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سردار مرادپور جانشین کانون:
تالش های معاونت فرهنگی خانواده به اعضای 

وابسته قابل تقدیر است

سردار جعفری نسب در دیدار با رئیس گزینش و 
استخدام فراجا:

انتظار داریم فرزندان بازنشستگان در مرحله جذب 
و استخدام حمایت شوند

سرداراشتري فرمانده کل انتظامي ج.ا.ایران:
هتل پارس مشهد مقدس تا پایان سال در اختیار 

پیشکسوتان انتظامي قرار مي گیرد
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کالم نور

استحکام بنیان 
خانواده در 

راه حل الهی است

هتل پارس مشهد مقدس تا پایان سال در اختیار 
پیشکسوتان انتظامی قرار می گیرد

مسأله ی »خانواده« که امروز یک مشکل اساسی در دنیاست، 
ازکجا ناشی می شود؟از نحوه ی نگرش به مسأله ی زن، یا از 
نگرش به ارتباط زن و مرد ... چرا خانواده که یک نهاد طبیعی 
و اساسی وجود بشری است، االن در دنیا این قدر دچار بحران 
است؛ به طوری که اگر کسی در دنیای به اصطالح متمدن غربی 
امروز، یک پیاِم ولو خیلی رقیقی درباره ی استحکام بنیان خانواده 
داشته باشد، از او استقبال میکنند؛ هم زنان استقبال می کنند، 
هم مردان استقبال می کنند، هم کودکان استقبال می کنند؟ اگر 
این یک قلم مسأله ی خانواده را شما در دنیا بررسی کنید و این 
بحرانی را که در مسأله ی »خانواده« وجود دارد، درست مورد 
توجه و کاوش قرار بدهید، می بینید که این ناشی از آن است 
که مسائل مربوط به ارتباطات دو جنس و همزیستی دو جنس 
و روابط دو جنس حل نشده، یا به تعبیر دیگری، نگرش، نگرش 
غلطی است. حاال ما که در مجموعه ی افکاری که مردان آنها 
را درست کرده اند، قرار می گیریم، می گوییم نگرش به مسأله ی 
زن درست نیست؛ میتوان گفت نگرش به مسأله ی مرد درست 
نیست - تفاوتی نمی کند - یا نگرش به کیفیت دو جنس، یعنی 

هندسه ی قرار گرفتن دو جنس، نگرش غلطی است.
 نارسایی ها زیاد و مشکالت فراوان است؛ عالج چیست؟ عالج 
این است که ما سراغ راه حل الهی برویم ... پیام وحی حاوی 
مسائل مهمی است؛ برویم ببینیم وحی دراین باره چه میگوید. 
وحی هم فقط به موعظه کردن بسنده نکرده، بلکه نمونه سازی 
کرده است. شما ببینید وقتی که خدای متعال می خواهد برای 
انسان های مؤمن در طول تاریخ نبوتها در قرآن مثالی بزند، 
می فرماید: »و ضرب اللَّ مثال للّذین امنوا امرأت فرعون«. در 
زمان موسی، این همه مؤمن بودند، این همه کسانی در راه ایمان 
تالش و فداکاری کردند؛ اما آن نمونه را اسم میآورد. این ناشی 
از چیست؟ آیا خدای متعال خواسته از زنان جانبداری کند؛ یا نه، 
مسأله چیز دیگری است؟ مسأله این است که این زن در اوج 
حرکت معنوی به جایی رسیده که فقط او را می شود مثال زد و 
الغیر. حاال این قبل از فاطمه ی زهرا)سالم اللَّ علیها( است؛ این 
قبل از مریم کبری )سالم اللَّ علیها( است؛ این متعلق به آن زمان 
است. زن فرعون، نه پیامبر است، نه پیامبرزاده است، نه همسر 

پیامبر است، نه در خانواده ی هیچ پیامبری بوده است. 
تربیت معنوی و رشد و بالندگی یک زن، او را به این جا  می رساند.

از مدیران و  دومین نشست صمیمی جمعی 
روسای شهربانی سابق با هیئت رییسه فراجا 
سردار اشتری فرمانده کل انتظامی ج.ا.ایران 

درسالن فجرستاد فرماندهی برگزارشد.

