیرد.
4 ـ  در صورتی که سرپرست بدون داشتن شرایط قانونـی، فردی 
و  قانونی  مسئولیت  کنـد  معرفی  خود  تکفل  تحت  عائله  جزو  را 
به  زیان  و  جبران ضرر  بر  عالوه  و  بوده  وی  عهده  بر  آن  شرعی 
سازمان، حق قانونی همسر و فرزندان خود را تضییع خواهد نمود.

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اعالم کرد:
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سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از تشویق فرزندان فرهیخته در سال 1۴00 خبر داد.

»کمک هزینه درمان« یکی از مزایایی است که طبق قوانین و مقررات، به جانبازان حقوق بگیر مبتال به بیماری های سرطان، 
تاالسمی و بیماری های خاص و همچنین بازنشستگان و وظیفه بگیران مبتال به بیماری سرطان تعلق می گیرد.

بنیاد تعاون ناجا نحوه پرداخت بخش بالعوض وام مسکن طرح حکمت به خانواده متوفیان قیود خدمتی عضو کد ۶2 را اعالم کرد.

تقدیر از فرزندان فرهیخته سال 1400

مشمولین دریافت کمک هزینه درمان چه کسانی هستند

نحوه پرداخت بخش بالعوض وام مسکن طرح حکمت به خانواده متوفیان قیود خدمتی 
عضو کد 6۲

براساس اعالم سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، فرزندان فرهیخته 
سال 1400 مطابق با شیوه نامه اجرایی و با داشتن شرایط ذیل مورد 

تشویق قرار می گیرند :
ـ  نفرات برتر در کنکور سراسری با رتبه زیر 1000 در دانشگاه های 

دولتی ) رتبه کشوری بدون اعمال هرگونه سهمیه (
ـ  قبولی مقطع دکتری ) PHD ( دانشگاه دولتی با شرط سنی 27 

سال و مجرد و تحت تکفل بودن فرزند

ـ  برگزیدگان المپیادهای علمی معتبر بین المللی ـ مخترعین و 
متکشفین دارای ثبت اختراع در تاریخ 1399/7/1 لغایت 1400/7/1    

) 2020 september 23 2021 ـ september 23 (
ـ  برگزیدگان قرآنی مسابقات بین المللی از تاریخ 1399/7/1 لغایت 

) 2020 september 232021 ـ september 23 ( 1400/7/1
ارائه اسناد و مدارک معتبر تا  با   واجدین شرایط فوق می توانند 
محل  استان  اجتماعی  تأمین  کل  اداره  به   1400/10/15 تاریخ 

سکونت خود مراجعه و اقدام نمایند. 

»کمک هزینه درمان« یکی از مزایایی است که طبق قوانین و مقررات، 
به جانبازان حقوق بگیر مبتال به بیماری سرطان، تاالسمی و بیماری های 
خاص و همچنین بازنشستگان و وظیفه بگیران مبتال به بیماری سرطان 

تعلق می گیرد.
افراد مشمول این ضوابط، برای برقراری کمک هزینه درمان می بایست 
ضمن ارائه مدارک پزشکی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا و 
دریافت معرفی نامه، به شورای پزشکی سازمان شاغلی مربوطه مراجعه 
نمایند تا پس از انجام اقدامات مورد نیاز و صدور رأی شورای پزشکی، 
صورتجلسه مربوطه و اطالعات آن به این سازمان ارسال شود. در ادامه 
اسناد و مدارک دریافتی توسط سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مورد 

بررسی قرار می گیرد و در صورت استحقاق فرد، مبلغ کمک هزینه درمان 
محاسبه و به همراه حقوق ماهیانه به حساب ایشان واریز می گردد.

 شایان ذکر است افراد واجد شرایط در زمان شاغلی، می بایست پس 
از بازنشستگی، صورتجلسه شورای پزشکی جدید به سازمان بازنشستگی 
نیروهای مسلح ارائه دهند زیرا طبق ضوابط جاری، شورای پزشکی زمان 

شاغلی فاقد اعتبار می باشد.
نکته 1 :  مالک زمان استحقاق افراد برای دریافت کمک هزینه درمان، از 

تاریخ رأی شورای پزشکی می باشد.
نکته 2 :  پس از فوت سرپرست، کمک هزینه درمان به مستمری بگیران 

قابل پرداخت نمی باشد.

خدمتشان از  1 /1 /86  به بعد بوده و در زمان فوت دارای حداقل براساس اعالم بنیادتعاون ناجا  کلیه افرادی که تاریخ فوت حین 

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اعالم کرد:

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اعالم کرد:

بنیاد تعاون ناجا 
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سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح جهت کاهش مخاطرات هزینه ای و تأمین امنیت خاطر بازنشستگان محترم نیروهای مسلح، 
قرارداد جدید بیمه نامه اختیاری آتش سوزی )خانه و اثاثیه( را با شرکت بیمه کوثر منعقد نموده است.

انعقاد قرارداد جدید بیمه خانه و اثاثیه با شرکت بیمه کوثر

حق بیمه یکساله برای هر واحد مسکونی با احتساب مالیات مبلغ یک 
میلیون و 193 هزار و 556 ریال است که به صورت تقسیط 12 ماهه، 

ماهیانه 99هزار و 463ریال از حقوق بازنشستگان کسر می شود.
گفتنی است در خانواده های مستمـری بگیر مبلغ حق بیمه تقسیم 

بر تعداد مستمری بگیران شده و سپس کسر می گردد.
نکات مهم این بیمه نامه :

ـ  بیمه شده پس از وقوع خسارت بالفاصله و حداکثر پس از 20 روز 
مهلت دارد مدارک را به دفاتر شرکت بیمه تحویل نماید و پس از 

این مهلت شرکت بیمه پاسخگو نمی باشد.
ـ چنانچه بیمه شده بیش از یک واحد مسکونی ملکی داشته باشد، 
فقط واحد مسکونی ملکی محل سکونت وی تحت پوشش خطرات 

فوق می باشد.
ـ  خطرات جنگ، شورش، اغتشاشات داخلی، انفجار مواد منفجره، 

فعل و انفعاالت هسته ای و... شامل این  بیمه نامه نمی باشد.
ـ  مسکوکات، پول، اوراق بهادار، طال، جواهرات و سنگهای قیمتی، 
تلفن همراه و ... شامل اثاثیه خانه نیست و همچنین خودرو و وسایل 

نقلیه دیگر.
دوربین  تبلت،  )لب تاپ،  الکترونیکی  های  دستگاه  درخصوص  ـ  
عکاسی و فیلم برداری( برای هر خانه از هر وسیله یک دستگاه و تا 

سقف قیمت معمولی و غیرحرفه ای پرداخت می گردد.
ـ  اقالم خوراکی که به میزان خارج از حد متعارف در محل نگهداری 

می شود ، از تعهد بیمه گر خارج است.

نمی گردد و  این بیمه نامه  تعهدات  تغییرکاربری مشمول  ـ هرگونه 
در  تعهدی  بوده،  تغییرکاربری  عامل خسارت  محرزگردد  چنانچه 

پرداخت خسارت ندارد.
ـ  چنانچه بخشی از منزل مسکونی متعلق به بیمـه شده به صورت 
درخصوص  تعهدی  بیمه  گر  گردد،  استفاده  غیرمسکونی  کاربری 

جبران خسارت وارده به آن نخواهد داشت.
ـ چنانچه محل سکونت با واحد تجاری همجوار باشد، صرفاً خسارت 

سه ماه عضویت مستمر در صندوق مسکن )کد 62 ( می باشند 
و مستمری بگیران آنان خواهان دریافت بخش بالعوض تسهیالت 
مسکن به ارزش %25 مبلغ وام هستند صرفا امکان دریافت سقف وام 
مسکن طرح حکمت به نرخ سقف تسهیالت مسکن در تاریخ فوت و 

بشرط رعایت سایر ضوابط جاری را خواهند داشت.
بالعوض  بخش  پرداخت  امکان  صرفا  اینکه  گرفتن  نظر  در  با 
فوت  نرخ سال  قیود خدمتی طبق  متوفیان  به خانواده  تسهیالت 

متوفی مقدور است در صورتیکه مستمری بگیران متوفی تمایلی به 
دریافت بخش بالعوض تسهیالت نداشته باشند و خواهان دریافت 
وام مسکن کد 62 برابر نرخ روز باشند بایستی همچون مستمری 
به نمایندگی های موسسه خدمات  با مراجعه  بگیران فوت عادی 
حکمت و معیشت نسبت به برقراری و ادامه عضویت کد 62 اقدام 
تا بعد از واجد شرایط شدن امکان دریافت وام مسکن به نرخ روز به 

صورت %100 اقساطی را داشته باشد.

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اعالم کرد:
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پیرو تقاضای برخی اعضای کانون بازنشستگان ناجا، کانال های ارتباطی کانون برای دریافت آخرین اخبار و اطالعات اعالم می گردد.

اخبار و اطالعات را از کانال رسمی کانون دنبال کنید

به اطالع کلیه اعضای محترم می رساند با توجه به اینکه برخی افزاد مغرض 
به منظور تشویش اذهان اقدام به انتشار اخبار بی اساس، غیر رسمی و 
شایعات در فضای مجازی می نمایند، کانال های ارتباطی کانون برای 

دریافت آخرین اخبار و اطالعات اعالم می گردد.
اعضای محترم کانون می توانند با کلیک بر روی آدرس kbnaja.org و 
انتخاب استان مربوطه، در کانال های کانون و کانون استان عضو و ضمن 
مطلع شدن از شماره تماس و آدرس کانون استان محل سکونت، اخبار و 

اطالعات موثق و صحیح را دریافت نمایند.

کانون بازنشستگان ناجا :

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا سه شنبه 2۳ آذرماه از ساعت 8 تا 12 به صورت ویدئوکنفرانسی مالقات خواهند داشت.
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متقاضیان  ناجا،  فرماندهی  دفتر  گزارش  به 
پنج  روز  پایان  تا  توانند  می  حضوری  مالقات 
شنبه 18آذر ماه از ساعت 9 تا 12 با شماره های 
81823014، 81823015، 81823016 تماس 
حاصل نمایند و ضمن اعالم نام و نام خانوادگی، 
درجه، نام پدر، شماره کارگزینی، محل خدمت 
و شماره تماس، موضوع و مشکالت خود را به 

صورت مشروح بیان کنند.
بررسی  از  پس  ارتباطات  کل  اداره  است  گفتنی 
مشکالت و موضوع های مطرح شده در صورت نیاز به 
حضور شخص در برنامه مالقات، راسا نسبت به دعوت 
از آنان اقدام می نماید و موضوعاتی که نیاز به حضور 
فرد در برنامه نباشد از سوی رده های مرتبط پیگیری 

و نتیجه اطالع رسانی خواهد شد.

به گزارش دفتر فرماندهی ناجا :

وارده به محل سکونت قابل پرداخت می باشد.
ـ بازنشستگان، وظیفه  بگیران و مستمری بگیران محترمی که حق 
بیمه ماهیانه از حقوق آنان کسر نمی  گردد، تحت پوشش بیمه  نامه 
نیستند و به منظور برخورداری از تعهدات این بیمه  نامه، توصیه می 
 گردد این عزیزان به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا در محل سکونت 

خود مراجعه و درخواست عضویت در بیمه  نامه را ارایه نمایند.
ـ در صورتی که بیمه شده فقط دارای یک واحد مسکونی باشد و این 

واحد خالی بوده یا در اختیار مستأجر باشد و خودش نیز در مکان 
یا شهر دیگری مستأجر باشد، در صورت بروز حادثه در محل واحد 
مسکونی ملکی وی، متناسـب با میزان خسارات وارده از تعهدات 
خسارت ساختمـان در این بیمه نامه برخوردار می شود و در صورت 
یا شهر  مکان  در  استیجاری محل سکونت وی  واحد  بروز حادثه 
دیگر، متناسب با میزان خسارت وارده از تعهدات خسارت اثاثیه این 

بیمه نامه برخوردار می گردد.



آئـیـنـه . مـاهنامه کانـون بازنشـستگان نیـروی انتـظامی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج۲0

هفته ی بسیج بر همگان مبارک باد، بویژه بر رویشهای تازه و با طراوت بسیجی که همچنان مانند نسل پیش از خود، فرزندان 
محبوِب امام راحل عظیم الشأنند.

عزیزان!
قدرشناس جایگاه خود باشید و بدانید که با هّمت بلند، و در پرتو خردمندی و درست اندیشی، و با اعتماد و توّکل به خداوند دانا 

و توانا، میتوانید در همه ی مسائل عمومی کشور و ملت، اثربخش و مشکل گشا باشید. این تجربه ی چند دهه ی ملت ایران است.
و السالم علیکم و رحمۀاهلل«

سّیدعلی خامنه ای
۳ آذر 1۴00

به دنبال پیروزی انقالب اسالمی و قطع دست استکبار جهانی و منافع 
به روز  ایران روز  ایران، توطئه ها و فتنه های شیاطین علیه  آنها در 
گسترش یافت. در چنین شرایطی امام خمینی در پنجم آذر 1358، 

فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند.
هفته بسیج، بزرگداشت جان فشانی هایی است که برای سربلندی این 
سرزمین صورت گرفته است. بسیج، فهم درست اتحاد، اراده و اخالص 
مسلمانان است که با ظهور اسالم تولد یافته و در ملت های مسلمان رشد 
کرده است. هوشمندی حضرت امام خمینی رحمه اهلل و عدالت خواهی 

میلیون ها انسان باایمان، تنها، تبلور دوباره بسیج در عصر حاضر بود. 
امام  فرمان  به  میلیونی  بیست  ارتش  مستضعفین،  بسیج  تشکیل 
خمینی )ره( هوشیاری و درایت بی نظیر ایشان از جمله اساسی ترین 
عوامل در جهت خنثی سازی توطئه ها به حساب می آید که به برکت 
این دوراندیشی و هدایت انقالب در مسیر اصلی خود، زمینه انقالب 
دوم فراهم آمد و با سقوط النه جاسوسی امریکا در تهران و برمالشدن 
ماهیت سلطه جو و تجاوزکارانه امریکا، شیطان بزرگ با ضربه ای سخت 

و جبران ناپذیر روبرو شد.
امام خمینی)ره( در پنجم آذرماه سال 58، یعنی در مدتی کمتر از یک 
ماه بعد از انقالب دوم، فرمان تاریخی تشکیل بسیج را صادر کرد. یک 
مملکت بعد از چند سالی که بیست میلیون جوان دارد باید بیست 
میلیون تفنگدار داشته باشد و بیست میلیون ارتش داشته باشد و 

یک چنین مملکتی آسیب پذیر نیست و مردم دلسوخته و مسلمان 
پاکباخته که دل در گرو عشق به انقالب و هدفهای واالی آن داشتند، 
با آمادگی و قصد و اراده خلل ناپذیر جهت پاسداری از دستاوردهای 
انقالب گروههای مقاومت مردمی را درپایگاههای بسیج و در آن زمان 
در مساجد سراسر کشور تشکیل دادند. اولین تجربه آنها به صورت 
عملی یاری رساندن به سپاه و کمیته در قالب رویارویی با ضدانقالب و 
خنثی سازی توطئه های آنها بود و از این راه نقش موثری در خدمت 

به انقالب و اهداف الهی آن هم نشان دادند. 
  بسیج در جبهه های نبرد 

بیش از یکسال از صدور فرمان امام خمینی )رحمه اهلل علیه( مبنی بر 
تشکیل بسیج نگذشته بود که رژیم بعثی عراق در تحقق اهداف پلید 
نظام سلطه جهانی، هجوم همه جانبه خود را به میهن اسالمی ما آغاز 
کرد. انقالب اسالمی در آن اوضاع بحرانی ناشی از دگرگونی ها و تغییر و 
تحوالت آن زمان، آمادگی الزم را برای مقابله با متجاوزان بعثی نداشت. 
ارتش جمهوری اسالمی ایران که با حمایت امام خمینی )رحمه اهلل 
علیه( توانسته بود جایگاه خود را پیدا نماید، در حال خودسازی و تثبیت 
نظم و انضباط بود. سپاه پاسداران هم که نهادی نوپا و برای حفظ 
امنیت شهرها به وجود آمده بود، فاقد هرگونه تجهیزات الزم و تجربه 
کافی برای مقابله با تجاوز خارجی بود.   بسیج یک نیروی جوشیده 
از متن مردم انقالبی، در صحنه دفاع مقدس ظهور پیدا کرد، از آن 
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سو دشمن هم با ارتشی تا بن دندان مسلح و برخوردار از پشتیبانی 
قدرتهای استعمارگر، کشور را مورد هجوم قرار داد. در این اثنا بود که 
نقش بسیج به عنوان یک نیروی جوشیده از متن مردم انقالبی، در 
صحنه دفاع مقدس ظهور پیدا کرد. دشمن که سودای فتح سه روزه 
را در سر می پروراند، در همان روزهای نخستین با مردمی مواجه شد 
که با دست خالی به دفاع از کیان مقدس نظام اسالمی خود برخاسته 
بودند و از ایثار خون خویش دریغ نمی کردند، جوانان سلحشوری که به 
فرمان امام )رحمه اهلل علیه( در پایگاههای مقاومت تحت نام "بسیجی" 
گرد آمده بودند و با کوچکترین اشاره ایشان به جبهه های نبرد می 
رفتند و تا آخرین قطره خون خویش ایستادگی و مقاومت می کردند.   
قدرتی در بسیج نهفته است که می تواند با یکایک ارتش های کالسیک 

جهانی مقابله کند.
بسیج عالوه بر حضور در خط مقدم نبرد وظیفه جذب، آموزش و 
سازماندهی نیروهای مردمی و اعزام آنها را به جبهه های نبرد برعهده 
داشت و در این مدت توانست جمیعت مؤمن و صاحب ارزشی را از امت 
حزب اهلل، در درون خود بپروراند و پایه ریزی ارتش مردمی را دنبال 
کند و سرانجام پس از هشت سال دفاع مقدس، بسیجیان مظلوم و 
سلحشور جبهه های توحید به همراه امت شهیدپرور، از این آزمایش 

