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در این نشست که نمایندگان دوره چهارم مجمع کانون 
بازنشستگان ناجا حضور داشتند، سردار کارگر ضمن 
خیرمقدم به حاضرین در جلسه در سخنانی به تشریح 

وظایف نمایندگان مجمع پرداخت.
در ادامه جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا در سخنانی 
با اشاره به اینکه بازنشستگان، گنجینه های عظیم  و 
ارزشمند ناجا هستند، گفت: فرآیند انتخاب نمایندگان 
مجمع بسیار خوب، موثر و در یک فضای آزاد و عادالنه 
برگزار شد و شما بزرگواران به سبب شایستگی، ویژگی 
های فردی و مسئولیتی که داشتید، انتخاب شدید و ما به 
این انتخاب احترام گذاشته و صمیمانه تبریک می گوییم.

سردار نوری نژاد رئیس مجمع 
کانون بازنشستگان ناجا شد

سپس انتخاب رئیس مجمع کانون در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ بازنشسته وفایی نماینده بازنشستگان استان 
فارس در مجمع، به عنوان رئیس موقت سنی مجمع 

انتخاب شد.
رای  رئیس مجمع،  انتخاب  برای  نمایندگان  ادامه  در 
گیری کردند و سردار نوری نژاد بار دیگر به عنوان رئیس 

مجمع کانون بازنشستگان ناجا انتخاب شد.
تصویب برنامه و بودجه سال1400 کانون 

در ادامه این نشست تصویب برنامه و بودجه سال1400 
کانون در دستور جلسه قرار گرفت.

سردار کارگر رئیس کانون بازنشستگان ناجا پیش از رای 
گیری برای تصویب برنامه ها، در سخنانی با تاکید بر 
اینکه برنامه های اعالم شده در کتابچه، فقط مربوط به 

برنامه های بودجه بر است و همه برنامه ها را شامل نمی 
شود و وظایف ذاتی کانون برای پیگیری حقوق مادی و 
معنوی اعضا براساس برنامه ریزی های داخلی رده های 
ستادی کانون طراحی و اجرا می گردد، تصریح کرد: این 

برنامه ها در هیئت مدیره تایید شده اند.
سردار کارگر در بخش دیگری از سخنان خود اصلی ترین 
هدف کانون بر طبق ماده 5 اساسنامه را پیگیری حقوق 
مادی و معنوی بازنشستگان عنوان کرد و گفت: در کنار 
این کار اصلی، یکسری برنامه های خدماتی و رفاهی برای 
بازنشستگان و از محل حق عضویت ها برای آن  بودجه 

در نظر گرفتیم.
وی اضافـه کـرد: در برنامـه و بودجـه سـال1400، 58 
میلیـارد تومـان پیـش بینی شـده، که 52 میلیـارد آن 
از محـل حـق عضویت هـا و 6 میلیارد مابقـی از محل 
برگشـت وام هایـی ضروری و اشـتغال که در سـال 99 
بـه متقاضیـان دادیـم و همچنیـن اعتبار جذب نشـده 

سـال قبـل تامین می شـود.
انتخاب 5 عضو هئیت مدیره کانون

کانون  مدیره  اعضای هیئت  انتخاب  برای  رای گیری 

بازنشستگان ناجا از دیگر برنامه هایی بود که در اولین 
نشست نمایندگان دوره چهارم مجمع انجام گرفت.

