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سردار جعفری نسب:
خدمت به بازنشستگان را یک نعمت الهی 

می دانیم

 برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس قدیم و جدید کانون انتظامی استان گیالن

  سردار جعفری نسب در جلسه تعاملی با بخشدار شهر بندری کیاشهر:
 به دنبال ایجاد مکانی برای رفاه حال پیشکسوتان در کیاشهر هستیم

 مراسم تودیع و معارفه رئیس کانون انتظامی استان کرمان برگزار شد

  سردارمرادپورجانشین کانون بازنشستگان ا.ج.ا.ایران:
خاطرات بازنشستگان گنجینه یی ماندگاراست

برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی 
کانون های نیرو های مسّلح

سردار رادان به فرمانده کل انتظامی کشور 
منصوب شد
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 سردار سرتیپ احمدرضا رادان به سمت
 فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالم ایران منصوب شد
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کالم نور

زن در خانواده 
مایه آرامش است

سردار رادان به فرمانده کل انتظامی کشور منصوب شد

در محیط خانواده، چه  کاره است؟ من  در خانواده،  زن 
با توّجه به مجموعه ی معارفی که در آیات و روایات و 
مانند اینها هست در ذهن خودم این  جور تصویر میکنم 
که زن، هوایی است که فضای خانواده را انباشته؛ یعنی 
همچنان که شما در فضا تنّفس میکنید، اگر هوا نباشد، 
تنّفس ممکن نیست، زن این جوری است؛ زِن خانواده به 
منزله ی تنّفس در این فضا است. اینکه در روایت هست: 
است،  اینجا  مال  بَِقهَرمانَة،)13(  لَیَست  َو  َریحانٌَة  اَلَمراَُة 
مال خانواده است. »ریحانه« یعنی گل، یعنی عطر، بوی 
خوش؛ همان هوایی که فضا را ُپر میکند. »قهرمان« در 
بَِقهَرَمانَة« ــ با قهرمان در  زبان عربی  ــ در »لَیَست 
زبان فارسی فرق دارد. »قهرمان« یعنی کارگزار، کارگر 
یا مثاًل فرض کنید سرکارگر؛ زن یک »قهرمانة« نیست. 
در خانواده، این جور نیست که شما خیال کنید حاال زن 
گرفتید، کارها را بریزید سر زن؛ نخیر. خودش داوطلبانه 
یک کاری را میخواهد انجام بدهد، ]عیب ندارد؛[ خانه ی 
خودش است، دلش میخواهد یک کاری را انجام بدهد، 
انجام داده؛ اگر نه، هیچ کس حق ندارد ــ مرد یا غیر 
مرد ــ او را وادار کند، اجبار کند به اینکه این کار را باید 

انجام بدهد. پس این ]جور[ است.
خب، زن در خانواده یک وقت در نقش همسری ظاهر 
مادری ظاهر میشود؛ هر  در نقش  می شود، یک وقت 

کدام یک خصوصّیتی دارند. 
آرامش  مظهِر  اّول  درجه ی  در  زن  همسری،  نقش  در 
است: َو َجَعَل ِمنها َزوَجها لَِیسُکَن اِلَیها؛)1۴( آرامش. چون 
این دریای زندگی مشغول  زندگی تالطم دارد؛ مرد در 
به  احتیاج  می آید،  خانه  به  وقتی  است؛  تالطم  و  کار 

آرامش دارد، احتیاج به سکینه دارد. 
اِلَیها؛  لَِیسُکَن  میکند؛  ایجاد  خانه  در  زن  را  سکینه  این 
]یعنی[ مرد در کنار زن احساس آرامش کند؛ زن مایه ی 

آرامش است. 

سردار رادان به فرمانده کل انتظامی کشور منصوب شد
مراسم تودیع و معارفه فرمانده کل انتظامی کشور با 
حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیرو های مسلح، سردار محمد شیرازی رئیس دفتر 
نظامی فرمانده کل قوا و جمعی از مسئوالن کشوری و 

لشکری برگزار شد.
در این مراسم سردار سرلشکر باقری در سخنانی گفت: 
همرزمان عزیزمان در فرماندهی انتظامی در 11۰ روز 
گذشته از سراسر کشور به صورت شبانه روزی و جانانه از 
امنیت کشور، هویت ملی و منافع کشور و مردم دفاع 

کردند.
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح افزود: نیرو های فراجا 
با صبر و حوصله بر دهان دشمن زدند؛ دشمنی که با 
جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد ناامنی در کشور بودند. 
نیرو های فراجا در این مدت با کم مهری هایی مواجه 

شدند که اجر آن ها با خداوند است.
دورافتاده ترین  در  ما  مرزبانان  امروز  کرد:  بیان  وی 

مکان ها از مرز های آبی و خاکی ما دفاع می کنند.
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح با بیان اینکه اساسی ترین 
امنیت و ثبات را در داخل کشور  سازمانی که تأمین 
برعهده دارد، فرماندهی انتظامی است، افزود: امروز ۲۰ 
مأموریت اصلی از سوی فرماندهی انتظامی کشور در 
حال انجام است و خدمات فراجا هر سال نسبت به سال 

قبل رشد و کیفیت باالتری داشته است.
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح با بیان اینکه بخشی 
کل  ستاد  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  مطالبات  از 

نیرو های مسلح و شورای عالی امنیت ملی در حکم 
سردار رادان قید شده است، گفت: قطعا فرمانده انتظامی 
و همکارانشان آن ها را تجزیه و تجلیل خواهند کرد و در 
آستانه برنامه پنج ساله هفتم توسعه این مطالبات دیده 

و دنبال می شود.
وی با تاکید بر ضرورت پشتیبانی از فرماندهی انتظامی 
کل کشور گفت: ستاد کل نیرو های مسلح، ارتش، سپاه، 
بسیج و وزارت دفاع با تمام توان در کنار فرمانده انتطامی 
خواهند بود و باید قوای سه گانه و دستگاه های کشور 

همین مسیر را بروند.
رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا:

همدلی و هم افزایی نیروهای مسلح مورد رضایت مقام 
معظم رهبری است

رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا نیز در این مراسم 
گفت: این تودیع و عارفه و جابه جایی ها فرصت خوبی 
برای نهایت بهره برداری در راستای ارتقاء سازمان ها 
از جمله نیروهای مسلح است؛ به فرموده مقام معظم 
رهبری امام خامنه ای عزیز مدظله العالی هر فردی که 
به سمتی منصوب می شود به این معناست که آمده تا 
کاری را انجام دهد و آن کار طی چند سال به سرانجام 

برسد.
وی در ادامه به تدابیر حکیمانه رهبر فرزانه انقالب تاکید و 
تصریح کرد: ایشان تدابیر ارزنده و حکیمانه ای را فرموده 
اند که بایستی در راس امور قرار بگیرد اما موضوع اهتمام 
به نخبگان، رشد و ارتقاء آن ها تا حد جایگزینی از جمله 

تدابیری است که باید در اولویت اصلی قرار بگیرد.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف بانوان

 1۴۰1/1۰/1۴

پیشخوان

کانون های بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران:
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اخـبــار

پیام تبریک رییس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران درپی انتصاب 

سردار رادان به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران

پیام تقدیر رییس کانون بازنشستگان انتظامی .ج.ا.ایران از 

سردارسرتیپ اشتری

متن  به  اشاره  با  قوا  فرمانده کل  نظامی  دفتر  رئیس 
اوامر  رادان خاطرنشان کرد:  انتصاب سردار احمدرضا 
مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز مدظله العالی 
در حکم انتصاب مشخص شده است که بایستی این 
فرامین تبیین و به آن ها پرداخته شود ضمن اینکه زمینه 
اجرای آن ها نیز فراهم شود از این رو با توجه به نیازها 
و شرایط فعلی بایستی بیش از پیش در راستای اجرایی 
شدن فرمایشات معظم له همت دوچندان داشته باشیم.