الهی سربلند و پیروز بیرون آمدند.
  بسیج در دوران سازندگی

پس از پایان دفاع مقدس، بسیج که نقش بسزایی در جنگ داشت، 
با تدبیر مقام معظم رهبری مدظله العالی حیطه ماموریتی خود را به 
سمت سازندگی هدایت کرد و در کنار ماموریت های اصلی، سازندگی 

را به عنوان کارکرد غالب خود ترسیم نمود.
با استناد به بیانات و رهنمودهاي حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبري 
و همچنین قوانین و مقررات موجود، بسیج باید در زمان صلح و سازندگي 
متناسب با نیاز کشور در عرصه هاي مختلف به ایفاي نقش بپردازد. از 

جمله این نقش های می توان به کمک به دولت براي سازندگي کشور و 
محرومیت زدایي بویژه در روستاها و در ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي، 
اجتماعي و سایر موضوعات مشابه، حضور و مشارکت در عرصه هاي 
مختلف علمي، آموزشي و تحقیقاتي مورد نیاز کشور و امدادرساني و 
کمک به مردم بویژه در زمان بروز حوادث غیر مترقبه اعم از طبیعي یا 

غیر طبیعي اشاه کرد.
   بسیج جهاد و شهادت گامی برای انتقال تجربه

بسیجیان که همواره خود را خادم مردم معرفی کرده و در هر برهه 
تاریخی به نوعی در رفع مشکالت حامی ملت بودند، پس از بازنشستگی 
نیز دست از کار نکشیدند و به گونه های مختلف مسیر حمایت گرانه 
خود را ادامه دادند. همین مسئله باعث شد تا سازمان بسیج به فکر 
ساماندهی این جمعیت متخصص که کوله باری از تجربه دفاع مقدس 

و عرصه سازندگی را با خود دارد بیفتد.
بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت نمونه ای از اقدامات سازمان بسیج 
در مسیر بهره گیری از تخصص و تجربه پیشکسوتان بسیجی است که 
در نیروهای مسلح و در تعامل با کانون های بازنشستگان تاسیس شد. 
تالش بسیج پیشکسوتان بهره گیری از تخصص عزیزان در جهت استفاده 
از آنها در جلسات اندیشه ورزی و حضور آنها در رده های مقاومت محلی 

و اقشاری برای انتقال تجربه به بسیجیان جوان می باشد.
در حال حاضر 5 هزار و 871 بسیجی پیشکسوت در ناجا حضور دارند 

که 2 هزارو 237 نفر آنها فعال و 3 هزار و 538 نفر عادی هستند.
از لحاظ درجه،13 سردار بازنشسته، 744 سرهنگ بازنشسته، یک هزار 
و 217 افسر ارشد بازنشسته، 3 هزار و 197 افسر جز بازنشسته، 3 هزار 
و 681 درجه دار بازنشسته، یک روحانی، 354 کارمند بازنشسته، 128 
سرباز بازنشسته، 33 مستمری بگیر و 596 خانواده بسجی )91 همسر 
بازنشسته، 173 فرزند دختر و 299 فرزند پسر( در عضویت بسیج 

پیشکسوتان حضور دارند.



خشم و غضب کلید هر شر و بدی است تحمل و خویشتن داری و تسلط 
بر خود و باالخره خونسردی در مقابله با حوادث برای هر انسانی یک 
ضرورت، یک فریضه و یک دستورالعمل مقبول و منطقی در زندگی به 
شمار می آید. کاربرد فکر و اندیشه و تصمیم گیری عاقالنه، الزمه اش خود 
نگهداری او، تأمل هوشمندانه است.بار سنگین مشکالت و نامالیمات در 
مسائل مختلف زندگی گاهی آن چنان انسان را در تنگنا قرار می دهد 
که کنترل و مقاومت خود را از دست می دهد، به طوری که خیلی زود 
خشمگین می شود، پرخاش گری می کند ، با اتخاذ تصمیم عجوالنه به 
اقدام سریع مبادرت می ورزد.طبیعی است در غالب موارد اقدام سریع 
ناشی از عصبانی است و تصمیم عجوالنه و غیرمنطقی نامقبول او، ناروا 
خواهد بودو به ندامت و پشیمانی منجر خواهد شد. خویشتن داری و 
خوشرویی نه تنها برای همه مردم، در سطوح جامعه و در زندگی روزمره و 
مراودات با اشخاص و کسب وکارها و امور تربیتی و آموزشی یک ضرورت 
است بلکه درمورد کسانی که در امور قضاوت و اتخاذ رای اشتغال دارند 
، به خصوص در افراد پلیس، وظیفه ای واجب و اجتناب ناپذیر است .هر 
انسانی ممکن است در زندگی با مسائلی روبرو شود که گردش کار 
موافق میل و خواسته اش نباشد ، به طوری که خویشتن داری و خونسردی 
خود را از دست بدهد و عصبانی شود و عکس العمل تندی از خود بروز 
دهد،طبیعی است اقدام غیرمعقول و عجوالنه ای از او سر می زنند و 
اوضاع را بدتر می کند. اما در مجریان قانون به خصوص در ضابطین 

دادگستری و شاغلین در نیروهای نظامی و امنیتی آثار و نمودهای 
نامطلوبی را بر جای خواهد داشت چه بسا که ندامت و پشیمانی بعدی 
هم جبران پذیر نباشد.خاطرات خدمتی در مراکز مختلف نیروی انتظامی 
مشاهده وقوع حوادث عدیده ای را در اثر برخورد تند و خشن و اتخاذ 
تصمیم عجوالنه همکارانی را بیاد می آورد، که گاهی به علت حاد بودن 
ماجرا نتیجه نامطلوب و ضرر و زیان های زیاد را در پی داشته است.خشم 
و غضب یکی از عوامل عمده تضعیف شخصیت و موجبات کاهش وجهه 
و محبوبیت فرد در جامعه می گردد، در مراودات اجتماعی انسان های 
خونسرد و متین و آرام همیشه ارزش و احترام خود را میان مردم پیدا 
می کنند. انسان های صبور و ، پاک دل و مهربان غالباً در زندگی شخصی 
و امور کارهای اجتماعی، توفیق بیشتری دارند. از آثار سوء برخوردها و 
عصبانیت ها مصون بوده و در امنیت هستند. غلبه بر خشم و لبخند، 
نشاط و مهربانی و عطوفت با افراد خانواده و افراد اجتماعی طبیعتاً باعث 
طوالنی شدن عمر می شود. یک چنین شخصی می تواند نامالیمات و 
ناهمواری های زندگی را بیشتر از دیگران تحمل کند و در گذران زندگی 
کار و حرفه ی خود موفق باشد. و به طورکلی زندگی آرام و راحتی را در 
دنیا سپری کند. کنترل خشم و مالیمت و خوش رفتاری و برخورد آرام 
در محدوده مکارم اخالقی، هم جایگاهی نیز درسطح بسیار عالی دارد و 
هم عامل عمده گریز از  هر نوع شر و بدی است.امیدوارم پروردگار متعال 

در پیروی از این راه یاری مان فرماید. 

خشم و غضب کلید هر شر و بدی است
سرهنگ بازنشسته دکتر فیروز علیزاده منصوری
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افتخار آشنایی با آزاده پیشکسوت سرهنگ هادی خرمی ما را 
بر آن داشت تا در گفتگو با ایشان، یاد و خاطره مجاهدت و ایثار 

آزادگان را گرامی بداریم.
آزادگان یک سرمایه عظیم اجتماعی و فرهنگی برای کشور ما هستند که 
متاسفانه هرگز نتوانسته ایم چنان که باید و شاید قدردان ایثارگری ها و 
رشادت های این عزیزان باشیم. کسانی که بهترین دوران زندگی خود را در 
چنگال دژخیمان بعثی گذراندند و با وجود شکنجه ها و آزار و اذیت های 
جسمی و روحی فراوان هرگز دست از اعتقاد و راه روشن خود برنداشتند و 

دشمن را در خاک خود اسیر صالبت و ایمان خود کردند.
افتخار آشنایی با آزاده پیشکسوت سرهنگ هادی خرمی ما را بر آن داشت 
تا در گفتگو با ایشان، یاد و خاطره مجاهدت و ایثار آزادگان را گرامی بداریم.

برای آغاز صحبت لطفا خودتان را معرفی نمائید؟
اینجانب سرهنگ آزاده جانباز هادی خرمی هستم. در سال 42در روستای 
شهوه اراک به دنیا آمدم. پس از پیروزی انقالب اسالمی وارد کمیته شدم 

و در برقراری نظم و امنیت شهر همکاری می کردم.
در چه تاریخی و در کدام منطقه به اسارت دشمن درآمدید؟

در تاریخ 1367/04/31 در منطقه عملیاتی شلمچه
دشمن  اسارت  به  شد  چطور  بگویید  برایمان  لحظات  آن  از   

درآمدید؟ 
یکماه قبل از آتش بس رسمی و با قبول قطعنامه 598 توسط رهبر کبیر 
انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( دشمن بعثی در منطقه جنوب 
حمله سراسری کرد که بنده آن زمان راننده آمبوالنس بودم و درحین 
انتقال مجروحین به بیمارستان در ابتدای جاده دارخوین توسط نیرو های 

بعثی که تا آنجا پیشروی کرده بودند اسیر شدم.
از روز های اول اسارت بگویید؟

در ابتدا ما را در گوشه ای از خاک ریز جمع کردند و پس از گشتن و خلع 
سالح مارا به سمت بصره حرکت دادند .

به بصره که رسیدیم در هوای بسیار گرم به مدت 2 روز هیچگونه آب و غذا 
به ما ندادند و شرایط سختی داشتیم. بعد از دو روز به وسیله چند دستگاه 

اتوبوس شبانه ما را به سمت بغداد حرکت دادند.
در بغداد ابتدا ما را در شهر گرداندند تا مردم ما را ببینند. سپس به طرف 
اردوگاه نهروان حرکت دادند. درحین پیاده شدن از اتوبوس در محل 

آسایشگاه ما را به شدت شکنجه کردند.
دو ماه اول با بدترین شرایط نظافتی زندگی کردیم به طوری که وقتی 

بیرون آمدیم بدن بچه ها گال و شپش و زخم زده بود. 
چند ماه در اسارت بودید؟

بیش از 2 سال از تاریخ 1367/4/31 الی 1369/6/22در اسارت بودم.
خاطره ای از دوران اسارت برایمان بگویید؟

یک خاطره تلخ، خبر شنیدن رحلت حضرت امام بود که همگی بچه ها در 
اردوگاه مشغول به عزاداری و گریه و زاری شدیم.

خاطره دیگر اینکه بنده، چون مقداری زبان عربی و ادبیات عرب می دانستم 
مسئول خواندن روزنامه های عراقی برای بچه ها بودم وهر روز خبر ها را برای 
آنان میخواندم مخصوصا آن زمان خبر مذاکرات صلح ایران و عراق که برای 

بچه ها و دوستان اخبار مهمی بود.
خاطره دیگر اینکه یکبار موقع تنبیه عمومی نشست و برخواست توسط 
عراقی ها، من یک خط در میان بشین و پاشو انجام می دادم. یک عراقی مرا 
دید و گفت از صف بیا بیرون. بعد به من گفت خسته ای؟ من هم با خیال 
اینکه شاید به من مهربانی و دلسوزی کند گفتم: بله، که ناگهان کشیده ای 

به صورتم نواخت.
زمانی که فهمیدید جنگ به پایان رسیده و قرار است آزاد شوید 

چه احساسی داشتید؟
بسیار احساس خوب و شادی زیاد داشتیم و برای زمان آزادی لحظه 
شماری میکردیم که تقریبا 20 روز تبادل ما طول کشید.در تاریخ 22 
شهریور 1369وارد ایران اسالمی شدیم و 3 روز در قرنطینه کرمانشاه 
بودم. سپس به اراک آمدم و درستاد کمیته انقالب اسالمی سابق توسط 
حاج آقا رضایی فرمانده وقت و مسئولین کمیته مورد استقبال قرار 
گرفتم و بعد به روستای شهوه رفتم. آنجا نیز توسط مردم مورد استقبال 

قرار گرفتم.
پس از آزادی از اسارت، در چه بخش هایی از نیروی انتظامی حضور 

داشتید؟
پس از آزادی، چون ادغام صورت گرفته بود در عقیدتی و سیاسی مشغول 
خدمت شدم و در بخش های مختلف عقیدتی سیاسی ناجا مثل 1- 
معاونت اداری و مالی، معاونت آموزش، معاونت روابط عمومی و تبلیغات و 
معاونت سیاسی سازمان عقیدتی و سیاسی فا استان مرکزی خدمت و در 

نهایت بازنشسته شدم.
هم اکنون به چه کاری مشغول هستید؟

در حال حاضر بازنشسته هستم و در خدمت خانواده و کار های شخصی 
روزانه خود و دعاگو شما عزیزان هستم.

پیشکسوت آزاده سرهنگ هادی خرمی
مصاحبه با یک آزاده جنگ تحمیلی 



آئـیـنـه . مـاهنامه کانـون بازنشـستگان نیـروی انتـظامی ۲4

جانباز 50 درصد قاسمعلی پیر نیکو
در تاریخ دفاع مقدس روزهای بزرگی وجود دارد که در باره 
هر یک می توان کتاب عظیم و ارزشمند نگاشت . هر چند 
باز هم حق مطلب ادا نمی شود. روزهای خاطره انگیزی که 
هر رزمنده ایی در هر محور عملیاتی می تواند ساعت ها از 
جنبه های مختلف رشادت ها ، ایثار گری ها ، جانبازی ها و 
... آن را تعریف و تفسیر کند . بدین منظور به سراغ جانباز 
50 درصد قاسمعلی پیر نیکو رفتیم تا یک برگ از دفتر 

دفاع مقدس را در گفت و گوبا ایشان ورق بزنیم .
برای آغاز صحبت لطفا خودتان را معرفی نمائید ؟

جانباز 50درصد قاسمعلی پیر نیکو فرزندمراد علی متولد 1346 اهل 
روستای سورک از توابع شهرتان کیار هستم و در حال حاضر در شهر 

فرخشهر ساکن می باشم.
چند ساله بودید که به جبهه های جنگ اعزام شدید؟

اعزام شدم.  ژاندارمری سابق  به  عنوان سرباز  به  که  بودم  18 ساله 
ابتداجهت طی دوره آموزش به مرکز آموزش مالک اشتر اراک اعزام 
و دوره آموزشی را درمدت سه ماه طی کردم. پس از آموزش به استان 

لرستان اعزام شدم و یک سال در شهر خرم آباد خدمت کردم.
 در سال 1365 به منطقه عملیاتی کردستان لشکر 38 گردان 204 
ماه  حدود شش  و  گذراندم  آنجا  در  را  خدمت  ادامه  و  شدم  اعزام 

درکردستان و در منطقه سراوان پایگاه نگل خدمت نمودم.
در همان منطقه به درجه جانبازی نائل آمدید؟

بله در 11 فروردین 1366 در حال عزیمت به ماموریت و ایجاد کمین 
بودیم که روی مین رفتم و و در اثر انفجار مین پای چپم از ناحیه زیر 
زانو قطع شد و دست راستم نیز از قسمت ساعد و مچ ترکش خورد و 

بر اثر موج انفجار پرده گوش چپم پاره شد و دچار کم شنوایی شدم.
 به محض اینکه مجروح شدم به بیمارستان ژاندار مری شماره 1تهران 
اعزام و با توجه به جراحت باالیی که داشتم 11 ماه در بیمارستان 
بستری شدم. وضعیتم در کمیسوین پزشکی مطرح و بازنشسته شدم.

خاطره ایی از جبهه  های جنگ برایمان بگویید ؟  
 قبل از اینکه مجروح شوم یک روز  در حال عزیمت به ماموریت بودیم 
برای ایجاد کمین، که یک درجه دار به نام بیرانوند همین که برای سنگر 
گرفتن روی زمین خیز زد با مین تلویزیونی بر خورد و چندین متر به 
هوا پرتاب شد و فقط پاهای وی سالم ماند بقیه بدنش متالشی و تکه  

تکه شد .که همگی بسیار متاثر شدیم روحش شاد و یادش گرامی باد.
یک خاطره دیگر اینکه یک روز تعداد 38 نفر به همراه فرمانده به کمین 

رفتیم و در محاصره دشمن قرار گرفتیم و نزدیک بود محاصره تنگ تر 
و به خطر بیفتیم که فرمانده ما با تیز هوشی و روحیه خوبی که داشت 
و همچنین شناخت خوبی که از منطقه عملیاتی کردستان داشت به 
طرز معجزه آسایی مارا از محاصره خارج و نجات داد .و این خاطره را 

فراموش نخواهم کرد.
چه درسهایی از جبهه  گرفتید؟

جبهه ها به معنای واقعی صحنه ایثار گری، از خود گذشتگی و شجاعت 
و فداکاری بود. هر کسی را می دیدم در نهایت توانی که داشت تالش 
خود را برای دفاع از وطن و جمهوری اسالمی و حفظ جان همرزمان 
خود می نمود و بنده نیز از  این روحیات عزیزان رزمنده درس و الگو 
می گرفتم و افتخار می کنم به این همه جان فشانی و صدافت و 
یک رنگی و جانفشانی بدون هیچگونه چشم داشتی.  ولی افسوس و 
صد افسوس که بعضی ها اعم از مسئولین ومردم قدر آن همه تالش 
صادقانه و جانفشانی رزمنده گان ندانسته و حتی از خون شهدا هم سوء 

استفاده کرده و می کنند.
هم اکنون به چه کاری مشغول هستید ؟

پس از بهبودی در اوایل بازنشستگی با پای مصنوعی مدتی در کار سیم 
کشی برق ساختمان فعالیت داشتم ولی االن چون وضعیت پایم خوب 

نیست و حال مساعدی ندارم کار خاصی انجام نمی دهم.

