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سردار جعفری نسب:
خدمت به بازنشستگان را یک نعمت الهی 

می دانیم

برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی 
کانون های نیرو های مسّلح

سردار رادان به فرمانده کل انتظامی کشور 
منصوب شد
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ماهنامه داخلی
کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ا

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

یامقلب القلوب االبصار      یامدبرالیل والنهار
یا محول الحول واالحوال    حول حالنا الی احسن الحال

با ماه مبارک  باستانی وتقارن آن  نوروز  احترام  باسالم وعرض   
رمضان، ماه بهارقرآن و رحمت الهی را خدمت خانواده بزرگ کانون 

بازنشستگان فراجا تبریک و شادباش عرض می نمایم.
 بنده و همکاران سخت کوشم به عنوان خادمین شما در کانون 
بازنشستگان، با گرامیداشت یاد و خاطره همکاران آسمانی شده که به 
سوی معبودشان شتافتند و طلب مغفرت و آمرزش برای این عزیزان،  
برخود الزم می دانم که ازهمه شما یادگاران عرصه نظم و امنیت و 
دفاع مقدس که درطول سال ۱۴۰۱همراه وهمیارمابودید، صمیمانه 
ومخلصانه تقدیر و قداردانی کنم. تمام تالش ما و هیات مدیره 
محترم کانون و مجمع نمایندگان محترم درسالی که گذشت؛ توجه 
به ارایه خدمات بی منت، پی گیری مطالبات بحق عزیزان از مراکز 
تصمیم گیر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بوده، که امیدوارم 
مورد رضای درگاه خداوند متعال قرارگرفته و گامی هرچندکوچک، 
در خدمت رسانی به شما کهنه سربازان انتظامی باشد. انشاهلل درسال 
۱۴۰۲با استعانت ازحضرت حق و تحت زعامت فرماندهی معظم کل 
قوا)مدظله العالی( و با بهره گیری از رویکرد جدید فراجا و حمایت 
های فرمانده محترم کل انتظامی کشور از اعضا کانون با محوریت 
پیگیری مطالبات و پاسخگویی، همکاری و تعامل با سازمان ها و 
نهادهای خدمت رسان به بازنشستگان و ارائه خدمات مطلوب و 
متنوع، خدمتگزاری الیق برای شما بندگان شایسته خداوند باشیم.  
عزت، سربلندی، سالمتی وسعادتمند همه شما پیشکسوتان گرانقدر 

و همچنین خانواده محترم آرزومندم. 
با تقدیم احترام سرتیپ دوم بازنشسته مسعود جعفری نسب
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کالم نور

ارتباط با خدا را 
نباید دست کم گرفت 

ان شااهلل فصل نو و جدیدی در حمایت و منزلت 
پیشکسوتان و استادان ما رقم خواهد خورد

به حسب طبیعت،  نوروز  نو روز کنیم.  را،  نوروز  باید  ما 
به دست ماست  انسانی قضیه هم  نوروز است؛ جنبه ی 

که آن را نوروز کنیم.
امسال اتفاقًا بهار طبیعت، با بهار دعا و قرآن، همزمان 
شروع  رمضان  مبارک  ماه  دیگر،  روز  چند  است.  شده 
بهار  انسان و  بهار نوسازی و خودسازی  خواهد شد که 
این جنبه ی کار، غافل  از  با خداست. مگر میشود  انس 
ماند؟ همه ی خطاها و اشتباهات، ناشی از نپرداختن به 
بود، آن که  این جنبه ی کار است. آن که خطایش کمتر 
آن که  بود،  منّور  خدا  هدایت  و  معرفت  نور  به  دلش 
اشاره اش برای این ملت و برای ما و برای عشاق اسالم 
در عالم، راهگشا و راهنما بود - یعنی امام راحل عظیم 
خدا،  با  او  رابطه ی  که  بود  این طور  این جهت  به   - ما 

تأمین شده بود
آن جا  از  ریاستها  و  اداره ها  حکومتها،  انقالبها،  دنیا،  در 
عیب پیدا میکند و منحرف میشود که از این جنبه - یعنی 
جنبه ی معنویت، جنبه ی رابطه ی با خدا، جنبه ی ارتباط 
میمانند.  غافل  و  ماندند  غافل  به خدا -  قلب  اتصال  و 
اگر دقت کنیم، آن جایی که پیش رفتیم، موفق  ما هم 
شدیم، خوب عمل کردیم و راضی هستیم، آن جایی است 
که این جنبه را تأمین کردیم. هرجا هم ضربه خوردیم، 

به خاطر ضعف در این جنبه ی کار است.
ارتباط با خدا را نباید دست کم گرفت. همه چیز ما، در 
را  ما  دل  که  است  رابطه  این  است.  رابطه  این  گروی 
قرص میکند، تا از دشمنیها هراس نکنیم. این رابطه ی با 
خداست که دلهای ما را از محبت به مؤمنین و پویندگان 
سلیقه ها  اختالف  و  اختالف نظرها  تا  ُپرمیکند،  خدا  راه 
که  به خداست  اتصال  و  با خدا  رابطه ی  این  نبینیم.  را 
را زیر  اهوای خودمان، حقیقت  برای  موجب میشود، ما 
نکنیم.  فدای غرض شخصی  را  نگذاریم و مصلحت  پا 
این رابطه ی با خداست که موجب میشود، ما از راه خدا 
منحرف نشویم و از پیمودن این راه، پشیمان و خسته و 
ملول نگردیم. این رابطه ی با خدا، همیشه ممکن است 

و هیچ وقت دیر و محال نیست.

سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران با مسئوالن حوزه ستاد کانون بازنشستگان فراجا 

دیدار کرد.
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی به اتفاق اعضای هیئت 
مدیره، معاونان و مشاوران کانون با سردار رادان فرمانده 

کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران دیدار کردند.
در این دیدار که سردار شرفی جانشین معاون هماهنگ 
کننده فراجا و سردار کاکاوند دستیار فرماندهی کل 
تعدادی  بازنشستگان و  امور  انتظامی و رئیس مرکز 
از مدیران مرکز امور بازنشستگان نیز حضور داشتند، 
سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور در سخنانی با 
اشاره به اینکه من برای استادان خودم واژه بازنشسته 
و عضو وابسته را نمی پسندم، گفت: احترام و ارتقای 

شان و منزلت پیشکسوتان و استادان، شان و منزلت 
ما  استادان  و  پیشکسوتان  به  خدمت  و  ماست  خود 
افتخار ماست و عزیز داشتن آنها برکت سازمان است.

