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اخـبــار

چهارمين نشست مجمع نمايندگان دوره چهار کانون 
سردار  رياست  به  ا.ايران  ج.  انتظامي  بازنشستگان 
با حضور  و  فراجا  کننده  هماهنگ  معاون  نژاد  نوري 
سردار شرفي جانشين معاون هماهنگ کننده و رئيس 
سازمان  رئيس  گودرزي  سردار  کانون،  مديره  هيأت 
نسب  جعفري  سردار  مسلح،  نيروهاي  بازنشستگي 
رئيس کانون انتظامي، سردار مرادپور جانشين کانون، 
در  کانون  مجمع  نمايندگان  و  مديره  هيأت  اعضاي 

سالن فجر ستاد فراجا برگزار شد.

سردار جعفری نسب: 
موفقیت هايي حاصل شده؛  اما تا رسیدن به 

نقطه مطلوب  فاصله زيادی داريم
ابتدا  اين جلسه  به گزارش روابط عمومي کانون، در 
سرهنگ بازنشسته جالل معاون طرح و برنامه گزارشي 

از برنامه هاي مجمع ارائه داد.
سپس سردار جعفري نسب رياست کانون با تسليت ايام 
سوگواري شهادت سومين امام شيعيان و ياران باوفايش 
به تشريح عملکرد کانون پرداخت و گفت: در طول اين 
شش ماهه که بنده افتخار خدمت به بازنشستگان و 
همکاران عزيز را داشتم با حمايت فرماندهان محترم 
و  هماهنگي  و  محترم  مديره  هيأت  اعضاء  فراجا، 
همکاري با نمايندگان عزيز و رؤساي کانون استانها 
تالش کرديم با هدف گذاري يک برنامه ضربتي کوتاه 
مدت در راستاي بازسازي اعتماد پيشکسوتان منتسب 

به کانون، عزت و منزلت اين عزيزان و رسيدگي به 
وضعيت معيشت برنامه ريزي و پيگيري ها مستمري 
را در دستور کار قرار دهيم که در همين راستا بر اساس 
بازخوردهايي که به کانون صورت مي گيرد به حمداهلل 
موفقيت هايي حاصل شده است که البته تا رسيدن به 

نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم.
خدمات  چشمگير  افزايش  از  آماري  ارائه  با  وي 
انجام شده در طول اين شش ماه خاطر نشان کرد؛ 
برنامه هايي چون تکريم بازنشستگان، برگزاري اردوها 
و ضيافت، سرکشي، حمايت از نيازمندان، پرداخت وام، 
فرهنگي،  برنامه هاي  برگزاري  قضايي،  مشاوره هاي 
ديدار و مالقات با نمايندگان محترم مجلس شورای 
مشکالت  و  مسايل  وپيگيری  استان ها  در  اسالمی 
با  حقوق،مکاتبه  سازی  متناسب  و  وابسته  اعضای 
رياست  ج.ا.ايران،  انتظامی  کل  محترم  فرماندهی 
ن.م  بازنشستگی  سازمان  ستادکل،  مجلس،  محترم 
و  عزيز  پيشکسوتان  حقوق  افزايش  خصوص   در 
متناسب سازی  اعتبارات  اجرای  گيری  پی  همچنين 
مصوب در بند)ی( تبصره 2 فاز 5 بودجه  و نيز پی 
گيری از سازمان های ذيربط لشکری و کشوری درمورد 
و...  وابسته  اعضای  از  نفر  حدود 40هزار  يارانه  قطع 
اقدامات قابل توجهي انجام شده و تالشمان اين است 
با هماهنگي فراجا ، دستياري ويژه فرماندهي ، ساعس 
فراجا ، ساتا و سابا اين برنامه ها سرعت بيشتري بگيرد.

حبيب  وام  افزايش  به  اشاره  با  نسب  جعفري  سردار 
ريال  ميليون  به 70  ريال  ميليون  از 50  مظاهر  اين 
گفت: قباًل اين وام از طريق بانک سپه )قوامين سابق( 
و  گرفته  انجام  ريزي  برنامه  با  که  شد  مي  پرداخت 
طراحي سامانه جديد در کانون، منبعد اعضاء وابسته 
مي توانند بدون حضور در شعبه و صرفاً از طريق اين 
را دريافت  وام خود  و  ثبت  را  سامانه درخواست خود 
کنند. اين امر عالوه بر سرعت باعث صرفه جويي در 

وقت بازنشستگان عزيز هم  مي شود.

