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کالم نور

تبیین اساس کار ما ست

برگزاری سیزدهمین همایش سراسری روسای 
کانون های استان ها و مسئوالن ستادی کانون 

بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران  

تبیین اساس کار ما است. ما با ذهنها مواجهیم، با دلها 
مواجهیم؛ باید دلها قانع بشود. اگر دلها قانع نشد، بدنها به 
راه نمی افتد، جسمها به کار نمی افتد؛ این فرِق بین تفّکر 

اسالمی و تفّکرات غیر اسالمی است...
به  الَبالغ؛  َعلَیَک  َفاِنَّما  است.  تبیین  اسالمی  تفّکر   ...
پیغمبر خدا می گوید وظیفه ی تو رساندن است، حرف 
را باید برسانی. باید تبیین کنید؛ حرفهایتان را، نظراتتان 

را بگویید...
... خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. در قبال این 
حرکت گمراه کننده ای که از صد طرف به سمت ملّت ایران 
سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از 
هدفهای بزرگ دشمنان ایران و اسالم و انقالب اسالمی 
است و دچار ابهام نگه داشتِن افکار و رها کردن اذهان مردم 
و بخصوص جوانها، »حرکت تبیین« خنثی کننده ی این 

توطئه ی دشمن و این حرکت دشمن است.
یک  مثل  وظیفه،  یک  عنوان  به  شما  از  کدام  هر   ...
روشن  را  خودتان  پیرامون  نوری  یک  مثل  چراغی، 
انتشار  برای  است  باز  میدان  خوشبختانه  امروز  کنید. 
افکار. این فضای عمومی در کنار مشکالتی که ممکن 
است به وجود بیاورد، برکات بزرگی هم دارد؛ می توانید 
افکار درست را، افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به 
با  این فضا  را در  ابهام آفرینی ها  به  را، پاسخ  اشکاالت 
استفاده ی از این امکان منتشر کنید و می توانید در این 
زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید. البّته اصل قطعی 
در این باب این است که بایستی از شیوه ی اخالقی در 
این کار پیروی کرد. از این کاری که بعضی ها در فضای 
مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا و آنجا انجام 
می دهند که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار 
عمومی مواجه میشوند، باید بشّدت اجتناب کرد. بایستی 
حقایق را با منطق قوی، سخن متین و عقالنّیت کامل، 
همراه با زینت عاطفه و عواطف انسانی، و به کارگیری 
اخالق منتشر کرد. امروز همه  ی ما بایستی در این میدان 
حرکت بکنیم؛ هر کدام به نحوی و با سهمی که در این 

راه داریم....

سردار جعفری نسبت:
امیدوارم امسال، سال پر رونقی در ارائه خدمت 
به مجموعه بزرگ پیشکسوتان و بازنشستگان 

انتظامی باشد
در این همایش ابتدا سردار جعفری نسب ضمن خیر 
مقدم و تشکر و قدردانی از حمایت های فراجا، رئیس 
ساعس و حفا، قرارگاه تابان، سازمان تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح، هیئت مدیره و مجموعه کانون، گزارش 
کوتاهی از دستاوردهای کانون در سال جاری ارائه داد.

بازنشستگان، گفت:  منزلت  به  توجه  بر  تاکید  با  وی 
و  بازنشستگان  تکریم  و  منزلت  ارتقای  بر  ما  تمرکز 

مسائل معیشتی آنهاست.

رئیس کانون با اشاره به اینکه هماهنگی های خوبی 
در جهت ارائه خدمات مطلوب تر چه از نظر کیفی و 
است،  گرفته  انجام  فراجا  در سطح  نظر کمی  از  چه 
اظهار امیدواری کرد سال جاری، سال پر رونقی در ارائه 
خدمت به مجموعه بزرگ پیشکسوتان و بازنشستگان 

انتظامی باشد.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا:
انتظامی  را پشتوانه عظیم  بازنشستگان  ما 