در  جدیدی  و  نو  فصل  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
موضوع پیشکسوتان و استادان ما رقم بخورد، تصریح 
شد  مطرح  که  مشکالتی  از  ای  عمده  بخش  کرد: 
قابل حل است. تامین فضای اداری در شان و منزلت 

استادان ما باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در خصوص بهره گیری از تجربیات پیشکسوتان 
نیز گفت: در زمینه های مختلف انتظامی ما نیازمند 
کمک پیشکسوتان و بهره گیری از تجربیات ارزشمند 

این عزیزان هستیم.
سردار رادان در بحث حفظ شان و منزلت پیشکسوتان 
منزلت  و  شان  بایستی  گفت:  نیز  فراجا  اماکن  در 
استادان ما حفظ شود و در قبال درخواست درست و 
منطقی باید از این عزیزان، حمایت الزم صورت گیرد.

فرمانده کل انتظامی کشور اضافه کرد: خط مشی ما 
در بحث استخدام، اولویت گزینش و استخدام فرزندان 

کارکنان و پیشکسوتان هستند.

اسالمی  انتظامی جمهوری  فرمانده کل  رادان  سردار 
وی  از  نسب  سردارجعفری  منزل  در  حضور  با  ایران 

عیادت کرد.

سردار رادان دراین مالقات ضمن قدردانی ازتالش های 
انجام گرفته وآرزوی سالمتی، گفت: ایشان هر کجا که 

بودند منشا خیر بودند.
کانون  رییس  نسب  سردارجعفری  ذکراست  شایان 
بازنشستگان انتظامی.ج.ا.ایران چهارشنبه هفته گذشته 
به همراه سردارسهرابی رییس کانون استان آذربایجان 
استان  انتظامی  فرماندهی  ازکارکنان  ویکی  غربی 
به منظور بازدید ازمنطقه زلزله زده خوی و رسیدگی 
خوی  شهرستان  به  بازنشسته  همکاران  وضعیت  به 
سفرکرده بودند که خودروحامل ایشان هنگام بازگشت 

دچارسانحه شد.

بیانات در دیدار مسئوالن کشوری و لشکری در نخستین 
روز از سال نو                                         ۱۳۶۹/۰۱/۰۱

پیشخوان

سردار رادان در دیدار با مسئوالن حوزه ستاد کانون بازنشستگان فراجا:

عیادت فرمانده کل فراجا از رییس کانون 
بازنشستگان انتظامی.ج.ا.ایران

کانون بازنشستگان انتظامی.ج.ا.ایران:



بهمن و اسفند 1401 ـ سال دهـم

3 شماره 74

اخـبــار

کانون  چهارم  دوره  نمایندگان  مجمع  نشست  پنجمین 
ا. ایران با حضور سردار شرفی  انتظامی ج.  بازنشستگان 

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا، سردار گودرزی 
رئیس سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح، سردار کاکاوند 
دستیار فرماندهی کل فراجا، سردار جعفری نسب رئیس 
کانون و سردار تقوی فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی 

برگزار شد.
سردار شرفی:

توانایی در تقسیم کار حتی در شرایط سخت را در مجمع 
نمایندگان و کانون دیدیم 

در این مراسم سردار شرفی معاون هماهنگ کننده فراجا 
که  استان ها  انتظامی  فرماندهان  از  گفت:  سخنانی  در 
پشتیبانی کانون های مجمع نمایندگان هستند به خصوص 
سردار تقوی که پیشقدم در این خصوص هستند تقدیر و 
تشکر می کنم. وی افزود: از سردار گودرزی رئیس سازمان 
بازنشستگان تقدیر و تشکر می کنم که همواره در حوزه 
نظرات و سیاست گذاری کار های خوبی انجام می دهند. 
وی با قدردانی از عملکرد سردار جعفری نسب و سردار 
کاکاوند، گفت: از زمانی که ما در ترکیب هیئت مدیره قرار 
گرفتیم همدلی در اعضای هیئت مدیره شکل گرفته است. 
سردار شرفی ادامه داد: خوشبختانه توانایی درک مهارت های 
شنیداری بسیار باالست و اعضا پیگیر مسائل همیشه بوده 
و هستند. توانایی در تقسیم کار و وظایف را حتی در شرایط 
سخت در مجمع نمایندگان و کانون دیدیم. رئیس هیئت 
مدیره کانون با اشاره به نظریه سردار رادان در خصوص 
»فراجای آینده« گفت: براساس نگاه سردار رادان، فراجا در 
حوزه منابع و نیروی انسانی باید نیروی برتر باشد. جانشین 

معاون هماهنگ کننده فراجا اضافه کرد: باالتر از نیروی 
انسانی اندیشه برتر را آوردند که این باور ها انسان ها را کنار 
هم قرار می دهند. چنانچه بتوانیم به این موضوع برسیم 

سازمان خوبی خواهیم داشت.
سردار جعفری نسب ضمن تبریک ایام مبارک رجّبیه و دهه 
فجر انقالب اسالمی، گفت: اعتقاد شخصی من اینست 
و  شریف  انسان هایی  خدمتگذاری  نمایندگی  داشتن  که 
زحمتکش که شما بهتر از من آن ها را می شناسید در غالب 
اعضاء وابسته بیانگر روشن عاقبت بخیریست و در عین حال 

بوته آزمایشی سخت برای گرفتن نمره قبولی است.
وی با قدردانی از تالش های سردار اشتری فرمانده اسبق 
فراجا در حمایت از کانون و پیشکسوتان گفت: از عنایت 
و بذل توجه ویژه سردار سرتیپ رادان فرمانده محترم و 
معزز فراجا که علیرغم مشغله کاری در ابتدای مسئولیت 
خود در اولویت به امور بازنشستگان عنایت فرمودند و با 
برگزاری جلسه بسیار صمیمی در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۱۴۰۰ به 
سرفصل های مورد خواسته کانون توجه خاص داشته و با 
خطاب بازنشستگان به عنوان »اساتید« خود مقرر فرمودند 

نیز قدردان هستیم.
برای  کانون  که  برنامه هایی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
تدابیر  اقدام  و  پیگیری  گفت:  دارد،  مدنظر  سال ۱۴۰۲ 
و سیاست های ابالغی سردار فرماندهی فراجا در سطح 
کشور در اولویت واگذاری محل های مناسب و در شأن 
بازنشستگان برای کانون های سراسر کشور و همچنین 
برون سپاری برخی از مأموریتها، اجرای دستورالعمل های 
قبلی و دستور صریح و اکید فرماندهی محترم فراجا در 
بکارگیری بازنشستگان در حوزه های مأموریت ها و موارد 