فرمانده کل انتظامی کشور:
مردم ولی نعمتان ما هستند 

معارفه  و  تکریم  آیین  در  نیز  رادان  احمدرضا  سردار 
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: از فرماندهی معظم 
کل قوا که با حسن اعتمادشان، سرباز خویش را شایسته 
دیدند،  فراجا  فرماندهی  گران  بار  کشیدن  دوش  بر 
مهربان  قادر  عالم  خدای  از  و  سپاسگزارم  صمیمانه 
فروتنانه درخواست می کنم مرا در این آزمون دشوار 

موفق و سرافراز فرماید.
فرمانده کل انتظامی کشور افزود: همه می دانیم که 
فراجا چه سازمان عظیمی است و چه رسالت سنگینی 

بر عهده دارد؛ تأمین امنیت و آسایش عمومی در این 
نیازهای اساسی  به رغم کمبودها و  پهناور،  سرزمین 
و  فداکار  کارکنان  تک  تک  از  خرد.  است  کاری  نه 
مسئوالن پرتالشی که تاکنون این وظیفه را به بهترین 
اند، از عمق جان تشکر و قدردانی  شکل انجام داده 
می کنم. به ویژه باید از سرداران و امیرانی یاد کنم که 
سکاندار این کشتی در دریای متالطم سال های پیشین 
بوده اند، از جمله برادر گرانقدر و عزیزم سردار سرتیپ 

پاسدار حسین اشتری.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: اینک که ولی 
اینجانب  به  را  دشوار  راه  این  تداوم  مسئولیت  ما  امر 
الهی و مردمی  امانتی  او را  اند، حکم  محول فرموده 
اما  می شمارم که چون کوه طور سنگینی می کند، 
باید با تمام توان به اجرای بند به بند آن همت گمارم و 
همواره متن آن را در نظر داشته باشم؛ شاید که فیض 
روح القدس باز مدد فرماید و دگران هم بکنند آنچه 
مسیحا نفسان کرده و می کنند:” و اذ اخذنا میثاقکم و 
رفعنا فوقکم الطور، خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه 

لعلکم تتقون”

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سردار سرتیپ احمدرضا رادان فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسالم ایران

سالم علیکم
بااحترام؛ انتصاب شایسته جنابعالی رابه سمت فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران که نشان از حسن  اعتماد ولی امر مسلمین و درایت، لیاقت، شجاعت وتوانمندی 
جنابعالی دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و رجای واثق دارم که تعهد، 
تجربه های گرانبها و کارآمدی های برجست تان نویدبخش دست یابی به فرامین 
رهبرفرزانه انقالب اسالمی وفرماندهی کل قوا)مدظله العالی(درجلب رضایت خداوند 

ودرامتداد آن جلب رضایت مردم وارتقا وپیشرفت فراجا خواهدبود.
جامعه بزرگان پیشکسوتان انتظامی آمادگی کامل خودرادرجهت همکاری وهمراهی 
درتحقق اهداف وبرنامه های فراجا وحراست از امنیت وآسایش جامعه اسالمی اعالم 

می کند.
درخاتمه ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهدای امنیت عزت وسربلندی آن فرمانده 
گرانقدروارزشی را تحت عنایات خاص حضرت ولی عصر)عج( وتبعیت از رهنمودهای 

فرمانده معظم کل قوا ازذات اقدس الهی مسئلت دارم.
رییس کانون بازنشستگان ا.ج.ا.ایران
سرتیپ دوم بازنشسته مسعودجعفری نسب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
فرمانده گرانقدر سردارسرتیپ اشتری

سالم علیکم
بااحترام، ضمن عرض خداقوت و تقدیر از تالش های مدبرانه، مخلصانه و ایثارگرانه 
جنابعالی درطول تصدی فرماندهی کل فراجا که در تاریخ پلیس کشور قطعا ماندگار 

و افتخارآمیز خواهد بود.
فرمانده  آن  های  تالش  از  پیشکسوتان  بزرگ  وخانواده  انتظامی  سربازان  کهنه 
برای سالمتی وسعادت  دعا  نموده و ضمن  قدردانی  و  صمیمی ومهربان تشکر 
وسربلندی برای جنابعالی وخانواده محترم، آرزومندم که خدمات ارزشمند و بی منت 
انجام شده در زمان فرماندهی آن برادر ارزشی که رضایتمندی مقام عظمای والیت 

رادر برداشته است مورد رضایت حضرت حق هم قرارگیرد.
توفیقات روزافزون شما را درظل توجهات حضرت ولی عصر)عج(وتحت زعامت 
ومنان  بزرگ  العالی(ازخداوند  یی)مدظله  خامنه  امام  قواحضرت  کل  فرماندهی 

مسئلت دارم.

رییس کانون بازنشستگان ا.ج.ا.ایران
سرتیپ دوم پاسدارمسعودجعفری نسب

بسم اهلل الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ احمدرضا رادان با پایان یافتن دوران مأموریت 
سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، 
ایران  انتظامی جمهوری اسالمی  فرماندهی کل  به  را  شما 
منصوب می کنم.توصیه اکید اینجانب، جلب رضایت خداوند 
متعال و در امتداد آن، جلب رضایت مردم عزیز در حراست از 
امنیت و تأمین آسایش عمومی است. ارتقاء توانائیهای سازمان 
و صیانت از شأن کارکنان و پرورش پلیس تخصصی برای 
بخش های گوناگون امنیت توصیه مهم دیگر است.از دستگاه 
های گوناگون کشوری انتظار می رود با سازمان انتظامی کشور، 
از خداوند  را  توفیق همگان  دارند.  را مبذول  همکاری الزم 

متعال مسألت میکنم.

سّیدعلی خامنه ای1۷ دی 1۴۰1 

متن حکم انتصاب سردار احمدرضا رادان به 
عنوان فرمانده کل انتظامی ج.ا.ایران:
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هیئت نمایندگان ستادکل نیروهای مسلح با حضور در ستاد کانون بازنشستگان انتظامی، 
ضمن بازدید از قسمت های مختلف و آشنایی با مجموعه اقدامات و فعالیت ها، به منظور 
همسان سازی برنامه های در سطح نیروهای مسلح، با رئیس و معاونین کانون جلسه 

مشترکی برگزار کردند.
به گزارش خبرنگار ما، در این جسله سردار جعفری نسب گزارشی از اقدامات انجام شده در 

سال جاری براساس دستورالعمل های ستادکل نیروهای مسلح را برشمرد.
وی با تشریح برخی نوآوری های خارج از برنامه های پیش بینی شده در کانون، گفت: ستادکل 
نیروهای مسلح براساس فرامین رهبرمعظم انقالب طی ماههای گذشته اقدامات بسیار خوبی 
انجام داده است که قابل قیاس با گذشته نیست و بحمداهلل نگاه جدیدی در نیروهای مسلح 

نسبت به اعضای وابسته شکل گرفته که برای این عزیزان کامال ملموس است.
سردار جعفری نسب با اشاره به اینکه فرماندهی و هیئت رئیسه فراجا نیز همواره از بازنشستگان 
حمایت کرده  و پشتیبان اعضای وابسته بوده اند، خاطرنشان کرد: حمایت های مادی و معنوی 
فراجا از بازنشستگان باعث افزایش احساس آرامش در آنها شده است هرچند تا رسیدن به 

نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
سردار جعفری نسب با تاکید بر اینکه تکریم و منزلت بازنشستگان در اولویت های برنامه های 
کانون قرار دارد، یادآور شد: خدمت به بازنشستگان یک موهبت الهی است که در این برهه از 

زمان نصیب ما شده است. ما این خدمت را نعمت الهی می دانیم.
در ادامه این نشست امیر سرتیپ پیرعلی رئیس هیئت بازرسین ستادکل ضمن قدردانی از 
اقدامات کانون انتظامی ج.ا.ایران در ارائه خدمات به بازنشستگان گفت: در ارائه خدمات به 
بازنشستگان عزیز نیروهای مسلح با عقب ماندگی مواجه بودیم که خوشبختانه با فرامین 
فرمانده کل قوا و برنامه ریزی های انجام شده در ستادکل نیروهای مسلح به خصوص با 
تشکیل قرارگاه تابان، تالش شد این عقب ماندگی جبران شود و خوشبختانه در این خصوص 
اقدامات بسیار خوبی انجام شده است و امیدواریم این روند شتاب بیشتری بگیرد و عقب 

ماندگی ها جبران شود.
امیرپیرعلی تصریح کرد: تالش کنیم خدمات رسانی به صورت گسترده تر و خارج از چارچوب 
یگان خدمتی باشد و بازنشستگان عزیز بتوانند از خدمات سایر کانون های نیروهای مسلح 

نیز استفاده کنند.
وی همچنین به توانمندسازی بازنشستگان و بهره گیری از توان تخصصی آنها تاکید کرد و 
گفت: ظرفیت های خوبی در بین مجموعه بازنشستگان نیروهای مسلح وجود دارد که می 

توان از آنها جهت توانمندسازی سایر بازنشستگان استفاده کرد.
امیرپیرعلی تصریح کرد: باید در کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح با عشق و عالقه کار 

کرد و این خدمت را ارج نهاد.
این گزارش حاکی است در این نشست سرود پیشکسوتان و نماهنگ تهیه شده از فعالیت های 

کانون به نمایش گذاشته شد.