مجمع نمايندگان بازنشستگان 
کانون انتظامی جمهوری اسالمی ايران 

در ستاد فراجا برگزار شد

کالم نور

به وضعيت 
بازنشسته ها 

برسيد
اگر کسی نتواند به ندای وجدانی يا تکليف دينی پاسخ 
دهد، اين برای يک کشور مهم است که آسيب ديدگان 
از جهاد مورد حمايت قرار بگيرند؛ اين تضمين کننده ی 

جهاد است. 
من هميشه در خصوص مسائلی شبيه اين موضوع، به 
مسؤوالن دستگاه های گوناگون دولتی سفارش کرده ام؛ 

مثاًل گفته ام به وضعيت بازنشسته ها برسيد. 
کنند،  کار  خوب  افراد  شما  دستگاه  در  می خواهيد  اگر 
راهش اين است که به بازنشسته يی که االن هيچ کاری 
درباره ی  بشود  شايد  برسيد.  خوب  نمی کند،  شما  برای 
اين موضوع، يک کتاب نوشت. به همين جهت عرض 
برابر  در  جامعه  می کنند  احساس  که  کسانی  می کنيم، 
حوادث، هميشه محتاج به جهاد است، بايد به کسانی که 
در راه جهاد حرکتی کرده اند - بخصوص آنهايی که آسيب 
ديده اند - برسند؛ اين يک ديد سياسی است، منهای آن 
دو جهتی که قباًل گفتيم؛ نگرش اخالقی و نگرش دينی. 
نظام اگر فکر می کند به نيروی کسانی که االن سالمند و 
در کوچه و بازار دارند راه می روند، برای مجاهدت نياز دارد، 
بايد به کسانی که ديروز نيروی خود را با همه ی وجود 

صرف کردند، برسد.
امروز اين حرکت سياسی در دنيا انجام می گيرد. در بعضی 
از کشورها کسانی که آسيب ديدگان جنگند، از مزايايی 
برخوردارند. در کوچه و خيابان هم وقتی راه می روند، مردم 
به اينها احترام می کنند. دستگاه ها اين را به صورت يک 

عرف درآورده اند.
 مردم معمولی تحت تأثير تبليغات دستگاه ها قرار می گيرند. 

چرا آن دستگاه ها اين کار را کرده اند؟
 آيا آنها اهل خدا و وجدان و ايمانند؟

 کسانی که سردمدار کشورهای غربی اند، به عقيده ی ما 
اينها واقعاً خدا و دين و اين طور چيزها سرشان نمی شود 
- ما اين را امتحان کرده ايم - به خاطر همين جهت سوم 

)جهت سياسی( به اين قضيه اهميت می دهند. 
ما بايد اين را به صورت يک عرف در بياوريم.

منبع: بيانات در بازديد از نمايشگاه آثار جانبازان  ۱۳7۱/۱2/02
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رئيس کانون بازنشستگان انتظامي در ادامه به تشريح 
اقدامات انجام شده در بهسازي، باال بردن ارزش افزوده و 
بهره برداري تفريحي و اقامتي از زمين بالاستفاده کانون 
در انبارسر استان گيالن پرداخت و توضيحاتي در اين 

زمينه ارائه داد.
سردار جعفري نسب همچنين به پيگيري مطالبات پايان 
خدمت بازنشستگان فراجا اشاره کرد و خواستار سرعت 
عمل بيشتر در پرداخت اين مطالبات به حق پيشکسوتان 

فراجا شد.

سردار گودرزي:
رسیدگي به وضعیت معیشتي، حقوقي و منزلت 

بازنشستگان از اولويت هاي سازمان است
سازمان  رئيس  گودرزي  سردار  جلسه  اين  ادامه  در 
اولويت  به  سخناني  طي  مسلح  نيروهاي  بازنشستگي 
هاي سازمان و رسيدگي به وضعيت معيشتي، حقوقي و 
منزلت بازنشستگان پرداخت و يادآور شد: بدنبال پيگيری 

هائی که از سوی سازمانهای نيروهای مسلح، ستاد کل 
و سازمان تامين اجتماعی از مجلس شورای اسالمی، 
معاون اول رئيس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و... 
حقوق  افزايش  احتمال  موضوع  اخيراً  گرفته،  صورت 
شاغلين و بازنشستگان مطرح شد و جلساتی به منظور 
برآورد و تامين اعتبار مورد نياز صورت گرفت؛ ولی تا 
کنون اعتباری برای اعمال اين افزايش از سوی دولت 

محترم صورت نگرفته است.
با  بازنشستگان  حقوق  سازي  همسان  مورد  در  وي 
شاغالن گفت: همسان سازي حقوق بازنشستگان در حد 
90درصد حقوق شاغلين صورت گرفت و افرادي را که 

تا بهمن ماه ۱400 بازنشسته شده اند را شامل گرديد .
وی اضافه کرد: قانون همسان سازی) متناسب سازی( 
از سوی دولت محترم از مجلس پس گرفته شده و هنوز 
وضعيت آن نامشخص است. بدليل پيش بينی اعتبار 
همسان سازی تا بهمن ماه سال ۱40۱، کارکنانی که از 
اين تاريخ به بعد بازنشسته می گردند مشمول همسان 
سازی نشده و بر اساس ميانگين 24 ماه خدمت حقوق 
دريافت می کنند و اين افراد ازحقوقی پائين تر نسبت 
به ساير بازنشستگان همتراز برخوردارند. لذا دنبال اين 

هستيم که مصوبه قبلی را يکسال ديگر تمديد کنيم.
سردار گودرزی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره 
و  رفاهی  خدمات  حوزه  در  گرفته  صورت  اقدامات  به 
تامين اعتبار وام و تسهيالت، نيز گفت: در سال گذشته 
با اعتباری معادل 5 هزار ميليارد  در اقدامی بی سابقه 