و  تعامل  ایجاد  فراجا،  امورات  از  بخشی  سپاری  برون 
با فرماندهـان محترم  افزون  هماهنگـی نزدیک و روز 
انتظامی فراجا در اجـرای برنامه های ابالغی و هم افزایی 
و رسیدگی بیشتر به امور معیشت و منزلت بازنشستگان، 
شکل دهی مجموعه فنی و مهندسی برای ارزیابی صحیح 
و دقیق و کارشناسی شده مسائل فنی و مهندسی ساخت 
و ساز ها در زمینه های مختلف کانون های سراسر کشور 
تعامـل و هماهنگی هر چه بیشتر با حوزه دستیـاری برای 
تحقق برنامه های مصـوب فراجا در راستـای مطالبه گری 
و خدمات رسانی و منزلت و کرامت اعضاء وابسته، مطالبه 
میانگین ۲۷ درصدی  از حوزه سابا در خصوص  گـری 
سهمیـه تعییـن شده برنامه ها و اعتبارات نیرو های مسلح، 
همگام سازی سیاست های کلی دولت محترم برای بهره 
گیری از فضای مجازی و سهل سازی اطالع رسانی و 
خدماترسانی و در ادامه اقدامات صورت گرفته در کانون، 
تکمیل سازی سامانه و برنامه های کاربردی فی مابین ستاد 
مرکزی کانون و کانون ها و اعضاء وابسته در سراسر کشور، 
بررسی مطالعاتی و راه اندازی فاز اول زمین انبارسر بندر 
کیاشهر، اجرای طرح افزایش وام حبیب ابن مظاهر به ۱۰ 
میلیون تومان ارتقاء، راه اندازی خوابگاه مرکزی کانون و 
پذیرائی روزانـه تا حداقل ۸۰ نفر، پیگیری و مطالبه گـری 
مشکالت اجرای نظام هماهنگ و پرداخـت و همسان 
سازی حقوق مزایا اعضای وابسته و برنامه ریزی جهت 
ارائه گزارشات فی مابین کانون ها و نمایندگان مجمع از 
برنامه های اجرائی و مصوبات جلسات استانی به منظور 
ارتقاء هم افزایی و ایجاد هماهنگی و ارتباط کاری بیشتر 
بین کانون ها و نمایندگان از برنامه های مهم کانون در 

سال ۱۴۰۲ می باشد.
گفتنی است در ابتدای این مراسم، سردار تقوی فرمانده 
انتظامی استان خراسان رضوی در سخنان ضمن خیرمقدم 
تعداد  نظر  از  رضوی  خراسان  استان  گفت:  حاضران  به 
بازنشستگان دومین استان بعد از تهران است. وی با اشاره 
به حضور ۳۵ امیر بازنشسته و ۲۲ مرکز جمعیت خانواری 
)بازنشسته، جانباز، شهدا و مستمری بگیر( در استان، افزود: 
استان  انتظامی  فرماندهی  مأموریت ها  در  بازنشستگان 

می توانند پشتیبان خوبی برای ما باشند.

پنجمین نشست مجمع نمایندگان دوره چهارم کانون

با حضور سردار شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا:

پنجمین نشست مجمع نمایندگان دوره چهارم کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا. ایران با حضور سردار شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا برگزار شد.
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جلسه شورای عالی هماهنگی روسای کانون های نیرو های 
مسلّح، به منظور بررسی برنامه های سال آینده کانون ها در 
مسیر خدمت رسانی به پیشکسوتان نیروهای مسلح برگزار شد.

جلسه شورای عالی هماهنگی روسای کانون های نیرو های 
مسلّح، با حضور سردار محسن قادری رئیس کانون بازنشستگان 
سپاه، امیر علی محبی راد رئیس کانون بازنشستگان آجا، سردار 
بازنشستگان ستاد کل، سردار  نامور رئیس کانون  ا...  ذبیح 
مرادپورکانون بازنشستگان فرماندهی انتظامی ج. ا. ایران و 

آقای صادقی رئیس کانون ودجا برگزار شد.
سال  های  برنامه  پیشرفت  میزان  پیرامون  جلسه  این  در 
۱۴۰۱ و نیز برنامه های مدنظر کانون ها برای سال ۱۴۰۲ 
در مسیر خدمت رسانی به پیشکسوتان نیروهای مسلح بحث 

و تبادل نظر شد.

در ششمین جلسه مورخ هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه 
)حبیب  ناجا  بگیران  مستمري  و  جانبازان  و  بازنشستگان 
بن مظاهر( نحوه دریافت وام مستمري بگیران عضو این 

صندوق اعالم شد.
براساس تصمیمات اتخاذ شده، در صورت فوت عضو وابسته، 
فقط همسر وي به عنوان مستمري بگیر به عضویت صندوق 

پذیرفته می شود.
همچنین آن دسته از مسـتمري بگیران فرزند که در حال 
حاضر عضو صندوق می باشند جهت دریافت وام الزم یک 
نفر ضامن شاغل فراجایی معرفی و یا در صورت نداشتن 
با پرداخت دودرصد بیمه  ضامن، تسهیالت وام را صـرًفا 

مانـده بـدهکار دریافت نمایند.
پرداخت وام با رعایت اولویت حق تقـدم تاریخ درخواست وام، 
انقضاي مدت ۳ ماه از تاریخ پرداخت آخرین قسط وام دریافتی ، 
تعداد دفعات دریافت وام ، داشـتن توان پرداخت اقساط خواهد بود.

گفتنی است آن دسته از مسـتمري بگیران فرزنـد عضـو 
فعلی صـندوق در صورت تمایـل می تواننـد انصـراف از 
عضویت خود را از طریق سامـانه نرم افزاري اعطاي وام با 
شـماره گیري تلفن )۶۷۲۲۶۰۰۰- ۰۲۱( اعالم دارنـد و یا 

تقاضاي کتبی ارسال نمایند.
در صورت انصـراف از عضویت مجموع وجوه پرداختی بابت حق 
عضویت ماهیانه یکجا به حساب عضو منصرف، واریز می گردد.

برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی 
کانون های نیرو های مسلّح

نحوه دریافت وام مستمري بگیران در 
صندوق قرض الحسنه حبیب بن مظاهر

انتظامی  رئیس کانون  بازنشستگان  جعفری نسب  سردار 
ج.ا.ایران به اتفاق سرداربازنشسته سهرابی رئیس کانون 
انتظامی استان آذربایجان غربی از منازل بازنشستگانی که 
در زلزله اخیر شهرستان خوی صدمه دیده اند، بازدید کرد.