اخـبــار

سردار جعفری نسب در بازدید نمایندگان ستادکل نیروهای مسلح از کانون بازنشستگان انتظامی:

خدمت به بازنشستگان را یک نعمت الهی می دانیم

جلسه شورای عالی هماهنگی روسای کانون های نیرو های مسلّح، به منظور بررسی 
مطالبات پیشکسوتان بازنشسته در ستاد کانون انتظامی برگزار شد.

سردار  حضور  با  مسلّح،  نیرو های  کانون های  روسای  هماهنگی  عالی  شورای  جلسه 
جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان فرماندهی 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 آقای صادقی رئیس 
کانون ودجا برگزار شد.

در این جلسه پیرامون مطالبات بازنشستگان به ویژه در تعامل با قرارگاه تابان و سازمان 
اتکا نیروهای مسلح در جهت ارتقای حمایت های آنها بحث و تبادل نظر شد.

روسای کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح با تاکید بر حمایت های کمیسیون 
انصاری  دکتر  و  دلیکانی  حاجی  آقای  زاده،  عیسی  دکتر  جمله  از  مجلس  اجتماعی 
نیازهای  ای  جلسه  طی  کردند،  مقرر  کمیسیون  این  در  حاضر  محترم  نمایندگان 
بازنشستگان در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تبیین و جهت طرح در 

این کمیسیون تقدیم نمایندگان محترم مجلس شود.
اعطای کمک معیشتی اتکا به بازنشستگان از دیگر موضوعات این جلسه بود. روسای 
کانون های بازنشستگان با اشاره به پیگیری های انجام شده به منظور یکسان سازی 
میزان کمک معیشتی از طریق ستاد کل نیروهای مسلح، بر پیگیری کامل این موضوع 

براساس دستورات سردار سرلشکر باقری تاکید کردند.

کانون های بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران:

برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی کانون های نیرو های مسّلح
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مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار دلها سردار با حضور 
سردار مرادپور جانشین کانون بازنشستگان برگزار شد.

در این مراسم سردار مرادپور در سخنانی با تبیین جایگاه والیت 
از نگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: خواندن وصیت 
نامه حاج قاسم حجت را بر همگان تمام کرده و ایشان عاقبت 

بخیری را در گرو رابطه قلبی با والیت می دانست.
وی با اشاره به برخی ویژگی های اخالقی و شخصیتی ایشان 
از جمله اخالص، خستگی ناپذیری، شجاعت در برابر دشمنان و 
عطوفت و دلسوزی در برابر مظلومان، گفت: سردار سلیمانی گفته 
اند هر وقت احساس خستگی می کردم به دیدار رهبری می 
رفتم که شاداب می شدم و  در وصیت نامه شان گفته اند امروز 
قرارگاه جمهوری اسالمی است و جمهوری اسالمی حرم است و 
تاکید می کنند به جبهه مقاومت و مبارزان که هر کشوری نیاز به 

رهبری دارد و این رهبری باید به ائمه وصل باشد.
وی تصریح کرد: سال های سال جا دارد برای تبیین مجاهدت 
های سردار سلیمانی و انتقال معارف این سردار بزرگ اسالم 
فعالیت شود و نگاه وی به جامعه، جمهوری اسالمی، انقالب 
اسالمی، جبهه مقاومت، والیت فقیه، جوانان، زنان و در هر 
بخشی، دنیایی از معارف است که از وی به یادگار مانده و 
این سردار بزرگ  از  یادبودی  امیدواریم در دهه مقاومت که 

است، بخشی از این معارف به نسل های جدید انتقال یابد.
سردار مرادپور ادامه داد: رهبر انقالب فرمودند»حاج قاسم یک 
مکتب است«، مکتب، دستور کار برای امروز و آینده است و در 
ابعاد مختلف مدیریت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
... دستور کار دارد و حتی در مورد نحوه حکمرانی از این مکتب 

می توان درس های مختلفی را آموخت.
گفتنی است در ابتدای این مراسم وصیت نامه سردار شهید 

سپهبد سلیمانی قرائت شد.

اخـبــار

خواندن وصیت نامه حاج قاسم حجت را بر 
همگان تمام کرده است

سالگرد  بزرگداشت  مراسم  در  بازنشستگان  کانون  جانشین 
شهادت سردار دلها:

مراسم تودیع و معارفه رئیس کانون انتظامی گیالن با 
حضور سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان و 

سردار ملکی فرمانده انتظامی استان برگزار شد.
کانون  رئیس  نسب  جعفری  سردار  مراسم  این  در 
بازنشستگان ضمن قدردانی از فرمانده انتظامی استان به 
دلیل حمایت های خود از کانون استان در ایجاد تحول 

در رسیدگی به وضیعت معیشت پیشکسوتان بازنشسته، 
گفت: برنامه های ما حول محور تکریم بازنشستگان، 
حفظ حرمت و ارائه خدمات رفاهی و اداری مطلوب به 

آنها می باشد.
ابراز  ضمن  نیز  استان  انتظامی  فرمانده  ملکی  سردار 
رضایت از عملکرد کانون، از سردار جعفری نسبت تقدیر 
و تشکر نمود و گفت: فرماندهی انتظامی گیالن تا آنجا 
که در توان دراد و ظرفیت های قانونی اجازه می داد برای 
بهبود وضعیت بازنشستگان تالش کرده و در آینده نیز 

این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.
در پایان این مراسم از خدمات سرهنگ یوسف زاده تقدیر 

و حکم انتصاب سرهنگ رشاد اعطا گردید.

سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان انتظامیدر 
سفر خود به گیالن، در جلسه با بخشدار کیاشهر خواستار 
حمایت بخشداری در آماده سازی زمین ۲۵ هکتاری بندر 
ساحلی کیاشهر شد و گفت: به دنبال ایجاد مکانی برای 

رفاه حال پیشکسوتان در کیاشهر هستیم.
سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان انتظامی 
ج.ا.ایران در سفر خود به استان گیالن، به منظور بررسی 
روند اجرائی کار بازسازی اماکن و آماده سازی زمین ۲۵ 
هکتاری بندر ساحلی کیاشهر در این منطقه حضور یافت 
و از بخشهای مختلف اماکن در حال بازسازی و ساحل 
و رودخانه، که در طول ضلع غربی زمین واقع گردیده 

بازدید کرد.
وی سپس به بخشداری شهر بندری کیاشهر مراجعه  و 
در رابطه با این زمین فوق جلسه ای  با حضور بخشدار 

برگزار کرد.
اهداف  تشریح  به  جلسه  این  در  نسب  جعفری  سردار 
کانون و ایجاد مکانی برای رفاه حال عزیزان پیشکسوت 
پرداخت و خواستار کمک بخشداری و سازمانهای خدمات 
تلفن( و رفع موانع و تسریع در  رسان )آب، برق، گاز، 

واگذاری امتیازات را نمود.
در این جلسه بخشدار منطقه برای رفع موانع و تسریع در 

واگذاری امتیازات این زمین، قول همکاری داد.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس قدیم و جدید 
کانون انتظامی استان گیالن

به دنبال ایجاد مکانی برای رفاه حال پیشکسوتان در کیاشهر هستیم

کانون های بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران:

سردار جعفری نسب در جلسه تعاملی با بخشدار شهر بندری کیاشهر:
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منظور  به  ایران،  اسالمی  انتظامی جمهوری  کل  فرمانده 
ارتقای روحیه اعضای وابسته معسر، مبلغ ۵ میلیون ریال در 

قالب کارت هدیه به این عزیزان اعطا کرد.
به همت و با پیگیری کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران، سردار اشتری و امور بازنشستگان فراجا به 
منظور ارتقای روحیه اعضای وابسته معسر فراجا، مبلغ ۵ 

میلیون ریال کارت هدیه به این عزیزان اعطا کرد.
و ۵۵  میلیارد  مبلغ ۴۴  این طرح  در  می شود،  خاطرنشان 
میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است و طی ماه های آتی 

به این عزیزان اعطا خواهد شد.