در انتخابـات هیئـت مدیـره کانون، سـردار بازنشسـته 
کیومرثی نماینده بازنشسـتگان تهران بزرگ در مجمع، 
امیر بازنشسته حشـمتیان نماینده بازنشستگان تهران 
بزرگ در مجمع، سـرهنگ بازنشسـته شعبانی نماینده 
سـرهنگ  مجمـع،  در  بـزرگ  تهـران  بازنشسـتگان 
اسـتان  بازنشسـتگان  نماینـده  رجبـی  بازنشسـته 
بازنشسـته فخـاری  مازنـدران در مجمـع، سـرهنگ 
مجمـع،  در  قزویـن  اسـتان  بازنشسـتگان  نماینـده 
سـرهنگ بازنشسته قوچی نماینده بازنشستگان استان 
فارس در مجمع، سـرهنگ بازنشسـته ملکـی نماینده 
بازنشسـتگان اسـتان آذربایجـان شـرقی در مجمـع، 
سـرهنگ بازنشسـته نجاریـان نماینـده بازنشسـتگان 
اسـتان مازندران در مجمع، سـرهنگ بازنشسته نجفی 
نماینـده بازنشسـتگان اسـتان کرمانشـاه در مجمـع و 
سرهنگ بازنشسـته حمیدی پور نماینده بازنشستگان 

اسـتان اصفهـان در مجمـع نامزد شـدند.
پس از پایان رای گیری، سرهنگ بازنشسته رجبی با 
31 رای، امیر بازنشسته حشمتیان با 29 رای، سردار 
بازنشسته  سرهنگ  رای،   28 با  کیومرثی  بازنشسته 
شعبانی با 26 و سرهنگ امینی با 22 رای به عنوان 

اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
گفتنی است سرهنگ بازنشسته نجارزاده و سرهنگ 
بازنشسته ملکی به عنوان دو عضو علی البدل تعیین 

گردیدند.

اولیـن نشسـت نماینـدگان دوره چهـارم مجمع کانون بازنشسـتگان ناجا با حضور سـردار شـرفی جانشـین معاون هماهنـگ کننده ناجا، 
سـردار گودرزی رئیس سـازمان بازنشسـتگی نیروهای مسـلح، سـردار کارگر رئیس کانون بازنشسـتگان ناجا، سـردار بهزادی نیا جانشـین 

سـازمان بازنشسـتگی نیروهای مسـلح و عضو هیئت مدیره کانون در سـالن فجر سـتاد ناجا برگزار شـد.

 اولیــن نشســت نماینــدگان دوره چهــارم
مجمــع کانــون بازنشســتگان ناجــا برگــزار شــد
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کانـون بازنشسـتگان ناجـا بـه عنـوان حامیـان اصلـی 
بازنشسـتگان، مسـتمري بگیـران و خانواده محتـرم آنها 
همـواره تـاش دارند تا با بهره گیـري از توان کانون هاي 
اسـتان ها و دفاتر نمایندگی شهرسـتانها، در مسـیر رفع 
نیازهـا و مشـکات معیشـتی و رفاهـی و ارتقاي کیفیت 

زندگـی آنهـا گام بردارند.
به منظور اطاع شما عزیزان با مجموعه برنامه، خدمات 
و اقداماتی که در سال اخیر از سوي کانون بازنشستگان 
استان خراسان شمالی انجام گرفته است، گفت و گویی 
کانون  رئیس  باقری  محمدتقی  بازنشسته  سرهنگ  با 

بازنشستگان استان انجام دادیم:
در ابتدا بفرمایید مهمترین برنامه هایی که کانون 

استان در این سال داشتند، چه بود؟
با درود و سام به ارواح مطهر شهداء، روح پرفتوح امام 
راحل و آرزوی سامتی برای مقام معظم رهبری و عرض 
خسته نباشید به همکاران خودم در کانون مرکز و کانون 
استان و دفاتر تابعه، پیشاپیش  سال جدید را به همه 

