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مسـئول مدیـر  سـخن 

پیام تبریک رئیس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران به مناسبت نیمه شعبان و حلول سال نو:

بسمه تعالی

یا مقلب القلوب و االبصار 
یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و االحوال 
حول حالنا الی احسن الحال

تقارن میالد باسعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیه اهلل االعظم حجت بن الحسن 
العسکری)عج( با سال نو را  به فال نیک گرفته و ان شاءاهلل این همگرایی نوید بخش 
 امید، افکار نو، رویکرد نو وعملکرد نو توام با تصمیم گیری های نو برای آینده باشد.
با تکیه برفرمایش  مقام معظم رهبری)مدظله العالی(که فرمودند » دستگاه دولتی 
باید به صورت اساسی به مسأله بازنشستگان توّجه و به صورت ویژه به آنها رسیدگی 
شما  پشتیبانی  و  همیاری  فکری،  هم  همکاری،  با  جدید  سال  در  انشاءاهلل  کند« 
 پیشکسوتان گرانقدر، به »شعار منزلت و معیشت بازنشستگان« جامه عمل بپوشانیم.
انتظامی  بازنشستگان  کانون  در  خدمتگزاران  همه  طرف  از  نمایندگی  به  اینجانب 
ج.ا.ایران، میالد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیه اهلل االعظم حجت بن الحسن 
العسکری)عج( و  حلول سال نو را که نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید حیات طبیعت 
است، تبریک و تهنیت گفته و سالی سرشار از برکت و تندرستی برای همه اعضای کانون 

و خانواده محترم آنان آرزو می نمایم.

سرتیپ دوم بازنشسته مسعود جعفری نسب



کـالم نـور

بیانات پس از کاشت نهال در روز درختکاری

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
والحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا محّمد و آله  

الّطاهرین و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین.
)علیه  الّصالة  و  اباعبداهلل الحسین  حضرت  والدت  سعید  عید  اّوالً 
سخن  این  که  کسانی  همه ی  و  ایران  ملّت  همه ی  به  را  الّسالم( 
ما را می شنوند تبریک عرض میکنم. وجود شریف حسین بن علی 
)سالم  اهلل  علیه و صلوات اهلل  علیه( کانون عشق ملّت ایران و همه ی 
ملّتهای مسلمان، اعّم از شیعه و غیر شیعه است و امیدواریم این 
روز برای ملّت ایران روز مبارکی باشد و ان شاءاهلل نبّی مکّرم اسالم 
و امیرالمؤمنین و صّدیقه ی طاهره )سالم  اهلل  علیهم( به ملّت ایران و 

همه ی ملّتهای مسلمان، امروز عیدی بدهند.
خب امروز روز درختکاری است؛ بحمداهلل توفیق پیدا کردیم، مثل 
سالهای دیگر دو اصله نهال غرس کنیم و این کاری را که از ما در 
این مورد برمی آمد، انجام بدهیم. این را همه ی برادران و خواهران 
عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقالبی است؛ 
کاری است که منشأ دینی دارد و منشأ انقالبی دارد و امروز هر کسی 
که در این زمینه فّعال است، بداند که دارد یک کار انقالبی انجام 
میدهد و یک کار دینی انجام میدهد. البّته کاشتن، مرحله ی اّول کار 
است، نگهداری هم مرحله ی بعدی است؛ یعنی نگهداشتن درختان و 

حفظ درختان هم بسیار مهم است که بایستی رعایت بشود.
خدای متعال گیاه زنده را منبع رزِق همه جانبه ی آحاد مردم قرار 

داده؛ یعنی گیاه، هم منشأ خوراک است، هم منشأ دارو است، هم 
منشأ تنّفس است، هم منشأ جمال و زیبایی طبیعت و چشم نواز و 
دلنواز است؛ آسایش دهنده ی روح و نگهدارنده ی جسم انسان است؛ 

گیاه این ]طور[ است.
بنابراین ایجاد گیاه زنده و حفظ گیاه زنده یک وظیفه ی عمومِی 
همه ی انسانها است، چون انسانها همه به گیاه وابسته هستند. به 
همین جهت است که تأکید میکنیم، همیشه هم تأکید کرده ایم 
که تخریب جنگلها، تخریب محیط  زیست و نابود کردن رویشهای 
گیاهی و درخت و سبزه ی روی زمین، تخریب منابع ملّی است و 
یک  که  این  بدانند،  همه  است؛  جامعه  عمومی  منافع  به  ضربه ی 
بخشی از جنگل را تخریب کنند، ویران کنند برای اینکه فرض کنید 
یک ساختمانی، یک مرکزی بسازند، این قطعاً به ضرر است. در یک 
موارد اضطراری البّته اشکال ندارد، اّما به طور طبیعی این بدون شک 

ضرر به ملّت و ضرر به منافع ملّی است.
این را باید همه توّجه داشته باشیم که مسئله ی محیط  زیست یک 
مسئله ی تشریفاتی و تزئینی نیست؛ بعضی خیال میکنند مسئله ی 
محیط  زیست یک مسئله ی تزئینی است و در حاشیه ی کارهای 
بعد و در درجه ی دّوم کارهای اساسی کشور است؛ این  جور نیست. 
حفظ محیط  زیست جزو اساسی ترین و الزم ترین کارهای کشور و 

مؤّسسات کشور است.
و  آب  از محیط  زیست، مسئله ی  کارهای جّدِی حفاظت  از  یکی 
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خاک است. خیلی ها غافلند از اینکه آب و خاک دو ثروت عظیم 
همه ی  در  است  ملّتها  همه ی  حیاتی  ذخیره ی  دو  است،  ملّی 
کشورهای عالم؛ نباید با اینها مسرفانه برخورد کرد و نباید خاک 
را تخریب و نابود کرد. بنابراین، رفتار مسرفانه ی با آب و خاک 
مطمئّناً ضربه ی به منافع ملّی است. البّته سیاستها و روشهای 

استفاده ی  برای  دارد  وجود  فراوانی 
از  بهینه ی  از آب و استفاده ی  بهینه ی 
اهلش؛  برای  است  معلوم  اینها  خاک؛ 
کسانی که در این زمینه سررشته دارند 
بایستی مسئولین را هدایت کنند، کمک 
توّجه  این مسئله  به  و مسئولین  کنند 

کنند.
یک موضوع دیگری که در باب حفاظت 
است،  نظر  مورد  زیست  محیط  از 
مسئله ی حفاظت از حیات وحش است. 
اینکه نسبت به حیات وحش و حیواناتی 
در  جنگلها،  در  کشور  سرتاسر  در  که 
بی تفاوت  متفّرقند،  دشتها  در  بیابانها، 
به ضرر منافع ملّی است.  باشیم، قطعاً 
مسئله ی شکار غیر قانونی را باید جّدی 
شکار  اسالم،  مقّدس  شرع  در  گرفت. 
تغذیه  برای  فقط در صورتی که کسی 
نیاز به شکار داشته باشد مجاز است؛ در 
غیر این مورد، اصاًل شکار مجاز نیست، 
شرعاً اجازه ی شکار داده نشده. شما در 
کتابهای فقهی که نگاه کنید، میگویند 
انجام  شکار  برای  که  سفری  در  نماز 
سفر  سفر،  یعنی  است؛  تمام  میگیرد 
دیگر؛  است  این  معنایش  است؛  حرام 
یعنی این کار یک کار خالف است. این 
حیات وحش  بحث  کرد؛  توّجه  باید  را 

بسیار مهم است.
به سازمان حفاظت  باز آن هم مربوط  یک نکته ی دیگری که 
محیط زیست است، جلوگیری از تبدیل زمینهای کشاورزی است 
که شنفته میشود در یک موارد زیادی زمینهای کشاورزی را در 
تبدیل  از دشتها  بعضی  نزدیکی شهرها، در  اطراف شهرها، در 
میکنند به بناهای دیگری؛ جلوی این ]کار[ باید گرفته بشود، این 
قطعاً به زیان منافع ملّی است. باید زمینهای کشاورزی توسعه 

محیط  حفاظت[  ]سازمان  کار  فقط  البّته  این  که  بشود  داده 
زیست نیست؛ وزارت کشاورزی و بعضی دستگاه های دیگر هم 

در این ]قضّیه[ تأثیر دارند.
یک موضوع دیگری که آن هم مربوط میشود به محیط زیست، 
توسعه ی انرژی های غیر فسیلی است؛ یعنی انرژی هایی که مّتکی 
به نفت نیستند، مثل انرژی هسته ای که 
امروز در دنیا روزبه روز بیشتر دارد رواج 
کشورهای  ما  اطراف  در  و  میکند  پیدا 
مختلف دارند به سمت انرژی هسته ای 
خورشیدی،  انرژی  میکنند.  حرکت 
چیزهای  اینها  مانند  و  بادی  انرژی 
الزمی است که البّته محیط زیست در 
این زمینه تأثیر دارد، لکن دستگاه های 
هم  دیگران  و  نیرو  وزارت  مثل  دیگر 
نقش بسیار مهّمی در این مورد دارند که 

همه بایستی به این وظیفه عمل کنند.
بنابراین، کار در زمینه ی مسائل مربوط 
به محیط زیست یک کار اساسی است، 
است  کاری  است،  کشوری  کار  یک 
و وظیفه ی همه  ملّی  منافع  به  مربوط 
به  ]باید[  هم  دولتی  مسئولین  است، 
کار  این  ان شاءاهلل  که  کنند  توّجه  این 
کارهای  همه ی  البّته  کرد.  خواهند  را 
میگیرد.  انجام  ملّت  پشتیبانی  با  مهم 
که  است  درخت کاری  روز  امروز  حاال 
آحاد ملّت میتوانند در این زمینه تأثیر 
کلمه؛  واقعی  معنای  به  باشند  داشته 
یعنی درخت بکارند و درخت را حفظ 
کنند و از محو درختها و محو باغهایی 
شهرها هست  اطراف  یا  شهرها  در  که 
جلوگیری کنند و کمک کنند به اینکه 
گیاه ها و روییدنی های سبز و مفید برای 
کشور ان شاءاهلل روزبه روز گسترش پیدا کند. این کار، کار مردم 
است؛ میتوانند کاماًل شرکت کنند، کاماًل به دولت و مسئولین 

کمک کنند و ان شاءاهلل که این کار را انجام بدهند.
مجّدداً روز عید را به همه ی مردم عزیزمان، به همه ی مخاطبان 
این سخن و شنوندگان این سخن تبریک عرض میکنم، و سالمت 

همه را از خدای متعال مسئلت میکنم.

حرکت  یک  درخت  کاشت 
کاری  است؛  انقالبی  و  دینی 
است که منشأ دینی دارد و منشأ 
انقالبی دارد و امروز هر کسی که 
در این زمینه فّعال است، بداند که 
دارد یک کار انقالبی انجام میدهد 

و یک کار دینی انجام میدهد ...
نابود  و  محیط  زیست  ...تخریب 
کردن رویشهای گیاهی و درخت 
تخریب  زمین،  روی  سبزه ی  و 
به  ضربه ی  و  است  مّلی  منابع 
منافع عمومی جامعه است؛ همه 
از  بخشی  یک  که  این  بدانند، 
ویران  کنند،  تخریب  را  جنگل 
کنند برای اینکه فرض کنید یک 
ساختمانی، یک مرکزی بسازند، 

این قطعاً به ضرر است...
...حفظ محیط  زیست جزو اساسی 
 ترین و الزم ترین کارهای کشور و 

مؤّسسات کشور است...
... خیلی ها غافلند از اینکه آب و 
خاک دو ثروت عظیم مّلی است، 
دو ذخیره ی حیاتی همه ی مّلتها 

است...
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سردار اشتری فرمانده کل انتظامی ج.ا.ایران در سفر خود به خراسان رضوی با حضور در جمع 
بازنشستگان، فرماندهان و مسئولین پیشکسوت استان با آنها دیدار و گفت و گو کرد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران با اشاره بر نقش آفرینی درخشان کمیته انقالب اسالمی در صحنه های صیانت 
از نظام و انقالب اسالمی گفت: امروز همه ما در سنگر دفاع از دستاوردهای نظام اسالمی وظیفه خطیری داریم.

معیشت پیشکسوتان و وابستگان به صورت جدی پیگیری شود

امروز همه ما در سنگر دفاع از دستاوردهای نظام اسالمی وظیفه خطیری داریم

مراسم ضیافت انس و الفت با حضور سردار اشتری، معاون نیروی 
انسانی،رئیس وظیفه عمومی و رئیس پلیس آگاهی فرماندهی کل 
انتظامی ج.ا.ا و 52 نفر از پیشکسوتان بازنشسته در سالن جلسات 

هتل آرمان مشهد برگزار شد.
خراسان  استان  انتظامی  فرمانده  تقوی  سردار  جلسه  این  در 

رضوی گزارشی از اقدامات ارائه شده در بحث معیشت شاغلین و 
بازنشستگان ارائه کرد.

ضمن  سخنانی،  طی  بازنشسته  پیشکسوتان  از  نفر   4 ادامه  در 
بیان مشکالت، نظرات و پیشنهادهای خود را جهت ارائه خدمات 

مطلوب به بازنشستگان مطرح کردند.
با توجه به جمعیت  در خاتمه سردار اشتری در سخنانی گفت: 
استان خراسان  در  ناجا  وابستگان  و  پیشکسوتان  نفری   20000

رضوی می طلبد توجه ویژه ای به آنها شود.
وی افزود: موضوع معیشت شاغلین و پیشکسوتان و وابستگانمی 

بایست به صورت جدی پیگیری و مورد تأکید قرار گیرد.
فرمانده کل انتظامی ج.ا.ا.با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری 
در خصوص جهاد تبیین، تصریح کرد: اقداماتی که جهت رفاه حال 
کارکنان و پیشکسوتان صورت گرفته است باید به نحوه مطلوب 

اطالع رسانی گردد.

سردار حسین اشتری؛ در آیین بزرگداشت پیشکسوتان عرصه دفاع 
و امنیت کشور همزمان با سالروز تشکیل کمیته انقالب اسالمی 
)ره(  امام خمینی  ملکوتی حضرت  و  بلند  روح  بر  داشت:  اظهار 
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 به ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش 
قوا مقام معظم  برای فرماندهی معزز کل  و  را گرامی می داریم 
رهبری )مدظله العالی( آرزوی طول عمر توام با صحت و سالمتی 

روزافزون داریم.

فرمانده کل انتظامی ج.ا.ایران در دیدار با بازنشستگان استان خراسان رضوی

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران  :
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پیروزی  جشن  سومین  و  چهل  و  فجر  اهلل  یوم  تبریک  با  وی 
شاهد  گذشته)22بهمن(  روز  افزود:  اسالمی  انقالب  شکوهمند 
بودیم که مردم عزیز ایران اسالمی در جای جای کشور، حماسه 
ای دیگر رقم زدند و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی راهپیمایی 
22 بهمن بنا به شرایط استان ها به صورت خودرویی، موتوری و 

پیاده در شکوه، نظم و امنیت مثال زدنی برگزار شد.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه راهپیمایی 22 بهمن جلوه 
ای از حضور پرشور مردم و پشتیبانی آنها از نظام، انقالب و رهبری 
بود، خاطر نشان کرد: مردم با حضور پرشور و مشارکت حداکثری 
در این راهپیمایی ارادت خود را نسبت به نظام و انقالب اسالمی 
ابراز داشتند و باردیگر با آرمان های امام راحل و رهبری " مدظله 

العالی" تجدید میثاق کردند.
وی در ادامه ضمن خیرمقدم به پیشکسوتان عرصه نظم و امنیت 
و  زد  اسالمی  انقالب  کمیته  تشکیل  پیشینه  بر  گریزی  کشور، 
اعضاء کمیته  و گفت:  برشمرد  را  انقالبی  نهاد  این  دستاوردهای 
انقالب اسالمی در دوران پیش از دفاع مقدس و در رویارویی با 
گروه های معاند و منافق خوش درخشیدند؛ همچنین این عزیزان 
همزمان با اینکه در جبهه ها حضور چشمگیر و موثری داشتند 
توانستد در دوران جنگ تحمیلی از عهده تامین امنیت شهرها نیز 

به خوبی برآیند.
وی با اشاره به روحیه جهادی، انقالبی و والیی اعضاء کمیته انقالب 
های  جانفشانی  و  ها  ایثارگری  ها،  رشادت  کرد:  عنوان  اسالمی 
اعضاء کمیته انقالب اسالمی هرگز از اذهان فراموش نخواهد شد؛ 
و  نظام  از  صیانت  های  در صحنه  اسالمی  انقالب  کمیته  اعضاء 

انقالب خوش درخشیدند.
سردار اشتری با اشاره به نقش کمیته انقالب اسالمی در تثبیت، 
استمرار و استحکام انقالب اسالمی عنوان کرد: امروز همه ما در 
سنگر دفاع از ارزش ها و دستاوردهای نظام مقدس اسالمی وظیفه 
خطیری داریم و در این بین بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری 

بایستی در جهاد تبیین و روشنگری تالش مضاعف نماییم.
فرمانده کل انتظامی کشور خطاب به پیشکسوتان عرصه نظم و 
امنیت خاطر نشان کرد: شما عزیزان به فراخور تجربه هایی که در 
سنگر دفاع و صیانت از ارزش های واالی انقالب اسالمی به دست 
آورده اید می بایستی در جهاد تبیین به ویژه روشنگری برای نسل 
جوان پیشگام و پیشرو باشید؛ از طرفی امروز ما نیازمند دانش و 

تجربه شما به منظور پیشبرد بهتر اهداف هستیم.
وی با اشاره به تنوع ، گستردگی و پیچیدگی ماموریت های پلیس 
عنوان کرد: تامین نظم و امنیت کشور از 23 بهمن 1357 برای ما 

شروع شده و این رسالت خطیر همچنان ادامه دارد و بر خود فرض 
می دانیم که امنیت و آرامش مردم را به نحو شایسته و درخور شأن 
این ملت والیی و قدرشناس تامین کنیم؛ ضمن اینکه در تالشیم 
که سطح خدمتگزاری و انجام وظایف ذاتی و قانونی را ارتقاء دهیم.

"مدظله  رهبری  معظم  مقام  پیام  بر  گریزی  با  اشتری  سردار 
العالی" همزمان با هفته ناجا سال جاری مطرح کرد: معظم له در 
این پیام سراسر محبت و عنایت ، نیروی انتظامی را یکی از ستون 
های استوار امنیت نامیدند و یا در فرازی از فرمایشاتشان فرمودند 
که نیروی انتظامی رکن اصلی امنیت است، این فرمایشات گوهر بار 
و روحیه افزا بیانگر جایگاه خطیر نیروهای پلیس در انجام وظایف 

ذاتی و قانونی است.
وی تامین نظم و امنیت، آرامش و خدمت به مردم را از اهداف 
اصلی انتظامی کشور برشمرد و با اشاره به ارتقاء ساختار و سازمان 
قرارگاه  کرد:  مطرح  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  فرماندهی 
حضرت مهدی )عج( به منظور اجرا و پیاده سازی ساختار سازمان 
برای  ارتقاء  این  بگویم  بایستی  و  است  شده  اندازی  راه  جدید 
انتظامی کشور مبدا و منشا خیر و نقطه اصلی است که همه ما 

بایستی آن را قدر بدانیم.
واالی  جایگاه  به  اشاره  با  ادامه  در  کشور  انتظامی  کل  فرمانده 
پیشکسوتان عنوان کرد: امروز انتظامی کشور ظرفیت های بسیاری 
دارد که این ظرفیت ها را متعلق به همه خانواده شهیدان، جانبازان، 

ایثارگران، بازنشستگان و خانواده هایشان می دانیم.
وی با بیان اینکه ارتقاء و بهبود وضعیت معیشتی نیروهای پلیس 
و اعضاء وابسته انتظامی همواره از اولویت ها است به تشریح روند 
ارتقاء وضعیت معیشتی و بهبود و ترمیم حقوق نیروهای پلیس 
پرداخت و مطرح کرد: در توجه به موضوعات معیشتی از نیازهای 
بازنشستگان و اعضاء وابسته انتظامی غافل نیستیم و رفع دغدغه 

های این عزیزان را بر خود یک اصل می دانیم.
سردار اشتری با بیان اینکه ما همواره به فکر عزیزان بازنشسته و 
اعضاء وابسته هستیم خاطر نشان کرد: واقعیت این است که در 
این  انتظامی کشور  ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد فرماندهی 
اراده و این انگیزه برای مرتفع کردن مشکالت معیشتی وجود دارد، 
در این راستا گام هایی برداشته شده و این مهم به جد ادامه دارد.

را  پلیس  به  مردم  اعتماد  اینکه  بیان  با  انتظامی  ارشد  مقام  این 
باالترین سرمایه می دانیم عنوان کرد: امروز انتظامی کشور این 
قدرت و ظرفیت را دارد که در همه صحنه ها، عالمانه و مقتدرانه 
بروز و ظهور کند و اجازه ندهد که عده ای امنیت و آسایش مردم 

را به خطر بیندازند.



فرمانده کل انتظامی کشور در نشست صمیمی با جانبازان گفت: شما جانبازان سرافراز و ایثارگران در نزد 
مردم اعتبار و جایگاه واالیی دارید؛ چرا که مردم والیت مداری، اخالص و جانفشانی شما را به چشم دیده اند.

ایثارگری جانبازان در اذهان و قلوب مردم ماندگار است

سردار حسین اشتری به مناسبت روز جانباز در نشست صمیمانه با جانبازان 
سرافراز )ویدئو کنفرانسی با حضور فرماندهی انتظامی استان ها( اظهار 
داشت: بر روح بلند وملکوتی حضرت امام خمینی )ره( و ارواح طیبه شهدای 
واالمقام انقالب اسالمی، دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم نظم 
و امنیت به ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش درود و 
رحمت می فرستیم و برای فرمانده معظم کل قوا "مدظله العالی" آرزوی 

طول عمر توام با صحت وسالمتی داریم.
وی افزود: حلول ماه شعبان المعظم و ایام و اعیاد این ماه پرخیر و برکت؛ 
میالد باسعادت حضرت امام حسین )ع( و روز پاسدار، میالد باسعادت 
حضرت قمر بنی هاشم )ع( و روز جانباز و میالد خجسته حضرت زین 

العابدین و روز مرزبان را تبریک و تهنیت عرض می کنم.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران با قدردانی از دست اندرکاران 
برگزاری نشست صمیمی با جانبازان سرافراز در گرامی داشت روز جانباز 
) ویدئو کنفرانسی با حضور فرماندهی انتظامی استان ها( به ویژه معاونت 
نیروی انسانی انتظامی، خطاب به جانبازان سرافراز خاطر نشان کرد: شما 
عزیزان گنجینه های ارزشمند این نظام و انقالب اسالمی هستید و معتقدم 
که بایستی از برکت وجود و تجربه تان برای پیشبرد اهداف واالی اسالمی 

و انقالبی بهره ببریم.
سردار اشتری با بیان اینکه همه ما مدیون جانفشانی شهدا و ایثارگری 
رزمندگان و جانبازان اسالم و انقالب هستیم، بیان کرد: خود را خادم شما 
عزیزان و خانواده های محترمتان می دانیم و خدمت به شما پیشکسوتان 
عرصه جهاد و ایثار را وظیفه شرعی، اخالقی، انسانی و قانونی خود می دانیم.

عالی ترین مقام انتظامی کشور خطاب به جانبازان سرافراز عنوان کرد: شما 
در نهایت ایثارگری ، با خداوند کریم و متعال معامله کردید و حتما نزد 
خداوند جایگاه عظیم و واالیی دارید و این ما هستیم که باید از برکت 

ارزشمند شما بهره ببریم.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به تاکیدات مقام 
معظم رهبری "مدظله العالی" مبنی بر تکریم ایثارگران، جانبازان و خانواده 
هایشان خاطر نشان کرد: معظم له در فرازهای مکرر از ایثارگری همسران 
جانبازان و خانواده هایشان یاد کردند و فرمودند که همسران و خانواده های 

جانبازان عزیز نیز همطراز و چه بسا از باالتر جانبازان، اجر و پاداش دارند.
وی با تاکید بر اینکه شما جانبازان عزیز نور چشم همه ملت عزیز ایران 
اسالمی هستید، یادآور شد: شما جانبازان سرافراز و ایثارگران در نزد مردم 
اعتبار و جایگاه واالیی دارید؛ بسیار در نزد مردم امین و مورد احترامید چرا 
که مردم والیت مداری، اخالص، جانفشانی و مردم داری شما را به چشم 

دیده اند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اهمیت پرداختن 
به جهاد تبیین و روشنگری مطرح کرد: شما عزیزان به واسطه جایگاه 
ارزشمندی که در نزد آحاد و اقشار مختلف مردم دارید می توانید در جهاد 
تبیین و روشنگری دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی بسیار نقش آفرین 

باشید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه همه ظرفیت های 
فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران متعلق به خانواده معزز شهدا، 
ایثارگران و جانبازان است، بیان کرد: مجموعه انتظامی برای صیانت از نظام 
و ارزش های واالی انقالب اسالمی و حریم نظم و امنیت 20 هزار جانباز 
تقدیم نظام و انقالب کرده است، خدمت به جانبازان را وظیفه می دانیم و 
همه مراکز فرهنگی، بهداشتی و درمانی، رفاهی و ... انتظامی کشور متعلق به 

خانواده معزز شهدا و جمعیت عزیز جانبازان عزیز و ایثارگر است.
سردار اشتری با اشاره بر بهره مندی از پیشنهادات و نظرات جانبازان در 
راستای بهبود روند خدمات دهی و رسیدگی به این عزیزان خاطر نشان 
کرد: همواره پذیرای پیشنهادات و نظرات راهبردی شما عزیزان هستیم و 

همه مقدورات و ظرفیت هایمان را برای خدمت به شما به کار می گیریم.
وی با بیان اینکه بایستی خاطرات جانبازان عزیز و رزمندگان مجاهد مکتوب 
و ثبت شود، عنوان کرد: ثبت تاریخ شفاهی و خاطرات جانبازان عزیز می 
تواند برای نسل های آینده راهگشا و روشنگر باشد؛ جوانان این مرز و بوم 
بایستی همه ابعاد جانفشانی و ایثارگری های شما عزیزان ببینند و بشنوند.

عالی ترین مقام انتظامی کشور با تاکید بر اینکه ایثارگری جانبازان عزیز هرگز 
از اذهان و قلوب ملت ایران اسالمی پاک نخواهد شد، مطرح کرد: جانبازان 
عزیز در دوران دفاع مقدس و سال های پس از آن خوش درخشیدند و 
با تاسی از جانباز دشت کربال حضرت عباس )ع( نزد ملت ایران اسالمی، 

سربلند و به الگوی ماندگار صبر و ایثار تبدیل شدند.
وی مناسب سازی محیط شهری و اماکن عمومی را در راستای تسهیل 
تردد جانبازان یک اصل اساسی برشمرد و مطرح کرد: طرح ها و ایده هایی 
چون؛ همیار جانباز برای برخی جانبازان عزیز به منظور تسهیل امورشان در 
دستور کار بوده و ان شاء اهلل تمهیدات الزم برای دربرگیری اجرای چنین 

طرح هایی در سطح کالن تر پیش بینی می شود.
سردار اشتری خطاب به جانبازان سرافراز عنوان کرد: شما عزیزان بدانید که 
برای بهبود خدمات دهی به شما همه تالشمان را می کنیم و این تالش 

برای تک تک ما یک توفیق عظیم است.
در پایان این نشست صمیمی، ضمن تجلیل از پیشکسوتان عرصه ایثار 
و جانبازی، از کتاب »صبح بیست و هفتم« با روایت خودنوشته از جانباز 

سرافراز حیدر بنایی رونمایی شد.

سردار اشتری در نشست با سروقامتان عرصه ایثار و جانبازی به مناسبت روز جانبازان سرافراز:
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سومین نشست نمایندگان دوره چهارم مجمع کانون بازنشستگان انتظامی با حضور معاون هماهنگ 
کننده انتظامی کشور و رئیس مجمع کانون بازنشستگان برگزار شد.

سردار مسعود جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا. ایران شد

سومین نشست نمایندگان دوره چهارم مجمع کانون بازنشستگان انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران با حضور سردار محمد علی نوری نژاد معاون 
هماهنگ کننده انتظامی کشور و رئیس مجمع کانون بازنشستگان، سردار 
محمد شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده انتظامی کشور، سردار ایرج 
کاکاوند دستیار فرمانده کل انتظامی در امور بازنشستگان، سردار گودرزی 
رئیس سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح و اعضاء هیئت مدیره کانون 
با دو موضوع تصویب برنامه و بودجه سال 1401 و انتخاب رئیس کانون 

بازنشستگان به صورت برخط )ویدئو کنفرانسی( برگزار شد.
تاکید سردار نوری نژاد بر امید افزایی در جامعه پیشکسوت

در ابتدای این نشست، سردار محمدعلی نوری نژاد در سخنانی ضمن 
عرض خیر مقدم به اعضاء مجمع در سراسر کشور تصریح کرد: از اهتمام و 
همت و حضور تک تک شما عزیزان در این جلسه تقدیر و تشکر می کنم 
ان شاءاهلل درجلسه امروز مجموعه تصمیمات و اظهارات و برنامه هایی که 
ارائه می دهیم همه در راستای اهداف عالی خدمت رسانی به همکاران 

وابسته باشد.
سردار نوری نژاد با تاکید بر اینکه مجمع از ارکان اصلی کانون، محل تصمیم 
گیری و تعیین اهداف و سیاست های اصلی است، گفت: طی جلسات 
گذشته عنوان شده که برای پیشرفت توسعه و تنوع خدمات و ... بایستی 
پیشنهادات و انتظارات اعضاء مجمع مطرح شود؛ از این رو در جلسه امروز 

انتظار داریم که پیشنهادات و نظرات مسئوالنه خود را برای رسیدن به 
اهداف مدنظر بیان شود.

وی در ادامه تاکید کرد: برنامه ها اگر به درستی و کامل همه زوایای 
نیازمندی های سازمان و جامعه هدف را در نظر داشته باشد موجب انسجام 
می شود در واقع برنامه ریزی دقیق به توزیع عادالنه امکانات و مقدورات 
کمک می کند و همه جامعه هدف را متناسب با شرایط و شاخص های 

پیش بینی شده تبیین می کند.
سردار نوری نژاد با بیان اینکه برنامه ای که درست تبیین شود در جهت 
جذب منابع جدید موثر است، گفت: برنامه با پیش بینی نیازمندی های 
واقعی و دقیق، تکلیف سازمان های پشتیبانی کننده را نیز مشخص می کند.

وی خاطر نشان کرد: اگر برنامه کارا و موفق باشد حتما جامعه هدف را رو 
به جلو می برد، تدوین برنامه در ارزیابی عملکرد در طول مدت پیش بینی 
شده به ما شاخص های مناسب برای ارزیابی می دهد؛ از این رو برنامه ریزی 

سال بسیار مهم است که بایستی هدفمند باشد.
سردار نوری نژاد با تاکید بر اینکه وظیفه همکاران ما در کانون بازنشستگان 
عالوه بر ارائه تسهیالت وخدمات رسانی صادقانه و بی منت، امیدافزایی نیز 
می باشد تصریح کرد: بحمداهلل ماموران ما در تمامی عرصه ها و صحنه ها با 
توجه به سختی کار به واسطه انجام ماموریت های خطیر و محوله به نحو 
مطلوب خدمت رسانی می کنند؛ بنابراین امیدافزایی به عنوان مهم ترین 

برگزاری نشست دوره چهارم مجمع نمایندگان کانون بازنشستگان انتظامی
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اصل بایستی مدنظر قرار بگیرد.
معاون هماهنگ کننده انتظامی کشور به ارتباط بیشتر با شاغالن و اعضاء 
وابسته تاکید کرد و گفت: این ارتباط بایستی بیش از گذشته تقویت شود، 
امروز به واسطه ارتقاء اقتدار انتظامی کشور این مجموعه در هجمه دشمنان 
قرار دارد، از سویی نقطه قوت دشمنان نیز تحریم است که از این حربه 
استفاده می کند، از این رو بایستی ارتباطات خود را با کارکنان و ... بیش از 

گذشته افزایش دهیم و تقویت کنیم و امید افزا باشیم.
سردار نوری نژاد ادامه داد: کانون بازنشستگان انتظامی کشور، وزارت دفاع، 
ساتا، ستاد کل نیرو های مسلح و فرماندهی انتظامی کشور دلسوز کارکنان 
خصوصا اعضاء وابسته هستند از اینرو بایستی در جهت تقویت ارتباطات و 

اطالع رسانی به موقع و مناسب تالش کنیم.
اختصاص اعتبارات قابل توجه به مرکز فرهنگی خانواده کارکنان فرماندهی 
انتظامی، اهتمام به ارتباط مستحکم تر با کارکنان و اعضاء وابسته، ارتقاء 
آمادگی جسمانی و اهتمام به ورزش در راستای ایجاد شادابی و سالمتی 
کارکنان و تعمیم آن به خانواده های آنان، لزوم وجود یک سامانه برای اطالع 
رسانی و آگاهی اعضاء وابسته از تسهیالت و اقدامات در ارتباط با آن ها و... 

از دیگر مواردی بود که سردار نوری نژاد به آن ها تاکید کرد.
گفتنی است، پرداخت وام ضروری و خوداشتغالی به هزار و 700 نفر، تهیه 
بسته های آموزشی در انواع کسب و کار و نصب اپلیکشن، ارائه مشاوره 
و خدمات حقوقی به اعضاء وابسته به صورت رایگان، تجلیل و تکریم از 
پیشکسوتان فعال در حوزه های فرهنگی و ورزشی و ... از جمله عناوین 

برنامه های کانون در سال 1401 بود که در این نشست به آن اشاره شد.
تشریح برنامه های ۱۴۰۱ کانون

در ادامه این نشست سردار کارگر رئیس کانون بازنشستگان انتظامی ج. ا. 
ایران به تشریح برنامه های سال 1401 پرداخت و گفت: خوشبختانه تا االن 
که در دوازدهمین ماه سال 1400 هستیم عمده برنامه های تصویب شده 

مجمع عملیاتی شده اند.
وی افزود: برنامه های سال 1401 پس از پیشنهاد توسط رده ها، در معاونت 
طرح و برنامه و بودجه بررسی و سپس به هیئت مدیره کانون پیشنهاد 
شد. در آنجا نیز جرح و تعدیل هایی صورت و تغییرات الزم انجام شد و 
در نهایت به عنوان برنامه های مورد تایید هیئت مدیره به مجمع کانون 

تقدیم می شود.
سردار کارگر با اشاره به اینکه تمرکز این برنامه ها بر اعتبار و بودجه پایدار 
بود، تصریح کرد: ما در اساسنامه منابع مختلفی را بر می شماریم، ولی 
قطعی الوصول ترین آن ها منبع مالی حق عضویت هاست و این برنامه ها 

براساس بودجه پایدار مطرح شده است.
وی اضافه کرد: 45 برنامه با اعتباری در حدود 83 میلیارد تومان برای سال 
1401 پیش بینی شده است که 60 میلیارد تومان آن از بودجه قطعی 

الوصول و مابقی از محل برگشت وام ها و صرفه جویی یا مانده اعتبارات 
سال 1400 تامین می شود.

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی ج. ا. ایران با اشاره به اینکه 40 درصد 
این اعتبارات مربوط به توانمندسازی و خدمات رفاهی می باشد، گفت: 
دیدار با 10 هزار عضو کانون و خانواده محترم آنها، کمک بالعوض به 
5 هزار نفر از اعضای نیازمند، دعوت از 20 هزار خانواده برای حضور در 
اردو های خانوادگی یک روزه، برگزاری مسابقات پیاده روی سراسری با 
حضور 60 هزار نفر، پرداخت وام ضروری برای 1700 نفر، مشاوره و 
خدمات حقوقی رایگان برای 6500 نفر، تسلی و تکریم از 3 هزار خانواده 

درگذشتگان و ... از جمله برنامه های کانون در سال 1401 می باشد.
در ادامه رای گیری برای تصویب برنامه ها و بودجه سال 1401 انجام و با 
تعداد 26 رأی مثبت و 14 رأی منفی و 5 رای سفید مورد تصویب اعضای 

مجمع قرار گرفت.
تشـریح برنامه هـای فرماندهـی انتظامـی ج. ا. ایـران بـرای 

بازنشسـتگان در سـال ۱۴۰۱
سردار کاکاوند دستیار فرمانده کل انتظامی در امور بازنشستگان نیز در 
تشریح اقدامات سال 1401، گفت: ابتدا جا دارد از فرماندهی و اعضای 
هیئت رئیسه فرماندهی انتظامی ج. ا. ایران و نیز تمامی رده های دخیل در 
خدمات رسانی به بازنشستگان به خاطر همت واالیی که در رفع مشکالت 
و گرفتاری های این عزیزان و پیگیری مطالبات آن ها داشته اند تقدیر کنم.

وی افزود: برنامه های 1401 براساس نیاز ها و دغدغه های اعضای وابسته در 
قالب مطالبات و نیاز ها تنظیم شده است.

سردار کاکاوند تکریم از بازنشستگان، دیدار و تجلیل از بازنشستگان، کمک 
بالعوض به معسرین، برگزاری اردو ها و مسابقات فرهنگی، حمایت از 
متوفیان عادی و خدمتی، کمک هزینه مراسم تدفین و حمل پیکر متوفیان 
و تکریم از ایتام را از جمله برنامه های مهم 1401 فرماندهی انتظامی ج. ا. 

ایران عنوان کرد.
تشریح برنامه سال سال ۱۴۰۱ سابا 

دیگر  از  مسلح  نیرو های  بازنشستگی  سازمان  رئیس  گودرزی  سردار 
سخنرانان نشست بود که به تشریح برنامه های سال 1401 پرداخت.

وی گفت: ماموریت های اصلی سابا در سه بخش محاسبه و پرداخت حقوق 
و مزایا، ارائه خدمات، رفاهی و اجتماعی و توانمندساز و احتساب، انتقال، 

استرداد و استمرار کشور می باشد.
وی با اشاره به مهمترین خدمات ارائه شده در سال 1400، گفت: پرداخت 
48 هزار و 474 میلیارد ریال وام و تسهیالت، یکهزار و 650 میلیارد ریال 
خدمات رفاهی و 693 هزار و 371 میلیارد ریال حقوق و مزایا از اقدام مهم 

سال 1400 سابا بود.
افزایش  کرد:  تصریح  مسلح  نیرو های  بازنشستگی  سازمان  رئیس 
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سقف وام قرض الحسنه از 100 میلیون ریال به 200 میلیون ریال و 
افزایش سقف وام سوددار از 200 میلیون ریال به 300 میلیون ریال، 
افزایش سقف وام جهیزیه از 100 میلیون ریال به 400 میلیون ریال، 
انعقاد قرارداد 6هزار میلیارد ریالی با بانک تجارت و انعقاد قرارداد 
10،000 میلیارد ریالی با بانک سپه جهت پرداخت وام جعاله به 
بازنشستگان، جذب اعتبار 24 هزار میلیاردی از محل تبصره 16 
و  بازنشستگان  الحسنه  قرض  وام  ارائه  بابت  بودجه 1400  قانون 
انعقاد قرارداد وام مسکن برای بازنشستگان فاقد مسکن قبل از سال 
76 با بانک قرض الحسنه مهر ایران تا سقف 120 میلیون تومان با 
اقساط 120 ماهه و سود 4% ساالنه از جمله اقداماتی سابا در سال 

1400در حوزه وام و تسهیالت بود.
سردار مسعود جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان انتظامی 

ج. ا. ایران شد
در ادامه نشست سرتیپ دوم بازنشسته جعفری نسب و سرتیپ دوم 
بازنشسته رضایی دو داوطلب هیئت مدیره برای تصدی ریاست کانون 

ضمن معرفی، به تشریح برنامه های خود پرداختند.
دوم  سرتیپ  و  برگزار  کانون  رئیس  انتخاب  برای  گیری  رای  سپس 

بازنشسته مسعود جعفری نسب با کسب 37 رأی از 40 رای ماخوذه و 
5 رای سفید بعنوان رئیس جدید کانون بازنشستگان انتظامی ج. ا. ایران 

انتخاب گردیدند.
گفتنی است طبق ماده 15 اساسنامه کانون با صدور حکم از سوی 
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران برای مدت سه سال 

مسئولیت ریاست کانون را عهده دار خواهند بود.
در انتهای جلسه سردارنوری نژاد نیز از زحمات بی وقفه سردار کارگر به 
واسطه انجام خدمات صادقانه، بی منت و مطلوب در کانون بازنشستگان 

تقدیر و تشکر کرد.

گزارش تصویری از سومین نشست نمایندگان دوره چهارم مجمع کانون بازنشستگان انتظامی
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مراسم تکریم و معارفه روسای کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران با حضور سردار شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده و 
رئیس هئیت مدیره کانون انتظامی ج.ا. ایران، حجت االسالم یاری  رئیس 
مرکز فرهنگی خانواده کارکنان عقیدتی سیاسی انتظامی ج.ا. ایران، سردار 
تمیزی فرمانده قرارگاه تحول آفرینی در منزلت و معیشت اعضای وابسته 
ن.م.، سردار اردستانی رئیس کانون وزارت دفاع، سردار نامور رئیس کانون 
ستادکل ن.م.، امیر انصاری نماینده کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ایران، 
جانشین  شریعتی  سردار  انسانی،  نیروی  معاون  جانشین  بزرا  سردار 
بازرسی کل، سردار کاکاوند دستیار فرمانده کل انتظامی ج.ا.ایران در امور 

بازنشستگان و اعضای هیئت مدیره کانون برگزار شد.
سـردار شـرفی:

سردار  جعفری نسب دارای سابقه درخشان مدیریتی، فرماندهی، ستادی 
و پشتیبانی می باشد

در این مراسم سردار  محمد شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده و 
رئیس هئیت مدیره کانون انتظامی ج.ا. ایران گفت: بر روح بلند وملکوتی 
حضرت امام خمینی )ره( و ارواح طیبه شهدای واالمقام انقالب اسالمی، 
دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم نظم و امنیت به ویژه سپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش درود و رحمت می فرستیم و 
برای فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی آرزوی طول عمر توام با صحت 

وسالمتی داریم.
وی افزود: حلول ماه شعبان المعظم و ایام و اعیاد این ماه پرخیر و برکت؛ 
میالد باسعادت حضرت امام حسین )ع( و روز پاسدار، میالد باسعادت 
حضرت قمر بنی هاشم )ع( و روز جانباز و میالد خجسته حضرت زین 

العابدین و روز مرزبان را تبریک و تهنیت عرض می کنم.
جانشین معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران ادامه داد: الزم می دانم از تالش ها و مجاهدت های سردار  کارگر که 
در طول یک دهه خدمتگزاری در کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران زحمت کشیدند و امروز شاهد یک کارنامه موفق از ایشان 

هستیم، قدردانی کنم.
سردار شرفی با اشاره به ویژگی های سردار کارگر؛ رییس پیشین کانون 
بازنشستگان انتظامی جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد: در تمام شئون 
زندگی فردی و سازمانی ایشان تقوا و تواضع بارز است؛ سردار کارگر در 
سیاست گذاری، حل مسئله و برنامه ریزی برای اعضاء وابسته انتظامی و 
بازنشستگان عزیز استاد و الگوی همه ما بودند و عالمانه و مسئوالنه در 

مراسم تکریم و معارفه روسای کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسالمی ایران با حضور سردار شرفی 
جانشین معاون هماهنگ کننده و رئیس هئیت مدیره کانون انتظامی ج.ا. ایران برگزار شد.

مراسم تکریم و معارفه روسای کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد

با حضور سردار شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده:
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طول این یک دهه امور مربوط به کانون را در تمامی ابعاد اعم از ساختار، 
برنامه و عملکرد براساس اساسنامه انجام دادند.

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکیدات 
مقام معظم رهبری مدظله العالی در رسیدگی به امور اعضاء وابسته و 
بازنشستگان عنوان کرد: لبیک این انتظار و فرمان معظم له را بر خود فرض 
و واجب می دانیم و از همه ظرفیت ها برای بهبود وضعیت معیشتی و 
رفاهی اعضاء وابسته انتظامی بهره می گیریم و این روند با قوت ادامه دارد.

سردار شرفی با اشاره به پیشینه اعضاء وابسته انتظامی و سایر نیروهای 
مسلح در دفاع از ارزش های واالی نظام و انقالب اسالمی تاکید کرد: اعضاء 
وابسته نیروهای مسلح، بازیگران اصلی خنثی سازی توطئه های دشمنان 
بوده و هستند و سابقه درخشانی در صیانت از ارزش های واالی انقالب 
اسالمی دارند؛ این عزیزان سنگربانان اصلی صیانت از آرمان ها و ارزش های 

واالی دینی و انقالبی می باشند.
جانشین معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران در ادامه با تبریک انتصاب و انتخاب سردار مسعود جعفری نسب به 
عنوان رییس جدید کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
خاطر نشان کرد: سردار  جعفری نسب دارای سابقه درخشان مدیریتی، 
فرماندهی، ستادی و پشتیبانی می باشد و قطعا با روحیه و تفکر تحول 
گرایی که در ایشان سراغ داریم شاهد پویایی و تحول روزافزون در کانون 

بازنشستگان انتظامی خواهیم بود.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
در ادامه با تاکید بر لزوم عمل به تکلیف در چارچوب قانون خاطر نشان 
کرد: در این حوزه عمل به تکلیف براساس اساسنامه کانون بازنشستگان 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران یک اصل اساسی می باشد؛ ترویج فرهنگ 
ساده زیستی و دوری از اشراف گرایی در کنار توجه به اصل مسئول سازی 

و همراه سازی نیز از الزامات می باشد.
سردار شرفی ادامه داد: ارائه خدمات فراگیر به اعضاء وابسته همراه با توجه 
به اصل عزت و تکریم این عزیزان بسیار ضرروی و الزم است و البته باید 
یادآوری کنم که هر اقدام و عملی که با نیت الهی صورت بگیرد قطعا 
خداوند به آن عمل صالح، برکت می دهد؛ وظیفه همه ما خدمت بی منت 

به بازنشتسگان عزیز و اعضاء وابسته می باشد.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به تاکیدات مکرر سردار  حسین اشتری؛ 
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران در رسیدگی و خدمات دهی 
به اعضاء وابسته انتظامی تصریح کرد: بایستی گوش شنوا و کارگشای اعضاء 
وابسته و بازنشستگان عزیز باشیم و اصل حمایت از این عزیزان به ویژه 

رسیدگی به ایتام اعضاء وابسته را هرگز فراموش نکنیم.
سردار شرفی با تاکید بر اینکه توجه به مفاد اساسنامه کانون بازنشستگان 
انتظامی، مالک عملکرد در این حوزه باشد، تصریح کرد: بند به بند این 
اساسنامه بایستی به برنامه تبدیل و در راستای بهبود وضعیت معیشتی و 
رفاهی این عزیزان مورد توجه قرار بگیرد و همه سازوکارها به منظور تحقق 

هدف کالن مان که  تحکیم مبانی امنیتی و انتظامی  است، بکار گرفته شود.
سردار تمـیزی: : 

وظیفه ماست که از وضع موجود به وضع مطلوب برویم.
سردار تمیزی فرمانده قرارگاه تحول آفرینی در منزلت و معیشت اعضای 
وابسته ن.م نیز در سخنانی گفت: بر مبنای حکمی انتصابی که به بنده 
داده شد تعامل، هم افزایی، هماهنگی و نظارت عالیه مورد تاکید رئیس 
ستادکل نیروهای مسلح بود و خدا را شاکرم همه کسانی که من برای انجام 
ماموریت های قرارگاه به آنها مراجعه کردم اعم از رئیس و اعضای هیئت 
رئیسه ستادکل، حفاظت اطالعات و عقیدتی سیاسی ستادکل نیروهای 
مسلح، وزیر دفاع و فرماندهی ارتش، سپاه و انتظامی با قرارگاه همکاری 

الزم را داشتند. ما این حس مثبت را باید به بازنشستگان منتقل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر کاری در جایی انجام گرفته است، خدمت بی منت 
می باشد، تصریح کرد: تالش قرارگاه تابان با همکاری روسای کانون های 
بازنشستگان، ستادکل و سایر مسئوالن بزرگوار باعث ایجاد یک وضعیت 
نسبتا خوب برای بازنشستگان در سالهای اخیر شد هرچند تاوضعیت 

مطلوب فاصله داریم.
سردار تمیزی اضافه کرد: وظیفه ماست که از وضع موجود به وضع مطلوب 
برویم. ما ماموریت داریم فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری 
در خصوص بازنشستگان که تاکید داشتند بازنشستگان آیینه شاغالن 
هستند، جامه عمل بپوشانیم و بتوانیم شادابی و نشاط را در بین اعضای 

بازنشسته  ببنیم.
سردار جعفری نسب : 

بر دو حوزه منزلت و معیشت متمرکز خواهیم شد.
سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران در 
سخنانی با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: وضعیت موجود نشان می دهد، 
همه مسئوالن چه بیرونی و چه داخلی در تالش هستند تا بین کسانیکه 
برای حوزه بازنشستگی کار می کنند و پیشکسوتان بازنشسته انسجام 

ایجاد کنند که این موضوع وظیفه ما را سخت می کند.
وی افزود: انتخاب بنده از سوی هیئت مدیره بدون حتی یک مخالف به 
نظرم پرمعناست، به ویژه آنکه با رای قاطع نمایندگان مجمع کانون نیز 
همراه شد و نشان داد در این انتخاب هیچ قشر و گروهی حاکم نبود و 
همه عزیزان به من لطف داشتند و این موضوع نیز کار مرا سخت می کند.

سردار جعفری نسب با اشاره به اینکه فضای حاکم بر فرماندهی انتظامی 
ج.ا. ایران نیز نشان از ابراز لطف فرماندهی کل، هیئت رئیسه و معاونان 
انتظامی ج.ا. ایران دارد، اضافه کرد: اینها نشان می دهند که هیئت رئیسه 
و مجموعه حفاظت اطالعات، عقیدتی سیاسی با تمامی امکاناتی که در 
اختیار دارند پای کار آمده اند و ما در داخل سازمان هیچ بهانه ای برای 

خدمت نکردن، نداریم.
وی ادامه داد، در جلساتی که با شورای عالی کانون ها داشتم و در ساتا و 
سابا نیز مشاهده کردم که همگی برای خدمت آمده اند و همگرایی و هم 
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افزایی خوبی وجود دارد.
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران با تاکید بر اینکه بازنشستگان 
ما نجیب ترین آدم هایی بودند که در دوران دفاع مقدس و ثبات سازی 
نظام نقش موثری ایفا کردند، تصریح کرد: من همواره فرمانده میدانی بودم 
و در بخشهای مختلفی که خدمت کردم عاشق مردم و گوش شنوای آنها 
برای رساندن پیامشان به نظام بودم چون معتقدم این نظام برای مردم 
است اما خدمت در اینجا بار سنگین تری به دوشم می گذارد چون در 
خدمت مجاهدان فی سبیل اهلل هستم. کسانی که مورد تایید مقام معظم 

رهبری بوده و هستند.
سردار جعفری نسب در ادامه سخنان خود با تقدیر از سردار کارگر از ایشان 
به عنوان انسانی مومن، متدین، ساده زیست و پرتالش یاد کرد و گفت: 
تالش ما بر این است همین مسیری که دوستان شروع کردند را طی کنیم 

و مسیر جدیدی ایجاد نکنیم.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه فرماندهی انتظامی ج.ا.ایران و هیئت مدیره 
کانون قول حمایت همه جانبه به من داده اند، خاطرنشان کرد: این حمایت 
ها قابل تقدیر است اما مهمترین مسئله بررسی حس بازنشستگان است 
که نیاز به یک کار جمعی و فکری دارد. ما باید ببینیم نگاه این عزیزان به 
مسئوالن کانون چیست. آنچه امروز دیده می شود این است که آنها گله 

مند هستند.
سردار جعفری نسب اضافه کرد: ما باید در دو حوزه منزلت و معیشت این 

قشر عظیم که آیینه افرادی هستند که اکنون کار می کنند، برنامه داشته 
باشیم. 