تومان به ۱88 هزار نفر از بازنشستگان وام پرداخت شد 
ليکن بدليل عدم تصويب تبصره ۱6 در قانون بودجه 
کل کشور در سال ۱40۱و عدم پيش بينی اعتبار برای 
اين تسهيالت، با هماهنگی ستادکل و از طريق بانک 
مرکزی و بانک سپه اعتباری را برای تامين وام پيش 
واگذاری  روش  از ۳  و  گذشته  ماه  از  که  کرديم  بينی 
به ادارات کل سابای استان، کانون های بازنشستگان و 
پرداخت متمرکز بخشی نيازهای اعضای وابسته مرتفع 

خواهد شد.
وی در خصوص عدم پرداخت وام ازدواج نيز گفت: بدليل 
مشکل سقف اعتبار برای مزدوجين سال ۱40۱ وام 40 
ميليون تومانی ازدواج پرداخت نمی شود و بدنبال جبران 
وام ازدواج برای مزدوجين سال گذشته به تعداد 4000 

نفر هستيم.  
تصريح  مسلح   نيروهاي  بازنشستگي  سازمان  رئيس 
کرد: در سالجاری بدنبال تامين اعتباری به ميزان يکصد 
ميليارد تومان برای وام اشتغالزائی فرزندان بازنشستگان 

هستيم.
سردارگودرزی در ادامه درخصوص مطالبات بازنشستگان 
از سابا گفت : تعدادی از بازنشستگان عزيز از سال ۱۳68 
مطالباتی از سابا داشتند که در اولين گام و در ماه گذشته 
باالی  بزرگوار  پيشکسوتان  به  را  مطالبات  از  بخشی 
از سابا و جانبازان  يتيم حقوق بگير  80سال و فرزندان 
باالی 50درصد جانبازی پرداخت کرديم و اميدواريم روند 

اين پرداخت هاسرعت بيشتری بگيرد.
ادامه در صفحه 5
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سردار نوري نژاد معاون هماهنگ کننده فراجا و رياست 
مجمع، درچهارمين نشست مجمع نمايندگان دوره چهار 
کانون بازنشستگان انتظامي ج. ا.ايران طي سخناني گفت: 
در نشست ابتدای سال مجمع بررسی صورت های مالی و 
ترازنامه کانون و انتخاب بازرس قانونی بيشترين زمان را 
به خود اختصاص داد و امکان مذاکره رو در روی بيشتر با 
نمايندگان و دريافت نظراتشان راجع به ساير موضوعات 
پيشنهاد  لذا  نکرده،  فراهم  را  به مجمع  اساسی محول 
می کنم برای نشست بعدی مجمع که به منظور تصويب 
برگزار می شود،  کانون  و سياست های کالن  ها  برنامه 
حتماً اين امر مورد توجه قرار گيرد و زمان کافی برای 
اخذ نظرات و پيشنهادات اعضای مجمع اختصاص يابد تا 
عالوه بر بحث در مورد دستور جلسه وقت آزادی را برای 

نمايندگان محترم پيش بينی نمائيم.
وی در ادامه با اشاره به دغدغه نمايندگان در مورد وضعيت 
معيشت بازنشستگان، گفت: همکاران بازنشسته ما باتوجه 
به شرايط اقتصادی در تنگنا و مضيقه هستند و مراجعاتی 
که به نمايندگان عزيز می شود، مزين اين امر است و کم 
و پيش ما هم درجريان هستيم و اين موارد را رصد می 
کنيم و فراجا هم به جد تالش می کند تا اين مشکالت 
را به مراجع تصميم گيرنده منتقل و در حد توان نيز خود 
در اين بخش کمک کند. البته بايد توجه داشته باشيم که 
ارتباط ما با بدنه و جامعه هدف ضعيف است و اقدامات 

خوبی که انجام می شود به دليل ضعف در ارتباط مناسب 
و سريع به خوبی به مخاطبان ارائه نمی گردد. که بايستی 
ببريم و  بين  از  تاحدممکن  را  نقيصه  اين  تالش کنيم 
به گوش جامعه  را  کارهای خوبی که صورت می گيرد 

بزرگ بازنشستگان برسانيم.
سردار نوری نژاد با تاکيد بر  بيانات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی ( درخصوص جهاد تبيين گفت :  وظيفه 
همه ماست که اوضاع و شرايط کلی و مسائل موجود 
و خدمات ارائه شده و عملکرد از سوی فراجا و ستادکل 
نيروهای مسلح و کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ايران 
که درحال انجام است را به نحو مطلوب اطالع رسانی 

کنيم. 
مسکن  و  معيشت  فراجا  کننده  هماهنگ  معاون 
بازنشستگان را دو اولويت اصلی حال حاضر عنوان کرد 
و گفت:  اميدواريم بتوانيم در بخش مسکن و مشکالت 
مالي کمک هايي داشته باشيم هر چند که تهيه مسکن 
بسيار سخت شده است اما با تسهيالت کد 62 که برخي از 
بازنشستگان را هم شامل مي شود اميدواريم در اين جهت 

اقدامات خوبي صورت گيرد.
وی اضافه کرد: ساخت خانه های سازمانی برای کارکنان 
برای  سال  در طول  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  فراجا 
احداث 4 تا 5 هزار خانه سازمانی برنامه ريزی شده  و تا 
۱0 سال آينده قرار بر احداث 60 هزار خانه سازمانی است.