معاونت نیروي انسانی فراجا به منظور بهره مندي اعضاي 
وابسـته و خانواده هاي آنان از خدمات رسـتورانی و اقامتی، ارائه 
کارت خدمات رفاهی را الزامی ارزیابی کرده؛ لیکن بـا توجه به 
تأخیر صورت گرفته برایصدور و تحویل آن به افراد فاقد کارت 
و به منظور جبران این تأخیر مالحظاتی را به شرح زیر اعالم 

نموده است:
1 -تاریـخ اعتبـار ثبت شـده روی کارت های رفاهی تمدیـد 
و تا زمان اعالم آن معـاونت، کارت هایی که تاریـخ اعتبار آن 
منقضی گردیده، کماکان اعتبار دارد و نیازی به ثبت درخواست 

جدید نیست.
۲ -کارت هـای رفـاهی که در زمـان شاغلی در اختیار کارکنان 
قرار گرفته است پس از بازنشسـتگی نیز دارای اعتبار بوده و نیازی 

به تعویض ندارد.
3- با توجه به طوالنی بودن زمان صدور کارت رفاهی جدید 
نیازی به ثبت درخواست جدید نبوده و بایستی منتظر صدور 
کـارت درخواستی باشـند؛ زیرا در صورتی که قبل از وصول 
کارت جدیـد اقـدام به ثبت درخواست مجـدد نماینـد، موجب 

ابطال کارت درخواستی قبل خواهدشد.

معـاونت نیروي انسـانی فراجـا:

هدیه فرمانده کل انتظامی ج.ا.ایران 
به اعضای وابسته معسر

نگران پایان اعتبار کارت های رفاهی 
بنیاد نباشید

بیش از ۲۴۴خاطره اعضا وابسته توسط کانون استان ها 
به معاونت فرهنگی،اجتماعی و امور پژوهشی ارسال شده 

است.
انتظامی  بازنشستگان  کانون  جانشین  مرادپور  سردار 
گنجینه  بازنشستگان  خاطرات  باتاکیدبراینکه  ج.ا.ایران 
ییماندگاراست، خواهان تداوم چنین برنامه های فرهنگی 

وتالش روسای کانون استان ها درهمه گیری وگستره 
بیشتردرراستای همراهی اعضاوابسته ومشارکت حداکثری 

پیشکسوتان دراین گونه اقدامات فرهنگی شد.
به گزارش خبرنگارما در جلسه بررسی خاطرات ارسال شده 
اعضا وابسته که باحضور معاونت های طرح وبرنامه، بازرسی 
و فرهنگی برگزارشد خاطرات 11۸ نفرازبازنشستگان مورد 
قالب  در  ریالی  میلیون  و هدایا1۰و۵  قرارگرفت  ارزیابی 

خاطرات ویژه و برتربه افراد برگزیده اختصاص داده شد.
شایان ذکراست که ازابتدا اجرای طرح برگزاری خاطرات 
بازنشستگان بیش از۲۴۴خاطره اعضا وابسته توسط کانون 
وامورپژوهشی  فرهنگی،اجتماعی  معاونت  به  ها  استان 

ارسال شده است.

سردارمرادپورجانشین کانون بازنشستگان ا.ج.ا.ایران:

خاطرات بازنشستگان گنجینه یی ماندگاراست

همزمان با فرا رسیدن میالد پربرکت حضرت فاطمه)س( 
و روز زن، سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان 
انتظامی ج.ا. ایران در جلسه ای از بانوان ستاد کانون تقدیر 

کرد.
در این مراسم رئیس کانون در سخنانی گفت: شان نزول 
سوره کوثر به وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا )س( بر 
می گردد و بسیاری از مفسران گفته اند کوثر همان حضرت 
حضرت  الشان  عظیم  نسل  است...  )س(  زهرا  فاطمه 
فاطمه زهرا )س( ادامه دهنده راه پیامبر است و حضرت 
فاطمه)س( جایگاه رفیع و بلندی در قرآن دارند و موظفیم 

در زندگی خودمان از ایشان الگو بگیریم.
برای  مناسب  فرصتی  توان  می  را  ایام  این  افزود:  وی 
اسالم  معنویات  به  توجه  و  اصیل  ارزش های  بازگویی 
دانست چرا که ما به تنهایی نمی توانیم نیاز زنان در جامعه 
را بررسی و برطرف کنیم و برای این منظور نیاز به توسل 

به حضرت فاطمه )س( داریم. علی الخصوص در موقعیت 
بحرانی کنونی توجه به این ارزش ها بیش از پیش اهمیت 
پیدا می کند. به صورت کلی آنچه می تواند ما را در برابر 

مشکالت کمک کند توسل به ایشان است.
سردار جعفری نسب با اشاره به اینکه این ایام فرصت 
مناسبی است تا موضوعات مهمی از جمله سبک زندگی، 
همسرداری و تربیت فرزندان حضرت زهرا)س( به عنوان 
الگو برای جامعه و خانواده ها معرفی و تبیین شود، تصریح 
کرد: این مساله در شرایطی که نقش مادر در جامعه تحقیر 

می شود بسیار اهمیت دارد و باید به آن توجه شود.
وی با تقدیر از از زحمات بانوان مشغول در کانون، گفت: 
کار شما از نظر معنوی ارزش بسیار باالیی دارد چرا که 
به رسیدگی و پیگیری کار پیشکسوتانی می پردازید که 

خدمات ارزنده ای به جامعه ارائه کرده اند.
سردار مرادپور جانشین کانون نیز در سخنانی گفت: در 
روایات داریم ما حجت خدا بر شما هستیم و حضرت فاطمه 
)س( حجت ما است؛ بنابراین پیروی ما از امامان معصوم و 
رهروی آنها به معنای رهرویی حضرت فاطمه )س( است 

و نوری که می تواند دستگیر باشد وابسته به ایشان است.
در انتهای این جلسه از بانوان ستاد کانون با اهدای لوح، 

یک شاخه گل رز و هدیه قدردانی شد.

سردار جعفری نسب در جلسه تقدیر از کارکنان زن ستاد کانون:

این ایام فرصتی مناسب برای بازگویی ارزش های اصیل و 
توجه به معنویات اسالم است

اخـبــار
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معاون فرهنگی، اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان 
انتظامی با پیشکسوت بازنشسته علی نادری دیدار و گفت و 

گو کرد.
دکتر حمید موفق معاون فرهنگی، اجتماعی و امور پژوهشی 
رایگانی  سرهنگ  اتفاق  به  انتظامی  بازنشستگان  کانون 
مدیر روابط عمومی کانون به منظور تکریم و ارتقای روحیه 
بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته علی نادری با ایشان 

دیدار و گفت و گو کرد.
در پایان این دیدار صمیمانه،معاون فرهنگی، اجتماعی و امور 
پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی پس از شنیدن دغدغه ها 
و مشکالت این پیشکسوت بازنشسته، به رسم یادبود هدایایی 

به ایشان اعطا کرد.

مدیر ورزش و سالمت کانون بازنشستگان از دو پیشکسوت 
بازنشسته تهران بزرگ دیدار کرد.

سرهنگ کرامتی مدیر ورزش و سالمت کانون بازنشستگان 
به اتفاق سرهنگ میراحمدی مدیر فرهنگی کانون با حضور در 
منزل بازنشستگان محسن محمدی نظر و نجات اهلل بهمنی با 

آنها دیدار کردند.
کانون  سالمت  و  ورزش  صمیمانه،مدیر  دیدار  این  پایان  در 
این  مشکالت  و  ها  دغدغه  شنیدن  از  پس  بازنشستگان 
پیشکسوت بازنشسته، به رسم یادبود هدایایی به ایشان اعطا کرد.