عزیزان تبریک می گویم.
به استحضار خوانندگان عزیز می رسانیم از  مهمترین برنامه 
هایی که کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی با توجه 
به وضعیت پیش آمده)بیماری کرونا( و با رعایت پروتکل 
های بهداشتی در سال 99 داشته است می توان به تشکیل 
جلسات حضوری و ویدیو کنفرانس با ساتا، ستاد کانون و 
فرماندهان انتظامی و اداره تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
استان پیرامون موضوعات مربوط به بازنشستگان عزیز و 
خدمات دهی مطلوب به جامعه هدف، دیدار از اعضای 
وابسته ناجا، پرداخت وام های باعوض از محل صندوق 
خیریه، معرفی به وکاء طرف قرارداد برای حل مشکات 
قضایی و ارائه مشاوره حقوقی رایگان، دلجویی از خانواده 
متوفیان، اعطای وام اشتغالزایی، وام صندوق حمایت، وام 
ضروری، توزیع ماسک رایگان به اعضا واجد شرایط و توزیع 

بن کارت خرید کاالی نوروز99 اشاره نمود.

در بحث خدمات رفاهی و معیشتی چه اقداماتی در 
این سال انجام گرفته است؟

و  رفاهی  خدمات  خصوص  در  ها  برنامه  ترین  مهم  از 
معیشتی در سال 99 می توان به دیدار و سرکشی از 115 
نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران در برنامه مشترک 
کانون ، ساتا و فرماندهی انتظامی استان ، توزیع ماسک 
رایگان به تعداد 8000 عدد جهت 400 نفر عضو باالی 60 
سال، برگزاری 7 مورد کمیسیون نیازمندان در محل اداره 
کل تامین اجتماعی استان و بررسی تعداد 40 مورد پرونده 
و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و پنج میلیون ریال 
وام باعوض به 22 مورد از نیازمندان و صدور 167 کارت 

عضویت برای جامعه هدف  اشاره نمود.
در بحث خدمات مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی، 

چه اقداماتی در این سال انجام گرفته است؟
در بحث خدمات حقوقی و معاضدت قضایی 16نفر اعضا 
به دفاتر وکای طرف قرارداد این کانون جهت مشاوره و 
تنظیم الیحه قضایی به صورت رایگان معرفی گردیدند. 
الزم به ذکر است این کانون با 4 نفر از وکای پایه یک 
دادگستری قرارداد انعقاد نموده و جامعه هدف میتوانند با 
مراجعه به کانون و دریافت معرفی نامه از خدمات حقوقی 
اعم از مشاوره و تنظیم الیحه به صورت کاما رایگان بهره 

مند گردند.
اگر امکان دارد گزارشی در حوزه توانمندسازي و 
ارائه وام هاي مختلف اعم از توانمندسازي، حبیب بن 

مظاهر، کریم اهل بیت )ع( و ... ارائه دهید؟
پیرامون موضوع فوق به تعداد 6نفر از اعضاء وابسته جمعا 
مبلغ 1.300.000.000 ریال وام اشتغالزایی از اعتبارات 
کانون، تعداد 24  نفر جمعا مبلغ 6.100.000.000 ریال 
وام اشتغالزایی از اعتبارات سابا، تعداد 2 نفر وام باعوض 
صندوق حمایت جمعا بمبلغ 60.000.000 ریال، تعداد 4 
نفر از اعضاء جمعا مبلغ 19.000.000 ریال وام باعوض از 
اعتبارات صندوق خیریه، تعداد 17 نفر از اعضاء جمعا مبلغ 
550.000.000 ریال وام قرض الحسنه از محل صندوق 
خیریه، تعداد 10 نفر از اعضاء جمعا مبلغ 200.000.000 
ریال وام قرض الحسنه از محل اعتبارات ستاد فرمانده 
مبلغ  جمعا  ازدواج  وام  نفر   45 تعداد  استان،  انتظامی 
4.500.000.000 ریال از محل اعتبارات بنیاد تعاون ناجا 
و تعداد 7 نفر وام دانشجویی جمعا مبلغ 390.000.000 
 99 سال  در  ناجا  تعاون  بنیاد  اعتبارات  محل  از  ریال 
پرداخت گردید. همچنین تعداد 43 پرونده جهت پرداخت 