می دانیم

سردار شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا در 
اینکه ساختار فراجا یک ساختار  با اشاره به  سخنانی 
انسان محور است، گفت: در فراجا محوریت کرامات 
انسانی و انسان است، لذا اگر ما جنبه های روحی و 
روانی، مادی و معنوی انسان ها را در نظر نداشته باشیم 
حتماً ضرر خواهیم کرد. زیرا نتیجه آن بطور مستقیم در 

اجتماع مشهود خواهد بود.
وی با بیان اینکه با هر نگاه ارزشی، دینی، قانونی و اسناد 
باالدستی که بنگریم، تکریم و رعایت شان و منزلت 
انسان ها اولویت است، گفت: احترام به بازنشستگان 

یک عمل دینی، اخالقی و قانونی است.
سردار شرفی اضافه کرد: فرمانده کل انتظامی در همه 
مأموریت های استانی در کنار مأموریت های سازمانی، 
همواره با جمع یا احدی از بازنشستگان آن استان و 
منطقه دیدار داشته اند، رویه ایشان به عنوان الگوی 

سیزدهمین همایش سراسری روسای کانون های استان ها و مسئوالن ستادی کانون بازنشستگان 
انتظامی ج.ا.ایران  با حضور حجت االسالم و المسلمین ادیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، 
سردار فتحی زاده رئیس سازمان حفاظت اطالعات فراجا، سردار شرفی جانشین معاون هماهنگ 
کننده فراجا و رئیس هیئت مدیره کانون، سردار تمیزی فرمانده قرارگاه تابان، سردارگودرزی رئیس 
سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، سردار بهزادی نیا جانشین سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، 
سردار جعفری نسب رییس کانون بازنشستگان، سردار تقوی فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی، 
اعضا هیئت مدیره، معاونین و روسای کانون های انتظامی استان ها، در مشهد مقدس برگزار شد.

پیشخوان
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حفظ منزلت انسانی توسط سایر فرماندهان فراجا مورد 
توجه است.

های  خواسته  برشمردن  با  کانون  مدیره  هیئت  رئیس 
بازنشستگان چه در حوزه منزلتی و چه از منظر معیشتی و 
مشکالت مالی، خاطرنشان کرد: ما هنوز برای بازنشسته 
قابل  که  ساختار  دارای  و  هدفمند  ساخت  زیر  و  روش 
پیگیری نظارت و هدایت و نتیجه گیری باشد را نداریم 
و نتیجه این وضع از دست دادن سرمایه نیروهای فکری، 

انسانی، مادی و معنوی است.
وی افزود: ما باید از ظرفیت مدیریتی بازنشستگان در ارتقاء 

و شاخص های امنیت بهره مند شویم.
جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا با توجه به سالمت 
بازنشستگان، تاکید کرد: در بحث پایش سالمت اقدامات 
خوبی انجام گرفته است اما کافی نیست و ضرورت دارد 
گذاری  سرمایه  هم  و  ریزی  برنامه  هم  جهت  این  در 
الزم انجام گیرد. از جمله این اقدامات راه اندازی مرکز 

توانبخشی است که در دستور کار قرار گرفته است.
بازنشستگان  پرداخت مطالبات  به  اشاره  با  سردار شرفی 
تصریح کرد: خواسته های این عزیزان به حق است و به 
دستور فرمانده محترم کل انتظامی ج.ا.ایران امیدواریم ظرف 
دو ماه آینده تمامی مطالبات عزیزان پرداخت شود. البته 
مطالبات مرخصی این عزیزان، پرداخت شده و مطالبات 

مربوط به سنوات نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا:
در راستای تکریم پیشکسوتان و کمک به آنها 

با تمام توان تالش می کنیم
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا نیز با اشاره به جایگاه 
اندیشه دینی در ارتقاء کیفیت زندگی انسان گفت: حقیقت 
دین تمرین عبودیت و تسلیم در برابر ذات احدیت است، 
ما در عبادت تمرین می کنیم تا تمرین در اجتماعی شدن 

را نیز داشته باشیم.
وی افزود: توجه به منزلت، شان و کرامت بازنشستگان 
و نیز نگاه به وضعیت معیشتی و حال آنها در کنار اهداف 
فرهنگی دو اصل مهمی است که در خصوص پیشکسوتان 