دیدار با پیشکسوت بازنشسته علی نادری

دیدار با 2 پیشکسوت بازنشسته تهران بزرگ

سردار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان در دیدار با 
سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان انتظامی، 
بر حمایت از پیشکسوتان بازنشسته و رفع مشکالت آنها 

تاکید کرد.
در این دیدار سردار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان، 
گفت: بازنشستگان انتظامی به خاطر تالش ها و جان 
فشانی هایی که در دوران خدمت خود داشته اند همواره 
جمهوری  مقدس  نظام  و  مردم  احترام  و  تکریم  مورد 

اسالمی ایرانی هستند.
به پاس سال ها خدمت و  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کار بی منت با استفاده از ظرفیت های قانونی مسائل 
و مشکالت آنها را واکاوی و به نوعی رفع نمود، تصریح 

کرد: فرماندهی انتظامی استان کرمان همواره تا آنجا که 
در توان داشته و ظرفیت های قانونی اجازه می داده برای 
بهبود وضعیت بازنشستگان تالش کرده و در آینده نیز 

این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.
که  مهمی  نقش  به  اشاره  با  نیز  نسب  جعفری  سردار 
فرماندهان انتظامی در حمایت از بازنشستگان می توانند 
ایفا کنند، گفت: بازنشستگان از ذخایر ارزشمند انتظامی 
کشور هستند و همواره باید به خدمات آنها ارج نهاده شود.

بازنشستگان  برخی مشکالت  تشریح  با  ادامه  در  وی 
استان کرمان از جمله در حوزه معیشت، مسکن، درمان 
و ... گفت: بررسی و یافتن راه حل های مناسب برای 
این  تجلیل  و  تکریم  و  بازنشستگان  مشکالت  رفع 
راستای  این  در  و  ماست  دغدغه  مهمترین  عزیزان 
فرماندهان انتظامی استان ها مهمترین حامیان ما بوده 

و هستند.
سردار جعفری نسب با تقدیر از تالش های فرماندهی 
انتظامی استان کرمان در حمایت از پیشکسوتان گفت: 
بازنشسته و  همواره قدردان نگاه مثبت شما به جامعه 
دادید  انجام  عزیزان  این  در حفظ حرمت  اقداماتی که 

هستیم. 

استان  انتظامی  کانون  رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم 
کرمان با حضور سردار جعفری نسب برگزار شد.

استان  انتظامی  کانون  رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم 

کانون  رئیس  نسب  جعفری  سردار  حضور  با  کرمان 
فرمانده  ناظری  ج.ا.ایران،سردار  انتظامی  بازنشستگان 
انتظامی استان کرمان، سرهنگ بازنشسته عبدی رئیس 
بازرسی کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران، روسای 
کانون های آجا-سپاه- ودجا، مدیر کل ساتا، فرماندهان 
انتظامی شهرستان ها، مسئولین دفاتر نمایندگی استان  

برگزار شد.
از  تقدیر  ضمن  نسب  جعفری  سردار  مراسم  این  در 
خدمات سرهنگ بازنشسته محمد شجاعی، سرهنگ 
جدید  رئیس  عنوان  به  را  منصوری  احمد  بازنشسته 

کانون کرمان معرفی کرد.

دیدار فرمانده انتظامی استان کرمان با سردار جعفری نسب

مراسم تودیع و معارفه رئیس کانون انتظامی استان کرمان برگزار شد

کانون های بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران:

با حضور سردار جعفری نسب:

اخـبــار
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 مهمترین اخبار کانون های بازنشستگان 
استان ها در دی ماه

آذربایجان شرقی
ضیافت خانوادگی شهرستان در تبریز با حضور  ۴۸۹ 
نفر بازنشسته و مستمری بگیر به همراه خانواده برگزار 

شد.
تامین  سازمان  رییس  گودرزی؛  رضا  محمد  سردار 
بررسی  جهت  در  کشور  مسلح  نیروهای  اجتماعی 
با  شبستر  شهرستان  در  هدف  جامعه  مشکالت 
پیشکسوتان انتظامی و نظامی دیدار و نسبت به بررسی 

مشکالت مبتال به اقدام کرد.
کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیازمند با 
حضور مدیرکل تامین اجتماعی نیروهاي مسلح استان و 

روساي کانون هاي بازنشستگان نیروهاي مسلح استان 
پرونده  کمیسون  این  در  شد.  برگزار  شرقی  آذربایجان 
انتظامی که توسط  نیروي  بازنشسته  از معسران  1۰نفر 
معرفی شده  مساعدت  و جهت  شناسایی  استان  کانون 

بودند، رسیدگی شد.
نماینده  اتفاق  به  استان  بازنشستگان  کانون  رئیس 
بازنشستگان در مجمع  به منظور تکریم و ارتقاي روحیه 
گو  و  گفت  و  دیدار  بازنشسته  نفر   1۸ با  بازنشستگان 

کردند. 

آذربایجان غربی
همایش پیاده روی خانوادگی شهرستان ماکو  با حضور 
13۸ بازنشـسـته، مسـتمری بگیرو وظیفه بگیر در پارک 

امام شهرستان ماکو برگزار شد.

مسلح  نیروهاي  پیشکسوتان  شوراي  جلسه  سومین 
اتاق  در  دیماه   1۰ تاریخ  در  غربی  آذربایجان  استان 

جلسات تامین اجتماعی نیروهای مسلح  برگزار شد.
بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  خانوادگی  ضیافت 
همراه  به   بازنشسته   ۹۵ حضور  با  ارومیه  شهرستان 
خانواده )جمعا ۲۹۷ نفر( در تاریخ ۲۴ دیماه در مجتمع 

فرهنگی، خدماتی امام علی )ع( ارومیه برگزار شد.

اردبیل
کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان با حضور 
مدیر کل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان، مدیر 
و  استان  گانه  سه  کانونهای  روسای  درمانی،  خدمات 
در محل  ماه  یکشنبه 1۸ دی  روز  مربوطه  کارشناسان 
اداره کل ساتای استان برگزار گردید. در این کمیسیون 

 سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان انتظامی در سفر خود به کرمان، با دو پیشکسوت 
بازنشسته این استان دیدار کرد.

سردار جعفری نسب در راستای تکریم و تجلیل از بازنشستگان، با حضور در منزل پیشکسوت 
بازنشسته سرهنگ بازنشسته محمد صادقی و سرهنگ بازنشسته ابراهیم شاکری، با آنها دیدار 

و گفت و گو کرد.
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی در دیدارها با تاکید بر اینکه بازنشستگان سرمایه های انسانی 
و سرشار از تجربه و تبحر هستند، گفت: شما عالوه بر سرمایه انسانی جزء سرمایه های 

اجتماعی ما هم هستید.
وی افزود: احترام به بازنشستگان در واقع تکریم به یک عمر زحمات خالصانه و خاضعانه آنان 

به مردم بوده و بهترین سال هایی است که در سنگر خدمت به شهروندان طی شده است.
سردار جعفری نسب دیدار با همکاران بازنشسته و با خبر بودن از احوال آنها را وظیفه دینی، 
اعتقادی و مورد تاکید دین مبین اسالم بر شمرد و تصریح کرد: تفکر حاکم بر کانون این است 
که ضمن سرکشی از دوستان و همکاران گذشته، همواره به یاد آنان بوده و در مواقع سختی 

های احتمالی در کنارشان باشیم.