یک برگ از دفتر دفاع مقدس در مصاحبه با
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حجت االسالم محمود سبحانی نیا از پیشکسوتان بازنشسته نیروی 
انتظامی است که در تمام عمر خود مجاهدانه در راه دفاع از آرمان های 
اسالم و انقالب تالش کرده است. وی در سال 1334 در تبریز متولد شد و 
از دوران نوجوانی مسیر مبارزه با طاغوت را در پیش گرفت و مدتی نیز در 
زندانهای ساواک زندانی بود. وی در طول دوران حضور در زندان ساواک، 

بارها تحت شکنجه قرار گرفت و 25درصد جانبازی نائل آمد.
در ابتدا بفرمایید انگیزه شما برای حضور درفعالیت های سیاسی 

قبل ازانقالب چه بود؟
َِّذیَن َجاَهُدوا فِیَنا  بسم اهلل الرحمن الرحیم. در قرآن کریم آمده است که "وَال
لََنْهِدیَنَُّهْم ُسُبلََنا"خداوند می فرمایند قدم بردارید تا من کمک تان کنم. به 
خاطر حمایت از حرکت انقالبی امام امت و حفاظت از دستاورد های آرمان 
آن مرجع عالیقدر بوسیله شرکت در راهپیمایی  ها ی مختلف با شعار هایی 
از جمله یا مرگ یا خمینی، سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن و 
تهیه و توزیع اعالمیه ها در بین اقشار مختلف که نتیجه اش بقول امام حفظ 
اسالم و نجات دین اسالم با سرنگونی حکومت ستم شاهی و برقراری حق 
و عدالت براساس مکتب انسان ساز اسالم بود. ما هم با توکل به خدا قدم 

برداشتیم و خداوند یاری ر سان ما در این مسیر پر خطر بود.
شما از آزادگان پیش از انقالب هستید، بفرمایید اولین بار در چه 

سالی و با چه جرمی دستگیر شدید؟
اولین بار در سال 1352 توسط بخشداری گیوی به خاطر استفاده از 
دستگاه تایپ و تکثیر بخشداری برای تکثیر اعالمیه های امام خمینی، 
دستگیر و به ساواک اردبیل فرستادند که به کمک مادر مرحومم ووساطت 

مرحوم سید مسلم محدث خلخالی آزاد شدم.
پس از آن در سال 1354 به دلیل پخش اعالمیه حضرت امام مبنی 
بر تحریم حزب منحله رستاخیز، توسط یکی از ایادی ساواک که شغل 
دندان سازی داشت در یکی از مساجد گیوی موقع تدریس قرآن دستگیر 
و به ژاندارمری گیوی منتقل شدم. در آنجا دندانساز را نیز دستبند به 
دست پیش من آوردند، با این حال من که از موضوع لو دادن غافل بودم، 
در بازجویی ها اظهار می کردم که او )دندانساز( کاری نکرده و از موضوع 
اعالمیه ها بی خبر است. مامورین جهت بازرسی مرا با خود به منزلمان 
بردند، هنگامی که مادرم مرا دستبند به دست دید، بیهوش و از پله ها 
به پایین افتاد، بعد از به هوش آمدن، گفتم چرا ناراحتی، گناه و جرمی 
مرتکب نشده  ام در مسجد در کالس درس قرآن دستگیر شده ام به امام 

حسین)ع( و حضرت زینب )س( توسل کن و مرا به خدا بسپار.

از گیوی به ساواک اردبیل آوردند. ساختمان ساواک در اردبیل در محله ای 
به نام زینال محله سی، در آخر یک کوچه  بن بست بود. در زیر زمین 
بازداشتم کردند بازداشت گاهی که تاریک و زمین آن از خاک نمور پر از 
انواع حشرات از جمله سوسک، موش و ... بود. در آنجا نه زیر اندازی بود و 
نه پتویی، هیچ امکاناتی وجود نداشت. فردای آن روز به اتاقی در نزدیک 
ورودی ساختمان به روی نیمکتی خواباندند. دست و پایم را با طناب به 
نیکمت بستند و دهانم را چسب زدند تا صدایم را همسایگان نشنوند. سه 
نفر شروع به شالق زدن کردند این کار چند روز طول کشید. بعد از آن 
مرا تحویل زندان شهربانی اردبیل دادند. در زندان شهربانی در یک اتاق به 
صورت انفرادی بازداشت شدم و گفتند او زندانی سیاسی است. با این حال 
مامورین زندان با احترام خاصی با من برخورد کرده و درب اطاق را قفل 

نمی کردند تا برای قدم زدن به محوطه زندان بروم.
یک روز صدای قرآن از بیرون شنیده می شد. از یکی از ماموران پرسیدم 
که صدای قرآن برای چیست؟ گفت در مشهد آیت  ا... سید محمد هادی 
میالنی از مراجع بزرگ تقلید دار فانی را وداع گفته است. آن روز مصادف با 
17 مرداد 1354 بود. همان روز مرا همراه با دو مامور شهربانی جهت اعزام 
به تهران به ترمینال اردبیل بردند. در آنجا یکی از رانندگان خلخال را دیدم 

و بوسیله او موضوع انتقال به تهران را به پدرم رساندم.
در تهران مرا به  زندان کمیته مشترک ساواک بردند.

بطور  ازحال و هوای زندان های ساواک که شما تجربه کردید 
مشروح بیان کنید.

حال و هوای اتاق های شکنجه کمیته مشترک و بازجویی را طوری درست 
کرده بودند که سراسر ترس و اضطراب بود، عکس هایی از اسکلت سر و 
صورت بر روی دیوار نصب کرده بودند و شکنجه با انواع کابل، سیلی، لگد، 
شالق، باتوم و اهانت و تحقیر و فحاشی جان فرسا شروع می شد. دست و پا 
را به صندلی می بستند وکالهی آهنی یا مسی بر سرگذاشته و بعد جریان 
الکتریسیته با ولتاژ های متفاوت به بدن وارد می کردند که موجب رعشه و 
تکان های تند بدن می شد. شالق و باتوم، کار متداول و همه روزه بود که 
گاهی به شکل عادی و گاهی حرفه ای صورت می گرفت. در مواقع حرفه ای 
آن قدر شالق برکف پا می زدند که انسان از هوش می رفت. بعد با پاشیدن 

آب به هوش آورده و مجبور می کردند تا زندانی راه برود تا پا ها ورم نکند.
آویزان کردن صلیبی، شوک  قپانی،  از سقف، دستبند  آویزان کردن 
الکتریکی،سوزاندن نقاط حساس بدن با فندک، سیگار و شعله شمع قفس 
هیتردار، صندلی هیتردار، باتوم برقی، کشیدن ناخن شالق با کابل برقی  و 

حجت االسالم محمود سبحانی نیا
مصاحبه با یک روحانی پیرو خط امام )ره(
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ابزار دیگر از متداول ترین شکنجه های مأموران کمیته بود.
در مدت هشت ماه زندانی در کمیته مشترک یکبار به حمام بردند، حمامی 
به اندازه یک متر در دو متر که در هر دوش سه یا چهار نفر همزمان 
در مدت سه دقیقه باید استحمام می کردند و در صورت تاخیر از باالی 

دوش ها آب سرد به سرمان می  ریختند.
از تلخ ترین و شیرین ترین تان از آن دوران بگویید؟

از اول دستگیری تا آزادی ام ازدست ساواک مملو از خاطرات تلخ وشیرین 
است که می توان برای هر لحظه اش کتاب ها نوشت. وی شیرین ترین و 
تلخ ترین خاطراتم به زمان دستگیری و آزادی بر می گردد. روزی که به 
همراه مامورین ساواک جهت بازرسی به منزل رفتیم و مادرم بیهوش شد 
و از پله ها پایین افتاد تلخ ترین خاطره، روز آزادی و دیدار مادر، شیرین 
ترین خاطره  آن دوران بود. بزمانی که مادرم از طریق اخبار، خبر آزادی ام 
را شنید، به تهران آمد و در منزل دایی  ام وقتی همدیگر را دیدیم همه با 

دیدن شادی و اشک مادرم، اشک شوق می ریختند.
در زندان ساواک چه کسانی هم بند های شما بودند و متعلق به چه 

گروه های سیاسی بودند.
درکمیته مشترک افراد مختلفی با عقاید گوناگون با من هم سلول بودند. 
ولی به خاطر ترسم به هیچ کسی اعتماد نداشتم و با هیچ کسی رفتار 
گرمی نداشتم. اغلب غیر مذهبی بودند، یک نفر که اسمش یادم نیست 
می گفت مهندس هستم نماز خواندن و روزه گرفتن من در او چنان اثر 
گذاشته بود که او هم مشغول نمازخواندن شد و می گفت حدود هفت سال 
است که به خاطر اهداف غلط نماز نمی خواندم و ضمن ادای نماز روزانه، هر 
روز قضای نماز ده روز را هم به جا می آورد و در دیوار سلول عالمت گذاری 
می کرد تا زمانی که در آن سلول با هم بودیم نزدیک به هفت، هشت ماه 

نماز قضایش را بجا آورد.
وقتی مرا به زندان اوین بردند اول در طبقه پایین )بند دو( بین غیرمذهبی ها 
بودم. درآنجا زندانی ها با عقاید مختلف اعم از مذهبی و غیرمذهبی و 
سازمان منافقین و مارکسیست ها و ... وجود داشتند. حتی مسعود رجوی، 
موسی خیابانی، مهدی بخارایی، محمدرضا سعادتی معدوم، احمد حنیف 
نژاد، پدر و برادران دکتر اعظمی و تعداد زیادی از لرستانی ها و خیلی های 
دیگر در آنجا زندانی بودند. مسعود رجوی بین گروه شان کالس تفسیر 
قرآن گذاشته بود )مخصوصا ازسوره واقعه درباره آیات "وکنتم ازواجا ثالثه 
واصحاب المیمنه مااصحاب المیمنه" تفسیر به رای می کرد(. یک مرتبه 
در هواخوری در محوطه زندان باهم بودیم. از او در مورد موضعشان با 
مارکسیسیت ها سئوال کردم در جوابم گفت که تا زمان براندازی رژیم 
استعمارگر پهلوی باهم متحد هستیم. این سوال را بعد از پیروزی انقالب در 
بهشت زهرا که منافقین جلسه برگزار کرده بودند به خاطر عدم دسترسی 
به رجوی، از موسی خیابانی پرسیدم که االن رژیم منحوس پهلوی از بین 

رفته موضع تان در قبال مارکسیسیت ها چیست؟ گفت که آن ها با ما کاری 
ندارند ما هم با آن ها کاری نداریم. از من بالفاصله دور شد و در بین جمعیت 

بهشت زهرا گم شد.
چند ساله بودید که به جبهه های جنگ اعزام شدید؟

در سال 1366 )32 ساله( به جبهه اعزام شدم.
چه شد که تصمیم گرفتید به جبهه های جنگ بروید؟

آن زمان در دایره عقیدتی و سیاسی کمیته مرکزی انقالب اسالمی تبریز 
مشغول خدمت بودم که از طریق دایره کارگزینی معرفی نامه ای جهت 
حضور در جبهه صادر کردند و بنده با آغوش باز پذیرفتم و خودم را به تیپ 
قوامین لشگر روح  ا... در جبهه جنوب معرفی کردم و در حدود چهار، پنج 

ماه در جبهه جنوب بودم.
چطور شد جانباز شدید، از آن لحظات برایمان بگویید؟

جانباز بودن من به محکومیت زمان رژیم منحوس پهلوی و شکنجه های 
تاریخ 3  در  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  با  می گردد.  بر  ساواک 
اردیبهشت 1377، کلیه افرادی که از تاریخ 28مرداد 1332 تا تاریخ 16 
بهمن 1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی )ره( به دالیل 
امنیتی، مذهبی یا اتهامات سیاسی دیگر حداقل به مدت شش ماه در 
بازداشت یا حبس قطعی بوده اند، آزاده تلقی شده و مشمول تسهیالتی 
می شوند که در قوانین و مقررات مربوط به آزادگان پیش بینی شده است. 
لذا من هم به ستاد آزادگان تبریز معرفی و پرونده آزادگی تشکیل دادند 
و پس از مدتی ستاد آزادگان با بنیاد شهید ادغام و در کمیسیون پزشکی 
بنیاد شهید و ایثارگران، حکم 25 درصد جانبازی برای اینجانب معین 
کردند. این کمیسیون پزشکی و تعیین درصد جانبازی  شامل سایر 

محکومین زندانیان سیاسی پیش از انقالب نیز واقع شد.
پس از پایان جبهه و جنگ تا آغاز بازنشستگی در چه بخش هایی 

از نیروی انتظامی حضور داشتید؟
پس از بازگشت از جبهه در کمیته انقالب اسالمی منطقه، ولی عصر 
)عج( و مدتی هم در کمیته خانه  سازی  به عنوان مسئول عملیات 
کمیته خدمت می کردم. پس از ادغام کمیته با نیروهای انتظامی، مدتی 
در حوزه  های یک و دو نیروی انتظامی تبریز مسئول عقیدتی و سیاسی 
بودم. سپس هم به عنوان معاون تبلیغات و روابط عمومی عقیدتی و 
سیاسی ناحیه آذربایجان شرقی افتخار خدمت داشتم و در نهایت به 
خاطر باال رفتن سن و سال و آشکار شدن تدریجی اثرات شکنجه های 
جانکاه و طاقت فرسای ساواک در اعصاب و روان و اعضای بدنم، با معرفی 
به کمیسیون پزشکی بهداری  کل ناجا به بازنشستگی نائل شدم. الزم 
به ذکر است، علت عمده بازنشستگی زود هنگام بنده از نیروی انتظامی 
همین عوارض جسمانی و روحی بود که برگه های کمیسیون پزشکی نیز 

گواه این مطلب می باشد.



مروری بر سه واقعه/ از اعتراض به 
کاپیتوالسیون تا تسخیر النه جاسوسی

آبان که به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز نامگذاری 
شده، یادآور سه رویداد مهم در تاریخ ایران است که در سه دوره مختلف، 

از 1343 تا 1358 به وقوع پیوسته است.
تبعید امام خمینی)ره( به ترکیه در 13 آبان 1343، کشتار دانش آموزان 
در 13 آبان 1357 مقابل دانشگاه تهران و تسخیر سفارت آمریکا در 13 
آبان 1358 سه واقعه تاریخی بود که هر یک در شکل دادن حرکت انقالب 
اسالمی نقش خاصی ایفا کرده و هر سه رخداد، مبارزه با استکبار و عوامل 

آن محسوب می شوند.
کاپیتوالسیون یا حق قضاوت کنسولی

کاپیتوالسیون یا حق قضاوت کنسولی، حقی بود که به اتباع بیگانه داده 
می  شد وآنها را از شمول قوانین کشور مصون و مستثنی می کرد؛ در واقع 
در صورت ارتکاب جرم در خاک کشور، دولت میزبان حق محاکمه آن 

مجرم را نداشت.
کاپیتوالسیون ریشه در استعمار داشته و کشورهای استعمارگر این قانون 
را به کشورهای ضعیف تحت  سلطه تحمیل می  کردند؛ کاپیتوالسیون در 
ایران طی معاهده ترکمانچای برای اتباع روسیه به رسمیت شناخته شد و 
پس از آن نیز برخی کشورهای استعمارگر دیگر، این امتیاز نامشروع را به 
علت ضعف حکومتهای قاجاریه کسب کردند؛ اما کاپیتوالسیون در سال 
1306، تحت فشار افکار عمومی و فضای حاکم بر روابط بین  الملل پس از 

جنگ اول جهانی، لغو شد.
هنوز بیش از سه دهه از لغو کاپیتوالسیون نگذشته بود که محمدرضا پهلوی 
احیاگر مجدد آن شد. امام خمینی)ره( که از حضور مستشاران نظامی و 
امنیتی آمریکایی در ایران آگاهی داشت و از تصویب کاپیتوالسیون نیز 
اطالع یافته بود، تصمیم گرفت تا این توطئه بزرگ و ننگین را افشا کند؛ از 
این رو در حالی که رژیم می  کوشید تا با برگزاری تبلیغاتی پر زرق و برق، 
ـ. ش مصادف با چهل و پنجمین سالروز تولد  جشن چهارم آبان 1343ه
شاه مسئله کاپیتوالسیون را به فراموشی بسپارد، امام خمینی)ره( سخنرانی 

خود را در همان روز ایراد و در همه جا منتشر کرد.