رییس کانون انتظامی ج.ا.ایران درسفربه استان آذربایجان 

غربی باحضور درکانون استان ضمن در جریان قرار گرفتن 
دردست  های  برنامه  وهمچنین  گرفته  انجام  اقدامات 
این  در  که  ای  بازنشسته  عزیزان  به  دررسیدگی  اجرا 
زلزله دچارخسارت شده اند، با حضور در منازل برخی از 
قرار  مشکالت  درجریان  ازنزدیک  فراجا،  پیشکسوتان 

گرفت.
شایان ذکر است کانون بازنشستگان انتظامی تمهیداتی 
دراین شهرستان  وابسته  اعضای  به  درخصوص کمک 
انجام داده و با راه اندازی پویش همیاری تالش درجهت 
حمایت مادی ومعنوی از آنان را باکمک جامعه پیشکسوتان 

انتظامی آغازکرده است.

جلسه نحوه اعطای کمک های پیشکسوتان بازنشسته و 
کمک فرمانده کل فراجا به صدمه دیدگان زلزله خوی به 
ریاست سردار مرادپور جانشین کانون بازنشستگان انتظامی 

برگزار شد.
در این جلسه که معاون طرح و برنامه، معاون توانمندسازی 
و خدمات رفاهی، رییس بازرسی، مدیرعامل صندوق قرض 
الحسنه بازنشستگان و جانبازان.... ، مدیر مالی معاونت اداری 
و پشتیبانی و مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی کانون 
برگزار شد، سردار مرادپور در سخنانی گفت: به درخواست 
سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان، یک و نیم 
میلیارد تومان از طریق سردار رادان فرمانده کل انتظامی، 

بالعوض به این عزیزان خسارت دیده اختصاص یافت.
 وی با تقدیر از حمایت بی نظیر پیشکسوتان از زلزله 
آمار، ۷۰۰ میلیون  زدگان خوی، گفت: براساس آخرین 
تومان کمک این عزیزان به حساب کانون واریز شد که با 
احتساب کمک فرمانده کل انتظامی کشور ۲میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون کمک نقدی دریافت شده است.
 در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه ارائه 
این کمک ها به ۸۰۰ بازنشسته آسیب دیده شهرستان خوی، 
مقرر شد بر اساس میزان خسارت تعیین شده توسط بیمه 
کوثر و اعالم کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی 

تسهیالت و کمک بشرح زیر اختصاص یابد:
 به کسانیکه از ۵۰ میلیون تومان به باال خسارت دیده اند، 

۲۰ میلیون وام و ۷میلیون کمک بالعوض پرداخت شود.
 به کسانیکه از۲۵میلیون تومان تا زیر ۵۰ میلیون تومان 
کمک  میلیون  و ۵  وام  میلیون  اند، ۱۵  دیده  خسارت 

بالعوض پرداخت شود.
 به کسانیکه زیر۲۵ میلیون خسارت دیده اند، ۱۰ میلیون 
پرداخت  تومان کمک بالعوض  و ۳میلیون  وام  تومان 
گردد.  همچنین برای فرزندان مستمری بگیر خسارت 
وام و ۲میلیون کمک بالعوض  تومان  دیده،۱۰میلیون 
مدنظر قرار گرفته شد. خاطرنشان می شود طبق مصوبات 
این جلسه، وام اعطایی از طریق صندوق قرض الحسنه 
بازنشستگان ، جانبازان و مستمری بگیران )حبیب بن 
مظاهر( و حوزه معاونت توانمندسازی و خدمات رفاهی 

کانون پرداخت خواهد شد.
 الزم به توضیح است که انشاءاهلل تصمیمات گرفته شده از 

فردا عملیاتی خواهد شد.

کانون بازنشستگان انتظامی.ج.ا.ایران:

 طی مراسمی با حضور سردار مرادپور:

بازدید رئیس کانون انتظامی.ج.ا.ایران ازمنازل آسیب 
دیده بازنشستگان انتظامی شهرستان خوی

 نحوه اعطای کمک های دریافتی به صدمه دیدگان زلزله شهرستان خوی
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استان ها

اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگاه انتظامی با حضور در 
منزل سردار جعفری نسب، با ایشان دیدار و مالقات کردند.

سردار مرادپور جانشین کانون، سردار کیومرثی، امیر حشمتیان 
و سرهنگ شعبانی از اعضای هیئت مدیره کانون و سردار 
فودازی، سرهنگ رضایی مجد، سرهنگ بهزادی و سرهنگ 
شیخ قمی نمایندگان تهران بزرگ در مجمع کانون و سرهنگ 
دانشجو معاون توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون با حضور 
در منزل سردار جعفری نسب،  ضمن عیادت از وی، در جریان 

آخرین وضعیت سالمتی و روند درمان او قرار گرفتند.
در این دیدار سردار مرادپور ضمن تشریح اقدامات و برنامه های 
کانون، رئیس کانون را در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته 

برای حمایت از اعضای وابسته شهر خوی قرار داد.

به مناسبت روز درختکاری سردار مرادپور جانشین کانون باکاشت 
نهال، این روز راگرامی داشتند.

در این مراسم که معاونین، فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی، 
توانمندسازی و خدمات رفاهی، اداری و مالی، رییس دفتر کانون 
و تعدادی از مدیران و کارکنان کانون حضور داشتند، سردار 
مرادپور در سخنان کوتاهی ضمن تبریک میالد باسعادت صاحب 
عصر)عج( گفت: همانطوریکه مقام معظم رهبری)مداظله العالی( 
فرمودند، کاشت درخت یک حرکت دینی و انقالبی است، لذا 
وظیفه همه ما این است که در این امر مهم اهتمام الزم راداشته 
باشیم. وی ابراز امیدواری کرد: با حضور پیشکسوتان عزیز و 
تالش کانون های استانی و دفاتر شهرستانی، در این امر مهم 

مشارکت حداکثری صورت بگیرد.

دیدار اعضای هیئت مدیره کانون از 
سردار جعفری نسب

برگزاری مراسم بزرگداشت روز 
درختکاری در ستاد کانون بازنشستگان

سردار مرادپور جانشین کانون بازنشستگان انتظامی در جلسه 
بررسی هوشمندسازی و ثبت اطالعات خدمات ارائه شده به 
اعضا که با حضور معاونان کانون و به صورت برخط با رئیس 
کانون استان ها برگزار شد با تاکید بر اینکه ثبت اطالعات باید 
در اولویت برنامه های کانون استان ها در سال ۱۴۰۲ قرار 
گیرد، گفت: ایجاد سامانه جامع ثبت اطالعات باید با سرعت و 
دقت انجام گیرد و محوریت اینکار با استان هاست لذا چنانچه 
در روند کار با مشکل روبرو شدند باید سریعا موضوع منعکس 

شود تا فرآیند اجرای این ماموریت سریع تر انجام شود.