سردار جعفری نسب در دیدار با پیشکسوت بازنشسته استان کرمان:

 احترام به بازنشستگان در واقع تکریم به یک عمر زحمات خالصانه و خاضعانه آنان به مردم است
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پرونده ۵ نفر از معسران بازنشسته و مستمری بگیر که 
توسط کانون استان شناسایی و جهت مساعدت معرفی 

شده بودند، رسیدگی شد.
جلسه شورای هماهنگی ساتای استان اردبیل در تاریخ 
با حضور دکتر مشیری مدیرکل، مهندس  ماه  11 دی 
جهانبخش مدیر سابای استان و کارشناسان مربوطه و 
روسای کانون های سه گانه در محل اداره کل ساتای 
ازدواج  طرح  ابالغیه  دستورالعمل  بررسی  جهت  استان 
آسان )طاها( برگزار گردید.در این جلسه پرونده 1۰ نفر از 
اعضاء وابسته انتظامی استان که واجد شرایط طرح طاها 

بودند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اصفهان
استان  انتظامی  بازنشستگان  خانوادگی  ضیافت 
فرمانده  میرحیدری  سردارمحمدرضا  حضور  با  اصفهان 
انتظامی استان و ۲3۰ بازنشسته به همراه خانواده )جمعًا 
اصفهان  بهمن   ۲۲ مجموعه  کوثر  تاالر  در  نفر(   ۹۲۰

برگزار شد.
معیشت  و  منزلت  در  آفرینی  تابان)تحول  قرارگاه 
اعضای وابسته( با حضور فرمانده انتظامی استان برگزار 

شد. 
مسئول  عنوان  به  مقامی  احمد  بازنشسته  سرهنگ 
جدید دفتر نمایندگی کانون شهرستان شهرضا منصوب 

و معرفی شد.
طی تعامل و توافق با فروشگاه  اتکاء استان اصفهان، 
سبد کاالی حمایتی شامل ۶ قلم مواد غذایی، بین 3۰ 

نفر از اعضای وابسته کم برخوردار توزیع شد.

البرز
البرز  بازنشستگان استان  مراسم های ضیافت کانون 
همانند ماههای گذشته ادامه داشت و در دی ماه بیش 
از ۶۰۰ نفر از پیشکسوتان، مستمری بگیران و خانواده 
و  دعوت  استان  این  مختلف  تاالرهای  در  آنها  محترم 

تکریم شدند. 
آمادگی  و  حفظ سالمتی  و  نشاط  افزایش  منظور  به 
شهرستان  بازنشستگان  کانون  وابسته  اعضاء  جسمانی 
ساوجبالغ، اردوی یکروزه تفریحی و کوهپیمایی برگزار 

گردید.

ایالم
جلسه هم فکری در خصوص برنامه های سال 1۴۰۲ 

وابسته  اعضای  و  کارکنان  خانواده  و  فرهنگی  معاونت 
روز دوشنبه 1۴۰1/1۰/1۲ در عقیدتی سیاسی انتظامی 

استان برگزار گردید. 
ضیافت خانوادگی شهرستان های آبدانان، بدره و دره 
شهر با حضور ۶۹ بازنشسته و مستمری بگیر به همراه 
خانواده )جمعا ۲31 نفر( در ۲۸ دیماه در تاالر گل ها واقع 

در شهرستان دره شهر برگزار شد.
با  انتظامی استان ایالم  تابان  پنجمین جلسه قرارگاه 
حضور سردار القاصی مهر فرمانده انتظامی استان ایالم 

برگزار شد. 

بوشهر
شورای هماهنگ کانون های نیروهای مسلح استان 
اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرکل  حضور  با  بوشهر 
اداره  مدیر  و  ها  کانون  روسای  و  مسلح  نیروهای 
جلسه  این  در  شد.  برگزار  بوشهر  استان  بازنشستگی 
و  آسان  ازدواج  ضیافت،  و  دیدار  های  برنامه  پیرامون 

سهمیه سالح بحث و تبادل نظر گردید.
)س(  زهرا  حضرت  سعادت  با  والدت  مناسبت  به 
ضیافت خانوادگی شهرستان دشتی و تنگستان با حضور 
از  نفر   ۴3 تعداد  و  دشتی  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
بازنشستگان و مستمری بگیران جمعا ۲۵۰ نفر در سالن 

شهدا آموزش و پرورش شهر خورموج برگزار گردید. 
نیازمند  بازنشستگان  وضعیت  به  رسیدگی  کمیسیون 
مسلح  نیرو های  اجتماعی  تامین  مدیرکل  حضور  با 
استان، رئیس کانون استان و اعضا برگزار گردید. در این 
نیروی  بازنشسته  از معسرین  نفر  پرونده 13  کمیسیون 
بودند  شده  شناسائی  استان  کانون  توسط  که  انتظامی 

جهت مساعدت معرفی شده بودند رسیدگی شد.

تهران بزرگ
با  سیزدهمین ضیافت خانوادگی کانون تهران بزرگ 
به همراه خانواده )جمعا  بازنشستگان  از  نفر  حضور ۶۶ 
ماه  دی   1۴ تاریخ  در  فراجا  پردیس  باغ  در  نفر(   3۰۰
بزرگ  تهران  کانون  رئیس  مسکنی  سردار  شد.  برگزار 
ضمن عرض خیر مقدم و بزرگداشت مقام نیروهای جان 
بر کف انتظامی از خانواده های آنها که همراه و همپای 

این نیروها هستند، تشکر کرد.
تهران  کانون  قضایی  معاضدت  و  حقوقی  کارشناس 
معاضدت  و  حقوقی  مشاوره  مورد  انجام 1۲1  از  بزرگ 
قضایی در ماه دی خبر داد. سرهنگ میرزایی گفت: در 

برابر  بازنشستگان تهران بزرگ  دی ماه امسال، کانون 
تدابیر ابالغی از سوي معاون حقوقی و معاضدت قضایی 
کانون فراجا و با بهره گیري از توان علمی و کارشناسی ۹ 
وکیل پایه یک دادگستري ۹1 مورد مشاوره حضوري ) 
حقوقی، کیفري و خانواده ( و 3۰ مورد خدمات حقوقی و 
قضایی اعم از الیحه، درخواست تجدید نظر و اظهارنامه 

به اعضای محترم کانون تهران بزرگ ارائه داده است.
نماینده دفتر غرب کانون بازنشستگان انتظامی تهران 
بزرگ به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و 
مستمری بگیران در روز دوشنبه ۲۶دی ماه 1۴۰1 با ۵ 
نفر از مستمری بگیران باالی ۹۰ سال در منزل دیدار 

و گفتگو کرد.

غرب استان تهران
با  همزمان  تهران  استان  غرب  خانوادگی  ضیافت 
والدت با سعادت حضرت زهرا و روز زن با حضور 1۲۹ 
بازنشسته و مستمری بگیر به همراه خانواده جمعا ۴۲۰ 
نفر در تاالر قصر سفید شهرستان رباط کریم برگزار شد.

جلسه شورای هماهنگی کانون ها غرب استان تهران 
تشکیل  آجا  بازنشستگان  کانون  دفتر  در  ماه  دی   1۹
گردید. در این جلسه که  آقای دستور  مدیر کل سازمان 
پرویز  بازنشسته  سرهنگ  تهران،  استان  بازنشستگی 
کانون  روسای  و  تهران   استان  غرب  نماینده  سیفی 
های غرب استان تهران ) آجا،ناجا،ودجا و سپاه ( حضور 
سرکشی  و  دیدار  الحسنه،  قرض  وام  مورد  در  داشتند، 
نظر  تبادل  محترم  بازنشستگان  مشکالت  همچنین  و 

گردید. 

شرق تهران
 ۶1 حضور  با  ورامین  شهرستان  خانوادگی  ضیافت 
بازنشسته به همراه خانواده )جمعاً ۲۴۴ نفر( در تاریخ 1۲ 

دی ماه در تاالر باغ بهشت برگزار شد.
سومین جلسه قرارگاه منزلت و معیشت شرق استان 
استان  شرق  ویژه  انتظامی  فرمانده  حضور  با  تهران 
انتظامی شهرستان  فرماندهان  و  اعضاء  دیگر  و  تهران 
دماوند،  پردیس،  پیشوا،  پاکدشت،  های)قرچک،ورامین، 
رئیس  و  تهران  استان  کانون شرق  رئیس  و  فیروزکوه 
دفتر شهرستان های دماون و پردیس به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شد. این جلسه که با درنظر گرفتن حفظ 
بگیران جهت رسیدگی  بازنشستگان، مستمری  کرامت 
به معیشت و استفاده از تجارب اعضاء وابسته  و ایجاد 
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استان ها
فرماندهی  ستاد  در  شاغلین  برای  گرمی  دل  و  انگیزه 
از  پس  شد.  برگزار  تهران  استان  شرق  ویژه  انتظامی 
بحث و تبادل نظر در خصوص راه های ارتقاء منزلت و 
معیشت اعضای وابسته با استفاده از ظرفیت های موجود 

راه کارهایی را مطرح نمودند.

