
پاییز 1399

در ابتدا بفرمایید مجمع کانون بازنشستگان ناجا از 
چند عضو تشکیل شده است؟

برابر اساسنامه مصوب،کانون دارای پنج رکن است که 
اولین رکن آن مجمع کانون است و از نمایندگان منتخب 

اعضاءتشکیل می شود.
نمایندگان کانون با رای مستقیم اعضا برای یک دوره 3 
ساله انتخاب می شوند. استان هایی که کمتر از 10 هزار 
عضو دارند یک نماینده و بیش از 10 هزار نفر 2 نماینده 
و به ازای هر 10 هـزار نفر افزایـش، یک نفر نماینده به 

نمایندگان استان افزوده می شود.
در حال حاضر مجمع کانون بازنشستگان نیروی انتظامی 
از 42 نماینده )عضو بازنشسته ناجا( و یک نفر نماینده 
بازنشستگی  سازمان  نماینده  نفر  یک  ناجا،  فرمانده 
نیروهای مسلح و همچنین دستیار فرمانده ناجا در امور 

اعضای وابسته تشکیل می شود.
وظـایف نمـایندگان مجـمع کانـون براسـاس 
اساسنامه چیـست و قـرار است آنها چه نقـشی 

را در کـانون ایـفا نمـایند؟
مجمع کانون عالوه بر وظایف تعیین شده در اساسنامه به 
مثابه اتاق فکر کانون نیز ایفای نقش می کند و می تواند 
رؤسای کانون استان و رئیس کانون و هیأت مدیره را در 

پیشبرد مطلوب اهداف یاری نماید.
از جمله مهمترین وظایف نمایندگان مجمع می توان 
به تصویب راهبردها و سیاست های کانون، بررسی و 
تصویب برنامه و بودجه سالیانه، ترازنامه و صورت های 
مالی سـاالنه کـانون با توجـه به گـزارش بـازرس قانونی، 

تعیین 5نفر نمایندگان مجمع در هیأت مدیره، تصویب 
کارگیری  به  نامه  آیین  و  معامالتی  مالی  نامه  آیین 
کارکنان درکانون، تصویب میزان حق عضویت اعضا برابر 
پیشنهاد هیأت مدیره، تعیـین حقوق و مزایای هیأت 
مدیره و رئیس کانون، پیشنهاد تغییرات مورد نیاز در 
اساسنامه و بررسی و تصویب انحالل کانون پس از تأیید 
نیروی انتظامی و یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای 

مسلح و تعیین هیأت مدیره و مدیر تصفیه اشاره نمود.
ایـن نماینـدگان در اسـتان حـوزه انتخابی چه 

دارند؟ را  وظایفـی 
نماینـدگان عـالوه بر مسئـولیت هایی که در تصمـیم 
گیریهای کـالن کانـون دارند، می توان به وظـایفی 
همچون مشـاوره به ریـاست کانون در انتخـاب رئیس 
کانون استان، نظارت بر اجرای طـرح ها و برنـامه های 
مصوب مجمع )در حوزه انتخابیه(، تعامل مؤثر مفید و 
سازنده با بازنشستگان حوزه انتخابیه و احصاء نیازها و 
مشکالت، پیشنهادات و انعکاس آن به کانون و دبیرخانه 
مجمع، تالش برای ایجاد همبستگی و منـزلت افزایی 
بین اعضاءدر حوزه انتخابیه، حضور فعاالنه درنشست 
ها و برنامه های عمومی بازنشستگان در مناسبت های 
مختلف، کمک به رئیس کانون در جهت تحقق اهداف 

کانون براساس اساسنامه، همکاری و تعامل با رئیس 
کانون استان و مسئول دفتر نمایندگی در شهرستان ها 
در انجام برنامه ها وکسب اطالع از تجارب کانون های 
بازنشستگان سایر دستگاه ها و انعکاس آن به دبیرخانه 

مجمع، اشاره کرد.
بـا توجـه بـه شـیوع کرونـا، شـیوه انتخابـات 
پیامکـی مدنظر کانون قـرار گرفـت، اگر ممکن 

اسـت در ایـن خصـوص نیـز توضیـح دهید؟
به دلیل استقـبال جـامعه هـدف از اخـذ آراء به صـورت 
پیامکی در انتخابات دوره قبل، صرفه و صالح اقتصادی، 
سرعت و صحت عمل در این روش و همچنین با توجه به 
شیوع بیماری کرونا در سطح جامعه و ایجاد محدودیت 
در انتخـابات حضوری، اخـذ آرا بـرای این دوره، صرفاً 
به صورت پیامکی و در روزهای 21-22 و 23 دی ماه 

برگزار خواهد شد.
اعضای واجد شرایط می بایست از 8صبح یکشنبه 21 
دی ماه تا 8 شب سه شنبه 23 دی ماه با ارسال کد 
انتخابی داوطلب یا داوطلبان موردنظر خود به شماره 

پیامکی 300042844 در رای گیری شرکت نمایند.
الزم به ذکر است عکس و مشخصات داوطلبین نمایندگی 
هر استان در سایت وکانال سروش کانون استان ونشریه 
پیشکسوت و بنرهای منصوب درکانونها درج خواهد شد.