وام ودیعه مسکن، ازدواج فرزندان و بیماران صعب العاج 
به کانون مرکز ارسال گردیده و در دست بررسی می باشد.
چه  پیشکسوتان  فرزندان  اشتغالزایی  بحث  در 

اقداماتی در این سال صورت گرفته است؟
در بحث اشتغالزایی فرزندان پیشکسوتان که از دغدغه های 
اصلی پیشکسوتان می باشد، 49 پرونده در محل اداره کل 
ساتا تشکیل که جمعا مبلغ 6.100.000.000 ریال وام به 
24 پرونده از محل اعتبارات ساتا و همچنین 6 پرونده 
در کانون تشکیل و جمعا بمبلغ 1.300.000.000 ریال 
به فرزندان  نیز وام اشتغالزایی  اعتبارات کانون  از محل 
بازنشستگان واجد شرایط پرداخت گردید. از دیگر اقدامات 
این کانون جهت اشتغال فرزندان می توان به ارائه 43 فقره 
گواهی و معرفی نامه به ادارات، معاونت گزینش و استخدام 

ناجا، آموزشگاهها و ... اشاره نمود.
در طول سـال مسـئوالن کانون اسـتان جلسـات 
متعـددي با معاونـان فرمانـده انتظامی، روسـاي 
کانون هـا، روسـاي سـابا، سـاتا، مسـئوالن حوزه 
شـهري و ... انجـام مـی دهنـد. در این سـال چه 

جلسـات مهمی داشـتید؟
در طول سال 99 به حول و قوه الهی و با تدابیر اندیشیده 
شده و هماهنگی های بعمل آمده و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی جلسات متعددی از جمله 7 جلسه کارگروه 
نیازمندان، 5 جلسه شورای هماهنگی روسای کانونهای 
استان، دو جلسه قرارگاه تحول آفرینی)تابان(، 3 جلسه 
شورای هماهنگی با اداره بازنشستگی استان، 3 جلسه 
ویدیو کنفرانس یا مسئولین سابا، 2 جلسه ویدیو کنفرانس 
با مسئولین کانون ناجا و جلسات دیگری از قبیل تجلیل از 
آزادگان، شورای پیشکسوتان دفاع مقدس و غیره تشکیل 
که اهداف این جلسات خدمات دهی به جامعه هدف بوده.
در پایان ضمن تشکر، اگر در خصوص برنامه هاي 

سال آتی کانون نیز توضیحاتی ارائه دهید.
به منظور پیشبرد اهداف در سال آتی امیدواریم با از بین 
رفتن ویروس منحوس کرونا بتوانیم  برنامه هایی از جمله 
گلگشت، ضیافت و برنامه های جمعی را اجرا نماییم  و 
همچنین  برنامه هایی از جمله ماقات با فرمانده انتظامی 
نمایندگی  دفاتر  از  بازدید  مربوطه،  معاونین  و  استان 
خانواده  با  سرکشی  و  دیدار  سهمیه   ، ها  شهرستان 
وابستگان ،پیگیری پرونده های وام اشتغال از ساتا و کانون 
ناجا ، ادامه کمک و مساعدت مالی به خانواده های نیازمند 

نیز همچون گذشته مدنظر می باشد.

گزارش عملکرد سال 1399 کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی

دیدار و سرکشی از 115 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران، تشکیل 49 پرونده وام اشتغالزایی و برگزاری 7 مورد کمیسیون معسرین 
و بررسی 40 مورد پرونده و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و پنج میلیون ریال وام باعوض به 22 مورد از نیازمندان از مهمترین 

اقدامات کانون خراسان شمالی در سال 99 بود.
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اعضای هئیت مدیره کانون 
بازنشستگان ناجا

بهره مندی رزمندگان از یکبار انشعاب 
رایگان آب، برق و گاز

تغییر ســر شــماره ســامانه پیامکی کانون 
بازنشســتگان ناجــا بــه 300042844

به اطالع کلیه بازنشستگان گرامی می رساند، سرشماره سامانه 
پیامکی کانون بازنشستگان ناجا به 300042844 تغییر کرد.