زمینه ساز تبعید امام خمینی تصویب الیحه کاپیتوالسیون در مجلس 
شورای ملی بود

یکی از بزرگترین خیانتهای حکومت پهلوی پس از قیام 15 خرداد 1342 
که زمینه ساز تبعید امام خمینی)ره( به خارج از کشور می شد، تصویب 

الیحه کاپیتوالسیون در مجلس شورای ملی بود.
این الیحه پس از برگزاری رفراندوم شاه و تصویب الیحه انجمنهای ایالتی و 
والیتی که هر دو با موضعگیری امام روبروشد، در مجلس طرح شد؛ برداشتن 
موانع حقوقی و قانونی، حضور نیروهای امریکایی در ایران و تضمین امنیت 
آنان برای شاه اهمیت داشت چون وی برای اجرای سریع اصالحات اقتصادی 
و سیاسی مورد نظر کاخ سفید، زیر فشار آمریکا قرار گرفته بود؛ در نتیجه، 
احیای نظام کاپیتوالسیون با هدف اعطای مصونیت سیاسی و کنسولی به 

اتباع آمریکایی در ایران در دستور کار دولت قرار گرفت.
پیشنهاد تصویب کاپیتوالسیون در اسفند 1340 از سوی سفارت آمریکا 
به دولت اسداهلل علم داده شد و این پیشنهاد در 13 مهر 1342 در کابینه 
علم و در مرداد 1343 در مجلس سنا به تصویب رسید، سپس در 21 مهر 
1343 حسنعلی منصور نخست وزیر وقت، این الیحه را به مجلس شورای 

ملی برد و به تصویب نمایندگان مجلس رساند.
بعد از تصویب این الیحه، امام خمینی)ره( در چهارم آبان 1343، اقدام 
رژیم را مورد انتقاد شدید قرار داد و شاه برای اینکه امام در چنین روزی 
نتواند سخنرانی کند، نماینده ای را به قم اعزام کرد ولی امام نماینده شاه را 
به حضور نپذیرفت و در روز موعود، یکی از مهمترین سخنرانیهای خود را 

در حضور جمع کثیری از روحانیون و مردم قم انجام داد.
تصویب الیحه کاپیتوالسیون؛ سند بردگی ملت ایران

ایشان در این سخنرانی ابتدا با اناهلل و اناالیه راجعون شروع کردند و روز 
قبولی کاپیتوالسیون را روز عزای ملت نامگذاری کردند و دولت و مجلسیان 
ایران را نوکران آمریکا نامیدند و قدرتهای شرق و غرب را محکوم کرده 
و جمله مشهور خود که آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، 
شوروی از هر دو بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر، لکن امروز سر و 
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کار ما با آمریکاست را ادا کردند و همچنین در اعالمیه  شان،  تصویب الیحه 
کاپیتوالسیون را سند بردگی ملت ایران و قرار رژیم به مستعمره بودن ایران 
و ننگین  ترین و موهن  ترین تصویب نامه غلط دولتهای بی  حیثیت  نامیدند 

و نسبت به سوء استفاده  های ناشی از آن هشدار دادند.
اندکی بعد از کاپیتوالسیون، آمریکاییها مبلغ 200 میلیون دالر برای خرید 
تسلیحات از آمریکا در اختیار رژیم شاه قرار دادند و محافل سیاسی ایران 
این وام را پاداش آمریکا به شاه در قبال تصویب کاپیتوالسیون به شمار 

آوردند.
رژیم که در طول دو سالی که امام قیام کرده بودند، نتوانسته بود با هیچ 
شیوه  امام خمینی)ره( را آرام کند، تنها یک راه پیش پای خود می دید و 

آن تبعید امام بود.
تبعید امام خمینی)ره( در پی اعتراض به تصویب الیحه کاپیتوالسیون

امام خمینی)ره( در 13 آبان 1343 توسط مأموران حکومت شاه بازداشت 
و پس از انتقال از قم به تهران، به ترکیه تبعید شدند. این تبعید در پی 
اعتراض امام به سیاستهای حکومت پهلوی و از جمله تصویب الیحه 
کاپیتوالسیون به وقوع پیوست؛ امام 9 روز پیش از تبعید، در مراسمی 
که به مناسبت میالد حضرت زهرا)س( در منزلشان برگزار شد، جنایات و 

مفاسد کاپیتوالسیون را تشریح کردند.
در سپیده دم 13 آبان، امام خمینی)ره( توسط یک گروه از مأموران ساواک 
به سرپرستی سرهنگ مولوی رئیس ساواک تهران بازداشت شدند و هنوز 
آفتاب نزده بود که با یک فروند هواپیمای نظامی از فرودگاه مهر آباد به 

ترکیه تبعید شدند.
اطالعیه کوتاه ساواک که از رادیو و تلویزیون و روزنامه ها انتشار یافت، 

چنین بود:
در پی تبعید امام خمینی)ره(، علیرغم فضای خفقان، موجی از اعتراضها 
به صورت تظاهرات در بازار تهران، تعطیلی طوالنی دروس حوزه ها، ارسال 

طومارها و نامه ها به سازمانهای بین المللی و مراجع تقلید شکل گرفت.
مرحوم آیت اهلل حاج مصطفی خمینی نیز در روز تبعید امام بازداشت و 

زندانی شد و در 13 دی 1343 به ترکیه نزد پدر تبعید شد.
کشتار دانش آموزان در روز 13 آبان 57

صبح روز 13 آبان 1357 دانش آموزان در حالی که مدارس را تعطیل 
کرده بودند به سوی دانشگاه رفتند تا بار دیگر پیوندشان را با رهبر خویش 

به جهان اعالم کنند.
دانش آموزان گروه گروه داخل دانشگاه شدند و به همراه دانشجویان و 
گروههای دیگری از مردم در کنار نرده ها و زمین چمن دانشگاه اجتماع 
کرده و با هم و یکصدا فریاد اهلل اکبر سر می دادند و این در حالی بود که 

مأموران شاه نیز دانشگاه را محاصره کرده بودند.
ساعت 11 صبح مأموران ابتدا چند گلوله گاز اشک آور در میان دانش 
آموزان و دانشجویان پرتاب کردند؛ اجتماع کنندگان در حالی که به سختی 
نفس می کشیدند، صدای خود را رساتر کردند و با فریاد اهلل اکبر لرزه بر 

اندام مأموران مسلح شاه افکندند.
با شدت گرفتن تظاهرات، مأموران حکومت نظامی، خیابانهای اطراف 
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دانشگاه و قسمتی از خیابان انقالب را بستند و دانشجویان و دانش آموزان 
در خیابانهای اطراف پراکنده شدند.

تظاهر کنندگان در چند نقطه خیابانهای جمهوری اسالمی، ولیعصر)عج( و 
خیابانهای منشعب از آن آتش افروختند.

ساعت دو بعد از ظهر مجدداً سربازان حکومت نظامی بر روی دانشجویان 
و دانش آموزان که در داخل دانشگاه بودند، تیراندازی کردند که در همان 
لحظات اول عده از دانشجویان به زمین افتادند و شهید شدند و دشمنان 
اسالم را بیش از پیش به رسوایی  کشاندند در این واقعه 56 تن شهید و 

صدها نفر مجروح شدند.
دانشجویان و دانش آموزان با پالکاردهایی که در آن شمار کشته شدگان 
دانشگاه را نوشته بودند با سر دادن شعار اهلل اکبر، خمینی رهبر به 

راهپیمایی پرداختند.
لقب انقالب دوم برای تسخیر النه جاسوسی آمریکا 13 آبان 1358: 
ساختمان سفارت آمریکا در تهران توسط جمعی از دانشجویان معترض 
تصرف شد که توسط بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، انقالب دوم لقب 

گرفت.
از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران تا زمان تسخیر سفارت امریکا در 
تهران، دیپلماتهای آمریکایی مستقر در سفارتخانه  از هیچ تالشی برای 
مقابله با نظام نو بنیاد جمهوری اسالمی ایران دریغ نکردند؛ تماس با 
سرکردگان گروههای ضد انقالب، ارتباط حمایتی با شبکه  های کودتا و 

برانداز در داخل کشور و تأمین مالی گروهکهای تروریستی که در غرب و 
جنوب ایران به انفجار در لوله  های نفتی و یا ایجاد ناامنی و بی  ثباتی در 
مناطق کردنشین مشغول بودند، از عملکردهای مأموران سیاسی فعال در 
ساختمان سفارت آمریکا بود که این حقایق در اسناد النه جاسوسی نیز 

آمده است.
بعضی از مقامات بلند پایه دولت کارتر پس از شکست وی در انتخابات سال 
1359 در خاطرات خود، به نقش نامطلوب و مخرب دستگاه حکومتی 
آمریکا علیه ایران که از طریق سفارتخانه آن کشور در تهران هدایت می  

شد، اقرار کردند.
به مرکز  پائیز 1358  تا  سفارت آمریکا در تهران در زمستان 1357 
فرماندهی عملیات جاسوسی و خرابکاری علیه جمهوری اسالمی ایران 

تبدیل شده بود؛ نظامی که عمر سیاسی آن به یک سال نمی  رسید.
با این حال سفارت آمریکا زمانی توسط دانشجویان پیرو خط امام)ره( 
تسخیر شد که آمریکا خواست مشروع ملت ایران در استرداد شاه و اموال و 
داراییهای بلوکه شده ایران را نادیده گرفت و حتی امکاناتی وسیع در اختیار 
فراریان حکومت شاه گذاشت تا تشکیالت خود را علیه انقالب، سازماندهی 

و فعال کنند.
تسخیر النه جاسوسی امریکا در تهران از ابتدا با حمایت امام خمینی)ره( 
مواجه شد و امام نیز تصرف النه جاسوسی توسط دانشجویان ر انقالب دوم  

لقب داده و در سخنانی، از این اقدام حمایت کردند.

منبع  :  سایت خبرگزاری مهر



داستان هاي آموزنده 

پیرمرد بازنشسته، خانه جدیدی در نزدیکی یک دبیرستان خرید. 
یکی دو هفته اول همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت 

تا این که مدرسه ها باز شد.
در اولین روز مدرسه، پس از تعطیلی کالسها سه تا پسربچه در 
خیابان راه افتادند و در حالی که بلند بلند با هم حرف می زدند، هر 
چیزی که در خیابان افتاده بود را شوت می کردند و سر و صدای 
عجیبی راه انداختند. این کار هر روز تکرار می شد و آسایش پیرمرد 

کامال مختل شده بود. این بود که تصمیم گرفت کاری بکند.
روز بعد که مدرسه تعطیل شد، دنبال بچه ها رفت و آنها را صدا 
کرد و به آنها گفت: بچه ها شما خیلی بامزه هستید و من از این که 
می بینم شما اینقدر نشاط جوانی دارید خیلی خوشحالم. من هم 

که به سن شما بودم همین کار را می کردم.
حاال می خواهم لطفی در حق من بکنید. من روزی 1000 تومن 
به هر کدام از شما می دهم که بیایید اینجا و همین کارها را بکنید. 

بچه ها خوشحال شدند و به کارشان ادامه دادند.
تا آن که چند روز بعد، پیرمرد دوباره به سراغشان آمد و گفت: 
ببینید بچه ها متأسفانه در محاسبه حقوق بازنشستگی من اشتباه 
شده و من نمی تونم روزی 100 تومن بیشتر بهتون بدم. از نظر 

شما اشکالی نداره؟
بچه ها گفتند: 100 تومن؟ اگه فکر می کنی ما به خاطر روزی 
فقط 100 تومن حاضریم اینهمه بطری نوشابه و چیزهای دیگه رو 
شوت کنیم، کورخوندی. ما نیستیم. از آن پس پیرمرد با آرامش در 

خانه جدیدش به زندگی ادامه داد.

   پیرمرد بازنشسته و بچه هاي شیطون



روزی یک کوهنورد معمولی تصمیم گرفت قله اورست را فتح کند، اما 
او هر بار ناکام بر می گشت، تا جایی که وقتی سال چهارم فرا رسید 
و او از چهارمین صعود به اورست نیز باز ماند، مسووالن کوهنوردی 
به سراغش رفتند و گفتند: هی جوان، می بینی که نمی توانی به قله 

برسی، بهتر نیست از این فکر خارج شوی؟
اما کوهنورد جوان با قاطعیت پاسخ داد: نه! و موقعی که از او دلیلش را 
پرسیدند گفت: دلیلش خیلی واضح است، اورست به اوج قدرت خود 
رسیده، اما من همچنان در حال رشد هستم، پس یقینا یک روز از او 

پیشی می گیرم!

پس از رسیدن یک تماس تلفنی برای یک عمل جراحی اورژانسی، 
پزشک با عجله راهی بیمارستان شد، او پس از اینکه جواب تلفن را داد. 
بالفاصله لباس هایش را عوض کرد و مستقیم وارد بخش جراحی شد. 

او پدر پسر را دید که در راهرو می رفت و می آمد و منتظر دکتر بود.
به محض دیدن دکتر، پدر داد زد: چرا اینقدر طول کشید تا بیایی؟

احساس  تو  مگر  است،  خطر  در  من  پسر  زندگی  دانی  نمی  مگر 
مسئولیت نداری؟

پزشک لبخندی زد و گفت: متأسفم، من در بیمارستان نبودم و پس از 
دریافت تماس تلفنی هرچه سریعتر خودم را رساندم و اکنون امیدوارم 

شما آرام باشید تا من بتوانم کارم را انجام دهم.
پدر با عصبانیت گفت: آرام باشم؟

اگر پسر خودت همین حاال توی همین اتاق بود آیا تو می توانستی 
آرام بگیری؟ اگر پسر خودت همین حاال می مرد چکار می کردی؟

پزشک دوباره لبخندی زد و پاسخ داد: من جوابی را که در کتاب 
مقدس انجیل گفته شده می گویم» از خاک آمده ایم و به خاک باز 

می گردیم«.
عمر  تواند  نمی  پزشک  است،  خداوند  اسمهای  از  یکی  شفادهنده 
را افزایش دهد، برو و برای پسرت از خدا شفاعت بخواه، ما بهترین 

کارمان را انجام می دهیم به لطف و منت خدا.
پدر زمزمه کرد: نصیحت کردن دیگران وقتی خودمان در شرایط آنان 

نیستیم آسان است.
عمل جراحی چند ساعت طول کشید و بعد پزشک از اتاق عمل با 
خوشحالی بیرون آمد: خدا را شکر! پسر شما نجات پیدا کرد. بدون 
اینکه منتظر جواب پدر شود، با عجله و در حالی که بیمارستان را ترک 

می کرد، گفت: اگر شما سؤالی دارید، از پرستار بپرسید.

پدر با دیدن پرستاری که چند لحظه پس از ترک پزشک دید گفت: 
چرا او این قدر متکبر است؟ نمی توانست چند دقیقه صبر کند تا من 

در مورد وضعیت پسرم ازش سؤال کنم؟
پرستار در حالی که اشک از چشمانش جاری بود پاسخ داد: پسرش 
دیروز در یک حادثه ی رانندگی مرد. وقتی ما با او برای عمل جراحی 
پسر تو تماس گرفتیم، او در مراسم تدفین بود و اکنون که او جان 
پسر تو را نجات داد. با عجله اینجا را ترک کرد تا مراسم خاکسپاری 

پسرش را به اتمام برساند.
نکته!

بزرگترین خطایی که خصوصا در عصبانیت می توانیم مرتکب شویم، 
قضاوت عجوالنه در مورد کسانی است که اصال از شرایط روحی و 

زندگی آنان هیچ اطالع درستی نداریم.

فردی از کنار اردوگاه فیل ها عبور می کرد و متوجه شد که فیل ها در 
قفس نگهداری نمی شوند یا با استفاده از زنجیر آنها را نگه نمی دارند. 
تنها چیزی که آنها را از فرار از اردوگاه باز می داشت ، یک تکه طناب 
کوچک بود که به یکی از پاهای آنها بسته شده بود. وقتی مرد به 
فیل ها خیره شد ، کاماًل گیج شد که چرا فیل ها از قدرت خود برای 
پاره کردن طناب و فرار از اردوگاه استفاده نکردند. آنها به راحتی می 

توانستند این کار را انجام دهند ، اما ، آنها هیچ تالشی نکردند.
او که کنجکاو بود و می خواست جواب را بداند ، از یک مربی در همان 
حوالی پرسید که چرا فیلها فقط آنجا ایستاده اند و هرگز سعی در فرار 

نکردند.
مربی پاسخ داد؛

"وقتی آنها خیلی جوان و کوچکتر هستند ، از همان طناب برای بستن 
آنها استفاده می کنیم و در آن سن برای نگه داشتن آنها کافی است. 
وقتی بزرگ می شوند ، عادت می کنند و باور کنند نمی توانند جدا 
شوند. آنها معتقدند که طناب هنوز می تواند آنها را نگه دارد ، بنابراین 

هرگز سعی نمی کنند آزاد شوند. "
تنها دلیل آزاد نشدن فیلها و فرار از اردوگاه این بود که با گذشت زمان 

این عقیده را پذیرفتند که این کار امکان پذیر نیست.
نکته اخالقی داستان:

هر چقدر هم که دنیا تالش می کند شما را عقب نگه دارد ، همیشه با 
این باور ادامه دهید که به آنچه می خواهید دست پیدا می کنید. باور 

اینکه می توانید موفق شوید مهمترین مرحله دستیابی به آن است.

  متکبر

  طناب پای فیل ها
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  اوج قدرت



پرسـش و 
پاسـخ های 

حقـوقی
معاونت حقوقی و معاضدت قضایی

پرسش :  آیا شهادت اقوام درجه یک در دادگاه پذیرفته 
می شود ؟ 

پاسخ :  با اینکه همواره شنیده می شود که شهادت اقوام درجه یک 
قابل قبول نمی باشد ولی چنین باوری غلط و نادرست است ، زیرا در 
تبصره ماده 322 قانون آئین دادرسی کیفری عنوان گردیده » رابطه 
خادم و مخدومی و قرابت نسبی و سببی مانع از پذیرش شهادت 
شرعی نیست بنابراین در تمامی دعاوی پدر ، مادر ، همسر ، فرزند 

، برادر و خواهر می توانند شهادت دهند « . 
پرسش :  موارد قابل مطالبه بودن هدایای پس از عقد 

نکاح چیست ؟ 
با  زوجین  از طرف  هدایائی   ، نکاح  عقد  از  چنانچه پس    : پاسخ 
بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود ، تنها در موارد ذیل هدایا 

قابل مطالبه و استرداد خواهد بود .
)1( مال مورد هبه ) موهبه ( باقی بوده و از بین نرفته باشد به عنوان 
مثال : چنانچه هدیه یکدستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج 
به زوجه اهداء شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش سوزی و 
امثال آن تلف شده باشد ، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود . در 
این فرض برخالف هدایای قبل از عقد ، حتی قیمت آن نیز با وجود 
اینکه از نوع هدایای ذاتاً قابل نگاه داشتن است ، قابل مطالبه نمی 
باشد ، چرا که بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد و چه به دلیلی 

غیر از آن .
)2( در صورتیکه هبه از نوع معـوض نباشد بدیهی است چنانچـه از 

نوع معوض باشد و عوض آن داده نشـده 
باشد ، به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه ای 
که به متهب هبه می کند ، یک دستگاه موتورسیکلت دریافت کند 
که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده و موتورسیکلت 
را تحویل گرفته باشد ، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد 

داشت .
)3(مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده باشد . بعنوان مثال 
: چنانچه هدیه گیرنده ) متهب ( وسیله نقلیه را فروخته باشد یا از 

طریق به رهن دادن آن به دیگری ، آنرا متعلق حق غیر کرده باشد ، 
هدیه دهنده) واهب ( حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت .

)4(چنانچه در مال مورد هبه تغییری حاصل شده باشد بطوری که از 
حالت اولیه آن خارج گردد ، مثاًل : شمش طال تبدیل به سکه های طال 

شده باشد که در این حالت مال مورد هبه را نمی توان مطالبه کرد .
پرسش :  مبایعه نامه با قولنامه چه فرقی دارد ؟

پاسخ : 
)1( مبایعه نامه قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است و 
به قراردادی اطالق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته 
می شود در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین ) فروشنده 
و خریدار یا بایع و مشتری ( تنظیم می شود و بر اساس آن مالی در 

مقابـل دریافت عوض یا بهاء و قیمت فروختـه می شود 
مبایعه نامه به شمار می رود که اصطالحاً به آن بیع نامه نیز می 

گویند .
)2 (در تعریف قولنامه باید گفت : گاهی افراد قصد خرید یا فروش 
مالی را دارند ، ولی مقدمات آن فراهم نیست مثاًل : خریدار پول 
 ) تصفیه   ( مفاصا حساب  به  نسبت  باید  فروشنده  یا  ندارد  کافی 
حسابهای شهرداری و دارائی و غیره اقدام کند در چنین شرایطی 
طرفین ، قرارداد عادی تنظیم می کنند و در آن متعهد می شوند 
و  یابند  اسناد رسمی حضور  دفتر  در  مکان مشخصی  و  زمان  در 
با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازندکه این نوع 

قرارداد تنظیم شده را قولنامه می گویند .
)3( با تعریف قولنامه و مبایعه نامه فهمیدیم که قولنامه به پیش 
قرارداد ، قبل از معامله و قول و قراری که بین طرفین مکتوب می 
شود گفته می شود اما مبایعه نامه به قرارداد اصلی فروش مالی بین 

طرفین گفته می شود .
)4( مبایعه نامه عمدتاً باید در 3 نسخه تهیه و تنظیم شود . هر 3 
نسخه باید با یک خط و به یک صورت نوشته شود که معموالً در 
قراردادهای قدیمی برای نوشتن مبایعه نامه از کاربن استفاده میشد 
ها  نسخه  تمام  و  بوده  پرینت  بصورت  قراردادهای جدید  در  ولی 
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یکسان تنظیم می گردد .
)5( از 3 نسخه قرارداد یک نسخه برای خریدار ، یک نسخه متعلق 
به فروشنده و نسخه اصل توسط متصدی معامالت بایگانی می شود 
تا در  باید در دفتر امالک نگهداری شود  که بهمراه کپی مدارک 

صورت لزوم به آن مراجعه نمایند .
)6( مبایعه نامه باید در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت 

کشور ثبت شده و پس از ثبت دارای کد رهگیری معتبر باشد .
)7( مبایعه نامه می بایست دارای هولوگرام معتبر صادر شده توسط 
و  دارای شماره هولوگرام  بوده  دارائی  و  بازرگانی  وزارت  و  اصناف 

شماره ثبت معتبر باشد .
)8( مبایعه نامه باید توسط متصدی معامالت و یا مباشر آن ممهور 
به مهر دارای جواز کسب و ممضی به امضای شخص حقوقی و تأیید 

کننده اصالت قرارداد و اسناد و هویت طرفین باشد .
*   با توضیح اینکه مبایعه نامه عموماً دارای اجزای مختلفی بشرح 

زیر است که اجباراً باید در تهیه و تنظیم مبایعه نامه ذکر گردد :

1 ـ  مشخصات طرفین ) خریدار و فروشنده (
2 ـ  موضوع معامله ) مورد معامله ایکه فروخته می شود (

3 ـ  ملحقات و جزئیات مورد معامله
4 ـ  ثمن معامله ) قیمت مورد توافق طرفین قرارداد (

5 ـ  نحوه پرداخت ثمن مورد توافق طرفین قرارداد
6 ـ  شرایط تسلیم و تحویل مورد قرارداد و همچنین شرایط انتقال 

مدارک از جمله اسناد مورد معامله
7ـ   شرایط و آثار قرارداد ) مواردی که در قانون برای انجام معامالت 

پیش بینی شده و می بایستی توسط طرفین معامله انجام شود . (
8 ـ  تعهدات طرفین قرارداد

9 ـ  شروط ضمن عقد
10 ـ  جرایم و ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهدات هر یک از 

طرفین قرارداد 
و متصدی  و حداقل دو شاهد  و خریدار  فروشنده  امضای  ـ    11

معامالت 

شهيد     امير سرتيپ د    وم صمد     بيات ترك 

شهید     امیر سرتیپ د    وم صمد     بیات ترک یکی از شهد    ای نیروی انتظامی 
است که برای برقراری امنیت، جان خود     را از د    اد    .

امیر سرتیپ د    وم شهید     صمد     بیات ترک متولد     1344 شهرستان شیراز 
بود     که د    ر تاریخ 1363 به استخد    ام شهرباني)سابق( د    ر آمد     و د    ر سال 
هاي 64 و 65 ضمن طي د    وره هاي آموزشي د    ر د    انشگاه پلیس تهران 
به جبهه هاي جنگ تحمیلي غرب و جنوب اعزام و د    ر سال 66 از آن 
د    انشگاه فارغ التحصیل شد    . وي د    ر تاریخ 1388/1/3 د    ر حین عملیات 
د    ستگیري سارق مسلح و قاتل فراري با شلیک تیر مستقیم شرور مورد     

نظربه د    رجه رفیع شهاد    ت نائل گرد    ید    ند    .
د    ر بهمن ماه سال 87 د    ر پي وقوع چند    ین فقره سرقت مسلحانه سریالي 
د    ر شهرستان شیراز، تحقیقات د    ر راستاي شناسایي و د    ستگیري عوامل 
سرقت هاي فوق به عهد    ه گروهي از کارآگاهان زبد    ه پلیس آگاهي به 

سرپرستي شهید     بیات قرار گرفت.
د    ر جریان تحقیقات یکي از اعضای باند     تبهکار شناسایي و د    ستگیر و 
متعاقب آن با کنترل یکي د    یگر از افراد     باند     مذکور د    و نفر از متهمان د    ر 

یکي از شهرستان هاي استان اصفهان شناسایي و د    ستگیر شدند و د    ر 
اد    امه د    و نفر د    یگر از همد    ستان متهمین طي عملیات هاي جد    اگانه و 
پس از د    رگیري و تیر اند    ازي د    ستگیرشد  ند   که همگي به جرایم ارتکابي 
خود     اعتراف و تالش ها جهت د    ستگیري سرکرد    ه باند     مذکور با بهره 
برد    اري از تجهیزات و تکنولوژي مخابراتي و به کارگیري از شگرد    هاي 
پلیسي اد    امه مي یابد    . د    ر تاریخ 1388/1/3 اکیپي از مامورین اد    اره مبارزه 
با جرائم جنایي به همراه شهید     جهت د    ستگیري شرور فراري به محل 
ماموریت عزیمت که متهم مذکور با خود    رو خود     به محل تحت محاصره 
مامورین وارد     و پس از در محاصره قرار گرفتن اقد    ام به تیراند    ازي به 
سمت مامورین نمود    ه که د    ر این عملیات مامورین نیزمتقابالً به سمت 
خود    روي وي آتش گشود    ه وشروراز ناحیه پاها و پهلو مورد     اصابت گلوله و 
مجروح مي گرد    د    . د    ر این هنگام شهید     جهت انتقال وي به مراکز د    رماني 
به خود    رو مذکور نزد    یک که شرور د    ر آخرین لحظات عمر پلید    ش اقد    ام 

به شلیک آخرین تیر خود     نمود    ه که منجر به شهاد    ت وی مي شود    .
یادش گرامی و راهش پررهرو باد
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کاهش دمای محیط در فصول سرد با مشکالت خاص بهداشتی خود 
همراه است و افرادی که دوره سالمندی را می گذرانند، بیشتر از دیگران 
در معرض این مشکالت قرار دارند. افزایش سن و رسیدن به دوره 
سالمندی شما را در زمستان در معرض خطراتی برای سالمتتان قرار 
می دهد که  از جمله آنها می توان به هیپوترمی )کاهش درجه حرارت 

بدن(، سرمازدگی و افت قند و فشارخون اشاره کرد.
کاهش درجه حرارت بدن 

توانایی بدن به تحمل سرما با افزایش سن افراد کاهش پیدا می کند  
و سالمندان را در معرض خطر بیشتر کاهش درجه حرارت بدن قرار 

می دهد.
در این عارضه خطرناک درجه حرارت بدن به طور چشمگیری افت 
می کند و برای مدت طوالنی در این حد باقی می ماند و  ممکن است 
به حمله قلبی، مشکالت کلیوی، آسیب کبدی و حتی مرگ بینجامد. 
افراد دچار کاهش درجه حرارت بدن ممکن است اندکی سردرگم، کند 
و خواب آلوده به نظر برسند، دچار لکنت یا کندی زبان باشند، بلرزند یا 

عضالت اندام هایشان سفت شود.
حساسیت بیشتر سالمندان به این عارضه تا حدی به این  علت است که 
سوخت وساز در بدن افراد سالمند، آهسته تر است، در نتیجه نسبت به 
افراد جوان، حرارت کمتری تولید می کند. به عالوه، تغییرات جسمی در 
سنین باال باعث می شود توانایی سالمندان برای تشخیص اینکه درجه 
حرارت چقدر پایین است، دچار اشکال شود. این مساله، 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 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 هستند. اگر به این 

بیماری ها مبتال هستید، با پزشکتان مشورت کنید.
نشانه های اولیه کاهش درجه حرارت بدن

  دست و پای سرد

  صورت بادکرده و پوست رنگ پریده
  لرزیدن و کند شدن سرعت گفتار یا لکنت زبان

  خواب آلوده به نظر رسیدن
  خشمگین یا سردرگم بودن

اگر کاهش درجه حرارت بدن ادامه یابد، این نشانه ها ممکن است بروز 
کند:

  آهسته شدن حرکات، اشکال در راه رفتن 
  سخت شدن حرکت دادن 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

سالمندان با انجام اقداماتی می توانند مانع کاهش درجه حرارت بدن 
شوند که شامل این موارد است: 

  هنگامی که هوا سرد و توفانی است، در خانه بمانید. درب اتاق هایی 
را که استفاده نمی کنید، ببندید و مراقب باشید پنجره ها باز نمانده باشند 
و از نوارهای درزگیر استفاده کنید. در صورت لزوم حوله لوله  شده پشت 

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

  هنگام خروج از منزل، چند الیه لباس بپوشید. پوشیدن 2 یا 3 الیه 
لباس  گشاد نازک  تر نسبت به یک الیه لباس ضخیم گرمای بیشتری 

فراهم می کند.
  کت،  کاله، دستکش، چکمه و روسری برای پوشاندن بینی و دهانتان 

و محافظت از ریه هایتان از هوای بسیار سرد استفاده کنید.
  مراقب باشید خیس نشوید زیرا خیس 
شدن باعث می شود به سرعت لرز کنید. اگر 
لرز  برگردید؛  به خانه  فورا  لرز شدید،  دچار 

خطرهای زمستانی برای سالمندان
منبع: هفته نامه سالمت
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ممکن است نشانه  هشداردهنده کاهش درجه حرارت بدن باشد.
  هنگامی که در خانه هستید، زیر لباس هایتان، لباس زیر بلندی همراه 
جوراب و دمپایی بپوشید. از یک پتو یا پوستین برای گرم نگه داشتن پاها 
یا شانه هایتان استفاده کنید. در صورت لزوم در خانه از کاله استفاده 

کنید.
  به اندازه کافی غذا بخورید تا وزنتان را حفظ کنید. نخوردن غذا باعث 
می شود الیه چربی زیر پوستتان که باعث محافظت در برابر سرما 

می شود، نازک شود.
  درجه ترموستات را دست کم در حد 20 درجه سانتی گراد نگه دارید. 
حتی دمای در حد 18 تا 20 درجه سانتی گراد ممکن است در افراد 

سالمند باعث کاهش درجه حرارت بدن شود.
  به خطرات مربوط به آتش سوزی و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن 

توجه داشته باشید.
  با پزشکتان در مورد داروهای  مصرفی تان مشورت کنید- داروها چه 
با نسخه و چه بی نسخه- ممکن است خطر کاهش درجه حرارت بدن را 

افزایش دهند.
  از افراد خانواده یا دوستان بخواهید در طول فصل سرد به شما سر 
بزنند. اگر قطع برق باعث شده منبع گرمایی تان را از دست بدهید، نزد 

بستگان یا دوستانتان بروید. 
 سرمازدگی 

یک خطر دیگر سرمای شدید، سرمازدگی است. سرمازدگی هنگامی 
رخ می دهد که پوست در معرض درجه حرارت بسیار پایین قرار گیرد. 

سرمازدگی معموال بینی، گوش ها، گونه ها، چانه و انگشتان دست و پا را 
گرفتار می کند و ممکن است با این نشانه ها بروز کند:

  قرمزی پوست
  دردناک شدن پوست و بی حسی آن

  سفید شدن یا به رنگ خاکستری/زرد درآمدن پوست
  سفت شدن شدید یا مومی شدن پوست

ضمنا سالمندانی که دچار بیماری قلبی و سایر مشکالت گردش خون 
هستند، با احتمال بیشتری ممکن است دچار سرمازدگی شوند. 

لیز خوردن و افتادن 
برای سالمندان است که  افتادن خطر دیگر زمستان  لیز خوردن و 
در اینصورت ممکن است سالمند را دچار آسیب های شدیدی مانند 
شکستگی لگن کند بنابراین هنگام  به دقت مسیرهای جلوی خانه تان را 

پارو کنید یا از کسی بخواهید این مسیرها را برایتان پارو کند.
در پیاده روهای یخ زده یا پربرف راه نروید. از مسیرهایی حرکت کنید که 

خشک هستند و پاک شده اند.
چکمه های عاج دار بپوشید و اگر از عصا استفاده می کنید، نوک الستیکی 
آن را پیش از آنکه فرسوده شود، عوض کنید. ممکن است استفاده از 

نوک های یخ شکن که روی انتهای عصا نصب می شود، مفید باشد. 
هنگام پاروکردن برف محتاط باشید. هوای سرد فشاری اضافی روی قلب 
وارد می کند و فشار پاروکردن هم می تواند فشار وارد بر قلب را افزایش 
دهد،  به خصوص اگر از قبل هم بیماری قلبی داشته باشید. همچنین 

پاروکردن برای افراد دچار پوکی استخوان هم خطرناک است.
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-مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را 
پرسیدند: نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت: نیکبخت آن که 

خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت.
مکن نماز بر آن هیچکس که هیچ نکرد                         

که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد
الم، قارون را نصیحت کرد که: اَْحِسن َکما اَحَسَن اهلُل   -موسی، َعلَیِه السَّ

الیک. نشنید و عاقبتش شنیدی.
آن کس که به دینار و درم خیر نیندوخت                      

سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد
خواهی که ممّتع شوی از دنیی و عقبی                         

با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد
عرب گوید: ُجد َو التَمُنن َفاِنَّ الفائدَة اِلَیَک عائدة؛ یعنی ببخش و مّنت 

منه که نفع آن به تو باز می گردد.
درخت کَرم هر کجا بیخ کرد                  گذشت از فلک شاخ و باالی او
گر اّمیدواری کز او بر خوری                           به مّنت منه اّره بر پای او

شکر خدای کن که موفق شدی به خیر                   
ز انعام و فضل او، نه معّطل گذاشتت

مّنت منه که خدمت سلطان کنی همی                    
مّنت شناس از او که به خدمت بداشتت

  -دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند: یکی آن که 
اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.

علم چندان که بیشتر خوانی                چون عمل در تو نیست نادانی
نه محقق بود نه دانشمند                           چارپایی بر او کتابی چند
آن تهی مغز را چه علم و خبر                  که بر او هیزم است یا دفتر

-علم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن.
هر که پرهیز و علم و زهد فروخت                     

خرمنی گرد کرد و پاک بسوخت
-عالم ناپرهیزگار کور مشعله دار است.

بی فایده هر که عمر در باخت                 چیزی نخرید و زر بینداخت

یابد.  از پرهیزگاران کمال  از خردمندان جمال گیرد و دین  -ملک 
پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاجترند که خردمندان به 

قربت پادشاهان.
پندی اگر بشنوی ای پادشاه                         

در همه عالم به از این پند نیست
جز به خردمند مفرما عمل                         

گر چه عمل کار خردمند نیست
-سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست.

-رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان، عفو کردن از ظالمان جور 
است بر درویشان.

خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی                                
به دولت تو گنه می کند به انبازی

-به دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد و بر آواز خوش کودکان که آن 
به خیالی مبدل شود و این به خوابی متغیر گردد.