باید مدنظر قرار داد.
از  ادیانی در بخش دیگری  حجت االسالم والمسلمین 
سخنان خود گفت: در محضر امام رضا)ع( قول می دهیم 
که در راستای تکریم پیشکسوتان و کمک به آنها با تمام 
توان تالش کنیم، باشد که مورد رضای پروردگار متعال 

قرار گیرد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه به اقدامات 
انجام شده در این سازمان در مسیر خدمت به بازنشستگان 
برنامه متنوع فرهنگی،  از 10  اشاره کرد و گفت: بیش 
جاری  سال  در   ... و  سیاسی  بصیرت  سیاحتی،  زیارتی، 
پیش بینی کرده ایم که از آن جمله می توان به پرداخت 
تمام هزینه های اعزام بیش از 12 هزار نفر از بازنشستگان 
به مشهد مقدس، در اختیار قرار دادن وام قرض الحسنه 
انجام مسابقه فرهنگی،  به عتبات عالیات،  اعزام  جهت 
برگزاری مسابقات قرآنی، برنامه ضیافت خانوادگی، اجرای 

برنامه اردوی یکروزه و ... اشاره کرد.
نماینده ولی فقیه درسازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان 
سخنان خود به استفاده از ظرفیت های علمی و تجربی 
بازنشستگان در انجام مطلوب ماموریت های فراجا اشاره 
کرد و گفت: بسیاری از پیشکسوتان عزیز صاحبان اندیشه 
هستند و یک گنجینه با ارزش محسوب می شوند که نیاز 
است از آنها در جهت تحقق برنامه ها و اهداف ماموریتی 

بهره برد.

رئیس سازمان حفاظت اطالعات فراجا:
اعضای  از  صیانت  برای  خوبی  های  برنامه 

وابسته در دست اجراست

رئیس سازمان حفاظت اطالعات فراجا طی سخنانی با تاکید 
بر اهمیت صیانت از اعضای وابسته، گفت: در شرایط کنونی 
باید یک حرکت عمیق و جهادی در راستای خدمت به اعضای 

وابسته انجام گیرد و این سرمایه اجتماعی حفظ شود.
فرمانده  و  انقالب  معظم  رهبر  فرامین  به  اشاره  با  وی 
کل قوا )مدظله العالی( افزود: در فرمایشات رهبر معظم 
انقالب به احترام و تکریم، ایجاد نشاط و شادابی، احساس 
مفید بودن و بهره گیری از تجربیات بازنشستگان و البته 

وضعیت معیشتی آنها تاکید شده است و برنامه های ما باید 
حول همین محورها انجام شود.

سردار فتحی زاده با تاکید بر اینکه پیوند میان شاغالن و 
بازنشستگان گسستنی نیست، تصریح کرد: نگاه شاغالن 
به بازنشستگان است و آنها آینده خود را در بازنشستگان 
رصد می کنند لذا توجه به اعضای وابسته تاثیرات خدمتی 

بسزایی در میان شاغالن به وجود خواهد آورد.
رئیس سازمان حفاظت اطالعات در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به آسیب ها و تهدیدهایی که بازنشستگان با 
آنها روبرو هستند به ویژه در فضای مجازی، گفت: ارتباط 
صمیمانه فرماندهان استان ها با پیشکسوتان، رفع ضعف های 
ارتباطی، توجه به منزلت و کرامت بازنشستگان، رفع دغدغه 
های معیشتی و فرآیندی سازی تعامالت می تواند آسیب ها 

و تهدیدها را به حداقل برساند.
سردار فتحی زاده تصریح کرد: سازمان حفاظت اطالعات 
در ارائه خدمات به بازنشستگان و صیانت از این عزیزان 
مصمم است و ما خود را موظف می دانیم که زبان گویای 

اعضای وابسته باشیم.