در خصوص  بانک سپه  با  به  مذاکره  نژاد  نوری  سردار 
اعطاء وام اشاره کرد و گفت: با وجود اينکه در رديف های 
اليحه بودجه، اعتباری برای اختصاص وام به کارکنان و 
بازنشستگان نيروهای مسلح پيش بينی شده بود، ولی در 
قانون بودجه اعتباری برای اين تسهيالت در نظرگرفته 
نشده که با پيگيری های ستاد کل و هماهنگی با بانک 
مرکزی مبالغ محدودی برای تسهيالت کارکنان از طريق 
بانک سپه منظور شده است که سهم هر يک از سازمانها 

و کانونهای بازنشستگان مشخص و معلوم است.
رئيس مجمع در خصوص برنامه هاي فرهنگي و زيارتي 
هم گفت: مرکز خانواده فراجا برنامه هاي خوبي پيش 
بينی کرده که انتظار مي رود با اجرايي شدن اين برنامه 
ها اقدامات قابل توجهي در زمينه سفرهاي زيارتي براي 

بازنشستگان عزيز فراهم شود.
سردار نوري نژاد از نمايندگان کانون خواست که نظرات و 
پيشنهادات خود را در خصوص اطالع رساني و حل مسائل 
و مشکالت موجود در کانون ها ارائه دهند و مديريت 

کانون را کمک کنند.
معاون هماهنگ کننده فراجا در پايان با اشاره به مطالبات 
عزيزان  مرخصي  معوقات  پرداخت  گفت:  بازنشستگان 
بازنشسته را با تالش انجام شده به روز کرديم و درصدد 
هستيم که سنوات خدمتي را هم هر چه زودتر پرداخت 

کنيم.

اخـبــار

سردار نوری نژاد : توجه به ارتباط بيشتربا پيشکسوتان 
بايستی در دستور کار قرار گيرد

چهارمين نشست مجمع نمايندگان دوره چهار کانون بازنشستگان انتظامي ج. ا.ايران



مرداد 1401 ـ سال دهـم

5 شماره 69

بازنشستگان  کانون  نمايندگان  جمع  در  شرفي  سردار 
انتظامي ج. ا.ايران گفت: خوشبختانه امروز شاهد تالش 
به  خدمات  هاي  برنامه  و  اهداف  راستاي  در  کانون 
مجموعه بازنشستگان هستيم که اين خود نقطه عطفي 
دلسوزي  با  همراه  نشاط  پويايي،  باشد.  مي  کانون  در 
از زمان حضور سردار جعفري نسب در کانون مشاهده 
را  بازنشستگان  کام  آن  نتايج  اميدواريم  که  مي شود، 

شيرين کند.
جعفری  سردار  و  مديره  هيأت  فعاليت  شروع  زمان  از 
شجاعانه،  حالت  به  منفعالنه  حالت  از  کانون  نسب، 
مقتدرانه و مطالبه گرانه درآمده و اين رويکرد نشانه و 
عالئم توفيقات بيشتری است که نصيب بازنشستگان 

خواهد شد.
پايان  پاداش  مطالبات  به  کانون  مديره  هيأت  رئيس 
خدمت بازنشستگان اشاره کرد و گفت:  سردار فرمانده 
پرداخت  دنبال  جد  به  ج.ا.ايران  انتظامی  کل  محترم 
مطالبات عزيزان هستند و اميدوارم هر چه زودتر اين 
امر تحقق يابد و ما هم بر اساس وظيفه پيگير بوده و 

خواهيم بود.
به  قبلی مجمع،  از نشست های  گزارشی  ارائه  با  وی 
برای نشست عمومی  بينی شده  دستور جلسات پيش 
رفع  و گفت:  اشاره کرد  العاده و عمومی عادی   فوق 
مشکالت و موانع فعلی در امور اداری کانون و ارجاع 

غير  مؤسسات  و  شرکتها  ثبت  کل  اداره  به  اساسنامه 
تجاری و درج در روزنامه رسمی، ضرورت طرح موضوع 
ستاد  سوی  از  قبلی  شده  ابالغ  اساسنامه  تصويب 
»کانون  از  کانون  عنوان  تغيير  و  مسلح  نيروهای  کل 
بازنشستگان نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران« 
اسالمی  جمهوری  انتظامی  بازنشستگان  »کانون  به 

ايران« از جمله برنامه های اين نشست است.
سردار شرفی در بخش ديگری از سخنانی خود  با تاکيد 
بر اينکه هر مقدار کار و فعاليتی را که مسئولين فراجا، 
کانون و مراجع مربوطه برای تقدير از ايثارگری های 
فی سبيل اهلل بازنشستگان انجام می دهند، پاسخگوی 
زحمات و تالش های آنان نخواهد بود، تصريح کرد: 
فراجا و مسئولين آن در صدد رفع بسياری از مشکالت 
اعتبار  تامين  با  وابسته  اعضای  منزلتی  و  معيشتی 