معشوق هزار دوست را دل ندهی                                 
ور می دهی آن دل به جدایی بنهی

-هر آن سری که در سر داری با دوست در میان منه چه دانی که وقتی 
دشمن گردد و هر گزندی که توانی، به دشمن مرسان که باشد که وقتی 

دوست شود.
رازی که نهان خواهی، با کس در میان منه وگر چه دوست مخلص 
باشد که مر آن دوست را نیز دوستان مخلص باشد، همچنین مسلسل.

خامشی به که ضمیر دل خویش                             
با کسی گفتن و گفتن که مگوی

ای سلیم آب ز سرچشمه ببند                                  
که چو پر شد نتوان بستن جوی

سخنی در نهان نباید گفت                                      
که بر انجمن نشاید گفت

-دشمنی ضعیف که در طاعت آید و دوستی نماید، مقصود وی جز 
آن نیست که دشمنی قوی گردد و گفته اند: بر دوستی دوستان اعتماد 
نیست تا به تملق دشمنان چه رسد و هر که دشمن کوچک 
را حقیر می دارد، بدان ماند که آتش اندک را مهمل می گذارد.

امروز بکش چو می توان کشت                               
کآتش چو بلند شد جهان سوخت
مگذار که زه کند کمان را                                     

دشمن که به تیر می توان دوخت
-سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست گردند 

شرم زده نشوی.
میان دو کس جنگ چون آتش است                         

حکایاتی از گلستان سعـدی



37شماره 64 ـ آبان و آذر 1400 ـ سال نـهـم

سخن چین بدبخت هیزم کش است
کنند این و آن خوش دگرباره دل                             

وی اندر میان کوربخت و خجل
میان دو تن آتش افروختن                                     

نه عقل است و خود در میان سوختن
در سخن با دوستان آهسته باش                              

تا ندارد دشمن خونخوار گوش
پیش دیوار آنچه گویی هوش دار                            

تا نباشد در پس دیوار گوش
-هر که با دشمنان صلح می کند سر آزار دوستان دارد.

بشوی ای خردمند از آن دوست دست                          
که با دشمنانت بود هم نشست

-چون در امضای کاری متردد باشی آن طرف اختیار کن که بی آزارتر 
بر آید.

با مردم سهل خوی دشخوار مگوی                        
 با آن که در صلح زند جنگ مجوی

تا کار به زر برمی آید جان در خطر افکندن نشاید. عرب گوید: آِخُر الِحَیِل 
یُف السَّ

چو دست از همه حیلتی در گسست                       
 حالل است بردن به شمشیر دست

-بر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشاید.
دشمن چو بینی ناتوان الف از بروت خود مزن                            

مغزیست در هر استخوان مردیست در هر پیرهن
-هر که بدی را بکشد خلق را از بالی او برهاند و او را از عذاب خدای عزَّ 

. و َجلَّ
پسندیده ست بخشایش ولیکن                                         

منه بر ریش خلق آزار مرهم
ندانست آن که رحمت کرد بر مار                                

که آن ظلم است بر فرزند آدم
-یحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن رواست تا به خالف آن 

کار کنی که آن عین صواب است.
حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن                               

که بر زانو زنی دست تغابن
گرت راهی نماید راست چون تیر                              

 از او برگرد و راه دست چپ گیر
-خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد. نه 
چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر 

شوند.
درشتی و نرمی به هم در به است                             

چو فاصد که جراح و مرهم نه است
درشتی نه گیرد خردمند پیش                                  

 نه سستی که ناقص کند قدر خویش

نه مر خویشتن را فزونی نهد                                  
نه یکباره تن در مذلت دهد

شبانی با پدر گفت: ای خردمند                                
مرا تعلیم ده پیرانه یک پند

بگفتا: نیکمردی کن نه چندان                                   
که گردد خیره گرگ تیز دندان

-دو کس دشمن ملک و دینند: پادشاه بی حلم و زاهد بی علم.
بر سر ملک مباد آن ملک فرمانده                   

که خدا را نبود بنده فرمانبردار
-پادشه باید که تا به حدی خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد 
نماند. آتش خشم اول در خداوند خشم اوفتد پس آنگه زبانه به خصم 

رسد یا نرسد.
نشاید بنی آدم خاکزاد                                 

که در سر کند کبر و تندی و باد
تو را با چنین گرمی و سرکشی                   نپندارم از خاکی از آتشی

در خاک بیلقان برسیدم به عابدی                  
گفتم: مرا به تربیت از جهل پاک کن

گفتا: برو چو خاک تحمل کن ای فقیه            
یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن
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خرید آنالین امن
مهمترین نکات امنيت سایبری را بيشتر بدانيد

منبع: پایگاه اطال ع رسانی پلیس فتا

خرید آنالین امن
هرگز از دستگاه هایی که متعلق به شما نیستند، آنالین خرید نکنید. 
برای  نیز  نیستید  امنیت آن مطمئن  به  از شبکه ای که  همچنین 
خرید آنالین استفاده نکنید. در غیر اینصورت داده های شما توسط 

هکرهای خرابکار کپی می شود.
نکته های زیر را برای خرید آنالین امن در نظر داشته باشید :

  از شبکه امن استفاده کنید
  از رمزعبورهای قدرتمند استفاده کنید

  از وب سایت های مطمئن و مورد اعتماد خرید انجام دهید
  هرگز اطالعات کارت های بانکی خود را روی فروشگاه های آنالین 

ذخیره نکنید.
 تباد ل های مالی خود را هر هفته بررسی کنید تا مطمئن شوید 

همه چیز همانطور است که انتظارش را داشتید.
هر حافظه USB و CD ای را به دستگاه خود وصل نکنید

هرگز USB ای که نمی دانید از کجا آمده است را به لپ تاپ خود 
انواع  توسط  می توانند  راحتی  به  CDها  و   USB نکنید.  وصل 

بد افزارها آلوده شوند.
در واقع کنجکاوی خود را فدای امنیت خود و اطرافیانتان نکنید.

هر درخواست دوستی ای را قبول نکنید
مجرمان اینترنتی اغلب از پروفایل های جعلی برای شروع دوستی با 
هدف خود استفاده می کنند. هدف اکثر آنها بدست آوردن اعتماد و 

سپس گرفتن اطالعات از شماست.
از رمزعبور خود در دنیای واقعی محافظت کنید

هنگام وارد کردن رمزعبور خود، مراقب باشید کنار دستی یا پشت 

سری شما آن را نبیند.
اشخاص  بیشتر   ،123456 مانند  باشد،  ساده  شما  رمزعبور  اگر 

ازحرکت دست شما هم می توانند رمزعبور شما را بدست آوردند.
هرگز رمزعبور خود را با کسی در میان نگذارید. عالوه بر نکته های 
فوق، برای یادآوری رمزعبورتان هرگز آن را روی میز کارتان قرار 

ندهید.
به آنتی ویروس و ضد بد  افزار حتما نیاز دارید

شرکت   از  را  آنتی ویروس  نر م افزار  است  امکا ن پذیر  برایتان  اگر 
مطمئن خریداری کنید. مطمئن شوید که آنتی ویروسی که استفاده 

می کنید به روز و قابل اعتماد باشد.
احراز هویت دو عامله را فعال کنید

یکی از مهم ترین نکته های حفظ امنیت دیجیتال این است که در هر 
حسابی که می توانید از گزینه احراز هویت دو عامله استفاده کنید. 

کد دوم را می  توانید از طریق SMS یا اپلیکیشن دریافت کنید.
در نظر داشته باشید هر چقدر تعداد الیه  های امنیتی بیشتر باشند، 

امنیت اطالعات  خود بیشتر حفظ می شود.
حساب های مالی و مهم خود را بررسی کنید

حساب های مالی خود را هر هفته بررسی کنید. دنبال فعالیت های 
مشکوک و غیر قابل انتظار بگردید. اگر چیز مشکوکی پیدا کردید، 
به بانک اطالع دهید و رمزعبور حسابتان و سایر حساب  هایی که به 

آن وابسته است را تغییر دهید.
هرگز لپ تاپ، کامپیوتر و موبایل خود را بدون محافظت ترک نکنید

اگر خودتان حضور ندارید هرگز لپ تاپ، کامپیوتر یا موبایل خود را 
در جایی نگذارید.  در غیر اینصورت اشخاص دیگری به دستگاه  های 
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شما دسترسی فیزیکی پیدا می کنند. روی تمام دستگاه های خود 
شامل لپ تاپ، کامپیوتر، موبایل و تبلت رمزعبور قدرتمندی قرار 

دهید.
فعالیت های آنالین خود را ردیابی کنید

برای حفظ امنیت دیجیتال خود خیلی مهم است که فعالیت های 
آنالینتان را بررسی کنید

قدم اول: لیست تمام حساب های آنالین خود را داشته باشید
قدم دوم : مطمئن شوید که رمزعبور آنها منحصر بفرد و قدرتمند 

است.
قدم سوم: اگر از برخی از حساب های خود بیش از 6 ماه استفاده 

نکرده اید، آنها را پاک کنید.
حواستان به اطراف خودتان باشد، خیلی مهم است که از اتفاق های 

اطراف خود، آنالین و آفالین، با خبر باشید.
 اگر چیزی بی اندازه خوب و درست است، احتماال خوب و درست 

نیست.
 اگر چیزی مشکوک است، از آن به دور بمانید

 اگر شخصی اطالعات مالی شما را درخواست کرد، آن را رد کنید.
به روز رسانی خودکار نرم افزارها را فعال کنید

 ٪85 از  بیش  از  را  شما  اپلیکشن ها  و  نرم افزارها  رسانی  روز  به 
حمله ها حفظ می کند.

سیستم عامل و تمام نرم افزارها و اپلیکیشن هایی که روی آن نصب 
رسانی  روز  به  گزینه  نرم افزارها  بیشتر  کنید.  روز  به  را  کرده اید 

خودکار را دارند، آن را فعال کنید.
حواستان به رمزعبور خود باشد

امنیت رمزعبور  امنیت دیجیتال  از مهمترین نکته های مهم  یکی 
است. اکیدا توصیه می کنیم از یک رمزعبور تنها و تنها یکبار استفاده 
 password1۲3 رمزعبور  که  نکنید  فراموش  همچنین  کنید. 
نمی آید.  رمزعبور خوبی بحساب  واقعا  اینها،  مانند  و  یا 123456 
برای مثال رمزعبور T{58,wQ:)7$*.o٪7 تمام شرایط الزم یک 
رمزعبور خوب شامل ترکیب تصادفی حروف بزرگ و کوچک، اعداد 

و حروف خاص را دارد.
مراقب باج افزارها باشید

باج افزارها یکی دیگر از تهدید های بزرگ امنیت دیجیتال هستند. این 
نوع بد افزار یا سیستم عامل شما را قفل می کند که بدان دسترسی 
نداشته باشید و یا اطالعات تان را رمزنگاری می کند. مجرم اینترنتی 
و  اطالعات  تا  باج می کند  قربانی درخواست  از  نوع حمله  این  در 

سیستم عاملش را به او برگرداند.
برای محافظت در برابر باج افزار:

 به طور منظم از اطالعات تان فایل پشتیبان تهیه کنید
 اطالعات حساس مهم تان را روی کامپیوتر یا موبایل تان ذخیره 

نکنید
باز  خودتان  دستگاه  روی  را  ایمیل ها   zip. ضمیمه های  هرگز   

نکنید.
 روی لینکی که در ایمیل  یا شبکه های اجتماعی دریافت می کنید 

به راحتی کلیک نکنید.
 سیستم عامل و تمام نرم ازفرها را به روز نگاه دارید

 از آنتی ویروس به روز و مطمئن استفاده کنید
 از الیه های امنیتی بیشتری استفاده کنید
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اخـبـار استـان ها
استان آذربایجان شرقی

استان اردبیل

استان آذربایجان غربی

سرهنگ پاسدار بازنشسته محمد احمدعلیپور رئیس 
اتفاق جناب سرهنگ  به  استان  بازنشستگان  کانون 
بازنشسته غالمرضا ملکی نماینده بازنشستگان استان 
در مجمع کانون بازنشستگان ناجا با جناب سرهنگ 
محمودی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 

دیدار کردند.
در این دیدار دیدار رئیس کانون بازنشستگان استان 
توفیق و سالمتی و  آرزوی  انتصاب و  تبریک  ضمن 

خدمتگزاری برای ایشان و همکارانشان، در خصوص 
استفاده از بازنشستگان در مشاغل برون سپاری شده، 
همچنین استفاده از بازنشستگان متخصص در خصوص 

شناسائی سارقین و کشف اموال مسروقه تاکید کرد.
در انتهای این جلسه مقرر شد در جهت حفظ حرمت 
و خدمت رسانی سریع و کیفی به پیشکسوتان عزیز،  
فردی برای پیگیری پرونده مربوط به اعضای بازنشسته 

تعیین شود.

در این جلسه که باحضور مدیرکل تامین 
اجتماعی نیروهای مسلح و روسای کانون 
و  موارد  پیرامون  گردید،  برگزار  استان 
مشکالت مربوط به نارضایتی بازنشستگان 
نیروهای  مستمری بگیران  و  ،جانبازان 
در  اتکا  سازمان  اقدام  نحوه  از  مسلح 

و  گردید  مطرح   خدمات  ارائه  خصوص 
ارائه  اتکای استان ضمن  سپس جانشین 
گزارشی از فعالیت های آن سازمان و ارائه 
توضیحات الزم پیرامون سیاست های کلی 
اتکا و نحوه قیمت گذاری اجناس  بحث 

وتبادل نظر شد.

سردار هوشنگ حسینی فرمانده انتظامی 
استان اردبیل در سفر کاری به شهرستان 
خلخال با حضور سرهنگ هادی موسوی 
سرهنگ  خلخال،  شهرستان  فرمانده 
بازنشسته فیض اله مرادی مسئول دفتر 

نمایندگی کانون در شهرستان و روسای 
با  شهرستان  حفا  و  سیاسی  عقیدتی 
امیدی  طهمورث  بازنشسته  سرهنگ 
دیدار و با اهداء هدایایی از نامبرده تجلیل 

کرد.

دیدار رئيس کانون استان با رئيس پليس آگاهی استان

دیدار سردار حسينی فرمانده انتظامی استان اردبيل با سرهنگ 
بازنشسته طهمورث اميدی

جلسه شوراي هماهنگی روساي کانون ها برگزار شد

سرهنگ پاسدار بازنشسته محمد احمدعلیپور رئیس کانون بازنشستگان آذربایجان شرقی با سرهنگ محمودی رئیس 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان دیدار کرد.

سردار حسینی فرمانده انتظامی استان اردبیل با سرهنگ بازنشسته طهمورث 
امیدی دیدار کرد.

جلسه شوراي هماهنگی روساي کانون هاي نیروهاي مسلح استان آذربایجان غربی در تاریخ 1۴00/08/10 درمحل دفتر 
مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان برگزار شد.
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استان اصفهان

استان ایالماستان  البرز

مدیر ارشد اداره بازنشستگی نیرو های مسلح استان به 
اتفاق رئیس عقیدتی و سیاسی ساتا استان و نماینده 
کانون بازنشستگان استان به منظور قدرداني از خدمات 
چندین ساله بازنشـسـتگان و پیشکسـوتان عرصه نظم 
و امنیت و همچنین خانواده آنان که دوران سالمندي را 

سپري و یا در منزل در بستر بیماري بسر مي برند با 3 
نفر از بازنشستگان دیدار و گفتگو کردند.

در پایان این دیدار صمیمانه مدیر ارشد اداره بازنشستگی  
پس از شنیدن دغدغه ها و مشکالت این عزیزان،  به 

رسم یادبود هدایایی را به آنان اعطا نمود.

سردار محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز با حضور در منزل سرتیپ 
بازنشسته  محمد صانعی با ایشان دیدار و گفتگو نمود. همچنین 
فرمانده انتظامی استان البرز در برنامه دیگری، به اتفاق رئیس عقیدتی 
سیاسی، معاون نیروی انسانی و مسئول امور بازنشستگان فرماندهی 
انتظامی استان البرز، رئیس کانون بازنشستگان  استان ومدیر ارشد اداره 
بازنشستگی نیروهای مسلح استان با حضور در منزل سرهنگ بازنشسته 

عبدالرحیم رادفر با ایشان دیدار و گفت و گو نمود.
زمان  در  وی  ارزشمند  خدمات  از  تقدیر  ضمن  دیدار  این  در 

اشتغال به رسم یادبود هدیه ای به ایشان اعطاء گردید.

پنجمین جلسه قرارگاه تابان با حضور فرمانده انتظامی استان، جانشین 
انتظامی، معاون هماهنگ کننده، رئیس عقیدتی سیاسی، سایر معاونین 
انتظامی استان و رئیس کانون و نماینده مجمع و تعدادی از بازنشستگان  
در محل سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان  ایالم برگزار شد و در 

این جلسه مقرر گردید:
1- معاونت بهداد انتظامی استان با هماهنگی کانون همراه یک نفر 

پزشک از بازنشستگان بیمار در منزل عیادت گردد.
از  اتاق های فکر  2-دفتر تحقیقات کاربردی و معاونت آموزش در 

بازنشستگان و پیشکسوت دعوت نماید.
3- نیروی انسانی در جهت بهرمندی بازنشستگان با فروشگاه های طرف 

قرارداد اقدامات الزم را به عمل آورد.
و  به سرکشی  نسبت  تابعه  انتظامی شهرستان های  4-فرماندهان 
دلجویی از بازنشستگان حوزه استحفاظی خود اقدام  الزم به عمل آورند.

5-سرکشی از ایتام و بازنشستگانی که دارای فرزندان نخبه، معلول و ... 
دارند در دستور کار قرار گیرند.