سردار کارگر:
 امروز کانون به مثابه دیده بان حقوق بازنشستگان است

در این مراسم، سردار کارگر رئیس سابق کانون بازنشستگان انتظامی 
ج.ا.ایران نیز، در سخنانی گفت: هر اقدامی که در 11 سال عمر کانون 
بازنشستگان صورت گرفته، بی شک محصول کارگروهی بوده و هر کاری 
انجام شده توسط 405 همکار عزیزی که در اقصی نقاط کشور در کانون 
استان ها و دفاتر نمایندگی خدمت کردند صورت گرفته و هر بیالن کاری 

قطعا حاصل تالش های بی شائبه این عزیزان بوده است.
وی افزود: الزم می دانم از تک تک همکاران سابقم در کل کشور که این 
حقیر را برای انجام وظیفه یاری دادند به ویژه معاونین محترم کانون که 

هرکدام دریایی از تجربه و تعهد بودند تشکر کنم.
سردار کارگر با تاکید بر اینکه در 11 سال گذشته زیرساخت های کانون 
پایه ریزی شده است، گفت: امروز مدیریت جدید بدون دغدغه زیرساخت 

ها می تواند برای وصول اهداف تالش کند.
وی اضافه کرد: امروز کانون بازنشستگان به مثابه دیده بان حقوق آنهاست 
و کارکنان کانون همواره در تالش برای رصد هرگونه حق و حقوق 
بازنشستگان هستند و کانون به عنوان زبان گویای آنها به دنبال استیفای 

حق قانونی این عزیزان است.

گزارش تصویری از مراسم تکریم و معارفه روسای کانون 
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انتصاب رئیس جدید کانون  ایران حکم  ا.  انتظامی ج.  سردار اشتری فرمانده کل 
بازنشستگان انتظامی ج. ا. ایران را ابالغ کرد.

روسای کانون های نیرو های مسلح به منظور پیگیری مطالبات بازنشستگان، با امیر 
نصیرزاده، جانشین ستاد کل نیرو های مسلح دیدار کردند.

4 نکته کلیدی حکم انتصاب رئیس جدید کانون بازنشستگان

پیگیری مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح

سردار اشتری فرمانده کل انتظامی ج. ا. ایران

دیدار روسای کانون های نیروهای مسلح با جانشین ستاد کل نیروهای مسلح

برنامه ریزی برای پیگیری، برقراری و انجام فعالیت در امور فرهنگی، رفاهی 
و معیشتی، درمانی، خدماتی، مشاروه ای، همکاری با مبادی درون و برون 
سازمانی، اخذ تدابیر الزم با هماهنگی فرماندهی و در چارچوب اختیارات 
تفویضی و تالش در حفظ کرامت، عزت و منزلت پیشکسوتان و مستمری 

بگیران 4 نکته کلیدی در حکم انتصاب رئیس جدید کانون است.
در متن حکم سردار سرتیپ دوم پاسدار وابسته مسعود جعفری نسب 

آمده است:
“در اجرای مفاد ماده 15 اساسنامه کانون بازنشستگان فرماندهی کل 
انتظامی ج. ا. ایران و تأیید نمایندگان چهارمین دوره مجمع کانون، نظر 
به شایستگی و تجارب مثبتی که در امور ستادی و اجرایی دارید، به 
موجب این حکم جناب عالی را به مدت سه سال به سمت رئیس کانون 

بازنشستگان فرماندهی کل انتظامی ج. ا. ایران منصوب می نمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال و توجه دقیق به موازین شرع مقدس 
اسالم و با بهره گیری از آموزه های ارزشمند انقالب اسالمی به ویژه، هشت 
سال دفاع مقدس، مدیریت جهادی و عمل انقالبی و با اجرای دقیق 
اساسنامه ابالغی و جلب همکاری رده های فرماندهی انتظامی ج. ا. ا و 
دستگاه ها نسبت به وظایف محوله اقدام و موارد زیر را وجهه، هّمت خود 

سازید:    
ـ نسبت به برنامه ریزی به پیگیری و برقراری و انجام فعالیت در امور   1

فرهنگی، رفاهی و معیشتی، درمانی، خدماتی، مشاوره ای اقدام نمائید.
ـ همکاری با مبادی درون و برون سازمانی به منظور انجام امور مربوط به   2

بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران انجام شود.
3-  اخذ تدابیر الزم با هماهنگی فرماندهی و در چارچوب اختیارات 

تفویضی انجام شود.
ـ با هماهنگی رئیس هیئت مدیره و رئیس مجمع در حفظ کرامت، عزت   4

و منزلت پیشکسوتان و مستمری بگیران گام های مؤثر و عملی بردارید.
توفیقات شما را در راستای تقویت عزت، اقتدار و رحمت فرماندهی 
انتظامی ج. ا. ا تحت زعامت و رهبری فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت 
اهلل العظمی امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی( از درگاه خداوند متعال 

مسئلت می کنم”

در این جلسه که با حضور سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان 
انتظامی ج. ا. ایران، سردار محسن قادری رئیس کانون بازنشستگان سپاه، 
امیر علی محبی راد رئیس کانون بازنشستگان آجا، سردار ذبیح ا... نامور 
رئیس کانون بازنشستگان ستاد کل و سردار یدا... اردستانی رئیس کانون 
بازنشستگان وزارت دفاع در روز شنبه 14 اسفندماه برگزار شد، در خصوص 
مطالبات بازنشستگان از جمله پیگیری همسان سازی حقوق، اجرای قانون 
خدمات کشوری و خدمات درمانی و وام ها و کمک های دولتی بحث و 

تبادل نظر شد.
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رئیس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا. ایران در پیامی از وقت شناسی، بصیرت و 
هوشیاری پیشکسوتان بازنشسته تقدیر کرد.

در پی درگذشت جانباز سرافراز مرحوم سردار حاج سید جالل صادقیان معاون اسبق هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران، حجت االسالم والمسلمین سید علیرضا ادیانی با خانواده ایشان دیدار و از آنها دلجویی کرد.

تقدیر از بصیرت و هوشمندی پیشکسوتان بازنشسته

دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی ج.ا.ا.،  با خانواده مرحوم سردار صادقیان

پیام رئیس کانون بازنشستگان فرماندهی انتظامی ج.ا. ایران:

سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ج.ا. ایران:

در متن پیام سردار جعفری نسب آمده است:
چندی پیش مغرضان و دشمنان ایران عزیزمان که همواره به دنبال تفرقه 
انگیزی در کشور هستند با داعیه دفاع از بازنشستگان، از خانواده بزرگ 
نیروهای مسلح برای شرکت در راهپیمایی اعتراض دعوت کردند غافل از 
آنکه ما همچنان به آرمان های خود پایبندیم و تا پای جان برای حفظ 

اصول اسالم و آرمان های انقالب ایستاده ایم.
کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسالمی ایران بر خود می بالد که 

افتخار خدمتگزاری به چنین افراد بصیر و هوشمند را دارد.
این درایت و بصیرت،  بی شک مسئولیت کانون بازنشستگان نیروهای 
مسلح را برای دفاع قانونی از حقوق بازنشستگان و خانواده های محترم آنان 

بیش از پیش افزون می کند.
اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از پیشکسوتان فهیم، بار دیگر تاکید می 
کنم که کانون بازنشستگان انتظامي ج. ا. ایران، به عنوان »دیده بان حقوق 
اعضاء« پیگیر حقوق قانوني اعضاء از سازمان ها و دستگاه هاي مختلف است 

و هر زمان و هرکجا که نیاز به پیگیري، مداخله، مباحثه، مذاکره، مکاتبه، ... 
باشد، به صورت کارشناسي و قانوني اقدام خواهد کرد.

بار دیگر برخود الزم می دانم که  از همه اعضای  بازنشسته، مستمری بگیر، 
وظیفه بگیر و خانواده آنان تقدیر و تشکر کرده و از درگاه خداوند متعال 

سالمتی و موفقیت روزافزون شما را خواستارم.

در پی درگذشت جانباز سرافراز مرحوم سردار حاج سید جالل صادقیان 
معاون اسبق هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران، حجت االسالم والمسلمین سید علیرضا ادیانی با خانواده 

ایشان دیدار و از آنها دلجویی کرد.
در این دیدار صمیمانه که سردار ساور معاون هماهنگ کننده سازمان 
عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و جمعی از معاونین 
و مدیران سازمان نیز حضور داشتند، حجت االسالم والمسلمین ادیانی 
ضمن عرض تسلیت به خانواده این جانباز سرافراز، با اشاره به برخی ویژگی 
های مدیریتی و شخصی آن مرحوم، گفت: ایشان فردی والیی، انقالبی، 
مخلص و متعهد به نظام و انقالب بود و در دوران خدمت و مدیرت در 
سازمان عقیدتی سیاسی نیز کارهای ماندگاری صورت داده است که 

انشاءاهلل ذخیره ای برای آخرت این عزیز فقید باشد.
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 معاون آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی کشور بابیان اینکه سردار اشتری همواره بر تکریم اعضای وابسته تاکید دارند، 
گفت: بازنشستگان الگوی استقامت و اقتدار شاغالن فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران هستند.

بازنشستگان الگوی استقامت و اقتدار شاغالن فرماندهی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران هستند

معاون آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی کشور:

قدردانی  بازنشستگان، ضمن  نشست صیانتی  در  فریبا  رضا  سردار 
از زحمات و تالش های چندین ساله همکاران بازنشسته در دوران 
خدمت برای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، گفت: همه ما روزی 
به افتخار بازنشستگی نائل خواهیم شد، اما وقتی این افتخار ارزش 
بیشتری پیدا می کند که در زمان خدمت توانسته باشیم با تالش 
مجاهدانه و خدمات شایسته خود، کارنامه درخشانی به جای گذاشته و 

رضایت خداوند و مسئوالن خود را جلب کرده باشیم.
وی با بیان اینکه خدمت به بازنشستگان امید و انگیزه را در کارکنان 
افزایش می دهد، افزود: پیرو تدابیر و فرمایشات مقام معظم رهبری 
حضرت امام خامنه ای عزیز) مدظله العالی(، حفظ و کرامت و عزت 
از  بهره گیری  بگیران،  مستمری  و  بازنشستگان  معیشت  تأمین  و 
نظرات و تجارب مفید آن ها سرلوحه عمل همه دستگاه های ذی ربط 
ازجمله نیروهای مسلح باید قرار گیرد و در جای دیگر نیز می فرمایند، 

بازنشسته از شاغل جدا نیست، بازنشسته آیینه شاغل است.
 معاون آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
با اشاره به برگزاری جلسات طرح های تحول آفرین در حوزه اعضای 
وابسته به ریاست فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران و تأکید 
ایشان بر توجه ویژه همه مدیران به مسائل و مشکالت آنان، افزود: 
به نظام  را صرف خدمت  بهترین دوران عمر خود  وابسته  همکاران 

و انقالب کرده اند، تکریم و رسیدگی به مشکالت بازنشستگان باید 
به عنوان یک اولویت، سرلوحه کار مسئوالن قرار گیرد.

سردار فریبا در ادامه با اشاره به اینکه همکاران بازنشسته همچون 
گذشته سربازان این نظام و والیت هستند، خاطرنشان کرد: حتماً 
استفاده  بازنشستگان  مهارت  و  تجارب  از  باشد  نیاز  که  هرکجا 
خدمتی خواهد شد، بازنشستگان مظهر استقامت و گنجینه پربار 
راه شاغالن  ارزشمند آن ها چراغ  و تجربیات  بوده  و دانش  تجربه 
است، باید با تبیین جایگاه ویژه بازنشستگان از این ثروت باارزش، 

کمال استفاده را برد.
به گفته این مقام انتظامی، بازنشستگی پایان راه نبوده بلکه آغاز انتقال 
تجارب به آیندگان است و اگر این روحیه در بین ما جاری باشد در 
این صورت سازمان می توانند با بهره مندی از تجربیات گران بهای این 

افراد، دررسیدن به اهداف خود باثبات بیشتری حرکت کند.
شاغالن  اقتدار  و  استقامت  الگوی  را  بازنشستگان  فریبا  سردار 
فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران دانست و خاطرنشان کرد: 
بازنشستگان در دوران خدمت خود تجربیات گران بهایی به دست 
آورده اند که یکی از برنامه های این معاونت بهره گیری از تجربیات این 
عزیزان در زمینه آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی است  که 

باید از این تجربیات در راستای پیشبرد اهداف پلیس، استفاده کرد.
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رئیس مرکز ایثارگران معاونت نیروي انساني فرماندهي کل انتظامي ج.ا.ا ازاعزام خانواده محترم 
شهداء، جانبازان، اعضاء وابسته و کارکنان شاغل به اردو راهیان نور جنوب کشور خبر داد.

یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون با حضور سردار سرتیپ پاسدار 
محمد شرفی رئیس هیئت مدیره برگزار شد

اعزام کاروان راهیان نور جنوب کشور با شعار »ما مقتدر هستیم«

جلسه 188  هیئت مدیره کانون برگزار شد

رئیس مرکز ایثارگران معاونت نیروي انساني فرماندهي کل انتظامي ج.ا.ا. خبر داد:

با حضور سردار سرتیپ پاسدار محمد شرفی :

رئیس مرکز ایثارگران فرماندهي انتظامي ج.ا.ا گفت: به منظور اجراي زیارت با 
معرفت همراه با سالمت زائران سرزمین هاي نور و در راستاي ترویج  ارزش 
ها و آرمان هاي دوران دفاع مقدس اردوي عظیم فرهنگي راهیان نور جنوب 
کشور در استان خوزستان با حضور خانواده هاي معظم شهدا و ایثارگران، 
اعضاء وابسته و خانواده محترم شاغلین با شعار »ما مقتدر هستیم« به میزباني 

اردوگاه میثاق با شهداي شهرستان آبادان برگزار خواهد شد.
وی افزود: به منظور رعایت شیوه نامه ها و محدودیت هاي کرونا در سطح 
کشور متقاضیان حضور در اردو راهیان نور مي بایست حداقل دو دوز 
واکسن کرونا را تزریق نموده و مدیران کاروان از ثبت نام و اعزام فاقدین 
کارت تزریق کرونا خودداري خواهد نمود. در همین راستا و به منظور 
هماهنگي مطلوب بین عوامل دست اندرکار اجرائي اردو راهیان نور، در هر 
یک از کاروان ها یک نفر به عنوان مدیر کاروان، یک نفر روحاني، یک نفر 

بهیار پیش بیني گردیده است.
سردار یونس عبدي خاطر نشان کرد: متقاضیان اعزام ساکن در استان ها 
با مراجعه به اداره ایثارگران فرماندهي انتظامي و کارکنان شاغل در پلیس 

هاي تخصصي با حضور در 
فرماندهي پشتیباني قرارگاه 
ستاد انتظامي کشور نسبت 
به انجام مراحل ثبت نام اقدام 
نمایند. کاروان هاي اعزامي 
در قالب 5 دوره  به مدت 4 

روز از یادمان هاي مستقر در شهر هاي آبادان، خرمشهر و سوسنگرد 
بازدید خواهند نمود و کلیه هزینه هاي ایاب ذهاب از مبداء تا مقصد و 
بالعکس ، اسکان و پذیرائي در اردوگاه میثاق شهداء توسط قرارگاه راهیان 
نور فرماندهي انتظامي ج.ا.ا  پرداخت و در این خصوص مبلغي از متقاضیان 

اخذ نخواهد شد.
بازدید از یادمان هاي شهید سبحاني، شهید مصطفي چمران، شهداي 
هویزه، شهداي والفجر8)اروندکنار(، شهداي نهرخین و شلمچه، شهداي 
طالئیه، شهداي عملیات رمضان)پاسگاه زید( از برنامه هاي پیش بیني 

شده طي 4 روز حضور زوار در استان خوزستان مي باشد.

یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون با حضور سردار 
سرتیپ پاسدار محمد شرفی رئیس هیئت مدیره، سردار مسعود جعفری 
نسب رئیس کانون وسردار ولی اهلل بهزادنیا، امیر بازنشسته قدرتعلی 
حشمتیان، سردار بازنشسته مسعود کیومرثی، سرهنگ بازنشسته پاپی 
حسین امینی تاری، سرهنگ بازنشسته داود شعبانی و سرهنگ بازنشسته 
علی اکبر رجبی اعضای هیئت مدیره روز 23 اسفندماه در دفتر رئیس 

کانون بازنشستگان انتظامی ج. ا. ایران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که به عنوان آخرین نشست اعضای هیئت مدیره 
در سالجاری و اولین جلسه با حضور رئیس جدید کانون برگزار می شد، 
عملکرد مثبت و جهادی سردار جعفری نسب طی دوران خدمت در 

فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تشریح شد.
در ادامه رئیس کانون گزارشی از عملکرد 11 ماهه کانون، کلیات جلسات 

سال 1400 هیأت مدیره و  مصوبات ارائه کرد.
تغییرات اساسی در امور رسیدگی به مشکالت اعضای وابسته و ارائه راهکار 
برای ارتباط مؤثر و مفید با هیأت رئیسه، فرماندهان، معاونین و مدیران 
انتظامی ج. ا. ایران برای رفع نارسائی ها و مشکالت آنان از موضوعاتی بود 

که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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سردار سرتیپ حسین رحیمی در پیامی انتخاب سردار مسعود جعفری نسب به ریاست کانون بازنشستگان 
انتظامی ج.ا.ایران را تبریک گفت.

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ا. در دومین جلسه برخط روسای کانون های استان ها گفت: آمده ایم 
تا شعار تکریم و ارتقای منزلت و معیشت بازنشسته را در عمل محقق کنیم.

پیام تبریک فرمانده انتظامی تهران بزرگ به مناسبت انتخاب 
سردار جعفری نسب به ریاست کانون بازنشستگان

آمده ایم تا شعار تکریم و ارتقای منزلت و معیشت بازنشسته را در عمل محقق کنیم

دومین جلسه برخط روسای کانون های استان ها با رئیس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

دومین جلسه برخط روسای کانون های استان ها با رئیس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

سردار سرتیپ حسین رحیمی در پیامی انتخاب سردار مسعود جعفری 
نسب به ریاست کانون بازنشستگان ناجا را تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است:
فرمانده  توسط  بزرگوار  و  عزیز  برادر  آن  شایسته  و  نیکو  انتصاب 
محترم کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران در جایگاه رئیس کانون 
سوابق  و  تعهد  از  نشان  که  ج.ا.ا.  انتظامی  فرماندهی  بازنشستگان 
ارزشمند شما دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم و 
از درگاه ایزد منان عزت و سربلندی همه خدمتگزاران اسالم و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران را مسئلت و برای جناب عالی مزید 
توفیقات خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت 

رشد و شکوفای ایران اسالمی را خواستاریم.

این امر موجب دلگرمی و خرسندی وافر اینجانب و همکارنتان در 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گردید. رجا واثق داریم با عنایت به 
تجربیات ذی قیمت و در خور تحسین، والیی همراه با تعهد، با وجود 
مشخصه های ارزنده چون توکل به خداوند متعال، روح بلند و اراده 
قوی و مصمم، شهادت و شجاعت برای انجام کارهای بزرگ، با انگیزه 
باالی درونی و روحیه مسئولیت پذیری چون گذشته زینت و اعتبار 

مسئولیت خواهید گردید.
امید است در پناه خداوند سبحان و در ظل توجهات خاصه بقیه اهلل 
االعظم اروحناله الفدا تحت رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری 
و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت اله امام خامنه ای )مدظله 

العالی( همواره پیروز و سربلند باشید.

برخط  جلسه  دومین  در  ج.ا.ا.  انتظامی  بازنشستگان  کانون  رئیس 
روسای کانون های استان ها با اشاره به دیدار سردار گودرزی رئیس 
سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح گفت: ایشان برای تبریک انتصاب 
اینجانب تشریف آورده بودند و جلسه بسیار خوبی داشتیم. قرار است 
در تعامل با آن سازمان برنامه های خوبی برای بازنشستگان تدارک 

ببینیم.
وی افزود: ما با ساتا و سابا تعامل خوبی داشته و خواهیم باشیم و 
روسای کانون ها نیز باید در استان چنین جلساتی را به طور مستمر 

داشته باشند.
سردار جعفری نسب با طرح این موضوع که باید کاری کنیم بازنشسته 
در زمان ورود به کانون احساس کند به خانه خود آمده است، تصریح 
کرد: این اراده در کارکنان کانون وجود دارد که خدمت خوب و با 

ارزش ارائه دهند.

وی با تاکید بر اینکه آمده ایم تا شعار تکریم و ارتقای منزلت و معیشت 
بازنشسته را در عمل محقق کنیم، گفت: انشااهلل در سال آینده همه 
همکاران پای کار هستند تا بتوانیم ماموریت هایی که به هویت بخشی 

کانون کمک می کنند بخوبی ارائه دهیم.
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ا. در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به اقدامات حوزه خدمات رفاهی و کارت های ایثار -که 
از سواالت روسای کانون ها در این جلسه بود-، گفت: در خصوص 
طرح ایثار و خدمات رفاهی قرار شد جلسه ای با حضور سردار شرفی و 
همه دست اندرکارانی که باید خدمت ارائه کنند، برگزار شود، تا برنامه 

ریزی مناسبی صورت گیرد.
وی در خصوص طرح خادمین اربعین نیز گفت: خوشبختانه سردار 
شرفی از این طرح استقبال کرد و الزم است تمامی توان خود را بکار 

بگیریم تا این طرح به بهترین نحو سازماندهی و اجرا شود.
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معلمی؛ میثاق با پیامبران

حضرت علی علیه السالم در چند حدیث مشابه فرموده اند :))خداوند 
پیش از آن که پیام آموختن را از نادانان گرفته باشد، میثاقی با دانایان 

بسته است که آموزش دهند((.
نادان ها موظف به آموختن هستند. نادانی نسبت به افراد  بنابراین اوالً 
الهی  به معدن علم  آنان که  و موضوع های مختلف نسبی است و جز 
همیشه  برای  ما  همه  پس  نیست،  مطلق  دانای  کسی  پیوسته اند، 

دانش آموزیم.
ثانیاً بیش و پیش از آن که نادان موظف به دانا شدن باشد، دانا مکلف به 

آموزش اوست دانایان همیشه باری گران تر به دوش داشته و دارند.
ثالثا و از همه مهم تر، این تعلیم و آن تعلم خواست و پیمان الهی است. 
خداوند از پیامبران هم پیمان گرفته بود که تا می توانند امت را معلمی 
کنند و از آموختن آنچه می دانند دریغ نورزند وگرنه مردم نیز بی اعتنا 
به حقیقت گشته و آن را به بهایی اندک خواهند فروخت. پیمان شکنی 
نکنی، لذت وفای به عهد را از دست ندهیم و باور کنیم که معلمی شغل 

انبیاء است.

برگرفته از کتاب درس های ماندگارـ  دکتر محسن اسماعیلی
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چندی پیش هنگام عبور از چهار راهی نحوه برخورد یک همکار 
گرامی با راننده ای متخلّف توجه مرا جلب کرد بی اختیار ایستاده و 
گوش دادم » برادر عزیز اینجا محل عابرین پیاده است ، میدانید که 
باید قبل از رسیدن به چهار راه و خط کشی توقف فرمائید خواهش 
می کنم تکرار نکنید . « راننده عذرخواهی کرد و گفت ببخشید 

اشتباه کردم ناخودآگاه بود تکرار نخواهد شد تشّکر می کنم . 
بارها از جانب همقطاران دیده ام  البته  این مذاکره معقول که 
در روحیه ام اثر بسیار خوبی گذاشت و در این اندیشه بودم که 
اینچنین نحوة تذّکر از جانب پلیس در صحنه های مختلف انجام 
وظیفه تا چه حد به وجهه اجتماعی پلیس می افزاید ، چقدر خوب 
، پسندیده و ارزشمند است در حقیقت این رفتار و گفتار ایفای 
نقش معلمی پلیس در اجتماعی به مفهوم واقعی است . طبیعی 
است اینچنین رفتار معقول و منطقی اجراء مقررات را تسهیل 
می کند و آثار و نتایج بسیار مطلوبی دارد . لزوم اعمال قدرت ، 
شجاعت ، قاطعیت در برخورد با افراد شرور و بر هم زنندگان نظم 
و امنیت مغایرتی با اینچنین رفتار ندارد . کاربرد سلوک انسانی 
و ادب و اخالق جامعه را و بخصوص متخلفین و قانون گریزان را 
اصالح می کند ، در عین حال مؤید اصالت ، نجابت و شخصیت 
کادر خدمتگزاران نیروی انتظامی است بطوریکه مردم آنانرا بعنوان 
یاور و پشتیبان و تکیه گاه امن خود احساس می کنند و بدون 
تردید در ایجاد نظم و امنیت در جامعه مؤثر بوده اعتماد مردم را 
جلب می نماید ، تقلیل تخلّفات و ناهنجاری ها موجب می گردد .

مردم عادی خصائص پسندیده و خوش رفتاری شان در دائره 
محدود کسان و آشنایان جلوه می کند و تأثیر اجتماعی چندانی 
شاید نداشته باشد اّما در افرادی که بمناسبت شغلی با توده های 

مردم سر و کار دارند و خدمات خطیری چون حفظ نظم و امنیت 
در جامعه را بر عهده دارند تجلی بیشتری دارد حتی قانون گریزان 
و متخلفین از مقررات و قوانین و برهم زنندگان امنیت و آسایش 

مردم را از عمل خود شرمسار و نادم می سازد . 
خونسردی ، خویشتن داری و برخورد مؤدبانه و پرهیز از خشونت 
و پرخاشی گذشته از اثرات مطلوب تر حمایت و پشتیبانی مردم 
را همراه داشته محبوبیت و منزلت خدمتگزاران را صد چندان 

فزونی می بخشد . 
در حقیقت پلیس مدرس ، معلّم کارآزموده و نماینده ای از مدیران 
کشور است که اعتبار و مرتبت یک کشور را اعتالء می دهد مظهر 
و نمونه یک پدر فاضل و فهمیده و یک مادر مجّرب و تحصیل 
کرده و با شخصیت است که آرمان مقدس یک ملّت بشمار می 
رود . هر چقدر که وجود اینچنین پدران و مادران با سطح فکر 
بلند در کانون خانواده مقنـم ، ضروری بوده و موجبات بار آمدن 
فرزندانی اصیل و نجیب و تربیت شده و افتخار آفرین برای یک 
سرزمین است پلیس معقول ، مؤدب و واجد فضائل اخالقی هم 

موجب سربلندی و مباهات برای آن سرزمین می گردد .
در کمال خرسندی باید گفت که در جامعه کنونی ما مسئولین 
امر در سطح مدیریت سازمانهای انتظامی از شخصیتهائی برجسته 
و شایسته و مّتصف به خصائص عالیه انسانی برگزیده شده اند و 
تسری ارشاد رهنمونی و مراقبت و سرپرستی آنان در ارکان و 

مراکز خدمی سازمان مشهود و کاماًل مؤثر جلوه گر است .
توفیق روز افزون همه عزیزان را در مراحل زندگی و خدمت از 

خداوند متعال مسئلت میداریم .

پایگاه مردمی پلیس 
سرهنگ بازنشسته دکتر فیروز علیزاده منصوری



فصل بهار فرصتی مناسب در اختیار سالمندان قرار می دهد که 
پیاده روی کنند. درواقع سالمندان می توانند در این فصل زیبا 

بدون دغدغه بیماری و دیگر مشکالت راه بروند.
بسیاری از سالمندان در فصل هایی مثل زمستان به علت لغزندگی مسیر ها 
و بارش برف، در پاییز به علت وجود بیماری های ویروس و در تابستان به 
علت گرمای بیش از حد از قدم زدن ناتوانند یا اساسا تمایلی به این کار 

ندارند بر این اساس بهار برترین فصل سال برای پیاده روی است.
یکی از دالیلی که باعث می شود بهار فصلی ایده آل برای پیاده روی 
سالمندان باشد این است که زمین ها لغزنده، پرریسک و خطرناک نیستند 
و سالمند با آرامش قادر به پیاده روی خواهند بود. موضوع مثبت دیگر، 
دمای مناسب هواست درواقع دمای هوا در ایده آل ترین حالت خود )نه 
سرد و نه گرم( قرار دارد و در نتیجه افراد سالمند با آرامش ورزش خواهند 

کرد و نگران سرماخوردگی یا گرمازدگی نیستند.
افزون بر این ها، مناظر در فصل بهار بسیار زیبا هستند و سالمند می تواند 
از مناظر لذت ببرد و ورزش کند. درواقع دیدن گل ها و گیاهان زیبا در این 
فصل برا سالمندان انگیزه ورزشی ایجاد می کند و بهتر است سالمندان در 

این وضعیت ورزش کنند.
بیماریهای فصل بهار که به سراغمان می آیند کدامند؟

با گرم شدن هوا و شکوفه دادن گل ها ، اغلب ما شاهد بیماران مبتال به 
بیماری های فصل بهار  ، بیماریهای چاقی ، آلرژی و پوست و مشکالت 
چشمی و گوارشي هستیم . معموال  بهار با گرمي هوا و طوالنی شدن روز 
و افزایش فعالیت هاي کاري باعث به وجود بیماری ها و مشکالت سالمتی 
می شود بنابراین در فصل بهار نیز همانند زمستان باید آمادگی الزم براي 

کاهش بیماري هاي بهاري داشت تا از این فصل نهایت لذت را برد. 
شایع ترین بیماری های فصل بهار

. آلرژی
آلرژی یکی از شایع ترین بیماری های بهاری است. شکوفه و گرده هاي 
گیاهان و درختان شناور در هوا از طریق بینی به چشم ها و حتی ریه های 
می روند و باعث عطسه ، بثورات پوستی ، خارش چشم ، آبریزش یا انسداد 
بینی ، گرفتگی قفسه سینه یا سرفه مي شوند که همگي این موارد از عالئم 

رایج آلرژی است. 
براي رفع الرژي باید:

. هنگام بیرون رفتن صورت خود را بپوشانید.
. قبل از خواب استحمام کنید )گرده گل از طریق لباس و پوست حرکت 

می کند(
. اگر عالئم الرژي بدتر شد به پزشک مراجعه کنید.

. گاستروانتریت از بیماری های فصل بهار
گاستروآنتریت یکی دیگر از بیماری های شایع فصل بهار است  این بیماری 

مرتبط با التهاب معده و روده کوچک است و عالئم رایج آن تب ، حالت 
تهوع ، خستگی ، سردرد و گرفتگی است این بیماری ویروسی مسری 

است و از طریق تماس نزدیک با فرد آلوده منتقل مي شود. 
براي رفع آن باید:

. رعایت بهداشت شخصی . خوردن غذاهای خانگی 
. شستن مرتب دستها

. استفاده از مواد ضدعفونی کننده 
اگزما

اگزما بیماری پوستي است که پوست قرمز، خارش و ملتهب می کند و 
اغلب در اثر تماس با مواد حساسیت زا )گرده ها( ایجاد می شود. عالئم 
اگزما خارش شدید مي باشد که هیچ راه حلی برای درمان آن وجود ندارد.

براي رفع آن باید:
. اعمال کمپرس خنک 
. مرطوب کردن پوست 

. پوشیدن لباس های گشاد و ترجیحاً نخی 
سرماخوردگی

سرماخوردگی اغلب در فصل زمستان رخ مي دهد اما در بهار نیز از آن 
نمي توان در امان ماند.  سرماخوردگي در اثر عفونت هاي  بیني ،سینوس 
ها ، گوش و گلو ایجاد مي شود و عالئم آن شامل تحریک بینی، گلو درد، 
سردرد، فشار گوش، از دست دادن اشتها و سرفه است. ویروس ها بیشترین 
عامل سرماخوردگي در بهار هستند و باعث 40-10٪ سرماخوردگی ها مي 

شوند.
براي رفع آن باید:

. شستن مرتب دستها 
. خودداري از دست زدن به صورت 

. خودداري از ارتباط با افراد سرماخورده 
آسم

آسم یکی از بیماری های بهاري است که در آن مجاری تنفسی ریه ها 
باریک و ملتهب می شوند. و به راحتي گرده ها و هاگ های کپک گیاهان 
در بدن استنشاق می شوند و باعث حمله آسم و عالئمی مانند تنگی نفس 

، خس خس سینه و سفت شدن قفسه سینه مي شود. 
براي رفع آن باید:

. ودن در فضای باز را محدود کنید 
. همیشه اسپری آسم داشته باشید

. مراجعه به پزشک 
اگر نسبت به بیماریهای فصل بهار حساس هستید حتما مراقب  خود 
باشید و پیشنهاد می شود دست ها را مرتبا بشویید  و از خوردن غذاهاي 

رستوراني خودداري کنید همچنین چکاپ کامل بدن انجام دهید.

سالمندان در فصـل بهـار پیاده روی کنند
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مصاحبه با پیشکسوت شاعر آقای الیاس ملک پور

ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید .
الیاس ملک پور فرزند زلفعلی متولد1346 دارای مدرک تحصیلی دیپلم 
تجربی ساکن تبریز می باشم و از پرسنل کمیته و با 30سال خدمت 
افتخار بازنشستگی را کسب نمودم ، در حوزه شعر ادبیات و عرفان فعال 
هستم و این نعمت را به پاس استفاده از  علما و همکاران گرامی کسب 

نموده ام و شکر گزار همه می باشم  
بنده از زمانی که خودم را شناخته ام عالقه وافری به حوزه ادبیات 
داشتم و مطالعاتم را در این حوزه  افزایش دادم  و حتی سعی می کردم 
گفتگوهایم را با شعر به طرف مقابل  انتقال دهم و این رفتار ادبی نیز 
از طرف دیگران  مورد حمایت معنوی قرار می گرفت که خود انرژی 
مضاعفی برایم  مهیا می ساخت . با توجه  به اینکه در حوزه دین و عرفان  
شعر می سرایم ؛ ضرورتا آشنایی به زبان های عربی و فارسی و ترکی از 
اهمیت بسزایی برایم برخوردار بود و همیشه سعی داشتم در این حوزه 
زبان ها اطالعات کافی داشته باشم که بحمداله  با همت و پشتکار 

توانستم  ارتقا ادبی یابم .
در صورت امکان  چند بیت از شعربرای مزید استحضار همکاران 

بفرمایید .
ضمن عرض ارادت خدمت همکاران بزرگوار  چند بیت با عنوان شعری 

) می بینم ( تقدیم می کنم .
،،،،،،   می ببنم   ،،،،،،،،

در  سرا پردهء  دل عکس  تو  را  می بینم
کس نداند که در این پرده چه ها می بینم

نقش  نقاش ازل در همه جا  منبسط است
هر کجا  می نگرم نور خدا می بینم

ماَخلَق  واصف اوصاف خدای  احد  است
رُب االرباب ازل را همه جا می ببنم

اندر آئینهء دل نور رخش منکشف است
لیک در جام جم عشق صفا می بینم

واصفان صفتش عاجز از اوصاف  و ثنا
عاکفان  حرمش را به دعا می بینم

روح عشاق شهیدان سبیل  اهلل را
در حریم حرمش مرغ هما   می بینم

او عزیز است و قدیر است، َو یَبقی َوجهک
ما سوا را  همه  محکوم فنا   می بینم

مالک روز جزا دادگر و داد ستان
قاضی عادِل  بی چون و چرا   می بینم

شافع روز جزا پنج تن آل عباست
این شفیعان خدا  را شهدا می بینم

مسلخ  عشق  شهیدان خدا  کوی مناست
سر بداران بال را به منا می بینم

مصاحبه با یک نخبه فرهنگی
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پیشکسوت جمشید مسیب زاده ) تخلص : قوجا آغالر (

مظهر و منظر عشاق بال کرب و بالست
عشق را از حرم عقل جدا می بینم

قبلهء عشق ملک پور همان کرب و بالست
من در  آن  قبله نما  شمس  هدا   می بینم

                                        پنجم دیماه 1400
شعر دوم ویژه بازنشسته ها 

)))بازنشسته(((
هماره در ره حق، با خداست بازنشسته

امیر  قافله  و رهنماست  بازنشسته
همیشه شاکر لطف  خدای بی  همتاست

توکلش  به خدای متعال است بازنشسته
به پاس عشق وطن کوله بار تجربه بردوش

به عشق رهبر خود مبتالست بازنشسته
هماره   گوش  به  فرمان  سید  سادات

امام خامنه  ای  را  فداست  بازنشسته

به پیش ناکس و کس درد خودنمیگوید
موقر است وامین، با حیاست بازنشسته

به خون پاک شهیدان هماره مظلوم است
ز سوز  دود دلش در نواست  بازنشسته

حقوقشان کم و لیک، خرجشان فراوان است
چرا ز شاغل هم سطح، جداست بازنشسته

کجاست  مدعیان  حقوق   همسان  ساز
به حقِّ حقهء خود  آشناست   بازنشسته

به وقت جنگ همه  شیر جبهه ها  بودند
شهید و شاهد این جبهه هاست بازنشسته

قسم به خون شهیدان بی سر و بی دست
هماره  ناله کنان  در عزاست   بازنشسته

ملک پور از غم کرب و بال دلت خون است
چرا که  عاشق کرب و بالست  بازنشسته

الیاس ملک پور آذربایجان  شرقی - تبریز

یورقون نفسیم کتابی است که توسط جمشید مسیب 
زاده در سال 1397 توسط انتشارات یاس بخشایش  

در شهر قم انتشار یافته است .

نام کتاب:   یورقون نفسیم ) نفس خسته (
نویسنده: جمشید مسیب زاده ) تخلص : قوجا آغالر (

به  سال 1363  در  و  اهر  شهرستان  متولد 1343 
اقتخار  به   1389 سال  ودر  استخدام   ژاندارمری 
در  حاضر  ودرحال  است   آمده  نایل  بازنشستگی 

شهرستان تبریز سکونت دارد .
تاریخ چاپ:  در سال 1397 توسط انتشارات یاس 

بخشایش  در شهر قم انتشار یافته است .
موضوع : شعر ترکی - ایران - قرن 14
شماره کتابشناسی ملی : 5086345

تعداد صفحات:238 صفحه

معرفی کتاب یک نخبه فرهنگی
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پرسـش و پاسـخ های 
حقـوقی

معاونت حقوقی و معاضدت قضایی

پرسش : مصادیق عسر و حرج زوجه ) زن ( در قانون چه 
مواردی است ؟ 

پاسخ :  1ـ   ترک زندگی مشترک توسط شوهر حداقل بمدت 6 ماه 
متوالی یا 9 ماه متناوب بدون عذر موجه .

ـ  اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتالی او به مشروبات الکلی و امتناع زوج   2
از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص 
پزشک برای ترک اعتیاد الزم بوده است . در صورتی که زوج به تعهداتش 
مبنی بر ترک اعتیاد عمل نکند یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات 

الکلی یا موادمخدر روی آورد ، با درخواست زوجه انجام خواهد شد . 
3ـ   محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر .

4ـ   ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً 
با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

5 ـ  ابتأل شوهر به بیماری های صعب العالج روانی یا مسری یا هر 
عارضه صعب العالج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند ، مثل 
بیماری ایدز . ضمناً عالوه بر این موارد ، در هر موردی که دادگاه 
تشخیص دهد ، زن در عسر و حرج قرار گرفته ، با درخواست زوجه 

حکم طالق صادر می کند .
پرسش : چه نوع معامله ای از نظر قانون ، معامله ربوی است و 

مجازات آن چیست ؟ 
پاسخ :  در دین مبین اسالم ، ربا یکی از گناهان بسیار بزرگ به شمار 

می رود و گستره حرمت آن غیر از رباخواران شامل : ربا پردازان ، 
شاهدان و نویسندگان اسناد ربا نیز می شود . قانونگذار جمهوری 
اسالمی ایران در اصل 49 قانون اساسی دولت را مکلف به مقابله با 
ربا دانسته و در همین راستا ماده 595 قانون مجازات اسالمی ، کتاب 
پنجم ، ربا را جرم دانسته و آن عبارت است از معامله جنس مکیل و یا 
موزون با هم جنس خود تحت هرگونه قراردادی به شرط اضافه ، و یا 
دریافت زائد بر مبنای پرداختی در وام دهنده ، ربا گیرنده و واسطه بین 
آنها عالوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و 
تا 74 ضربه شالق و نیز تعادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم 
می گردند . بنابراین باید بیان داشت چنانچه عمل موصوف مشمول 

ربا نباشد ، امکان مطالبه برای شما وجود خواهد داشت . 
پرسش : اسقاط کافه خیارات یعنی چه ؟ 

پاسخ :  در قراردادهای حقوقی اصطالحاتی وجود دارد که بیشتر افراد 
معنای آنرا متوجه نمی شوند . یکی از این اصطالحات که اهمیت 
بسیار زیادی دارد ، اسقاط کافه خیارات است . این عبارت در واقع از 
فقه گرفته شده و به معنی ساقط شدن تمام اختیارات است . به عنوان 
مثال اگر قراردادی منعقد شود طرفین این اختیار را دارند که معامله 
را فسخ کنند ، اما اگر در قرارداد اسقاط کافه خیارات آمده باشد ، با 
امضای قرارداد و پذیرش اسقاط کافه خیارات دیگر هیچ راهی برای 
فسخ یک جانبه قرارداد وجود ندارد . البته حالت شدیدتر اسقاط کافه 
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خیارات، » اسقاط خیارات ولو غبن فاحش « است یعنی شما می 
پذیرید که حتی اگر به صورت واضح و آشکار و مسلم در این قرارداد 
ضرر کردم باز هم حق فسخ معامله را ندارم . از این رو بهتر است 
بدانید که این عبارت ، کامالً به ضرر خریدار است و باید در پذیرش 

آن احتیاط کرد . 
پرسش : آیا پدر می تواند در وصیت نامه ، فرزند یا فرزندان 

خود را از ارث محروم کند ؟ 
پاسخ :  چنین وصیتی بلحاظ قانونی صحیح نیست زیرا که در ماده 
837 قانون مدنی مقرر گردیده است » اگر کسی به موجب وصیت 
یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ 
نیست « بنابراین با آوردن و قید چنین عبارتی در وصیت نامه ، پدر 

نمی تواند فرزند خود را از ارث محروم کند.
پرسش : چنانچه پدر بدون اینکه در وصیت نامه هیچیک از 

فرزندان خود را از ارث محروم کرده باشد ، در وصیت نامه قید 
نماید » تمام ارث من به فرزند ارشدم می رسد « ، آیا چنین 

وصیت نامه ای نافذ می باشد یا خیر ؟ 
پاسخ :  با اینکه پدر کسی را از ارث محروم نکرده و صرفاً تمام ارث 
را برای یکی از فرزندان خود وصیت نموده است ، در چنین شرایطی 
قانون رویه متفاوتی دارد چـرا که در ماده 843 قانون مدنی می گوید 
» وصیت زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی 

از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است « . 
بنابر این وصیت شخص فقط تا ۱/3  اموال وی قابل قبول است . یعنی 
  ترکه این 

اگر پدر وصیت نموده تمام اموال به پسر ارشد برسد ۱/3
  آن نیاز به اجازه بقیـه وراث 

2/3
وصیـت بـه او منتقل می شود اما 

 
دارد تا انتقال یابـد بهمین جهت در صورتیکه وراث اجازه ندهند 2/3

وصیت نافذ نخواهد بود . 

شهید مقصود سلطانی باالنجی در سال 1339 در روستای باالنج 
از توابع شهرستان ارومیه در خانواده ای متوسط به دنیا آمد. بعد از 
گذراندن دوران کودکی به تحصیل پرداخت و تا اخذ مدرک دیپلم با 
موفقیت به آن ادامه داد. سپس با سمت افسر ژاندارمری به خدمت 
جمهوری اسالمی ایران درآمد. او مظهر یک سرباز راستین اسالم بود و 
اعتقاد داشت که انسان باید زندگی پرثمری برای دیگران داشته باشد. 
زیر بار ظلم و ستم نرود؛ و از افراد تهیدست و ناتوان حمایت کند و 
در عمل نیز همچنان که اعتقاد داشت زندگی می کرد. او به مانند 
اکثر جوانان به ندای انقالب لبیک گفت و همگام با مردم در به ثمر 
رساندن این نهال کوشش نمود و بار ها مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 
بنا به موقعیت شغلی اکثر خدمت او در جبهه ها و مناطق جنگی 
سپری گشت و قهرمانانه در سردشت، دربند، زیوه، دره بانه در راه 
حفظ و تثبیت انقالب اسالمی مجاهدت و کوشش نمود. سرانجام در 
تاریخ1365/11/9در منطقه سرو )پایگاه هفتسار( در هنگام رویاروئی با 
عناصر ضدانقالب به کاروان شهیدان پیوست و شربت شهادت نوشید.

روحش شاد و راهش پررهرو باد

شهید مقصود سلطانی باالنجی
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 اگر شبها همه قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی.
گر سنگ همه لعل بدخشان بودی                                   

پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی
 نه هر که به صورت نکوست سیرت زیبا در اوست. کار اندرون دارد نه 

پوست.
توان شناخت به یک روز در شمایل مرد                         

که تا کجاش رسیده ست پایگاه علوم
ولی ز باطنش ایمن مباش و غره مشو                             

که خبث نفس نگردد به سالها معلوم

 هرکه با بزرگان ستیزد، خون خود ریزد.
خویشتن را بزرگ پنداری                                            

راست گفتند یک دو بیند لوچ
زود بینی شکسته پیشانی                                              

تو که بازی کنی به سر با قوچ

 پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر، کار خردمندان نیست.
جنگ و زورآوری مکن با مست                                 

پیش سرپنجه در بغل نه دست

 ضعیفی که با قوی دالوری کند، یار دشمن است در هالک خویش.
سایه پرورده را چه طاقت آن                                    

که رود با مبارزان به قتال
سست بازو به جهل می فکند                                      

پنجه با مرد آهنین چنگال

 بی هنران، هنرمند را نتوانند که بینند همچنان که سگان بازاری سگ 
صید را مشغله برآرند و پیش آمدن نیارند. یعنی سفله چون به هنر با 

کسی برنیاید، به خبثش در پوستین افتد.
کند هر آینه غیبت حسود کوته دست                            

که در مقابله گنگش بود زبان مقال

 گر جور شکم نیستی، هیچ مرغ در دام صیاد نیوفتادی بلکه صیاد خود 
دام ننهادی.

حکیمان دیر دیر خورند و عابدان نیم سیر و زاهدان سد رمق و جوانان 
تا طبق برگیرند و پیران تا عرق بکنند، اما قلندران چندان که در معده 

جای نفس نماند و بر سفره روزی کس.
اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب                                     
شبی ز معدهٔ  سنگی شبی ز دلتنگی

 سخاوت با مفسدان گناه است.
خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی                                    

به دولت تو گنه می کند به انبازی
ترحم بر پلنگ تیز دندان                                               

ستمکاری بود بر گوسپندان

هر که را دشمن پیش است، اگر نکشد دشمن خویش است.
سنگ بر دست و مار سر بر سنگ                                 

خیره رایی بود قیاس و درنگ

 کشتن بندیان تأمل اولی تر است، به حکم آن که اختیار باقیست: توان 
کشت و توان بخشید. و گر بی تأمل کشته شود، محتمل است که 

مصلحتی فوت شود که تدارک مثل آن ممتنع باشد.
نیک سهل است زنده بی جان کرد                                      

کشته را باز زنده نتوان کرد
شرط عقل است صبر تیرانداز                                           

که چو رفت از کمان نیاید باز
 حکیمی که با ُجّهال دراُفتد توقِع عّزت ندارد وگر جاهلی به  زبان آوری 

حکایاتی از گلستان سعـدی
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بر حکیمی غالب آید عجب نیست که سنگی ست که گوهر همی شکند.
نه عجب گر فرو رود نََفَسش                               

عندلیبی ُغراب هم  قفسش
گر هنرمند از اوباش جفایی بیند                            

تا دِل خویش نیازارد و در هم نشود
سنِگ بد گوهر اگر کاسه  زّرین بشکست                 

 قیمِت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

 خردمندی را که در زمرهٔ اجالف سخن ببندد شگفت مدار که آواز بربط 
با غلبهٔ دهل بر نیاید و بوی عنبر از گند سیر فرو ماند.

بلند آواز نادان گردن افراخت                               
که دانا را به بی شرمی بینداخت

نمی داند که آهنگ حجازی                                  
فرو ماند ز بانگ طبل غازی

 جوهر اگر در خالب افتد، همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد، 
همان خسیس. استعداد بی تربیت دریغ است و تربیت نامستعد ضایع. 
خاکستر نسبی عالی دارد که آتش جوهر علویست ولیکن چون به نفس 
خود هنری ندارد، با خاک برابر است و قیمت شکر نه از نی است که آن 

خود خاصیت وی است.
چو کنعان را طبیعت بی هنر بود                                

پیمبرزادگی قدرش نیفزود
هنر بنمای اگر داری نه گوهر                                   

گل از خار است و ابراهیم از آزر

 مشک آن است که ببوید نه آن که عطار بگوید.
دانا چو طبلهٔ عطار است خاموش و هنرنمای و نادان خود طبل غازی بلند 

آواز و میان تهی.
عالم اندر میان جاهل را                                  

مثلی گفته اند صدیقان
شاهدی در میان کوران است                             

مصحفی در سرای زندیقان

 دوستی را که به عمری فرا چنگ آرند، نشاید که به یک دم بیازارند.
سنگی به چند سال شود لعل پاره ای                            

زنهار تا به یک نفسش نشکنی به سنگ

 عقل در دست نفس چنان گرفتار است که مرد عاجز با زن گربز. رای بی 
قوت مکر و فسون است و قوت بی رای جهل و جنون.

تمیز باید و تدبیر و عقل و آن گه ملک                                        
که ملک و دولت نادان سالح جنگ خداست

 جوانمرد که بخورد و بدهد، به از عابدی که روزه دارد و بنهد. هر که ترک 
شهوات از بهر قبول خلق داده است، از شهوتی حالل در شهوتی حرام 

افتاده است.
عابد که نه از بهر خدا گوشه نشیند                                      

بیچاره در آیینهٔ تاریک چه بیند

 اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد، یعنی آنان که دست 
قوت ندارند، سنگ خرده نگه دارند تا به وقت فرصت دمار از دماغ ظالم 

برآرند.
َو َقطٌر َعلیٰ َقطٍر اَِذا اتََّفَقت نَهٌر                                          

َو نَهٌر َعلیٰ  نَهٍر اَِذا اجَتَمَعت بَحٌر
اندک اندک به هم شود بسیار                                             

دانه دانه است غله در انبار
 عالم را نشاید که سفاهت از عامی به حلم در گذراند که هر دو طرف را 

زیان دارد: هیبت این کم شود و جهل آن مستحکم.
چو با سفله گویی به لطف و خوشی                                      

فزون گرددش کبر و گردنکشی

 معصیت از هر که صادر شود ناپسندیده است و از علما ناخوبتر که علم 
برند  اسیری  به  چون  را  خداوند سالح  و  است  شیطان  سالح جنگ 

شرمساری بیش برد.
عام نادان پریشان روزگار                                  

به ز دانشمند ناپرهیزگار
کآن به نابینایی از راه اوفتاد                                

وین دو چشمش بود و در چاه اوفتاد
  

 جان در حمایت یک دم است و دنیا وجودی میان دو عدم.
دین به دنیا فروشان خرند، یوسف بفروشند تا چه خرند؟!