در انتها اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید؟
با توجه به نقش مهم و تاثیرگذار مجمع همانگونه که 
داوطلب شدن اعضای کارآمد وتوانمند و صاحب ایده 
با  اصلح  و  شایسته  افراد  انتخاب  است  اهمیت  دارای 
مشارکت حداکثری اعضا نیر فوق العاده حایز اهمیت 

خواهد بود.
انتظار میرود پیشکسوتان بازنشسته و مستمری بگیران 
نیـروی انتـظامی با احسـاس مسئـولیت در انتـخـابـات 
چهارمین دوره مجمع کانون حضوری فعال و با نشاط 
داشته و با انتخاب نمایندگان مورد اعتماد خود، کانون 

بازنشستگان را در نیل به اهداف یاری نمایند.

رییس کمیته اطالع رسانی هیات مرکزی چهارمین دوره انتخابات مجمع کانون بازنشستگان ناجا

 رقـابـت 211 داوطـلب بـرای احـراز نمایندگی
چـهـارمـیـن دوره مجـمـع کـانـون

با پایان بررسی صالحیت داوطلبان شرکت در انتخابات چهارمین دوره مجمع کانون بازنشستگان ناجا و اعالم اسامی داوطلبان، رقابت 211 داوطلب 
برای انتخاب 42 نماینده از سراسر کشور آغاز شد. در ارتباط با اهمیت مجمع و جایگاهی که در کانون بازنشستگان ناجا دارد، گفت و گویی با سرهنگ 

مرتضی موحد نژاد رییس کمیته اطالع رسانی هیات مرکزی چهارمین دوره انتخابات مجمع کانون بازنشستگان ناجا انجام دادیم:
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در ابتـدا بفرماییـد مهمترین برنامـه هایی که 
کانون اسـتان اردبیل در این سـه ماهه سـوم 

داشـته چه بود؟
بـا عنایـت بـه نزدیکـی انتخابـات چهارمیـن دوره 
انتخابـات مجمـع وفق دسـتورالعمل مربوطـه فعال 
سـازی کمیتـه های اجرایـی و بازرسـی و نظارت بر 
انتخابـات، اطـاع رسـانی بـه جامعه تحت پوشـش 
جهـت شـرکت حداکثـری در انتخابـات از اقدامـات 

مهـم کانـون می باشـد.
در بحـث خدمـات رفاهـی و معیشـتی چـه 
اقداماتـی در ایـن سـه ماهـه سـوم انجـام 

گرفتـه اسـت؟
بـه  نظـر  معیشـتی  و  رفاهـی  خدمـات  بحـث  در 
اینکـه بعلت بیمـاری کرونا برنامه ضیافـت و اردوی 
یکـروزه انجـام نگرفته، دیدار و سرکشـی بـا 33 نفر 

از اعضـای وابسـته ناجـا انجـام گرفت.
بـه  نیازمنـد  بازنشسـتگان  از  نفـر   13 همچنیـن 
صنـدوق حمایـت کانـون ناجـا معرفـی شـدند، که 
12 نفـر مـورد تأییـد و وام هـای مصوبـه پرداخـت 

شـده اسـت.
در بحث خدمات مشـاوره حقوقـی و معاضدت 
قضایـی، چه اقداماتی در این سـه ماهه سـوم  

انجام گرفته اسـت؟
در سـه ماهـه سـوم تعـداد 8 نفـر جهـت مشـاوره 
حقوقـی و یـا خدمـات قضایـی بـه وکای طـرف 

قـرارداد معرفـی شـده انـد.
اگر امکان دارد گزارشی در حوزه تواندمندسازی و 
ارائه وام های مختلف اعم از توانمندسازی، حبیب 