اخـبــار
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اخـبــار
فرمانده قرار گاه تابان نیروهای مسلح :

و  افزایی  هم  هماهنگی،  گذاری،  سیاست 
نظارت به امور بازنشستگان ماموریت قرارگاه 

تابان است

ستادکل  تدابیر  براساس  تابان  قرارگاه  اصلی  ماموریت 
افزایی  هم  هماهنگی،  سیاستگذاری،  مسلح  نیروهای 
امور  به  ستادکل  توسط  شده  اتخاذ  تدابیر  بر  نظارت  و 

پیشکسوتان و بازنشستگان عزیز نیروهای مسلح است.
نیروهای  ستادکل  تابان  قرارگاه  فرمانده  تمیزی  سردار 
مسلح با بیان این مطلب گفت: طوری عمل کنیم که 
اعضای وابسته با سازمان های خود ارتباط مستمر داشته 

باشند.
وی با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی 
گفت:  بازنشستگان  در خصوص  العالی(  قوا)مدظله  کل 
ارائه  در  ها  یگان  و  ستادکل  در  دستگاهها  همه  امروز 
خدمات به بازنشستگان هماهنگ هستند لذا از این فرصت 
برای تحقق برنامه های خدماتی، رفاهی و منزلت افزایی 

بازنشستگان عزیز استفاده بهینه ببریم.
فرمانده قرارگاه تابان ستادکل نیروهای مسلح ج.ا.ایران  
معوقات  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
بازنشستگی اعضا نیز گفت: با یک برنامه ریزی مدون 
هرچه زودتر باید این مشکل حل شود. البته کارهای خوبی 
انجام شده و در بعضی یگان ها به روز شده اند لیکن در 
برخی نیروها هنوز این مشکل وجود دارد. امیدواریم هرچه 
این مشکل سریعتر مرتفع شود و اعضای وابسته به حق و 

حقوق خود برسند.
قرارگاه  انجام شده در  اقدامات  با تشریح  سردار تمیزی 
تابان، تصریح کرد: با توجه به توانمندی های کانون ها، 
برنامه هایی در دست اجرا هست و با حمایت های ستادکل 
و فرماندهان محترم، امیدواریم خدمتگزاری شایسته برای 

اعضا داشته باشیم.

رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح :
تا آنجا که بتوانیم سعی در ارائه خدمت بهتر به 

جامعه بازنشستگان را داریم
سردار گودرزی نیز با تاکید بر اینکه تمام تالش سازمان 
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سازمان بازنشستگی  در 
مسیر خدمت رسانی است، گفت: تا آنجا که بتوانیم سعی 

در ارائه خدمت بهتر به جامعه بازنشستگان داریم.
برگزاری  از جمله  سابا  برخی خدمات  در خصوص  وی 
مراسم ضیافت، گفت: هدف برنامه ضیافت تأمین یک 
محیط تفریحی ودورهمی برای اوقات بازنشستگان است. 

در این برنامه ما کمیت را نباید فدای کیفیت کنیم.
سردار گودرزی از اعطای وام به 188 هزار بازنشسته خبر 
داد و گفت: در تالش هستیم تا امکان سفر رایگان زیارتی 

قشر کم درآمد بازنشسته را فراهم کنیم.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح همسان سازی در 
سال 99 اعالم کرد: از این به بعد اگر حقوقی به شاغلین 
اضافه شود متناسب با آن می بایست به حقوق بازنشسته 

نیز اضافه شود.
سردار گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود به قطع 
یارانه تعدادی از بازشسته ها اشاره کرد و گفت: مکاتباتی 
با دفتر معاون اول ریاست جمهور صورت گرفته است و 
همچنان در حال پیگیری هستیم. از نظر من روش محاسبه 
سازمان هدفمندی یارانه ها برای تقسیم یارانه درست نیست 

و سعی داریم که با رایزنی از مسئولین مربوطه، مطالبات 
بازنشستگان را در بحث یارانه احیاء کنیم.