6-استفاده از امکانات ورزشی از جمله سالن ورزشی، استخر شنا، زمین 
چمن فوتبال، باشگاه بدنسازی و ... همانند شاغلین برای بازنشستگان و 

خانواده ی آنان در دستور کار معاونت تربیت و آموزش قرار گیرد.
7-پلیس پیشگیری در بحث استخدام افراد برای شرکت های مراقبتی و 

حفاظتی بازنشستگان و فرزندان آنان را در اولویت قرار دهد.
8-در مناسبت ها و مراسمات ملی و مذهبی از بازنشستگان ناجا دعوت 

به عمل آید.
9- بنیاد تعاون عزم جدی و همت الزم در معرفی اعضای وابسته 

باقیمانده جهت دریافت وام مسکن ناجا، تسریع نماید.

دیدار مدیر ارشد اداره بازنشستگی نيرو های مسلح استان با ۳ نفر از پيشکسوتان ناجا

پنجمين جلسه قرارگاه تابان فرماندهی انتظامی دیدار فرمانده انتظامی استان با دو تن از بازنشستگان
استان ایالم برگزار شد

مدیر ارشد اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان به اتفاق رئیس عقیدتی و سیاسی ساتا استان و نماینده کانون 
بازنشستگان استان اصفهان با ۳ نفر از بازنشستگان دیدار و گفتگو کردند.

سردار محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز با حضور در 
منزل دو تن از بازنشستگان، با آن ها دیدار و گفتگو نمود.
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استان بوشهر

سرباز حسین  پیشکسوت  آزاده  با  آشنایی  افتخار 
دشتی ما را بر آن داشت تا در گفتگو با ایشان، یاد 
و خاطره مجاهدت و ایثار آزادگان را گرامی بداریم.
برای آغاز صحبت لطفا خودتان را معرفی نمائید؟

نوزده  سن  در  هستم.  دشتی  حسین  اینجانب 
سالگی بعنوان سرباز ژاندارمری سابق در مرز های 
هویزه و سوسنگرد به عنوان مرزبان مشغول خدمت 
شدم. سه ماه از خدمت ما گذشته بود که جنگ 
از  دفاع  مشغول  جنگ  آغاز  با  شد  آغاز  تحمیلی 

مرز های سوسنگرد و هویزه شدیم.
در چه تاریخی و در کدام منطقه به اسارت دشمن 

درآمدید؟
منطقه  در  ایران  به  عراق  حمله  روز  سومین  در 

مرزی سوسنگرد ـ هویزه به اسارات در آمدیم.
 از آن لحظات برایمان بگویید چطور شد به اسارت 

دشمن درآمدید؟
نیرو های بعثی عراق با تعداد زیاد نفرات و زرهی و 
پیاده نظام مارا محاصره کردند و ما پس از مقاومت 
و  نیرو  کمبود  دلیل  به  نهایت  در  ساعته،  چند 

امکانات به اسارت درآمدیم.

 از روز های اول اسارت بگویید؟
پس از اسارت ما را به بصره بردند و به مدت یک 
هفته در آنجا زندانی بودیم. پس از آن با قطاری 
بغداد  به  را  ما  بود  حیوانات  حمل  مخصوص  که 
بردند و برای سیر مراحل بازجویی به دژبانی مرکز 
شکنجه  آنجا  در  دادند.  تحویل  عراق  استخبارات 
منطقه  وضعیت  خصوص  در  تا  شدیم  زیادی 
اطالعاتی به آنها بدهیم که موفق نشدند لذا پس 
از چند روز  به اردوگاه رمادیه اعزام شدیم. اردوگاه 
رمادیه اولین اردوگاه اسرا بود. مارا در آنجا بسیار 

اذیت و آزار می کردند.
 چند ماه در اسارت بودید؟

تقریبا حدود 120 ماه اسیر بودیم.
 خاطره ای از دوران اسارت برایمان بگویید؟

حال  در  شبی  محرم  ماه  در  اسرا  آید  می  یادم 
عزاداری سینه زنی و نوحه خوانی بودند که ناگهان 
وارد  دیگر  گروهی  با  زندان  افسر  شد.  قطع  برق 
شدند و کتک مفصلی خوردیم. در حین کتک زدن 
افسر عراقی فریاد می زد اینجا عراق و رهبر صدام 

است، حق ندارید برای امام حسین سینه بزنید.  
زمانی که فهمیدید جنگ به پایان رسیده و قرار 

است آزاد شوید چه احساسی داشتید؟
اول احساس خیلی خوبی داشتیم، ولی متاسفانه دو 
سال و نیم ماندیم بعد تبادل انجام شد و بازگشت 

ما به ایران طول کشید.
پس از آزادی از اسارت، در چه بخش هایی از نیروی 

انتظامی حضور داشتید؟
نیروی انتظامی مرا ایثارگر و جانباز 55 درصد اعالم 
و از کار افتاده تشخیص دادند بعد از مدت شش ماه 
از آزادی از اسارت استخدام دانشگاه علوم پزشکی 
و به مدت ده سال کارمند آنجا بودم که بازنشسته 

شدم.

گفتگو با آزاده پيشکسوت حسين دشتی

آزادگان یک سرمایه عظیم اجتماعی و فرهنگی برای کشور ما هستند که متاسفانه هرگز نتوانسته ایم چنان که باید و شاید قدردان ایثارگری ها و 
رشادت های این عزیزان باشیم. کسانی که بهترین دوران زندگی خود را در چنگال دژخیمان بعثی گذراندند و با وجود شکنجه ها و آزار و اذیت های 

جسمی و روحی فراوان هرگز دست از اعتقاد و راه روشن خود برنداشتند و دشمن را در خاک خود اسیر صالبت و ایمان خود کردند.

تهران بزرگ

با هماهنگی بعمل آمده دفتر نمایندگی 
جنوب تهران بزرگ با مسئولین حرم مطهر 
حضرت عبدالعظیم )ع( سه خانواده محترم 
شهدای ناجا در ضیافت خانوادگی و مراسم 

جشن والدت آنحضرت حضور یافتند.
از  پس  شدگان  دعوت  مراسم،  این  در 
زیارت مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم )ع(  

از موزه حرم بازدید کردند.
در ادامه به این خانواده ها، پس از حضور 
در رستوران حرم و صرف ناهار هدایایی به 
رسم یادبود از سوی کانون بازنشستگان 
از  تبرکی  بسته  تعدادی  و  بزرگ  تهران 
سوی مسئوالن این  آستان مقدس اعطا 

گردید.

شرکت خانواده شهدا  در مراسم جشن ميالد حضرت عبدالعظيم)ع(

دیدار و مالقات با تعدادی از بازنشستگان

خانواده سه شهید نیروی انتظامی در مراسم جشن میالد حضرت عبدالعظیم )ع( در حرم مبارک ایشان حضور یافتند.

رئیس کانون بازنشستگان استان چهار محال و بختیاری  به اتفاق کارمند مولوی  نماینده سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح استان  با حضور در 
منزل هفت نفر از بازنشستگان با  آنها دیدار و گفتگو کردند.

استان چهار محال و بختیاري
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این دیدار که با محوریت تعامل و همکاری فی 
ما بین دفتر امام جمعه و کانون بازنشستگان 
مسئول  جعفری  غالمرضا  شد،  برگزار  ناجا 
طبس  شهرستان  کانون  نمایندگی  دفتر 
گزارشی از وضعیت کانون بازنشستگان ناجا و 
خدمات ارائه شده از قبیل فرهنگی، معیشتی 
و درمانی به بازنشستگان و مستمری بگیران 
و  ارائه کرد  اول سال 1400  در شش ماهه 
تعامل  با  نیز  سال  ادامه  در  افزود:  ادامه  در 
کانون استان و فرماندهی انتظامی استان با 

قوت بیشتر، در جهت پیشبرد اهداف کانون 
تر به جامعه هدف،  ارائه خدمات مطلوب  و 
تالش نموده و امیدواریم با وجود انسجام و 
وحدت بین بازنشستگان، همیشه و در همه 
و  اسالم  حریم  مدافع  و  والیت  خط  در  جا 

انقالب باقی مانده اند و خواهند ماند.
در  انتها  در  طبس  شهرستان  جمعه  امام 
خصوص همکاری برای کمک به پیشکسوتان  
طریق  از  نیازمند  های  خانواده  مخصوصا 
پرداخت وام و سبد معیشتی قول مساعد داد.

در این جلسه که با حضور دکتر سرو قد مقدم مدیر 
کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح، آقای داوطلب 
مدیر شرکت بیمه کوثر، آقای نظافتی مدیر کل 

فروشگاه اتکا و روسای کانون های نیروهای مسلح 
برگزار گردید و پیرامون خدمات دهی مطلوب به 

بازنشستگان بحث و تبادل نظر شد.

این دیدار ها با حضور سرهنگ پاسدار بازنشسته حسینی 
و سرهنگ بازنشسته اسحاقی و نمایندگان کانون استان 

برگزار گردید.

در پایان این دیدار ها به هر یک از این افراد یک عدد لوح 
تقدیر و کارت هدیه اهداء گردید.

کانون  رئیس  جاری  سال  آبانماه  در 
نماینده  اتفاق  به  استان  بازنشستگان 
مسلح  نیروهای  بازنشستگی  سازمان 
استان با 7 نفر از بازنشستگان، به نام های  
آقایان غالمرضا ملکی و نعمت اهلل ملکی 
و آزاده بهروز چهرازی و آزاده رحمت اهلل 
و  نادری  اسماعیل  بازنشسته  و  شیرانی 

بازنشسته  و  ابراهیمی  محمد  بازنشسته 
شهرستان  در  زاده   عبداهلل  کاظم  سید 

بروجن دیدار  و مالقات نمودند.
در پایان این دیدار صمیمانه،رئیس کانون 
مشکالت  و  ها  دغدغه  شنیدن  از  پس 
مالقات شوندگان به رسم یاد بود هدایایی 

به آنان اعطا کرد.

دیدار تعدادی از پيشکسوتان ناجا شهرستان طبس با امام جمعه این شهرستان

جلسه شورای هماهنگی روسای کانون برگزار شد

دیدار و دلجویی از ۷۹ نفر از پيشکسوتان عرصه نظم و امنيت

تعدادی از پیشکسوتان ناجا شهرستان طبس به اتفاق فرمانده انتظامی شهرستان و رئیس دفتر نمایندگی شهرستان 
طبس، با امام جمعه این شهرستان دیدار و گفت و گو کردند.

جلسه شورای هماهنگی روسای کانونهای نیروهای مسلح استان خراسان شمالی در 
محل کانون سپاه برگزار شد.

در اجرای مصوبات قرارگاه تابان، از تعداد ۷9 نفر از پیشکسوتان عرصه نظم و امنیت 
استان دیدار و دلجویی بعمل آمد.

استان خراسان  جنوبی

استان خراسان  شمالی

استان خراسان  رضوی
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استان  خوزستان

تأمین  کل  مدیر  حضور  با  که   جلسه  این  در 
و  مسکن  نماینده  مسلح،  نیروهای  اجتماعی 
سپاه  ارشد  فرماندهی  نمایندگان  شهرسازی، 
نیروی  غرب،  جنوب  منطقه  در  ارتش  ولیعصر، 
فرماندهی  دریایی،  منطقه سوم  استان،  انتظامی 

مرزبانی، مدیر کل مهندسی و پدافند غیر عامل 
بازنشستگان  های  کانون  روسای  و  دفاع  وزارت 
خصوص  در  شد  برگزار  استان  مسلح  نیروهای 
پروژه مسکن 750 واحدی واقع در سپیدار اهواز 

بحث و تبادل نظر شد.

جلسه هماهنگی کميته مسکن نيروهای مسلح استان خوزستان برگزار شد

جلسه هماهنگی کمیته مسکن نیروهای مسلح استان خوزستان در مورخه 1۶ آبان ماه در سالن جلسات اداره کل تأمین 
اجتماعی نیروهای مسلح استان خوزستان برگزار شد.

ساحفاناجااستان  زنجان

سردار رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی استان زنجان به اتفاق 
مهندس رونقی رئیس تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سرهنگ 
خیری رئیس حفاظت اطالعات انتظامی استان زنجان و حجت 
انتظامی  سیاسی  عقیدتی  رئیس  عبادی  المسلمین  و  االسالم 
استان و سرهنگ بازنشسته جمشید دین محمدی رئیس کانون 
بازنشستگان استان زنجان با آقایان، سرهنگ بازنشسته حسین 
علوی و ستوان سوم بازنشسته علی طاهری دیدار و گفت و گو کرد.

در پایان این دیدارهای صمیمانه، سردار رحیم جهانبخش پس از 
شنیدن دغدغه ها و مشکالت آنان دستور الزم جهت بررسی و 

پیگیري صادر و به رسم یادبود هدایایی به آنان اعطا کرد.

1- از ابتدا مهر مان تا پایان آن  از   39   نفر از وابستگان این 
نمایندگی در منزل دیدار و ضمن احوالپرسی و بررسی مشکالت 
هدایائی از جمله یک جلد کتاب شهید سلیمانی عزیز و یک قطعه 

کارت هدیه به این عزیزان تقدیم گردید.
2- در ششماهه اول سال جاری تعداد   13 نفراز وابستگان  حفا 
متقاضی استفاده از اماکن زیارتی و سیاحتی ساحفاناجا بودند که 
با هماهنگی انجام شده از اماکن مورد درخواست استفاده نمودند.

3- با تشویق وابستگان ساحفاناجا بر عضویت در صندوق خیریه 
کریم اهل بیت علیه سالم از ابتدای سال جاری تعداد 34 نفر به 
اعضای صندوق اضافه شد و آمار خیرین که در این صندوق کمک 

مستمر اهدائ می نمایند به 132 نفر رسیده است.

دیدار فرمانده انتظامی استان زنجان با دو تن 
از بازنشستگان

اخبار آبان ماه کانون ساحفا ناجا

سردار رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی استان زنجان در دو 
برنامه جداگانه، با آقایان سرهنگ بازنشسته حسین علوی و 
ستوان سوم بازنشسته علی طاهری دیدار و گفت و گو کرد.

عملکرد کانون ساحفاناجا  در آبان ماه

کانال های ارتباطی
خط شهری: 021886066739- 02188625635
خطوط امین: 62-34359 با پیش شماره 021219

تلفن همراه: 0901838955 ) ساعت اداری(
سرشماره پیامکی: 30002660266033

کد پستی : 1996819313
کانال سروش:

Http://sapp.ir/pishkesvattt 
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استان سیستان و بلوچستان

استان  سمنان

شرق استان تهران

سردار طاهری در این دیدار اعضای وابسته ناجا را سند افتخار ناجا و میراث داران 
امنیت جامعه یاد کرد و گفت: باید از تجارب و اندوخته هاي این گوهرهاي گرانبها 

در اعتالي منزلت سازماني و تحقق اهداف ماموریتي استفاده کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بخشي از امنیت امروز کشور ما، مرهون زحمات 
پیشکسوتان این عرصه است، تصریح کرد: امروز تالش ناجا بر این است تا امنیت 
موجود را با تالش و مجاهدت کارکنان خود و استفاده از تجربیات پیشکسوتان 

حفظ کند و آن را ارتقاء بخشد.
فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: بازنشستگان در کمال صداقت و 
درستکاري، بیش از سي سال از بهترین سال هاي عمر خود را در سنگر خدمت 
به کشور عزیزمان گذرانده و در راستاي ایجاد نظم و امنیت در جامعه، خالصانه 

تالش کرده اند.
گفتنی است، در پایان این دیدار فرمانده انتظامی استان از آقای عظیم صبوحی 

سرجو و خانواده ایشان به پاس زحمات چندین ساله در تامین نظم و امنیت 
شهرستان با تقدیم لوح و هدایا قدردانی نمود.

چهل و هشتمین جلسه شورای هماهنگی روسای 
در  سمنان  استان  مسلح  نیروهای  های  کانون 

تاریخ 1400/8/18 در کانون استان برگزار شد.
مدیر  رضایی  دکتر  حضور  با  که  جلسه  این  در 
استان  مسلح  نیروهای  اجتماعی  تامین  کل 
سمنان،آقای باغانی رئیس بیمه کوثر، آقای فتح 

زاده مسئول بسیج پیشکسوتان و روسای کانون 
برگزار  استان  مسلح  نیروهای  بازنشستگان  های 
درمان  بحث  در  اعضا  مشکالت  پیرامون  شد، 
بیمه  رئیس  باغانی  آقای  جناب  که  شد  مطرح 
کوثر در مورد طرح بیمه آرامش و چگونگی ارائه 

خدمات درمانی به جامعه هدف توضیحاتی داد.

در این دیدار مقرر شد:
جذب  منظور  به  الزم  رسانی  اطالع    •
پردیس  شهرستان  بسیج  در  پیشکسوتان 

انجام گیرد.

•  کانون با بسیج تعامل بیشتری داشته باشد.
•  ترتیبی اتخاذ شود تا حضور پیشکسوتان در 
مراسم و برنامه های بسیج شهرستان پردیس 

مهیا گردد.

بازنشستگان سند افتخار ناجا و ميراث داران امنيت جامعه هستند

چهل و هشتمين جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها

دیدار مسئول بسيج پيشکسوتان جهاد وشهادت شهرستان پردیس با رئيس کانون 
شرق استان تهران

 فرمانده انتظامی استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته عظیم صبوحی سرجو 
با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.

چهل و هشتمین جلسه شورای هماهنگی در کانون بازنشستگان ناجا سمنان برگزار شد.