یطاَن؟ اَلَم اَعَهد اِلَیُکم یا بَنی آَدَم اَن التَعُبدوا الشَّ
به قول دشمن پیمان دوست بشکستی                              

ببین که از که بریدی و با که پیوستی



برای حفظ حریم خصوصی آنالین و امنیت در اینترنت 
یکی از قدم های اصلی حفظ امنیت  خود در شبکه های 

اجتماعی است. 
1- برخی کالهبردارن در شبکه های اجتماعی از کاربران می خواهند که 
در نظرسنجی آن ها شرکت کنند و برنده کارت هدیه رایگان یا کوپن 
تخفیف شگفت انگیزی شوند. در موارد دیگر کالهبرداران سایبری با 
پیشنهاد  شغل با شرایط شگفت انگیز از کاربران می خواهند روزمه خود 
را برایشان ارسال کنند. اگر فرستنده این پیغام ها را نمی شناسید مراقب 
باشید چه اطالعاتی را بدستشان می سپارید. احتمال دارد با وعده شغل 
دلخواه و رویایی شما را به وب سایت مخرب هدایت کنند، و یا صرفا 

بدنبال اطالعات شخصی شما هستند و...
اجتماعی  شبکه های  در  سایبری  کالهبرداران  از  دیگر  برخی   -2
حساب های جعلی بر اساس شخصیت هایی می سازند که وجود خارجی 
ندارند. آن ها شروع به گفتگو با کاربرهای واقعی می کنند تا هر چه 
بیشتر از آن ها اطالعات کسب کنند. این اشخاص حتی می توانند با 
همین حساب های جعلی نفرت  پراکنی کنند و... مراقب این حساب ها 
و موج هایی که سازماندهی می کنند باشید. اگر شخص پشت حساب 

آنالینی را نمی شناسید بسیار محتاط باشید.
3- مراقب پست هایی که در شبکه  های اجتماعی منتشر می شوند باشید. 
ممکن است حسابی خود را حساب رسمی یک شرکت معرفی کند، در 

صورتیکه اینطور نیست! حتی ممکن است آن شرکت وجود خارجی 
نداشته باشد. یا یک کالهبردار اینترنتی لینکی را در شبکه های اجتماعی 
منتشر کند با عنوان دانلود نسخه کرک شده یک نرم افزار بخصوص. یا 
پستی ببینید با هدف ظاهری تست شخصیت اینکه به کدام بازیگر در 
مجموعه هری پاتر نزدیک هستید و مثال هایی از این قبیل. ممکن است 
در یک زمان بخصوص مانند مسابقه حساس جام جهانی فوتبال، در 
شبکه  های اجتماعی لینکی برای پخش زنده ببینید! ممکن است در 
صفحه پخش زنده، درخواست اضافه کردن کارت اعتباری تان را داشته 
باشند و... این فایل ها و یا لینک ها می توانند مخرب باشند، احتمال دارد 
دستگاهتان به بدافزار آلوده شود و اطالعات حساس و مهم تان بسرقت 
رود. نسبت به پست هایی که در شبکه های اجتماعی می بینید هوشیار 

باشید.
4- بیش از اندازه اطالعات در شبکه های اجتماعی منتشر نکنید. اگر این 
عادت را کنترل کنید، دیگر نگران این نخواهید بود که اطالعات حساس، 

مهم و شخصی را منتشر کرده اید.
5- حساب های شبکه  اجتماعی را امن کنید. باید مطمئن شوید که فقط 
شما کنترل حساب تان را بدست دارید و خواهید داشت. گزینه های 
امنیتی ای مانند احراز هویت دو عامله با اپلیکیشن به امنیت حسابتان 
بسیار کمک می کند. اگر حساب شبکه ی اجتماعی خودهک شود نه 

فقط خودتان بلکه دوستانتان نیز در خطر قرار می گیرند.

نکاتی مهم در خصوص 
محافظت از خود در 
شبکه های اجتماعی
منبع : سایت پلیس فتا
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مدیرامور خدمات رفاهی کانون بازنشستگان استان آذربایجان 
شرقی از دیدار با  925نفر از پیشکسوتان سالجاری خبر داد.

سرهنگ بازنشسته الهوردی زمان بیگی گفت: در 11 ماه 
گذشته به منظور ارتقاي روحیه پیشکسوتان گرامی  و رفع 
نیازها و مشکالت احتمالی آنها، با 925 نفر  بازنشسته دیدار 

به عمل آمده است .
استان  بازنشستگان  کانون  مدت  این  طول  در  افزود:  وي 
آذربایجان شرقی این دیدار ها را با همراهی سردار فرمانده 
حفاظت  و  سیاسی  عقیدتی  رییس  و  استان  انتظامی 
اطالعات و  رییس کانون بازنشستگی استان و نمایندگان 

مجمع و کارشناسان ارشد کانون  انجام داده ؛ و در این 
دیدارها  به رسم احترام و تکریم  هدایایی به این بازنشستگان 

اهدا گردیده است .

جلسه قرارگاه تابان با حضور  معاون هماهنگ کننده، رئیس 
کانون بازنشستگان استان، نمایندگان عقیدتی سیاسی، 
حفا، معاونین ذیربط فرماندهی انتظامی استان و نماینده 
بازنشستگان در مجمع در مورخه 1400/10/7 در سالن 

جلسات فرماندهی انتظامی برگزار شد.
در این جلسه پیرامون نتیجه اقدامات مصوبات جلسات قبلی 
و موارد مطروحه جدید بحث و تبادل نظر و تصمیمات الزم 
اتخاذ و جهت اجرا به یگان های مربوطه ابالغ گردید و تاکیدا 
توسط معاون هماهنگ کننده اعالم شد حفظ حرمت و 

تکریم اعضای وابسته و خانواده آنان از ضروریات خدمتی 
بوده و یگان ها موظف به اجرای آن هستند.

مراسم تجلیل از همسران فرماندهان دوران دفاع مقدس 
استان  انتظامی  با حضور سردار حسین عبدی فرمانده 

آذربایجان شرقی برگزار شد.
نهمین محفل انس با پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت و 
پنجمین مرحله تجلیل از همسران فرماندهان دوران دفاع 
مقدس با حضور سردار حسین عبدی فرمانده انتظامی 
استان آذربایجان شرقی، نمایندگان عقیدتی سیاسی و 
حفاظت اطالعات  و رئیس کانون بازنشستگان انتظامی 
استان و خانواده های فرماندهان و پیشکسوتان دوران دفاع 
مقدس در مورخه 1400/11/3 در تاالر زمرد بصورت ویدئو 

کنفرانس همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

در این مراسم سردار عبدی از فرماندهان دوران دفاع مقدس 
و بازنشستگان و همسران آنان با اهداء لوح سپاس تقدیر 

بعمل آورد.

بازنشستگان  وضعیت  به  رسیدگی  کمیســیون  برگزاری 
نیازمند با حضـور رییس کانون بازنشستگان انتظامی استان 
و مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان برگزار 

شد.
در این کمیسیون  پرونده  12 نفر از معسـران بازنشـسـته 
نیروی انتظامی که توسط کانون استان شناسایی و جهت 

مساعدت معرفی شده بودند، رسیدگی شد.
در پایان مقرر گردید به 3 نفر از بازنشستگان نیازمند وام و به 

9 نفر کمک هزینه پزشکی ماهانه پرداخت گردد.

برگزاري جلسه قرارگاه تابان استان آذربایجان شرقی

برگزاری مراسم تجلیل از همسران فرماندهان دوران دفاع مقدس در آذربایجان شرقی

بررسی پرونده ۱۲ پیشکسوت معسر

دیدار با ۹۲۵ بازنشسته و مستمری بگیر استان آذربایجان شرقی

جلسه شوراي هماهنگی روساي 
کانون هاي نیروهاي مسلح استان  

اجتماعی  تامین  کل  اداره  در  که  جلسه  این 
نیروهای مسلح استان آذربایجان شرقی، باحضور 
روساي کانون هاي بازنشستگان نیروهاي مسلح 
نیروهاي  اجتماعی  تامین  مدیرکل  و  استان 
مسلح استان برگزار شد، اجرای برنامه های ساتا 
در سه ماهه چهارم و پیرامون برنامه های دیدار 
از بازنشستگان در منزل و ضیافت برای خانواده 
بازنشستگان متوفی و برگزاری کالس آموزشی 
زمین  بعلت  که  بازنشستگانی  فرزندان  برای 
گیر بودن از آنها مراقبت می نمایند و برنامه 
سیاحتی زیارتی جانبازان باالی پنجاه درصد 
و بازنشستگان معسر بحث و تبادل نظر بعمل 
آمد و در خصوص پیگیری برای تصویب دائمی 
شدن قانون متناسب سازی حقوق تاکیدات الزم 

معمول و مستند گردید. 

برگزاری اولین نشست کمیته معارف 

اسالمی در کانون بازشستگان استان
 در این نشست تخصصی که با حضور اعضای 
کمیته شامل فعاالن پیشکسوت حوزه معارف 
تبلیغات و عقیدتی سیاسی  استان  و معاون 
اکثریت  رای  با  شد  برگزار  شرقی  آذربایجان 
حاضر، جناب آقای یحیی رشیدی بعنوان رییس 
کمیته معارف اسالمی کانون بازنشستگی استان 

انتخاب گردید.
همچنین در این نشست تخصصی مقرر شد:

1- در راستای بهره مندی  کلیه پیشکسوتان 
از فعالیت های  حوزه معارف اسالمی  در اسرع 
وقت کانال ارتباطی با نام ثقلین پیشکسوتان 
در فضای مجازی )واتساپ ( با مدیریت کمیته 
به  الزم  اطالعات  و  گردد  اندازی  راه  مربوطه 
به عضو  جامعه هدف  رسانده شود و نسبت 

گیری در کانال مربوطه اقدام گردد.
2- نیاز سنجی  از جامعه هدف در زمینه معارف 
اسالمی در اسرع وقت برآورد و برای اقدام الزم 

در نشست بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
3- جناب سرهنگ محمد زاده معاون تبلیغات 
و روابط عمومی عقیدتی سیاسی استان  اعالم 
کرد پوشش تبلیغی مراسمات مذهبی در کانون 
استان و شهرستان ها با کمک عقیدتی سیاسی 

جاری خواهد شد.
4-در صورت امکان یک نفر از روحانیون پیشکسوت 

نیز در دیدار با پیشکسوتان حضور یابد.
5-کلیه روحانیون پیشکسوت در کانال ارتباطی 
گروه  فعالیت  در  و  عضو  پیشکسوتان  ثقلین 

سهیم گردند.
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مدیرامور خدمات رفاهی کانون بازنشستگان استان آذربایجان 
شرقی از دیدار با  925نفر از پیشکسوتان سالجاری خبر داد.

سرهنگ بازنشسته الهوردی زمان بیگی گفت: در 11 ماه 
گذشته به منظور ارتقاي روحیه پیشکسوتان گرامی  و رفع 
نیازها و مشکالت احتمالی آنها، با 925 نفر  بازنشسته دیدار 

به عمل آمده است .
استان  بازنشستگان  کانون  مدت  این  طول  در  افزود:  وي 
آذربایجان شرقی این دیدار ها را با همراهی سردار فرمانده 
حفاظت  و  سیاسی  عقیدتی  رییس  و  استان  انتظامی 
اطالعات و  رییس کانون بازنشستگی استان و نمایندگان 

مجمع و کارشناسان ارشد کانون  انجام داده ؛ و در این 
دیدارها  به رسم احترام و تکریم  هدایایی به این بازنشستگان 

اهدا گردیده است .

جلسه قرارگاه تابان با حضور  معاون هماهنگ کننده، رئیس 
کانون بازنشستگان استان، نمایندگان عقیدتی سیاسی، 
حفا، معاونین ذیربط فرماندهی انتظامی استان و نماینده 
بازنشستگان در مجمع در مورخه 1400/10/7 در سالن 

جلسات فرماندهی انتظامی برگزار شد.
در این جلسه پیرامون نتیجه اقدامات مصوبات جلسات قبلی 
و موارد مطروحه جدید بحث و تبادل نظر و تصمیمات الزم 
اتخاذ و جهت اجرا به یگان های مربوطه ابالغ گردید و تاکیدا 
توسط معاون هماهنگ کننده اعالم شد حفظ حرمت و 

تکریم اعضای وابسته و خانواده آنان از ضروریات خدمتی 
بوده و یگان ها موظف به اجرای آن هستند.

مراسم تجلیل از همسران فرماندهان دوران دفاع مقدس 
استان  انتظامی  با حضور سردار حسین عبدی فرمانده 

آذربایجان شرقی برگزار شد.
نهمین محفل انس با پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت و 
پنجمین مرحله تجلیل از همسران فرماندهان دوران دفاع 
مقدس با حضور سردار حسین عبدی فرمانده انتظامی 
استان آذربایجان شرقی، نمایندگان عقیدتی سیاسی و 
حفاظت اطالعات  و رئیس کانون بازنشستگان انتظامی 
استان و خانواده های فرماندهان و پیشکسوتان دوران دفاع 
مقدس در مورخه 1400/11/3 در تاالر زمرد بصورت ویدئو 

کنفرانس همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

در این مراسم سردار عبدی از فرماندهان دوران دفاع مقدس 
و بازنشستگان و همسران آنان با اهداء لوح سپاس تقدیر 

بعمل آورد.

بازنشستگان  وضعیت  به  رسیدگی  کمیســیون  برگزاری 
نیازمند با حضـور رییس کانون بازنشستگان انتظامی استان 
و مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان برگزار 

شد.
در این کمیسیون  پرونده  12 نفر از معسـران بازنشـسـته 
نیروی انتظامی که توسط کانون استان شناسایی و جهت 

مساعدت معرفی شده بودند، رسیدگی شد.
در پایان مقرر گردید به 3 نفر از بازنشستگان نیازمند وام و به 

9 نفر کمک هزینه پزشکی ماهانه پرداخت گردد.

برگزاري جلسه قرارگاه تابان استان آذربایجان شرقی

برگزاری مراسم تجلیل از همسران فرماندهان دوران دفاع مقدس در آذربایجان شرقی

بررسی پرونده ۱۲ پیشکسوت معسر

دیدار با ۹۲۵ بازنشسته و مستمری بگیر استان آذربایجان شرقی

جلسه شوراي هماهنگی روساي 
کانون هاي نیروهاي مسلح استان  

اجتماعی  تامین  کل  اداره  در  که  جلسه  این 
نیروهای مسلح استان آذربایجان شرقی، باحضور 
روساي کانون هاي بازنشستگان نیروهاي مسلح 
نیروهاي  اجتماعی  تامین  مدیرکل  و  استان 
مسلح استان برگزار شد، اجرای برنامه های ساتا 
در سه ماهه چهارم و پیرامون برنامه های دیدار 
از بازنشستگان در منزل و ضیافت برای خانواده 
بازنشستگان متوفی و برگزاری کالس آموزشی 
زمین  بعلت  که  بازنشستگانی  فرزندان  برای 
گیر بودن از آنها مراقبت می نمایند و برنامه 
سیاحتی زیارتی جانبازان باالی پنجاه درصد 
و بازنشستگان معسر بحث و تبادل نظر بعمل 
آمد و در خصوص پیگیری برای تصویب دائمی 
شدن قانون متناسب سازی حقوق تاکیدات الزم 

معمول و مستند گردید. 

برگزاری اولین نشست کمیته معارف 

اسالمی در کانون بازشستگان استان
 در این نشست تخصصی که با حضور اعضای 
کمیته شامل فعاالن پیشکسوت حوزه معارف 
تبلیغات و عقیدتی سیاسی  استان  و معاون 
اکثریت  رای  با  شد  برگزار  شرقی  آذربایجان 
حاضر، جناب آقای یحیی رشیدی بعنوان رییس 
کمیته معارف اسالمی کانون بازنشستگی استان 

انتخاب گردید.
همچنین در این نشست تخصصی مقرر شد:

1- در راستای بهره مندی  کلیه پیشکسوتان 
از فعالیت های  حوزه معارف اسالمی  در اسرع 
وقت کانال ارتباطی با نام ثقلین پیشکسوتان 
در فضای مجازی )واتساپ ( با مدیریت کمیته 
به  الزم  اطالعات  و  گردد  اندازی  راه  مربوطه 
به عضو  جامعه هدف  رسانده شود و نسبت 

گیری در کانال مربوطه اقدام گردد.
2- نیاز سنجی  از جامعه هدف در زمینه معارف 
اسالمی در اسرع وقت برآورد و برای اقدام الزم 

در نشست بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
3- جناب سرهنگ محمد زاده معاون تبلیغات 
و روابط عمومی عقیدتی سیاسی استان  اعالم 
کرد پوشش تبلیغی مراسمات مذهبی در کانون 
استان و شهرستان ها با کمک عقیدتی سیاسی 

جاری خواهد شد.
4-در صورت امکان یک نفر از روحانیون پیشکسوت 

نیز در دیدار با پیشکسوتان حضور یابد.
5-کلیه روحانیون پیشکسوت در کانال ارتباطی 
گروه  فعالیت  در  و  عضو  پیشکسوتان  ثقلین 

سهیم گردند.
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3آذربایجان غربی
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان اردبیل

با 208  دیدار  از  استان   بازنشستگان  کانون  رئیس 
بازنشسته، مستمری بگیر و وظیفه بگیر در سال 1400 

خبر داد.
سرهنگ بازنشسته میرتوحید آشنا گفت: در یک سال 
گذشته به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و 
مستمری بگیران و رفع نیاز و مشکالت آنها، با 208 نفر 
از بازنشسته و مستمری بگیر و وظیفه بگیر در منزل 

آنها دیدار بعمل آمد.
این  به  هدایایی  یادبود  رسم  به  دیدارها  این  در 

بازنشستگان و مستمری بگیران اهدا شده است.

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

 کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان با حضور 
مدیر کل تأمین اجتماعی نیرو های مسلح استان، مدیر 
کانون  رئیس  و  درمانی  خدمات  مدیر  بازنشستگی، 
بازنشستگان استان روز دوشنبه 20 دی ماه در محل 
اداره کل ساتای استان برگزار گردید. در این کمیسیون 
پرونده ۶ نفر از معسران بازنشسته نیروی انتظامی که 
توسط کانون استان شناسایی و جهت مساعدت معرفی 

شده بودند، رسیدگی شد.
 در پایان مقرر گردید:

1- برای 2 نفر از مستمری بگیران معسر مبالغی به 

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

موافقت شد.
بیشتر و کسب  بررسی های  نفر جهت  پرونده 2   -۳

تکلیف از سابا به جلسه بعد موکول شد.

بازنشستگان  فرهیخته  فرزندان  از  تجلیل  جلسه 
با  ماه  بهمن   2۳ شنبه  روز  استان  مسلح  نیرو های 
حضور مدیرکل و عوامل اداره بازنشستگی ساتا استان و 
تعداد 4نفر از فرزندان فرهیخته بازنشستگان فرماندهی 
مقطع  قبولی  اختراع،  زمینه های  در  استان  انتظامی 
المپیاد ورزشی  در سال 1400 در محل  و  دکتری 

ساختمان ساتا استان برگزار شد.
در این جلسه مدیرکل ساتا استان با قدردانی از زحمات 
فرزندان فرهیخته و اولیا آن ها بر استمرار پشتیبانی 

از فرزندان فرهیخته تاکید کرد. در پایان مراسم لوح 
تقدیر و جوایز نقدی به فرزندان فرهیخته اهداء گردید.

جلسه بسیج پیشکسوتان در کانون بازنشستگان انتظامی 
استان اردبیل برگزار شد.

 جلسه بسیج پیشکسوتان با حضور سرهنگ بازنشسته 
انتظامی  بازنشستگان  کانون  رئیس  آشنا  میرتوحید 
استان و سرهنگ پاسدار عبدالعلی بابایی مسئول بسیج 
پیشکسوتان سپاه حضرت عباس استان اردبیل در کانون 

بازنشستگان استان برگزار شد.
پیشکسوتان  جذب  چگونگی  پیرامون  جلسه  این  در 

انتظامی استان در بسیج پیشکسوتان و همچنین مشارکت 
آنان در طرح های اجرائی بسیج بحث و بررسی شد.

دیدار با 208 بازنشسته و مستمری بگیر در سال 1400

برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت ۶ بازنشسته معسر استان اردبیل

جلسه تجلیل از فرزندان فرهیخته بازنشستگان نیروهای مسلح استان

برگزاری جلسه بسیج پیشکسوتان

دیدار با ۴۵ بازنشسته و مستمری بگیر

کانون  مبعث  سعید  عید  مناسبت  به 
بازنشستگان استان اردبیل با ۴۵ نفر اعضای 

وابسته و مستمری بگیر دیدار نمودند.
با  اردبیل،  استان  انتظامی  فرمانده  تدابیر  با 
۴۵ نفر از بازنشستگان معسر، ایتام و معلولین 

خدمتی دیدار و از آنها تکریم شد.
اردبیل  شهرستان  در  که  دیدارها  این  در 
معاون  همراه  به  استان  کانون  رئیس  توسط 
اردبیل  انتظامی  فرماندهی  انسامی  نیروی 
دفتر  مسئول  توسط  ها  شهرستان  در  و 
نمایندگی شهرستان به همراه معاون نیروی 
انسانی فرماندهی انتظامی شهرستان صورت 
پذیرفت، پس از شنیدن دغدغه ها و مشکالت 
آنها  به  یادبود هدایایی  به رسم  این عزیزان، 

اعطا شد.
برگزاری جلسه صیانت و پیشگیری استان

جلسه صیانت و پیشگیری از اعضای وابسته 
نیروی های مسلح در اداره کل ساتای استان 

اردبیل برگزار گردید.
 جلسه صیانت و پیشگیری از اعضای وابسته 
نیروی های مسلح با حضور مسئول حفاظت 
روسای  دفاع،  وزارت  شمالغرب  واطالعات 
و  بازنشستگی  مدیر  گانه،  سه  های  کانون 
اداره  محل  در  استان  ساتای  بازرسی  رئیس 

کل برگزار شد.
و  صیانت  های  راه  پیرامون  جلسه  این  در 
های  نیروی  وابسته  اعضای  از  پیشگیری 
مسلح بحث و تبادل نظر و مقرر شد در مواقع 
ضروری هشدارهای الزم از طریق کانون ها با 
هماهنگی کانون های مرکز به جامعه تحت 

پوشش بصورت پیامکی ارسال گردد.
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در راستاي تکریم از بازنشستگان و رسیدگی به مشکالت 
این عزیزان، مراسمی تحت عنوان تجدید دیدار سردار 
خرم نیا فرمانده انتظامی استان با بازنشستگان در مجتمع 

فرهنگی الغدیر برگزار شد.
روسای  بازنشستگان،  کانون  رئیس  که  دیدار  این  در 
عقیدتی،سیاسی و حفاظت اطالعات و نماینده مجمع 
کانون نیز حضور داشتند، ابتدا تعدادي از این پیشکسوتان 
ضمن ابراز رضایت از عملکرد کانون و برگزاري اینگونه 
طرح  و  مشکالت  بیان  به  صمیمی،  هاي  نشست 

پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند.
در ادامه سردار خرم نیا با تشریح اقدامات انجام شده در 
جهت رفاه بیشتر بازنشستگان، بر لزوم پیگیري مطالبات 

آنها تاکید کرد.
از  هدایایی  اعطای  با  نیا  خرم  سردار  دیدار  پایان  در 

بازنشستگان حاضر در جلسه تجلیل کرد.

نهمین  جلسه شوراي هماهنگی پیشکسوتان جهاد و 
مقاومت استان آذربایجان غربی درمحل سالن جلسه اداره 

کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس  برگزار شد.
در این جلسه که باحضور روسای کانون های نیروهای 
مسلح استان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع 
مقدس و نمایندگان ادارات ذیربط  برگزار گردید، پیرامون 
موضوعات ایجاد پیوند عمیق و اثرگذار بین پیشکسوتان 
و جلوداران دفاع مقدس با جوانان و تشکل های مردم 
نهاد، تولید محتوا شامل اینفوگرافی و موشن گرافی از 
عملیات های دوران پرافتخار دفاع مقدس و تهیه فایل 
صوتی و تصویری از خاطرات پیشکسوتان جهت انتشار در 

فضای مجازی و هماهنگی بین کانون های بازنشستگان 
جهت ایجاد گروه در فضای مجازی سروش و واتساپ 

بحث وتبادل نظر شد.

هشتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های 
نیرو های مسلح استان آذربایجان غربی در تاریخ کانون 

سپاه شهدای استان برگزار شد.
در این جلسه که باحضور مدیرکل تامین اجتماعی و 
روسای کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح  برگزار 
گردید، پیرامون مدیریت فضای مجازی توسط کانون ها 
و جلوگیری از هرگونه تجمعات غیرقانونی ) فراخوان 
نهم اسفندماه مقابل استانداریها( توسط بازنشستگان 
قانونی  حق  اعضاء  گری  مطالبه  شد:  تاکید  و  بحث 
کانونها بوده ولی به شکل قانونی و مسالمت آمیز انجام 

می گیرد.

در ادامه این جلسه بر نحوه ارائه خدمات به همسر و 
فرزندان افراد اخراجی، نحوه پرداخت هدیه ازدواج و وام 
40 میلیون تومانی به مزدوجین و شرایط تخصیص وام 

به مستمری بگیران دختر بحث وتبادل نظر شد.

استان  مسلح  نیروهای  پیشکسوت  بانوان  همایش 
تحت عنوان طالیه داران فرهنگ فاطمی توسط بسیج 
پیشکسوتان سپاه شهدای ارومیه با حضور نماینده ولی 
فقیه در استان آذربایجان غربی و حاجیه خانم رضایی 
ازبانوان  تعدادی  و  کانون  مجمع  در  استان  نماینده 
پیشکسوت بسیجی نیروهای مسلحدر سالن اجتماعات 

بسیج برگزار گردید.
دراین همایش نماینده ولی فقیه در استان  پیرامون جایگاه 
حضرت فاطمه )ع(  و نقش بانوان در به ثمر رسیدن 

پیروزی انقالب اسالمی ایران به ایراد سخن پرداخت.

سپس مسئول بسیج  پیشکسوتان در خصوص مناسبت 
روززن و فعالیت های انجام یافته سخنرانی  ودر پایان از 

تعدادی از بانوان فعال در عرصه بسیج تجلیل بعمل آمد.

هشمین جلسه شوراي هماهنگی روساي کانون ها برگزار شد

همایش بانوان پیشکسوت نیروهای مسلح بمناسبت روز زن و تولد امام خمینی )ره(

دیدار صمیمی فرمانده انتظامی استان با پیشکسوتان

نهمین جلسه شوراي هماهنگی پیشکسوتان جهاد و مقاومت برگزار شد

برگزاری کمیسیون معیشت فرماندهی 
انتظامی استان آذربایجان غربی

کمیســیون معیشت فرماندهی انتظامی استان 
فرماندهی  کننده  هماهنگ  معاون  ریاست  به 
انتظامی و با حضور رئیس کانون استان در محل 

سالن جلسات ستاد برگزار شد.
وخدمات  معیشت  وضعیت  کمیسون  این  در 
وابسته  و  ساغل  کارکنان  برای  گرفته  انجام 
انتظامی و مشکالت مبتال به این عزیزان مطرح 

گردید و مقرر شد:
به  شده  ارائه  ورفاهی  رستورانی  خدمات   -1
شاغلین برای بازنشستگان نیز منظور و لیست 
اطالع  و جهت  تهیه  هرحوزه  توسط  خدمات 

رسانی به بازنشستگان به کانون ارائه گردد.
2-تفاهم نامه انتظامی استان با کانون وکالی 
دادگستری و کانون وکالی قوه قضائی بمنظور 
ناجا  نیازمند  به کارکنان  رایگان  ارائه خدمات 
برای بازنشستگان نیز منظور تا درصورت نیاز 
مورد  و  معرفی  کانون  طریق  از  بازنشستگان 

حمایت قرارگیرند.
همایش کوهپیمایی بازنشستگان 

شهرستان ماکو برگزار شد
شهرستان  بازنشستگان  کوهپیمایی  همایش 
ماکو از توابع استان آذربایجان غربی  با حضور 
14 بازنشسته در روز پنجشنبه تاریخ 30 دیماه  

در کوه های قوزلو، هاسون و عنسور برگزار شد.
نشاط  افزایش  باهدف  که  همایش  این  در 
اجتماعی،ترویج فرهنگ ورزش همگانی وارتقاء 
شرکت  گردید،  برگزار  بازنشستگان  روحیه 
کنندگان پس از طی مسیر تعیین شده و صعود 
به ارتفاعات، ساعاتی را به نرمش و و حرکات 

ورزشی پرداختن.
برنامه مفرح کوهپیمایی توسط  گفتنی است 
از  هرهفته  شنبه  پنج  روزهای  بازنشستگان 
ساعت 0700 الی 1100 در محل های یادشده 

برگزار می گردد.
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3استان اردبیل
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان اردبیل

با 208  دیدار  از  استان   بازنشستگان  کانون  رئیس 
بازنشسته، مستمری بگیر و وظیفه بگیر در سال 1400 

خبر داد.
سرهنگ بازنشسته میرتوحید آشنا گفت: در یک سال 
گذشته به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و 
مستمری بگیران و رفع نیاز و مشکالت آنها، با 208 نفر 
از بازنشسته و مستمری بگیر و وظیفه بگیر در منزل 

آنها دیدار بعمل آمد.
این  به  هدایایی  یادبود  رسم  به  دیدارها  این  در 

بازنشستگان و مستمری بگیران اهدا شده است.

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

 کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان با حضور 
مدیر کل تأمین اجتماعی نیرو های مسلح استان، مدیر 
کانون  رئیس  و  درمانی  خدمات  مدیر  بازنشستگی، 
بازنشستگان استان روز دوشنبه 20 دی ماه در محل 
اداره کل ساتای استان برگزار گردید. در این کمیسیون 
پرونده ۶ نفر از معسران بازنشسته نیروی انتظامی که 
توسط کانون استان شناسایی و جهت مساعدت معرفی 

شده بودند، رسیدگی شد.
 در پایان مقرر گردید:

1- برای 2 نفر از مستمری بگیران معسر مبالغی به 

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

موافقت شد.
بیشتر و کسب  بررسی های  نفر جهت  پرونده 2   -۳

تکلیف از سابا به جلسه بعد موکول شد.

بازنشستگان  فرهیخته  فرزندان  از  تجلیل  جلسه 
با  ماه  بهمن   2۳ شنبه  روز  استان  مسلح  نیرو های 
حضور مدیرکل و عوامل اداره بازنشستگی ساتا استان و 
تعداد 4نفر از فرزندان فرهیخته بازنشستگان فرماندهی 
مقطع  قبولی  اختراع،  زمینه های  در  استان  انتظامی 
المپیاد ورزشی  در سال 1400 در محل  و  دکتری 

ساختمان ساتا استان برگزار شد.
در این جلسه مدیرکل ساتا استان با قدردانی از زحمات 
فرزندان فرهیخته و اولیا آن ها بر استمرار پشتیبانی 

از فرزندان فرهیخته تاکید کرد. در پایان مراسم لوح 
تقدیر و جوایز نقدی به فرزندان فرهیخته اهداء گردید.

جلسه بسیج پیشکسوتان در کانون بازنشستگان انتظامی 
استان اردبیل برگزار شد.

 جلسه بسیج پیشکسوتان با حضور سرهنگ بازنشسته 
انتظامی  بازنشستگان  کانون  رئیس  آشنا  میرتوحید 
استان و سرهنگ پاسدار عبدالعلی بابایی مسئول بسیج 
پیشکسوتان سپاه حضرت عباس استان اردبیل در کانون 

بازنشستگان استان برگزار شد.
پیشکسوتان  جذب  چگونگی  پیرامون  جلسه  این  در 

انتظامی استان در بسیج پیشکسوتان و همچنین مشارکت 
آنان در طرح های اجرائی بسیج بحث و بررسی شد.

دیدار با 208 بازنشسته و مستمری بگیر در سال 1400

برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت ۶ بازنشسته معسر استان اردبیل

جلسه تجلیل از فرزندان فرهیخته بازنشستگان نیروهای مسلح استان

برگزاری جلسه بسیج پیشکسوتان

دیدار با ۴۵ بازنشسته و مستمری بگیر

کانون  مبعث  سعید  عید  مناسبت  به 
بازنشستگان استان اردبیل با ۴۵ نفر اعضای 

وابسته و مستمری بگیر دیدار نمودند.
با  اردبیل،  استان  انتظامی  فرمانده  تدابیر  با 
۴۵ نفر از بازنشستگان معسر، ایتام و معلولین 

خدمتی دیدار و از آنها تکریم شد.
اردبیل  شهرستان  در  که  دیدارها  این  در 
معاون  همراه  به  استان  کانون  رئیس  توسط 
اردبیل  انتظامی  فرماندهی  انسامی  نیروی 
دفتر  مسئول  توسط  ها  شهرستان  در  و 
نمایندگی شهرستان به همراه معاون نیروی 
انسانی فرماندهی انتظامی شهرستان صورت 
پذیرفت، پس از شنیدن دغدغه ها و مشکالت 
آنها  به  یادبود هدایایی  به رسم  این عزیزان، 

اعطا شد.
برگزاری جلسه صیانت و پیشگیری استان

جلسه صیانت و پیشگیری از اعضای وابسته 
نیروی های مسلح در اداره کل ساتای استان 

اردبیل برگزار گردید.
 جلسه صیانت و پیشگیری از اعضای وابسته 
نیروی های مسلح با حضور مسئول حفاظت 
روسای  دفاع،  وزارت  شمالغرب  واطالعات 
و  بازنشستگی  مدیر  گانه،  سه  های  کانون 
اداره  محل  در  استان  ساتای  بازرسی  رئیس 

کل برگزار شد.
و  صیانت  های  راه  پیرامون  جلسه  این  در 
های  نیروی  وابسته  اعضای  از  پیشگیری 
مسلح بحث و تبادل نظر و مقرر شد در مواقع 
ضروری هشدارهای الزم از طریق کانون ها با 
هماهنگی کانون های مرکز به جامعه تحت 

پوشش بصورت پیامکی ارسال گردد.
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3استان اصفهان
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ   استان البرز

سردار محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز به اتفاق 
تعدادی از معاونین و رئیس کانون بازنشستگان استان در 
تاریخ 1400/11/17 با حضور در اداره کل تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح استان با جناب مختاری مدیر کل محترم 

تامین اجتماعی استان البرز دیدار و گفت و گوکردند.
در این دیدار، مدیرکل تامین اجتماعی استان با عرض 
از  ایشان،  همراهان  و  محمدیان  سردار  به  مقدم  خیر 
تعامل و توجهات ویژه فرماندهی انتظامی استان نسبت 

به بازنشستگان و مستمری بگیران تشکر و تقدیر کرد.

فرمانده انتظامی استان البرز نیز ضمن تبریک ایام مبارک 
از زحمات و تالش مدیرکل  انقالب اسالمی  دهه فجر 

محترم تامین اجتماعی تشکر کرد.

چهل و سومین گرد همایی سالروز تشکیل کمیته انقالب 
اسالمی روز شنبه 1400/11/23 با دعوت از تعدادی از 
پاسداران پیشکسوت کمیته های انقالب اسالمی  و جمعی 
از مسئولین استان  با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز برگزار و در خاتمه 
توسط سردار محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز و 
سرهنگ دانش مقدم رئیس کانون بازنشستگان البرز به 
تعداد 150 نفر از اعضاء وابسته پاسداران کمیته انقالب 
اسالمی سابق با اهدا لوح و هدایای نقدی تقدیر بعمل آمد.

جلسه شورای هماهنگی کانون های بازنشستگان استان 
البرز با حضور روسای کانون ها و مدیرکل تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح استان در دفتر مدیریت فروشگاههای اتکا 

استان البرز تشکیل شد.
در این جلسه در خصوص مشکالت اعضا وابسته و رفع 
معضالت  و خدماتی که میبایست سازمان تامین اجتماعی 
بازنشستگان و  به  اتکا  نیروهای مسلح و فروشگاههای 

مستمری بگیران ارائه دهند بحث و گفتگو شد.
اتکا مرکزی کرج  از فروشگاه  در خاتمه اعضای جلسه 

بازدید کردند.

از ابتدای سال تا کنون 52 فقره وام ضروری برای حمایت 
از بازنشستگان با اعتبار 7 میلیارد و 150 میلیون ریال از 

محل حق عضویت ها پرداخت شده است.
امور  و  کارآفرینی  توانمندسازی،  امور  کارشناس 
تعاونی ها گفت: بحث حمایت از معیشت بازنشستگان 
از  همواره  نیازمندان  و  معسرین  به  کمک  ویژه  به 
و  بوده  بازنشستگان  کانون  تاکید  مورد  موضوعات  
هست. کانون بازنشستگان تالش داشته و دارد که با 

اجرای طرح های مختلف، به نوعی حامی بازنشستگان 
آسیب دیده باشد.

در همین راستا از ابتدای سال تا کنون بجز وام های 
توانمندسازی که توسط ساتا پرداخت می شود، 52 فقره 
وام ضروری برای حمایت از بازنشستگان در مباحثی، 
چون ازدواج، پرداخت دیون، ودیعه مسکن، هزینه های 
درمان، هزینه های تحصیل و ... با اعتبار 7 میلیارد و 150 
میلیون ریال از محل حق عضویت ها پرداخت شده است.

اعطاء مبلغ 7 میلیارد و 150 میلیون ریال وام ضروری از ابتدای سال جاری به بازنشستگان و مستمری بگیران

دیدار فرمانده انتظامی استان البرز با مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان

برگزاری مراسم سالروز تشکیل کمیته انقالب اسالمی

برگزاری جلسه شورای هماهنگی کانون های بازنشستگان نیرو های مسلح استان البرز

دیدار و دلجویی از 610 نفر از 
پیشکسوتان و مستمری بگیران استان

کانون بازنشستگان البرز از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
تا کنون  با همکاری اداره کل تامین اجتماعی 
و  بازشسته   6۱۰ از  استان  مسلح  نیروهای 

مستمری بگیر دیدار و دلجویی کردند.
در جریان این دیدار ها که با رعایت کامل پروتکل 
استماع  ضمن  گرفته  صورت  بهداشتی  های 
مشکالت و گرفتاری های این عزیزان هدایایی به 

آن ها اعطا شده است.
گزارش تصویری :

3
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ   استان اصفهان

دیدار فرمانده انتظامی استان اصفهان با 
جمعی از بازنشستگان

بازنشستگان  از  دلجویی  و  تکریم  راستای  در 
سردار  عزیزان،  این  مشکالت  به  رسیدگی  و 
محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان 
در  اسفندماه   ۸ تاریخ  در  همراه  هیئت  با 
کانون بازنشستگان استان اصفهان با جمعی از 

پیشکسوتان دیدار و مالقات بعمل آوردند.
سخنانی  در  دیدار  این  در  میرحیدری  سردار 
وضعیت  به  جدی  و  مداوم  توجه  گفت: 
بازنشستگان روحیه نشاط و سالمتی در آنها را 
تقویت نموده و این حرکت باعث سرزندگی و 

امید بیشتر برای شاغلین فعلی می گردد.
 وی افزود: بازنشستگان عزیز با تنظیم مجدد 
برنامه های زندگی و کاری خود و تعامل روافزون 
با مجموعه در حال حرکت ناجا، حضور مستمر 
در جلسات اتاق فکر در راستای پیشگیری از 
را  بازنشستگی  دوران  می توانند  جرائم  وقوع 

فعال تر و پویا تر ادامه بدهند.
در انتهای مراسم، فرمانده انتظامی استان ضمن 
دلجویی و استماع مشکالت، به گزارش تعدادی 
از بازنشستگان رسیدگی و در جهت رفع آنها 
دستورات مقتضی را به مبادی ذیربط صادر نمود.
فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک ساتا در 

تعطیالت نوروزی
مدیرکل تامین اجتماعی ن. م استان اصفهان اعالم 
کرد: دفاتر خدمات الکترونیک ساتا استان در ایام 
تعطیل به صورت کشیک آماده خدمت رسانی به 

پیشکسوتان محترم هستند.
نوروز  ایام تعطیل  حمیدرضا عابدیان گفت: در 
۱۴۰۱ دو دفتر زیر آماده خدمت رسانی به اعضای 
جامعه هدف کانون های ن. م می باشند. ضمناً در 
روز های غیر تعطیل همه دفاتر باز هستند و ساعت 

خدمت رسانی  دفاتر  ۸ الی ۱۲ است.
دفتر خیابان هشت بهشت شرقی )ابتدای خیابان 

الهور( 
دفتر سپاهان شهر )بلوار شاهد - درمانگاه شهدا(

کانون های  روسای  هماهنگی  شورای  جلسه  دهمین 
نیرو های مسلح استان اصفهان در سالن جلسات ساتا 

استان برگزار گردید.
در این جلسه که باحضور روسای کانون های بازنشستگان 
نیرو های  اجتماعی  تامین  مدیرکل   ، مسلح  نیرو های 
مسلح ، ریاست محترم عقیدتی سیاسی ساتا نیرو های 
مسلح  و نمایندگان یگان های شاغالی استان برگزار شد 

مقرر گردید:
۱- کانون های بازنشستگی نیرو های مسلح استان نظرات 
و پیشنهادات خود را در حوزه خدمات رفاهی سابا جهت 
سال ۱۴۰۱ نهایتاً تا پایان بهمن ماه به صورت مکتوب به 
اداره بازنشستگی ارسال تا پس از جمع بندی به ستاد 

سازمان ارسال گردد.
۲- جهت مزدوجین هر سال )فرزند بازنشسته( برنامه 
ضیافتی به صورت اختصاصی توسط اداره بازنشستگی 

برگزار گردد.

۳- مسابقاتی نظیر کتابخوانی در برنامه ها و شیوه نامه های 
سابا برای سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی و لحاظ گردد.

۴- با توجه به شرایط اقلیمی استان اصفهان و استقبال 
زیاد بازنشستگان محترم جهت برنامه های ورزشی، در 
در  نوردی  کویر  و  روی  پیاده  روی،  کوه  سال ۱۴۰۱ 

برنامه ها قرار گیرد.

دهمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها برگزار گردید

اعطای وام قرض الحسنه به ۲۴۳ نفر از بازنشستگان به مناسب دهه مبارک فجر

برگزاری مراسم تجلیل از همسران فرماندهان دوران دفاع مقدس در اصفهان

مسئول توانمند سازی و خدمات رفاهی کانون استان 
گرفته   صورت  پیگیری های  و  برنامه ریزی ها  با  گفت: 
در  و  استان  مسلح  نیروهای  بازنشستگی  سازمان  از 
راستای سیاست های حمایتی کانون از اعضای جامعه 
هدف تعداد 243 فقره سهمیه وام قرض الحسنه بیست 

میلیون تومانی جذب و به بازنشستگان و مستمری بگیران 
متقاضی اعطا گردید.

غالمرضا عمادی افزود: اولویت پرداخت این نوع تسهیالت 
بانکی که با کارمزد  4 می باشد با متقاضیانی است که 

تاکنون از تسهیالت قرض الحسنه استفاده نکرده اند.

مراسم تجلیل از همسران فرماندهان دوران دفاع مقدس 
با حضور سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی 

استان اصفهان برگزار شد.
با پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت و  محفل انس 
با  مقدس  دفاع  دوران  فرماندهان  از همسران  تجلیل 
حضور سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی 
کانون  مسئولین  و  مربوطه  معاونین  اصفهان،  استان 

و  فرماندهان  خانواده های  و  استان  بازنشستگان 
پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۳ 
ویدئو کنفرانس  فرماندهی بصورت  در سالن جلسات 

همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
در این مراسم سردار میرحیدری از فرماندهان دوران دفاع 
مقدس و بازنشستگان و همسران آنان با اهداء هدیه و لوح 

سپاس تقدیر بعمل آورد.
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3استان البـرز
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ   استان البرز

سردار محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز به اتفاق 
تعدادی از معاونین و رئیس کانون بازنشستگان استان در 
تاریخ 1400/11/17 با حضور در اداره کل تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح استان با جناب مختاری مدیر کل محترم 

تامین اجتماعی استان البرز دیدار و گفت و گوکردند.
در این دیدار، مدیرکل تامین اجتماعی استان با عرض 
از  ایشان،  همراهان  و  محمدیان  سردار  به  مقدم  خیر 
تعامل و توجهات ویژه فرماندهی انتظامی استان نسبت 

به بازنشستگان و مستمری بگیران تشکر و تقدیر کرد.

فرمانده انتظامی استان البرز نیز ضمن تبریک ایام مبارک 
از زحمات و تالش مدیرکل  انقالب اسالمی  دهه فجر 

محترم تامین اجتماعی تشکر کرد.

چهل و سومین گرد همایی سالروز تشکیل کمیته انقالب 
اسالمی روز شنبه 1400/11/23 با دعوت از تعدادی از 
پاسداران پیشکسوت کمیته های انقالب اسالمی  و جمعی 
از مسئولین استان  با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز برگزار و در خاتمه 
توسط سردار محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز و 
سرهنگ دانش مقدم رئیس کانون بازنشستگان البرز به 
تعداد 150 نفر از اعضاء وابسته پاسداران کمیته انقالب 
اسالمی سابق با اهدا لوح و هدایای نقدی تقدیر بعمل آمد.

جلسه شورای هماهنگی کانون های بازنشستگان استان 
البرز با حضور روسای کانون ها و مدیرکل تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح استان در دفتر مدیریت فروشگاههای اتکا 

استان البرز تشکیل شد.
در این جلسه در خصوص مشکالت اعضا وابسته و رفع 
معضالت  و خدماتی که میبایست سازمان تامین اجتماعی 
بازنشستگان و  به  اتکا  نیروهای مسلح و فروشگاههای 

مستمری بگیران ارائه دهند بحث و گفتگو شد.
اتکا مرکزی کرج  از فروشگاه  در خاتمه اعضای جلسه 

بازدید کردند.

از ابتدای سال تا کنون 52 فقره وام ضروری برای حمایت 
از بازنشستگان با اعتبار 7 میلیارد و 150 میلیون ریال از 

محل حق عضویت ها پرداخت شده است.
امور  و  کارآفرینی  توانمندسازی،  امور  کارشناس 
تعاونی ها گفت: بحث حمایت از معیشت بازنشستگان 
از  همواره  نیازمندان  و  معسرین  به  کمک  ویژه  به 
و  بوده  بازنشستگان  کانون  تاکید  مورد  موضوعات  
هست. کانون بازنشستگان تالش داشته و دارد که با 

اجرای طرح های مختلف، به نوعی حامی بازنشستگان 
آسیب دیده باشد.

در همین راستا از ابتدای سال تا کنون بجز وام های 
توانمندسازی که توسط ساتا پرداخت می شود، 52 فقره 
وام ضروری برای حمایت از بازنشستگان در مباحثی، 
چون ازدواج، پرداخت دیون، ودیعه مسکن، هزینه های 
درمان، هزینه های تحصیل و ... با اعتبار 7 میلیارد و 150 
میلیون ریال از محل حق عضویت ها پرداخت شده است.

اعطاء مبلغ 7 میلیارد و 150 میلیون ریال وام ضروری از ابتدای سال جاری به بازنشستگان و مستمری بگیران

دیدار فرمانده انتظامی استان البرز با مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان

برگزاری مراسم سالروز تشکیل کمیته انقالب اسالمی

برگزاری جلسه شورای هماهنگی کانون های بازنشستگان نیرو های مسلح استان البرز

دیدار و دلجویی از 610 نفر از 
پیشکسوتان و مستمری بگیران استان

کانون بازنشستگان البرز از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
تا کنون  با همکاری اداره کل تامین اجتماعی 
و  بازشسته   6۱۰ از  استان  مسلح  نیروهای 

مستمری بگیر دیدار و دلجویی کردند.
در جریان این دیدار ها که با رعایت کامل پروتکل 
استماع  ضمن  گرفته  صورت  بهداشتی  های 
مشکالت و گرفتاری های این عزیزان هدایایی به 

آن ها اعطا شده است.
گزارش تصویری :
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3استان ایالم
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ   استان بوشهر

از ابتدای سال 14۰۰ تا کنون 241 مورد دیدار و دلجویی از 
پیشکسوتان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران توسط کانون 
بازنشستگان استان و دفتر نمایندگی کانون در شهرستان  

دشتستان انجام گرفته است.
با هماهنگی کانون بازنشستگان و در راستای رسیدگی 
به امور بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش از 
ابتدای سال تا کنون از تعداد 241 نفر با رعایت پروتکل های 

بهداشتی دیدار و دلجویی به عمل آمده است.
و  مشکالت  استماع  ضمن  دیدار ها  این  جریان  در 

گرفتاری های این عزیزان هدایایی به آن ها اعطا شده است.

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیازمند با 
حضور مدیرکل سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح 
استان، مدیرکل درمان اداره بازنشستگی و رئیس کانون 

بازنشستگان استان برگزار شد.
در این کمیسیون تعداد 1۵ پرونده از معسران بازنشسته  
بازنشستگی سازمان  اداره  و  کانون  توسط  انتظامی که 
تامین اجتماعی نیرو های مسلح استان شناسائی شده 
بود جهت مساعدت معرفی شده بودند رسیدگی شد و 

در پایان مقرر شد:
1- برای 1۳ نفر از بازنشستگان مبالغی به صورت ماهیانه 

تا پایان سال در نظر گرفته شود.

2- مقرر شد به دو نفر از بازنشستگان عالوه بر حمایت، وام 
قرض الحسنه نیز اهدا گردد.

۳-مقرر شد به دو نفر از معسرین سنوات گذشته که مورد 
حمایت هستند نیز مبلغی جهت رفع مشکل اضافه گردد.

هشتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های نیرو های 
مسلح استان بوشهر در سالن همایش ساتا استان برگزار 

گردید.
در این جلسه که با حضور مدیرکل سازمان تامین اجتماعی ن 
م، مدیریت اداره بازنشستگی سابا استان و روسای کانون های 
بازنشستگان آجا، ناجا و سپاه برگزار گردید، پیرامون تخصیص 
سهمیه دیدار و سرکشی سه ماهه چهارم برنامه ریزی سفر 
آتی پیشکسوتان، برنامه ریزی ورزشی و پایش وضعیت 
خدمت دهی به پیشکسوتان نیروهای مسلح شهرستان 

دشتستان بحث و گفتگو گردید.
مقرر گردید:

-پایش وضعیت پیشکسوتان شهرستان دشتستان و بررسی 
مجدد نیازمندان اقدام شود

-نماینده ورزش کانون ها جهت برنامه ریزی به سابا معرفی شود
-برنامه ریزی در خصوص اجرای برنامه یادواره درگذشتگان 

سال 14۰۰ پیشکسوتان انجام گردد.

طی مراسمی به مناسبت پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
دفتر نمایندگی شهرستان دشتی افتتاح گردید.

افتتاحیه با حضور فرمانده انتظامی شهرستان دشتی، ریاست 
عقیدتی و حفاظت اطالعات، رئیس کانون استان و کارکنان، 
نماینده مجمع استان، خانواده معزز شهید آریافر، جمعی از 
پیشکسوتان و مسئول دفتر نمایندگی شهرستان دشتستان 

انجام شد.
ابتدا مراسم با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید آغاز، سپس 
بازنشسته علمدار  پاسدار  استان سرهنگ  رئیس کانون 
باقری در خصوص ایام اهلل دهه مبارک فجر مطالبی عنوان 
و هدف از راه اندازی دفتر نمایندگی را ارائه خدمات راحت و 
آسان به پیشکسوتان عرصه نظم و امنیت دانسته همچنین 
بیان داشتند که چهار شهرستان جنوبی دیر، کنگان، جم 
و عسلویه که با مرکز استان فاصله زیادی دارند می توانند 

جهت دریافت خدمات به این دفتر مراجعت نمایند.
شهرستان  انتظامی  فرمانده  صیادی  سرهنگ  ادامه  در 

طی سخنانی بیان داشتند که: پیشکسوتان سرمایه اصلی 
انتظامی هستند که دوران جوانی خود را صرف امنیت 
جامعه و آسایش عمومی نموده اند، سزاوار است که بهترین 
خدمات به ایشان داده شود و ما خوشحال هستیم که شاهد 
افتتاح این دفتر نمایندگی می باشیم همچنین آمادگی هر 
نوع همکاری را که در توان داشته باشیم دریغ نخواهیم کرد.

در آخر حکم انتصاب عضو وابسته سروان محمد زارعی 
بعنوان مسئول دفتر نمایندگی قرائت گردید.