حجت االسالم یاری برنامه های مرکز فرهنگی 
خانواده سازمان عقیدتی سیاسی فراجا برای 

اعضای وابسته را تشریح کرد

در ادامه این همایش حجت االسالم یاری معاون مرکز 
فرهنگی خانواده برای کارکنان و اعضای وابسته انتظامی 
فراجا  فرهنگی  برنامه  تشریح  به  سخنانی  در  ج.ا.ایران 
پرداخت و گفت: در بحث منزلت و کرامت بازنشستگان 
سازمان عقیدتی سیاسی دو رویکرد مجزا دارد. رویکرد اول 
برگزاری برنامه ضیافت ویژه کارکنان است که 10 درصد 
مدعوین را بازنشستگان تشکیل می دهند و رویکرد دوم 

برنامه هایی است که ویژه بازنشستگان برگزار می گردند.
دورهمی  یک  که  بصیرتی  برنامه  برگزاری  افزود:  وی 
هدفمند برای بازنشستگان و به منظور آگاه سازی انجام 
کتاب های  تولید  شامل  که  هدایت  مصباح  می گیرد، 
عقیدتی برای خانواده ها ، مسابقه قرآنی و نهضت محفل 
انس با قرآن کریم، دیدار و سرکشی از اعضای بازنشسته 
و مستمری بگیر، سفرهای دوره ای زیارتی ویژه اعضای 
وابسته به مشهد مقدس و بهره مندی از امکان سفرهای 
زیارتی، موکب های ایام اربعین و شناسایی نخبگان و 
مدرسین در حوزه های مختلف آموزشی جهت همکاری 
انجام  بازنشستگان  ویژه  که  هستند  هایی  برنامه  از 

می شوند.
وی در پایان با امید به هم افزایی و همراهی و همکاری 
بازنشستگان خواستار  تمام عوامل و مسئولین در حوزه 

ارتقاء سطح توجه به اعضای وابسته فراجا شد.
به  حشمتیان  قدرتعلی  بازنشسته  امیر  مراسم  ادامه  در 
سرهنگ  و  کانون  مدیره  هیئت  اعضای  از  نمایندگی 
سرهنگ  و  قزوین  کانون  رئیس  مهاجر  بازنشسته 
نمایندگی  به  فارس  کانون  رئیس  جواهری  بازنشسته 
مطالبات  و  مشکالت  تشریح  به  ها  کانون  روسای  از 

بازنشستگان پرداختند.
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سردار بهزاد نیا:

اقدامات سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح 
در کشور زبانزد است

سردار بهزادی نیا جانشین سازمان بازنشستگی نیروهای 
مسلح از دیگر سخنرانان همایش به تشریح فعالیت های این 
سازمان پرداخت و گفت: در خصوص نقاط ضعف و نقد ها 
صحبت های زیادی شد اما باید بگویم ما نقاط مثبت زیادی 
داریم که از آن جمله می توان به این مسئله اشاره کرد ما تنها 
سازمان بازنشستگی هستیم که فاصله زمان بازنشستگی تا 

برقراری حقوق بازنشستگی صفر است. 
وی افزود: ما تنها سازمان بازنشستگی در کشور هستیم 
بنابه  طالق  و  ازدواج  تولد،  فوت،  وقایع  براساس  که 
اطالعات دریافتی از سازمان ثبت احوال کشور، مکانیزه 
از  یعنی حقوق مستمری پس  انجام می دهیم.  را  کار 
درگذشت عزیز بازنشسته و بدون مراجعه خانواده انجام 
می شود و تنها سازمان بازنشستگی در کشور هستیم 
که کمک هزینه های قانونی ازدواج یا فوت را بصورت 
هوشمند و بدون مراجعه و مکانیزه انجام می دهیم. این 

نکات مثبت فعالیت های ساباست.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه خدمات رفاهی ، تنها سازمان 
بازنشستگی هستیم که بازنشستگان ما از 6 بیمه نامه قانونی 
و اختیاری بهره مند هستند، یادآور شد: بیمه عمر و حادثه 
سرپرست که از 120 میلیون تا 300 میلیون تومان قابل 
که  خانواده  اعضای  حادثه  و  عمـر  بیمه  است،  پرداخت 
از مورخ  تکفل  اعضای تحت  از  احدی  در صورت فوت 
1401/2/1 ،40 میلیون تومان غرامت به بازنشسته پرداخت 
می شود، بیمه اثاثیه و آتش سوزی برای اسکان موقت و 40 
میلیون تومان برای پاکسازی واحد که حق بیمه آن فقط 
15 هزار و900 تومان است، بیمه نامه تکمیلی گروهی که 
کاماًل اختیاری است ، یعنی افراد به طور گروهی با پرداخت 
ماهی 150 هزار تومان برای هر نفر ، سالیانه برای هر نفر تا 
99 میلیون تومان می توانند از مابه التفاوت خارج از خدمات 