سردار مرادپور تصریح کرد: در گام اول هوشمندسازی باید 
بانک اطالعات خدمات به اعضا قابل دفاع باشد و در این 
خصوص هماهنگی با سابا، ساتا و فراجا باید در دستور کار 

قرار گیرد.
مهندس  جلسه  این  ابتدای  در  گزارش  همین  پایه  بر 
همراهی معاون فاوای کانون گزارشی از اقدامات انجام 
شده و نحوه برنامه ریزی سامانه جامع اطالعات خدمات 

ارائه داد.
همچنین روسای کانونهای بازنشستگان خوزستان، خراسان 
مازندران در  و  لرستان، سمنان، همدان، گیالن  رضوی، 
خصوص نحوه اجرا و مسائل و مشکالت پیشرو مواردی را 

عنوان کردند.
قابل ذکر است این سامان هفته گذشته با هماهنگی سردار 
مسکنی رئیس کانون تهران برزگ به صورت آزمایشی آغاز 

به کار کرد.

جلسه شور معاونین کانون بازنشستگان انتظامی با حضور 
سردار مرادپور جانشین کانون بازنشستگان انتظامی برگزار 

شد.
سردار مرادپور جانشین کانون بازنشستگان انتظامی در 
جلسه شور معاونین، ضمن تبریک میالد با سعادت حضرت 
ولیعصر)عج( و آرزوی سالمتی برای ریاست محترم کانون، 
برنامه های  برنامه های سال ۱۴۰۲، گفت:  در تشریح 
سال آینده که مورد تصویب هیئت مدیره محترم و مجمع 
نمایندگان قرار گرفته است، در راستای خدمات مطلوب تر 
به اعضای وابسته تدوین شده و ان شااهلل با تحقق برنامه ها 

بتوانیم گامی در جهت تحقق خدمت به پیشکسوتان عزیز 
برداریم.

جانشین کانون بازنشستگان در ادامه به جلسه شورای عالی 
توانمندسازی نیروهای مسلح اشاره و تصریح کرد:در جلسه 
ای که در خدمت روسای محترم کانونهای ستادکل در 
جلسه شورای عالی نیروهای مسلح بودیم ضمن قدردانی 
از تالش فراجا در ارائه خدمت به بازنشستگان تاکید شد که 
در بازرسی های انجام گرفته هیچ ایرادی از فراجا گرفته نشد 

و این امر قابل تقدیر است.
وی در پایان سخنان خود به پیگیری دستورات فرمانده 
کل فراجا در جهت ارائه خدمات مطلوب به بازنشستگان 
تاکید کرد و از معاونین ستاد خواست که در این امر اهتمام 

بیشتری داشته باشند.
در ادامه جلسه معاونین گزارشی از اقدامات انجام شده در 
خصوص حوزه ماموریتی و همچنین دستورات ۸ ماده ای 

فرماندهی در ارائه خدمات به بازنشستگان ارائه کردند.

سردار مرادپور در جلسه بررسی هوشمندسازی و ثبت اطالعات خدمات ارائه شده به اعضا:

جانشین کانون بازنشستگان انتظامی:

ارائه خدمات به پیشکسوتانی که تاکنون خدمت نگرفته اند در سال ۱4۰2 
باید در اولویت برنامه های کانون استان ها قرار گیرد

برنامه های سال ۱4۰2 کانون در راستای خدمات مطلوب تر به 
اعضای وابسته متمرکز است
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تاریخ  در  کانون  مدیره  هیئت  جلسه  دومین  و  دویست 
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ با حضور سردار شرفی رییس هیات مدیره 
کانون،  سردار جعفری نسب رییس کانون، سردار مرادپور 
جانشین کانون و اعضای هیات مدیره، سردار بازنشسته 
دکتر قدرتعلی حشمتیان، سردار بهزادی نیا جانشین سابا، 
سردار بازنشسته مسعود کیومرثی، سرهنگ بازنشسته پاپی 

حسین امینی تاری، سرهنگ بازنشسته علی اکبر رجبی، 
سرهنگ بازنشسته داود شعبانی و نیز بازرس قانونی کانون 

سردار بازنشسته ترابیان برگزار شد.
 در این جلسه که آخرین جلسه هیات مدیره سالجاری 
بود، توسط سرهنگ بازنشسته جالل دبیر هیات مدیره، 
با  رابطه  در  گرفته  صورت  اقدامات  نتایج  از  گزارشی 

مصوبات ۱۳ جلسه سال ۱۴۰۱ ارائه نمود. در این گزارش 
یادآوری شد که اکثر قریب به اتفاق مصوبات ) ۹۰ مصوبه( 

انجام شده و تنها تعدادی از آنها در دست اقدام میباشد..
بمنظور  گردید:  مقرر  اعضا  تمامی  تصویب  با  ادامه  در 
استفاده بهینه از قدرالسهم اعضای وابسته شناسائی نشده 
و ارزش افزوده این منبع مالی، موجودی سپرده قدرالسهم 
نزد بانک عامل تبدیل به ملک و ساختمان شده و اعضای 
وابسته کانون بازنشستگان انتظامی از منافع آن بهره مند 
گردند. همچنین مقرر گردید تا در جلسه آینده هیئت مدیره 
از مسئولین تعاونی کارآفرینان همکاران امین دعوت بعمل 
آید تا ضمن رفع نگرانی اعضای بازنشسته تعاونی، از سهام 
و سود سالهای گذشته آنان، نسبت به ارائه راهکار برون 
رفت از رکود در فعالیتهای این تعاونی اقدام تا کانون نیز 
از  در صورت تصویب همکاری های الزم برای حمایت 

فعالیت های تعاونی را در دستور کار خود قرار دهد.