همزمان با سالگرد شهادت سرتیپ وحید دستگردی اولین 
رییس شهربانی بعداز پیروزی انقالب اسالمی، دومین 
نشست صمیمی جمعی از مدیران و روسای شهربانی 
سابق با هیئت رییسه فراجا سردار اشتری فرمانده کل 
انتظامی ج.ا.ایران، سردار قنبری رییس پلیس آگاهی،سردار 
اسکندری معاون حقوقی و امور مجلس، سردار جعفری 
نسب رییس کانون بازنشستگان انتظامی، سردار کاکاوند 
دستیار فرمانده در امور بازنشستگان و جمعی از فرمانده هان 

درسالن فجرستاد فرماندهی برگزارشد.
در این نشست که به صورت برخط و همزمان در۱۰استان 
ج.ا.ایران  انتظامی  فرمانده  اشتری  سردار  گرفت،  انجام 
در سخنانی گفت: حقیقتا برگزاری چنین نشست های 
صمیمانه با پیشکسوتان انتظامی برای بنده روحیه افزا و 
ارزشمند است؛ از تجربیات گرانبهای شما عزیزان بهره مند 
می شوم و حضورتان در این نهاد انقالبی و پاسدار ارزش ها 
و دستاوردهای نظام اسالمی، برای تک تک ما برکت است.

وی با بیان اینکه افتخار هر سازمان و نهاد به پیشینه خود 
است، تاکید کرد: شما پیشکسوتان و اعضاء وابسته، افتخار 

انتظامی و خالق لحظات غرورآفرینی هستید.
فرمانده کل انتظامی ج.ا.ایران اضافه کرد: شما عزیزان 
ذخیره ارزشمندی برای مجموعه عظیم انتظامی هستید و 
همه ما در قبال شما احساس وظیفه و دین می کنیم، می 
دانیم که مدیون رشادت ها و دالورمردی های شما عزیزان 

در عرصه صیانت از امنیت کشور هستیم.

سردار اشتری با اشاره به نقش آفرینی نیروهای ژاندارمری، 
کمیته انقالب اسالمی و شهربانی در دوران دفاع مقدس و 
پس از آن تاکید کرد: رشادت و ایثارگری های شما عزیزان 
در حفظ و حراست از امنیت کشور هرگز فراموش نمی شود؛ 

شما عزیزان هویت، شناسنامه و سند افتخار ما هستید.
این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به دانش و تجربه گرانبهای پیشکسوتان و اعضاء 
وابسته انتظامی تاکید کرد : معتقدم که خاطرات غرورآفرین 
و تجربیات گرانبهای شما عزیزان در جریان ماموریت های 
متنوع، گسترده و پیچیده، بایستی مکتوب شود و چه بسا 
این مکتوبات به عنوان منابع آموزشی در مراکز آموزشی و 

دانشگاهی بهره برداری شود.
فرمانده انتظامی کشور در بخشی دیگری از سخنان خود 
با اشاره به رویکرد فراجا در تکریم و تجلیل بازنشستگان و 
اعضاء وابسته انتظامی مطرح کرد: مجموعه انتظامی کشور 
همواره متعلق به شما عزیزان پیشکسوت و اعضاء وابسته 
انتظامی است و بدانید که همه ظرفیت های فراجا اعم از 
امکانات درمانی و بهداشتی، اماکن رفاهی، ورزشی، تفریحی 

و خدماتی در اختیار شما عزیزان می باشد.
به منظور خدمت به بازنشستگان  عزیز انتظامی مقررشد 
هتل ۵ستاره پارس تاپایان سال جاری در اختیار اعضای 
وابسته وخانواده محترم این عزیزان قرارگیرد و پیشکسوتان 

گرانقدرباخانواده مهمان امام رضا)ع(باشند.
پیشکسوتان انتظامی شناسنامه و تاریخچه 

فراجا هستند
انتظامی  پیشکسوتان  اینکه  به  اشاره  با  سرداراشتری 
شناسنامه و تاریخچه فراجا هستند، تاکید کرد: بنده به 
تشکیل چنین جلساتی که باحضور عزیزان وابسته برگزار 
می شود بسیار عالقمند هستم و هر زمان فرصت پیش 

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار و حضور در 
دانشگاه امام حسن مجتبی )ع(

پیشخوان
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بیاید در این جلسات حضور و از نقطه نظرات و تجربیات 
عزیزان استفاده خواهم کرد.

فرمانده کل انتظامی ج.ا.ایران گفت:  عزیزان بازنشسته اعم 
ازشهربانی، ژاندارمری و کمیته انقالب اسالمی در طول 
انقالب و دفاع مقدس نیروهای انتظامی صحنه های زیبایی 
خلق کردند که باعث غرور و افتخار است و بایستی این 

ایثارگری ها جمع آوری و مستندسازی شود.
در ادامه سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا ضمن 
خیرمقدم به حضور پیشکسوتان شهربانی ،یاد و خاطره شهید 
وحید دستگردی و مرحوم امیر منعم که به تازگی دعوت حق 

را لبیک گفته است را گرامی داشت .