ساخد به بیمار بهره مند شوند، بیمه نامه حامی در سال 199 
ایجاد شد که دارای تعهد در خدمت بازنشسته است که در 
مسائل حقوقی و قضایی به بازنشستگان ارائه می شود از 
جمله تنظیم الیحه غیررسمی دادخواست در مقام شاکی 
توسط یک وکیل معتبرـ  تنظیم غیر رسمی الیحه دفاعیه 
در مقام خوانده در مراجع قضایی و بیمه نامه مانده بدهکار 
وام ها بعد از فوت سرپرست بیمه هایی است که بازنشستگان 

ما از آنها بهره مند هستند.
سردار جعفری نسب:

و  همراهی  همدلی،  با  باید  کانون  مدیران 
همفکری در خدمت بازنشستگان باشند

در مراسم اختتامیه همایش سراسری روسای کانون های 
استان ها و مسئوالن ستادی کانون بازنشستگان انتظامی 
ج.ا.ایران،  سردار جعفری نسب گفت: همه معاونین، مدیران 
و کارکنان کانون باید با همدلی، همفکری، همراهی و ارائه 
ایده های نو با تمام توان و قدرت در خدمت بازنشستگان 

باشند. این از اصول ما در کانون است.
وی با تاکید براینکه: دلسردی و منفی گرایی در خدمت به 
بازنشستگان معنا و مفهومی ندارد، افزود: این که مشکالت 

را بزرگ ببینیم کار به جایی نمی برد. برای رفع مشکالت 
راستا هیچ  این  در  و  و جهادی عمل کرد  انقالبی  باید 

بهانه ای پذیرفتنی نیست.
ریاست کانون با تقدیر از تالش همه کارکنان کانون که 
صادقانه و مخلصانه تالش می کنند، خاطرنشان کرد و 
بازسازی اعتماد بازنشستگان و برآوردن سهم این عزیزان 
در زمینه های معیشتی، اجتماعی و فرهنگی از مهم ترین 
وظایف ما در کانون است. این مهم را باید نهادینه کنیم و 

در تحقق این حقوق هدف گذاری و برنامه ریزی نماییم.
سردار جعفری نسب در ادامه با تشریح اقدامات صورت 
گرفته در سه ماهه اخیر گفت: با حمایت های فرمانده 

محترم کل انتظامی ج.ا.ایران، همراهی و حمایت های 
هیئت مدیره و نیز همت همکاران عزیز، کارهای خوبی 
دهد  می  نشان  شده  دریافت  بازخوردهای  و  شد  انجام 
اعتماد و نگاه بازنشستگان نسبت به کانون تغییر زیادی 
پیدا کرده است که البته برای رسیدن به نتیجه مطلوب راه 

سخت و دشواری در پیش داریم.
وی تصریح کرد: ان شا اهلل با برنامه ریزی و تدوین یک 
برنامه منسجم و حمایت هایی که در حال انجام است 

بتوانیم این امر مهم را محقق کنیم.
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران با اشاره به 
اینکه بازنشستگان امروز در دوران سختی امنیت کشور را 
بر عهده داشتند، خدمت به آنها را یک نعمت عنوان کرد و 
گفت: عزت پیشکسوتان خیلی مهم است. همه ما وظیفه 
داریم با ادبیاتی فاخر با آنان برخورد کنیم و اجازه ندهیم 
کرامت و احترام آنها خدشه دار شود. با سعه صدر و گوش 

شنوا تمام تالش مشکالت این عزیزان را حل نماییم.
های  درخواست  گری  مطالبه  به  نسب  جعفری  سردار 
بازنشستگان از سازمان های درون و برون سازمان اشاره 
کرد و گفت: به لطف خدا اقدامات خوبی در سال جاری 