چهارمحال بختیاری
ضیافت خانوادگی شهرستان شهرکرد با حضور ۴۰ نفر 
از بانوان بازنشسته و همسران آنان )جمعاً 1۰۰ نفر( در 

تاالز پذیرایی پردیس شهرکرد برگزار گردید.
نیروهای  بازنشستگی  سازمان  رئیس  گودرزی  سردار 
بختیاری عالوه  و  استان چهارمحال  به  در سفر  مسلح 
بر دیدار و سرکشی از دو بازنشسته فراجا، به منظور رفع 
مشکالت پیشکسوتان با ۴۰ نفر از بازنشستگان نیروهای 

مسلح  شهرستان بروجن دیدار کردند.
چهارمحال  استان  تابان  قرارگاه  جلسه  چهاردهمین 
آفرینی در  فرایند تحول  بررسی  راستای  بختیاری در  و 
منزلت و معیشت اعضای وابسته 1۰دی ماه در دفتر کار 
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان برگزار 

گردید.

خراسان رضوی
جلسه قرارگاه تابان  در ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه دوم 
بهمن ماه سال 1۴۰1 در محل دفتر فرماندهی انتظامی 

استان خراسان رضوی برگزار گردید.
حضور  با  مقدس  مشهد  ایثارگران  بزرگ  گردهمایی 
حضور  با  مسلح  نیرو های  ایثارگران  از  کثیری  جمع 
مسئوالن استانی و 1۵۰ نفر از ایثارگران فراجا به همراه 

همسر در مجتمع آیه های مشهدمقدس برگزار گردید.

خراسان شمالی
در  آفرینی  تحول  قرارگاه  کمیسیون  مصوبات  بر  بنا 
اعضای  گردید  مقرر  وابسته  اعضای  معیشت  و  منزلت 
وابسته به صورت رایگان و فرزندان آنان نیز با تخفیف 
۵۰درصد از کالس های ورزشی و امکانات ورزشی پاس 
زمان  از  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  نمایند.  استفاده 
کالس ها و ساعات کاری باشگاه، به باشگاه پاس جنب 

کالنتری 11 شهرستان بجنورد مراجعه نمایید.
کانون  رئیس  باقری  محمدتقی  بازنشسته  سرهنگ 
دفتر  معاون  جاریانی  سرهنگ  با  استان  بازنشستگان 
تحقیقات فرمانده انتظامی استان دیدار و گفت و گو گرد. 

در این دیدار پیرامون شناسایی بازنشستگان فرهیخته و 
جمع آوری تجارب بازنشستگان بحث و تبادل نظر شد.

خراسان جنوبی
انتظامی  سرهنگ دکتر حسن شجاعی نسب جانشین 
معاون  حسینی  سیدحسین  سرهنگ  همراه  به  استان 
هماهنگ کننده و تعدادی از معاونین فرماندهی انتظامی 
استان خراسان جنوبی به منظور تبریک انتصاب سرهنگ 
رئیس  عنوان  به  سرفرازی  محمدرضا  سید  بازنشسته 
کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی، در 
محل کانون بازنشستگان استان حضور یافته و از نزدیک 
در جریان مهمترین نیازها و مشکالت اعضای وابسته، 
نحوه رسیدگی به مشکالت و ارائه خدمات به اعضای 

وابسته انتظامی، قرار گرفتند.
برابر قرارداد منعقده بین کانون بازنشستگان شهرستان 
فردوس با مجموعه تفریحی و آب درمانی هالل فردوس 
ایرانیان )آبگرم فردوس(، خدمات این مجموعه با تخفیف 
ارائه  ایران  ا.  انتظامی ج.  ویژه %۴۰ به اعضای وابسته 

خواهد شد.

زنجان
اولین جلسه شورای هماهنگی )قرارگاه تابان(با حضور 
سپاه  فرمانده  ریاست  به  انتظامی  و  نظامی  فرماندهان 
های  کانون  روسای  حضور  با  و  استان  المهدی  انصار 
بازنشستگی ن.م و مدیران کل ساتا و حفظ ارزش های 
دفاع مقدس و مشاور ایثارگران استاندار زنجان به دبیری 

رئیس بسیج پیشکسوتان به صورت برخط برگزار شد.
های  کانون  هماهنگی  شورای  جلسه  سومین 
بازنشستگی ن.م استان با حضور سرهنگ پاسدار رجبی 
ریاست  به  و  استان  سپاه  پیشکسوتان  بسیج  رئیس 
جلسه  اتاق  در  استان  ساتای  مدیرکل  رونقی  مهندس 

اداره کل تامین اجتماعی ن.م استان برگزار شد.

سمنان
به  سمنان  استان  انتظامی  فرمانده  سردارحسنی 
مـنـظور  به  و  )س(  فاطمه  حضرت  والدت  مناسبت 
تکریم و ارتقای روحیه از پـیـشکـسـوتان، از 3 بانوی 

بازنشسته )خانم ادیبی،فخاریان،ساالر(  کرد.
فراجا  پـیـشکـسـوتان  از  تجـلیـل  مـنـظور  به 
نفر   ۸۰ حضور  با  ضیافتی  مراسم  دامغان،  شهرستان 
ازبازنشستگان، مستمری بگیران و خانواده آنها در شهر 

دامغان برگزار شد.

سیستان و بلوچستان
سیستان  استان  انتظامی  بازنشستگان  کانون  رئیس 
وبلوچستان سرهنگ دوم بازنشسته غالمعلی شیبک با 
رئیس فروشگاه اتکاء آقای میر لشکری استان دیدار و 
گفت و گو کرد. در این دیدار پیرامون کیفیت کاال های 
فروشگاها ی اتکا در سطح استان و افزایش خدمات  به 

جامعه پیشکسوتان بحث و تبادل نظر شد.

فارس
انتظامی  وابسته  اعضای  خانوادگی  ضیافت  مراسم 
شهرستان شیراز به مناسبت والدت با سعادت حضرت 
با حضور 3۶۰  زن  روز  و  علیها  اهلل  زهرا سالم  فاطمه 
نفر از اعضای وابسته و خانواده آنان در مجتمع فرهنگی 

تفریحی طالئیه شیراز برگزار شد.
مراسم  شیراز  شهر  بر  عالوه  ماه،  دی  در  است  گفتنی 
مشابهی در شهرهای جهرم، استهبان، الرستان، داراب و 

فیروزآباد نیز برگزار شد.

قزوین
قزوین  استان  انتظامی  بازنشستگان  کانون  رئیس 
و  استان  مسلح  نیروهای  کانون های  روسای  همراه  به 
دکتر  با  استان  مسلح  نیرو های  پیشکسوتان  از  نفر   1۶
نماینده  سیاهکالی مرادی و خانم دکتر محمدبیگی دو 

مجلس شورای اسالمی مالقات نمودند.
به  رسیدگی  و  بازنشستگان  از  تکریم  راستاي  در 
فرمانده  حضـور  با  نشـسـتی  عزیزان،  این  مشکالت 
بازنشستگان در تاالر پذیرایی  با  انتظامی استان قزوین 
ایران زمین، برگزار شد. در این نشسـت که حدود 1۰۰ 
بازنشـسـته حضـور داشتند، سردار ابراهیمی در سخنانی 
با  بیمنت  کار  و  خدمت  سالها  پاس  به  باید  گفت: 
استفاده از ظرفیتهاي قانونی مســائل و مشکالت آنان 

واکاوي و به نوعی رفع شود.