بازنشستگان،  مطالبات  پرداخت  معيشتی،  کاالی  سبد 
و  رفاهی  های  برنامه  برای  جداگانه  اعتبار  اختصاص 

حمايتی و فرهنگی پيش بينی شده است..
سردار شرفي به اقدامات انجام شده توسط دستيار ويژه 
فرماندهي در امور اعضاي وابسته هم گفت : اعتباري 
به عنوان مکمل برنامه هاي کانون در دستياري در نظر 

گرفته ايم که انشاءاهلل به زودي محقق خواهد شد.
جانشين معاونت هماهنگ کننده فراجا در ادامه سخنان 
انقالب  دشمنان  خصمانه  اقدامات  تشريح  به  خود 
پرداخت و گفت: معاندين هيچگاه بخاطر رفاه، معيشت 
و منزلت بازنشستگان در رسانه ها و فضای تبليغاتی به 
و جايگاه  اگر عنوان  و  نخواهند کرد  ما  صحبت  نفع 
بازنشستگان را مورد سوء استفاده قرار می دهند برای 
دستيابی به اميال  پليد خودشان است. بنا بر اين جا دارد 
که از ظرفيت خبرگی و نخبگی بازنشستگان برای دفع 
تبليغات سوء دشمنان استفاده کرد و اين فضای مسموم 
را مديريت کنيم تا اعتبار و جايگاه نيروهای مسلح و 

بازنشستگان محترم همچنان مستحکم بر جا بماند.
سردار شرفي در پايان در خصوص چهار نشست قبلي 
و مصوبات صورت گرفته توضيحاتی داد و درخصوص 
اهداف جلسه هم گفت: در جلسه امروز تصويب ترازنامه، 
انتخاب بازرس قانوني و تغيير عنوان کانون در اساسنامه 

است که بايستي به آن پرداخته شود.

که  بازنشستگان  يتيم  فرزندان  اين که  به  اشاره  با  وی 
دارای سن زير۱5سال هستند از ماه آينده در طرحی بنام 
» طرح حمايت از ايتام« تحت پوشش ويژه قرار خواهد 
به صورت  آسان  ازدواج  کرد: طرح  خاطرنشان  گرفت، 
سال  دوم  ماهه   6 در  محروم  استان   ۱0 در  آزمايشی 
مستمری  فرزندان  طرح  دراين  که  شد  خواهد  اجرايی 
بگير و فرزندانی که به دليل مشکالت مالی امکان ازدواج 
برايشان ميسر نيست با تامين بخشی از جهيزيه به مبلغ 
ازدواج  مراسم  برگزاری  نيز  و  تومان  70ميليون  حدود 

تحت پوشش ازدواج آسان قرار خواهند گرفت.
رييس سازمان بازنشستگی درخصوص مزايای مناطق 

ماده)۱28(  بند)ج(  با  رابطه  در  گفت:  هم  عملياتی 
مناطق  مزايای  موضوع  و  توسعه  ششم  برنامه  قانون 
عملياتی،مفاد اين قانونی داللت بر پرداخت فوق العاده 
صرفا  و  است  عملياتی  منطقه  در  شاغل  کارکنان  به 
مشمول زمان جنگ نيست. با وجود اينکه تا کنون دو 
بار استفساريه صورت گرفته و مجلس شورای اسالمی 
و شورای نگهبان با پرداخت اين مزايا به شاغلينی که در 
زمان جنگ در اين مناطق حضور داشته اند، نظر قاطعی 
برای تسری اين قانون وجود ندارد و اين موضوع برای 
به   مجامع حقوقدانان معاونت حقوقی  بيشتر  بررسی 
رياست  محترم جمهوری ارجاع شده است. در هر صورت 

ما بطور جدی بدنبال تسری اين قانون به بازنشستگان 
نيروهای مسلح هستيم.

سردار گودرزی در پايان با اشاره به اينکه بزودی سابا هتل 
4 ستاره ای با 86 دستگاه سوئيت را در مشهد مقدس 
افتتاح خواهد کرد که در نظر است با تعيين سهميه برای 
استان ها اين امکانات رفاهی را به صورت تقريباً رايگان 
در اختيار بازنشستگان قرار دهد گفت : همه تالش ساتا 
و  ارتباط خوب  در  استانها  ادارات کل ساتای  و  و سابا 
صميمانه و تنگاتنگ با کانون ها و ايجاد هم افزائی در 
ارائه خدمت می باشد و الحمدهلل هيچ نقطه اختالفی بين 

ادارات کل با کانون ها وجود ندارد.