جلسه جمعبندی و بررسی کارهای صورت گرفته در سال 
جاری و هماهنگی الزم برای خدمتگزاری هر چه بهتر و 

بیشتر به اعضای کانون بازنشستگان برگزار شد.
در این جلسه که سردار مرادپور، معاونین کانون، رییس 
بازرسی و رییس دفتر کانون حضور داشتند، سردار جعفری 
برای  تالش  دلیل  به  مجموعه  کارکنان  همه  از  نسب 
جلب رضایت اعضای و همچنین خدمت رسانی به آحاد 

بازنشستگان و سایر اعضای کانون تقدیر کرد.
رییس کانون بازنشستگان با ذکر خدمات خوبی که در این 
مدت به بازنشستگان ارائه شده تاکید کرد: اعضا باید وقتی 
وارد محیط کانون می شوند احساس نشاط و شادابی نمایند 
و لذا الزم است محیط کانون مرتب و پاکیزه باشد و کلیه 

کارکنان با صعه صدر پاسخگوی مراجعان باشند. 
رییس کانون با اشاره به حمایت های فراجا تصریح کرد: 
انتظامی  کل  محترم  فرمانده  رادان  سردار  خوشبختانه 

ج.ا.ایران نگاه مثبتی به بازنشستگان دارند و قطعا حمایت 
از بازنشستگان همچنان مضاعف خواهد شد.

رییس کانون ضمن تاکید به معاونین برای برنامه ریزی و 
خدمت رسانی بیشتر به بازنشستگان در سال آینده، اظهار 
داشت که همه  معاونین تمامی ماموریت ها و وظایف ذاتی 
حوزه خود را بررسی و برابر اجرای دستور سردار فرماندهی 
کل انتظامی کشور، با معاونت های متناظر و مرتبط در فراجا 

هماهنگی های الزم را بعمل آورند.
رییس کانون بازنشستگان همچنین در ادامه سخنان خود 
تصریح کرد: »دنبال کردن مطالبات بازنشسته و تبدیل آن 
به گفتمان« از برنامه هایی است که باید در سال آینده بیشتر 

از پیش به آن بپردازیم.
سردار جعفری نسب در پایان ضمن تاکید به اهمیت ضیافت 
ها و سرکشی از بازنشستگان خاطر نشان کرد: در سال 
۱۴۰۲ با انرژی مضاعف، جلب اعتماد و ایجاد رضایتمندی 

بیشتر اعضا را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.
سردار مرادپور جانشین کانون بازنشستگان:

»خدای متعال شاکریم که فرصتی برای خدمتگزاری به 
بازنشستگان را به ما اعطا نمود«

جانشین کانون بازنشستگان نیز در ادامه این جلسه با اشاره 

به سخنان سردار رادان که خدمات کانون به بازنشستگان را 
مجاهدت ذکر کرد، از فرماندهی کل انتظامی کشور به دلیل 

اهتمام ویژه به امور بازنشستگان تقدیر و تشکر کرد.
سردار مرادپورضمن تشکر از تالش های مدیران قبلی کانون 
به اقدامات انجام گرفته در زمان ریاست سردار جعفری نسب 
در کانون اشاره کرد و یادآور شده: اقدامات صورت گرفته در 
زمان مدیریت سردار جعفری نسب و کارهای صورت گرفته 
کامال ملموس و نشات گرفته از یک مدیریت جهادی بوده 

که قابل تقدیر و قدردانی است. 
سردار مرادپور در خصوص پیگیری مطالبات کانون معاونین 
کانون با حضور در معاونت های فراجا تاکید و اظهار داشت 
که مطالبات کانون و بازنشستگان را در سرلوحه کار قرار 

دهند.
وی در پایان، اظهار داشت، که خداوند متعال بر ما منت 
گذاشته و فرصتی برای ما در کانون فراهم کرده تا احوال 

بازنشستگان را بپرسیم و خدمتگزاری نماییم.
در پایان این جلسه سردار سعادتمند معاون فنی و مهندسی 
کانون و سرهنگ بازنشسته خسرو نیکنامی مدیر عامل 
صندق قرض الحسنه و سرهنگ بازنشسته نمازی رییس 

دفتر کانون مطالبی در حوزه کاری بیان کردند.

کانون بازنشستگان انتظامی.ج.ا.ایران:

سردار جعفری نسب در جلسه پایانی سال؛

دویست و دومین جلسه هیئت مدیره کانون برگزار شد

»در سال ۱4۰2 جلب اعتماد و ایجاد رضایتمندی بیشترپیشکسوتان، باید در سرلوحه برنامه قرار گیرد«
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استان ها
آذربایجان شرقی

با  نیازمند  بازنشستگان  وضعیت  به  رسیدگی  کمیسیون 
استان  مسلح  نیروهاي  اجتماعی  تامین  مدیرکل  حضور 
و روساي کانونهاي بازنشستگان نیروهاي مسلح استان 
آذربایجان شرقی برگزار شد. در این کمیسون پرونده ۶۹ 
نفر از معسران بازنشسته نیروي انتظامی که توسط کانون 
بازنشستگان استان شناسایی و جهت مساعدت معرفی شده 
بودند، رسیدگی شد و تعداد ۵۸ پرونده معسر مورد تایید و 

مبالغی به صورت ماهیانه نظر گرفته شد.

آذربایجان غربی
کانون بازنشـسـتگان استان برابر تدابیر ابالغی از سوی 
معاون حقوقی و معاضدت قضایی کانون ناجا و با بهره 
پایه یک  وکیل  کارشناسی ۱۸  و  علمی  توان  از  گیری 
دادگسـتری، ۲۹۳ مورد مشـاوره حضــوری شامل )حقوقی 
۹۱ مورد، کیفری ۱۶۴ مورد و خانواده ۳۰ مورد( و مورد 
خدمات حقوقی و قضائی اعم ازالیحه، درخواست تجدید 
نظراظهارنامه به اعضا محترم کانون استان آذربایجان غربی 

ارائه داده است.

اردبیل
ویژه  تبیین  )جهاد  اردبیل  شهرستان  خانوادگی  ضیافت 
اعضاء وابسته( با حضور ۱۲۷ خانواده جمعاً ۴۰۰ نفر به 
میزبانی عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان   در 

مهمانسرای الله سبالن انتظامی استان برگزار شد.

اصفهان
محفل انس با پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت و تجلیل 
از همسران فرماندهان دوران دفاع مقدس با حضور سردار 
اصفهان،  استان  انتظامی  فرمانده  میرحیدری  محمدرضا 
معاونین مربوطه و مسئولین کانون بازنشستگان استان و 
خانواده های فرماندهان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس 
در تاریخ ۵ اسفندماه در سالن جلسات فرماندهی بصورت 

ویدئو کنفرانس همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

بوشهر
همزمان با سفر حجت االسالم رئیس جمهور به استان 
بوشهر، سرتیپ دوم پاسدار تیال نماینده وزیر با حضور در 
منزل پیشکسوتان محمد شیروانی، غالمرضا نهنگی و 

مستمری بگیر وجیه خانم گرماخیز با آنها دیدار کردند.
گفتنی است میز خدمت کانون های نیروهای مسلح با حضور 
سردار سرتیپ دوم پاسدار تیال نماینده وزیر دفاع، سرتیپ 

دوم پاسدار بهزادی نیا، روسای کانون های نیروهای مسلح 
و نماینده شاغلین نیروهای مسلح به منظور رسیدگی به 

مشکالت و درخواست های اعضا وابسته تشکیل شد.