قم
 ۲۹ با  دیدار  از  قم  استان  بازنشستگان  کانون  رئیس 
بازنشسته و مستمری بگیر خبر داد. سرهنگ  خانواده  
ماه  یک  در  گفت:  شجاعی  ابوالفضل  بازنشـــســـته 
ارتقاي روحیه بازنشستگان و خانواده  گذشته به منظور 
با ۲۹ نفر  آنها،  نیازها و مشکالت احتمالی  آنان و رفع 
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استان ها
بازنشسته و مستمري بگیر با حضور در منزل آنان دیدار 

به عمل آمده است.
استان  انتظامی  از فرمانده  افزود: در طول دی ماه  وی 
قم و رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان جهت دیدار 
از ۷ بازنشسته دعوت بعمل آوردیم که ایشان با هیئت 
همراه با حضور در منزل پیشکسوتان از آنان تجلیل نمود 
همچنین رئیس کانون بازنشستگان استان قم به همراه 
نماینده کانون از ۲۲ نفر بازنشـسـته و مسـتمري بگیر 

دیدار کردند.

کردستان
استان کردستان،  انتظامی  بازنشستگان  رئیس کانون 
زهرا  فاطمه  حضرت  سعادت  با  والدت  مناسبت  به 
)س( و گرامیداشت مقام مادر و روز زن با با مستمری 
مهین  شمائم،  اشرف  داغی،  قره  زمان  شمسی  بگیران 
اختیارالدین، زعفران عبدالقادری، فاطمه زندی الی پیک، 
فراست حسین زاده، فهیمه مجیدی دهگالن، دیدار کرد.

کانون بازنشستگان استان کردستان به منظور افزایش 
نشاط اجتماعی و ارتقاي سطح سالمت جسمی و روحی 
بازنشستگان ورزش صبحگاهی را در روزهای زوج هفته 
ساعت ۷ صبح در سالن ورزشی شهید امان اللهی برگزار 

می کند. 

کرمان
ضیافت خانوادگی شهرستان جیرفت با حضور با حضور 
به  بازنشسته  نفر  و ۸۰  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
همراه خانواده )جمعا 3۲۰ نفر( در تاالر کاخ آن شهرستان 

برگزار شد.
کوثر  سالن  در  تابان  استانی  قرارگاه  جلسه  نهمین 

فرماندهی انتظامی استان کرمان برگزار شد.

کرمانشاه
با سعادت  به مناسبت والدت  مراسم جشن مشترک 
حضرت فاطمه زهرا)س( کانون بازنشستگان با عقیدتی 
سیاسی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با حضور تعدا 
د ۸1 خانواده مستمری بگیر فراجا)جمعا ۲۴۰ نفر ( در 

تاالر پردیس استان برگزار شد.
جلسه تعاملی مدیر کل تامین احتماعی نیروهای مسلح 
کانونهای  سازی  توانمند  وکارشناسان  کرمانشاه  استان 
بازنشستگان نیروهای مسلح در روزسه شنبه 1۴ دیماه  

ماه بر گزار شد.

در این جلسه در خصوص  خدمات رسانی بیشتر به 
وتبادل  بحث  آنان  فرزندان  واشتغالزایی  بازنشستگان  
نظر گردید. ضیافت خانوادگی کانون بازنشستگان استان 
به همراه خانواده  بازنشسته  نفر  با حضور ۵۲  کرمانشاه 
تاالر ونوس  در  ماه  تاریخ ۲3 دی  در  نفر(  )جمعا ۲۵۰ 

کرمانشاه برگزار شد.

کهگیلویه و بویراحمد
به  گنبد  بازنشستگان شهرستان  الفت  و  انس  محفل 
روز  و  زهرا)س(  فاطمه  سالروزوالدت حضرت  مناسبت 
زن باحضور 1۶۶ نفر از اعضاي وابسته انتظامی به همراه 
خانواده )جمعا ۷۰۰ نفر( روز چهارشنبه ۲1دی ماه سال 

جاری در تاالر باغ شیدا شهرستان گنبد برگزار شد.

گیالن
باحضور  رضوانشهر  شهرستان  خانوادگی  ضیافت 
۹۲نفر ازاعضای وابسته، مستمری بگیر ووظیفه بگیر به 
همراه خانواده محترمشان )جمعا۲۶۰نفر( در تاالر آزادی 

رضوانشهر برگزار شد.

مرکزی
جلسه قرارگاه تابان فرماندهی انتظامی استان مرکزی 
استان  انتظامی  فرماندهی  کیا  رفیعی  سردار  حضور  با 
رئیس  انتظامی  معاونین  و  حفا  و  عقیدتی  روسای  و 
انتظامی  بازنشستگان  نماینده  و  استان  انتظامی  کانون 
استان در مجمع کانون در محل سالن جلسات فراجای 
استان برگزار شد. در این جلسه در خصوص رسیدگی به 
مشکالت و ارتقاء سطح منزلت و معیشت اعضای وابسته 
بحث و تبادل نظر گردید و مواردی نیز به تصویب رسید.

دومین جلسه اتاق فکر )هیات اندیشه ورز( با حضور 
پیشکسوت در محل کانون  ارشد  افسران  از  نفر  پانزده 

استان مرکزی برگزار شد.
 ۲۰ حضور  با  خمین  شهرستان  خانوادگی  ضیافت 
بازنشسته به همراه خانواده )جمعا ۶۶ نفر( در تاریخ ۲۵ دی 

ماه 1۴۰1 در تاالرشاهوردی شهرستان خمین برگزار شد.

مازندران
 1۲۰ حضور  با  بابلسر  شهرستان  خانوادگی  ضیافت 

بازنشسته در رستوران شوکا بابلسر برگزار شد.
 ۲۰۰ حضور  با  ساری  شهرستان  خانوادگی  ضیافت 
تاالر  در  نفر(   ۴3۰ )جمعا  خانواده  همراه  به  بازنشسته 

سوگلی شهرستان ساری برگزار شد.
بازنشستگان  وضعیت  به  رسیدگی  کمیسیون  جلسه 
نیازمند با حضور سرهنگ عمادی رئیس اداره بازنشستگی 
نیروهای مسلح استان، سرهنگ بازنشسته حسن تقوی 
مازندران، سرهنگ  انتظامی  بازنشستگان  کانون  رئیس 
بازنشسته علی رمضانی رییس کانون بازنشستگان سپاه 
اداره  در  سابا  رفاهی  خدمات  مسئول  خانلر  مهندس  و 

بازنشستگی ن.م استان برگزار شد.
در این جلسه پرونده ۹ بازنشسته فراجا بررسی و مقرر شد 
ماهیانه مبلغی به عنوان کمک هزینه درمان به حساب 

آنان واریز گردد.

هرمزگان
همایش پیاده روی بسیج پیشکسوتان با حضور 11۸ 

نفر بازنشسته در کوهستان پنجه علی برگزار گردید.

همدان
 ۲۰ باحضور  تویسرکان  شهرستان  خانوادگی  ضیافت 
بازنشسته و مستمری بگیر بهمراه خانواده آن ها )جمعَا 
توابع  از  تویسرکان  تاالر شمس شهرستان  در  نفر(   ۷۰
خانوادگی  ضیافت  همچنین  شد.  برگزار  همدان  استان 
شهرستان تویسرکان باحضور ۲۰ بازنشسته و مستمری 
بگیر بهمراه خانواده آن ها )جمعاَ ۷۰ نفر( در تاالر شمس 

شهرستان تویسرکان از توابع استان همدان برگزار شد.
معیشت  و  منزلت  در  آفرینی  تابان)تحول  قرارگاه 
سپاه  فرمانده  حضور  با  همدان  استان  وابسته(  اعضای 

استان برگزار شد.

یزد
مراسم ضیافت خانوادگی اعضای وابسته با حضور ۷۰ 
تاریخ  در  نفر(   ۲۸۰ )جمعا  خانواده  همراه  به  بازنشسته 
۲۰ دی ماه 1۴۰1 در محل سالن شهدا ستاد فرماندهی 

انتظامی استان یزد برگزار شد.
جلسه شورای هماهنگی نیرو های مسلح استان یزد با 
حضور مدیر کل خدمات درمانی نیروهای مسلح استان، 
مدیر ارشد بازنشستگی نیروهای مسلح استان و روسای 
این  در  شد.  برگزار  استان  مسلح  نیروهای  کانونهای 
جلسه مقرر شد در خصوص سفر رئیس جمهور به استان 
در  استان  در  دفاع  وزیر  ویژه  نماینده  با  مکاتباتی  یزد 
مورد مشکالت معیشتی، حقوقی، مسکن، وام و درمان 

بازنشستگان صورت پذیرد.
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