آدرس نمایندگی کانون: خورموج-مسجد امام رضا- بلوار 
امام رضا- 1۵ دستگاه نیرو انتظامی-درب اول رو به شمال

شماره تماس: ۳2۳۵4۷4۹

برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان معسر استان بوشهر

هشتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها برگزار گردید

افتتاح دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان شهرستان دشتی

دیدار و دلجویی از ۲۴۱ نفر از پیشکسوتان و مستمری بگیران استان در سال جاری

با حضور فرمانده انتظامی استان بوشهر
جلسه بررسی و رفع مشکالت 

بازنشستگان برگزار شد

به منظور شناسایی و رفع مشکالت بازنشستگان 
برای  ایده پردازی  و احصاء راهکارهای جدید و 
شناسایی و رفع مشکالت آنها، جلسه ای به ریاست 
فرماندهی انتظامی بوشهر و حضور رئیس عقیدتی 
سیاسی، رییس کانون بازنشستگان انتظامی استان، 
نماینده حفاظت اطالعات، جانشین، معاون هماهنگ 

کننده فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.
 در این جلسه در خصوص بهره گیري حداکثری 
نیازهای  رفع  راستاي  در  ناجا  هاي  از ظرفیت 
بازنشستگان، برقراري ارتباط سیستمي با آنها، 
معیشتي،  کمک  اختصاص  براي  ریزي  برنامه 
مساعدت به بازنشستگان و در نهایت بهره مندي 
از تجربیات پیشکسوتان پلیس بررسی و مورد 

بحث قرار گرفت.
تجلیل از جمعی از پیشکسوتان کمیته 
انقالب اسالمی در فرماندهی انتظامی 

استان بوشهر

آیین تجلیل از جمعی از پیشکسوتان کمیته 
انقالب اسالمی با حضور معاون هماهنگ کننده 

فرماندهی انتظامی استان بوشهر برگزار شد.
هم زمان با سالروز تشکیل کمیته انقالب اسالمی  
از جمعی از پیشکسوتان کمیته انقالب اسالمی در 
فرماندهی انتظامی استان بوشهر تجلیل بعمل آمد.

در این مراسم از جمعی از پاسداران کمیته انقالب 
اسالمی تجلیل شد.

3
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ   استان ایالم

رئیس کانون بازنشستگان استان ایالم:

معیشت، اولویت اصلی برنامه های 
کانون بازنشستگان است

رئیس کانون بازنشستگان استان ایالم رسیدگی 
به امور معیشتی را از اولویت های اصلی کانون 

بازنشستگان در ایالم دانست.
سرهنگ علی بیگ زاد در این باره گفت:

برای  گرانقدری  های  ذخیره  بازنشستگان 
ارتقاء سطح امنیت جامعه هستند و می بایست 
در همه زمینه ها از تجارب آنها استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به امور معیشتی 
این قشر از اهداف اصلی کانون بازنشستگان 
است، تصریح کرد: خوشبختانه امسال بیش 
به  بالعوض  تسهیالت  ریال  میلیون  از ۸۵۴ 

واجدین شرایط پرداخت شده است.
رئیس کانون بازنشستگان استان ایالم افزایش 
حقوق بازنشستگان را یکی دیگر از برنامه های 
با  خوشبختانه  داشت:  اظهار  و  خواند  کانون 
مساعدت های صورت گرفته از طریق مرکز 
در سال جاری بازنشستگان معادل ۹۰ درصد 

از حقوق شاغالن را دریافت می کند.
خدمات  برخی  به  ادامه  در  زاد  بیگ  سرهنگ 
خاطرنشان  و  اشاره  بازنشستگان  به  شده  ارائه 
کرد: برگزاری کالس های تقویتی کنکور فرزندان 
تسهیالت قرض الحسنه، اعطای وام های دانشجویی 
پرداخت وام ازدواج به فرزندان آنان اهدای تسهیالت 
خرید کاال استرداد سپرده صندوق جهیزیه را از 
خدماتی خواند که به بازنشستگان نیروهای انتظامی 

اعطا شده است.
وی در پایان نگاه ویژه مسئوالن به بازنشستگان 
ناجا خواند و گفت: در سال  اولویت های  از  را 
جاری بیش از ۱۹ میلیارد ریال تسهیالت به 

بازنشستگان داده شده است.

نیرو های  کانون های  روسای  هماهنگی  شورای  جلسه 
کانون  در  تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵  در  ایالم  استان  مسلح 

بازنشستگان سپاه استان برگزار شد.
های  کانون  روسای  حضور  با  که  جلسه  این  در 
گردید،  برگزار  استان  مسلح  نیروهای  بازنشستگان 
اجتماعی  تأمین  مدیرکل  با  جلسه  برگزاری  پیرامون 
استان، دیدار با نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه 
استان با حضور اعضای بازنشسته و همچنین برگزاری 
نمایندگان محترم  استاندار محترم استان و  با  جلسه 

مجلس شورای اسالمی برای رفع مسائل و مشکالت 
بازنشستگان بحث و تبادل نظر شد.

جلسه شوراي هماهنگی روساي کانون ها برگزار شد

دیدار رئیس کانون بازنشستگان استان ایالم با فرمانده هنگ مرزی دهلران

برگزاری ششمین جلسه قرارگاه تابان فرماندهی انتظامی استان ایالم

رئیس کانون بازنشستگان استان ایالم در تاریخ ۵ بهمن 
ماه با فرمانده هنگ مرزی دهلران دیدار و گفتگو نمود.

و  مسائل  معیشتی،  وضعیت  پیرامون  دیدار  این  در 
مشکالت بازنشستگان و همچنین همکاری با نمایندگی 

کانون در شهرستان دهلران بحث و تبادل نظر شد.
سرهنگ آزادخانی فرمانده هنگ مرزی دهلران در این 
دیدار بر حمایت از بازنشستگان و تعامل مستمر با کانون 

در مسیر رفع مشکالت آنها قول مساعد دادند

ششمین جلسه قرارگاه تابان فرماندهی انتظامی استان ایالم 
در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ با حضور معاون هماهنگ کننده 
تعدادی از معاونان و رئیس کانون بازنشستگان فرماندهی 
انتظامی ایالم و نماینده استان در مجمع کانون برگزار شد.

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

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

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

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

ارسال شوند.
- با توجه به تشکیل دفاتر نمایندگی کانون بازنشستگان 
در شهرستان های دهلران، ایوان و چرداول از رده متناظر 
دستیاری فرمانده کل انتظامی در امور بازنشستگان پیگیری 
الزم در جهت تجهیز دفاتر آنها در خصوص فضا، تجهیزات 

اداری و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بعمل آید.

- در راستای اجرای طراح السابقون در جهت ثبت تجارب 
و خاطرات و در زمینه بکارگیری پیشکسوتان و فرماندهان 
و مدیران عالی به عنوان هیئت علمی و آموزشی و پژوهشی 

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

بازنشسته بیمار با جدیت بیشتر پیگیری و اقدام شود. 
پیگیری  جمله  از  مواردی  فوق  مصوبات  بر  عالوه 
خواسته های همکاران بازنشسته در رابطه با برخورداری از 
مزایای طرح امام حسن مجتبی )ع(، برخورداری از مزایای 
برنامه ششم  قانون  ماده ۱۱۲  )موضوع  مناطق جنگی 
توسعه( همانند ادارات دولتی، احتساب شهرستان ایالم 
و شهرستان های تابعه استان تا پایان جنگ جزو مناطق 
جنگی و موضوع همسان سازی در این جلسه مطرح و مقرر 
گردید از طریق معاونت نیروی انسانی مراتب جهت پیگیری 

الزم به معاونت های ستادی انتظامی منعکس گردد. 
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3استان بوشـهر
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ   استان بوشهر

از ابتدای سال 14۰۰ تا کنون 241 مورد دیدار و دلجویی از 
پیشکسوتان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران توسط کانون 
بازنشستگان استان و دفتر نمایندگی کانون در شهرستان  

دشتستان انجام گرفته است.
با هماهنگی کانون بازنشستگان و در راستای رسیدگی 
به امور بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش از 
ابتدای سال تا کنون از تعداد 241 نفر با رعایت پروتکل های 

بهداشتی دیدار و دلجویی به عمل آمده است.
و  مشکالت  استماع  ضمن  دیدار ها  این  جریان  در 

گرفتاری های این عزیزان هدایایی به آن ها اعطا شده است.

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیازمند با 
حضور مدیرکل سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح 
استان، مدیرکل درمان اداره بازنشستگی و رئیس کانون 

بازنشستگان استان برگزار شد.
در این کمیسیون تعداد 1۵ پرونده از معسران بازنشسته  
بازنشستگی سازمان  اداره  و  کانون  توسط  انتظامی که 
تامین اجتماعی نیرو های مسلح استان شناسائی شده 
بود جهت مساعدت معرفی شده بودند رسیدگی شد و 

در پایان مقرر شد:
1- برای 1۳ نفر از بازنشستگان مبالغی به صورت ماهیانه 

تا پایان سال در نظر گرفته شود.

2- مقرر شد به دو نفر از بازنشستگان عالوه بر حمایت، وام 
قرض الحسنه نیز اهدا گردد.

۳-مقرر شد به دو نفر از معسرین سنوات گذشته که مورد 
حمایت هستند نیز مبلغی جهت رفع مشکل اضافه گردد.

هشتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های نیرو های 
مسلح استان بوشهر در سالن همایش ساتا استان برگزار 

گردید.
در این جلسه که با حضور مدیرکل سازمان تامین اجتماعی ن 
م، مدیریت اداره بازنشستگی سابا استان و روسای کانون های 
بازنشستگان آجا، ناجا و سپاه برگزار گردید، پیرامون تخصیص 
سهمیه دیدار و سرکشی سه ماهه چهارم برنامه ریزی سفر 
آتی پیشکسوتان، برنامه ریزی ورزشی و پایش وضعیت 
خدمت دهی به پیشکسوتان نیروهای مسلح شهرستان 

دشتستان بحث و گفتگو گردید.
مقرر گردید:

-پایش وضعیت پیشکسوتان شهرستان دشتستان و بررسی 
مجدد نیازمندان اقدام شود

-نماینده ورزش کانون ها جهت برنامه ریزی به سابا معرفی شود
-برنامه ریزی در خصوص اجرای برنامه یادواره درگذشتگان 

سال 14۰۰ پیشکسوتان انجام گردد.

طی مراسمی به مناسبت پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
دفتر نمایندگی شهرستان دشتی افتتاح گردید.

افتتاحیه با حضور فرمانده انتظامی شهرستان دشتی، ریاست 
عقیدتی و حفاظت اطالعات، رئیس کانون استان و کارکنان، 
نماینده مجمع استان، خانواده معزز شهید آریافر، جمعی از 
پیشکسوتان و مسئول دفتر نمایندگی شهرستان دشتستان 

انجام شد.
ابتدا مراسم با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید آغاز، سپس 
بازنشسته علمدار  پاسدار  استان سرهنگ  رئیس کانون 
باقری در خصوص ایام اهلل دهه مبارک فجر مطالبی عنوان 
و هدف از راه اندازی دفتر نمایندگی را ارائه خدمات راحت و 
آسان به پیشکسوتان عرصه نظم و امنیت دانسته همچنین 
بیان داشتند که چهار شهرستان جنوبی دیر، کنگان، جم 
و عسلویه که با مرکز استان فاصله زیادی دارند می توانند 

جهت دریافت خدمات به این دفتر مراجعت نمایند.
شهرستان  انتظامی  فرمانده  صیادی  سرهنگ  ادامه  در 

طی سخنانی بیان داشتند که: پیشکسوتان سرمایه اصلی 
انتظامی هستند که دوران جوانی خود را صرف امنیت 
جامعه و آسایش عمومی نموده اند، سزاوار است که بهترین 
خدمات به ایشان داده شود و ما خوشحال هستیم که شاهد 
افتتاح این دفتر نمایندگی می باشیم همچنین آمادگی هر 
نوع همکاری را که در توان داشته باشیم دریغ نخواهیم کرد.

در آخر حکم انتصاب عضو وابسته سروان محمد زارعی 
بعنوان مسئول دفتر نمایندگی قرائت گردید.

آدرس نمایندگی کانون: خورموج-مسجد امام رضا- بلوار 
امام رضا- 1۵ دستگاه نیرو انتظامی-درب اول رو به شمال

شماره تماس: ۳2۳۵4۷4۹

برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان معسر استان بوشهر

هشتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها برگزار گردید

افتتاح دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان شهرستان دشتی

دیدار و دلجویی از ۲۴۱ نفر از پیشکسوتان و مستمری بگیران استان در سال جاری

با حضور فرمانده انتظامی استان بوشهر
جلسه بررسی و رفع مشکالت 

بازنشستگان برگزار شد

به منظور شناسایی و رفع مشکالت بازنشستگان 
برای  ایده پردازی  و احصاء راهکارهای جدید و 
شناسایی و رفع مشکالت آنها، جلسه ای به ریاست 
فرماندهی انتظامی بوشهر و حضور رئیس عقیدتی 
سیاسی، رییس کانون بازنشستگان انتظامی استان، 
نماینده حفاظت اطالعات، جانشین، معاون هماهنگ 

کننده فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.
 در این جلسه در خصوص بهره گیري حداکثری 
نیازهای  رفع  راستاي  در  ناجا  هاي  از ظرفیت 
بازنشستگان، برقراري ارتباط سیستمي با آنها، 
معیشتي،  کمک  اختصاص  براي  ریزي  برنامه 
مساعدت به بازنشستگان و در نهایت بهره مندي 
از تجربیات پیشکسوتان پلیس بررسی و مورد 

بحث قرار گرفت.
تجلیل از جمعی از پیشکسوتان کمیته 
انقالب اسالمی در فرماندهی انتظامی 

استان بوشهر

آیین تجلیل از جمعی از پیشکسوتان کمیته 
انقالب اسالمی با حضور معاون هماهنگ کننده 

فرماندهی انتظامی استان بوشهر برگزار شد.
هم زمان با سالروز تشکیل کمیته انقالب اسالمی  
از جمعی از پیشکسوتان کمیته انقالب اسالمی در 
فرماندهی انتظامی استان بوشهر تجلیل بعمل آمد.

در این مراسم از جمعی از پاسداران کمیته انقالب 
اسالمی تجلیل شد.
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3
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ   چهار محال و بختیاری

رئیس کانون بازنشستگان استان چهار محال و بختیاری از 
اعطای  ۲۴۶ فقره وام به بازنشستگان چهارمحال و بختیاری 

خبر داد.
رئیس کانون بازنشستگان نیروی انتظامی استان چهار محال 
و بختیاری اظهار داشت این کانون با همکاری سازمان تامین 
اجتماعی نیرو های مسلح استان و فرمانده انتظامی استان از 
ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۲۴۶ فقره وام اعم از قرض 
الحسنه و جعاله و اشتغال زایی به بازنشستگان و مستمری 
بگیران استان جمعا به مبلغ ۶۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال وام 
با عناوین قرض الحسنه و جعاله و ضروری و اشتغال زایی 
به بازنشستگان و مستمری بگیران محترم پرداخت گردیده 

است.
وی افزود وام های پرداخت شده به متقاضیان به تفکیک 
عبارتند از وام قرض الحسنه توانمند سازی به تعداد ۶۵ 
نفر هرنفر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و وام قرض الحسنه  از 

طریق فرمانده انتظامی استان تعداد ۲۵ فقره هر مورد 
محل  از  الحسنه  قرض  وام  و  ریال   ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بازنشستگان ناجا ۴ فقره هر فقره  حق عضویت کانون 
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، وام خود اشتغالی ۱ فقره به مبلغ 
فقره  هر  فقره  جعاله ۱۴۴  وام  و  ریال   ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است.

سی و هفتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های 
بازنشستگان نیرو های مسلح استان چهار محال و بختیاری 
با حضور روسای کانونهای بازنشستگان نیروهای مسلح 

استان برگزار شد.
در این جلسه پیرامون دغدغه بازنشستگان از عدم اجرای 
دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان، قیمت 
کاالهای فروشگاه اتکا نسبت به بازار، عدم دعوت ساتا 
از کانونها جهت سرکشی از بازنشستگان و عدم ممهور 
نمودن فیش حقوقی بازنشستگان توسط دفتر خدمات 

الکترونیک ساتا تبادل نظر  شد.
در پایان مصوب گردید در خصوص گران بودن اجناس 

حقوقی  فیش  نمودن  ممهور  عدم  و  اتکا  فروشگاه 
بازنشستگان با ساتا مکاتبه گردد و در خصوص همسان 
سازی حقوق با رئیس مجمع نمایندگان استان و شورای 

هماهنگی کانونها در مرکز مکاتبه گردد.

جلسه تعامل کانون های بازنشستگان با سازمان تامین 
اجتماعی نیروهای مسلح استان چهار محال و بختیاری 

برگزار شد.
در این جلسه پیرامون همکاری بیشتر کانونها و ساتا و 
مشکالت بازنشستگان در مورد عدم ممهور نمودن فیش 
حقوقی صادره توسط دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و 
همسانسازی حقوق بازنشستگان و نحوه پرداخت غرامت 
بیمه عمر و حادثه توسط بیمه کوثر و قیمت باالی اجناس 

فروشگاه اتکا بحث و تبادل نظر گردید .
در پایان مصوب گردی:

۱- در سرکشی های ساتا از بازنشستگان هر کانون نماینده 
آن کانون نیز دعوت گردد و متقابال کانون ها هم در هنگام 

سرکشی از ساتا دعوت به عمل آورند.
۲- کسانی که بیمار می باشند و یا سن بیشتری دارند جهت 

سر کشی در اولویت قرار گیرند .
۳-سابا و کانون ها موظف گردیدند هر سه ماه یک بار آمار 

دیدار و سرکشیها را به طرف مقابل ارسال دارند.
۴- مصوب گردید سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
استان در خصوص دو موضوع عدم ممهور نمودن فیشهای 
حقوقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و همسانسازی 
حقوق بازنشستگان با مرکزمکاتبه و پیگیری الزم صورت گیرد.

۵- مصوب شد به منظور طرح مشکالت گرانی اجناس 
فروشگاه اتکا و مشکالت پرداخت خسارت بیمه کوثر توسط 
ساتا یک جلسه چند جانبه در بیمه کوثر تشکیل و مشکالت 

مطروحه ، در این جلسه مطرح گردد .

سی و هفتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها برگزار شد

جلسه تعامل کانون ها و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان بر گزار گردید

اعطای وام ۲۴۶ وام به بازنشستگان چهارمحال و بختیاری
برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت 

۴ نفر از بازنشستگان معسر استان

بازنشستگان  پرونده  به  رسیدگی  کمیسیون 
تامین  کل  مدیر  حضور  با  استان  نیاز مند 
اجتماعی نیرو های مسلح استان و رئیس کانون 
بازنشستگان استان و رئیس کانون بازنشستگان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مدیر خدمات 
سابا روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار 

شد.
ازمعسران  نفر   ۴ پرونده  کمیسیون  این  در 
کانون  توسط  که  انتظامی  نیروی  بازنشسته 
استان شناسایی و جهت مساعدت معرفی شده 

بودند، رسیدگی شد.
درپایان مقرر گردید:

۱- برای یک نفر از این عزیزان، جهت دریافت 
کمک از سازمان خدمات درمانی استعالم شود 
و چنانچه از آن طریق امکان حمایت نبود از 
طریق سابا ماهانه یک میلیون تومان کمک بال 

عوض در نظر گرفته شود.
۲- برای یک نفر دیگر از این عزیزان، جهت 
درمانی  خدمات  سازمان  از  کمک  دریافت 
امکان  طریق  آن  از  چنانچه  و  شود  استعالم 
از طریق سابا ماهانه 7۰۰ هزار  نبود  حمایت 

تومان کمک بال عوض در نظر گرفته شود.
۳- برای یک نفر از این عزیزان، پس از دیدار و 
سرکشی از وضعیت ایشان، تصمیم گیری گردد.

با  نفر،  چهارمین  خصوص  در  باالخره  و   -۴
توجه به اینکه حق نگهداری به پدر و مادر تعلق 
نمی گیرد موضوع از طریق ساخد پیگیری شود.
دیدار با تعداد ۱۱۸ نفر از بازنشستگان و 

مستمری بگیران
دیدار با تعدا د ۱۱8نفر از بازنشستگان و مستمری 

بگیران از بدو سال ۱۴۰۰ تا کنون
رئیس کانون بازنشستگان استان چهار محال و 
بختیاری باتفاق مدیر کل ساتا استان و نماینده 
بازنشستگان استان در مجمع کانون بازنشستگان  
به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان از 
ایتدای سال جاری  تاکنون با حضور در منزل 
۱۱8 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران استان  

دیدار و گفتگو کرد.
در پایان این دیدارها صمیمانه ، به رسم یاد بود 

هدایایی به آنان اعطا گردید.

3
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  تهران بزرگ

سردار مرادپور در تشریح عملکرد کانون بازنشستگان تهران 
بزرگ در سال 1400 گفت: در سال 1400 به واسطه مشکالتی 
که با شیوع کرونا در کشور به وجود آمد، اجرای برخی برنامه 
ها امکان پذیر نبود. با این وجود کانون تهران تالش کرد تا با 
تمرکز بر سایر برنامه ها، در مسیر ارتقای روحیه بازنشستگان 
و مستمری بگیران و رفع مشکالت نیازمندان تا حد امکان 
گام بردارد که در این راستا برنامه های متعددی از جمله 
پرداخت وام های مختلف، دیدار و سرکشی از بازنشستگان، 
انجام مشاوره حقوقی و روانشناسی، تعامل با سازمان های 
 مرتبط جهت احقاق حقوق بازنشستگان و ... اشاره کرد.

به  اشاره  با  بزرگ  تهران  بازنشستگان  کانون  رئیس 
این  در  گفت:   ،1400 سال  در  شده  ارائه  وام های 
 400 و  میلیارد   ۲۲ کلی  ارزش  به  وام   ۷4۸ مدت 
است. گردیده  پرداخت  محترم  اعضای  به  ریال   میلیون 

وی افزود: اعطای ۵۸0 وام قرض الحسنه به مبلغ کلی 1۸ 
میلیارد ریال، تعداد ۹0 وام جعاله به مبلغ۳ میلیارد و ۳00 
میلیون ریال، 14 وام از محل صندوق کریم اهل بیت )ع( به 
مبلغ ۵۷1 میلیون ریال و ۶4 کمک بالعوض مجموعا به ارزش 
 ۵۳0 میلیون ریال از جمله خدمات ارائه شده در این مدت بود.

سردار مرادپور در ادامه از دیدار با 1۲4۲ نفر از بازنشستگان 
و مستمری بگیران عضو کانون توسط دفاتر نمایندگی خبر 
داد و گفت:  بازدید و دیدار با پیشکسوتان و اعضای کانون 
کانون  ماموریت های  از جمله  بزرگ  تهران  بازنشستگان 

بوده است که از زمان آغاز همه گیری کرونا تا مدت زیادی 
 به لحاظ رعایت موارد بهداشتی کمتر صورت می گرفت.
وی افزود: درسال جاری از ابتدای سال تا کنون با مراعات 
پروتکل های بهداشتی و دقت در فواصل اجتماعی و از طرفی 
لزوم دیدار و سرکشی با عزیزان عضو کانون، تعداد 1۲4۲ نفر 
بازنشستگان و مستمری بگیران توسط نمایندگان دفاتر هفتگانه 
کانون مورد بازدید و احوالپرسی قرار گرفته و مشکالت آنان 
 توسط بازدید کنندگان مورد بررسی و پاسخ دهی قرار گرفت.
رئیس کانون بازنشستگان تهران بزرگ در ادامه تصریح کرد: 
کانون تهران بزرگ و دفاتر نمایندگی به منظور حمایت از 
اعضا، همواره در تعامل با مسئوالن هستند. در سال جاری نیز 
جلسات متعددی با فرمانده و معاونان انتظامی تهران بزرگ، 
رئیس ساتای نیروهای مسلح استان، روسای کانون های 
بازنشستگان نیروهای مسلح استان، هیئت مدیره صندوق 

حبیب بن مظاهر و ... برگزار نمودیم.

فروشگاه شرکت تعاونی شماره 1 ناجا اعالم کرد خدماتی را 
بشرح ذیل بصورت نقد و اقساط با کسر از فیش حقوقی ارائه 
می نماید ؛ لذا بازنشستگان و مستمری بگیران تهران بزرگ در 

صورت تمایل می توانند از این امکانات بهره مند گردند:
الف ( اقالم موجود در فروشگاه مرکزی ؛

1- انواع لوازم خانگی ، صوتی و تصویری
۲- انواع مبلمان خانگی و سرویس خواب

۲- انواع موتورسیکلت و دوچرخه
۳- انواع تلفن همراه ، لپ تاپ ، تبلت و لوازم آی تی و ...

4- انواع مواد غذایی و پروتئینی و کاالی اساسی
ب ( اقالم موجود در فروشگاه انقالب ؛

1- انواع لوازم خانگی ، صوتی و تصویری
۲- انواع موتورسیکلت و دوچرخه

۳- انواع تلفن همراه ، لپ تاپ ، تبلت و لوازم آی تی و ...
د ( اقالم موجود در فروشگاه آزادی
1- انواع لوازم خانگی ، صوتی و تصویری

۲- انواع موتورسیکلت و دوچرخه
۳- انواع تلفن همراه ، لپ تاپ ، تبلت و لوازم آی تی و ...

ج ( سایر خدمات
توزیع حوالجات در دفتر مرکزی تعاونی و فروشگاه انقالب :

1- توزیع کارت خرید اعتباری به مبلغ ۳ میلیون تومان 
انواع اقالم سوپری و  از فروشگاه نجم خاورمیانه شامل 

کاالی اساسی

با اقساط ۶ ماهه از فیش حقوق
۲- توزیع حواله خرید اعتباری به مبلغ 1۵ میلیون تومان از 
فروشگاه جامعه با تخفیف خرید نقدی ۲0 درصد و اقساطی 
10 درصد شامل انواع پوشاک زنانه ، مردانه و بچه گانه با 

اقساط ۶ ماهه از فیش حقوق
ـ ( مدارک موردنیاز برای خرید اقساطی از طریق  ه

فیش حقوقی
1- گواهی حقوقی

۲- آخرین فیش حقوقی
۳- تکمیل فرم وکالت در دفتر تعاونی و فروشگاه

و ( آدرس و تلفن فروشگاه ها
1- آدرس فروشگاه مرکزی تعاونی : تهرانسر بلوار شاهد شرقی 
خیابان شهید طالبی جنوبی نبش کوچه ۳۹ غربی پالکهای 

4 - 1/4 - 1۵0   تلفن : 44۵1۸41۹ / 44۵1۸41۸ 
۲- آدرس فروشگاه انقالب : میدان انقالب خیابان کارگر 

جنوبی خیابان شهید نظری جنب پلیس پیشگیری فاتب
تلفن :  ۶۳۹۸14۳۷ / ۶۵۸۲۹۵0۲ 

۳- آدرس فروشگاه آزادی : میدان آزادی ابتدای خیابان آزادی 
حد فاصل پمپ بنزین و بانک ملی خیابان شهید میرقاسمی 

پالک 4۶
تلفن : ۶۶0۳0۸۲4 / ۶۶۶0۳01۵۵ 

4- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن فروشگاه ها یا 
شرکت تعاونی تماس حاصل نمائید. 

دیدار با 12۴2 اعضا و پرداخت ۷۴۸ وام به اعضای کانون تهران
رئیس کانون بازنشستگان تهران بزرگ خبر داد

خرید اقساطی ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران تهران بزرگ

بازنشستگان ساکن کوی پلیس نازی آباد تهران 
در اقدامی خداپسندانه:

60 بسته کمک مومنانه به نیازمندان 
توزیع کردند

مسئول  عبدی  عبداهلل  بازنشسته  سرهنگ 
این  در  تهران  بازنشستگان  کانون  فرهنگی 
خصوص گفت: ساکنان کوی پلیس نازی آباد 
که از اعضای کانون بازنشستگان تهران بزرگ 
هستند با تاسیس هیئت عزاداری جان نثاران 
حضرت علی اصغر از سال 1359 تاکنون همه 
ساله در برپایی مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین 
اهتمام دارند و در دوسال اخیر به علت شیوع 
ویروس کرونا و به منظور رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی بصورت خودجوش هزینه های برگزاری 
مراسم را صرف تهیه بسته های حمایتی شامل 
برنج، روغن، قند، ماکارانی، تن ماهی، رب و ... 
جهت کمک به نیازمندان منطقه خود کرده و 

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

آوری و توزیع شد.

تشکیل کارگاه آموزشی و بررسی رفع 
موانع صدور کارت ایثار ایثارگران

کارگاه آموزشی و بررسی رفع موانع صدور کارت 
ایثار ایثارگران با حضور معاون هماهنگ کننده 
مدیران  و  انسانی  نیروی  معاون  بزرگ،  تهران 
امور ایثارگران و بازنشستگان تهران و سرهنگ 
بازنشسته عمادی جانشین کانون بازنشستگان 
تهران بزرگ  روز سه شنبه ۲1 دیماه برگزار شد.

در این نشست  مقرر گردید:
جامعه  به  کافی  و  الزم  رسانی  اطالع   .1
پیشکسوتان ایثارگر صورت گرفته تا به آخرین 
ارائه  و  تکمیل  یگان های خدمتی خود جهت 

مدارک ایثارگری هدایت گردند.
آذربایجان  مناطق عملیاتی  پذیرفته شدن   .۲

غربی و کردستان بعنوان سابقه ایثارگری 
بزرگ  تهران  کننده  هماهنگ  معاون   .3
مسئولیت کامل اجرای صدور کارت ایثارگری را 
برعهده داشته و حداکثر تا شهریور ماه 1۴01 

باید این پروژه به اتمام برسد.

تهران بزرگ
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نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ   چهار محال و بختیاری

رئیس کانون بازنشستگان استان چهار محال و بختیاری از 
اعطای  ۲۴۶ فقره وام به بازنشستگان چهارمحال و بختیاری 

خبر داد.
رئیس کانون بازنشستگان نیروی انتظامی استان چهار محال 
و بختیاری اظهار داشت این کانون با همکاری سازمان تامین 
اجتماعی نیرو های مسلح استان و فرمانده انتظامی استان از 
ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۲۴۶ فقره وام اعم از قرض 
الحسنه و جعاله و اشتغال زایی به بازنشستگان و مستمری 
بگیران استان جمعا به مبلغ ۶۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال وام 
با عناوین قرض الحسنه و جعاله و ضروری و اشتغال زایی 
به بازنشستگان و مستمری بگیران محترم پرداخت گردیده 

است.
وی افزود وام های پرداخت شده به متقاضیان به تفکیک 
عبارتند از وام قرض الحسنه توانمند سازی به تعداد ۶۵ 
نفر هرنفر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و وام قرض الحسنه  از 

طریق فرمانده انتظامی استان تعداد ۲۵ فقره هر مورد 
محل  از  الحسنه  قرض  وام  و  ریال   ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بازنشستگان ناجا ۴ فقره هر فقره  حق عضویت کانون 
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، وام خود اشتغالی ۱ فقره به مبلغ 
فقره  هر  فقره  جعاله ۱۴۴  وام  و  ریال   ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است.

سی و هفتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های 
بازنشستگان نیرو های مسلح استان چهار محال و بختیاری 
با حضور روسای کانونهای بازنشستگان نیروهای مسلح 

استان برگزار شد.
در این جلسه پیرامون دغدغه بازنشستگان از عدم اجرای 
دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان، قیمت 
کاالهای فروشگاه اتکا نسبت به بازار، عدم دعوت ساتا 
از کانونها جهت سرکشی از بازنشستگان و عدم ممهور 
نمودن فیش حقوقی بازنشستگان توسط دفتر خدمات 

الکترونیک ساتا تبادل نظر  شد.
در پایان مصوب گردید در خصوص گران بودن اجناس 

حقوقی  فیش  نمودن  ممهور  عدم  و  اتکا  فروشگاه 
بازنشستگان با ساتا مکاتبه گردد و در خصوص همسان 
سازی حقوق با رئیس مجمع نمایندگان استان و شورای 

هماهنگی کانونها در مرکز مکاتبه گردد.

جلسه تعامل کانون های بازنشستگان با سازمان تامین 
اجتماعی نیروهای مسلح استان چهار محال و بختیاری 

برگزار شد.
در این جلسه پیرامون همکاری بیشتر کانونها و ساتا و 
مشکالت بازنشستگان در مورد عدم ممهور نمودن فیش 
حقوقی صادره توسط دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و 
همسانسازی حقوق بازنشستگان و نحوه پرداخت غرامت 
بیمه عمر و حادثه توسط بیمه کوثر و قیمت باالی اجناس 

فروشگاه اتکا بحث و تبادل نظر گردید .
در پایان مصوب گردی:

۱- در سرکشی های ساتا از بازنشستگان هر کانون نماینده 
آن کانون نیز دعوت گردد و متقابال کانون ها هم در هنگام 

سرکشی از ساتا دعوت به عمل آورند.
۲- کسانی که بیمار می باشند و یا سن بیشتری دارند جهت 

سر کشی در اولویت قرار گیرند .
۳-سابا و کانون ها موظف گردیدند هر سه ماه یک بار آمار 

دیدار و سرکشیها را به طرف مقابل ارسال دارند.
۴- مصوب گردید سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
استان در خصوص دو موضوع عدم ممهور نمودن فیشهای 
حقوقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و همسانسازی 
حقوق بازنشستگان با مرکزمکاتبه و پیگیری الزم صورت گیرد.

۵- مصوب شد به منظور طرح مشکالت گرانی اجناس 
فروشگاه اتکا و مشکالت پرداخت خسارت بیمه کوثر توسط 
ساتا یک جلسه چند جانبه در بیمه کوثر تشکیل و مشکالت 

مطروحه ، در این جلسه مطرح گردد .

سی و هفتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها برگزار شد

جلسه تعامل کانون ها و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان بر گزار گردید

اعطای وام ۲۴۶ وام به بازنشستگان چهارمحال و بختیاری
برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت 

۴ نفر از بازنشستگان معسر استان

بازنشستگان  پرونده  به  رسیدگی  کمیسیون 
تامین  کل  مدیر  حضور  با  استان  نیاز مند 
اجتماعی نیرو های مسلح استان و رئیس کانون 
بازنشستگان استان و رئیس کانون بازنشستگان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مدیر خدمات 
سابا روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار 

شد.
ازمعسران  نفر   ۴ پرونده  کمیسیون  این  در 
کانون  توسط  که  انتظامی  نیروی  بازنشسته 
استان شناسایی و جهت مساعدت معرفی شده 

بودند، رسیدگی شد.
درپایان مقرر گردید:

۱- برای یک نفر از این عزیزان، جهت دریافت 
کمک از سازمان خدمات درمانی استعالم شود 
و چنانچه از آن طریق امکان حمایت نبود از 
طریق سابا ماهانه یک میلیون تومان کمک بال 

عوض در نظر گرفته شود.
۲- برای یک نفر دیگر از این عزیزان، جهت 
درمانی  خدمات  سازمان  از  کمک  دریافت 
امکان  طریق  آن  از  چنانچه  و  شود  استعالم 
از طریق سابا ماهانه 7۰۰ هزار  نبود  حمایت 

تومان کمک بال عوض در نظر گرفته شود.
۳- برای یک نفر از این عزیزان، پس از دیدار و 
سرکشی از وضعیت ایشان، تصمیم گیری گردد.

با  نفر،  چهارمین  خصوص  در  باالخره  و   -۴
توجه به اینکه حق نگهداری به پدر و مادر تعلق 
نمی گیرد موضوع از طریق ساخد پیگیری شود.
دیدار با تعداد ۱۱۸ نفر از بازنشستگان و 

مستمری بگیران
دیدار با تعدا د ۱۱8نفر از بازنشستگان و مستمری 

بگیران از بدو سال ۱۴۰۰ تا کنون
رئیس کانون بازنشستگان استان چهار محال و 
بختیاری باتفاق مدیر کل ساتا استان و نماینده 
بازنشستگان استان در مجمع کانون بازنشستگان  
به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان از 
ایتدای سال جاری  تاکنون با حضور در منزل 
۱۱8 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران استان  

دیدار و گفتگو کرد.
در پایان این دیدارها صمیمانه ، به رسم یاد بود 

هدایایی به آنان اعطا گردید.

چهارمحال و بختیاری
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3خراسان جنوبی
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  خراسان رضوی

انتظامی ج.ا.ایران در سفر  فرماند کل  اشتری  سردار 
خود به خراسان رضوی با حضور در جمع بازنشستگان، 
فرماندهان و مسئولین پیشکسوت استان با آنها دیدار و 

گفت و گو کرد.
مراسم ضیافت انس و الفت با حضور سردار اشتری، 
معاون نیروی انسانی،رئیس وظیفه عمومی و رئیس 
پلیس آگاهی فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا و 52 نفر از 
پیشکسوتان بازنشسته در سالن جلسات هتل آرمان 

مشهد برگزار شد.
استان  انتظامی  فرمانده  تقوی  سردار  جلسه  این  در 
خراسان رضوی گزارشی از اقدامات ارائه شده در بحث 

معیشت شاغلین و بازنشستگان ارائه کرد.
در ادامه 4 نفر از پیشکسوتان بازنشسته طی سخنانی 

خود  پیشنهادهای  و  نظرات  مشکالت،  بیان  ضمن 
را جهت ارائه خدمات مطلوب به بازنشستگان مطرح 

کردند.
در خاتمه سردار اشتری در سخنانی گفت: با توجه به 
جمعیت 20000 نفری پیشکسوتان در استان خراسان 

رضوی می طلبد توجه ویژه ای به آنها شود.
وی افزود: موضوع معیشت شاغلین و پیشکسوتان و 
وابستگان می بایست به صورت جدی پیگیری و مورد 

تأکید قرار گیرد.
فرماند کل انتظامی ج.ا.ا.با اشاره به تأکیدات مقام معظم 
رهبری در خصوص جهاد تبیین، تصریح کرد: اقداماتی 
پیشکسوتان صورت  و  کارکنان  رفاه حال  که جهت 

گرفته است باید به نحوه مطلوب اطالع رسانی گردد.

سرهنگ بازنشسته هادی ابراهمیان کارشناس خدمات 
رفاهی کانون استان در تشریح اقدامات یکساله کانون 
گفت:  توانمندسازی،  حوزه  در  استان  بازنشستگان 
خدا را شکر کانون بازنشستگان استان علیرغم تمامی 
ویروس  شیوع  علت  به  آمده  بوجود  محدودیت های 
کرونا برنامه های خوبی را در سال جاری اجرا نموده 

است.
وی افزود: از مهمترین برنامه هایی که در یکسال گذشته 
به همت همکاران اجرایی شد می توان به دیدار و دلجویی 
بازنشستگان  کانون  اعتبارات  محل  از  نفر  از ۱000 
انتظامی ج. ا. ایران و ۳۱0 نفر از محل اعتبارات سازمان 
تامین اجتماعی نیرو های مسلح، اعطای وام اشتغال به 

20 نفر به ارزش ۳ میلیارد ریال و اعطای وام ضروی به 
۹۸ نفر به ارزش ۹ میلیارد و ۳50 میلیون ریال و تکریم 
از تعداد ۱04 خانواده پیشکسوتان درگذشته و اهداء 
جمعاً 4۱0 میلیون ریال کمک بالعوض به خانواده های 
معسر دارای بیمار صعب العالج از محل اعتبارات کانون 

بازنشستگان انتظامی ج. ا. ایران بوده است.
وی افزود: با توجه به مصوبات بسیار خوبی که  قرارگاه 
تابان در سال جاری داشت با دستور فرمانده محترم 
انتظامی استان به ۶۷ نفر از پیشکسوتان مبلغ ۹ میلیارد 
و ۷00 میلیون ریال وام قرض الحسنه پرداخت گردید. 
در همین راستا دیدار و دلجویی از ۷۹ نفر از پیشکسوتان 

استان با همکاری کانون استان صورت گرفته است.

پنجمین جلسه قرارگاه تابان در تاریخ ۱5 دیماه در 
سالن جلسات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به 
حضور  با  و  استان  انتظامی  فرمانده  سردار  ریاست 
رئیس  و  مرتبط  معاونین  عقیدتی،  حفا،  رؤسای 
از  پس  گردید.  برگزار  استان  بازنشستگان  کانون 
قرائت مصوبات جلسه مردادماه سال جاری و بحث و 

تبادل نظر مقرر شد: 
۱- بمنظور تکریم از پرستاران پیشکسوت با اهدای 
لوح تقدیر و کارت هدیه ۳ میلیون ریال از طریق 

کانون استان تجلیل و تکریم بعمل آید.
2- مقرر شد در ارتباط با تعیین تکلیف مکان مناسب 
جهت دفتر نمایندگی بیمارستان ثامن االئمه )ع( با 

همکاری ریاست محترم بیمارستان مشکل بر طرف 
گردد.

۳- با توجه به تأکید هیئت رئیسه محترم فرماندهی انتظامی 
ج.ا.ایران خصوصاً سردار فرمانده محترم کل انتظامی مقرر 
گردید از کلیه ایتام با اهدای مبلغ 5 میلیون ریال از طریق 

فرماندهی انتظامی استان دیدار و دلجویی بعمل آید.

معیشت پیشکسوتان و وابستگان به صورت جدی پیگیری شود
فرماند کل انتظامی ج.ا.ایران در دیدار با بازنشستگان استان خراسان رضوی

دیدار و تکریم از 1310 پیشکسوت بازنشسته و مستمی بگیر

پنجمین جلسه قرارگاه تابان فرماندهی انتظامی خراسان رضوی برگزار شد

جلسه هم اندیشی سازمان بسیج 
پیشسکوتان جهاد و شهادت استان  و 

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی

  اولین جلسه همکاری سازمان بسیج پیشسکوتان 
جهاد و شهادت استان خراسان رضوی و کانون 
حضور  با  رضوی  خراسان  استان  بازنشستگان 
سرتیپ دوم پاسدار گرمه ای مسئول سازمان بسیج 
پیشکسوتان استان، سرهنگ پاسدار بازنشسته 
غالمعلی واعظی مقدم رئیس کانون بازنشستگان 
ابراهمیان  هادی  بازنشسته  سرهنگ  استان، 
مسئول امور فرهنگی کانون بازنشستگان استان 
و سرهنگ حسین قاسمی نیا جانشین سازمان 
بسیج یشکسوتان استان برگزار گردید. در این 
جلسه ضمن تشریح مصوبات تفاهم نامه منعقد 
شده بین کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران و سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد 
و شهادت طرفین به بیان نظرات و دیدگاه های 
خود در ارتباط با چگونگی اجرای مصوبات ابالغی 

پرداختند.
دیدار رئیس کانون بازنشستگان استان با 
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی نیروهای 

مسلح استان خراسان رضوی

رئیس کانون بازنشستگان استان با دکتر بینافر 
مدیرکل ساتا استان دیدار کرد.

در این جلسه سرهنگ پاسدار بازنشسته غالمعلی 
واعظی مقدم رئیس کانون بازنشستگان استان 
ضمن تبریک انتصاب دکتر بینافر بعنوان مدیرکل 
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان 
خراسان رضوی مباحثی را در ارتباط با افزایش 
استان  ساتای  با  بازنشستگان  کانون  تعامل 
افزایش سهمیه دیدار و دلجویی، سهمیه وام های 
توانمندسازیو یکپارچه شدن سیستم اطالعات 

خدمات رفاهی و... ارائه داد.
دکتر بینافر نیز ضمن تشکر از همکاری و تعامل 
خوب دو مجموعه بر ارتقاء همکاری ها تاکید کرد.

3
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان خراسان جنوبی

به منظور اطالع شما عزیزان با مجموعه برنامه، خدمات و 
اقداماتی که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ از سوی کانون 
بازنشستگان استان خراسان جنوبی انجام گرفته است، گفت 
و گویی با محمدعلی صادقی رئیس کانون بازنشستگان 

استان انجام دادیم.

در ابتدا بفرمایید مهمترین برنامه هایی که کانون 
استان خراسان جنوبی در سه ماهه چهارم سال 

۱۴۰۰ داشتند، چه بود؟
با توجه به شرایط خاص ایجاد شده در حوزه بهداشت و 
سالمت جامعه و ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، که 
کشور درگیر بیماری کرونا می باشد و برابر دستورالعمل های 
بهداشتی، تجمعات و دورهمی های معمول ممنوع بوده، لذا 
در سال جاری هیچگونه اعتباری بابت برگزاری مراسم و 
ضیافت به کانون واگذار نگردیده و قاعدتاً اجرای برنامه های 

فرهنگی و ورزشی در سال جاری میسر نبوده است.
ولی به طور کلی با توجه به شرایط بهداشتی ایجاد شده، 
سعی گردید که در حد امکان نسبت به ارائه خدمات 
مطلوب به پیشکسوتان تالش بیشتری صورت بگیرد؛ و به 
جهت حفظ سالمت پیشکسوتان سعی شد، حتی االمکان 
خدمات به پیشکسوتان به صورت غیر حضوری صورت 
پذیرد و از مراجعه غیر ضرور آنان به محل کانون و دفاتر 

نمایندگی شهرستان ها کاسته شود.
از مهمترین برنامه های کانون به شناسایی و معرفی تعداد 
۱۰ نفر از پیشکسوتان معسر به منظور تامین هزینه درمان 
و دارو، پیگیری پرونده وام اشتغال زایی ۷ نفر از فرزندان 
پیشکسوتان  از  نفر  تعدادی ۱۲  معرفی  پیشکسوتان، 
که با مشکل شدید مالی مواجه هستند، از طریق امور 
بازنشستگان فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت وام 
قرض الحسنه و دیدار و سرکشی از ۸۴ نفر از بازنشستگان 

و خانواده پیشکسوتان متوفی اشاره نمود.
در بحث خدمات رفاهی و معیشتی چه اقداماتی در 

این سه ماهه انجام گرفته است؟
از مهمترین اقدامات کانون استان در سه ماهه چهارم 
سال ۱۴۰۰، دیدار و سرکشی از ۸۴ نفر از بازنشـسـتگان 
و خانواده پیشکسوتان متوفی اشاره نمود؛ که از این تعداد 
۱۶ مورد از محل اعتبارات کانون ناجا، ۳۳ مورد از محل 
اعتبارات سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح استان و ۳۵ 
مورد توسط فرماندهی انتظامی استان، در راستای رسیدگی 
به امور بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش 

صورت گرفت.
خانواده  تکریم  منظور  به  و  کانون  اهداف  راستای  در 
پیشکسوتان متوفا، از ۹ خانواده پیشکسوتان متوفا در این 
سه ماهه با اهدا لوح یادبود، نصب بنر و شرکت در مراسمات، 

تکریم شدند.
تعداد ۱۴۱ دست البسه و کفش  ورزشی واصله از کانون 
ناجا بین پیشکسوتان ورزشکار به صورت قرعه کشی تحویل 

گردید.
در خصوص استفاده از وام ضروری کانون ناجا، پرونده 
تعدادی ۹ نفر از پیشکسوتان که در زمینه تامین ودیعه 
مسکن و تامین هزینه درمان و ... با مالی شدید مواجه 
می باشند، به کانون ناجا منعکس، که از آن طریق در 

مجموع مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت شد.
از پیشکسوتان که  نفر  نسبت به معرفی تعدادی ۱۲ 
امور  طریق  از  هستند،  مواجه  مالی  شدید  مشکل  با 
بازنشستگان فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت وام 

قرض الحسنه اقدام گردید.
در خصوص شناسایی و معرفی تعداد ۱۰ نفر از پیشکسوتان 
مبلغ  به  دارو  و  تامین هزینه درمان  به منظور  معسر 

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال صورت گرفت.
از طریق موسسه خیریه کریم اهل بیت )ع( به ۳ نفر از 
بازنشستگان که به دلیل نیاز مالی و هزینه های درمانی با 
مشکل مواجه بودند، جمعاً به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به 
صورت وام قرض الحسنه و مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال کمک 

بالعوض پرداخت شد.
از  نفر  تعداد ۳۲  معرفی  به  می توان  اقدامات  دیگر  از 
پیشکسوتان جهت دریافت وام جعاله از طریق بانک سپه 

اشاره نمود.
در بحث خدمات مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی، 

چه اقداماتی در این سه ماهه انجام گرفته است؟
همانطور که می دانید کانون بازنشستگان ناجا حمایت از 
کلیه حقوق قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران عضو 
در چارچوب اساسنامه را بر عهده دارد و بدین منظور 
معاونت حقوقی و معاضدت قضایی در کانون سازماندهی 
شده و در این رهگذر با برنامه ریزی دقیق و فراهم آوردن 
ساز و کار الزم مصمم به مشاوره حقوقی و ارائه خدمات 
قضائی رایگان )تنظیم اظهار نامه، شکوائیه، دادخواست های 
حقوقی اعم از بدوی، تجدید نظر و تسری آن به اعاده 
دادرسی، فرجام خواهی و ... در دیوان عالی کشور( بوده و 
هستیم. بدین منظور وکالی همکار )بازنشسته( و فرزندان 
به مشاوره  نسبت  و  استان شناسایی  در  آن ها  وکیل 
حقوقی و ارائه خدمات حقوقی و معاضدت قضائی بدون 
اخذ وجهی از اعضای کانون خدمات رایگان به این عزیزان 

ارائه می گردد.
در این سه ماهه، ۱۲ نفر از پیشکسوتان جهت بهره گیری 
از خدمات مشاوره قضائی به وکیل همکار و کارشناس 
حقوقی کانون استان معرفی شدند. همچنین به منظور 
استفاده از خدمات مشاوره خانواده و اجتماعی تعداد ۵۴ 
نفر از بازنشستگان و یا خانواده ایشان برای استفاده از 
خدمات مشاوره به معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 

استان مراجعه نموده اند.
اگر امکان دارد گزارشی در حوزه توانمندسازی و 
ارائه وام های مختلف اعم از توانمندسازی، حبیب بن 

مظاهر، کریم اهل بیت )ع( ارائه دهید؟
از طریق موسسه خیریه کریم اهل بیت )ع( به ۳ نفر از 

بازنشستگان که به دلیل نیاز مالی و هزینه های درمانی با 
مشکل مواجه بودند، جمعاً به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به 
صورت وام قرض الحسنه و مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال کمک 

بالعوض پرداخت شد.
در حوزه وام توانمندسازی، به دلیل عدم وصول بخشنامه و 
دستور العمل، در این سه ماهه وام توانمندسازی پرداخت 
نگردیده است. همچنین با توجه به اینکه پرداخت وام 
حبیب ابن مظاهر از طریق شعب قوامین صورت می پذیرد، 
راهنمایی ها الزم به پیشکسوتان متقاضی دریافت این وام، 

به صورت تلفنی و حضوری ارائه می گردد.
در خصوص استفاده از وام ضروری کانون ناجا، پرونده 
تعدادی ۹ نفر از پیشکسوتان که در زمینه تامین ودیعه 
مسکن و تامین هزینه درمان و ... با مالی شدید مواجه 
می باشند، به کانون ناجا منعکس، که از آن طریق در 
مجموع مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت گردید. از 
دیگر اقدامات می توان به معرفی و صدور گواهی بازنشستگی 
برای تعداد ۱۶ نفر از پیشکسوتان جهت دریافت وام جعاله از 

طریق بانک سپه اشاره نمود.
چه  پیشکسوتان  فرزندان  اشتغالزایی  بحث  در 

اقداماتی در این سه ماهه صورت گرفته است؟
 با توجه به اهمیت موضوع اشتغال فرزندان که یکی از 
دغدغه های فکری پیشکسوتان می باشد، لیست فرزندان 
فاقد شغل پیشکسوتان که توسط این کانون ایجاد شده 
است، جهت ثبت در بانک اطالعاتی، به ساتـا استان ارسال 

گردید.
در جهت حفظ شأن بازنشستگان نسبت به صدور ۷ مورد 
معرفی نامه به پیشکسوتان جهت استخدام فرزندان در ناجا 
و ارتش جمهوری اسالمی صادر گردید؛ همچنین نسبت به 
صدور ۴ مورد معرفی نامه به منظور تعیین محل خدمت 

سربازی فرزندان پیشکسوتان اقدام شد.
الزم به ذکر است که ۱۰ نفر از پیشکسوتان جهت اشتغال 
به موسسه حفاظتی وابسته به نمایندگی استان قدس، 

معرفی شدند.
مسئوالن کانون استان جلسات متعددی با معاونان فرمانده 
انتظامی، روسای کانون ها، روسای سابا، ساتا، مسئوالن 
حوزه شهری و ... انجام می دهند؛ در این سه ماهه چه 

جلسات مهمی داشتید؟
در جهت ارائه خدمات مطلوب به پیشکسوتان و رفع 
مشکالت بازنشستگان، جلساتی با ریاست و معاونین ساتا 
استان، معاونین فرماندهی انتظامی استان، ریاست بیمه 

کوثر و فروشگاه اتکا استان برگزار گردید.
در پایان ضمن تشکر، اگر در خصوص برنامه های آتی 

کانون نیز توضیحاتی ارائه دهید.
پیشکسوتان عزیز در هر زمینه ای استحقاق خدمات ارزنده 
دارند؛ که این امر بدون در نظر گرفتن اعتبار الزم امکان پذیر 
نبوده و امیدواریم در آینده از طریق کانون ناجا و مبادی 
ذیربط پشتیبانی مالی مناسب صورت پذیرد، تا در جهت 
خدمات دهی به پیشکسوتان، برنامه ریزی مناسب و دقیق 
صورت پذیرد؛ تا در سال ۱۴۰۱ با توکل برخداوند متعال و 
حمایت مسئولین، در جهت روحیه و رفاه و معیشت اعضاء 

وابسته  گام های مؤثری برداشته شود.