ابن مظاهر، کریم اهل بیت )ع( و... ارائه دهید؟
یکی از اقدامات ویژه سـازمان بازنشسـتگی نیروهای 
مسـلح در حـوزه ارائـه وام، وام 100 میلیـون ریـال 
توانمندسـازی اسـت که از اواخر سـال گذشته برای 
آن دسـت از بازنشسـتگانی کـه هنـوز وام دریافـت 
نکـرده انـد، پرداخـت وام قـرض الحسـنه توانمنـد 
سـازمان  طریـق  از  تمرکـزی  صـورت  بـه  سـازی 
تامیـن اجتماعـی نیروهـای مسـلح کشـور پرداخت 

میگردد.
در سـه ماهه سـوم تعداد 42 نفر جهت دریافت وام 
حبیـب ابـن مظاهـر اقدام نمـوده اند و تعـداد 2 نفر 

از موسسـه خیریـه وام دریافـت و بـه یـک نفـر نیز 
مبلغـی باعوض پرداخت شـده اسـت.

مبلـغ  بـه  جمعـاً  جعالـه  وام  نفـر   44 تعـداد 
7/950/000/000 ریـال بـا هماهنگی سـابا دریافت 

انـد. نمـوده 
حـوزه  در  کانـون  مهـم  اقدامـات  از  یکـی 
معیشـتی و رفاهـی انعقـاد قـرارداد و تفاهـم 
نامه با شـرکت ها و موسسـات مختلف اسـت. 
در سـه ماهـه سـوم چه برنامـه هایـی در این 

داشـتید؟ حوزه 
در این خصـوص کانـون با تعـدادی از فروشـگاههای 

گزارش عملکرد سه ماهه سوم 1399 کانون بازنشستگان استان اردبیـل

کانون بازنشستگان ناجا به عنوان حامیان اصلی بازنشستگان، مستمری بگیران و خانواده محترم آنها همواره تاش دارد تا با بهره 
گیری از توان کانون های استان ها و دفاتر نمایندگی شهرستانها، در مسیر رفع نیازها و مشکات معیشتی و رفاهی و ارتقای کیفیت 

زندگی آنها گام بردارد.
به منظور اطاع شما عزیزان با مجموعه برنامهها ، خدمات و اقداماتی که در سه ماه اخیر از سوی کانون بازنشستگان استان اردبیل 

انجام گرفته است، گفت و گویی با سرهنگ بازنشسته میرتوحید آشنا رئیس کانون بازنشستگان استان انجام دادیم:
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بزرگ از جمله تاک ایرانیان، مراکز آموزشی مانند 
آموزشگاه زبـان انگلـیسی سالم و صنوف مختلف که 
اکثـراً متعلق به پیشکسوتان نـاجـا اسـتان میباشند 

قرارداد تخفیفی و قسطی منعقد کرده است.
در بحث اشتغـــالزایی فـرزندان پیشکسوتان 
ــوم  ــه س ــه ماه ــن س ــی در ای ــه اقدامات چ

صــورت گرفتــه اســت؟
در بحث اشـتغالزایی فــرزندان پیشکسوتان در سه 
ماهه سـوم 29 فقره پرونده وام اشـتغالزایی تشکیل 
و به اداره بازنشسـتگی اسـتان ارسـال گردید؛ که از 
ایـن تعـداد 16 نفر مـورد تصویـب قـرار و وام های 

مصـوب به انها پرداخت شـده اسـت.
ــی و 11  ــال بررس ــز در ح ــده نی ــداد 5 پرون تع
پرونــده به علت نداشــتن شــرایط الزم رد شــدهاند.

وام  دریــافت  جهـت  نیـز  پرونـده  همچنیـن3 
اشـتغــالزاییو کارآفرینی کانون بـه مبادی ذیربط 

ارسـال شـده اسـت.
در طـول مسـئوالن کانون اسـتان جلسـات 
متعددی بـا معاونان فرمانده انتظامی، روسـای 
کانون ها، روسـای سابا، سـاتا، مسئوالن حوزه 
شـهری و ... انجـام مـی دهنـد. در سـه ماهه 

سـوم چه جلسـات مهمی داشـتید؟
کانون استان و دفاتر نمایندگی در شهرستان ها به 
منظور حمایت از اعضا، همواره در تعامل با مسئوالن 
هستند. در طول سه ماه گذشته نیز جلسات متعددی 
در این خصوص برگزار شد که از آن جمله می توان 
به جلسه با فرمانده انتظامی استان، جلسه با فرمانده 
مرزبانی استان، جلسه با مسئولین عقیدتی سیاسی 
و  استان  ساتای  هماهنگی  شورای  جلسه  استان، 
جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها اشاره کرد.
در پایـان ضمـن تشـکر، اگـر در خصـوص 
برنامههـای آتـی کانـون نیز توضیحاتـی ارائه 