اخـبــار

ادامه ازصفحه ۳

سردار شرفي : پويايي، نشاط همراه با دلسوزي از زمان حضور 
سردار جعفري نسب در کانون مشاهده مي شود

چهارمين نشست مجمع نمايندگان دوره چهار کانون بازنشستگان انتظامي ج. ا.ايران
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اخـبــار

در حاشيه نشست نمايندگان مجمع کانون بازنشستگان 
انتظامی ج.ا.ايران، گفت و گو کوتاهی با سردار کاکاوند 
در خصوص برنامه های جديد دستياری فرمانده انتظامی 
ج.ا.ايران در امور اعضای وابسته انجام داديم، که ماحصل 

آنرا می خوانيد.
مهم ترين اولويت حوزه دستياری فرمانده انتظامی ج.ا.ايران در 
امور اعضای وابسته برای بازنشستگان در سال جديد چيست؟

از مهمترين برنامه های ما در بحث امور اعضای وابسته، 
ايجاد يک هم افزايی در درون سازمان و فراجا برای رفع 

مشکالت درون سازمانی اعضای وابسته است. در تالش 
هستيم تعاملی با سازمان های دخيل در امر پيگيری امور 
اعضای وابسته از جمله سابا و ستادکل و ساير دستگاه ها 

ايجاد کنيم.  
همچنين بحث معيشت اعضای وابسته و رسيدگی ويژه به 
معسرين از طريق ايجاد تعامل با ادارات کل بازنشستگی 
نيروهای مسلح، نيروی انسانی استانها و کانون استانها به طور 
ويژه مدنظر ماست. اميدواريم بتوانيم در سال ۱40۱ قدم های 

بلند تری در جهت رفع مشکالت اين عزيزان برداريم
عنوان  به  بازنشستگان  از  برخی  به  يارانه  پرداخت  عدم 
دغدغه مطرح است، بفرماييد پيگيری های فراجا در اين 

خصوص در چه مرحله ايست؟ 
سال 98  از  قبل  که  عزيزانی  پرونده  اينکه  به  توجه  با 
بازنشسته شدند به دولت ارسال شده بود جمع زيادی از 
عزيزان وابسته ما از دريافت يارانه محروم شدند. پيگيری 
هايی از سوی انتظامی کل کشور، حوزه دستياری، کانون، 
ستاد کل انجام گرفت و خوشبختانه اتفاقات خوبی در اين 
حوزه خواهد افتاد. همکاران ما در حوزه دستياری پيگير اين 

موضوع هستند تا بتوانند حق اين عزيزان را بگيرند.
بحث مسکن موضوع ديگری است که شرايط زندگی را 
برای برخی پيشکسوتان سخت کرده است، تدبيری دراين 

خصوص مدنظر است؟
بله، پيشبينی هايی از سمت بنياد تعاون و همچنين سازمان 
بازنشستگی صورت گرفته است و ما هم پيگيريم تا مشکل 

مسکن بازنشستگان رفع بشود
در بحث اشتغال زايی فرزندان تعامالتی با هسته گزينش 

فراجا وجود دارد؟ آيا برنامه ای در اين خصوص داريد؟
تعامالتی با گزينش انتظامی ج.ا.ايران صورت گرفت و  در 
حدود هزار نفر از فرزندان بازنشسته جذب شدند. پيگير 
افزايش پيدا کند و  هستيم در سال های آتی اين عدد 
مشکل اشتغال فرزندان بازنشسته خصوصا در درون سازمان 

فراجا به شکلی حل شود. 
در بحث برون سپاری هم کارهايی انجام شده و پيگير اين 
موضوع چه از کانال دستياری و کل مجموعه فراجا به ويژه 
معاونت طرح برنامه و بودجه هستيم انشاهلل اتفاقات خوبی 

هم در اين حوزه خواهد افتاد.

تصويب اساسنامه ابالغی توسط نمايندگان در 
نشست فوق العاده مجمع 

اساسنامه ابالغی توسط نمايندگان در نشست فوق العاده 
مجمع تصويب شد.

گفتنی است پيرو ابالغ اساسنامه کانون در آذر ماه سال 
۱۳98 توسط ستاد کل ن.م. و بدليل عدم ثبت آن در اداره 
کل ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاری و درج در روزنامه 
افتتاح  رسمی و به تبع آن ايجاد مشکالت اداری برای 
حساب با امضای رياست جديد کانون، موضوع ضرورت 
در  نمايندگان  توسط  ابالغی  اساسنامه  تصويب  و  تاييد 
نشست فوق العاده مجمع مطرح گرديد و با آراء اکثريت 
نمايندگان حاضر مقرر گرديد ثبت اين اساسنامه در اداره 
کل ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاری و درج در روزنامه 
رسمی پيگيری و در آينده و با ابالغ اصالحيه اساسنامه از 
سوی ستاد کل ن.م.، مراتب در نشست فوق العاده بعدی 

به تصويب برسد.
تغییر عنوان کانون بازنشستگان ناجا

در ادامه بدنبال تغييرات ساختاری فراجا و تغيير در عنوان 

اين سازمان، از آنجا که عنوان کانون در روزنامه رسمی 
کشور”کانون بازنشستگان نيروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ايران درج گرديده بود، با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب 
اکثريت اعضای مجمع مقرر گرديد عنوان کانون بازنشستگان 
قبلی  عنوان  جايگزين  ايران  اسالمی  انتظامی جمهوری 
گرديده و پيگيری الزم برای ثبت در اداره کل ثبت شرکتها 

