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 شرف عبششدالرحیم زیثطی مصاحبه که با عبدالغیااین هفته  در
یس ریاست امور شهدا داشتیم. ایشششان در رابطششه بششه وظششایفیر

ل پرداختواین ریاست بیان داشتند که: ریاست امور شهدا مسو
حقوق سالیانه شهدا, توزیع مساعدت ها به فامیششل هششای شششهدا و
همچنششان مسششوول ارایششه  خششدمات اجتمششاعی کششه شششامل توزیششع

میشود میباشد. وی آپارتمان, تداوی, توزیع کوپون, بورسیه و ....
میگویششد کششه در کششل دو نششوع شششهید ثبششت و راجسششتر شششده وزارت
دولت در امور شهدا و معلولین است که شامل(شششهدای نظششامی

و شهدای نظامی شامل سه ارگان کششه عبششارت و ملکی )میشوند
اند از شهدای اردوی ملی, پششولیس ملششی و امنیششت ملششی میباشششند
میشودکه جمعأ تعداد شهدای راجستر شده نزد این وزارت چیزی

 هششزار شششهید6 شهید است که از آن جملششه 32,300اضافه تر از 
متبششاقی آن شششامل اردوی آن شهدای جدید ارگان هششای امنیششتی و

سابق و شهدای ملکی میشود. ایشان در مورد روند شششفافیت در
اجرای پرداخت حقوق ورثه شهدا بیان داشتند کششه: وزارت دولششت
در امور شهدا و معلولین غرض اجرای بهترحقوق شهدا, سهولت
در امششور کششار کارمنششدان  و جلششوگیری از مراجعششه و سششر گردانششی
مراجعین به شعبات مختلف با فراهم ساختن یششک تششالر مشششخص
همه روزه در خدمت ورثششه شششهدا و افششراد دارای معلششولیت قششرار
داشته و تمامی خدمات را زیر یک چتر برای آن ها فراهم نمششوده
است. در ضمن ایششن وزارت بشه منظششور ایجششاد ششفافیت بررسششی
اسناد و وثایق, برنامه بایومتریششک و توزیششع تششذکره برقششی را بششرای
وارثین شهدا جهت ایجششاد شششفافیت جلششوگیری از تقلششب و گرفتششن
چند بار حقوق عمل از چند مدتی به این سو فعششال نمششوده. آقششای
ه توزیشع ع تشذکره برقشی گفتنشد ک عبدالرحیم زی در قسشمت توزی
تذکره برقی باعث ایجاد شفافیت شده و زمینه هر گونه تقلششب و

این داشششتن تششذکره برقششی تخطی را کامل از میان بر میدارد بنابر



جهششت بششه دسششت آوردن حقششوق جششز حتمششی اسششت و افششراد دارای
معلولیت و ورثه شهدای محترم مکلششف بشه داششتن تششذکره برقشی
   .میباشند.ورنه در غیر آن حقوق ایشان اجرا نه خواهد شد
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