. هید د
بـا عنایـت بـه برنامـه هـای تدویـن شـده کانون 
بازنشسـتگان ناجا در ماه های آخر سـال بیشـتر 
شناسـایی معسـرین که نیاز به حمایت داشـته و 
معرفـی آنـان بـه صنـدوق حمایت، پرداخـت وام 
ضـروری به واجدین شـرایط- پرداخـت بالعوض 
بـه اعضـای  از صنـدوق موسسـه خیریـه  و وام 
وابسـته نیازمنـد از برنامـه هـای آتی ایـن کانون 

می باشـد.
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مراحل ارسال راي پیامکی

در انتخابات چهارمین دوره مجمع کانون بازنشستگان ناجا

اعضاي کانون بازنشستگان تهران بزرگ

می توانند حداکثر به 4 داوطب راي دهند 

اعضاي کانون بازنشستگان آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی، خراسان رضوي، فارس، کرمانشاه 
و مازندارن می توانند حداکثر به 2 داوطلب راي دهند 

سایر اعضاي کانون بازنشستگان استانها 

فقط می توانند به یک داوطلب راي دهند

دریافت اسامی داوطلبین دریافت اسامی داوطلبین1 1
ارسال عدد 1 به سامانه پیامکی 300042844

2
نحوه ارسال راي 

به تفکیک تعداد داوطلبان هر استان

راي به یک داوطلبراي به 2 داوطلبراي به 4 داوطلب

ـال راي به 4 داوطلب  براي ارســ

کافی اســــت کدهاي داوطلبان 

مدنظر خودرا پشت سرهم و بدون 

ـافی به  هیچگونه عالمت اضـــ

300042844 ارسال نمایید. مثال:

 اگر کد داوطلبان 85، 43، 71 و 

96 بود فقط عدد 85437196 را 

پیامک کنید.

براي ارســال راي به 2داوطلب 

کافی اســت کدهاي داوطلبان 

مدنظر خودرا پشـــت سرهم و 

بدون هیچگونه عالمت اضافی 

به 300042844 ارسال نمایید.

مثال:

 اگر کد داوطلبان  71 و 96 بود 

فقط عدد 7196 را پیامک کنید.

براي ارســــــال راي به یک 

داوطلب کافی اســـــــت کد 

داوطلبان مدنظـر خود را بدون 

هیچگونه عالمت اضــافی به 

300042844 ارسال نمایید.

مثال: 

اگــر کد داوطلب  96 بود فقط 

عدد 96 را پیامک کنید.

13 پایان
در صورت بروز خطا

براساس پاسخ پیامکی ارسالی از سوي کانون، پیامک خود را تصحیح و مجددا ارسال نمایید

مراحل ارسال راي پیامکی

در انتخابات چهارمین دوره مجمع کانون بازنشستگان ناجا

اعضاي کانون بازنشستگان تهران بزرگ

می توانند حداکثر به 4 داوطب راي دهند 

اعضاي کانون بازنشستگان آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی، خراسان رضوي، فارس، کرمانشاه 
و مازندارن می توانند حداکثر به 2 داوطلب راي دهند 

سایر اعضاي کانون بازنشستگان استانها 

فقط می توانند به یک داوطلب راي دهند

دریافت اسامی داوطلبین دریافت اسامی داوطلبین1 1
ارسال عدد 1 به سامانه پیامکی 300042844

2
نحوه ارسال راي 

به تفکیک تعداد داوطلبان هر استان

راي به یک داوطلبراي به 2 داوطلبراي به 4 داوطلب

ـال راي به 4 داوطلب  براي ارســ

کافی اســــت کدهاي داوطلبان 

مدنظر خودرا پشت سرهم و بدون 

ـافی به  هیچگونه عالمت اضـــ

300042844 ارسال نمایید. مثال:

 اگر کد داوطلبان 85، 43، 71 و 

96 بود فقط عدد 85437196 را 

پیامک کنید.

براي ارســال راي به 2داوطلب 

کافی اســت کدهاي داوطلبان 

مدنظر خودرا پشـــت سرهم و 

بدون هیچگونه عالمت اضافی 

به 300042844 ارسال نمایید.

مثال:

 اگر کد داوطلبان  71 و 96 بود 

فقط عدد 7196 را پیامک کنید.

براي ارســــــال راي به یک 

داوطلب کافی اســـــــت کد 

داوطلبان مدنظـر خود را بدون 

هیچگونه عالمت اضــافی به 

300042844 ارسال نمایید.

مثال: 

اگــر کد داوطلب  96 بود فقط 

عدد 96 را پیامک کنید.
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