و مؤسسات غير تجاری و روزنامه رسمی کشور انجام شود.
بررسی و تصويب ترازنامه و 

صورت های مالی
بررسی و تصويب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به پايان 
سال ۱400 کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا. ايران از ديگر 

موضوعاتی بود که در ادامه نشست مجمع  صورت گرفت.
در اين بخش از نشست، ابتدا نماينده مؤسسه حسابرسی و 
خدمات مديريت صدر، گزارش اين مؤسسه و نتيجه حاصله 
از بررسی صورت های مالی سال ۱400 کانون را قرائت 
و باستثنای آثار احتمالی مندرج در بند 4 صورتهای مالی 
بازنشستگان  کانون  مالی  وضعيت  زير(، صورت  )بشرح 
انتظامی ج.ا. ايران در تاريخ 29 اسفندماه ۱400 را از تمام 

جنبه های با اهميت و طبق استانداردهای حسابرسی تعيين 
شده بنحو مطلوب تشخيص دادند. 

گزارش  ارائه  ضمن  نيز  کانون  قانونی  بازرس  ادامه  در 
عملکرد مديريتی)برنامه( کانون در سال ۱400 به تشريح 
صورت های مالی و ترازنامه اين سال پرداخته و ضمن 
تأکيد بر رفع معايب مندرج در گزارش حسابرس مستقل، 
توصيه های کارشناسی خود را برای رعايت آنها در سال 

مالی ۱40۱ اعالم کردند.
انتخاب بازرس قانونی کانون

آخرين برنامه نشست مجمع نمايندگان کانون، انتخاب بازرس 
قانونی کانون بود. در ابتدای اين برنامه نشست، ابتدا سه 
داوطلب پيشنهادی هيئات مديره کانون - آقايان بازنشسته 
غالمرضا ترابيان، حسن سهرابی و عباس عباس زاده- ضمن 

معرفی، روزمه فعاليت ها و تجارب خود را ارائه کردند.
پس از رای گيری مجمع نمايندگان کانون، آقايان عباس 
عباس زاده و غالمرضا ترابيان به ترتيب به عنوان بازرس 
اصلی و علی البدل برای دورۀ تير ماه ۱40۱ تا تير ماه ۱402 

انتخاب شدند.

گفت و گو با سردار کاکاوند دستيار فرمانده کل انتظامی ج.ا.ايران در امور اعضای وابسته:

از مهم ترين برنامه های ما هم افزايی در درون سازمان و فراجا در رفع مشکالت اعضای وابسته است

ادامه از صفحه 5
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اخـبــار

در حاشيه نشست نمايندگان مجمع کانون بازنشستگان 
در  گودرزی  سردار  با  گويی  و  گفت  ج.ا.ايران،  انتظامی 
خصوص برنامه های دردست اجرای سازمان بازنشستگی 
نيروهای مسلح و سواالت و ابهامات پيشکسوتان مصاحبه 
ای انجام داديم که نظر عالقه مندان را به آن جلب می 

کنيم.
پيگيری های سازمان بازنشستگی های نيروهای مسلح در 
خصوص بحث يارانه ها برای آن دسته از عزيزانی که هنوز 

يارانه دريافت نکرده اند در چه مرحله ايست؟ 
پيگيری های مختلفی با مراجع ذيربط از جمله ستاد کل، 
وزارت رفاه  ... انجام شد. با اين پيگيری ها، يارانه تعدادی 
از عزيزان پرداخت شد. يارانه گروهی نيز به حسابشان 
واريز شده است اما هنوز قابل برداشت نيست. آنچه در 
حال حاضر همکاران ما در وزارت رفاه عنوان می کنند اين 
است که  هر فرد بازنشسته ای که يارانه دريافت نکرده،  
بايد وارد سايت وزارت رفاه شده و از آنجا اعتراض خود 
را اعالم نمايد. البته به اين معنی نيست که ما پيگيری 
نمی کنيم اما حتما بايد خود اعضا وارد سامانه شوند و 

اعتراضشان را مطرح کنند.
موضوعی که در بحث يارانه مطرح می شود اين است 
که تمامی شاغلين نيروهای مسلح در حال حاضر از يارانه  
بهره مند می شوند چرا اين امکان برای بازنشستگان فراهم 

نيست؟
اطالعات شاغلين در اختيار ستادکل نيروهای مسلح است 
و يارانه آنها نيز از اين طريق اقدام می شود ولی اطالعات 

بازنشستگانی که دو سال از زمان بازنشستگی آنها می 
گذرد در اختيار سامانه وزارت رفاه قرار می گيرد و براساس 
تصميماتی که برای کل کشور در نظر می گيرند برای آنها 

نيز تصميم گيری می شود.
بازنشستگان همسان سازی  از دغدغه های  يکی ديگر 
حقوق است، اين موضوع به کجا رسيده و آيا اين مسئله 