گزارش عملکرد سه ماه چهارم سال 1400
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3خراسان رضوی
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  خراسان رضوی

انتظامی ج.ا.ایران در سفر  فرماند کل  اشتری  سردار 
خود به خراسان رضوی با حضور در جمع بازنشستگان، 
فرماندهان و مسئولین پیشکسوت استان با آنها دیدار و 

گفت و گو کرد.
مراسم ضیافت انس و الفت با حضور سردار اشتری، 
معاون نیروی انسانی،رئیس وظیفه عمومی و رئیس 
پلیس آگاهی فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا و 52 نفر از 
پیشکسوتان بازنشسته در سالن جلسات هتل آرمان 

مشهد برگزار شد.
استان  انتظامی  فرمانده  تقوی  سردار  جلسه  این  در 
خراسان رضوی گزارشی از اقدامات ارائه شده در بحث 

معیشت شاغلین و بازنشستگان ارائه کرد.
در ادامه 4 نفر از پیشکسوتان بازنشسته طی سخنانی 

خود  پیشنهادهای  و  نظرات  مشکالت،  بیان  ضمن 
را جهت ارائه خدمات مطلوب به بازنشستگان مطرح 

کردند.
در خاتمه سردار اشتری در سخنانی گفت: با توجه به 
جمعیت 20000 نفری پیشکسوتان در استان خراسان 

رضوی می طلبد توجه ویژه ای به آنها شود.
وی افزود: موضوع معیشت شاغلین و پیشکسوتان و 
وابستگان می بایست به صورت جدی پیگیری و مورد 

تأکید قرار گیرد.
فرماند کل انتظامی ج.ا.ا.با اشاره به تأکیدات مقام معظم 
رهبری در خصوص جهاد تبیین، تصریح کرد: اقداماتی 
پیشکسوتان صورت  و  کارکنان  رفاه حال  که جهت 

گرفته است باید به نحوه مطلوب اطالع رسانی گردد.

سرهنگ بازنشسته هادی ابراهمیان کارشناس خدمات 
رفاهی کانون استان در تشریح اقدامات یکساله کانون 
گفت:  توانمندسازی،  حوزه  در  استان  بازنشستگان 
خدا را شکر کانون بازنشستگان استان علیرغم تمامی 
ویروس  شیوع  علت  به  آمده  بوجود  محدودیت های 
کرونا برنامه های خوبی را در سال جاری اجرا نموده 

است.
وی افزود: از مهمترین برنامه هایی که در یکسال گذشته 
به همت همکاران اجرایی شد می توان به دیدار و دلجویی 
بازنشستگان  کانون  اعتبارات  محل  از  نفر  از ۱000 
انتظامی ج. ا. ایران و ۳۱0 نفر از محل اعتبارات سازمان 
تامین اجتماعی نیرو های مسلح، اعطای وام اشتغال به 

20 نفر به ارزش ۳ میلیارد ریال و اعطای وام ضروی به 
۹۸ نفر به ارزش ۹ میلیارد و ۳50 میلیون ریال و تکریم 
از تعداد ۱04 خانواده پیشکسوتان درگذشته و اهداء 
جمعاً 4۱0 میلیون ریال کمک بالعوض به خانواده های 
معسر دارای بیمار صعب العالج از محل اعتبارات کانون 

بازنشستگان انتظامی ج. ا. ایران بوده است.
وی افزود: با توجه به مصوبات بسیار خوبی که  قرارگاه 
تابان در سال جاری داشت با دستور فرمانده محترم 
انتظامی استان به ۶۷ نفر از پیشکسوتان مبلغ ۹ میلیارد 
و ۷00 میلیون ریال وام قرض الحسنه پرداخت گردید. 
در همین راستا دیدار و دلجویی از ۷۹ نفر از پیشکسوتان 

استان با همکاری کانون استان صورت گرفته است.

پنجمین جلسه قرارگاه تابان در تاریخ ۱5 دیماه در 
سالن جلسات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به 
حضور  با  و  استان  انتظامی  فرمانده  سردار  ریاست 
رئیس  و  مرتبط  معاونین  عقیدتی،  حفا،  رؤسای 
از  پس  گردید.  برگزار  استان  بازنشستگان  کانون 
قرائت مصوبات جلسه مردادماه سال جاری و بحث و 

تبادل نظر مقرر شد: 
۱- بمنظور تکریم از پرستاران پیشکسوت با اهدای 
لوح تقدیر و کارت هدیه ۳ میلیون ریال از طریق 

کانون استان تجلیل و تکریم بعمل آید.
2- مقرر شد در ارتباط با تعیین تکلیف مکان مناسب 
جهت دفتر نمایندگی بیمارستان ثامن االئمه )ع( با 

همکاری ریاست محترم بیمارستان مشکل بر طرف 
گردد.

۳- با توجه به تأکید هیئت رئیسه محترم فرماندهی انتظامی 
ج.ا.ایران خصوصاً سردار فرمانده محترم کل انتظامی مقرر 
گردید از کلیه ایتام با اهدای مبلغ 5 میلیون ریال از طریق 

فرماندهی انتظامی استان دیدار و دلجویی بعمل آید.

معیشت پیشکسوتان و وابستگان به صورت جدی پیگیری شود
فرماند کل انتظامی ج.ا.ایران در دیدار با بازنشستگان استان خراسان رضوی

دیدار و تکریم از 1310 پیشکسوت بازنشسته و مستمی بگیر

پنجمین جلسه قرارگاه تابان فرماندهی انتظامی خراسان رضوی برگزار شد

جلسه هم اندیشی سازمان بسیج 
پیشسکوتان جهاد و شهادت استان  و 

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی

  اولین جلسه همکاری سازمان بسیج پیشسکوتان 
جهاد و شهادت استان خراسان رضوی و کانون 
حضور  با  رضوی  خراسان  استان  بازنشستگان 
سرتیپ دوم پاسدار گرمه ای مسئول سازمان بسیج 
پیشکسوتان استان، سرهنگ پاسدار بازنشسته 
غالمعلی واعظی مقدم رئیس کانون بازنشستگان 
ابراهمیان  هادی  بازنشسته  سرهنگ  استان، 
مسئول امور فرهنگی کانون بازنشستگان استان 
و سرهنگ حسین قاسمی نیا جانشین سازمان 
بسیج یشکسوتان استان برگزار گردید. در این 
جلسه ضمن تشریح مصوبات تفاهم نامه منعقد 
شده بین کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران و سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد 
و شهادت طرفین به بیان نظرات و دیدگاه های 
خود در ارتباط با چگونگی اجرای مصوبات ابالغی 

پرداختند.
دیدار رئیس کانون بازنشستگان استان با 
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی نیروهای 

مسلح استان خراسان رضوی

رئیس کانون بازنشستگان استان با دکتر بینافر 
مدیرکل ساتا استان دیدار کرد.

در این جلسه سرهنگ پاسدار بازنشسته غالمعلی 
واعظی مقدم رئیس کانون بازنشستگان استان 
ضمن تبریک انتصاب دکتر بینافر بعنوان مدیرکل 
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان 
خراسان رضوی مباحثی را در ارتباط با افزایش 
استان  ساتای  با  بازنشستگان  کانون  تعامل 
افزایش سهمیه دیدار و دلجویی، سهمیه وام های 
توانمندسازیو یکپارچه شدن سیستم اطالعات 

خدمات رفاهی و... ارائه داد.
دکتر بینافر نیز ضمن تشکر از همکاری و تعامل 
خوب دو مجموعه بر ارتقاء همکاری ها تاکید کرد.



آئـیـنـه . کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران 42

3خراسان شمالی
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان خوزستان

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

گفت و گو کرد.
در این دیدار که با حضور فرمانده انتظامی استان خوزستان 
و روسای دفاترنمایندگی آبادان و خرمشهر برگزار شد، 
ابتدا تعدادی از پیشکسوتان با بیان برخی مشکالت و 
درخواست های جامعه بازنشستگان  ، خواهان رسیدگی 

و پیگیری از طریق فرماندهی کل انتظامی شدند.
سردار اشتری نیز بر پیگیری این موضوعات تاکید کرد.

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

بارئیس  خوزستان  انتظامی  فرمانده  صمیمی  نشست 
کانون در راستای تکریم از بازنشستگان و رسیدگی به 
مشکالت این عزیزان نشستی با حضور فرمانده انتظامی 

استان در دفتر رئیس کانون استان برگزارشد.
در این نشست که با حضور رئیس و کارکنان کانون و 
نماینده مجمع استان در کانون برگزار گردید در ابتدا 
از  عمده  مشکالت  از  مختصری  گزارش  کانون  رئیس 
جمله ساخت بنای دفتر نمایندگی کانون در شهرستان 
در  نمایندگی  دفتر  اندازی  راه  از  حمایت  خرمشهر، 
شهرستان مسجد سلیمان ، کمک به صندوق خیریه امام 

حسن )ع( و تشکیل جلسات فصلی بیان نمود.

در ادامه سردار صالحی فرمانده انتظامی استان خوزستان 
با  دیدار  جهت  را  خود  آمادگی  موافقت  اعالم  ضمن 
اعالم  آنان  هدایای  تأمین  و  منزلشان  در  پیشکسوتان 

نموند.

چهارمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های 
نیروهای مسلح استان خوزستان در تاریخ یک اسفندماه 
در دفتر کانون سپاه برگزارشد. در این جلسه که با حضور 
روسای کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح استان و 
مدیر کل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان برگزار 
شد، پیرامون موضوعات مسکن ورزش و اشتغال فرزندان 
گفتگو شد و در خصوص برنامه های سال 1401  و 
تشکیل جلسه مشترک با فرماندهان ارشد استانی جلب 

مشارک بیشتر آنان بحث و تبادل نظر شد.

به مناسبت سالروز تشکیل کمیته های انقالب اسالمی 
)سابق( مراسمی مورخه شنبه ۲۳ بهمن ماه در سالن 
جلسات شهدای ثامن االئمه بسیج پیشکسوتان سپاه  

آبادان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان 
آبادان، جانشین فرماندهی انتظامی آبادان و 10 نفر از 

پیشکسوتان کمیته انقالب اسالمی سابق برگزار شد.
در ابتدای مراسم، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان  
ضمن عرض خیر مقدم و گرامی داشت سالروز تشکیل 
کمیته های انقالب اسالمی )سابق(، از رشادت و از خود 
گذشتگی کارکنان کمیته انقالب اسالمی )سابق( در مبارزه 

با منافقین در سال ۶0 قدردانی و تجلیل کرد.
در خاتمه تعدادی از پیشکسوتان کمیته سابق به ذکر 
خاطراتی از مبارزات سال ۶0 را بیان  و در پایان جلسه 
به ۵ نفر از این عزیزان هدایایی به رسم یادبود اعطاء کردند.

دیدار پیشکسوتان با فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران

برگزاری نشست صمیمی فرمانده انتظامی خوزستان با رئیس کانون

چهارمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون برگزار شد

برگزاری مراسم سالروز تشکیل کمیته های انقالب اسالمی در شهرستان آبادان

برگزاری مسابقه تیراندازی پیشکسوتان 
نیروهای مسلح اهواز

و  حمایت  با  بازنشستگان  کانون  همت  به 
هماهنگی فرماندهی انتظامی استان خوزستان 
به مناسبت ایام یوم اهلل دهه مبارک فجر یک 
بین  بادی  تپانچه  با  تیراندازی  مسابقه  دوره 
اهواز  نیروهای مسلح شهرستان  پیشکسوتان 
تیراندازی  سالن  در  ماه  بهمن   14 تاریخ  در 
مالک اشتر معاونت تربیت وآموزش فرماندهی 

انتظامی استان برگزار شد.
در این مسابقه که با حضور 16 نفر از پیشکسوتان 
نیروهای مسلح برگزار شد بازنشسته سید ابراهیم 
موسوی از کانون وزارت دفاع مقام اول، بازنشسته 
عبدالحسین سعیدی پور از کانون انتظامی مقام 
دوم و بازنشسته شکراله بهاروند ازکانون ارتش 

مقام سوم را کسب کردند.
در پایان مسابقات به رسم یادبود حکم قهرمانی 

و هدایایی به نامبردگان اعطاء گردید.

برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت 
۳۶ نفر بازنشسته معسر خوزستان

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان 
نیازمند با حضور  مدیر کل تامین اجتماعی 
کانون های  روسای  و  استان  مسلح  نیرو های 
بازنشستگان نیرو های مسلح استان خوزستان 
در  برگزار شد.  ماه  روز چهار شنبه 1۵ دی 
معسرین  از  نفر   1۰ پرونده  کمیسیون  این 
استان  کانون  توسط  که  انتظامی  بازنشسته 
شناسایی و جهت مساعدت معرفی شده بودند 

رسیدگی شد در پایان مقرر گردید:
بازنشستگان معسر مبالغی  از  1-برای ۷ نفر 
به صورت ماهیانه تا پایان سال در نظر گرفته 

شود.
۲- به دو نفر عالوه بر کمک هزینه ماهیانه دو 

فقره وام قرض الحسنه 4 % اهداء گردد.
ضمنا پرونده سه نفر به علت نقص به جلسه 

بعد موکول شد.
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اعطاء مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال 
وام ضروری

از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۱۱ فقره 
وام ضروری به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
ریال به بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه 

بگیران تحت پوشش اعطاء گردیده است.
و  کارآفرینی  توانمندسازی،  امور  کارشناس 
امور تعاونی ها گفت: بحث حمایت از معیشت 
و  معسرین  به  کمک  ویژه  به  بازنشستگان 
تاکید  مورد  موضوعات   از  همواره  نیازمندان 
کانون  هست.  و  بوده  بازنشستگان  کانون 
بازنشستگان تالش داشته و دارد که با اجرای 
طرح های مختلف، به نوعی حامی بازنشستگان 

آسیب دیده باشد.
سرهنگ دوم بازنشسته نایبعلی شجاع افزود: در 
همین راستا از ابتدای سال تا کنون ۱۱ فقره 
در  بازنشستگان  از  حمایت  برای  ضروری  وام 
ودیعه  دیون،  پرداخت  ازدواج،  چون  مباحثی، 
مسکن، هزینه های درمان، هزینه های تحصیل و 
... با اعتبار ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از محل 

اعتبارات کانون پرداخت شده است.
دیدار و دلجویی از ۲۰۲ نفر از 

پیشکسوتان و مستمری بگیران استان

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون ۲۰۲ مورد دیدار و 
دلجویی از پیشکسوتان، مستمری بگیران و وظیفه 
بگیران توسط کانون بازنشستگان استان و دفاتر 
نمایندگی کانون در شهرستان ها انجام گرفته است.

با هماهنگی کانون بازنشستگان ناجا و در راستای 
رسیدگی به امور بازنشستگان و مستمری بگیران 
تحت پوشش از ابتدای سال تا کنون از تعداد ۲۰۲ 
نفر با رعایت پروتکل های بهداشتی دیدار و دلجویی 

به عمل آمده است.  
در جریان این دیدار ها ضمن استماع مشکالت و 
گرفتاری های این عزیزان هدایایی به آن ها اعطا شده 

است. 

مراسم ویدیو کنفرانس تجلیل از پیشکسوتان کمیته سابق 
انقالب اسالمی در سالن همایش فرمانده انتظامی استان 

خراسان شمالی برگزار شد
این مراسم با حضور سرهنگ حسین پور معاون هماهنگ 
کننده فرمانده انتظامی استان، سرهنگ فضائلی معاون نیروی 
انسانی فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی، تعداد ۲۰ 
پیشکسوت کمیته سابق انقالب اسالمی، یک خانواده شهید 

و یک خانواده جانباز برگزار شد.
جمهوری  انتظامی  فرمانده  اشتری  سردار  مراسم  این  در 
اسالمی به صورت ویدیو کنفرانس پیرامون خدمات ارزشمند 

پیشکسوتان کمیته سابق انقالب اسالمی سخنرانی نمودند. این 
مراسم با سخنرانی سرهنگ حسین پور و تقدیر و تشکر ایشان از 

پیشکسوتان و اهداء هدایایی به مدعوین خاتمه یافت.

چهارمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های 
نیروهای مسلح استان خراسان شمالی در دفتر کانون 

سپاه برگزار شد
در این جلسه که با حضور روسای کانون های بازنشستگان 
نیروهای مسلح استان و مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای 
مسلح استان برگزار شد، پیرامون آخرین وضعیت همسان 
سازی حقوق بازنشستگان ، کارت های اتکا و خدمات 

دهی مطلوب به پیشکسوتان بحث و تبادل نظر شد.

معیشت  در  آفرینی  تحول  قرارگاه  جلسه  چهارمین 
بازنشستگان ناجا )قرارگاه تابان( با حضورسرهنگ غالمی 

جانشین فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.
جلسه قرارگاه تابان به ریاست سرهنگ غالمی جانشین 
فرماندهی انتظامی استان و با حضور سرهنگ فضائلی 
معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان، سرهنگ 
بازنشسته هاشمی نماینده استان در مجمع کانون، سرهنگ 
بازنشسته باقری ریاست کانون استان و معاونین زیربط 
در سالن جلسات ستاد فرماندهی برگزار و درخصوص 

رسیدگی و ارتقاء سطح منزلت و معیشت بازنشستگان 
بحث و تبادل نظر شد.

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

دفتر فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.
رییس  باقری  بازنشسته  سرهنگ  که  نشست  این  در 
کانون استان، سرهنگ بازنشسته هاشمی نماینده استان 
در مجمع کانون و حدود ۲۰بازنشسته حضور داشتند، 
ابتدا تعدادی از بازنشستگان ضمن ابراز رضایت از این 
گونه نشست های صمیمی، به بیان مشکالت و طرح 

پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند.
گفت:  سخنانی  در  زاده  مطهری  سردار  ادامه  در 
بازنشستگان نیروی انتظامی به خاطر تالش ها و جان 
داده  انجام  خود  خدمتی  دوران  در  که  هایی  فشانی 
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.

سردار مطهری زاده تصریح کرد: باید به پاس سال ها 
خدمت و کار بی منت با استفاده از ظرفیت های قانونی 

مسائل و مشکالت آنان واکاوی و به نوعی رفع شود.
شمالی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده  ادامه  در 
ضمن تشریح اقدامات انجام شده در جهت رفاه بیشتر 

بازنشستگان، بر لزوم پیگیری مطالبات آنها تاکید کرد.

چهارمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها برگزار شد

برگزاری قرارگاه تابان فرماندهی انتظامی خراسان شمالی

برگزاری نشست صمیمی فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی با پیشکسوتان

مراسم ویدیو کنفرانس تجلیل از پیشکسوتان کمیته سابق انقالب اسالمی
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3خوزستان
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان خوزستان

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

گفت و گو کرد.
در این دیدار که با حضور فرمانده انتظامی استان خوزستان 
و روسای دفاترنمایندگی آبادان و خرمشهر برگزار شد، 
ابتدا تعدادی از پیشکسوتان با بیان برخی مشکالت و 
درخواست های جامعه بازنشستگان  ، خواهان رسیدگی 

و پیگیری از طریق فرماندهی کل انتظامی شدند.
سردار اشتری نیز بر پیگیری این موضوعات تاکید کرد.

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

بارئیس  خوزستان  انتظامی  فرمانده  صمیمی  نشست 
کانون در راستای تکریم از بازنشستگان و رسیدگی به 
مشکالت این عزیزان نشستی با حضور فرمانده انتظامی 

استان در دفتر رئیس کانون استان برگزارشد.
در این نشست که با حضور رئیس و کارکنان کانون و 
نماینده مجمع استان در کانون برگزار گردید در ابتدا 
از  عمده  مشکالت  از  مختصری  گزارش  کانون  رئیس 
جمله ساخت بنای دفتر نمایندگی کانون در شهرستان 
در  نمایندگی  دفتر  اندازی  راه  از  حمایت  خرمشهر، 
شهرستان مسجد سلیمان ، کمک به صندوق خیریه امام 

حسن )ع( و تشکیل جلسات فصلی بیان نمود.

در ادامه سردار صالحی فرمانده انتظامی استان خوزستان 
با  دیدار  جهت  را  خود  آمادگی  موافقت  اعالم  ضمن 
اعالم  آنان  هدایای  تأمین  و  منزلشان  در  پیشکسوتان 

نموند.

چهارمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های 
نیروهای مسلح استان خوزستان در تاریخ یک اسفندماه 
در دفتر کانون سپاه برگزارشد. در این جلسه که با حضور 
روسای کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح استان و 
مدیر کل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان برگزار 
شد، پیرامون موضوعات مسکن ورزش و اشتغال فرزندان 
گفتگو شد و در خصوص برنامه های سال 1401  و 
تشکیل جلسه مشترک با فرماندهان ارشد استانی جلب 

مشارک بیشتر آنان بحث و تبادل نظر شد.

به مناسبت سالروز تشکیل کمیته های انقالب اسالمی 
)سابق( مراسمی مورخه شنبه ۲۳ بهمن ماه در سالن 
جلسات شهدای ثامن االئمه بسیج پیشکسوتان سپاه  

آبادان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان 
آبادان، جانشین فرماندهی انتظامی آبادان و 10 نفر از 

پیشکسوتان کمیته انقالب اسالمی سابق برگزار شد.
در ابتدای مراسم، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان  
ضمن عرض خیر مقدم و گرامی داشت سالروز تشکیل 
کمیته های انقالب اسالمی )سابق(، از رشادت و از خود 
گذشتگی کارکنان کمیته انقالب اسالمی )سابق( در مبارزه 

با منافقین در سال ۶0 قدردانی و تجلیل کرد.
در خاتمه تعدادی از پیشکسوتان کمیته سابق به ذکر 
خاطراتی از مبارزات سال ۶0 را بیان  و در پایان جلسه 
به ۵ نفر از این عزیزان هدایایی به رسم یادبود اعطاء کردند.

دیدار پیشکسوتان با فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران

برگزاری نشست صمیمی فرمانده انتظامی خوزستان با رئیس کانون

چهارمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون برگزار شد

برگزاری مراسم سالروز تشکیل کمیته های انقالب اسالمی در شهرستان آبادان

برگزاری مسابقه تیراندازی پیشکسوتان 
نیروهای مسلح اهواز

و  حمایت  با  بازنشستگان  کانون  همت  به 
هماهنگی فرماندهی انتظامی استان خوزستان 
به مناسبت ایام یوم اهلل دهه مبارک فجر یک 
بین  بادی  تپانچه  با  تیراندازی  مسابقه  دوره 
اهواز  نیروهای مسلح شهرستان  پیشکسوتان 
تیراندازی  سالن  در  ماه  بهمن   14 تاریخ  در 
مالک اشتر معاونت تربیت وآموزش فرماندهی 

انتظامی استان برگزار شد.
در این مسابقه که با حضور 16 نفر از پیشکسوتان 
نیروهای مسلح برگزار شد بازنشسته سید ابراهیم 
موسوی از کانون وزارت دفاع مقام اول، بازنشسته 
عبدالحسین سعیدی پور از کانون انتظامی مقام 
دوم و بازنشسته شکراله بهاروند ازکانون ارتش 

مقام سوم را کسب کردند.
در پایان مسابقات به رسم یادبود حکم قهرمانی 

و هدایایی به نامبردگان اعطاء گردید.

برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت 
۳۶ نفر بازنشسته معسر خوزستان

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان 
نیازمند با حضور  مدیر کل تامین اجتماعی 
کانون های  روسای  و  استان  مسلح  نیرو های 
بازنشستگان نیرو های مسلح استان خوزستان 
در  برگزار شد.  ماه  روز چهار شنبه 1۵ دی 
معسرین  از  نفر   1۰ پرونده  کمیسیون  این 
استان  کانون  توسط  که  انتظامی  بازنشسته 
شناسایی و جهت مساعدت معرفی شده بودند 

رسیدگی شد در پایان مقرر گردید:
بازنشستگان معسر مبالغی  از  1-برای ۷ نفر 
به صورت ماهیانه تا پایان سال در نظر گرفته 

شود.
۲- به دو نفر عالوه بر کمک هزینه ماهیانه دو 

فقره وام قرض الحسنه 4 % اهداء گردد.
ضمنا پرونده سه نفر به علت نقص به جلسه 

بعد موکول شد.
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3استان زنجان
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان سمنان

 نشست صمیمانه ای سردار بهرام نوروزی، سردار رضائیان و 
سردار  اکبرشاهی با فرمانده انتظامی استان سمنان در سالن 

فجر ستاد فرماندهی انتظامی برگزار شد.
در این جلسه که تعدادی ازبازنشستگان کمیته انقالب 
فرمانده  عبداله حسنی  سردار  داشتند،  اسالمی حضور 
انتظامی استان ضمن خوش آمدگویی، بازنشستگان را 
ذخایر معنوی سازمان اعالم و گفت: تجارب و دانسته های 
این عزیزان می تواند چراغ راه نسل آینده پلیس باشد و 
با برگزاری جلسات مدون، حتما از این ظرفیت استفاده 

خواهیم کرد.
سردار رضائیان نیز در سخنانی گفت: می بایست از ظرفیت 
جامعه شناختی و مردم شناسی بازنشستگان استفاده کرد 

و تعهدی که نسبت به شهدا داریم را می بایست ادا کنیم.
وی در ادامه اذعان داشت: فشار بیگانگان به کشور ما بیشتر 
و پیچیده تر نسبت به زمان اوایل انقالب شده و این والیی 
بودن مردم است که باعث شده در مقابل این همه فشارهای 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بایستند. هدف اصلی مخالفین 
نظام، براندازی است و ما قصد داریم از ظرفیت شما عزیزان 
بازنشسته در حل معضالت اجتماعی و فرهنگی استفاده 

کنیم.

با حمایت های خوب  سردار رضائیان خاطرنشان کرد: 
فرمانده انتظامی استان و با نگاه هوشمندانه ایشان و هم 
فکری شما وابستگان به نظام، می توانیم در حل معضالت 

اجتماعی قدم های مثبتی برداریم.
در ادامه سردار اکبرشاهی در سخنانی گفت: شما بزرگواران در 
جریانات گوناگونی بوده اید، تجربه کسب کردید و نسبت به 
مشکالت جامعه اشرافیت دارید. شما یک مدال افتخار دارید 

و آن هم پاسداری از این نظام و آرمان های انقالب است.
وی تصریح کرد: شما عزیزان دارای پایگاه اجتماعی قوی در 
جامعه هستید و از این ظرفیت می توان در جهت پیشبرد 

اهداف انقالب اسالمی استفاده کرد.
در انتهای این جلسه سرداربهرام نوروزی با بیان اینکه از 
برکت خون این شهداست که انقالب زنده است، گفت: 
وابستگان پلیس می بایست تجربیات خود را نوشته تا برای 
نسل بعدی خوراک فکری تهیه نماییم و نباید بگذاریم این 

تجارب ارزشمند از دست برود.
وی در پایان گفت: از تهدیدات فضای مجازی غافل نشوید 
و با تولید محتوا، توطئه های دشمن را خنثی کنید و بخاطر 
این رشادت ها است که رهبر عزیز انقالب می گویند؛ شما 

مجاهدین فی سبیل اهلل هستید.

نشست صمیمانه سردار بهرام نوروزی با پیشکسوتان کمیته انقالب اسالمی)سابق(
برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی 

شهرستان سمنان
همایش پیاده روی خانوادگی شهرستان سمنان 
با حضور300 بازنشسته و خانواده آنها،در تاریخ 

1400/11/14 در پارک سوکان برگزار شد.
در این همایش سرهنگ قاسمی معاون هماهنگ 
رضایی  سمنان،دکتر  استان  انتظامی  کننده 
مسلح  نیروهای  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
استان،  کارمند رتبه 17 امیری معاون نیروی 
استان  کانون  رئیس  امیدیان  انسانی،سرهنگ 

حضور داشتند.
در پایان مسیر به قید قرعه به تعدادی از حاضران 

به رسم یادبود هدایایی اهدا گردید.

تجلیل فرمانده انتظامی استان سمنان از 
پیشکسوت حسن عبدوس

فرمانده انتظامی استان سمنان با حضور در 
سالها  از  عبدوس  حسن  پیشکسوت  منزل 
خدمات خالصانه این پیشکسوت ناجا تجلیل 

کرد.
سردار عبداله حسنی فرمانده انتظامی استان 
مردم  نماینده  گلرو  عباس  دکتر  همراه  به 
شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه 
در مجلس شورای اسالمی با حضور در منزل 
پیشکسوت حسن عبدوس از سالها خدمات 
ناجا تجلیل کرد و  این پیشکسوت  خالصانه 
هدیه ای به رسم یادبود تقدیم ایشان گردید.

مراسم گرامیداشت سالگرد تشکیل کمیته های انقالب 
اسالمی با حضور سرهنگ پاسدار میر احمدی جانشین 
فرماندهی انتظامی استان، سرهنگ بازنشسته عبدالحسین  
از  استان و جمعی  بازنشستگان  امیدیان رئیس کانون 

پیشکسوتان برگزار شد.
در این مراسم که 20 نفر از پاسداران کمیته انقالب اسالمی 
سابق حضور داشتند، سرهنگ پاسدار میر احمدی جانشین 
فرماندهی انتظامی استان در سخنانی بر تبیین فرمایشات 
پیشکسوتان  حداکثری  حضور  و  رهبری  معظم  مقام 
نیروهای مسلح درعرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و کمک به بسیج پیشکسوتان در سراسر کشور تاکید نمود.

در انتهای مراسم از جمعی ازپیشکسوتان بسیجی کمیته 
انقالب اسالمی استان سمنان تجلیل به عمل آمد.

تجلیل از جمعی از پیشکسوتان بسیجی کمیته انقالب اسالمی استان سمنان
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جلسه ارتقاء منزلت و معیشت بازنشستگان ناجا )قرارگاه 
تابان( در استان زنجان با حضور سردار رحیم جهانبخش 

فرمانده انتظامی استان برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد: 

بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  معسرین  ۱-لیست 
احصاء و جهت برنامه ریزی و دیدار از این عزیزان ارائه 

شود.
۲-به صورت مستمر از بازنشستگان و خصوصا خانواده  
متوفی و یادگاران آن ها )ایتام( دیدار و سرکشی به عمل آید.

۳-جلسات شور ستادی از رئیس کانون بازنشستگان فا. ا  
دعوت بعمل آمده تا در خصوص مشکالت و چالش های 
و  مطرح  مذکور  جلسات  در  بازنشستگان  روی  پیش 

راهکار های مناسب ارائه شود.
۴-جلسات هم اندیشی با حضوربازنشستگان در دفاتر 
ا بصورت  فا.  پلیس های تخصصی  و  فرماندهان  رؤسا، 
مستمر در هرماه برگزار و نتیجه جمع بندی و بعرض 

فرماندهی برسد.
برنامه ریزی مناسب همانند سایر کارکنان  با  تا    -۵
شاغل، برای بازنشستگان و مستمری بگیران نیز در حد 

مقدورات در طول سال سبد کاال تهیه و تحویل گردد.
سوی  از  شده  برگزار  مراسم  و  برنامه ها  همه  ۶-در 
از  دعوت  برای  درصدی   ۱۰ سهمیه  استان  انتظامی 

اعضای وابسته کانون در نظر گرفته شود.
۷-برای تمامی بازنشستگان در برنامه استفاده از استخر 

به همراه سایر معاونین، رؤسا و فرماندهان در روز های 
یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه دعوت بعمل آید.

۸-جلسه ای توسط معاون هماهنگ کننده فرماندهی 
انتظامی استان با حضور رؤسای کانون بازنشستگان ناجا 
ارتش و سپاه در خصوص خانه مهر سالمندان نیرو های 
مسلح استان زنجان برگزار و مصوبات جهت استحضار 

بعرض برسد.
سایر  در  یارانه ای  غذا های  ارائه  خصوص  ۹-در 
شهرستان های تابعه فرماندهان شهرستان ها پیگیری تا 
نسبت به ارائه غذای یارانه ای به اعضای وابسته کانون و 

مستمری بگیران اقدام گردد.
با  استان  انتظامی  سوی  از  شده  برگزار  ۱۰-جلسات 
شرکت ها و مؤسسات استان از رئیس کانون بازنشستگان 
دعوت تا با استفاده از ظرفیت فرماندهی انتظامی استان 
در خصوص اشتغال فرزندان اعضای وابسته در جلسات 

فوق تصمیم گیری شود.

در اجرای ابالغیه کانون ناجا در خصوص تفاهم نامه 
با بسیج، جلسه ای با حضور رئیس و مسئول کمیته 
هم اندیشی بسیج پیشکسوتان سپاه استان در دفتر 
کار رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان منعقد و 
پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد کانون بازنشستگان 
انتظامی استان و نمایندگی های کانون شهرستان ابهر و 
خرمدره در ارتباط با فراخوان و جذب داوطلبان بسیج، 
اقدامات الزم را بعمل آورد و آمار ثبت نام کنندگان به 

معاونت فرهنگی،اجتماعی و امور پژوهشی کانون ارسال 
گردد.

پاسداران  زحمات  از  تجلیل  خصوص  در  همچنین 
به  عنایت  با  اسالمی)سابق(،  انقالب  سابق  کمیته 
اتفاق رئیس  برگزاری همایش سراسری مقرر شد به 
از  از چند خانواده دیدار و  بسیج پیشکسوتان استان 
آنان دلجویی گرددکه گزارش دیدار ها بصورت جداگانه 

متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان زنجان و هیئت 
همراه با رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان 

زنجان دیدار کردند.
سرهنگ بازنشسته جمشید دین محمدی رئیس کانون 
بازنشستگان انتظامی استان به اتفاق سرهنگ بازنشسته 
پاسدار محمداحمدخانی و هیئت همراه به مناسبت انتصاب 
حجت االسالم والمسلمین نوری به سمت رئیس عقیدتی 
سیاسی فرماندهی انتظامی استان زنجان با وی دیدار و 

انتصاب وی را تبریک گفتند.
گفت:  دیدار  این  در  نوری  والمسلمین  االسالم  حجت 
بازنشستگان گنجینه ارزشمندی از تجارب و حافظه سازمانی 
هستند که باید همواره مورد تکریم واقع و از تجارب آنان در 

انجام ماموریت های سازمانی بهره برداری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رئیس 
کانون بازنشستگان گفت: کانون حلقه واسط بین اعضای 
وابسته و فرماندهی انتظامی استان است و مسئولین وظیفه 
دارند با کانون در رسیدگی به دغدغه های بازنشستگان 

همراهی و همدلی نمایند.

مصوبات چهارمین جلسه قرارگاه تابان استان زنجان

برگزاری جلسه با رئیس بسیج پیشکسوتان سپاه انصار المهدی )عج( استان

دیدار رئیس کانون   استان  با رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان

برگزاری اتاق فکر کانون بازنشستگان 
انتظامی استان زنجان

استان  انتظامی  بازنشستگان  کانون  فکر  اتاق 
زنجان با حضور تعدادی از بازنشستگان صاحب 

نظر برگزار گردید.
نظرات  و  ها  ایده  از  گیری  بهره  منظور  به 
بازنشستگان در راستای تقویت خدمت رسانی 
با حضور  فکری  اتاق  کانون،  توسط  اعضاء  به 
سرهنگ بازنشسته دین محمدی رئیس کانون  
سرهنگ بازنشسته احمدخانی نماینده استان در 
مجمع و 6 بازنشسته صاحب نظر استان برگزار 

شد.
این جلسه در خصوص مهمترین مباحث  در 
بازنشستگان از جمله موضوع دائمی شدن الیحه 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان و خدمات 

رسانی فروشگاه اتکا بحث و تبادل نظر شد.
برگزاری جلسه تجارب انتظامی در 

پلیس آگاهی استان زنجان
از  تعدادی  حضور  با  انتظامی  تجارب  جلسه 
بازنشستگان و پیشکسوتان در دفتر کار رئیس 

پلیس آگاهی انتظامی استان برگزار شد.
در راستای اجرای مصوبات قرارگاه تابان، جلسه 
تجارب انتظامی با حضور تعدادی از بازنشستگان 
و پیشکسوتان در دفتر کار رئیس پلیس آگاهی 

انتظامی استان برگزار شد.
در این جلسه سرهنگ آدینه لو رئیس پلیس 
آگاهی استان زنجان با اشاره به جایگاه و اهمیت 
بازنشستگان  گفت:  بازنشستگان  به  احترام 
گرانبها ترین روزهای خود را وقف خدمت به مردم 
کرده و در این مسیر تجارب ارزنده ای را کسب 

کرده اند.
وی افزود: بازنشستگی نه تنها پایان کار نیست 
به  ناموفق  و  موفق  تجارب  انتقال  دوران  بلکه 
کارکنان جوان تر می باشد، تا  آنها بتوانند این 
تجارب را در مأموریت های سازمانی به کار گیری 

نمایند.
در ادامه اعضاء شرکت کننده در جلسه تجارب 
و راهکارهای پی جویی و کشف علمی جرائم را 
مطرح و آمادگی خود را برای هرنوع همکاری با 

پلیس اعالم داشتند.
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3استان سمنان
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان سمنان

 نشست صمیمانه ای سردار بهرام نوروزی، سردار رضائیان و 
سردار  اکبرشاهی با فرمانده انتظامی استان سمنان در سالن 

فجر ستاد فرماندهی انتظامی برگزار شد.
در این جلسه که تعدادی ازبازنشستگان کمیته انقالب 
فرمانده  عبداله حسنی  سردار  داشتند،  اسالمی حضور 
انتظامی استان ضمن خوش آمدگویی، بازنشستگان را 
ذخایر معنوی سازمان اعالم و گفت: تجارب و دانسته های 
این عزیزان می تواند چراغ راه نسل آینده پلیس باشد و 
با برگزاری جلسات مدون، حتما از این ظرفیت استفاده 

خواهیم کرد.
سردار رضائیان نیز در سخنانی گفت: می بایست از ظرفیت 
جامعه شناختی و مردم شناسی بازنشستگان استفاده کرد 

و تعهدی که نسبت به شهدا داریم را می بایست ادا کنیم.
وی در ادامه اذعان داشت: فشار بیگانگان به کشور ما بیشتر 
و پیچیده تر نسبت به زمان اوایل انقالب شده و این والیی 
بودن مردم است که باعث شده در مقابل این همه فشارهای 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بایستند. هدف اصلی مخالفین 
نظام، براندازی است و ما قصد داریم از ظرفیت شما عزیزان 
بازنشسته در حل معضالت اجتماعی و فرهنگی استفاده 

کنیم.

با حمایت های خوب  سردار رضائیان خاطرنشان کرد: 
فرمانده انتظامی استان و با نگاه هوشمندانه ایشان و هم 
فکری شما وابستگان به نظام، می توانیم در حل معضالت 

اجتماعی قدم های مثبتی برداریم.
در ادامه سردار اکبرشاهی در سخنانی گفت: شما بزرگواران در 
جریانات گوناگونی بوده اید، تجربه کسب کردید و نسبت به 
مشکالت جامعه اشرافیت دارید. شما یک مدال افتخار دارید 

و آن هم پاسداری از این نظام و آرمان های انقالب است.
وی تصریح کرد: شما عزیزان دارای پایگاه اجتماعی قوی در 
جامعه هستید و از این ظرفیت می توان در جهت پیشبرد 

اهداف انقالب اسالمی استفاده کرد.
در انتهای این جلسه سرداربهرام نوروزی با بیان اینکه از 
برکت خون این شهداست که انقالب زنده است، گفت: 
وابستگان پلیس می بایست تجربیات خود را نوشته تا برای 
نسل بعدی خوراک فکری تهیه نماییم و نباید بگذاریم این 

تجارب ارزشمند از دست برود.
وی در پایان گفت: از تهدیدات فضای مجازی غافل نشوید 
و با تولید محتوا، توطئه های دشمن را خنثی کنید و بخاطر 
این رشادت ها است که رهبر عزیز انقالب می گویند؛ شما 

مجاهدین فی سبیل اهلل هستید.

نشست صمیمانه سردار بهرام نوروزی با پیشکسوتان کمیته انقالب اسالمی)سابق(
برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی 

شهرستان سمنان
همایش پیاده روی خانوادگی شهرستان سمنان 
با حضور300 بازنشسته و خانواده آنها،در تاریخ 

1400/11/14 در پارک سوکان برگزار شد.
در این همایش سرهنگ قاسمی معاون هماهنگ 
رضایی  سمنان،دکتر  استان  انتظامی  کننده 
مسلح  نیروهای  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
استان،  کارمند رتبه 17 امیری معاون نیروی 
استان  کانون  رئیس  امیدیان  انسانی،سرهنگ 

حضور داشتند.
در پایان مسیر به قید قرعه به تعدادی از حاضران 

به رسم یادبود هدایایی اهدا گردید.

تجلیل فرمانده انتظامی استان سمنان از 
پیشکسوت حسن عبدوس

فرمانده انتظامی استان سمنان با حضور در 
سالها  از  عبدوس  حسن  پیشکسوت  منزل 
خدمات خالصانه این پیشکسوت ناجا تجلیل 

کرد.
سردار عبداله حسنی فرمانده انتظامی استان 
مردم  نماینده  گلرو  عباس  دکتر  همراه  به 
شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه 
در مجلس شورای اسالمی با حضور در منزل 
پیشکسوت حسن عبدوس از سالها خدمات 
ناجا تجلیل کرد و  این پیشکسوت  خالصانه 
هدیه ای به رسم یادبود تقدیم ایشان گردید.

مراسم گرامیداشت سالگرد تشکیل کمیته های انقالب 
اسالمی با حضور سرهنگ پاسدار میر احمدی جانشین 
فرماندهی انتظامی استان، سرهنگ بازنشسته عبدالحسین  
از  استان و جمعی  بازنشستگان  امیدیان رئیس کانون 

پیشکسوتان برگزار شد.
در این مراسم که 20 نفر از پاسداران کمیته انقالب اسالمی 
سابق حضور داشتند، سرهنگ پاسدار میر احمدی جانشین 
فرماندهی انتظامی استان در سخنانی بر تبیین فرمایشات 
پیشکسوتان  حداکثری  حضور  و  رهبری  معظم  مقام 
نیروهای مسلح درعرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و کمک به بسیج پیشکسوتان در سراسر کشور تاکید نمود.

در انتهای مراسم از جمعی ازپیشکسوتان بسیجی کمیته 
انقالب اسالمی استان سمنان تجلیل به عمل آمد.

تجلیل از جمعی از پیشکسوتان بسیجی کمیته انقالب اسالمی استان سمنان
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3سیستان و بلوچستان
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  شرق استان تهران

متصدی امور خدمات رفاهی کانون بازنشستگان شرق 
استان تهران از دیدار با ۲۷۷ بازنشسته در سال ۱۴۰۰ 

خبر داد.
سروان بازنشسته رجبی گفت: در طو یک سال به منظور 
ارتقای روحیه و رفع نیاز ها و مشکالت احتمالی آنها، با 

۲۷۷ بازنشسته در منزلشان دیدار به عمل آمد.
توسط  نفرآن   ۸۷ تعداد  دیدار ها  این  از  افزود:   وی 
مابقی  و  تهران  استان  ویژه شرق  انتظامی  فرماندهی 
به  آمد  بعمل  تهران دیدار  استان  کانون شرق  توسط 

رسم یاد بود هدایایی به این بازنشستگان اهدا شد.

رئیس کانون شرق استان تهران از انجام ۳۳ مورد 
مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی در سال ۱۴۰۰ 

خبر داد.
سرهنگ بازنشسته قاسمی گفت: در سال ۱۴۰۰ برابر 
روش جاری و تدابیر ابالغی از سوی معاون حقوقی و 
معاضدت قضایی کانون ناجا توسط کارشناس حقوقی و 
معاضدت قضایی کانون شرق استان تهران با بهره گیری از 
توان علمی و کارشناسی  پنج  وکیل پایه یک دادگستری 
۲۱ مورد مشاوره حضوری خانوادگی و ۱۲ مورد خدمات 
حقوقی و قضایی اعم از الیحه، دادخواست، به اعضا محترم 

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

به صورت رایگان ارایه می گردد.
خاطرنشان می شود بازنشستگان نیازمند دریافت مشاوره 
و خدمات حقوقی می توانند با شماره تلفن ۳۶۲۶۳۸۱۷ 
دفتر   ۳۶۳۵۵۲۰۳ یا  و  تهران  استان  شرق  کانون 
نمایندگی شهرستان پاکدشت تماس حاصل و یا به 

کانون شهرستان خود مراجعه نمایند.

مراسم گرامیداشت سالگرد تشکیل کمیته های انقالب 
فرمانده  کننده  هماهنگ  معاون  حضور  با  اسالمی 
انتظامی ویژه شرق استان تهران سرهنگ ناظمی فر، 
معاون نیروی انسانی، نماینده عقیدتی سیاسی، نماینده 
حفاظت فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران و 
جمعی از پاسداران کمیته انقالب اسالمی شرق استان 

تهران در سالن فجر ستاد استان برگزار گردید.
در این مراسم سرهنگ ناظمی فر ضمن گرامیداشت 
انقالب  پیروزی  اهلل  ایام  تبریک  و  فجر  مبارک  دهه 

اسالمی از پیشکسوتان حاضر در مراسم تقدیر بعمل 
آوردند.

کانون  رفاهی  خدمات  و  توانمندسازی  مسئول 
شرق استان تهران گفت: پیرو هماهنگی با سازمان 
کانون  و  تهران  استان  نیرو های مسلح  بازنشستگی 
بازنشستگان ناجا و فرمانده انتظامی ویژه شرق استان 
تهران به ۲۴۷ نفر تسهیالت قرض الحسنه و ۱۰۴ نفر 
وام مرابحه )۱۸ درصد( و ۳ نفر وام اشتغال و ۷ نفر 

کمک بال عوض اعطا گردید.
سروان بازنشسته محمد رجبی افزود: اولویت پرداخت 
از تسهیالت قرض الحسنه استفاده نکرده اند.تسهیالت قرض الحسنه با متقاضیانی است که تاکنون 

اعطای وام به ۳۶۱ نفر از بازنشستگان شرق تهران

دیدار با ۲۷۷ بازنشسته در سال ۱۴۰۰

ارائه ۳۳ مورد خدمات حقوقی و معاضدت قضائی در کانون

برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز کمیته انقالب اسالمی)سابق(

انعقاد قرارداد با موسسات فنی و حرفه ای
برابر اعالم نمایندگی موسسه حکمت و معیشت 
بنیاد تعاون شرق استان تهران در راستای افزایش 
دایره دسترسی کارکنان، بازنشستگان و خانواده 
محترم آنان جهت بهره مندی از دوره های آموزشی 
قرارداد همکاری  انعقاد  به  اقدام  ای  فنی حرفه 
آموزشی با موسسات فنی و حرفه ای در رشته های 

ذیل را نموده است.
شرایط پرداخت شهریه : بدون پیش پرداخت با 
۵۰ درصد تخفیف در اقساط ۶ ماهه کسر از فیش 

حقوقی
رشته های قابل ارائه:

آموزشگاه مراقبت و زیبایی ویژه بانوان )خانواده و 
بازنشستگان گرامی( با ۳۵ رشته

رشته های آموزشی: فناوری اطالعات )کامپیوتر(، 
حسابداری، گردشگری ،برق)ساختمان درجه یک 
و دو( برق صنعتی، کنترل و ابزار دقیق و مونتاژ و 

نصب تابلو های برق
الکترونیک: )تعمیرکار تلفن همراه، نرم افزار تلفن 
همراه، سخت افزار تلفن همراه، نصب سیستم 

حفاظتی، تعمیرکار ماشین های الکتریکی و...
متقاضیان جهت دریافت معرفی نامه به نمایندگی 
موسسه حکمت و معیشت شرق استان تهران 

مراجعه نمایند. شماره تماس ۳۶۲9۴۷۷۸

هفتمین جلسه قرارگاه تابان برگزار شد
استان  شرق  تابان  قرارگاه  جلسه  هفتمین 
کرامت  حفظ  گرفتن  درنظر  با  تهران 
بهره  برای  بگیران  مستمری  بازنشستگان، 
گیری از تجارب آنان و همچنین ایجاد انگیزه 
و دل گرمی برای شاغلین دی ماه در ستاد 
تهران  استان  شرق  ویژه  انتظامی  فرماندهی 

برگزار شد.
عزیزی  سردار  حضور  با  که  جلسه  این  در 
تهران  استان  شرق  ویژه  انتظامی  فرمانده 
ودیگر اعضائ هیئت رئیسه از جمله حفاظت 
معاون  بازرسی،  سیاسی،  عقیدتی  اطالعات، 
نیروی انسانی، رئیس پلیس اجتماعی، مدیر 
بازنشستگان  کانون  رئیس  و  بودجه  برنامه 
شرق استان تهران  برگزار شد، پس از بحث 
ارتقاء  های  راه  خصوص  در  نظر  تبادل  و 
استفاده  با  وابسته  اعضای  و معیشت  منزلت 

از ظرفیت های موجود، مقرر شد:
بازنشسته های مستاجر و فاقد مسکن شناسایی 
و در اولویت طرح اقدام ملی مسکن قرارگیرند.

وابسته  اعضاء  فرزندان  کامل  مشخصات 
اولویت  و در  اخذ  باشند  که جویای کار می 

استخدام ناجا قرار گیرند.

3
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان سیستان و بلوچستان

و  سیستان  استان  تابان  قرارگاه  جلسه  دومین 
از  استفاده  و  معیشت  بهبود  بر  تاکید  با  بلوچستان 

اماکن رفاهی برگزار شد.
فرمانده  طاهری   با حضور سردار  که  این جلسه  در 
انتظامی استان سیستان و بلوستان، معاونت بهداری، 
معاونت آماد و پشتیبانی، رئیس بازرسی، معاون نیروی 
معاونت  حقوقی،  معاونت  اجتماعی،  معاونت  انسانی، 
فرماندهی  بودجه  برنامه   و  طرح  معاونت  آموزش، 
استان   بازنشستگان  کانون  رئیس  و  استان   انتظامی 
برگزار شد، پیرامون بهبود معیشت پرسنل و اعضای 
بحث  استان   و  رفاهی  اماکن  از  استفاده  و  وابسته  

و تبادل نظر و تصمیمات الزم اتخاذ و جهت اجرا به 
یگان های مربوطه ابالغ گردید.

وام  فقره   ۶۱ تعداد  کنون  تا  جاری  سال  ابتدای  از 
بازنشستگان،  به  ریال  به مبلغ ۶۵۰ میلیون  ضروری 
مستمری بگیران و وظیفه بگیران تحت پوشش اعطاء 

گردیده است.
امور  و  کارآفرینی  توانمندسازی،  امور  کارشناس 
تعاونی ها گفت: بحث حمایت از معیشت بازنشستگان به 
ویژه کمک به معسرین و نیازمندان همواره از موضوعات 
بازنشستگان بوده و هست. کانون  مورد تاکید کانون 
بازنشستگان تالش داشته و دارد که با اجرای طرح های 
مختلف، به نوعی حامی بازنشستگان آسیب دیده باشد.

افزود:  نسب،  عسکری  علی  بازنشسته  دوم  سرهنگ 
در همین راستا از ابتدای سال تا کنون ۶۱ فقره وام 

ضروری برای حمایت از بازنشستگان در مباحثی چون 
هزینه های  مسکن،  ودیعه  دیون،  پرداخت  ازدواج، 
درمان، هزینه های تحصیل و ... با اعتبار ۶۵۰  میلیون 

ریال از محل حق عضویت ها پرداخت شده است.