البرز
به مـنـظور تجـلیـل از پـیـشکـسـوتان نیـروی انتـظامـی 
اسـتـان البـرز، مراسم ضیافتی به مناسبت گرامیداشت 
سالروز تولد حضرت ولیعصر )عج( با حضور ۵۹ خانواده 
بازنشسته و مستمری بگیر )جمعا ۱۸۰ نفر( در تاالر فجر 

شهر کرج برگزار شد.

ایالم
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان ایالم از دیدار با 

۱۸۹ نفر از اعضای وابسته خبر داد.
اجرای  در  گفت:  زاد  بیگ  علی  بازنشسته  سرهنگ 
برنامه های ابالغی از سوی کانون بازنشستگان انتظامی و 
به منظور تکریم و تجلیل و ارتقاء روحیه اعضای وابسته در 
سال ۱۴۰۱ از تعداد ۱۸۹ نفر از پیشکسوتان با حضور در 

منازل آنان دیدار و سرکشی شد.
وی افزود: از این تعداد عضو وابسته، ۷۶ نفر با اعتبارات 
کانون، ۴۳ نفر از اعتبارات سابا و ۵۵ نفر از محل اعتبارات 

فراجا صورت گرفت.
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان ایالم تصریح 
کرد: در خصوص برنامه همدلی با خانواده متوفیان و از 
محل اعتبارات ساتا از ۱۵ خانواده دیدار صورت گرفته و 

هدایایی به آن ها اهدا گردید.

تهران بزرگ
بیستمین ضیافت خانوادگی تهران بزرگ با حضور ۱۱۵ 
بازنشسته و مستمری بگیر به همراه خانواده )جمعاً ۵۰۰ نفر( 

در تاریخ ۱۰ اسفند در دانشگاه علوم انتظامی برگزار شد.

غرب استان تهران
با تالش سرهنگ پاسدار بازنشسته پرویز سیفی نماینده 
غرب استان تهران در مجمع کانون ۱۲۰ سبد کاال شامل 
برنج، شکر، قند، ماکارونی، روغن مایع و چای به ارزش هر 
بسته ۸میلیون  ریال از ناحیه خیرین تهیه و بین اعضای 

وابسته نیازمند توزیع گردید.

شرق استان تهران
 ۱۰۰ حضور  با  ورامین  شهرستان  خانوادگی  ضیافت 
بازنشسته به همراه خانواده )جمعاً ۳۰۰ نفر( در تاریخ ۱۳ 

اسفند ماه در تاالر باغ بهشت برگزار شد.

چهارمحال و بختیاری
ضیافت خانوادگی شهرستان شهرکرد با حضور ۳۰ نفر از 
بازنشستگان به همراه خانواده محترم آنان )جمعاً ۱۲۰ نفر( 

در تاریخ ۷ اسفند ماه در تاالر پردیس برگزا گردید.

خراسان رضوی
ضیافت خانوادگی مشهدمقدس با حضور ۵۶۲ بازنشسـته و 
مستمری بگیر به همراه خانواده )جمعا ۱۶۳۲ نفر( در تاریخ 

۷ اسفندماه در مجتمع آیه های مشهد برگزار شد.

خراسان جنوبی
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی از 

دیدار با ۴۹۴  نفر از اعضای وابسته خبر داد.
در  گفت:  بازنشسته سید محمدرضا سرفرازی  سرهنگ 
راستای اهداف کانون بازنشستگان انتظامی و به منظور 
تکریم و ارتقای روحیه اعضای وابسته، در سال ۱۴۰۱ از 
تعداد ۴۹۴ نفر از پیشکسوتان در منزل آن عزیزان دیدار 
صورت گرفت؛ که از این تعداد ۱۲۷ مورد از محل اعتبارات 
و توسط کانون انتظامی استان، ۲۰۱ مورد توسط فرماندهی 
انتظامی استان، ۱۱۹ مورد از محل اعتبارات و توسط سابا 
استان و ۴۷ مورد توسط فرماندهی مرزبانی استان، دیدار و 

سرکشی از اعضای وابسته انجام شده است.
در ادامه وی افزود: به منظور ارتقای روحیه بیماران بستری 
در بیمارستان و رفع نیاز ها و مشکالت احتمالی آنها، با ۸ 
بازنشسته و مستمری بگیر بستری در بیمارستان های سطح 

استان، مالقات و دیدار به عمل آمد.

خوزستان
نشست صمیمی فرمانده کل انتظامی ج. ا. ا با پیشکسوتان 
خوزستان  با ۲۶ پیشکسوت بازنشسته ۱۹ اسفند ماه در 

مجتمع خدمات رفاهی الغدیر اهواز برگزار شد.
نشست صمیمی فرمانده کل انتظامی ج.ا.ا. با پیشکسوتان 
خوزستان با حضور سردار بهمن کارگر  رئیس بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، سردار صالحی فرمانده 
انتظامی استان خوزستان، سردار خاکباز فرمانده مرزبانی 
استان رییس کانون بازنشستگان و نماینده مجمع در کانون  

برگزار گردید.

زنجان
ضیافت خانوادگی شهرستان زنجان با حضور ۱۲۷ بازنشسته 
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و مستمری بگیر به همراه خانواده )جمعا ۴۰۰ نفر( در تاالر 

پردیس زنجان برگزار شد.

سمنان
مراسم ازدواج آسان )طرح طاها( ویژه فرزندان دختر اعضای 
وابسته )مستمری بگیران( کم برخوردار استان سمنان ، به 
همت و با برنامه ریزی سازمان بازنشستگی ن.م استان 

برگزار گردید.

سیستان و بلوچستان
•   نشست صمیمی فرمانده کل انتظامی ج.ا.ا. با پیشکسوتان 
استان سیستان و بلوچستان  با حضور سردار جلیلیان فرمانده 
مالشاهی  سردار  بلوچستان،  و  سیستان  استان  انتظامی 
فرمانده مرزبانی استان، رییس کانون بازنشستگان و نماینده 

مجمع در کانون  برگزار گردید.
•   اردوی یک روزه خانوادگی حوزه سیستان )شهرستان های 
با حضور ۱۱۰  هیرمند(،  و  هامون  نیمروز،  زهک،  زابل، 
بازنشسـته به همراه خانواده )جمعا ۴۴۰ نفر( در تاریخ ۲۰ 
بهمن ماه در محل مجتمع فرهنگی تفریحی چاه نیمه ها 

شهرستان زهک برگزار شد.