همسان برای سال های آينده تحقق پيدا می کند؟
چيزی که قرار بود در همسان سازی اتفاق بيفتد حقوق 90 
درصدی بازنشستگان نسبت به حقوق شاغلين بود که در 
حال حاضر اين وضعيت وجود دارد. يعنی امروز اطالعاتی 
که ما درباره حقوق شاغلين از ستاد کل داريم و حقوقی که 
به بازنشستگان پرداخت ميکنيم 90 درصد حقوق شاغلين را 

دريافت می کنند.
آخرين وضعيت ارتقای حقوقی در اسفند ماه سال گذشته 
بود که وقتی حقوق شاغلين به ميزانی اضافه شد ما به اين 
نتيجه رسيديم که حقوق بازنشسته از 90 درصد در حال کم 
شدن است، لذا افزايشی که برای شاغلين انجام شده بود  
آن افزايش را  برای بازنشستگان نيز عملياتی  کرديم . البته 
ما هنوز نتوانستيم اعتبارات اين موضوع را از سازمان برنامه 

دريافت کنيم ولی پيگيری هايی در حال انجام است.
بحث ديگر هم بحث قانون همسان سازی است که دولت 
به داليلی از مجلس پس گرفته و قرار است  بررسی های 
الزم را انجام دهند. ما خيلی نگرانی درباره همسان سازی 
نداريم چون همسان سازی درحال اجراست هرچند  مسئله 

قانونی هم بايد تعيين تکليف شود.
 20 تفاوت  شود  می  مطرح  حقوق  درباره  ديگر  مسئله 
درصدی حقوق  بازنشستگان لشکری نسبت به کشوری 
است با توجه به افزايشی که بازنشستگان کشوری داشتند آيا 
ما نيز بايد شاهد افزايش حقوق بازنشستگان لشکری باشيم؟

ما نسبت به حقوق شاغلين محاسبه می کنيم نه نسبت به 
حقوق بازنشستگان کشوری. آخرين افزايشی که در اسفند 
ماه برای شاغلين انجام شد عمال 20 درصد افزايش حقوق 
شاغلين نسبت به حقوق شاغلين کشوری انجام شده است 
ما هم 90 درصد حقوق شاغلين را پرداخت می کنيم لذا از 

نظر ما 20 درصد هم عملی شده است.
اعطای وام يکی از برنامه های دائمی سازمان بازنشستگی 
و کانون ها می باشد آيا برای برون رفت از مسائل اقتصادی 

سابا طرح های ديگری به جز وام در نظر دارد؟ 

موضوع معيشت يکی از مسايل و مشکالت مهم است 
که ما به شدت پيگيری می کنيم. در اين ارتباط يکی از 
موضوعات مهم بحث حقوق است که در مراجع مختلف 
پيگيری می شود. ممکن است تصميمات مختلفی را درباره 
اين موضوع بگيرند ولی در حد بحث است اگر اتفاقی بيفتد 

حتما اطالع رسانی می شود.
در بحث وام  امسال پيگير اعطای وام به حدود 60-50 هزار 

نفری هستيم که تابحال وام دريافت نکرده اند.
يکی از موضوعات مهم برای بازنشستگان بحث اشتغال زايی 
فرزندان است اين ميزان وام نه برای کسانی که شغل دارند 
محسوس و قابل تامل است و نه برای کسانی که می 
خواهند شغلی را ايجاد کنند مضاف بر اين که بازنشستگان 
نتوانستند کسب و کاری را در ذهنشان بپرورانند آيا سابا در 

اين رابطه برنامه هايی دارد؟
چون سال گذشته وام اشتغال زايی قطع شده بود  انشاهلل 
در يکماه آينده بحث وام اشتغال فرزندان بازنشستگان دوباره 
راه اندازی خواهد شد . ما در مسير اعطای وام به دنبال ايجاد 
شغل هستيم، لذا در اين ارتباط  مذاکراتی با مراکز آموزشی 
در حال انجام است تا فرزندان بازنشستگان نيروهای مسلح 
ج.ا.ايران بتوانند آموزش های فنی حرفه ای ببينند تا زمينه 

ايجاد شغل برايشان فراهم شود.

در پايان، خبر خوش شما برای بازنشستگان چيست؟
خبری که می توانم بدهم اين است که يک، اينکه سفر 
آسان يا تقريبا سفر رايگان برای تعدادی از بازنشستگانی که 
سطح معيشت شان پايين تر است برنامه ريزی کرده ايم. در 
اين طرح قصد داريم تفاهمنامه ای با يک هتلی در مشهد 
منعقد کنيم و به استانها سهميه بدهيم  تا در طول سال اين 

سفرها به صورت رايگان انجام شود.
بحث دوم ازدواج آسان فرزندان بازنشستگان است شرايط 
خوبی را برای ازدواج فرزندان بازنشستگان که نمی توانند 

جهيزيه تهيه کنند کمکی به تعداد محدودی انجام بدهيم.

يارانه، همسان سازی حقوق، وام های سال 1401، طرح مسافرت رايگان و ... 

در گفت گو با رئيس سازمان بازنشستگی نيروهای مسلح مطرح شد:
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گزارش تصويری از چهارمين مجمع نمايندگان دوره چهار کانون

اخـبــار