فرمانده انتظامی استان گفت: کمیته انقالب اسالمی  
سابق نقش بسیار مهمی در حفظ وحراست از ارزش 
های انقالب در همان اوایل تشکیل حکومت جمهوری 

اسالمی ایران داشته است.
 مراسم  تجلیل از پیشکسوتان کمیته انقالب اسالمی با 
حضور سردار طاهری فرمانده انتظامی استان سیستان و 
بلوستان و معاونان و فرماندهان انتظامی استان در سالن 

کوثر ستاد انتظامی برگزار شد.
در این مراسم، فرمانده انتظامی استان گفت: کمیته 
انقالب اسالمی نقش بسیار مهمی در حفظ و حراست 
از ارزش های انقالب در همان اوایل تشکیل حکومت 

جمهوری اسالمی ایران داشته است.
سردار طاهری افزود: ایثارگري در راه ارزش هاي متعالي 
و در جهت تحقق اهداف آسماني از بزرگترین فضایل 
بوده و کارکنان کمیته انقالب اسالمی به راستی در راه 
پاسداشت این فضایل و ارزش ها گام مهمی برداشته اند.

وی اضافه کرد: اگر در یک جامعه امنیت برقرار نباشد 
هیچ تکاپو و پیشرفتی نخواهد بود و در اسالم نیز به 

مقوله امنیت بسیار توجه شده است.
فرمانده انتظامی استان در ادامه تاکید کرد: برکت، بقاء 
مدیون  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  دوام  و 
ایثارگری های کارکنان کمیته انقالب اسالمی است و 

درحقیقت وارثان اصلي این نظام این عزیزان هستند 
که در حفظ ارزش های انقالب اسالمی مجاهدت های 

بسیار کرده اند.
وی با اشاره به سختی ها و مشقت های کمیته انقالب 
اسالمی ایران در همان اوایل تاسیس آن، اظهار داشت: 
با وجود نبود تجهیزات و امکانات کافی اما کمیته انقالب 
اسالمی با قدرت به کار خود ادامه داد و از پایه های 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران دفاع کرد.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان با 
قدردانی از زحمات و تالش های کارکنان کمیته انقالب 
و  توفیق  آرزوی  آنان  برای  متعال  از خداوند  اسالمی 

سالمتی مسئلت نمود.
در پایان این مراسم از پیشکسوتان و اعضای کمیته 
انقالب اسالمی در استان سیستان و بلوچستان با اهدا 

لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.

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

اعطاء مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال وام ضروری  به بازنشستگان و مستمری بگیران

تجلیل از پیشکسوتان کمیته انقالب اسالمی در سیستان و بلوچستان

دیدار و دلجویی از ۶۵۵ نفر از 
پیشکسوتان و مستمری بگیران استان

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون ۶۵۵ مورد دیدار 
و دلجویی از پیشکسوتان، مستمری بگیران و 
وظیفه بگیران توسط کانون بازنشستگان استان 
و دفاتر نمایندگی کانون در شهرستان ها انجام 

گرفته است.
با هماهنگی کانون بازنشستگان و در راستای 
مستمری  و  بازنشستگان  امور  به  رسیدگی 
بگیران تحت پوشش از ابتدای سال تا کنون از 
تعداد ۶۵۵ نفر با رعایت پروتکل های بهداشتی 

دیدار و دلجویی به عمل آمده است.
در جریان این دیدار ها ضمن استماع مشکالت 
و گرفتاری های این عزیزان هدایایی به آن ها 

اعطا شده است.
برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت 

۲۵ نفر بازنشسته معسر استان

وضعیت  به  رسیدگی  کمیسیون  سومین 
بازنشستگان نیازمند با حضور مدیر کل تامین 
اجتماعی نیرو های مسلح استان و رئیس کانون 

بازنشستگان استان برگزار شد.
از  نفر  تعداد ۲۵   پرونده  کمیسیون  این  در 
معسران بازنشسته انتظامی که توسط کانون 
استان شناسایی و جهت مساعدت معرفی شده 

بودند رسیدگی شد.
در پایان مقرر شد:

۱- برای ۱۶  نفر از بازنشستگان معسر مبالغی 
نظر گرفته  در  پایان سال  تا  ماهیانه  بصورت 

شود.
۲- تعداد ۹  پرونده به دلیل نقص مدارک ارائه 

شده به جلسات بعدی موکول شد.
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3شرق استان تهران
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  شرق استان تهران

متصدی امور خدمات رفاهی کانون بازنشستگان شرق 
استان تهران از دیدار با ۲۷۷ بازنشسته در سال ۱۴۰۰ 

خبر داد.
سروان بازنشسته رجبی گفت: در طو یک سال به منظور 
ارتقای روحیه و رفع نیاز ها و مشکالت احتمالی آنها، با 

۲۷۷ بازنشسته در منزلشان دیدار به عمل آمد.
توسط  نفرآن   ۸۷ تعداد  دیدار ها  این  از  افزود:   وی 
مابقی  و  تهران  استان  ویژه شرق  انتظامی  فرماندهی 
به  آمد  بعمل  تهران دیدار  استان  کانون شرق  توسط 

رسم یاد بود هدایایی به این بازنشستگان اهدا شد.

رئیس کانون شرق استان تهران از انجام ۳۳ مورد 
مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی در سال ۱۴۰۰ 

خبر داد.
سرهنگ بازنشسته قاسمی گفت: در سال ۱۴۰۰ برابر 
روش جاری و تدابیر ابالغی از سوی معاون حقوقی و 
معاضدت قضایی کانون ناجا توسط کارشناس حقوقی و 
معاضدت قضایی کانون شرق استان تهران با بهره گیری از 
توان علمی و کارشناسی  پنج  وکیل پایه یک دادگستری 
۲۱ مورد مشاوره حضوری خانوادگی و ۱۲ مورد خدمات 
حقوقی و قضایی اعم از الیحه، دادخواست، به اعضا محترم 

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

به صورت رایگان ارایه می گردد.
خاطرنشان می شود بازنشستگان نیازمند دریافت مشاوره 
و خدمات حقوقی می توانند با شماره تلفن ۳۶۲۶۳۸۱۷ 
دفتر   ۳۶۳۵۵۲۰۳ یا  و  تهران  استان  شرق  کانون 
نمایندگی شهرستان پاکدشت تماس حاصل و یا به 

کانون شهرستان خود مراجعه نمایند.

مراسم گرامیداشت سالگرد تشکیل کمیته های انقالب 
فرمانده  کننده  هماهنگ  معاون  حضور  با  اسالمی 
انتظامی ویژه شرق استان تهران سرهنگ ناظمی فر، 
معاون نیروی انسانی، نماینده عقیدتی سیاسی، نماینده 
حفاظت فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران و 
جمعی از پاسداران کمیته انقالب اسالمی شرق استان 

تهران در سالن فجر ستاد استان برگزار گردید.
در این مراسم سرهنگ ناظمی فر ضمن گرامیداشت 
انقالب  پیروزی  اهلل  ایام  تبریک  و  فجر  مبارک  دهه 

اسالمی از پیشکسوتان حاضر در مراسم تقدیر بعمل 
آوردند.

کانون  رفاهی  خدمات  و  توانمندسازی  مسئول 
شرق استان تهران گفت: پیرو هماهنگی با سازمان 
کانون  و  تهران  استان  نیرو های مسلح  بازنشستگی 
بازنشستگان ناجا و فرمانده انتظامی ویژه شرق استان 
تهران به ۲۴۷ نفر تسهیالت قرض الحسنه و ۱۰۴ نفر 
وام مرابحه )۱۸ درصد( و ۳ نفر وام اشتغال و ۷ نفر 

کمک بال عوض اعطا گردید.
سروان بازنشسته محمد رجبی افزود: اولویت پرداخت 
از تسهیالت قرض الحسنه استفاده نکرده اند.تسهیالت قرض الحسنه با متقاضیانی است که تاکنون 

اعطای وام به ۳۶۱ نفر از بازنشستگان شرق تهران

دیدار با ۲۷۷ بازنشسته در سال ۱۴۰۰

ارائه ۳۳ مورد خدمات حقوقی و معاضدت قضائی در کانون

برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز کمیته انقالب اسالمی)سابق(

انعقاد قرارداد با موسسات فنی و حرفه ای
برابر اعالم نمایندگی موسسه حکمت و معیشت 
بنیاد تعاون شرق استان تهران در راستای افزایش 
دایره دسترسی کارکنان، بازنشستگان و خانواده 
محترم آنان جهت بهره مندی از دوره های آموزشی 
قرارداد همکاری  انعقاد  به  اقدام  ای  فنی حرفه 
آموزشی با موسسات فنی و حرفه ای در رشته های 

ذیل را نموده است.
شرایط پرداخت شهریه : بدون پیش پرداخت با 
۵۰ درصد تخفیف در اقساط ۶ ماهه کسر از فیش 

حقوقی
رشته های قابل ارائه:

آموزشگاه مراقبت و زیبایی ویژه بانوان )خانواده و 
بازنشستگان گرامی( با ۳۵ رشته

رشته های آموزشی: فناوری اطالعات )کامپیوتر(، 
حسابداری، گردشگری ،برق)ساختمان درجه یک 
و دو( برق صنعتی، کنترل و ابزار دقیق و مونتاژ و 

نصب تابلو های برق
الکترونیک: )تعمیرکار تلفن همراه، نرم افزار تلفن 
همراه، سخت افزار تلفن همراه، نصب سیستم 

حفاظتی، تعمیرکار ماشین های الکتریکی و...
متقاضیان جهت دریافت معرفی نامه به نمایندگی 
موسسه حکمت و معیشت شرق استان تهران 

مراجعه نمایند. شماره تماس ۳۶۲9۴۷۷۸

هفتمین جلسه قرارگاه تابان برگزار شد
استان  شرق  تابان  قرارگاه  جلسه  هفتمین 
کرامت  حفظ  گرفتن  درنظر  با  تهران 
بهره  برای  بگیران  مستمری  بازنشستگان، 
گیری از تجارب آنان و همچنین ایجاد انگیزه 
و دل گرمی برای شاغلین دی ماه در ستاد 
تهران  استان  شرق  ویژه  انتظامی  فرماندهی 

برگزار شد.
عزیزی  سردار  حضور  با  که  جلسه  این  در 
تهران  استان  شرق  ویژه  انتظامی  فرمانده 
ودیگر اعضائ هیئت رئیسه از جمله حفاظت 
معاون  بازرسی،  سیاسی،  عقیدتی  اطالعات، 
نیروی انسانی، رئیس پلیس اجتماعی، مدیر 
بازنشستگان  کانون  رئیس  و  بودجه  برنامه 
شرق استان تهران  برگزار شد، پس از بحث 
ارتقاء  های  راه  خصوص  در  نظر  تبادل  و 
استفاده  با  وابسته  اعضای  و معیشت  منزلت 

از ظرفیت های موجود، مقرر شد:
بازنشسته های مستاجر و فاقد مسکن شناسایی 
و در اولویت طرح اقدام ملی مسکن قرارگیرند.

وابسته  اعضاء  فرزندان  کامل  مشخصات 
اولویت  و در  اخذ  باشند  که جویای کار می 

استخدام ناجا قرار گیرند.
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3غرب استان تهران
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان فارس

با  گفتگو  در  جواهری  اله  امان  بازنشسته  سرهنگ 
خبرنگار ما ضمن آرزوی سالمتی و طول عمر با عزت 
برای کلیه اعضای محترم، به تشریح مجموعه اقدامات 
انجام شده کانون در سال 1400 پرداخت و گفت : در 
سالی که گذشت کانون بازنشستگان استان فارس در 
راستای عمل به ماموریت ها و اهداف خود در جهت 
همچنین  و  هدف  جامعه  به  دهی  خدمات  افزایش 
ارتقاء شأن و منزلت پیشکسوتان و پشتیبانی از آنان 
فعالیت  توان  در حد  ها  آن  محترم  های  خانواده  و 
بسیاری را انجام که در ذیل به  برخی از آن ها اشاره 
می نماییم. الزم به ذکر است که بدون شک خدمات 
انجام شده تا رسیدن به سطح آرمانی که بتواند رضایت 
تمامی جامعه هدف را در سطح کامل و مطلوب فراهم 
آورد فاصله دارد ولی کانون استان با جدیت تمام و با 
نهایت تالش و توان خود در رسیدن به این نقطه از 
هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد تا به یاری خداوند 
پیشکسوتان  خدمت  در  بهتر  چه  هر  بتواند  متعال 

محترم و خانواده های گرانقدر آنان باشد.

وی در خصوص اهم برنامه های سال 1400 کانون 
استان گفت: ما در سال 1400 استمرار پرداخت وام های 
قرض الحسنه توانمندسازی، جعاله و ازدواج فرزندان را از 
طریق اداره سابا داشتیم که در این راستا به حدود2008 

نفر از اعضای وابسته وام پرداخت گردیده است.
همچنین با تدابیر انجام شده در کانون ناجا و با تشکیل 
پرونده و ارائه مستندات الزم، پس از تایید پرونده در 
کمیسیون مربوطه در کانون ناجا به تعداد 66 نفر وام 

ضروری پرداخت گردید.
در زمینه دیدار و مالقات با پیشکسوتان و تکریم این 
بزرگواران نیز بایستی به عرض همکاران محترم برسانم 
که ما در سال 1400 از طریق اعتبارات کانون با تعداد 

633 نفر از اعضای استان دیدار و مالقات نمودیم و 
و  نقدی  هدایای  بزرگواران  این  از  دلجوئی  ضمن 
غیرنقدی به همراه لوح یادبود به آنان تقدیم کردیم. 
در همین راستا نیز از طریق اعتبارات اداره سابا استان با 
تعداد 470 نفر دیگر از پیشکسوتان و مستمری بگیران 
ایثار آنان  از سال ها مجاهدت و  با هدایایی  دیدار و 

قدردانی نمودیم.
ما در سال جاری کمک به معسرین و بیماران زمین 
گیر را همچنان با کمک اداره سابا استان ادامه دادیم 
و در همین زمینه با تشکیل پرونده برای تعداد 260 
نفر از بیماران زمین گیر و معسر در سطح استان و 
تایید پرونده در کمیسیون حمایت از نیازمندان اداره 
سابا استان این افراد مورد حمایت مالی بالعوض قرار 
گرفتند. همچنین از طریق صندوق کریم اهل بیت )ع( 
استان که مستمری بگیران و بازنشستگان خیر با اهداء 
مبالغ ماهیانه آن را تقویت می نمایند توانستیم به تعداد 
124  نفر از اعضای وابسته که نیازمندی شدید مالی 
داشتند کمک بالعوض  و همچنین به تعداد 41 نفر از 

اعضاء با همین شرایط وام بدون بهره  پرداخت نمائیم.
دفتر  توانستیم  در سال 1400  ناجا  کانون  تالش  با 
نمایندگی کانون استان را در بیمارستان ایران افتتاح 

نمائیم.
لذا اعضای محترم  می توانند در مراجعه به بیمارستان 
به  مشکل  رفع  و  همکاری  به  نیاز  در صورت  ایران، 
نماینده کانون مراجعه و از خدمات  بیمارستان بهره مند 

گردند.
الزم به ذکر است نماینده کانون بازنشستگان انتظامی 
استان فارس در بیمارستان ایران ناجا جناب سرهنگ 
بازنشسته خدایار محمدی با شماره تماس  32307322 
می باشند. در همین راستا به تعداد 34 نفر از مراجعین 
به بیمارستان ایران انتظامی استان که مشکل مالی 

شدید داشتند کمک های بالعوض اهداء شد.
از خانواده متوفیان  در خصوص حمایت و دلجوئی  
خانواده های  از  نفر   69 تعداد  نیز،  کرونا  بیماری 
پیشکسوتان درگذشته با معرفی به فرماندهی انتظامی 
استان  مورد حمایت مالی بالعوض ده میلیون ریالی 

قرار گرفتند.
از رایزنی های فراوان  در سال 1400 توانستیم پس 
سبد کاالی نوروز 1400 را برای 10973 نفر از  اعضای 

اعتبارات  و  ناجا  اعتبارات  از طریق  جامعه هدف که 
استانی ف.انتظامی استان تامین شد را به جامعه هدف 
استان پرداخت نمائیم. امید است با همکاری مسئولین 
مربوطه امسال نیز بتوانیم سبد کاال را در زمان مقرر به 

عزیزان جامعه هدف پرداخت نمائیم.
قطعه  از1500  بیش  توزیع  و  درخواست  همچنین 
بگیران،  و مستمری  پیشکسوتان  به  کارت عضویت 
بصورت  الیحه  تنظیم   و  قضائی  مشاوره  مورد   65
رایگان  ، تکریم خانواده متوفیان، هماهنگی جهت 
محترم  خانواده  و  پیشکسوتان  کرونا  واکسیناسیون 
آنان، معرفی پیشکسوتان و فرزندان آنان به موسسات 
حفاظتی مراقبتی جهت بکارگیری، معرفی به مراکز 
گزینش واستخدام نیروهای مسلح، معرفی نامه های 
های  پادگان  ها،  بانک  ها،  ارگان  ادارت،  به  صادره 

مشاوره  مرکز  به  معرفی  عمومی،   وطیفه  آموزش 
معاونت اجتماعی ف.انتظامی استان و ...  نیز از جمله 

سایر اقدامات ما در سالی که گذشت بود.
سرهنگ بازنشسته امان اله جواهری در انتهای این 
گفت و گو خاطرنشان کرد: کانون استان به منظور 
حمایت از اعضا همواره در تعامل با مسئوالن است 
که در همین راستا در سال 1400 جلسات متعددی 
در سطوح مختلف برگزار که از جمله آن ها جلسه 
انتظامی استان، جلسات  کننده  معاون هماهنگ  با 
استان،  مجمع  نمایندگان  با  جلسه  تابان،  قرارگاه 
نیروهای  کانون های  هماهنگی  شورای  جلسات 
مسلح، جلسه با نمایندگان استان در مجلس شورای 
استان،  انتظامی  فرماندهی  با  جلسه  اسالمی،  
ساتا  مدیرکل  استان،  ف.انتظامی  ستادی  رده های 
نیروهای  به  وابسته  های  بانک  مسئولین  استان، 

مسلح و ... اشاره داشته باشم. 

گزارش عملکرد سه ماه چهارم سال 1400
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مسئول امور خدمات رفاهی کانون بازنشستگان غرب 
استان تهران از دیدار با ۴۳۶ بازنشسته در سال ۱۴۰۰ 

خبر داد.
سرگرد بازنشسته الیاس رستمی گفت: در طول این 
مدت به منظور ارتقای روحیه و رفع نیاز ها و مشکالت 
احتمالی آنها، با ۴۳۶ بازنشسته در منزلشان دیدار به 

عمل آمد.
وی افزود: از این تعداد، ۵۵ نفر آن توسط فرماندهی 
انتظامی ویژه غرب استان تهران و مابقی توسط کانون 

غرب استان تهران دیدار بعمل آمد به رسم یاد بود 
هدایایی به این بازنشستگان اهدا شد.

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

در این جلسه که با حضور آقای دستور مدیر کل سازمان 
بازنشستگی نیروهای مسلح استان تهران و سرهنگ 
غرب  بازنشستگان  نماینده  سیفی  پرویز  بازنشسته 
استان تهران در مجمع کانون بازنشستگان و روسای 
کانون بازنشستگان غرب استان تهران و همچنین جناب 
شکاری مسئول خدمات رفاهی سازمان بازنشستگی 
زائی  اشتغال  وام  پیرامون  شد،  برگزار  تهران  استان 

فرزندان بازنشستگان، وام جعاله و دیدار و سرکشی ها 
بحث و تبادل نظر گردید.

مسئول امور مالی کانون غرب استان تهران گفت: پیرو 
هماهنگی با سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح استان 
تهران و کانون بازنشستگان و فرمانده انتظامی ویژه 
غرب استان تهران از اعطای ۲۲۵ فقره تسهیالت قرض 
الحسنه و ضروری، ۲۷۶ فقره وام مرابحه )۱۸ درصد(،  
۵ فقره وام اشتغال و وام کوتاه مدت ۵ ماهه و ۷ فقره 
کمک بال عوض و همچنین وام کریم اهل بیت ۱۰ 

فقره خبر داد.
کارمند رتبه ۱۳ بازنشسته مسعود بهارلو  افزود: اولویت 

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه با متقاضیانی است که 
تاکنون از تسهیالت قرض الحسنه استفاده نکرده اند.

به اطالع عزیزان بازنشسته می رساند با هماهنگی به عمل 
آمده با دکتر گالبی پزشک عمومی در نظر است روزهای 
یک شنبه و سه شنبه هرهفته به جز ایام تعطیل رسمی 
با حضور در کانون بازنشستگان غرب استان تهران واقع در 

شهریار بین میدان بسیج و جهاد ساختمان شهید کایگانی 
طبقه سوم به صورت رایگان پیشکسوتان را ویزیت نماید 
لذا درصورت تمایل و بمنظور هماهنگی و تعیین نوبت با 

شماره تلفن ۶۵۲۶۳۳۵۲ تماس حاصل نمائید. 

با  تهران  استان  غرب  انتظامی  بازنشستگان  کانون 
کلینیک قلب و عروق دکتر آرش جمال امیدی ) به 
پارسیان طبقه  برج  ولیعصر  نشانی شهریار - خیابان 
با   )  ۶۵۲۷۵۷۱۰ تلفن  شماره  با   ۲۵ واحد  هشتم 

موضوعات ذیل به مدت پنج سال منعقد  کرد .
موضوعات قرارداد

به  امیدی  جمال  آرش  دکتر  عروق  و  قلب  کلینیک 
پذیرش بیماران و ارائه ویزیت ،اکو کاردیوگرافی،نوارقلب  

برای  قلب  تنظیم فشار خون و ضربان  تست ورزش، 
بازنشستگان و مستمری بگیران و وظیفه بگیران و افراد 
تحت تکفل با ارائه دفترچه خدمات درمانی نیروهای 
مسلح )با تخفیفات ویژه برای تمامی خدمات ذکر شده 
فقط با مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال معادل پنجاه هزار تومان 

می باشد ( اقدام نماید.
با کادر کلینیک قلب و عروق دکتر  تمایل  درصورت 

آرش جمال امیدی همکاری و هماهنگی نمایید.

دیدار با ۴36بازنشسته در سال ۱۴۰۰

جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها برگزار شد

اعطای وام به5۱9 نفر از بازنشستگان غرب استان تهران

ویزیت رایگان توسط پزشک عمومی

انعقاد تفاهم نامه با کلینیک قلب و عروق دکتر آرش جمال امیدی

فرمانده انتظامی استان در آئین تجلیل از پیشکسوتان:
پیشرفت و اقتدار سازمان 

مرهون تالش بي وقفه 
بازنشستگان بوده است

از  تجلیل  آئین  در  استان  انتظامی  فرمانده 
پیشکسوتان، گفت: پیشرفت و اقتدار سازمان 
مرهون تالش بي وقفه بازنشستگان بوده است.

از  تجلیل  آئین  در  ظهیری  کیوان  سردار 
پیشکسوتان و بازنشستگان با اشاره به اینکه 
بازنشستگان گنجینه هاي سرشار از حکمت 
بازنشستگان  داشت:  بیان  هستند،  تجربه  و 
و  استقامت  و  صبر  تجربه،  مظهر  عنوان  به 
گنجینه پر بار تجربه و دانش بوده و تجربیات 

با ارزش آنها، چراغ راه جوانان امروز است.
 وی با اشاره به ضرورت تبیین جایگاه ویژه 
این  از  بهره گیری  و  بازنشستگان در جامعه 
ثروت با ارزش  سازمانی، تصریح کرد: پیشرفت 
و اقتدار سازمان، مرهون تالش بي وقفه و بي 

دریغ این بزرگواران بوده است.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به 
این که بازنشستگان و پیشکسوتان به خاطر 
دوران  در  که  هایي  جانفشاني  و  ها  تالش 
مورد  همواره  اند،  داده  انجام  خود  خدمتي 
تکریم و احترام بوده اند، اظهار داشت: تکریم 
است که  مثبتي  رویکردهاي  از  بازنشستگان 
فرماندهی انتظامی با توسل به این رویکرد و 
با استفاده از تجربیات این قشر پر افتخار، گام 
هاي بلندي در پیشبرد اهداف سازماني خود 

برداشته است.
با  دیدار  از  هدف  پایان  در  ظهیری  سردار 
بازنشستگان را تقویت روحیه و ارتقاء شأن و 
منزلت اجتماعي این قشر در جامعه دانست 
خواهانه  خیر  عمل  این  کرد:  خاطرنشان  و 
موجب همبستگي بیشتر کارکنان بازنشسته 

با سازمان مي شود.
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3استان فارس
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان فارس

با  گفتگو  در  جواهری  اله  امان  بازنشسته  سرهنگ 
خبرنگار ما ضمن آرزوی سالمتی و طول عمر با عزت 
برای کلیه اعضای محترم، به تشریح مجموعه اقدامات 
انجام شده کانون در سال 1400 پرداخت و گفت : در 
سالی که گذشت کانون بازنشستگان استان فارس در 
راستای عمل به ماموریت ها و اهداف خود در جهت 
همچنین  و  هدف  جامعه  به  دهی  خدمات  افزایش 
ارتقاء شأن و منزلت پیشکسوتان و پشتیبانی از آنان 
فعالیت  توان  در حد  ها  آن  محترم  های  خانواده  و 
بسیاری را انجام که در ذیل به  برخی از آن ها اشاره 
می نماییم. الزم به ذکر است که بدون شک خدمات 
انجام شده تا رسیدن به سطح آرمانی که بتواند رضایت 
تمامی جامعه هدف را در سطح کامل و مطلوب فراهم 
آورد فاصله دارد ولی کانون استان با جدیت تمام و با 
نهایت تالش و توان خود در رسیدن به این نقطه از 
هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد تا به یاری خداوند 
پیشکسوتان  خدمت  در  بهتر  چه  هر  بتواند  متعال 

محترم و خانواده های گرانقدر آنان باشد.

وی در خصوص اهم برنامه های سال 1400 کانون 
استان گفت: ما در سال 1400 استمرار پرداخت وام های 
قرض الحسنه توانمندسازی، جعاله و ازدواج فرزندان را از 
طریق اداره سابا داشتیم که در این راستا به حدود2008 

نفر از اعضای وابسته وام پرداخت گردیده است.
همچنین با تدابیر انجام شده در کانون ناجا و با تشکیل 
پرونده و ارائه مستندات الزم، پس از تایید پرونده در 
کمیسیون مربوطه در کانون ناجا به تعداد 66 نفر وام 

ضروری پرداخت گردید.
در زمینه دیدار و مالقات با پیشکسوتان و تکریم این 
بزرگواران نیز بایستی به عرض همکاران محترم برسانم 
که ما در سال 1400 از طریق اعتبارات کانون با تعداد 

633 نفر از اعضای استان دیدار و مالقات نمودیم و 
و  نقدی  هدایای  بزرگواران  این  از  دلجوئی  ضمن 
غیرنقدی به همراه لوح یادبود به آنان تقدیم کردیم. 
در همین راستا نیز از طریق اعتبارات اداره سابا استان با 
تعداد 470 نفر دیگر از پیشکسوتان و مستمری بگیران 
ایثار آنان  از سال ها مجاهدت و  با هدایایی  دیدار و 

قدردانی نمودیم.
ما در سال جاری کمک به معسرین و بیماران زمین 
گیر را همچنان با کمک اداره سابا استان ادامه دادیم 
و در همین زمینه با تشکیل پرونده برای تعداد 260 
نفر از بیماران زمین گیر و معسر در سطح استان و 
تایید پرونده در کمیسیون حمایت از نیازمندان اداره 
سابا استان این افراد مورد حمایت مالی بالعوض قرار 
گرفتند. همچنین از طریق صندوق کریم اهل بیت )ع( 
استان که مستمری بگیران و بازنشستگان خیر با اهداء 
مبالغ ماهیانه آن را تقویت می نمایند توانستیم به تعداد 
124  نفر از اعضای وابسته که نیازمندی شدید مالی 
داشتند کمک بالعوض  و همچنین به تعداد 41 نفر از 

اعضاء با همین شرایط وام بدون بهره  پرداخت نمائیم.
دفتر  توانستیم  در سال 1400  ناجا  کانون  تالش  با 
نمایندگی کانون استان را در بیمارستان ایران افتتاح 

نمائیم.
لذا اعضای محترم  می توانند در مراجعه به بیمارستان 
به  مشکل  رفع  و  همکاری  به  نیاز  در صورت  ایران، 
نماینده کانون مراجعه و از خدمات  بیمارستان بهره مند 

گردند.
الزم به ذکر است نماینده کانون بازنشستگان انتظامی 
استان فارس در بیمارستان ایران ناجا جناب سرهنگ 
بازنشسته خدایار محمدی با شماره تماس  32307322 
می باشند. در همین راستا به تعداد 34 نفر از مراجعین 
به بیمارستان ایران انتظامی استان که مشکل مالی 

شدید داشتند کمک های بالعوض اهداء شد.
از خانواده متوفیان  در خصوص حمایت و دلجوئی  
خانواده های  از  نفر   69 تعداد  نیز،  کرونا  بیماری 
پیشکسوتان درگذشته با معرفی به فرماندهی انتظامی 
استان  مورد حمایت مالی بالعوض ده میلیون ریالی 

قرار گرفتند.
از رایزنی های فراوان  در سال 1400 توانستیم پس 
سبد کاالی نوروز 1400 را برای 10973 نفر از  اعضای 

اعتبارات  و  ناجا  اعتبارات  از طریق  جامعه هدف که 
استانی ف.انتظامی استان تامین شد را به جامعه هدف 
استان پرداخت نمائیم. امید است با همکاری مسئولین 
مربوطه امسال نیز بتوانیم سبد کاال را در زمان مقرر به 

عزیزان جامعه هدف پرداخت نمائیم.
قطعه  از1500  بیش  توزیع  و  درخواست  همچنین 
بگیران،  و مستمری  پیشکسوتان  به  کارت عضویت 
بصورت  الیحه  تنظیم   و  قضائی  مشاوره  مورد   65
رایگان  ، تکریم خانواده متوفیان، هماهنگی جهت 
محترم  خانواده  و  پیشکسوتان  کرونا  واکسیناسیون 
آنان، معرفی پیشکسوتان و فرزندان آنان به موسسات 
حفاظتی مراقبتی جهت بکارگیری، معرفی به مراکز 
گزینش واستخدام نیروهای مسلح، معرفی نامه های 
های  پادگان  ها،  بانک  ها،  ارگان  ادارت،  به  صادره 

مشاوره  مرکز  به  معرفی  عمومی،   وطیفه  آموزش 
معاونت اجتماعی ف.انتظامی استان و ...  نیز از جمله 

سایر اقدامات ما در سالی که گذشت بود.
سرهنگ بازنشسته امان اله جواهری در انتهای این 
گفت و گو خاطرنشان کرد: کانون استان به منظور 
حمایت از اعضا همواره در تعامل با مسئوالن است 
که در همین راستا در سال 1400 جلسات متعددی 
در سطوح مختلف برگزار که از جمله آن ها جلسه 
انتظامی استان، جلسات  کننده  معاون هماهنگ  با 
استان،  مجمع  نمایندگان  با  جلسه  تابان،  قرارگاه 
نیروهای  کانون های  هماهنگی  شورای  جلسات 
مسلح، جلسه با نمایندگان استان در مجلس شورای 
استان،  انتظامی  فرماندهی  با  جلسه  اسالمی،  
ساتا  مدیرکل  استان،  ف.انتظامی  ستادی  رده های 
نیروهای  به  وابسته  های  بانک  مسئولین  استان، 

مسلح و ... اشاره داشته باشم. 

گزارش عملکرد سه ماه چهارم سال 1400
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3استان قزوین
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان قم

در سفر رئیس جمهور کشورمان به استان قم، معاون 
به  رسیدگی  و  تکریم  دفاع  وزارت  کننده  هماهنگ 
مشکالت پیشکسوتان و بازنشستگان نیروهای مسلح 

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

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

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

برگزار شد و امیر شعبانی درباره وضعیت کلی ساتا، اتکا 
و مشکالت موجود در حوزه بازنشستگان مباحثی را 

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

عنوان نمودم.
وی افزود: در انتهای این جلسه از کارگروه هاي سپاه، و 
ناجا، آجا و ودجا خواسته شد تا در محل هاي از پیش 
تعیین شده حضور یابند، به بررسـی درخواسـت هـاي 
مراجعین بپردازنـد و در صورتیکه خواسـته آنـان در 
حیطه ودجـا بود ضـمن تاییـد و اظهـار نظر در گزارش 
هـدایت  وزیر  معاون  بـا  مالقات  جهت  را  فرد  آنـان 

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

شد.

توجه ویژه رئیس جمهور به پیشکسوتان نیروهای مسلح در قم
دیدار فرمانده انتظامی استان با ۹ نفر از 

پیشکسوتان جانباز و رزمنده

عقیدتی  رئیس  اتفاق  به  قم  انتظامی  فرمانده 
سیاسی، رئیس حفاظت اطالعات و رئیس کانون 
بازنشستگان فرماندهی انتظامی استان با حضور 
در منزل 9 پیشکسوت رزمنده و جانباز، با آنان 

دیدار کرد.
در این دیدارها پیشکسوتان خاطراتی از دوران 
خدمت خود و چگونگی جانبازیشان در دوران 

دفاع مقدس را مطرح کردند.
فرمانده انتظامی استان نیز از خدمات و ایثار این 
جانبازان و رزمندگان عزیز قدردانی نمود و اعالم 
از تجربیات و خاطرات پیشکسوتان  باید  کرد 

بهره برداری شود.
در پایان هر یک از دیدارها هدایای نفیسی از 

طرف فرماندهی به آنان اهدا شد.
برگزاری اتاق فکر فرهنگی و اجتماعی 

پیشکسوتان با حضور پیشکسوتان 
انتظامی و سپاه

کانون بازنشستگان استان به منظور هم اندیشی 
و استفاده هرچه بهتر از تجربیات پیشکسوتان 
از  دعوت  با   ، آنها  تخصصی  های  حوزه  در 
پیشکسوتان سپاه و ناجا ، از تجارب ارزشمند آنها 

بهره مند شد.
در این اتاق فکر که در تاریخ 8 دی ماه در کانون 
کانون  رئیس  حضور  با  و  استان  بازنشستگان 
حاضران  شد،  برگزار  بازنشستگان  نماینده  و 
پیرامون مسائل فرهنگی و اجتماعی و آسیب ها 
و تهدیدات پیشکسوتان و خانواده آنها به بحث و 

تبادل نظر پرداختند. 
اعزام تیم پزشکی جهت بررسی 
وضعیت بیماران بستری در منزل

در  قم  استان  بازنشستگان  کانون  کوشش  به 
اسفند ماه سال جاری تیمی از بهداری فرماندهی 
انتظامی استان با 37 پیشکسوت و مستمری 
بگیر بستری در منزل دیدار و مشکالت جسمانی 

آنان را بررسی کردند.
در این دیدارها اندازه گیری فشارخون ، تزریقات 

و معاینه عمومی از افراد انجام گرفت.

اداره  در  ها  استان  کانون  هماهنگی  شورای  جلسه 
بازنشستگان نیروهای مسلح استان قم برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیر کل ساتا استان و روسای 
کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح برگزار شد در 
ابتدا گزارشی از عملکرد نه ماهه اخیر اداره بازنشستگی 

ارائه گردید و موضوعات زیر بحث و گفتگو گردید:
1-  چگونگی ارائه سهمیه دیدارهای سه ماهه آخر سال 
2- خدمات بیمه نامه حامی در بیمه کوثر در خصوص 
مسائل حقوقی و قضائی بازنشستگان و مستمری بگیران 
3- قرارداد با بیمارستان مادر و بیمارستان های خصوصی 

آیت اله گلپایگانی و ولی عصر )عج(
4- معرفی فرزندان نخبه و فرهیخته و پرداخت هدیه یک 
میلیون  و یک میلیون و پانصد هزار تومانی به واجدین شرایط

جلسه شورای هماهنگی کانون استان ها در اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان
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هشتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های 
نیروهای مسلح استان قزوین در دفتر مدیر کل تامین 
اجتماعی نیروهای مسلح استان قزوین برگزار گردید.

های  کانون  روسای  حضور  با  که  جلسه  این  در 
بازنشستگان نیروهای مسلح استان، مدیر کل تامین 
مسلح  نیروهای  بازنشستگی  ارشد  مدیر  و  اجتماعی 
وابسته  اعضای  پیرامون مسابقات  برگزار شد،  استان 
اهلل 22 بهمن و اعطای جوائز به نفرات اول تا سوم بود.ورزشکار نیروهای مسلح به مناسبت گرامیداشت یوم 

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیازمند 
با حضور مدیر ارشد بازنشستگی نیروهای مسلح، مدیر 
خدمات رفاهی نیروهای مسلح استان و روسای کانون 
های بازنشستگی قزوین در اداره کل ساتا استان برگزار 

شد.
در این کمیسیون پرونده 6 نفر از بیماران و معسرین 
بازنشسته انتظامی که توسط کانون و سابا شناسایی شده 

بودند، جهت مساعدت معرفی و رسیدگی شدند.
سال مبالغی بعنوان کمک معیشتی پرداخت شود.در پایان مقرر گردید به هر 6 نفر بصورت ماهیانه تا پایان 

برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیازمند استان قزوین
برگزاری مسابقات چهارگانه تنیس روی 
میز، پرتاب دارت، تیراندازی و فوتبال 

دستی به مناسبت دهه مبارک فجر
مسابقات چهارگانه تنیس روی میز، پرتاب دارت  
دهه  مناسبت  به  دستی  فوتبال  و  تیراندازی 

مبارک فجر به میزبانی کانون سپاه برگزار شد.
در پی برگزاری مسابقات چهارگانه تنیس روی 
به  فوتبال دستی که  و  تیراندازی  دارت،  میز، 
مناسبت دهه مبارک فجر و به میزبانی کانون 
شایسته  نمایندگان  بود،  شده  منعقد  سپاه 
پیشکسوتان ناجا استان قزوین موفق به کسب 
عناوین ذیل شدند که حکم قهرمانی و جوایز 
آنان طی مراسمی در اداره کل تامین اجتماعی 

نیروهای مسلح به آنان اهداء شد.
کانون  قدرادانی  و  تبریک  مراتب  دانسته  الزم 
را به کلیه ورزشکاران حاضر در مسابقات علی 
عنوان  کسب  به  موفق  که  کسانی  الخصوص 

شده اند تقدیم داریم.
رشته تنیس روی میز آقای باقر مرندی نفر سوم

حیدر  آقای  بادی  تفنگ  با  تیراندازی  رشته 
نصیریان نفر دوم

رشته فوتبال دستی تیم ناجا مرکب از آقایان 
مجتبی سلیمی کیا، یاسر جهان سیر و اصالن 

امانی ناصر لو جایگاه دوم را کسب نمودند.
دیدار رئیس کانون بازنشستگان قزوین با 

جمعی از بازنشستگان شهرستان بوئین زهرا

رئیس کانون بازنشستگان قزوین به منظور تکریم 
و ارتقاي روحیه بازنشسـتگان با حضور در دفتر 
از  با جمعی  زهرا،  بوئین  فرماندهی شهرستان 

بازنشستگان دیدار و گفت و گو کرد.
رئیس کانون بازنشستگان قزوین با حضور در دفتر 
فرماندهی شهرستان بوئین زهرا، با بازنشستگان 
علی اینانلو محمد ابراهیمی نژاد، صادق نظری 
کاظم علیائی سگزآبادی، حسین ابراهیمی نژاد 
فرضا سیفی سگزآبادی، ذبیح اله نجف خانی و 

حمداله یوسفی سنجدری دیدار کرد.
کانون  رئیس  صمیمانه،  دیدار  این  پایان  در 
بازنشستگان قزوین پس از شنیدن دغدغه ها و 
مشـکالت بازنشستگان، دستورات الزم را جهت 
بررسی و پیگیري صادر و به رسم یادبود هدایایی 

به آن ها اعطا کرد.

رئیس کانون بازنشستگان استان قزوین به اتفاق مسئول 
امور اداری و فرهنگی کانون با سردار ابراهیمی فرمانده 

انتظامی استان قزوین دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار پیرامون وضعیت معیشتی، نحوه خدمات 
رسانی به اعضا و برگزاری جلسات انس و الفت بحث و 

تبادل نظر گردید.
سردار ابراهیمی در این دیدار بر حمایت از بازنشستگان 
تاکید کرد.و تعامل مستمر با کانون در مسیر رفع مشکالت آن ها 

های  کمیته  تشکیل  سالگرد  گرامیداشت  مراسم 
انقالب اسالمی در سالن شهید حق شناس در ستاد 
سردار  حضور  با  قزوین  استان  انتظامی  فرماندهی 
فرمانده، جمعی از معاونین، ریاست کانون و نماینده 

مجمع کانون استان برگزار گردید.

های  دستورالعمل  رعایت  دلیل  به  جلسه  این  در 
بهداشتی و محدودیت جمعیتی، از سه نفر پیشکسوت 
جانباز دوران دفاع مقدس دعوت شده بود، که به رسم 
یادبود هدایایی از سوی فرمانده انتظامی استان قزوین 

اهدا شد.

دیدار رئیس کانون بازنشستگان استان قزوین با فرمانده انتظامی استان

هشتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها برگزار شد

تجلیل از جمعی از پیشکسوتان بسیجی کمیته انقالب اسالمی استان قزوین
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3استان قـم
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان قم

در سفر رئیس جمهور کشورمان به استان قم، معاون 
به  رسیدگی  و  تکریم  دفاع  وزارت  کننده  هماهنگ 
مشکالت پیشکسوتان و بازنشستگان نیروهای مسلح 

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

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

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

برگزار شد و امیر شعبانی درباره وضعیت کلی ساتا، اتکا 
و مشکالت موجود در حوزه بازنشستگان مباحثی را 

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

عنوان نمودم.
وی افزود: در انتهای این جلسه از کارگروه هاي سپاه، و 
ناجا، آجا و ودجا خواسته شد تا در محل هاي از پیش 
تعیین شده حضور یابند، به بررسـی درخواسـت هـاي 
مراجعین بپردازنـد و در صورتیکه خواسـته آنـان در 
حیطه ودجـا بود ضـمن تاییـد و اظهـار نظر در گزارش 
هـدایت  وزیر  معاون  بـا  مالقات  جهت  را  فرد  آنـان 

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

شد.

توجه ویژه رئیس جمهور به پیشکسوتان نیروهای مسلح در قم
دیدار فرمانده انتظامی استان با ۹ نفر از 

پیشکسوتان جانباز و رزمنده

عقیدتی  رئیس  اتفاق  به  قم  انتظامی  فرمانده 
سیاسی، رئیس حفاظت اطالعات و رئیس کانون 
بازنشستگان فرماندهی انتظامی استان با حضور 
در منزل 9 پیشکسوت رزمنده و جانباز، با آنان 

دیدار کرد.
در این دیدارها پیشکسوتان خاطراتی از دوران 
خدمت خود و چگونگی جانبازیشان در دوران 

دفاع مقدس را مطرح کردند.
فرمانده انتظامی استان نیز از خدمات و ایثار این 
جانبازان و رزمندگان عزیز قدردانی نمود و اعالم 
از تجربیات و خاطرات پیشکسوتان  باید  کرد 

بهره برداری شود.
در پایان هر یک از دیدارها هدایای نفیسی از 

طرف فرماندهی به آنان اهدا شد.
برگزاری اتاق فکر فرهنگی و اجتماعی 

پیشکسوتان با حضور پیشکسوتان 
انتظامی و سپاه

کانون بازنشستگان استان به منظور هم اندیشی 
و استفاده هرچه بهتر از تجربیات پیشکسوتان 
از  دعوت  با   ، آنها  تخصصی  های  حوزه  در 
پیشکسوتان سپاه و ناجا ، از تجارب ارزشمند آنها 

بهره مند شد.
در این اتاق فکر که در تاریخ 8 دی ماه در کانون 
کانون  رئیس  حضور  با  و  استان  بازنشستگان 
حاضران  شد،  برگزار  بازنشستگان  نماینده  و 
پیرامون مسائل فرهنگی و اجتماعی و آسیب ها 
و تهدیدات پیشکسوتان و خانواده آنها به بحث و 

تبادل نظر پرداختند. 
اعزام تیم پزشکی جهت بررسی 
وضعیت بیماران بستری در منزل

در  قم  استان  بازنشستگان  کانون  کوشش  به 
اسفند ماه سال جاری تیمی از بهداری فرماندهی 
انتظامی استان با 37 پیشکسوت و مستمری 
بگیر بستری در منزل دیدار و مشکالت جسمانی 

آنان را بررسی کردند.
در این دیدارها اندازه گیری فشارخون ، تزریقات 

و معاینه عمومی از افراد انجام گرفت.

اداره  در  ها  استان  کانون  هماهنگی  شورای  جلسه 
بازنشستگان نیروهای مسلح استان قم برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیر کل ساتا استان و روسای 
کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح برگزار شد در 
ابتدا گزارشی از عملکرد نه ماهه اخیر اداره بازنشستگی 

ارائه گردید و موضوعات زیر بحث و گفتگو گردید:
1-  چگونگی ارائه سهمیه دیدارهای سه ماهه آخر سال 
2- خدمات بیمه نامه حامی در بیمه کوثر در خصوص 
مسائل حقوقی و قضائی بازنشستگان و مستمری بگیران 
3- قرارداد با بیمارستان مادر و بیمارستان های خصوصی 

آیت اله گلپایگانی و ولی عصر )عج(
4- معرفی فرزندان نخبه و فرهیخته و پرداخت هدیه یک 
میلیون  و یک میلیون و پانصد هزار تومانی به واجدین شرایط

جلسه شورای هماهنگی کانون استان ها در اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان
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3استان کردستان
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان کرمان

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان کرمان با فرمانده 
انتظامی استان دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار پیرامون وضعیت معیشتی ، استخدام فرزندان 
و وام های ضروری بازنشستگان بحث و تبادل نظر شد.

سردار ناظری در این دیدار بر حمایت از بازنشستگان و 
تعامل مستمر با کانون در مسیر رفع مشکالت آنها تاکید 

کرد.
در پایان تعداد 818 عدد کارت هدیه خرید از اتکا به مبلغ 
دو میلیون ریال به کانون بازنشستگان استان تحویل و مقرر 
شد کارت های هدیه مذکور به بازنشستگان سال های 

1400و1399 و مستمری بگیران فرزند باالی 16 سال 
و تعدادی از معسرین اعطاء که به همین نحو در دست 

اقدام است.

نشست فرماندهی انتظامی شهرستان شهربابک با فرماندار و 
نماینده مجلس شورای اسالمی شهرستان شهربابک در سالن 

اجتماعات ستاد فرماندهی برگزار شد.
در این جلسه مسئول دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان 
گزارش پیرامون مسائل و مشکالت بازنشستگان از جمله 
اشتغال فرزندان، زمین، مسکن و ازدواج موضوعاتی را بیان 

کرد.
در ادامه نماینده محترم مجلس قول مساعد دادند جهت 
ازدواج فرزندان وام با بهره۲% از طریق بانک رسالت در اختیار 

بازنشستگان قرار دهند.
همچنین در مورد واگذاری زمین و مسکن به فرزندان این 

عزیزان مساعدت های الزم بعمل آید.

استان  انتظامی  فرماندهی  سیاسی  عقیدتی  ریاست 
کننده  هماهنگ  معاون  و  جانشین  اتفاق  به  کرمان 
سازمان در تاریخ 1400/11/13 در کانون بازنشستگان 

استان کرمان حضور یافت.
در این دیدار رئیس عقیدتی ضمن تبریک ایام ا... دهه 
فجر گفت: در مالقات هایی که با بازنشستگان داشته ایم 
آنان از اخالق، رفتار و برخورد صحیح کارکنان کانون 

بسیار رضایت داشته و گله و شکایتی از کانون نداشته 
اند.

اقدامات صورت  و  عملکرد  از  تشکر  پایان ضمن  در 
گرفته توسط کانون در جهت تکریم و رسیدگی به 
در  که  کرد  امیدواری  اظهار  بازنشستگان  مشکالت 
قبل  از  بیشتر  عزیزان  این  مشکالت  جدید  دولت 

مرتفع گردد.

همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر، به 60 نفر از 
بازنشستگان استان کرمان وام قرض الحسنه اعطا شد.

سرگرد بازنشسته علی عبدالعلی نژاد مسئول توانمند سازی 
و خدمات رفاهی کانون بازنشستگان استان کرمان گفت: 

پیرو هماهنگی با سازمان تامین اجتماعی نیروی مسلح 
استان به تعداد 35 فقره وام جعاله 300 میلیون ریالی و ۲5 
فقره وام قرض الحسنه ۲00 میلیون ریالی به تعداد 60 نفر 

از بازنشستگان اعطا گردید.

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان به اتفاق نماینده 
مجمع و مسئولین دفاتر نمایندگی در شهرستان های 
تابعه به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و 
مستمری بگیران در دی و بهمن ماه سال جاری با حضور 
در منزل 141 نفر از این عزیزان با ایشان دیدار و گفت 

و گو کرد .
و  بازنشستگان  های  و دغدغه  ها، مشکالت  دیدار  در 

مستمری بگیران شنیده که اغلب در خصوص تامین 
مسکن ، هزینه های پزشکی ، بیکاری فرزندان بود که 
بعضا نسبت به مرتفع نمودن مشکالت آنان اقدام و الباقی 
به فرماندهی انتظامی استان و سازمان تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح استان کرمان منعکس تا از آن طریق 

پیگیری و اقدامات الزم صورت پذیرد.
در پایان به رسم یادبود هدایایی به ایشان اعطاء گردید.

دیدار رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان با فرمانده انتظامی استان کرمان

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

مالقات رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کرمان با رئیس کانون بازنشستگان استان

اعطاء وام قرض الحسنه به ۶۰ نفر از بازنشستگان به مناسبت دهه مبارک فجر

دیدار از ۱۴۱ نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران

برگزاری مراسم تجلیل از ۶ نفر از همسران 
فرماندهان دوران دفاع مقدس

مراسم گرامیداشت تجلیل از همسران فرماندهان 
از  نفر   6 تعداد  حضور  با  مقدس  دفاع  دوران 
بازنشستگان و همسران آنان که در دوران دفاع 
مقدس بعنوان فرمانده انجام وظیفه نموده اند 
در روز یکشنبه مورخه 1400/11/03 از ساعت 
1830 الی ۲000 بصورت وبینار و برخط با ناجا 
و سایر استان ها در سالن کوثر ستاد فرماندهی 

انتظامی استان برگزار گردید.
در سخنانی ضمن خیر  ناجا  از  سردار شرفی 
مقدم، فرارسیدن میالد با سعادت صدیق کبری 
حضرت زهرا )س( و والدت فرزند بزرگوارشان 
امام خمینی )ره( را تبریک گفت در ادامه رئیس 
سازمان عقیدتی سیاسی فرمانده کل انتظامی 
تبریک والدت  ایران ضمن  جمهوری اسالمی 
حضرت زهرا )س( و امام خمینی )ره( پیرامون 
شخصیت حضرت زهرا )س( و حدیث شریف 
کساء صحبت کرد و در ادامه از فداکاری های 
و  گفت  مقدس  دفاع  دوران  در  رزمندگان 
رزمندگان را با یاران امام حسین )ع( مقایسه و 
از نقش همسران رزمندگان در هشت سال دفاع 
مقدس گفت و روز زن و مادر را به این عزیزان 
تبریک گفت در انتهای این مراسم به رسم یادبود 

به حاضرین جلسه هدایایی اعطاء گردید.
بازدید رئیس کانون انتظامی استان کرمان 

از دفتر نمایندگی سیرجان
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان کرمان 
در روز یکشنبه مورخه 10/11/1400 از دفتر 

نمایندگی شهرستان سیرجان بازدید کرد.
این  در  شجاعی  محمد  بازنشسته  سرهنگ 
بازدید عالوه بر بررسی وضعیت دفتر نمایندگی 
و رسیدگی به مشکالت وکاستی های آن، در 
جلسه با مسئول این دفتر به بررسی مهمترین 
نیاز ها و مشکالت بازنشستگان تحت پوشش 
به  ارائه خدمات  پرداخته و در خصوص نحوه 

بازنشستگان تبادل نظر کردند.
بازدید رئیس کانون انتظامی استان کرمان 

از دفتر نمایندگی بافت
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان کرمان 
در روز یکشنبه مورخه 10/11/1400 از دفتر 

نمایندگی شهرستان بافت بازدید کرد.
این  در  شجاعی  محمد  بازنشسته  سرهنگ 
بازدید عالوه بر بررسی وضعیت دفتر نمایندگی 
و رسیدگی به مشکالت وکاستی های آن ، در 
جلسه با مسئول این دفتر به بررسی مهمترین 
نیاز ها و مشکالت بازنشستگان تحت پوشش 
به  ارائه خدمات  پرداخته و در خصوص نحوه 

بازنشستگان تبادل نظر کردند.