هم در ستادکل و هم در فراجا انجام گرفته است. فرمانده 
محترم کل انتظامی ج.ا.ایران، دستیار ویژه فراجا، عقیدتی 
سیاسی، سابا و ساتا حمایت های خوبی دارند که این امر 
نشان می دهد هماهنگی الزم جهت ارائه خدمت مطلوب 

به پیشکسوتان وجود دارد.
وی اضافه کرد:  این همایش در جوار مرقد مطهر علی بن 
موسی الرضا)ع( و با هدف همدلی، همراهی، هماهنگی و 
هم قسم شدن در خدمت به بهترین بندگان خدا برگزار شد 
و امیدوارم با استعانت از خداوند بزرگ و پشتوانه هشتمین 
عزیزان  برای  خدمتگزارشایسته  بتوانیم  شیعیان  امام 

پیشکسوت باشیم.



ماهنامهکانونبازنشستگانانتظامیج.ا.ایران

شماره 667

اخـبــار

عزم راســخ مســئوالن در مســیر حمایت از پیشکســوتان بازنشســته
انتظامی ج.ا.ایران این فرصت دست داد تا در گفت و گو با تعدادی از مدیران و مسئوالن، نگاه آنها را در در حاشیه سیزدهمین همایش سراسری روسای کانون های استان ها و مسئوالن ستادی کانون بازنشستگان مدیران فعال در این حوزه بوده و بر تحقق آنها تاکید دارند.سه مطالبه اصلی پیشکسوتان بازنشسته  مطرح بوده و هست. موضوعی که همواره مورد توجه  مسئوالن و ارتقای منزلت اجتماعی، حفظ عزت و کرامت و در کنار آنها توجه به وضعیت معیشتی، از دیرباز به عنوان 

ارتباط با بازنشستگان جویا باشیم:

یکی از اصلی ترین اهداف مسئوالن حوزه بازنشستگان نیروهای مسلح، انعکاس 
مطالبات و مشکالت پیشکسوتان و پیگیری مستمر تا رسیدن به اهداف باشد.

تاکید  با  اطالعات  حفاظت  سازمان  رئیس  زاده  فتحی  سردار 
بر اهمیت موضوع مطالبه گری در مسیر تحقق اهداف گفت: 
و  منزلت  و  است  توجه  مورد  که  کند  احساس  باید  بازنشسته 
کرامت او حفظ می شود . سازمان حفا فراجا به نیز در این راستا 
در تالش است که به عنوان مطالبه گر و پیام رسان بازنشستگان پیگیر وضع 

پیشکسوتان و اعضای وابسته فراجا باشد.

مسلح  نیروهای  بازنشستگی  سازمان  رئیس  گودرزی  سردار 
نیز مطالبه گری را از اصلی ترین وظایف کانون ها عنوان کرد. 
وی گفت: کانون ها به عنوان مطالبه گران حقوق بازنشستگان 
می بایست خواسته های آنها را به مقامات و مسئولین نظام منعکس 

کنند تا در راستای امور بازنشستگان بهترین برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شود.
سردار تمیزی فرمانده قرارگاه تابان نیروهای مسلح نیز مأموریت 
قرارگاه تابان برابر ابالغ ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح 
را سیاستگذاری، برنامه ریزی، مطالبه گری و بسیج منابع درون و 
برون سازمانی عنوان کرد و گفت: این موضوع نشان از آن دارد 
که مسئوالن عزم راسخی در مسیر حمایت از پیشکسوتان و رفع مشکالت آنها 
دارند. آنها با چشمانی تیزبین تالش دارند مشکالت و مطالبات پیشکسوتان را 

رصد و پیگیری نمایند.

اولویت؛ مطالبه گری است 
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تکریم، ارتقای منزلت و حفظ روحیه پیشکسوتان از دیگر موضوعاتی است که مسئوالن 
بر آن تاکید داشته و دارند.