کانون بازنشستگان ناجا به منظور ارتقای کیفی پاسخگویی به 
مشکالت، انتقادات و سواالت پیشکسوتان گرامی و به حداقل 
رساندن زمان رسیدگی به درخواست ها سامانه پیامکی خود را 

تغییر و به یک سامانه با قابلیت های فنی بیشتر مجهز کرد.
براین اساس پیشکسوتان بازنشسته، مستمری بگیران، وظیفه 
بگیران و خانواده محترم آنها می توانند از طریق سرشماره سامانه 
پیامکی کانون استان محل سکونت، نظرات، پیشنهادها و مشکالت 

خود را اعالم نمایند.

ــری  ــان رای گی ــس از پای ــا پ ــتگان ناج ــون بازنشس ــره کان ــت مدی ــای هیئ اعض
نماینــدگان اســتان هــا در اولیــن نشســت چهارمیــن دوره مجمــع معرفــی شــدند.

پــس از پایــان رای گیــری، ســرهنگ بازنشســته علــی اکبــر رجبــی بــا 31 رای، 
ــعود  ــته مس ــردار بازنشس ــا 29 رای، س ــمتیان ب ــی حش ــته قدرتعل ــر بازنشس امی
کیومرثــی بــا 28 رای، ســرهنگ بازنشســته داود شــعبانی بــا 26 و ســرهنگ پاپــی 
ــره انتخــاب  ــت مدی ــوان اعضــای هیئ ــه عن ــا 22 رای ب ــاری ب ــی ت حســین امین

شــدند.
همچنیــن ســردار ســرتیپ شــرفی بــه عنــوان نماینــده فرمانــده نیــروی انتظامــی 
ــازمان  ــده س ــوان نماین ــه عن ــا ب ــزادی نی ــی ا... به ــرتیپ دوم ول ــردار س و س

ــد. ــی گردی ــره معرف ــت مدی ــلح در هیئ ــای مس ــتگی نیروه بازنشس
گفتنــی اســت بــه اتفــاق آراء اعضــای هیئــت مدیــره، ســردار ســرتیپ محمــد شــرفی 
جانشــین معــاون هماهنــگ کننــده ناجــا بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره کانــون 

انتخــاب شــد.

معاونــت نیــروی انســانی ناجــا از بهــره منــدی رزمنــدگان باالی 6ماه ســابقه حضــور در 
جبهــه، از یکبــار انشــعاب رایــگان آب، برق و گاز خبــر داد.

معاونــت نیــروی انســانی ناجــا بــه اســتناد نامــه اداره امــور ایثارگــران معاونــت نیــروی 
انســانی ســتادکل نیروهــای مســلح و در اجــرای جــز 5 بنــد ث مــاده 88 برنامه 5ســاله 
ششــم توســعه، اعــام کــرد: برابــر تفاهــم نامــه فــی مابیــن دبیرخانــه ســند راهبــردی 
خدمــات رســانی بــه رزمنــدگان بــا وزارتخانــه هــای نیــرو و نفــت، موضوع بهــره مندی 
رزمنــدگان بــاالی 6مــاه ســابقه حضــور در جبهــه از انشــعاب رایــگان آب، بــرق و گاز 

بــرای یکبــار در یــک واحــد مســکونی عملیاتــی شــد.
گفتنــی اســت ایــن موضــوع توســط وزارتخانــه هــای فــوق بــه مدیــران عامــل اســتان 

هــا ابــاغ شــده اســت.



عملکــرد کانــون بازنشســتگان ناجا 

فعالیتهای توانمندسازی و خدمات رفاهی 

فعالیتهای حقوقی و معاضدت قضایی

فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی
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نیروهای مسلح  ) سابا (

آمـار عملکرد فعالیتهـای خدماتی 
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