3
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان کردستان

فرمانده انتظامی استان تکریم از بازنشستگان را تکریم ارزش 
های انسانی و اخالقی دانست و گفت: بازنشستگان پليس به 
 عنوان سند افتخار ناجا و ميراث داران امنيت جامعه هستند. 
سردار علی آزادی  فرمانده انتظامی کردستان به اتفاق 
استان  انتظامی  فرمانده  جاویدان  اکبر  علی  سردار 
کرمانشاه، سرهنگ »حسين براری معاون هماهنگ کننده 
انتظامی استان با سردار عليرضا مرزبانی فرمانده سابق 
 مرزبانی کردستان در منزل وی دیدار و گفتگو کردند.

سردار آزادی  در این دیدار گفت: بازنشستگان با کوله 
سازمان  براي  ارزشمندی  مشاوران   ، تجربه  از  باري 
اصول  خدمت،  سالهاي  طول  در  که  مي آیند  شمار  به 
به صورت عملي لمس کرده  را  انتظامي  ماموریت هاي 

 و مي توان از این دانش ها به صورت مطلوبي بهره گرفت.
فرمانده انتظامی استان کردستان افزود: باید از تجارب و 
اندوخته هاي این گوهرهاي گرانبها در اعتالي منزلت 

سازماني و تحقق اهداف ماموریتي استفاده کرد.

به مناسبت گراميداشت دهه مبارک فجر روز یکشنبه 
17 بهمن ماه همایش تجليل از بازنشستگان، خانواده 
االسالم  حجت  حضور  با  ایثارگران  و  شهداء  معظم 
عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی فقيه در استان، علی 
آزادی فرمانده انتظامی کردستان و جمعی از کارکنان 

در سالن آمفی تئاتر ستاد انتظامی استان برگزار شد.

نهمين محفل انس با پيشکسوتان عرصه جهاد و شهادت و 
پنجمين مرحله تجليل از همسران  فرماندهان دوران دفاع 
مقدس، با حضور فرمانده انتظامی استان، ریاست عقيدتی 
معاون هماهنگ کننده، تنی چند از معاونين استان، رئيس 
کانون بازنشستگان استان و خانواده های محترم فرماندهان 

دوران دفاع مقدس برگزار گردید.
شایان ذکر است در این مراسم سردار آزادی از فرماندهان 
دوران دفاع مقدس، بازنشستگان و بانوان شاغل در انتظامی 
استان به مناسبت والدت حضرت زهرا)س( با اهداء لوح 

سپاس تقدیر بعمل آورد.

بازنشستگان پليس، سند افتخار و ميراث داران امنيت جامعه هستند
سردار علی آزادی  فرمانده انتظامی کردستان

برگزاری همایش تجليل از بازنشستگان به مناسبت گراميداشت دهه مبارک فجر

برگزاری مراسم تجليل از همسران فرماندهان دوران دفاع مقدس استان کردستان

برگزاري مسابقه آمادگی جسمانی ویژه 
بازنشستگان سنندج

به همت کانون بازنشستگان استان کردستان و 
به مناسبت دهه فجر یک دوره مسابقه آمادگی 
جسمانی، ویژه بازنشستگان سنندج در تاریخ 13 

بهمن در سالن شهيد امان اللهی برگزار شد.
افزایش  منظور  به  که  مسابقات  این  پایان  در 
نشاط اجتماعی و ارتقاي سطح سالمت جسمی 
و روحی بازنشستگان گرامی و با حضور 21 نفر 
برگزار شد، بازنشسته صدیق احمدی مقام اول 

را کسب نمود.
برگزاري مسابقه شنا ویژه بازنشستگان 

سنندج

به همت فرمانـدهی انتظامی استان کردستان 
و کانون بازنشستگان استان، یک دوره مسابقه 
شنا ویژه بازنشستگان سنندج 18 بهمن ماه در 

مجتمع ورزشی شهدای انتظام برگزار شد.
در این مسابقات که با حضور 20 نفر در 2 گروه 

سنی برگزار شد:
درگروه باالی 60 سال ، اصغر سيف پناهی)ناجا( 
مقام دوم  پور)ناجا(  بهمن  اول، سيروس  مقام 
ابراهيمی)سپاه( مقام سوم و در گروه  و کریم 
پایين 60 سال،  داریوش سورنی)ارتش( مقام 
حسين  و  دوم  مقام  فهری)ناجا(  جميل  اول، 

ميرزایی)ناجا( مقام سوم را کسب کردند.

فرمانده انتظامی بيجار با  بازنشسته حسن ترکمندی در بيجار 
دیدار کرد . 

سرهنگ شهریار قربانی به اتفاق روسای عقيدتی سياسی  
حفاظت اطالعات و رئيس کانون بازنشستگان بيجار در دیدار 
با همکار بازنشسته آقای حسن ترکمندی   با ارج نهادن به 
تالش هاي چند ساله این پيشکسوت عرصه نظم و امنيت  
از بازنشستگان ناجا به عنوان راهنمایان عملی کارکنان امروز 

ناجا یاد کرد.
فرمانده انتظامي بيجار با تاکيد بر رسيدگي سریع و دقيق 
به مشکالت بازنشستگان اظهار داشت: غفلت از بازنشستگان 
شایسته انتظامي نبوده و ما باید در افزایش عظمت و ارتقاي 

منزلت بازنشستگان تالش کنيم.
گفتني است در این دیدار فرمانده انتظامي شهرستان بيجار 
ضمن دلجویي و استماع مشکالت با اهداء هدیه از تالش و 

زحمات ایشان  قدردانی نمودند  .

بازنشستگان راهنمای عملی کارکنان
فرمانده انتظامی بيجار:
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3استان کـرمـان
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان کرمان

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان کرمان با فرمانده 
انتظامی استان دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار پیرامون وضعیت معیشتی ، استخدام فرزندان 
و وام های ضروری بازنشستگان بحث و تبادل نظر شد.

سردار ناظری در این دیدار بر حمایت از بازنشستگان و 
تعامل مستمر با کانون در مسیر رفع مشکالت آنها تاکید 

کرد.
در پایان تعداد 818 عدد کارت هدیه خرید از اتکا به مبلغ 
دو میلیون ریال به کانون بازنشستگان استان تحویل و مقرر 
شد کارت های هدیه مذکور به بازنشستگان سال های 

1400و1399 و مستمری بگیران فرزند باالی 16 سال 
و تعدادی از معسرین اعطاء که به همین نحو در دست 

اقدام است.

نشست فرماندهی انتظامی شهرستان شهربابک با فرماندار و 
نماینده مجلس شورای اسالمی شهرستان شهربابک در سالن 

اجتماعات ستاد فرماندهی برگزار شد.
در این جلسه مسئول دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان 
گزارش پیرامون مسائل و مشکالت بازنشستگان از جمله 
اشتغال فرزندان، زمین، مسکن و ازدواج موضوعاتی را بیان 

کرد.
در ادامه نماینده محترم مجلس قول مساعد دادند جهت 
ازدواج فرزندان وام با بهره۲% از طریق بانک رسالت در اختیار 

بازنشستگان قرار دهند.
همچنین در مورد واگذاری زمین و مسکن به فرزندان این 

عزیزان مساعدت های الزم بعمل آید.

استان  انتظامی  فرماندهی  سیاسی  عقیدتی  ریاست 
کننده  هماهنگ  معاون  و  جانشین  اتفاق  به  کرمان 
سازمان در تاریخ 1400/11/13 در کانون بازنشستگان 

استان کرمان حضور یافت.
در این دیدار رئیس عقیدتی ضمن تبریک ایام ا... دهه 
فجر گفت: در مالقات هایی که با بازنشستگان داشته ایم 
آنان از اخالق، رفتار و برخورد صحیح کارکنان کانون 

بسیار رضایت داشته و گله و شکایتی از کانون نداشته 
اند.

اقدامات صورت  و  عملکرد  از  تشکر  پایان ضمن  در 
گرفته توسط کانون در جهت تکریم و رسیدگی به 
در  که  کرد  امیدواری  اظهار  بازنشستگان  مشکالت 
قبل  از  بیشتر  عزیزان  این  مشکالت  جدید  دولت 

مرتفع گردد.

همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر، به 60 نفر از 
بازنشستگان استان کرمان وام قرض الحسنه اعطا شد.

سرگرد بازنشسته علی عبدالعلی نژاد مسئول توانمند سازی 
و خدمات رفاهی کانون بازنشستگان استان کرمان گفت: 

پیرو هماهنگی با سازمان تامین اجتماعی نیروی مسلح 
استان به تعداد 35 فقره وام جعاله 300 میلیون ریالی و ۲5 
فقره وام قرض الحسنه ۲00 میلیون ریالی به تعداد 60 نفر 

از بازنشستگان اعطا گردید.

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان به اتفاق نماینده 
مجمع و مسئولین دفاتر نمایندگی در شهرستان های 
تابعه به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و 
مستمری بگیران در دی و بهمن ماه سال جاری با حضور 
در منزل 141 نفر از این عزیزان با ایشان دیدار و گفت 

و گو کرد .
و  بازنشستگان  های  و دغدغه  ها، مشکالت  دیدار  در 

مستمری بگیران شنیده که اغلب در خصوص تامین 
مسکن ، هزینه های پزشکی ، بیکاری فرزندان بود که 
بعضا نسبت به مرتفع نمودن مشکالت آنان اقدام و الباقی 
به فرماندهی انتظامی استان و سازمان تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح استان کرمان منعکس تا از آن طریق 

پیگیری و اقدامات الزم صورت پذیرد.
در پایان به رسم یادبود هدایایی به ایشان اعطاء گردید.

دیدار رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان با فرمانده انتظامی استان کرمان

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

مالقات رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کرمان با رئیس کانون بازنشستگان استان

اعطاء وام قرض الحسنه به ۶۰ نفر از بازنشستگان به مناسبت دهه مبارک فجر

دیدار از ۱۴۱ نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران

برگزاری مراسم تجلیل از ۶ نفر از همسران 
فرماندهان دوران دفاع مقدس

مراسم گرامیداشت تجلیل از همسران فرماندهان 
از  نفر   6 تعداد  حضور  با  مقدس  دفاع  دوران 
بازنشستگان و همسران آنان که در دوران دفاع 
مقدس بعنوان فرمانده انجام وظیفه نموده اند 
در روز یکشنبه مورخه 1400/11/03 از ساعت 
1830 الی ۲000 بصورت وبینار و برخط با ناجا 
و سایر استان ها در سالن کوثر ستاد فرماندهی 

انتظامی استان برگزار گردید.
در سخنانی ضمن خیر  ناجا  از  سردار شرفی 
مقدم، فرارسیدن میالد با سعادت صدیق کبری 
حضرت زهرا )س( و والدت فرزند بزرگوارشان 
امام خمینی )ره( را تبریک گفت در ادامه رئیس 
سازمان عقیدتی سیاسی فرمانده کل انتظامی 
تبریک والدت  ایران ضمن  جمهوری اسالمی 
حضرت زهرا )س( و امام خمینی )ره( پیرامون 
شخصیت حضرت زهرا )س( و حدیث شریف 
کساء صحبت کرد و در ادامه از فداکاری های 
و  گفت  مقدس  دفاع  دوران  در  رزمندگان 
رزمندگان را با یاران امام حسین )ع( مقایسه و 
از نقش همسران رزمندگان در هشت سال دفاع 
مقدس گفت و روز زن و مادر را به این عزیزان 
تبریک گفت در انتهای این مراسم به رسم یادبود 

به حاضرین جلسه هدایایی اعطاء گردید.
بازدید رئیس کانون انتظامی استان کرمان 

از دفتر نمایندگی سیرجان
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان کرمان 
در روز یکشنبه مورخه 10/11/1400 از دفتر 

نمایندگی شهرستان سیرجان بازدید کرد.
این  در  شجاعی  محمد  بازنشسته  سرهنگ 
بازدید عالوه بر بررسی وضعیت دفتر نمایندگی 
و رسیدگی به مشکالت وکاستی های آن، در 
جلسه با مسئول این دفتر به بررسی مهمترین 
نیاز ها و مشکالت بازنشستگان تحت پوشش 
به  ارائه خدمات  پرداخته و در خصوص نحوه 

بازنشستگان تبادل نظر کردند.
بازدید رئیس کانون انتظامی استان کرمان 

از دفتر نمایندگی بافت
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان کرمان 
در روز یکشنبه مورخه 10/11/1400 از دفتر 

نمایندگی شهرستان بافت بازدید کرد.
این  در  شجاعی  محمد  بازنشسته  سرهنگ 
بازدید عالوه بر بررسی وضعیت دفتر نمایندگی 
و رسیدگی به مشکالت وکاستی های آن ، در 
جلسه با مسئول این دفتر به بررسی مهمترین 
نیاز ها و مشکالت بازنشستگان تحت پوشش 
به  ارائه خدمات  پرداخته و در خصوص نحوه 

بازنشستگان تبادل نظر کردند.
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3استان کرمانشاه
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  کهگیلویه و بویراحمد 

هفتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های 
نیروهای مسلح استان کهگیلویه و بویراحمد در تاریخ 4 
اسفندماه در دفتر ریاست کانون وابستگان سپاه برگزار 

شد.
در این جلسه که با حضور روسای کانونهای سه گانه 
)سپاه،ناجا و ارتش( و جانشین مدیرکل تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح استان برگزار شد، پیرامون مشکالت 
معیشتی، بیماران خاص و صعب العالج و اشتغالزایی 

فرزندان اعضای وابسته بحث و تبادل نظر شد.

جلسه شور ستادی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه 
و بویراحمد در روز 7 اسفندماه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور سردار کیقباد مصطفائی 
ریاست  استان،سرهنگ حکمتی  انتظامی  فرماندهی 
بازرسی فرماندهی انتظامی استان، تعدادی از معاونین 
بازنشسته سید  استان، سرهنگ  انتظامی  فرماندهی 
و  استان  بازنشستگان  کانون  رئیس  عباسی  اله  روح 
استان در مجمع  نماینده  پاکروان  سرهنگ خداکرم 
کانون بازنشستگان ناجا در سالن بصیرت فرماندهی 
انتظامی استان برگزار شد، پیرامون مشکالت معیشتی 
و مطالبات اعضای وابسته استان بحث و تبادل نظر شد.

در پایان سردار مصطفائی بر حمایت از بازنشستگان و 
تعامل مستمر با کانون بازنشستگان استان در مسیر رفع 

مشکالت آنها تاکید کرد.

منظور  به  کهگیلویه  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
تجربیات  از  بیشتر  چه  هر  استفاده  و  اندیشی  هم 
پیشکسوتان در حوزه های تخصصی آنها، با دعوت از 
۸ پیشکسوت بازنشسته ، از تجارب ارزشمند آن ها 

بهره مند شد.
اتاق فکر که در تاریخ 7 اسفندماه در دفتر  این  در 

فرمانده انتظامی کهگیلویه برگزار شد، حاضران ضمن 
تبریک انتصاب سرهنگ موسوی به سمت فرماندهی 
انتظامی شهرستان کهگیلویه، پیرامون مسائل مربوط 
به مواد مخدر جدید الورود به استان، خطرات انفرادی 
اجتماعی و نحوه مقابله با آن به بحث و تبادل نظر 

پرداختند.

انقالب  کمیته  تشکیل  سالروز  گرامیداشت  مراسم 
سیرت  محمدی  سرهنگ  حضور  با  سلبق  اسالمی 
معاون هماهنگ کننده،  سرهنگ خلقی پور معاون 
کانون  رئیس  عباسی  سرهنگ  و  انسانی  نیروی 
سرهنگ  استان،  انتظامی  بازنشستگانفرماندهی 
پاکروان نماینده استان در مجمع کانون بازنشستگان 
و جمعی از کارکنان شاغل و بازنشسته کمیته انقالب 
اسالمی سابق در سالن جلسات فرماندهی انتظامی 

استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
انتظامی استان  در پایان جلسه، از سوی فرماندهی 

هدایایی به بازنشستگان کمیته انقالب اسالمی سابق 
حاضر در جلسه اهداء و از آنان تجلیل بعمل آمد.

هفتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها برگزار شد

جلسه شور ستادی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری اتاق فکر فرماندهی انتظامی شهرستان کهگیلویه با حضور پیشکسوتان

گرامیداشت سالروز تشکیل کمیته انقالب اسالمی در کهگیلویه و بویراحمد

جلسه تعامل با موسسه خدمات حکمت و 
معیشت فرماندهی انتظامی استان

جلسه تعامل کانون بازنشستگان استان کهگیلویه 
و بویراحمد با موسسه خدمات حکمت و معیشت 
فرماندهی انتظامی استان در سال جلسات کانون 

برگزار شد.
در این جلسه که با حضور جناب موسوی نماینده 
موسسه خدمات حکمت و معیشت فرماندهی 
انتظامی استان، کارمند مهدی هژیری نیا مسئول 
توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون بازنشستگان 
استان و دیگر همکاران برگزار شد، در خصوص 
برگزاری رایگان کالس های آموزشی فنی و حرف 
ای و جهاد دانشگاهی بحث و تبادل نظر صورت 

گرفت.
در این جلسه مقرر شد بازنشستگان و خانواده آنهایی 
که تمایل شرکت در این کالسها را دارند به موسسه 
خدمات حکمت و معیشت فرماندهی انتظامی 
استان اعالم و معرفی تا مراحل بعدی صورت پذیرد.

جلسه تعامل رئیس کانون با معاون اعتبارات 
بانک رسالت استان

با  استان  بازنشستگان  کانون  تعامل  جلسه   
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  رسالت  بانک 
حضور سرهنگ بازنشسته عباسی رئیس کانون 
بازنشستگان استان ، جناب مهندس محسن ولی 
پور معاون اعتبارات بانک رسالت استان و جناب 
مهندس رزمه مدیر شعبه مطهری بانک رسالت 

شهرستان بویراحمد برگزار شد.
بازنشسته خداکرم  این جلسه که سرهنگ  در 
پاکروان نماینده استان در مجمع کانون بازنشتگان 
بررسی در خصوص  از  ناجا حضور داشت پس 
تسهیالت قرض الحسنه مقرر شد بعد از تدوین 
دستورالعمل های صادره از بانک رسالت، اعطای 

تسهیالت کم بهره برای بازنشستگان فراهم گردد.

دیدار و مالقات رئیس کانون بازنشستگان 
استان کهگیلویه و بویراحمد با فرمانده 

انتظامی شهرستان گچساران
کانون  رئیس  عباسی  بازنشسته  سرهنگ 
بازنشستگان استان کهگیلویه و بویراحمد با سرهنگ 

سید محمد موسوی دیدار و گفت و گو کرد.
کانون  رئیس  عباسی  سرهنگ  دیدار   این  در 
استان پیرامون وضعیت معیشتی بازنشستگان آن 
شهرستان مطالبی را بیان و از زحمات و پشتیبانی 
آن  در  کانون  نمایندگی  دفتر  از  حمایت  و  ها 

شهرستان قدردانی نمود.
در پایان این دیدار سرهنگ موسوی فرمانده انتظامی 
شهرستان بر حمایت از بازنشستگان و تعامل مستمر 

با کانون در مسیر رفع مشکالت آنها تاکید کرد.

3
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان کرمانشاه

در راستای تکریم از بازنشستگان و رسیدگی به مشکالت این 
عزیزان، نشستی با حضور فرمانده انتظامی استان کرمانشاه 
با بازنشستگان در تاریخ ۷ اسفند ماه در در دفتر فرماندهی 

انتظامی استان، برگزار شد
در این نشست که حدود 20نفر بازنشسته حضور داشتند، ابتدا 
تعدادي از این پیشکسوتان در سخنانی ضمن ابرازرضایت از 
عملکرد کانون و برگزاري اینگونه نشست هاي صمیمی، به 
بیان مشکالت و طرح پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند.

استان کرمانشاه در سخنانی  انتظامی  فرمانده  ادامه  در 
گفت: بازنشستگان نیروي انتظامی به خاطر تال ش ها و 
جانفشانیهایی که در دوران خدمتی خود انجام داده اند، 
همواره مورد تکریم و احترام مردم و نظام مقدس جمهوري 

اسالمی ایران هستند.
وي افزود: بازنشستگان از ذخایر ارزشمند نیروي انسانی 

جامعه هستند و همواره باید به خدمات آنان ارج نهاده شود.
سردار علی اکبر جاویدان تصریح کرد: باید به پاس سا لها 
خدمت و کار بیمنت با استفاده از ظرفیتهاي قانونی مسائل 

ومشکالت آنان واکاوي و به نوعی رفع شود.
در انتها فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ضمن تشریح 
اقدمات انجام شده در جهت رفاه بیشتر بازنشستگان، بر لزوم 

پیگیري مطالبات آنها تاکید کرد.

چهارمین جلسه شوراي هماهنگی روساي کانون هاي 
نیروهاي مسلح استان کرمانشاه در تاریخ یکم اسفند ماه 

در کانون سپاه پاسداران برگزار شد.
در این جلسه که باحضور روساي کانون هاي بازنشستگان 
نیروهاي مسلح استان و مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای 
مسلح  استان برگزار شد، پیرامون ارایه راهکارهای مناسب 
در خضوض خدمات دهی مطلوب وبیشتر به بازنشستگان 

بحث و تبادل نظر شد.

به  بازنشستگان زن  از  نفر  تعداد 20  از  مراسم تجلیل 
مناسبت میالد حضرت زهرا )س( و روز زن در روز یکشنبه 

تاریخ ۱۴00/۱۱/0۳ در استان کرمانشاه برگزار شد.
دراین مراسم که با حضور حجت االسالم حسینی رئیس 
کرمانشاه  استان  انتظامی  فرماندهی  سیاسی  عقیدتی 
و رئیس کانون بازنشستگان استان و تعداد 20 نفر از 

بازنشستگان زن برگزار شد.
رئیس کانون بازنشستگان ضمن خیرمقدم به مدعوین در 
سخنانی گفت: تکریم بازنشستگان و خدمت رسانی به آنان 

به صورت مستمر در دستور کار کانون استان می باشد.
وی افزود: بانوان بایستی رهرو روش زندگی حضرت زهرا 
)س( باشند و خطاب به حاضرین بیان نمودند از فاطمه 

اینگونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب 
است.

خاطر نشان می گردد در پایان این مراسم به رسم یادبود 
هدایایی به آنان اعطا شد.

جلسه هم اندیشی با خیرین بازنشسته استان با حضور 
و  کانون  مجمع  در  استان  نمایندگان  کانون،  رئیس 
تعدادی از بازنشستگان درروز سه شنبه ۱9 بهمن ماه در 

کانون بازنشستگان استان بر گزار شد.
در این جلسه در خصوص شناسایی ومعرفی افراد خیر تا 
سقف یکصد نفر جهت برگزاری مراسم گل ریزان بحث 

وتبادل نظر گردید.

برگزاري نشست صمیمی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با پیشکسوتان

بر گزاری جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها در استان کرمانشاه

برگزاری مراسم تجلیل از تعداد 20 نفر از بازنشستگان زن

برگزاری جلسه هم اندیشی با خیرین بازنشسته دراستان کرمانشاه

برگزاری مراسم تجلیل از تعداد 20 نفر 
بازنشستگان بسیجی در استان کرمانشاه

مراسم تجلیل از تعداد 20نفر از بازنشستگان 
پاسدار کمیته های انقالب اسالمی سابق توسط 
سازمان بسیج پیشکسوتان سپاه پاسداران استان 

برگزار شد.
همزمان با سالروز تاسیس کمیته های انقالب 
از  20نفر  تعداد  از  تجلیل  مراسم  اسالمی، 
های  کمیته  بسیجی)پاسداران  بازنشستگان 
بسیج  سازمان  توسط  سابق(  اسالمی  انقالب 

پیشکسوتان سپاه پاسداران استان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور حجت االسالم حاج 
آقا جلیلیان رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه 
حضرت نبی اکرم)ص( استان کرمانشاه، سرهنگ 
انوری فرمانده سپاه ناحیه شهرستان کرمانشاه، 
سرهنگ پاسداربازنشسته جهانگیر کریمی رئیس 
سازمان بسیج پیشکسوتان سپاه استان و رئیس 
کانون بازنشستگان نیروی انتظامی استان برگزار 
شد، حجت االسالم جلیلیان در سخنانی ضمن 
گفت:  مرد  روز  و  علی  حضرت  میالد  تبریک 
مایه افتخار پیشکسوتان تفکر فاطمی و علوی و 
تبعیت از والیت فقیه است و این موضوع به والیت 

حضرت امیرالمومنین علی )ع( برمی گردد.
وی افزود: برابر فرمایش مقام معظم رهبری جهاد 
تبیین وظیفه فعلی همه ماست و ما باید پاسدار 

حرمت خون شهیدان انقالب اسالمی باشیم. 
بازنشسته  پاسدار  از 20  مراسم  این  پایان  در 

کمیته های انقالب اسالمی سابق تجلیل شد.
تجلیل از جمعی از پیشکسوتان کمیته 

انقالب اسالمی در فرماندهی انتظامی استان
آیین تجلیل از جمعی از پیشکسوتان کمیته 
انقالب اسالمی با حضور سردار سلمانی جانشین 

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه برگزار شد.
هم زمان با سالروز تشکیل کمیته انقالب اسالمی  
از جمعی از پیشکسوتان کمیته انقالب اسالمی 
در  فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه تجلیل 

بعمل آمد.
درپایان این مراسم از جمعی از پاسداران کمیته 

انقالب اسالمی تجلیل شد.



55شماره 66 ـ اسفند 1400 ـ سال نـهـم

3کهگیلویه و بویراحمد
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  کهگیلویه و بویراحمد 

هفتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های 
نیروهای مسلح استان کهگیلویه و بویراحمد در تاریخ 4 
اسفندماه در دفتر ریاست کانون وابستگان سپاه برگزار 

شد.
در این جلسه که با حضور روسای کانونهای سه گانه 
)سپاه،ناجا و ارتش( و جانشین مدیرکل تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح استان برگزار شد، پیرامون مشکالت 
معیشتی، بیماران خاص و صعب العالج و اشتغالزایی 

فرزندان اعضای وابسته بحث و تبادل نظر شد.

جلسه شور ستادی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه 
و بویراحمد در روز 7 اسفندماه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور سردار کیقباد مصطفائی 
ریاست  استان،سرهنگ حکمتی  انتظامی  فرماندهی 
بازرسی فرماندهی انتظامی استان، تعدادی از معاونین 
بازنشسته سید  استان، سرهنگ  انتظامی  فرماندهی 
و  استان  بازنشستگان  کانون  رئیس  عباسی  اله  روح 
استان در مجمع  نماینده  پاکروان  سرهنگ خداکرم 
کانون بازنشستگان ناجا در سالن بصیرت فرماندهی 
انتظامی استان برگزار شد، پیرامون مشکالت معیشتی 
و مطالبات اعضای وابسته استان بحث و تبادل نظر شد.

در پایان سردار مصطفائی بر حمایت از بازنشستگان و 
تعامل مستمر با کانون بازنشستگان استان در مسیر رفع 

مشکالت آنها تاکید کرد.

منظور  به  کهگیلویه  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
تجربیات  از  بیشتر  چه  هر  استفاده  و  اندیشی  هم 
پیشکسوتان در حوزه های تخصصی آنها، با دعوت از 
۸ پیشکسوت بازنشسته ، از تجارب ارزشمند آن ها 

بهره مند شد.
اتاق فکر که در تاریخ 7 اسفندماه در دفتر  این  در 

فرمانده انتظامی کهگیلویه برگزار شد، حاضران ضمن 
تبریک انتصاب سرهنگ موسوی به سمت فرماندهی 
انتظامی شهرستان کهگیلویه، پیرامون مسائل مربوط 
به مواد مخدر جدید الورود به استان، خطرات انفرادی 
اجتماعی و نحوه مقابله با آن به بحث و تبادل نظر 

پرداختند.

انقالب  کمیته  تشکیل  سالروز  گرامیداشت  مراسم 
سیرت  محمدی  سرهنگ  حضور  با  سلبق  اسالمی 
معاون هماهنگ کننده،  سرهنگ خلقی پور معاون 
کانون  رئیس  عباسی  سرهنگ  و  انسانی  نیروی 
سرهنگ  استان،  انتظامی  بازنشستگانفرماندهی 
پاکروان نماینده استان در مجمع کانون بازنشستگان 
و جمعی از کارکنان شاغل و بازنشسته کمیته انقالب 
اسالمی سابق در سالن جلسات فرماندهی انتظامی 

استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
انتظامی استان  در پایان جلسه، از سوی فرماندهی 

هدایایی به بازنشستگان کمیته انقالب اسالمی سابق 
حاضر در جلسه اهداء و از آنان تجلیل بعمل آمد.

هفتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون ها برگزار شد

جلسه شور ستادی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری اتاق فکر فرماندهی انتظامی شهرستان کهگیلویه با حضور پیشکسوتان

گرامیداشت سالروز تشکیل کمیته انقالب اسالمی در کهگیلویه و بویراحمد

جلسه تعامل با موسسه خدمات حکمت و 
معیشت فرماندهی انتظامی استان

جلسه تعامل کانون بازنشستگان استان کهگیلویه 
و بویراحمد با موسسه خدمات حکمت و معیشت 
فرماندهی انتظامی استان در سال جلسات کانون 

برگزار شد.
در این جلسه که با حضور جناب موسوی نماینده 
موسسه خدمات حکمت و معیشت فرماندهی 
انتظامی استان، کارمند مهدی هژیری نیا مسئول 
توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون بازنشستگان 
استان و دیگر همکاران برگزار شد، در خصوص 
برگزاری رایگان کالس های آموزشی فنی و حرف 
ای و جهاد دانشگاهی بحث و تبادل نظر صورت 

گرفت.
در این جلسه مقرر شد بازنشستگان و خانواده آنهایی 
که تمایل شرکت در این کالسها را دارند به موسسه 
خدمات حکمت و معیشت فرماندهی انتظامی 
استان اعالم و معرفی تا مراحل بعدی صورت پذیرد.

جلسه تعامل رئیس کانون با معاون اعتبارات 
بانک رسالت استان

با  استان  بازنشستگان  کانون  تعامل  جلسه   
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  رسالت  بانک 
حضور سرهنگ بازنشسته عباسی رئیس کانون 
بازنشستگان استان ، جناب مهندس محسن ولی 
پور معاون اعتبارات بانک رسالت استان و جناب 
مهندس رزمه مدیر شعبه مطهری بانک رسالت 

شهرستان بویراحمد برگزار شد.
بازنشسته خداکرم  این جلسه که سرهنگ  در 
پاکروان نماینده استان در مجمع کانون بازنشتگان 
بررسی در خصوص  از  ناجا حضور داشت پس 
تسهیالت قرض الحسنه مقرر شد بعد از تدوین 
دستورالعمل های صادره از بانک رسالت، اعطای 

تسهیالت کم بهره برای بازنشستگان فراهم گردد.

دیدار و مالقات رئیس کانون بازنشستگان 
استان کهگیلویه و بویراحمد با فرمانده 

انتظامی شهرستان گچساران
کانون  رئیس  عباسی  بازنشسته  سرهنگ 
بازنشستگان استان کهگیلویه و بویراحمد با سرهنگ 

سید محمد موسوی دیدار و گفت و گو کرد.
کانون  رئیس  عباسی  سرهنگ  دیدار   این  در 
استان پیرامون وضعیت معیشتی بازنشستگان آن 
شهرستان مطالبی را بیان و از زحمات و پشتیبانی 
آن  در  کانون  نمایندگی  دفتر  از  حمایت  و  ها 

شهرستان قدردانی نمود.
در پایان این دیدار سرهنگ موسوی فرمانده انتظامی 
شهرستان بر حمایت از بازنشستگان و تعامل مستمر 

با کانون در مسیر رفع مشکالت آنها تاکید کرد.
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3استان گلستان
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان گیالن

از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۱۸۰ میلیارد و ۵ 
میلیون ریال وام جهت توانمندی عزیزان پیشکسوت 
مستمری بگیران و وظیفه بگیران تحت پوشش از طریق 

کانون بازنشستگان و ساتا اعطاء گردیده است.
مستمری  بازنشستگان،  معیشت  از  حمایت  بحث  در 
بگیران و وظیفه بگیران به ویژه کمک به نیازمندان که 
همواره از موضوعات مورد تاکید کانون بازنشستگان بوده 
و هست، کانون بازنشستگان تالش دارد که با اجرای 
طرح های مختلف، به نوعی حامی بازنشستگان آسیب 

پذیر باشد.
 ۸۸ کنون  تا  جاری  سال  ابتدای  از  راستا  همین  در 
مبلغ  به  ریالی  میلیون  صد  الحسنه  قرض  وام  فقره 
۸/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، ۶۰۶ فقره وام قرض الحسنه 
دویست میلیون ریالی به ارزش ۱۲۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
چهارصد  جهیزیه  هزینه  کمک  وام  فقره   ۳۶ ریال، 
ریال،   ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ارزش  به  ریالی  میلیون 

ارزش  به  ریالی  میلیون  سیصد  جعاله  وام  فقره   ۸۶
از  ضروری  وام  فقره   ۵۸ ریال،   ۲۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
اعتبارات کانون به ارزش ۶/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، ۱۷ 
حسن  امام  خیریه  موسسه  الحسنه  قرض  وام  فقره 
مجتبی )ع( به ارزش ۴۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و وام اشتغال 
فرزندان به ارزش ۳/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کانون 
و سابا به جامعه هدف پرداخت گردیده است که جا دارد 
از مدیر کل محترم تامین اجتماعی و مدیر بازنشستگی 

استان و مسئول امور رفاهی تقدیر و تشکر بعمل آید.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون ۷۳۳ مورد دیدار و دلجویی 
از پیشکسوتان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران توسط 
کانون بازنشستگان استان و دفاتر نمایندگی کانون در 

شهرستان ها انجام گرفته است.
در راستای رسیدگی به امور عزیزان تحت پوشش از 
ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۷۳۳ مورد دیدار و دلجویی 
وظیفه  و  بگیران  مستمری  پیشکسوتان،  از  منزل  در 
بگیران، با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط کانون 

بازنشستگان استان به عمل آمده است.
از  نفر  تعداد ۴۱۵  انجام گرفته،  از مجموع دیدار های 
سهمیه کانون ناجا و ۳۱۸ نفر از سهمیه سابا بوده است.

مشکالت  استماع  ضمن  دیدار ها  این  جریان  در 

بر  بالغ  مبلغی  عزیزان  این  گرفتاری های  و 
۴/۵۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال در قالب کارت هدیه و حواله 

بهمراه شیرینی به آنان اهدا گردیده است.

استان  پیشکسوتان  نماینده  و  استان  کانون  رئیس 
پیشکسوتان  از  تعدادی  اتفاق  به  کانون  مجمع  در 
رشت  مردم  نماینده  آقازاده  علی  سید  با  شهرستان، 
در مجلس شورای اسالمی در محل کارایشان دیدار 

کردند.
ابتدا سرهنگ رستمی نماینده مجمع با تشکر از وی 
و چالش های  پذیرفتند مشکالت  را  که جمع حاضر 
پیش روی بازنشستگان را مطرح و سپس رئیس کانون 
ضمن ارائه بخشی از خدمات ارائه شده و اهداف کانون 

و انتظارات کانون و جامعه هدف را بیان داشتند.
در ادامه هر یک از اعضاء همراه که قباًل از مسئولین 
نهایت  در  و  طرح  را  مواردی  بودند  استان  انتظامی 
نماینده مردم رشت در خانه ملت ضمن بیان مطالب 

نمود  اعالم  هدف  جامعه  خواسته های  به  پاسخ  و 
آن  انتقال  و  رفع مشکالت  را جهت  توان خود  تمام 
به مقامات باال به کار خواهد گرفت و همچنین اعالم 
نمود که آمادگی الزم را جهت برگزاری جلسات آتی با 

کانون انتظامی استان و جمع حاضر را خواهد داشت.

اعطاء مبلغ ۱۸۰ میلیارد و ۵ میلیون ریال وام   به بازنشستگان و مستمری بگیران

دیدار و دلجویی از ۷۳۳ نفر از پیشکسوتان و مستمری بگیران استان

دیدار با نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی

دیدار با بازنشستگان و مستمری بگیران 
آستانه اشرفیه و بخش کیاشهر

نماینده استان در مجمع کانون ناجا با ۱۲ نفر از 
بازنشستگان و مستمری بگیران آستانه اشرفیه و 

بخش کیاشهر دیدار کرد.
آستانه  شهرستان  نمایندگی  دفتر  رئیس 
مجمع  در  استان  نماینده  معیت  در  اشرفیه 
جانشین  و  سیاسی  عقیدتی  رئیس  و  کانون 
انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه به  فرمانده 
بازنشستگان  روحیه  وارتقای  تکریم  منظور 
ومستمری بگیران با حضور درمنازل ۱۲نفر از 
پیشکسوتان محترم و دو نفر مستمری بگیران 
باالی ۷۰ سال آستانه اشرفیه و بخش کیاشهر به 
اسامی شعبانعلی دریا، حسن رحیمی پور، ارژنگ 
خورسندی، مهدی محمودی، فرهاد اصغری فرد 
محمد حسین سمندی، بهرام رنجی، رمضانعلی 
اصغر زاده، کریم کوچکی، کریم محمدی، محمد 
حمزه دوست، سید اکبر حسینی، مریم آقاجانی و 

کلثوم سرشار با آنها دیدار کردند.
انتظامی  فرمانده  جانشین  دیدارها،  این  در 
شهرستان آستانه اشرفیه در سخنانی گفت: شما 
پیشکسوتان عزیز چشم وچراغ نیروی انتظامی 
بوده و هستید در سالهای خدمت علی الخصوص 
قبولی  قابل  کارنامه  مقدس  دفاع  دوران  در 
دریافت داشتید در حال حاضر آن چیزی که در 
توان کانون باشد برابر قانون برای بهبود وضعیت 

بازنشستگان انجا م خواهیم داد.
در پایان این دیدارهای صمیمانه پس از شنیدن 
مشکالت بازنشستگان ومستمری بگیران لوح 
تقدیر و هدایایی به رسم یاد بود تقدیم آنان شد.
دیدار با مدیر کل سرپرستی شعب بانک 

سپه استان گیالن
مدیر اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
استان ناخدا پورغالمی به اتفاق روسای کانونهای 
مدیر  با  بازنشستگی  مدیر  و  استان  چهارگانه 
محل  در  استان  سپه  بانک  شعب  سرپرستی 

کارایشان دیدار کرد.
در این جلسه در خصوص همکاری بانک سپه با 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح و خدمات دهی 

به جامعه هدف بحث و تبادل نظر شد.
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فرمانده انتظامی استان گلستان به منظور تکریم و ارتقاي 
روحیه بازنشستگان روز یکشنبه یکم  بهمن ماه با حضور 
در منزل  یحیی کریمی، محمد رحمانی نسب وحسنعلی 

بارانی با آنان دیدار و گفت و گو کردند.
اتفاق  به  استان  انتظامی  فرمانده  سعیددادگر  سردار 
مومنعلی  سرهنگ  و  دیلمی  علیرضا  االسالم  حجت 
علیمرادی روسای عقیدتی سیاسی، حفاظت اطالعات 
رئیس  اسدی  جمیل  بازنشسته  سرهنگ  و  استان 
کانون استان گلستان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه 
بازنشستگان روز یکشنبه یکم  بهمن ماه با حضور در 
منزل  یحیی کریمی، محمد رحمانی نسب وحسنعلی 

بارانی  با آنان دیدار و گفت و گو کردند.
سردار دادگر ضمن دیدار صمیمانه، پس از شنیدن دغدغه 
ها و مشکالت این عزیزان، دستورات الزم را جهت بررسی و 
پیگیري صادر و به رسم یادبود هدایایی به آنان اعطا نمودند.

کانونهای  روسای  هماهنگی  شورای  جلسه  هشتمین 
بازنشستگان نیروهای مسلح استان گلستان در تاریخ 
پنجم بهمن ماه در محل سرپرستی بیمه کوثر استان 

گلستان برگزار شد.
های  کانون  روسای  حضور  با  که  جلسه  این  در 
بازنشستگان نیروهای مسلح استان برگزار شد، پیرامون 
حقوق،  سازی  یکسان  قانون  اجرای  اعضاء،  مشکالت 
اتکا و شرکت های  وضعیت خدمات رسانی فروشگاه 
بحث و تبادل نظر شد.تعاونی پوریان مهر و شرکت تعاونی جانثاران گلستان 

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

نیروهای  پیشکسوت  بانوان   از  تجلیل  جلسه  اولین 
اکبرسنگدوینی  علی  سرهنگ  باحضور  استان  مسلح 
مسئول محترم بسیج پیشکسوتان سپاه پاسداران تیپ 
نینوا استان گلستان در کانون بازنشستگان استان برای 

پیشکسوت  ازبانوان  تجلیل  مناسبت  به  ریزی  برنامه 
نیروهای مسلح در سوم بهمن ماه سال جاری مصادف با 
میالدحضرت فاطمه الزهرا)س( و روز مادر برگزارگردید.
در این جلسه در خصوص نحوه حضور و محل برگزاری 
تعداد دعوت شده گان و سایر موضوعات مرتبط مذاکره 

شده است.

نشست تعاملي رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی 
استان با جمعي از بازنشستگان در حوزه ترافیک در دفتر 

خبرگزاري صبح گلستان برگزار شد.
دیدار  این  در  بسطامي  مهاجر  عباس  سرهنگ 
دوستانه،گفت: فاصله ها را باید کم و تعامل را بیشتر و در 
سایه همکاري، تعامل و درک متقابل مي توان به برآیند 

حاصل از همکاري مشترک نزدیک تر شد.
وي افزود: یقینا همبستگي و همکاري بیشتر و بهتر ارتقاء 
سطح آگاهي ترافیکي و عمومي شهروندان را بدنبال 
خواهد داشت، در آن صورت همگان خود را در برقراري 
انضباط ترافیکي دخیل و سهیم دانسته و در اجراي این 

مهم مشارکت خواهند داشت.
حاضر  بازنشستگان  جلسه،  پایان  در  است  گفتني 
دیدگاه ها، انتظارات و نقطه نظرات خود را در باب ترافیک 

ابراز کردند.

دیدار فرمانده انتظامی استان گلستان با سه نفراز بازنشستگان

برگزاري جلسه شورای هماهنگی روساي کانون ها

برگزاري جلسه تجلیل از بانوان پیشکسوت نیروهای مسلح استان گلستان

نشست تعاملی رئیس پلیس راهور استان گلستان با بازنشستگان

برگزاری ورزش صبحگاهی در شهرستان 
گرگان

کانون بازنشستگان استان گلستان به منظور افزایش 
نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در 
میان بازنشستگان در نظر دارد ورزش صبحگاهی 
را در شهرستان گرگان هر هفته یکشنبه ها و 
چهارشنبه ها ساعت۷-۸ صبح در مجموعه ورزشی 

آزادی برگزار نماید.
از بازنشستگان ساکن در گرگان دعوت می شود 

درمراسم ورزش صبحگاهی حضور یابند.  

دیدار با بازنشستگان انتظامي در بندرترکمن
انتظامی  سرهنگ  محمدعلي کریمی فرمانده 
شهرستان ترکمن به اتفاق رئیس عقیدتی سیاسی 
فرماندهی انتظامی شهرستان با حضور در منزل 
تعدادی از بازنشستگان محمد نسیمی، عاشور 
دردی کر، بهمن شمشیری و رجب نظرنژاد، از آنها 
تجلیل در این حاشیه این دیدارها،  فرمانده انتظامی 
شهرستان ترکمن گفت: تجربه بازنشستگان، گنج و 
سرمایه ارزشمندي براي نیروي انتظامي محسوب 
مي شود و براي پویایي سازمان باید در حفظ این 

سرمایه هاي گرانقدر تالش کرد.
وی افزود: بازنشستگان گنجینه های نفیس انتظامی 
هستند که ما وظیفه داریم از تجربه های گرانقدر 

آنان درخدمات رسانی به مردم استفاده نماییم.
در پایان این دیدار سرهنگ کریمی با اهداء هدیه از 

این بازنشستگان عزیز تقدیر و تجلیل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرگز:
تجليل از بازنشستگان احترام گذاشتن به 

ارزش هاي انساني و اخالقي است
فرمانده انتظامی شهرستان بندرگز با همکاران 
بازنشسته  عزت اله ریاحي و عسگري امیري 

دیدار کرد.
از  تجلیل  دیدار  این  در  نیا  مهدوي  سرهنگ 
و  انساني  ارزش هاي  به  احترام  را  بازنشستگان 
اخالقي دانست و بیان داشت : بازنشستگان الگوي 

اقتدار شاغالن در انتظامی هستند.
وی پیشرفت و اقتدار پلیس را مرهون تالش بي 
وقفه و بي دریغ بازنشستگان دانست و اظهار کرد: 
تکریم بازنشستگان فرصت و بهانه اي است براي 
پاسداشت و تقدیر از این گنجینه هاي ارزشمند که 
هر یک زماني در حوزه کاري خود در پیشبرد و 
تحقق اهداف ناجا تالش کرده و ادامه کار را اکنون 

به نسلي دیگر واگذار کرده اند.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرگز با اشاره به اینکه 
امنیت امروز کشورمان مرهون زحمات آنان است، 
تصریح کرد: امروزه تالش ناجا بر این است تا امانت 
را که از گذشتگان به نام امنیت ارث رسیده، با تالش 

مضاعف حفظ کند و حتي آن را ارتقا بخشد.
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3استان گیـالن
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان گیالن

از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۱۸۰ میلیارد و ۵ 
میلیون ریال وام جهت توانمندی عزیزان پیشکسوت 
مستمری بگیران و وظیفه بگیران تحت پوشش از طریق 

کانون بازنشستگان و ساتا اعطاء گردیده است.
مستمری  بازنشستگان،  معیشت  از  حمایت  بحث  در 
بگیران و وظیفه بگیران به ویژه کمک به نیازمندان که 
همواره از موضوعات مورد تاکید کانون بازنشستگان بوده 
و هست، کانون بازنشستگان تالش دارد که با اجرای 
طرح های مختلف، به نوعی حامی بازنشستگان آسیب 

پذیر باشد.
 ۸۸ کنون  تا  جاری  سال  ابتدای  از  راستا  همین  در 
مبلغ  به  ریالی  میلیون  صد  الحسنه  قرض  وام  فقره 
۸/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، ۶۰۶ فقره وام قرض الحسنه 
دویست میلیون ریالی به ارزش ۱۲۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
چهارصد  جهیزیه  هزینه  کمک  وام  فقره   ۳۶ ریال، 
ریال،   ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ارزش  به  ریالی  میلیون 

ارزش  به  ریالی  میلیون  سیصد  جعاله  وام  فقره   ۸۶
از  ضروری  وام  فقره   ۵۸ ریال،   ۲۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
اعتبارات کانون به ارزش ۶/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، ۱۷ 
حسن  امام  خیریه  موسسه  الحسنه  قرض  وام  فقره 
مجتبی )ع( به ارزش ۴۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و وام اشتغال 
فرزندان به ارزش ۳/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کانون 
و سابا به جامعه هدف پرداخت گردیده است که جا دارد 
از مدیر کل محترم تامین اجتماعی و مدیر بازنشستگی 

استان و مسئول امور رفاهی تقدیر و تشکر بعمل آید.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون ۷۳۳ مورد دیدار و دلجویی 
از پیشکسوتان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران توسط 
کانون بازنشستگان استان و دفاتر نمایندگی کانون در 

شهرستان ها انجام گرفته است.
در راستای رسیدگی به امور عزیزان تحت پوشش از 
ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۷۳۳ مورد دیدار و دلجویی 
وظیفه  و  بگیران  مستمری  پیشکسوتان،  از  منزل  در 
بگیران، با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط کانون 

بازنشستگان استان به عمل آمده است.
از  نفر  تعداد ۴۱۵  انجام گرفته،  از مجموع دیدار های 
سهمیه کانون ناجا و ۳۱۸ نفر از سهمیه سابا بوده است.

مشکالت  استماع  ضمن  دیدار ها  این  جریان  در 

بر  بالغ  مبلغی  عزیزان  این  گرفتاری های  و 
۴/۵۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال در قالب کارت هدیه و حواله 

بهمراه شیرینی به آنان اهدا گردیده است.

استان  پیشکسوتان  نماینده  و  استان  کانون  رئیس 
پیشکسوتان  از  تعدادی  اتفاق  به  کانون  مجمع  در 
رشت  مردم  نماینده  آقازاده  علی  سید  با  شهرستان، 
در مجلس شورای اسالمی در محل کارایشان دیدار 

کردند.
ابتدا سرهنگ رستمی نماینده مجمع با تشکر از وی 
و چالش های  پذیرفتند مشکالت  را  که جمع حاضر 
پیش روی بازنشستگان را مطرح و سپس رئیس کانون 
ضمن ارائه بخشی از خدمات ارائه شده و اهداف کانون 

و انتظارات کانون و جامعه هدف را بیان داشتند.
در ادامه هر یک از اعضاء همراه که قباًل از مسئولین 
نهایت  در  و  طرح  را  مواردی  بودند  استان  انتظامی 
نماینده مردم رشت در خانه ملت ضمن بیان مطالب 

نمود  اعالم  هدف  جامعه  خواسته های  به  پاسخ  و 
آن  انتقال  و  رفع مشکالت  را جهت  توان خود  تمام 
به مقامات باال به کار خواهد گرفت و همچنین اعالم 
نمود که آمادگی الزم را جهت برگزاری جلسات آتی با 

کانون انتظامی استان و جمع حاضر را خواهد داشت.