مسئول بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت شهرستان پردیس به اتفاق حجت االسالم 
یوسفی و آقای میر باقری با سرهنگ قاسمی رئیس کانون شرق استان تهران دیدار کردند.
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غرب استان تهران

استان فارس

استان قزوین

 مراسم تودیع جناب آقای علی خالویی مدیر کل 
تهران  استان  مسلح  نیروهای  بازنشستگی  سابق 
از ساعت 0830  ماه 1400  آبان  شنبه 22  روز 

برگزار گردید.
سازمان  رئیس  حضور  با  که  مراسم  این  در 
بازنشستگی نیروهای مسلح کشور، جانشین سابا، 
رئیس بازرسی ساتا و رؤسای کانون های شرق و 

غرب استان تهران در محل سازمان بازنشستگی 
برگزار شد، سردار  تهران  استان  مسلح  نیروهای 
نیروهای  بازنشستگی  سازمان  رئیس  گودرزی 
از  حاضرین  به  مقدم  خیر  ضمن  کشور  مسلح 
تشکر  و  تقدیر  خالویی  آقای  جناب  های  تالش 
نموده و جناب آقای دستور را برای این جایگاه 

معرفی نمود.

در این مراسم که با حضور سرهنگ  یوسفی فرمانده 
انتظامی شهرستان نی ریز و معاون نیروی انسانی 
شهرستان، رییس عقیدتی سیاسی شهرستان، و  
جمعی از پیشکسوتان شهرستان مزبور و همچنین 
سرهنگ بازنشسته امان اله جواهری رئیس کانون 
از  وفائی  حسین  بازنشسته  سرهنگ  استان، 
کانون  مجمع  در  استان  بازنشستگان  منتخبین 
ناجا و برخی دیگر از مسئولین انتظامی فرماندهی 
انتظامی نی ریز در دفتر فرماندهی انتظامی نی ریز 

برگزار گردید، سرهنگ یوسفی با اشاره به جایگاه 
و شان باالی بازنشستگان بعنوان آیینه تمام نمای 
پرسنل انتظامی که سی سال عمر خود را در راه 
خدمت به کشور و انقالب سپری نموده اند، گفت: 
وظیفه همه ماست که با همه توان و انرژی به این 
جامعه بزرگ و عزیز که واقعاَ کم توقع بوده و با 
مناعت طبع گذران زندگی میکنند خدمت کنیم 
و سعی کنیم تمامی ظرفیت های خود را جهت 

بهبود وضعیت آنان بکار ببریم.

بازنشستگان  وضعیت  به  رسیدگی  کمیسیون 
اجتماعی  تامین  کل  مدیر  حضور  با  نیازمند 
برگزار  استان  ساتای  دفتر  در  مسلح  نیروهای 

گردید.
معسرین  از  نفر  سه  پرونده  کمیسیون  این  در 
بازنشسته نیروی انتظامی که توسط کانون و ساتا 

بودند  شده  معرفی  مساعدت  جهت  و  شناسایی 
رسیدگی شد.

از  حمایتی  الزم  اقدامات  شد  مقرر  پایان  در 
پرداخت ماهیانه کمک معیشتی و کمک هزینه 
مورد  اقدام گردد، که  نیازمند  افراد  به  پرستاری 

تصویب اعضاء قرار گرفت.

 مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازنشستگی نيرو های مسلح استان تهران

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی شهرستان نی ریز

برگزاری کميسيون رسيدگی به وضعيت بازنشستگان نيازمند

جناب آقای دستور رئیس جدید بازنشستگی نیروهای مسلح استان تهران شد.

مراسم تودیع و معارفه مسئولین پیشین و جدید دفتر نمایندگی کانون در شهرستان نی ریز برگزار گردید.

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیازمند در دفتر ساتای استان برگزار گردید.
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استان کردستان

استان قم

استان کرمان

با حضور روساي کانون  این جلسه که  در 
هاي بازنشستگان نیروهاي مسلح استان و 
مسلح  نیروهاي  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
پیرامون اختصاص کاال  برگزار شد،  استان 

از طریق اتکا ، پیگیری و اختصاص هدیه 
به بازنشستگان ایثارگر از طریق بنیاد حفظ 
استان  دفاع مقدس  ارزش های  نشر  و  آثار 

بحث و تبادل نظر شد.

اتفاق  به  استان  انتظامی  فرمانده  سردار 
رئیس کانون بازنشستگان و معاون نیروی 
پیشکسوتان،  از  تن  سه  با  استان  انسانی 
آقایان،  امیر سرتیپ دوم بازنشسته محمد 
درامامی  مهدی  روزبهانی،  علی  جعفری، 

دیدار نمود.

ملی  روز  مناسبت  به  که   دیدارها  این 
مبارزه با استکبار جهانی با حضور در منزل 
انتظامی  فرمانده  شد.  انجام  پیشکسوتان 
خدمات  از  تقدیر  و  تجلیل  ضمن  استان 

نامبرده هدیه ای به آنان اعطا نمود.

در این نشست که تعداد 50 نفر از روساء و فرماندهان 
پیشکسوت و رده های سنی باال حضور داشتند ابتدا 
ضمن  سخنانی  در  پیشکسوتان  این  از  تعدادی 
ابراز رضایت مندی از عملکرد کانون ، هفته ناجا و 
همچنین کسب ارزشمندترین رتبه تاریخ انتظامی 
کرمان رتبه برتر کشوری در حوزه اشراف فرماندهی 
کل قوا که موجب افتخار مجموعه انتظامی استان 
کرمان می باشد را به سردار فرمانده انتظامی استان 

کرمان تبریک گفتند.
در ادامه سردار ناظری در سخنانی گفت: بازنشستگان 
نیروی انتظامی به خاطر تالش ها و جان فشانی هایی 
که در دوران خدمتی خود انجام داده اند همواره مورد 

تکریم و احترام مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران هستند.

وی افزود: بازنشستگان از ذخایر ارزشمند نیروی انسانی 
جامعه هستند و همواره باید به خدمات آنان ارج نهاده 

شود و به پاس سال های خدمت و کار بی منت با 
استفاده از ظرفیت های قانونی مسائل و مشکالت آنان 
واکاوی و به نوعی رفع شود و در ادامه گفت بازنشستگان 
بایستی با مجموعه انتظامی در ارتباط باشند تا بتوان از 

تجربیات آنان استفاده نمود.
فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: از طریق 
کانون بازنشستگان استان اقدامات بسیار خوبی در مدت 
مسئولیت سرهنگ بازنشسته شجاعی انجام شده که 

موجب رضایت مندی پیشکسوتان شده است.
در انتها از طرف پیشکسوتان لوح تقدیر به فرمانده 
انتظامی استان اهداء گردید. همچنین توسط سردار 
ناظری به پیشکسوتان مذکور نیز هدایایی اعطاء گردید.

چهل و هشتمين جلسه شوراي هماهنگی روساي کانون ها

دیدار فرمانده انتظامی استان با پيشکسوتان

برگزاری نشست صميمی فرمانده انتظامی استان کرمان با پيشکسوتان

چهل و هشتمین جلسه شوراي هماهنگی روساي کانون هاي نیروهاي مسلح 
استان کردستان در تاریخ 1۷ آبان ماه در دفتر کانون سپاه برگزار شد.

دیدار سردار فرمانده انتظامی استان به اتفاق رئیس کانون بازنشستگان و معاون نیروی انسانی استان با سه تن از پیشکسوتان

در راستای تکریم از بازنشستگان و رسیدگی به مشکالت این عزیزان نشستی با حضور فرمانده انتظامی استان کرمان ،رئیس کانون بازنشستگان 
استان ، معاون هماهنگ کننده و تعدادی از معاونین با بازنشستگان در تاریخ1۴00/8/10در مجتمع تفریحی و رفاهی پردیس کرمان برگزار گردید.
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استان کرمانشاه

 استان کهگیلویه و بویراحمد

 استان گلستان

کانونهای  روسای  حضور  با  که  جلسه  این  در 
رئیس  و  استان  مسلح  نیروهای  بازنشستگان 
اداره بازنشستگی نیروهای مسلح و معاون نیروی 
شد،  برگزار  کرمانشاه  استان  انتظامی  انسانی 
در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  بازرسی  پیرامون 
آینده ی نزدیک از عملکرد قرارگاه تابان انتظامی 

استان و سایر رده های ارتش، سپاه و ودجا تبادل 
نظر گردید. 

سرگرد  خدمات  از  جلسه  این  ی   خاتمه  در 
خدمات  مسئول  سمت  در  عزیزی  بازنشسته 
رفاهی این کانون تقدیر و هدایایی به رسم یادبود 

توسط مسئولین حاضر اهدا شد.

سرهنگ بازنشسته سید روح اله عباسی رئیس کانون 
بازنشستگان استان باتفاق دیگر همکاران، به منظور 

تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با سروان بازنشسته 
بازنشسته امین همتی  حسین کیان منش، سروان 
دوست، سروان بازنشسته محمدتقی جدکاره، سروان 
بازنشسته نصیر غالمی، سروان بازنشسته ولی ناصری 
منش، سروان بازنشسته سید نصراله سلیمانی پور و 
وظیفه بگیر بازنشسته بهنام باقریان دیدار و مالقات کرد.

اینکه  بیان  با  دیدارها  این  در  عباسی  سرهنگ 
بازنشستگان چشم و چراغ نیروی انتظامی هستند،گفت: 
همواره  ناجا  بازنشستگان  کانون  و  انتظامی  نیروی 

تالش کرده اند آنچه در توان دارند و ظرفیت های 
قانونی اجازه می دهد برای بهبود وضعیت بازنشستگان 
انجام دهند و در آینده نیز این مسیر را با قدرت ادامه 

خواهند داد.
کانون  رئیس  صمیمانه،  دیدارهای  این  پایان  در 
بازنشستگان استان پس از شنیدن دغدغه ها و مشکالت 
اعضای سرکشی شده، دستورات الزم را جهت بررسی و 
پیگیری صادر و به رسم یادبود هدایایی از سوی کانون 

به این عزیزان اعطاء کرد.

جلسه تعاملی سرهنگ بازنشسته جمیل اسدی 
بامسئول  گلستان  بازنشستگان  کانون  رئیس 
سازمان بسیج پیشکسوتان سپاه پاسداران تیپ 
نینوا استان در کانون بازنشستگان ناجا برگزار شد.

نامه همکاری  تفاهم  دراین جلسه در خصوص 

شهادت  و  جهاد  پیشکسوتان  بسیج  سازمان 
و  مطرح  مواردی  ناجا  بازنشستگان  کانون  و 
همکاری  و  جذب   جهت  کانون  مقررگردید 
بسیج  سازمان  با  ناجا  پیشکسوتان  حداکثری 

پیشکسوتان سپاه تالش نمایند.

پنجمين جلسه ی شورای هماهنگی روسای کانونها برگزار شد

رئيس کانون بازنشستگان استان با ۷ نفر از پيشکسوتان شهرستان های بویراحمد و دنا

جلسه تعاملی بامسئول سازمان بسيج پيشکسوتان سپاه پاسداران تيپ نينوا استان گلستان

پنجمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های نیرو های مسلح استان کرمانشاه در تاریخ 11 آبان ماه در دفتر کانون 
استان کرمانشاه برگزار شد.

سرهنگ بازنشسته سید روح اله عباسی رئیس کانون بازنشستگان استان با ۷ نفر از پیشکسوتان شهرستان های بویراحمد و 
دنا دیدار و مالقات بعمل آوردند.

جلسه تعاملی بامسئول سازمان بسیج پیشکسوتان سپاه پاسداران تیپ نینوا استان گلستان در کانون 
بازنشستگان ناجا برگزار شد.
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 استان گیالن

 استان مرکزی

 استان مازندران

 استان  لرستان

ضیافت خانوادگی شهرستان رشت با حضور 200 
نفر از پیشکسوتان و مستمربگیران و خانواده آنان 
تاریخ  در  نفر  مجموعاً 370  شاغلین  از  تعدادی  و 
سوی  از  انتظامی  شهدای  سالن  در   1400/8/12
فرماندهی انتظامی برگزار شد. این مراسم با حضور 
اطالعات  حفاظت  رئیس  استان،  انتظامی  فرمانده 
استان، رئیس کانون استان و نماینده مجمع استان 
برگزار گردید. در ابتدا پس از تالوت آیاتی از کالم ا... 
مجید، فرمانده انتظامی استان ضمن عرض خیرمقدم 
به حضار در بحث معیشت و کمک به بازنشستگان از 

طرق مختلف اشاره نموده و بازنشستگان را سرمایه 
سازمان اعالم نمودند و پس از سخنرانی فرماندهی، 
خصوص  در  را  مواردی  اطالعات  حفاظت  رئیس 

حفظ خانواده و رعایت نکات حفاظتی بیان داشتند 
بازنشسته  از  نمایندگی  به  پیشکسوتان  از  یکی  و 
و مستمربگیران به سخنرانی پرداخته و مشکالت 
پیش روی اعضای وابسته را مطرح نمودند. پس از 
آن گروه هنری صدا و سیما مرکز گیالن به اجراء 
از تعدادی  ادامه  برنامه های متنوع پرداختند. در 
اعضاء وابسته از سوی مسئولین حاضر تجلیل و لوح 
تقدیر و هدایایی نیز تقدیم آنان گردید و به کلیه 
سرپرست خانواده شرکت کنندگان کارت هدیه و 

لوح اهدا شد.

در این دیدار پیرامون مشکالت پیشکسوتان در 
حوزه شهری و شهرداری و بازسازی و ساماندهی 

ساختمان کانون بحث و تبادل نظر شد.

رئیس شورای شهر در این دیدار بر حمایت از 
بازنشستگان و تعامل مستمر با کانون در مسیر 

رفع مشکالت آنها تاکید کرد.

انتظامی  ستاد  بصیرت  سالن  در  که  مراسم  این  در 
استان برگزار شد، سردار الهی فرمانده انتظامی استان 

ضمن خیر مقدم با اهدای لوح و هدایا از خدمات وی  
تقدیر نمود.

برگزاری ضيافت خانوادگی شهرستان رشت با حضور تعداد 200 نفر بازنشسته و خانواده آنها

دیدار فرمانده انتظامی استان مرکزی با سرهنگ دوم بازنشسته محمدصادق مهدی

دیدار عضو هيئت مدیره کانون ناجا با اعضای شورای اسالمی شهر چالوس

با حضور سردار یحيی الهی فرمانده انتظامی لرستان  از ۱0۵ پيشکسوت ناجا قدردانی شد

ضیافت خانوادگی با حضور 200 نفر از پیشکسوتان و مستمربگیران و خانواده آنان از سوی فرماندهی انتظامی برگزار شد.

سردار مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان مرکزی با حضور در منزل سرهنگ دوم بازنشسته محمدصادق مهدی رئیس کانون بازنشستگان 
استان با ایشان دیدار و مالقات کرد.

سرهنگ علی اکبر رجبی عضو هیئت مدیره کانون ناجا به همراه سرهنگ جهاندار 
مسئول دفتر نمایندگی کانون چالوس در تاریخ 2۴ آبان ماه با اعضای شورای شهر  و 

سرپرست شهرداری چالوس، دیدار و گفتگو کرد.  

طی مراسمی با حضور سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی لرستان  از 105 پیشکسوت ناجا  
قدردانی شد.
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 استان هرمزگان

در این جلسه سرهنگ بازنشسته نمردی 
مشکالت  از  گزارشی  ارائه  از  پس  زاده 
خصوص  در  بازنشستگان،  معیشتی 

کمک به صندوق خیریه کریم اهل بیت 
و اشتغال فرزندان و بازنشستگان بحث و 

تبادل نظر شد.

برگزاری جلسه با سردار جعفری فرمانده انتظامی استان

رئیس کانون هرمزگان با سردار جعفری فرمانده انتظامی استان دیدار و در 
خصوص وضعیت معیشت و حفظ منزلت پیشکسوتان گفت و گو کرد.

 استان همدان

 استان یزد

در این جلسه که باحضور روسای کانونهای 
کل  مدیر  مسلح،  نیروهای  بازنشستگان 
رفاهی  خدمات  بازنشستگی،مدیر  مدیر  و 
شد،  برگزار  ساتا  مزایای  و  حقوق  مدیر  و 
بازنشستگان درخصوص  پیرامون مشکالت 

فرهیخته  فرزندان  نام  ثبت  نامه  شیوه 
ننیروهای مسلح استان در سامانه نخبگان و 
فرهیختگان، ارتفاء فرآیند دیدار و سرکشی 
و  فرزندان  اشتغالزایی  وابسته،  اعضای  از 

همچین وام جعاله بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه که با حضور روسای کانونهای 
بازنشستگی  ارشد  مدیر  و  مسلح  نیروهای 
نیروهای مسلح استان برگزار شد، مقرر گردید:

1-  سابا استان از هم اکنون  اعتبار ورزشی 
برای ایستگاه های ورزشی بازنشستگان برای 

سال آتی را پیش بینی نماید.
کرونایی  محدودیت  رفع  به  توجه  با    -2
بازنشستگان نیروهای مسلح و خانواده آنها از 
کارت 50 درصد تخفیف استخر زمزم سپاه 

استفاده نمایند.

پنجمين جلسه شورای هماهنگی کانونها برگزار شد

جلسه شورای ورزش بازنشستگان نيروهای مسلح استان یزد

پنجمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانونهای نیروهای مسلح استان همدان 
در سالن جلسات اداره تامین اجتماعی ن.م استان برگزار شد.

جلسه شورای ورزش بازنشستگان نیروهای مسلح استان یزد در روز سه شنبه 
مورخ 1۴00/8/18 محل کانون سپاه برگزار شد.

سردار مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی 
استان مرکزی به اتفاق حجت االسالم و 
المسلمین کریمیان رئیس عقیدتی سیاسی 
استان، سرهنگ محمد مددی معاون نیروی 
انسانی فرماندهی انتظامی استان با حضور در 
منزل سرهنگ دوم بازنشسته محمدصادق 

استان  بازنشستگان  کانون  رئیس  مهدی 
مرکزی ،  دیدار و مالقات کرد.

صمیمانه  گفتگو  ضمن   ، دیدار  این  در 
به  هدایایي  و  تقدیر  لوح  یادبود  رسم  به 
محمدصادق  بازنشسته  دوم  سرهنگ 

مهدی اعطاء شد.