فارس
ضیافت خانوادگی شهرستان شیراز با حضور ۱۰۰ نفر از 
بازنشستگان و مستمری بگیران به همراه خانواده )جمعا 

۳۵۰ نفر( در هتل بین الحرمین شیراز برگزار شد.

قزوین
مراسم ازدواج آسان به مناسبت میالد با سعادت حضرت امام 
حسین )ع( برای ۱۰ نفر از دختران بازنشسته و مستمری 

بگیر نیروهای مسلح، در تاالر الله قزوین برگزار شد.

قم
ضیافت خانوادگی استان قم با حضور ۱۴۰ بازنشسته و 
مستمری بگیر به همراه خانواده )جمعاً ۴۵۰ نفر( در تاریخ ۱۷ 
اسفند در سالن ثامن الحجج )ع( عقیدتی سیاسی انتظامی 

استان قم برگزار شد.

کردستان
کمیسیون رسیدگی به وضعیت پیشکسوتان کم برخوردار 
با حضور مدیر کل تامین اجتماعی نیرو های مسلح استان 
و روسای کانون های بازنشستگان نیرو های مسلح استان 

کردستان روز چهارشنبه ۳ اسفند ماه برگزار شد.

در این کمیسون پرونده ۸ پیشکسوت و مستمری بگیر 
انتظامی که توسط کانون استان شناسایی و جهت مساعدت 

معرفی شده بودند، رسیدگی شد.
در پایان مقرر گردید:

۱- برای ۶ نفر از پیشکسوتان و مستمری بگیران کم 
برخوردار مبالغی به صورت ماهیانه در نظر گرفته شد.

۲- مقرر شد به یک نفر پیشکسوت وام قرض الحسنه 
اعطا گردد.

۳- پرونده یک نفر، مورد تایید قرار نگرفت.

کرمان
ضیافت خانوادگی شهرستان های جنوبی شامل :کهنوج 
،فاریاب ،منوجان ،قلعه گنج ،رودبار جنوب استان کرمان 
با حضور ۷۷ نفرعضو وابسته)بازنشسته، مستمری بگیر و 
وظیفه بگیر( به همراه خانواده )جمعا ۳۰۸نفر(  در تاالرکاخ 

شهرستان کهنوج برگزار شد.

کرمانشاه
ضیافت خانوادگی کانون بازنشستگان کرمانشاه با مشارکت 
عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان با حضور ۷۳ 
بازنشسته به همراه خانواده )جمعا ۳۲۰ نفر( در روزهای ۸ 
و ۹اسفند ماه در تاالرهای  پردیس فراجا ونوس کرمانشاه 

برگزار شد.

کهگیلویه و بویراحمد
انتظامی استان  به منظور تجلیل از پیشکسوتان نیروی 
کهگیلویه و بویراحمد، مراسم ضیافتی با حضور ۴۷ خانواده 
بازنشسته و مستمری بگیر)۱۶۰ نفر( در تاالر پردیس بلوط 

فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.

گلستان
با ۷۵  دیدار  از  استان گلستان  بازنشستگان  کانون  رئیس 
نفراعضای وابسته درسه ماهه چهارم  سال ۱۴۰۱درسطح 
استان   خبر داد.سرهنگ بازنشسته جمیل  اسدی گفت: درسه 
ماهه چهارم  سال ۱۴۰۱به منظور ارتقاي روحیه همکاران 
بازنشسته  و مستمری بگیروهمچنین  رفع نیازها و مشکالت 
احتمالی آنها، با ۷۵  نفربازنشسته ومستمری بگیر  با مراجعه به 

منازل آنان درسطح استان دیدار به عمل آمده است.

گیالن
جلسه قرارگاه تابان در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان 
الهیجان با حضور سردار عزیز اله ملکی فرمانده انتظامی استان 

گیالن و سرهنگ شاهین رشاد رئیس کانون بازنشستگان 
استان گیالن و تعداد ۱۰۰ نفر از بازنشستگان تشکیل شد.

لرستان
کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان ومستمری 
بگیر معسر نیازمندبا حضور روسای کانون بازنشستگان 
نیرو های مسلح لرستان  روز سه شنبه ۹ اسفندماه  در دفتر 
سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح استان  برگزار شد.

در این کمیسیون پرونده ۱۵ معسر بازنشسته ومستمری 
بگیر نیروی انتظامی که توسط کانون استان شناسایی و 

جهت مساعدت معرف شده بودند، رسیدگی شد.
در پایان پس از بحث وتبادل نظر مقرر گردید:

۱- برای ۱۱ نفر  مبلغ ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به صورت 
ماهیانه  تا پایان سال جاری در نظر گرفته شد.  

بعد  به جلسه  بیشتر،  بررسی  پرونده سایرین جهت   -۲
موکول شد.

مازندران
با  ساری  شهرستان  پیشکسوتان  خانوادگی  ضیافت 
وزارت  پالژ  در  آن ها  خانواده  و  بازنشسته  حضور ۲۲۰ 

کشور برگزار شد.

مرکزی
حضور  با  ساوه  شهرستان  بازنشستگان  ضیافت  مراسم 
در  نفر(   ۱۷۶ )جمعا  خانواده  همراه  به  وابسته  اعضای 

رستوران کشاورز واقع در میدان سرداران ساوه برگزار شد.

هرمزگان
در راستای تکریم از پیشکسوتان، نشستی با حضور سردار 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  کل  فرمانده  رادان 
۴۵ بازنشسته در سالن طلوع فرماندهی انتظامی استان 

هرمزگان برگزار شد.

همدان
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان همدان از دیدار 
با ۳۱۵ بازنشسته و مستمری بگیر در سال ۱۴۰۱ خبر داد.  
سرهنگ سعیدی گفت : در طول امسال بمنظور ارتقای 
روحیه بازنشستگان و مستمری بگیران  و رفع نیازها و 
مشکالت احتمالی آنها، با ۳۱۵ بازنشسته و مستمری بگیر 

دیدار و سرکشی بعمل آمد.
در این دیدارها به رسم یادبود هدایایی به این بازنشستگان 

و مستمری بگیران اهدا شد.