 سردار شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا در این خصوص گفت: بازنشستگان 
در دوران اشتغال به سبب مشاغل خود از یک جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار بوده اند 
و به اقتضای وظایف با آن شرایط خو گرفته اند و نباید بعد از پایان خدمت منزلت ایشان 

فراموش شود و بر خود می دانیم که کرامات ایشان پاس داشته شود .
وی افزود: از منظر بنده، باالترین نیاز یک بازنشسته، نیاز عاطفی است. بازنشستگان ما 
نباید احساس کنند که در دوران بعد از خدمت و اشتغال، دیگر از آن احترام سابق برخوردار 

نیستند.  نباید احساس کنند که فراموش شده اند. 
سردار تمیزی نیز حفظ منزلت و کرامت را از اولویت های قرارگاه تابان عنوان کرد و گفت: 
از جمله اهداف آتی قرارگاه تابان این است که بستر و شرایط حضور در صحنه را برای 
بازنشستگان فراهم کنیم و در عرصه های مختلف انقالب اسالمی از وجود و تجربیات 

ایشان بهره بگیریم .
از برآیند نظرات مسئوالن حوره بازنشستگان چنین بر می آید که آنها عزم راسخی در مسیر 
حمایت از پیشکسوتان بازنشسته دارند و امیدواریم تا با تحقق اهداف و برنامه ها، در آینده 

نزدیک شاهد تحولی محسوس در ارائه خدمات مطلوب تری برای پیشکسوتان باشیم.

عنوان مطالبه گری همواره با دو مولفه ارتقای وضع معیشتی و حفظ شان و 
منزلت همراه بوده است. موضوعی که مسئوالن نیز از آنها به عنوان دو 

موضوع مورد توجه در برنامه ها و اقدامات یاد می کنند.
به تشکیل  اشاره  با  ادیانی  المسلمین  حجت االسالم و 
معاونت فرهنگی و خانواده و طرح دهها عنوان برنامه هدفمند 

در مسیر باالبردن سطح خدمات رسانی به بازنشستگان و 
حفظ منزلت و بهبود وضع معیشت آنها، گفت: برنامه ریزی 
برای اعزام بیش از 12 هزار خانواده بازنشستگان به مشهد مقدس و هم چنین 
زیارت کربالی معال و نیز اختصاص اعتبار وام بدون بهره قابل توجهی، قدمی مثبت 

در راستای ارتقاء روحیه ، شأن و منزلت و نیز معیشت بازنشستگان است .
باید  ما  اینکه  به  اشاره  با  تابان  سردار تمیزی فرمانده قرارگاه 
در دو حوزه منزلت و کرامت و  معیشت کار کنیم، با اشاره به 
تالش های صورت گرفته در مسیر همسان سازی به عنوان یکی 

از اقدامات مهم در مسیر ارتقای معیشت، گفت: خوشبختانه در دو 
در سال اخیر همسان سازی اجرا شد، در تالش هستیم این روند را دائمی کنیم تا این اقدام 

بحث معیشت سبب رضایت بیشتر پیشکسوتان و بازنشستگان شود .
این  در  نیز  فراجا  کننده  هماهنگ  معاون  جانشین  شرفی  سردار 
خصوص گفت : فراجا با هم افزایی و همکاری کانون سعی در تنظیم 
زیرساخت هایی برای ارتقاء شاخصه های معیشت بازنشستگان و 
خانواده ایشان را دارد. از این شاخصه ها می توان به بحث مسکن و 

سپس اشتغال فرزندان و توانمندسازی بازنشستگان اشاره کرد.
سردار گودرزی رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از 
رایزنی برای ارائه خدمات مطلوب به بازنشستگان در مسیر ارتقای 
معیشت آنها خبر داد. وی گفت: یکی از راهکارهایی که سازمان 
ارتقاء سطح خدمات  برای  نیروهای مسلح  اجتماعی  تأمین 

رفاهی بازنشستگان در دستور کار دارد رأیزنی برای اختصاص اماکن و فضاهای مطلوب سیاحتی و زیارتی  
برای بازنشستگان است تا فرصت مسافرت با بهترین کیفیت و کمترین هزینه ها برای عزیزان محیا شود. 

حفظ شأن و منزلت پیشکسوتان

ارتقـای سطح معیشت 
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