اعطاء مبلغ ۱۸۰ میلیارد و ۵ میلیون ریال وام   به بازنشستگان و مستمری بگیران

دیدار و دلجویی از ۷۳۳ نفر از پیشکسوتان و مستمری بگیران استان

دیدار با نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی

دیدار با بازنشستگان و مستمری بگیران 
آستانه اشرفیه و بخش کیاشهر

نماینده استان در مجمع کانون ناجا با ۱۲ نفر از 
بازنشستگان و مستمری بگیران آستانه اشرفیه و 

بخش کیاشهر دیدار کرد.
آستانه  شهرستان  نمایندگی  دفتر  رئیس 
مجمع  در  استان  نماینده  معیت  در  اشرفیه 
جانشین  و  سیاسی  عقیدتی  رئیس  و  کانون 
انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه به  فرمانده 
بازنشستگان  روحیه  وارتقای  تکریم  منظور 
ومستمری بگیران با حضور درمنازل ۱۲نفر از 
پیشکسوتان محترم و دو نفر مستمری بگیران 
باالی ۷۰ سال آستانه اشرفیه و بخش کیاشهر به 
اسامی شعبانعلی دریا، حسن رحیمی پور، ارژنگ 
خورسندی، مهدی محمودی، فرهاد اصغری فرد 
محمد حسین سمندی، بهرام رنجی، رمضانعلی 
اصغر زاده، کریم کوچکی، کریم محمدی، محمد 
حمزه دوست، سید اکبر حسینی، مریم آقاجانی و 

کلثوم سرشار با آنها دیدار کردند.
انتظامی  فرمانده  جانشین  دیدارها،  این  در 
شهرستان آستانه اشرفیه در سخنانی گفت: شما 
پیشکسوتان عزیز چشم وچراغ نیروی انتظامی 
بوده و هستید در سالهای خدمت علی الخصوص 
قبولی  قابل  کارنامه  مقدس  دفاع  دوران  در 
دریافت داشتید در حال حاضر آن چیزی که در 
توان کانون باشد برابر قانون برای بهبود وضعیت 

بازنشستگان انجا م خواهیم داد.
در پایان این دیدارهای صمیمانه پس از شنیدن 
مشکالت بازنشستگان ومستمری بگیران لوح 
تقدیر و هدایایی به رسم یاد بود تقدیم آنان شد.
دیدار با مدیر کل سرپرستی شعب بانک 

سپه استان گیالن
مدیر اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
استان ناخدا پورغالمی به اتفاق روسای کانونهای 
مدیر  با  بازنشستگی  مدیر  و  استان  چهارگانه 
محل  در  استان  سپه  بانک  شعب  سرپرستی 

کارایشان دیدار کرد.
در این جلسه در خصوص همکاری بانک سپه با 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح و خدمات دهی 

به جامعه هدف بحث و تبادل نظر شد.
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3استان لرستان
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ   استان مازندران

مراسم تجلیل از 67 بازنشسته با حضور سردار میرزایی 
فرمانده انتظامی استان، سرهنگ بازنشسته تقوی رئیس 
کانون بازنشستگان استان، سرهنگ سوادکوهی نماینده 
استان در مجمع کانون و سرهنگ عمادی رئیس اداره 
بازنشستگی نیروهای مسلح استان در روز 8 دی ماه در 

سالن الغدیر ستاد فرماندهی مازندران برگزار شد.
در این مراسم ابتدا سرهنگ تقوی گزارشی از عملکرد 

کانون ارائه کرد.
در ادامه سرهنگ عمادی در خصوص بیمه عمر و بیمه 

طرح تکمیلی کوثر مطالبی را بیان کرد.
سردار میرزایی نیز در سخنانی  در خصوص جایگاه 

اعضای وابسته ناجا و اهتمام ویژه به آنان تاکید کرد.
در پایان این دیدار صمیمانه به رسم یادبود هدایایی به 

آنان اهدا شد.

جلسه مردمی خیرین امنیت ساز با حضور سرهنگ 
معاون  دستور  سرهنگ  استان،  کانون  رئیس  تقوی 
هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی مازندران، مسئولین 
انتظامی، بخشدار و تعدادی از پیشکسوتان در تاریخ 15 
دی ماه در روستای گلما از توابع شهرستان ساری برگزار 

شد.
در این نشست در خصوص مسائل امنیتی این حوزه و 

منطقه بحث و تبادل نظر شد.

با اهتمام کانون بازنشستگان مازندران 116 دست لباس و 
کفش ورزشی به فعاالن ایستگاههای سالمت اختصاص 

یافت.
کانون بازنشستگان مازندران به منظور تقویت روح مشارکت 
در برنامه های جمعی، ایجاد انگیزه برای تحرک در حفظ 
سالمتی و تندرستی در بازنشستگان، برنامه ایستگاه های 
سالمت را در تمام دفاتر نمایندگی شهرستان ها فعال کرد.

به همین منظور کانون استان به 116 بازنشسته ای 
لباس و کفش  بودند  فعال  تیم های ورزشی  که در 

ورزشی اعطا کرد.

سرهنگ بازنشسته تقوی رئیس کانون بازنشستگان 
هیئت  عضو  رجبی  اکبر  علی  سرهنگ  استان، 
نماینده  سوادکوهی  سرهنگ  ناجا،  کانون  مدیره 
پور  حسین  سرهنگ  و  کانون  مجمع  در  استان 
سردار  با  بابلسر  کانون  نمایندگی  دفتر  مسئول 

گفتگو  و  دیدار  استان  مرزبانی  فرمانده  حسینی 
کردند.

پیشکسوتان  از  تجلیل  خصوص  در  دیدار  این  در 
مرزبانی و دعوت از آنان در مراسم استفاده از تخصص 

و دانش آنان بحث و تبادل نظر شد.

مراسم تجلیل از ۶۷ پیشکسوت بازنشسته در شهرستان ساری

نشست مجمع خیرین امنیت ساز

اختصاص ۱۱۶ دست لباس و کفش ورزشی به فعاالن ایستگاههای سالمت

دیدار با فرمانده مرزبانی استان مازندران

ورزش صبحگاهی ساری برگزار شد

کانون بازنشستگان استان مازندران به منظور 
فرهنگ  ترویج  و  اجتماعی  نشاط  افزایش 
ورزش  بازنشستگان  درمیان  همگانی  ورزش 
صبحگاهی را روز چهارشنبه 6 بهمن ماه در 
بوستان والیت شهرستان ساری برگزار کرد.   

این برنامه مفرح بیش از 20 بازنشسته حضـور 
و به انجام نرمش صبحگاهی و حرکات ورزشی 

پرداختند.

کوهنوردی بازنشستگان 

شهرستان چالوس

گروه کوهنوردی کانون بازنشستگان فرماندهی 
کالردشت  و  چالوس  شهرستان  انتظامی 

ارتفاعات ورزاکول مرزن آباد را درنوردیدند.
گروه کوهنوردی کانون بازنشستگان فرماندهی 
با  کالردشت  و  چالوس  شهرستان  انتظامی 
افزایش سطح سالمتی اعضای وابسته  هدف 
ایجاد شادابی، صمیمیت ونشاط میان  نیز  و 
اعضا در تاریخ 5 بهمن ماه ارتفاعات ورزا کول 

مرزن آباد را در نوردیدند.

3
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ   استان لرستان

جلسه تحول آفرینی در منزلت و معیشت  اعضای وابسته 
ابدلی چگنی  با حضور سرهنگ  تابان(  )قرارگاه  ناجا 
جانشین فرمانده انتظامی لرستان در سالن اجتماعات  

ستاد انتظامی استان برگزار شد.
در این جلسه پس از بحث وتبادل نظر مقرر گردید:

۱- نظر به اینکه تعدادی از پیشکسوتان بعلت بیماری، 
فقر مالی وکهولت سن  زمین گیر   ومعسر شناخته شده 
اند طی لیستی به فرماندهی   انتظامی استان اعالم تا در 

برنامه بازدید قرار گیرند.
۲-  از طریق پلیس پیشگیری  با کارخانجات وشرکت های 
سطح استان هماهنگی الزم بعمل آید تا از بازنشستگان  و 

فرزندان آنان بکار گیری  شود.
۳- از طریق معاونت نیروی انسانی  درخصوص صدور 
کارت ایثار پیشکسوتان پیگیری الزم  ونتیچه را به کانون 

استان  اعالم نمایند.           

در  الزم  پیگیری  انسانی  نیروی  معاونت  ازطریق   -۴
اعضای  پایان خدمت  پاداش  سال ۱۳۹۹  خصوص  

وابسته  که تا کنون پرداخت نگردیده بعمل آید.
تقویت  جهت  بازنشستگان  کانون  گردید  مقرر   -۵
پلیس پیشگیری در زمان بحران، تجمع های غیرقانونی 
جهت  دواطلب  ازپیشکسوتان  لیستی  واغتشاشات 
انسانی   نیروی  معاونت  به  و  تهیه  وخدمت  همکاری 

استان، ارسال گردد.

جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های نیرو های 
مسلح استان لرستان باحضور مدیرکل تامین اجتماعی 

نیرو های مسلح استان دکتر اسداللهی برگزار شد.
کانون های  روسای  حضور  با  که  جلسه  این  در 
ومدیرکل  استان   مسلح  نیرو های  بازنشستگان 
تامین اجتماعی نیرو های مسلح لرستان دکتر احمد 
اسداللهی روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه در دفتر کانون 
بازنشستگان سپاه حضرت ابوالفضل استان برگزار شد 
پس از بحث وتبادل نظر، موارد زیر مصوب و از طریق 

کانون سپاه استان بمرکز منعکس گردد:
مورخه  در  بازنشستگان  فراخوان  به  باتوجه   -۱
و  مجلس  مقابل  تحصن  منظور  به   ۱۴۰۰/۱۲/۹
استانداری ها، ازطریق سلسله مراتب جهت دائمی شدن 

وافزایش حقوق منعکس گردد.

۲- افرادی که درسال جاری بازنشسته می شوند بنحو 
مقتضی در مراسمی ازآن ها تقدیر بعمل آید.

۳- بمناسبت دهه فجر ازطریق ساتا مراسمی جهت 
پیشکسوتان  برگزار گردد.

کانون  روسای  هماهنگی  شورای  آینده  جلسه   -۴
نیرو های مسلح استان  در شهرستان بروجرد برگزار 

شود.

مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل کمیته های انقالب 
اسالمی با حضور سرهنگ ایرج نظری معاون هماهنگ 
جلسات  سالن  در  استان  انتظامی  فرماندهی  کننده 

اجتماعات ستاد اننظامی لرستان برگزار گردید.
در این مراسم سرهنگ نظری در سخنانی از رشادت و 
از خود گذشتگی کارکنان کمیته انقالب اسالمی  سابق 

در مبارزه با منافقین، قدردانی و تجلیل کرد.
در انتهای این مراسم از 8 بازنشسته، یک جانباز و یک 
نفر از خانواده شهدای پاسدار کمیته انقالب اسالمی 
سابق تجلیل و به رسم یادبود هدایایی به آنها اعطا شد.

برگزاری جلسه تحول آفرینی تابان فرماندهی انتظامی لرستان

برگزار ی جلسه شورای هماهنگی روسای کانون نیروهای مسلح استان لرستان

برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل کمیته های انقالب اسالمی

کمیسیون رسیدگی به وضعیت 14 
بازنشسته ومستمری بگیراستان

بازنشستگان  به وضعیت  کمیسیون رسیدگی 
با  لرستان  استان  نیازمند  بگیر  ومستمری 
مدیرکل  اسداللهی  احمدرضا  دکتر  حضور 
تامین اجتماعی نیرو های مسلح استان و روسای 
کانون های بازنشستگان نیرو های مسلح استان 
لرستان روزدوشنبه ۱8 بهمن ماه  دردفتر  ساتا 

برگزار  شد.
در این کمیسیون پرونده ۱۴ معسر بازنشسته 
توسط  که  انتظامی  نیروی  بگیر  ومستمری 
مساعدت  جهت  و  شناسایی  استان  کانون 

معرفی شده بودند، رسیدگی شد.
در پایان مقرر گردید:

۱- برای ۵ نفر مبلغ ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان 
به صورت ماهیانه  در نظر گرفته شد.

مبلغ   به  الحسنه  قرض  وام  نفر   ۲ برای   -۲
یکصد وپنجاه  میلیون ریال مصوب گردید

ضمنا پرونده سایرین به علت نقص، به جلسه 
بعد موکول شد.

جلسه روسای کانون نیروهای مسلح استان 
با مدیرعامل بانک سپه منطقه لرستان

کانون های  روسای  هماهنگی  شورای  جلسه 
خدمات  دفاتر  مسئولین  و  مسلح   نیرو های 
باحضور  لرستان  استان  ساتا  الکتروینک 
مدیر عامل بانک سپه منطقه  لرستان دکتر 
سالن  در  ماه  دی   ۵ یکشنبه  روز  حاتموند  
اجتماعات بانک سپه منطقه لرستان  برگزار 

شد.
نکته  و  مطالب  بیان  از  پس  جلسه   این  در 
نظرات  پیرامون مشکالت بازنشستگان  توسط 
مدیرعامل  مسلح،    نیرو های  کانون  روسای 
و  اعتبارات  درخصوص   استان  سپه  بانک 
به   آزاد  منابع  و  الحسنه  وام قرض  تخصیص 
پیشکسوت  قول مساعد داد سپس  موارد زیر 

مصوب گردید:
جهت  بازنشستگان   فرزندان  مزدوجین   -۱
تسهیالت وام  ازدواج ازطریق کانون نیرو های 

مسلح به بانک سپه معرفی شوند.
کلیه  بازنشستگان  کانون  طریق  ۲-از 
پیشکسوتان متقاضی وام مرابحه  به اعتبارات 

بانک سپه منطقه لرستان معرفی گردند.
۳- پیشکسوتانی که تمایل به سرمایه گذاری 
به صورت سپرده از ۱ تا ۵۰ میلیون تومان در 
برابر سپرده    بانک مذکور دارند می توانند دو 
تا ۴ در صد دریافت  الحسنه  ۲  وام  قرض 

نمایند.
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3استان مازندران
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ   استان مازندران

مراسم تجلیل از 67 بازنشسته با حضور سردار میرزایی 
فرمانده انتظامی استان، سرهنگ بازنشسته تقوی رئیس 
کانون بازنشستگان استان، سرهنگ سوادکوهی نماینده 
استان در مجمع کانون و سرهنگ عمادی رئیس اداره 
بازنشستگی نیروهای مسلح استان در روز 8 دی ماه در 

سالن الغدیر ستاد فرماندهی مازندران برگزار شد.
در این مراسم ابتدا سرهنگ تقوی گزارشی از عملکرد 

کانون ارائه کرد.
در ادامه سرهنگ عمادی در خصوص بیمه عمر و بیمه 

طرح تکمیلی کوثر مطالبی را بیان کرد.
سردار میرزایی نیز در سخنانی  در خصوص جایگاه 

اعضای وابسته ناجا و اهتمام ویژه به آنان تاکید کرد.
در پایان این دیدار صمیمانه به رسم یادبود هدایایی به 

آنان اهدا شد.

جلسه مردمی خیرین امنیت ساز با حضور سرهنگ 
معاون  دستور  سرهنگ  استان،  کانون  رئیس  تقوی 
هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی مازندران، مسئولین 
انتظامی، بخشدار و تعدادی از پیشکسوتان در تاریخ 15 
دی ماه در روستای گلما از توابع شهرستان ساری برگزار 

شد.
در این نشست در خصوص مسائل امنیتی این حوزه و 

منطقه بحث و تبادل نظر شد.

با اهتمام کانون بازنشستگان مازندران 116 دست لباس و 
کفش ورزشی به فعاالن ایستگاههای سالمت اختصاص 

یافت.
کانون بازنشستگان مازندران به منظور تقویت روح مشارکت 
در برنامه های جمعی، ایجاد انگیزه برای تحرک در حفظ 
سالمتی و تندرستی در بازنشستگان، برنامه ایستگاه های 
سالمت را در تمام دفاتر نمایندگی شهرستان ها فعال کرد.

به همین منظور کانون استان به 116 بازنشسته ای 
لباس و کفش  بودند  فعال  تیم های ورزشی  که در 

ورزشی اعطا کرد.

سرهنگ بازنشسته تقوی رئیس کانون بازنشستگان 
هیئت  عضو  رجبی  اکبر  علی  سرهنگ  استان، 
نماینده  سوادکوهی  سرهنگ  ناجا،  کانون  مدیره 
پور  حسین  سرهنگ  و  کانون  مجمع  در  استان 
سردار  با  بابلسر  کانون  نمایندگی  دفتر  مسئول 

گفتگو  و  دیدار  استان  مرزبانی  فرمانده  حسینی 
کردند.

پیشکسوتان  از  تجلیل  خصوص  در  دیدار  این  در 
مرزبانی و دعوت از آنان در مراسم استفاده از تخصص 

و دانش آنان بحث و تبادل نظر شد.

مراسم تجلیل از ۶۷ پیشکسوت بازنشسته در شهرستان ساری

نشست مجمع خیرین امنیت ساز

اختصاص ۱۱۶ دست لباس و کفش ورزشی به فعاالن ایستگاههای سالمت

دیدار با فرمانده مرزبانی استان مازندران

ورزش صبحگاهی ساری برگزار شد

کانون بازنشستگان استان مازندران به منظور 
فرهنگ  ترویج  و  اجتماعی  نشاط  افزایش 
ورزش  بازنشستگان  درمیان  همگانی  ورزش 
صبحگاهی را روز چهارشنبه 6 بهمن ماه در 
بوستان والیت شهرستان ساری برگزار کرد.   

این برنامه مفرح بیش از 20 بازنشسته حضـور 
و به انجام نرمش صبحگاهی و حرکات ورزشی 

پرداختند.

کوهنوردی بازنشستگان 

شهرستان چالوس

گروه کوهنوردی کانون بازنشستگان فرماندهی 
کالردشت  و  چالوس  شهرستان  انتظامی 

ارتفاعات ورزاکول مرزن آباد را درنوردیدند.
گروه کوهنوردی کانون بازنشستگان فرماندهی 
با  کالردشت  و  چالوس  شهرستان  انتظامی 
افزایش سطح سالمتی اعضای وابسته  هدف 
ایجاد شادابی، صمیمیت ونشاط میان  نیز  و 
اعضا در تاریخ 5 بهمن ماه ارتفاعات ورزا کول 

مرزن آباد را در نوردیدند.
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3استان مرکزی
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان هرمزگان

دیدار و دلجویی از ۷۴ نفر از 
پیشکسوتان و مستمری بگیران استان 

در سال جاری

مورد   74 کنون  تا   ۱4۰۰ سال  ابتدای  از 
مستمری  پیشکسوتان،  از  دلجویی  و  دیدار 
کانون  توسط  بگیران  وظیفه  و  بگیران 
بازنشستگان استان و دفاتر نمایندگی کانون 

در شهرستان ها انجام گرفته است.
در  و  ناجا  بازنشستگان  کانون  هماهنگی  با 
و  بازنشستگان  امور  به  رسیدگی  راستای 
ابتدای  از  پوشش  تحت  بگیران  مستمری 
رعایت  با  نفر   ۱73 تعداد  از  کنون  تا  سال 
به  دلجویی  و  دیدار  بهداشتی  پروتکل های 

عمل آمده است.  
در جریان این دیدار ها ضمن استماع مشکالت 
و گرفتاری های این عزیزان هدایایی به آن ها 

اعطا شده است.
دیدار رییس بانک سپه شعبه فرماندهی 

انتظامی با رئیس کانون هرمزگان
انتظامی  فرماندهی  شعبه  سپه  بانک  رییس 
نحوه  در خصوص  هرمزگان  کانون  رئیس  با 

پرداخت وام با بازنشستگان گفت و گو کرد.
شعبه  سپه  بانک  رییس  ساالری  عظیم 
کانون  در  حضور  با  انتظامی  فرماندهی 
بازنشستگان، با سرهنگ بازنشسته نمردی زاده 

دیدار کردند.
پرداخت  نحوه  خصوص  در  دیدار  این  در 
وام های جعاله، قرض الحسنه و کارت اعتباری 

بحث و تبادل نظر شد.
وام  گفت:  دیدار  این  در  ساالری  آقای 
۵/۰۰۰/۰۰۰ تومانی حبیب ابن مظاهر بدون 
ضامن و با ارائه فیش حقوقی به کسانی که 
حق عضویت می دهند، در کوتاهترین مدت 
می گردد.  پرداخت  روز(   ۱۰ تا  هفته  )یک 
همچنین تسهیالت کارت اعتباری برای خرید 
کاال از ۱۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان بدون 
آورده، بدون مسدودی و در مدت اقساط 3۶ 
ماهه با سود ۱۸% برای کلیه بازنشستگان و 

مستمری بگیران قابل پرداخت می باشد.
وی افزود: برای تعمیر مسکن نیز تا سقف 4۰ 
میلیون تومان وام تعمیرات قابل پرداخت است.

روسای  حضور  با  هماهنگی  شورای  جلسه  پنجمین 
کانون های نیروهای مسلح استان در تاریخ ۲7 بهمن 

ماه در دفتر کانون سپاه تشکیل گردید.
در این جلسه که با حضور روسای کانون های نیروهای 
سپاه  کانون  توانمندسازی  کارشناس  و  استان  مسلح 
برگزار شد،پیرامون آخرین وضعیت مسکن بازنشستگان 
فرزندان  اشتغالزایی  و   نامناسب  مسکن،مسکن  فاقد 

بازنشسته بحث و تبادل نظر شد.
حضوری  مالقات  با  فرصت  اولین  در  گردید  مقرر 

نامناسب،  مسکن  مشکالت  خصوص  در  استاندار  با 
اشتغالزایی فرزندان بازنشستگان اقداماتی صورت پذیرد.

از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۱۰ فقره وام ضروری 
به مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به بازنشستگان، 
مستمری بگیران و وظیفه بگیران تحت پوشش اعطاء 

گردیده است.
کارشناس امور توانمندسازی، کارآفرینی و امور تعاونی ها 
گفت: بحث حمایت از معیشت بازنشستگان به ویژه کمک 
به معسرین و نیازمندان همواره از موضوعات  مورد تاکید 
کانون بازنشستگان بوده و هست. کانون بازنشستگان تالش 

داشته و دارد که با اجرای طرح های مختلف، به نوعی حامی 
بازنشستگان آسیب دیده باشد.

سروان بازنشسته قاسم شرفعلی پور افزود: در همین راستا 
از ابتدای سال تا کنون ۱۰فقره وام ضروری برای حمایت 
از بازنشستگان در مباحثی، چون ازدواج، پرداخت دیون 
تحصیل  هزینه های  درمان،  هزینه های  مسکن،  ودیعه 
از محل حق  اعتبار ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال  با 

عضویت ها پرداخت شده است.

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیاز مند با 
حضور مدیر کل تامین اجتماعی نیرو های مسلح استان و 
رؤسای کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح در سالن 

اجتماعات اداره کل بازنشستگی برگزار شد.
کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیاز مند با 
حضور مدیر کل تامین اجتماعی نیرو های مسلح استان و 
رؤسای کانون های بازنشستگان در روز شنبه  ۲3 بهمن ماه 

۱4۰۰ برگزار شد.
در این کمیسیون پرونده ۱۱ نفر ازمعسران بازنشسته نیروی 
انتظامی که توسط کانون استان شناسایی و جهت مساعدت 

معرفی شده بودند، رسیدگی شد.
درپایان مقرر گردید:

۱-برای ۶ نفر از بازنشستگان معسر  مبلغ ۱۰۰ میلیون 

تومان وام تعمیر مسکن در نظر گرفته شد.
۲-برای 4 نفر از ازنشستگان معسر مبلغ ۵۰ میلیون تومان 

وام تعمیر مسکن در نظر گرفته شد.
3- برای یک نفر از ازنشستگان معسر مبلغ ۸۰ میلیون 

تومان وام تعمیر مسکن در نظر گرفته شد.

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیاز مند با 
حضور مدیر کل تامین اجتماعی نیرو های مسلح استان و 
رؤسای کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح در سالن 

اجتماعات اداره کل بازنشستگی برگزار شد.
کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیاز مند با 
حضور مدیر کل تامین اجتماعی نیرو های مسلح استان و 
رؤسای کانون های بازنشستگان در روز شنبه  ۲3 بهمن ماه 

۱4۰۰ برگزار شد.
در این کمیسیون پرونده ۱۱ نفر ازمعسران بازنشسته نیروی 

انتظامی که توسط کانون استان شناسایی و جهت مساعدت 
معرفی شده بودند، رسیدگی شد.

درپایان مقرر گردید:
۱-برای ۶ نفر از بازنشستگان معسر  مبلغ ۱۰۰ میلیون 

تومان وام تعمیر مسکن در نظر گرفته شد.
۲-برای 4 نفر از بازنشستگان معسر مبلغ ۵۰ میلیون تومان 

وام تعمیر مسکن در نظر گرفته شد.
3- برای یک نفر از ازنشستگان معسر مبلغ ۸۰ میلیون 

تومان وام تعمیر مسکن در نظر گرفته شد.

پنجمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های نیروهای مسلح برگزار شد

اعطاء مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال وام ضروری به بازنشستگان و مستمری بگیران

برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت وابستگان و مستمری بگیران نیازمند

مراسم تجلیل از پیشکسوتان کمیته انقالب اسالمی

3
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان مرکزی

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان در همایش 
تکریم بازنشستگان شهرستان دلیجان از بازنشستگان ، به 

عنوان ذخیره هاي گرانقدر جامعه یاد کرد.
بازنشستگان  جمع  در  یوسفی  اصغر  علی  سرهنگ 
تبریک  انتظامی شهرستان دلیجان ضمن  فرماندهی 
و  روز زن  و  فاطمه زهرا)س(  سالروز والدت حضرت 
گرامیداشت والدت حضرت امام خمینی )ره( ، گفت : 
یادی کنیم از سلحشوری های مادران شهداء، مادرانی 
که صبر و شکیبایی را از حضرت صدیقه طاهره)سالم 
و  فداکار  فرزندانی  تربیت  با  و  گرفته  فرا  علیها(  اهلل 
از جان گذشته، سبک زندگی فاطمی و پاسداری از 

انقالب اسالمی را سرلوحه کار خود دانستند.
اعتقادي   بازنشستگان سرمایه هاي عظیم  افزود:  وی 
و  هستند  انتظامی  نیروی  هویتي  و  اجتماعي 
و  کار  پایان  و  کارافتادگي  از  معناي  به  بازنشستگي 
فعالیت اجتماعي یک فرد نیست بلکه بازنشستگان با 
کوله باري از تجربه، مي توانند مشاوران خوب و امیني 
براي فرماندهان انتظامي باشند و نباید این عزیزان در 

کوران خدمت به فراموشي سپرده شوند.
سرهنگ یوسفی در ادامه گفت: بازنشستگان ذخیره 
جامعه  امنیت  سطح  ارتقاء  براي  گرانقدري  هاي 

هستند و ما مي بایست در همه زمینه ها از تجارب 
آنها استفاده کنیم.

استان  انتظامی  فرماندهی  کننده  هماهنگ  معاون 
قشر  هر  پیشکسوتان  و  بازنشستگان  افزود:  مرکزی 
نیروي  بازنشستگان  و  هستند  آنها  ذخایر  صنفي  و 
در  که  ارزشي  با  و  گرانقدر  تجربیات  با  نیز  انتظامي 
طول سال هاي خدمت به دست آورده اند مي توانند 

در بسیاري از کارها به پیشبرد اهداف کمک کنند.
وي خاطر نشان کرد: تجلیل و تقدیر از این عزیزان 
کمترین کار ممکن است که مي توان براي آنها انجام 
داد و ما باید هر لحظه از زندگیمان قدردان جانفشاني 
ها،ایثارگري و اقدامات شهداء،جانبازان و پیشکسوتان 
ارتقاء سطح  راستاي  بیشتر در  تا هرچه  باشیم  خود 

امنیت اجتماعي موفق باشیم.
همراهي  و  پشتیباني  از  پایان  در  یوسفی  سرهنگ 
خانواده کارکنان پلیس با همکاران زحمت کش پلیس 
در ایجاد امنیت و آرامش بخشي به جامعه قدرداني 
کرد و گفت: بي شک بدون همراهي خانواده و فرزندان 
کارکنان پلیس، امنیت مطلوب و پایدار حاصل نخواهد 
سازي  زمینه  در  موثري  نقش  پلیس  خانواده  و  شد 

امنیت جامعه دارد.

نیرو های  کانون های  روسای  جلسه شورای هماهنگی 
مسلح استان مرکزی در تاریخ 11 اسفند ماه درمحل 

کانون ناجا استان مرکزی برگزار شد.
در این جلسه که باحضور رؤسای کانون های انتظامی 
برگزار شد   استان مرکزی  و وزارت دفاع  ارتش  سپاه، 
پیرامون خدمات فروشگاه اتکا، همسان سازی حقوق 
بازنشستگان  ازدواج فرزندان  بازنشستگان، شرایط وام 
خدمات درمانی و خدمات رفاهی بازنشستگان بحث و 
تبادل نظر شد و مقرر گردید تا در جلسه آتی در شورای 

مسلح  نیروهای  اجتماعی  تأمین  سازمان  هماهنگی 
استان پیگیری گردد.

بازنشستگان ذخيره هاي گرانقدر جامعه اند
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان مرکزی:

برگزاری جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های نيروهای مسلح استان مرکزی

با حضور فرمانده انتظامی استان مرکزی:
ایستگاه سالمت پیشکسوتان برگزار شد

با حضور سردار  پیشکسوتان  ایستگاه سالمت 
مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان، رئیس 
عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان، رئیس 
کانون بازنشستگان استان، نماینده بازنشستگان 
در مجمع کانون ناجا و همچنین تعداد ۴۵ نفر از 
 اعضای وابسته ورزشکار در سالن الغدیر برگزار شد.

با حضور سردار  پیشکسوتان  ایستگاه سالمت 
مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان، رئیس 
عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان، رئیس 
کانون بازنشستگان استان، نماینده بازنشستگان 
در مجمع کانون ناجا و همچنین تعداد ۴۵ نفر از 
 اعضای وابسته ورزشکار در سالن الغدیر برگزار شد.

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

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

صبحگاهی،  ورزش  برگزار  از  پس  ادامه  در 
تعداد۴۵ دست البسه ورزشی شامل گرمکن و 
تی شرت و کفش ورزشی به افراد شرکت کننده 
شد. داده  تحویل  و  اهداء  ایستگاه سالمت   در 

الزم بذکر است این البسه که از طریق معاونت 
به  کانون  پژوهشی  امور  و  اجتماعی  فرهنگی 
ورزشکاران فعال در ایستگاههای سالمت اعطا شد 
و تعداد 1۵دست البسه ورزشی و کفش ورزشی 
نیز در اختیار نمایندگی های شهرستانهای ساوه، 

خمین و محالت قرار گرفت.
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3استان هرمزگان
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان هرمزگان

دیدار و دلجویی از ۷۴ نفر از 
پیشکسوتان و مستمری بگیران استان 

در سال جاری

مورد   74 کنون  تا   ۱4۰۰ سال  ابتدای  از 
مستمری  پیشکسوتان،  از  دلجویی  و  دیدار 
کانون  توسط  بگیران  وظیفه  و  بگیران 
بازنشستگان استان و دفاتر نمایندگی کانون 

در شهرستان ها انجام گرفته است.
در  و  ناجا  بازنشستگان  کانون  هماهنگی  با 
و  بازنشستگان  امور  به  رسیدگی  راستای 
ابتدای  از  پوشش  تحت  بگیران  مستمری 
رعایت  با  نفر   ۱73 تعداد  از  کنون  تا  سال 
به  دلجویی  و  دیدار  بهداشتی  پروتکل های 

عمل آمده است.  
در جریان این دیدار ها ضمن استماع مشکالت 
و گرفتاری های این عزیزان هدایایی به آن ها 

اعطا شده است.
دیدار رییس بانک سپه شعبه فرماندهی 

انتظامی با رئیس کانون هرمزگان
انتظامی  فرماندهی  شعبه  سپه  بانک  رییس 
نحوه  در خصوص  هرمزگان  کانون  رئیس  با 

پرداخت وام با بازنشستگان گفت و گو کرد.
شعبه  سپه  بانک  رییس  ساالری  عظیم 
کانون  در  حضور  با  انتظامی  فرماندهی 
بازنشستگان، با سرهنگ بازنشسته نمردی زاده 

دیدار کردند.
پرداخت  نحوه  خصوص  در  دیدار  این  در 
وام های جعاله، قرض الحسنه و کارت اعتباری 

بحث و تبادل نظر شد.
وام  گفت:  دیدار  این  در  ساالری  آقای 
۵/۰۰۰/۰۰۰ تومانی حبیب ابن مظاهر بدون 
ضامن و با ارائه فیش حقوقی به کسانی که 
حق عضویت می دهند، در کوتاهترین مدت 
می گردد.  پرداخت  روز(   ۱۰ تا  هفته  )یک 
همچنین تسهیالت کارت اعتباری برای خرید 
کاال از ۱۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان بدون 
آورده، بدون مسدودی و در مدت اقساط 3۶ 
ماهه با سود ۱۸% برای کلیه بازنشستگان و 

مستمری بگیران قابل پرداخت می باشد.
وی افزود: برای تعمیر مسکن نیز تا سقف 4۰ 
میلیون تومان وام تعمیرات قابل پرداخت است.

روسای  حضور  با  هماهنگی  شورای  جلسه  پنجمین 
کانون های نیروهای مسلح استان در تاریخ ۲7 بهمن 

ماه در دفتر کانون سپاه تشکیل گردید.
در این جلسه که با حضور روسای کانون های نیروهای 
سپاه  کانون  توانمندسازی  کارشناس  و  استان  مسلح 
برگزار شد،پیرامون آخرین وضعیت مسکن بازنشستگان 
فرزندان  اشتغالزایی  و   نامناسب  مسکن،مسکن  فاقد 

بازنشسته بحث و تبادل نظر شد.
حضوری  مالقات  با  فرصت  اولین  در  گردید  مقرر 

نامناسب،  مسکن  مشکالت  خصوص  در  استاندار  با 
اشتغالزایی فرزندان بازنشستگان اقداماتی صورت پذیرد.

از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۱۰ فقره وام ضروری 
به مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به بازنشستگان، 
مستمری بگیران و وظیفه بگیران تحت پوشش اعطاء 

گردیده است.
کارشناس امور توانمندسازی، کارآفرینی و امور تعاونی ها 
گفت: بحث حمایت از معیشت بازنشستگان به ویژه کمک 
به معسرین و نیازمندان همواره از موضوعات  مورد تاکید 
کانون بازنشستگان بوده و هست. کانون بازنشستگان تالش 

داشته و دارد که با اجرای طرح های مختلف، به نوعی حامی 
بازنشستگان آسیب دیده باشد.

سروان بازنشسته قاسم شرفعلی پور افزود: در همین راستا 
از ابتدای سال تا کنون ۱۰فقره وام ضروری برای حمایت 
از بازنشستگان در مباحثی، چون ازدواج، پرداخت دیون 
تحصیل  هزینه های  درمان،  هزینه های  مسکن،  ودیعه 
از محل حق  اعتبار ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال  با 

عضویت ها پرداخت شده است.

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیاز مند با 
حضور مدیر کل تامین اجتماعی نیرو های مسلح استان و 
رؤسای کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح در سالن 

اجتماعات اداره کل بازنشستگی برگزار شد.
کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیاز مند با 
حضور مدیر کل تامین اجتماعی نیرو های مسلح استان و 
رؤسای کانون های بازنشستگان در روز شنبه  ۲3 بهمن ماه 

۱4۰۰ برگزار شد.
در این کمیسیون پرونده ۱۱ نفر ازمعسران بازنشسته نیروی 
انتظامی که توسط کانون استان شناسایی و جهت مساعدت 

معرفی شده بودند، رسیدگی شد.
درپایان مقرر گردید:

۱-برای ۶ نفر از بازنشستگان معسر  مبلغ ۱۰۰ میلیون 

تومان وام تعمیر مسکن در نظر گرفته شد.
۲-برای 4 نفر از ازنشستگان معسر مبلغ ۵۰ میلیون تومان 

وام تعمیر مسکن در نظر گرفته شد.
3- برای یک نفر از ازنشستگان معسر مبلغ ۸۰ میلیون 

تومان وام تعمیر مسکن در نظر گرفته شد.

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیاز مند با 
حضور مدیر کل تامین اجتماعی نیرو های مسلح استان و 
رؤسای کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح در سالن 

اجتماعات اداره کل بازنشستگی برگزار شد.
کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیاز مند با 
حضور مدیر کل تامین اجتماعی نیرو های مسلح استان و 
رؤسای کانون های بازنشستگان در روز شنبه  ۲3 بهمن ماه 

۱4۰۰ برگزار شد.
در این کمیسیون پرونده ۱۱ نفر ازمعسران بازنشسته نیروی 

انتظامی که توسط کانون استان شناسایی و جهت مساعدت 
معرفی شده بودند، رسیدگی شد.

درپایان مقرر گردید:
۱-برای ۶ نفر از بازنشستگان معسر  مبلغ ۱۰۰ میلیون 

تومان وام تعمیر مسکن در نظر گرفته شد.
۲-برای 4 نفر از بازنشستگان معسر مبلغ ۵۰ میلیون تومان 

وام تعمیر مسکن در نظر گرفته شد.
3- برای یک نفر از ازنشستگان معسر مبلغ ۸۰ میلیون 

تومان وام تعمیر مسکن در نظر گرفته شد.

پنجمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های نیروهای مسلح برگزار شد

اعطاء مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال وام ضروری به بازنشستگان و مستمری بگیران

برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت وابستگان و مستمری بگیران نیازمند

مراسم تجلیل از پیشکسوتان کمیته انقالب اسالمی
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3استان همدان
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان یزد

جلسه قرارگاه تحول آفرین در منزلت و معیشت اعضای 
)قرارگاه تابان( در روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه در دفتر کار 

سردار بهدانی فر فرمانده انتظامی استان یزد برگزار شد.
در این جلسه که با حضور سردار بهدانی فر فرمانده 
انتظامی استان، معاون نیروی انسانی، آماد و پشتیبانی 
معاون آموزش، معاون طرح و برنامه، رئیس بازرسی  
معاون دفتر حقوقی، نماینده حفاظت اطالعات نماینده 
رئیس  اجتماعی،  معاونت  نماینده  سیاسی،  عقیدتی 
کارگزینی، رئیس دفتر امور بازنشستگان، رئیس کانون 
استان و نماینده مجمع کانون در استان برگزار شد، 

مقرر گردید:
۱-به پرسنل بیمار صعب العالج که بازنشسته میگردند 
و در منازل سازمانی سکونت دارند تا ۵ سال از منزل 

سازمانی استفاده نمایند.
۲- برابر ابالغیه نیروی انسانی ناجا که پرسنل متقاضی وام 
مسکن که فرم ج آن ها قرمز میباشد نسبت به ثبت نام وام 

کد ۶۲ و پرداخت وام مسکن به انان اقدام شود.
۳- معاونت نیروی انسانی از هم اکنون نسبت به پیگیری 

سبد کاالی بازنشستگان در نوروز ۱۴۰۰ اقدام نماید.
۴- معاونت نیروی انسانی طی درخواست از نیروی انسانی  
شرایط اعمال تغییرات برای بازنشستگان سنوات قدیم 
توسط سابا که مطالبات آن ها اعمال نگردیده پیگیری 

نماید.
۵-بهداری در خصوص درمان در منزل بیماران دائمی با 
استفاده از اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی با همکاری 

ساتا برای پرسنل بازنشسته و شاغل اقدام نماید.

هشتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های 
نیرو های مسلح استان یزد در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ 

در دفتر کار فرمانده سپاه استان برگزار شد.
در این جلسه که با حضور روسای کانون های بازنشستگان 
نیروهای مسلح استان، مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای 
مسلح استان، مدیر ارشد بازنشستگی نیروهای مسلح  
جانشین سپاه استان، عقیدتی و حفا سپاه استان برگزار 
شد، پیرامون همسان سازی و متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان، پیگیری هر چه سریعتر شروع به ساخت 
بیمارستان نظامی در استان توسط سپاه، بحث راه اندازی 

ارائه خدمات در منزل توسط کلینیک های نظامی موجود 
در استان و پرداخت هزینه های آن توسط ساخد بحث 

و تبادل نظر شد.

مراسم گرامیداشت سالگرد تشکیل کمیته های انقالب 
اسالمی سابق با حضور دکتر جوکار نماینده استان یزد در 
مجلس شورای اسالمی، رئیس کانون سپاه استان، رئیس 
بسیج پیشکسوتان استان و رئیس کانون بازنشستگان استان 

در سالن اجتماعات سپاه استان برگزار شد.
در این مراسم که ۴۰ نفر از پاسداران کمیته انقالب اسالمی 
سابق حضور داشتند، دکتر جوکار نماینده استان یزد در 

مجلس شورای اسالمی در سخنانی بر تبیین فرمایشات 
پیشکسوتان  حداکثری  حضور  و  رهبری  معظم  مقام 
نیروهای مسلح درعرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و کمک به بسیج پیشکسوتان در سراسر کشور تاکید نمود.

در پایان مراسم از جمعی ازپیشکسوتان بسیجی کمیته 
انقالب اسالمی سابق استان یزد تجلیل به عمل آمد.

برگزاری جلسه قرارگاه تحول آفرین در منزلت و معیشت اعضای وابسته )قرارگاه تابان( استان 

هشتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح استان

تجلیل از جمعی از پیشکسوتان بسیجی کمیته انقالب اسالمی)سابق( استان یزد
طی مراسمی با حضور دکتر جوکار نماینده استان یزد در مجلس شورای اسالمی:

تجلیل از جمعی از پیشکسوتان کمیته 
انقالب اسالمی)  سابق( استان

آیین تجلیل از جمعی از پیشکسوتان کمیته 
فرد  بهدانی  سردار  حضور  با  اسالمی  انقالب 

فرمانده انتظامی استان یزد برگزار شد.
در این مراسم که با حضور سردار بهدانی فرد 
فرمانده انتظامی استان، معاون هماهنگ کننده 
و جمعی از معاونین فرماندهی انتظامی استان 
کمیته  پاسداران  از  نفر  از ۱۲  گردید،  برگزار 

انقالب اسالمی تجلیل شد.

برگزاری جلسه تعامل با رئیس عقیدتی 
سیاسی اداره کل تامین اجتماعی 

نیروهای مسلح استان 
جلسه تعامل با رئیس عقیدتی سیاسی اداره 
استان  مسلح  نیروهای  اجتماعی  تامین  کل 
یزد در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ 

درکانون برگزار شد.
در ایـن جلسـه پیرامـون وضعیـت معیشـت 
روحانیـان بازنشسـته انتظامـی اسـتان یـزد، 
عـدم ایجـاد دفتـر خدمـات الکترونیک سـاتا 
در ضلـع غربـی شهرسـتان یـزد کـه باعـث 
ایجاد مشـکالت بـرای بازنشسـتگان و تراکم 
جمعیـت در دفتـر شـهدای محـراب گردیده 

بحـث و تبـادل نظر شـد.
با  جلسه،  این  از  پس  شود  می  خاطرنشان 
پیگیری های رئیس عقیدتی سیاسی سابای 
استان دفتر خدمات الکترونیک ساتا در غرب 

شهر یزد راه اندازی شد.

3
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ   استان همدان

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

استان برگزار شد.
در این جلسه در خصوص موضوعات بازنشستگان از 
جمله همسان سازی حقوق، نحوه پرداخت وام ازدواج 
فرزندان بازنشسته که در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ ازدواج 
کردند و موفق به دریافت وام ازدواج نشده اند، نحوه 
خدمات  نحوه  و  ادغام  از  پس  بانکها  دهی  خدمات 

رسانی فروشگاه اتکا بحث و گفتگو شد.

و  بازنشسته  خانواده   3۹۹ تعداد   ۱۴۰۰ سال  در 
مستمری بگیر و وظیفه بگیران استان همدان دیدار 

و سرکشی انجام گرفته است.
با تامین اعتبار از سوی کانون بازنشستگان انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران و سابا در راستای رسیدگی به 
امور بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران 
تحت پوشش این کانون، از ابتدای سال با 3۹۹نفر 

دیدار شد.
بهداشتی  با رعایت پروتکل های  این دیدارها که  در 
انجام گرفت، ضمن استماع درخواست ها و نیازهای 

این عزیزان با تقدیم لوح و هدیه از آنان دلجویی شد.

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیازمند با 
حضور مدیرکل تامین اجتماعی نیرو های مسلح استان 
بازنشستگان در روز ۲۲ دیماه  و روسای کانون های 

برگزار شد.
در این کمیسیون پرونده تعدادی از معسرین بازنشسته  
انتظامی که توسط کانون استان شناسایی و جهت 

مساعدت به ساتا معرفی شده بودند، رسیدگی شد.
در پایان مقرر گردید:

۱- برای یک نفر وام قرض الحسنه 3۰ میلیون تومانی 
اعطا شود.

۲- برای یک نفر از بازنشستگان معسر مبلغ ۵۰۰ هزار 

تومان بصورت ماهیانه تا پایان سال درنظر گرفته شود.
پرونده سایرین نیز به جلسه بعد موکول شد.

به ۲۸۲  وام  پرداخت  از  استان همدان  کانون  رئیس 
بازنشسته همدان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

سرهنگ بازنشسته سعید گفت: در یکسال اخیر، ۲۸۲  
مختلف  وام های  از  واجدالشرایط  بازنشستگان  از  نفر 
مسکن   ودیعه  دیون،  پرداخت  ازدواج،  وام  جمله  از 
هزینه های درمان، هزینه های تحصیل، اشتغالزایی و ... 

بهره مند شدند.

میلیون  و 3۵۰  میلیارد  اعطای ۵۸  به  اشاره  با  وی 
ریال وام در این مدت، گفت:افزود: به تعداد  ۱۶ نفر 
ابن السبیل نیز مبلغ ۶3 میلیون ریال بصورت بالعوض 

پرداخت شده است.
رئیس کانون استان همدان تصریح کرد: تعداد ۱3۹ 
خانوار واجد شرایط به اماکن رفاهی و زیارتی سیاحتی 

اعزام شده اند.

جلسه شورای هماهنگی روسای کانونهای استان همدان با حضور سردار گودرزی

دیدار و دلجویی از ۳۹۹ نفر از پیشکسوتان و مستمری بگیران استان

برگزاری کمیسیون رسیدگی به بازنشستگان نیازمند

اعطای وام به ۲۸۲ بازنشسته همدان در سال ۱۴۰۰

برگزاری نشست پیشکسوتان بسیجی 
کانون استان همدان

همزمان با فرارسیدن چهل و سومین سالگرد 
اسالمی، نشست پیشکسوتان  انقالب  پیروزی 
بسیجی کانون استان همدان با حضور سردار 

بهرام نوروزی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور سردار امیری فرمانده 
انتظامی استان همدان، رئیس عقیدتی سیاسی، 
رئیس کانون بازنشستگان و نماینده استان در 
مجمع کانون فرماندهی انتظامی استان برگزار 
شد سردار نوروزی با بیان خاطراتی از روزهای 
آغازین انقالب اسالمی و فعالیت های کمیته 
انقالب اسالمی در این برهه تاریخی به تشریح 

نقش این سازمان در دهه ۶۰ پرداخت.
در انتهای این نشست، حاضران در جلسه بر مزار 
شهید گمنام در محوطه ستاد فرماندهی انتظامی 

استان حضور یافتند.
 برگزاری اتاق فکر فرماندهی انتظامی 

استان با حضور پیشکسوتان

فرماندهی انتظامی استان به منظور هم اندیشی 
و استفاده هرچه بیشتر از تجربیات پیشکسوتان 
در حوزه های تخصصی آنها، با دعوت از تعدادی 
از بازنشستگان، از تجارب ارزشمند انها بهره مند 

شد.
کانون  رئیس  حضور  با  که  فکر  اتاق  این  در 
بازنشستگان استان در دفتر فرماندهی استان 
و  بحث  مسائل  پیرامون  حاضران  شد،  برگزار 
تبادل نظر شد و مقرر گردید کارگروهی در حوزه 
تخصصی هرمعاونت بصورت ماهیانه برگزار گردد 
و دبیر هرگروه در جلسه قرارگاه تابان گزارش 

نشست را ارائه دهد.
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3استان یـزد
نشریه داخلی کانون بازنشستگان ـ  استان یزد

جلسه قرارگاه تحول آفرین در منزلت و معیشت اعضای 
)قرارگاه تابان( در روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه در دفتر کار 

سردار بهدانی فر فرمانده انتظامی استان یزد برگزار شد.
در این جلسه که با حضور سردار بهدانی فر فرمانده 
انتظامی استان، معاون نیروی انسانی، آماد و پشتیبانی 
معاون آموزش، معاون طرح و برنامه، رئیس بازرسی  
معاون دفتر حقوقی، نماینده حفاظت اطالعات نماینده 
رئیس  اجتماعی،  معاونت  نماینده  سیاسی،  عقیدتی 
کارگزینی، رئیس دفتر امور بازنشستگان، رئیس کانون 
استان و نماینده مجمع کانون در استان برگزار شد، 

مقرر گردید:
۱-به پرسنل بیمار صعب العالج که بازنشسته میگردند 
و در منازل سازمانی سکونت دارند تا ۵ سال از منزل 

سازمانی استفاده نمایند.
۲- برابر ابالغیه نیروی انسانی ناجا که پرسنل متقاضی وام 
مسکن که فرم ج آن ها قرمز میباشد نسبت به ثبت نام وام 

کد ۶۲ و پرداخت وام مسکن به انان اقدام شود.
۳- معاونت نیروی انسانی از هم اکنون نسبت به پیگیری 

سبد کاالی بازنشستگان در نوروز ۱۴۰۰ اقدام نماید.
۴- معاونت نیروی انسانی طی درخواست از نیروی انسانی  
شرایط اعمال تغییرات برای بازنشستگان سنوات قدیم 
توسط سابا که مطالبات آن ها اعمال نگردیده پیگیری 

نماید.
۵-بهداری در خصوص درمان در منزل بیماران دائمی با 
استفاده از اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی با همکاری 

ساتا برای پرسنل بازنشسته و شاغل اقدام نماید.

هشتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های 
نیرو های مسلح استان یزد در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ 

در دفتر کار فرمانده سپاه استان برگزار شد.
در این جلسه که با حضور روسای کانون های بازنشستگان 
نیروهای مسلح استان، مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای 
مسلح استان، مدیر ارشد بازنشستگی نیروهای مسلح  
جانشین سپاه استان، عقیدتی و حفا سپاه استان برگزار 
شد، پیرامون همسان سازی و متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان، پیگیری هر چه سریعتر شروع به ساخت 
بیمارستان نظامی در استان توسط سپاه، بحث راه اندازی 

ارائه خدمات در منزل توسط کلینیک های نظامی موجود 
در استان و پرداخت هزینه های آن توسط ساخد بحث 

و تبادل نظر شد.

مراسم گرامیداشت سالگرد تشکیل کمیته های انقالب 
اسالمی سابق با حضور دکتر جوکار نماینده استان یزد در 
مجلس شورای اسالمی، رئیس کانون سپاه استان، رئیس 
بسیج پیشکسوتان استان و رئیس کانون بازنشستگان استان 

در سالن اجتماعات سپاه استان برگزار شد.
در این مراسم که ۴۰ نفر از پاسداران کمیته انقالب اسالمی 
سابق حضور داشتند، دکتر جوکار نماینده استان یزد در 

مجلس شورای اسالمی در سخنانی بر تبیین فرمایشات 
پیشکسوتان  حداکثری  حضور  و  رهبری  معظم  مقام 
نیروهای مسلح درعرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و کمک به بسیج پیشکسوتان در سراسر کشور تاکید نمود.

در پایان مراسم از جمعی ازپیشکسوتان بسیجی کمیته 
انقالب اسالمی سابق استان یزد تجلیل به عمل آمد.

برگزاری جلسه قرارگاه تحول آفرین در منزلت و معیشت اعضای وابسته )قرارگاه تابان( استان 

هشتمین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح استان

تجلیل از جمعی از پیشکسوتان بسیجی کمیته انقالب اسالمی)سابق( استان یزد
طی مراسمی با حضور دکتر جوکار نماینده استان یزد در مجلس شورای اسالمی:

تجلیل از جمعی از پیشکسوتان کمیته 
انقالب اسالمی)  سابق( استان

آیین تجلیل از جمعی از پیشکسوتان کمیته 
فرد  بهدانی  سردار  حضور  با  اسالمی  انقالب 

فرمانده انتظامی استان یزد برگزار شد.
در این مراسم که با حضور سردار بهدانی فرد 
فرمانده انتظامی استان، معاون هماهنگ کننده 
و جمعی از معاونین فرماندهی انتظامی استان 
کمیته  پاسداران  از  نفر  از ۱۲  گردید،  برگزار 

انقالب اسالمی تجلیل شد.

برگزاری جلسه تعامل با رئیس عقیدتی 
سیاسی اداره کل تامین اجتماعی 

نیروهای مسلح استان 
جلسه تعامل با رئیس عقیدتی سیاسی اداره 
استان  مسلح  نیروهای  اجتماعی  تامین  کل 
یزد در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ 

درکانون برگزار شد.
در ایـن جلسـه پیرامـون وضعیـت معیشـت 
روحانیـان بازنشسـته انتظامـی اسـتان یـزد، 
عـدم ایجـاد دفتـر خدمـات الکترونیک سـاتا 
در ضلـع غربـی شهرسـتان یـزد کـه باعـث 
ایجاد مشـکالت بـرای بازنشسـتگان و تراکم 
جمعیـت در دفتـر شـهدای محـراب گردیده 

بحـث و تبـادل نظر شـد.
با  جلسه،  این  از  پس  شود  می  خاطرنشان 
پیگیری های رئیس عقیدتی سیاسی سابای 
استان دفتر خدمات الکترونیک ساتا در غرب 

شهر یزد راه اندازی شد.
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