سخنرانی سه نفر از پیشکسوتان شهربانی سابق
در این نشست صمیمی امیر بازنشسته حجازی رئیس 
شهربانی سابق، سرهنگ بازنشسته پشنگ پور و سرهنگ 
بازنشسته رضا غنی لو، طی سخنانی ضمن ذکر خاطراتی، 
پیشنهاداتی را ارایه دادند که مورد ارزیابی و بررسی فرمانده 

کل انتظامی ج.ا.ایران قرار گرفت.
این گزارش حاکیست در پایان این نشست با اهدا لوح 
روسای  از  دستگردی  وحید  شهید  ازخانواده  وهدایایی 
شهربانی سابق، فرزند جانباز مرحوم امیر ارسالن منعم، 
خانواده شهیدعلی میرزاحسینی ، جانباز گروهبان یکم نبی 
الل شیخی مهرآبادی و آزاده عباس آدینه تقدیر به عمل آمد.

جمهوری  انتظامی  کل  فرمانده  اشتری  حسین  سردار 
سرود  از  رضایت  و  خشنودی  ابراز  با  ایران  اسالمی 
»پیشکسوتان انتظام« که توسط معاونت فرهنگی، اجتماعی 
و امور پژوهشی تهیه شده است، از دست اندرکاران این 

سرود قدردانی کرد.
با تدبیر سردار جعفری نسب رئیس کانون و به منظور تجلیل 
و احترام به همه پیشکسوتان عرصه های نظم و امنیت، 
سرود بازنشستگان انتظام با لحاظ قرار دادن هر سه سازمان 
قبل از ادغام و همچنین فراجا، نسبت به سفارش شعر و 

آهنگ و بهره گیری از تصاویر آرشیوی تهیه شد.
ژاندارمری  این سرود در جلسه دیدار روسا و فرماندهان 
سابق با سردار اشتری اجرا شد و ایشان ضمن ابالغ نکات 
اصالحی، عوامل دست اندرکار تهیه را مورد تفقد قرار دادند.

کانون  و سایت  کانال سروش  در  این سرود  اکنون  هم 
بازنشستگان قابل دسترسی است.

پیشکسوت بازنشسته محمد شهیری متولد ۱332 برای 
با  را  معلی  تا کربالی  از مشهد مقدس  مرتبه  ششمین 

دوچرخه رکاب زد.
وی از تاریخ 28 مرداد ماه از فریمان به مشهد مقدس و 

سپس به کربالی معلی مشرف گردید.
وی در تاریخ 27 شهریورماه با استقبال مسئولین انتظامی 
شهرستان فریمان و دفتر نمایندگی کانون در شهرستان 

فریمان وارد این شهرستان گردید.

سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان 
انتظامی ج.ا.ایران در دیدار با رئیس گزینش 
و استخدام فراجا بر لزوم حمایت از فرزندان 
استخدام  و  جذب  مرحله  در  بازنشستگان 

تاکید کرد.
جلسه تعاملی کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران با 
گزینش و استخدام فراجا با حضور سردار جعفری نسب 
رئیس کانون، سردار مرادپور جانشین کانون، سرهنگ 
کانون  رفاهی  خدمات  و  توانمندسازی  معاون  دانشجو 

برگزار شد.
این جلسه سردار جعفری نسب در سخنانی گفت:  در 
استخدام  فراجا،  محترم  رئیسه  هیئت  تدابیر  براساس 
فرزندان بازنشستگان همواره در اولویت بوده و پیشکسوتان 
بازنشسته به پاس سالها تالش در عرصه نظم و امنیت 
انتظار دارند، فرزندانشان در مرحله جذب و استخدام مورد 

حمایت قرار گیرند.
این  ج.ا.ایران  انتظامی  بازنشستگان  کانون  افزود:  وی 
فرزندان  استخدام  و  زمینه جذب  در  تا  دارد  را  آمادگی 

پیکشسوتان با گزینش و استخدام فراجا همکاری نزدیک 
داشته باشد.

و  رئیس گزینش  این جلسه سرهنگ دستور  ادامه  در 
استخدام فراجا ا اشاره به نگاه مثبت مجموعه در جذب 
فرزندان بازنشستگان گفت: از مهمترین مشکالت جذب 
این عزیزان، گاها سن باال، عدم تطبیق مدرک تحصیلی با 

مدارک موردنیاز و مسائل پزشکی است.
وی با اشاره به اینکه گزینش و استخدام فراجا در تالش 
است طرح عضویابی را در مسیر جذب نیرو مدنظر قرار 
دهد، افزود: در حال حاضر شیوه جذب عضوگیری است و 
متقاضیان با حضور در هسته های گزینش مسیر استخدام 
را طی می کنند. اما در تالشیم به سمت عضویابی حرکت 
کنیم تا در جذب جوانان متعهد و توانمند عملکرد مطلوب 

تری داشته باشیم.
سرهنگ دستور کانون های بازنشستگان را یکی از مراکز 
مهم برای همکاری در طرح عضویابی عنوان کرد و گفت: 
کانون ها می توانند به عنوان مرکز گزینش سیار عمل 
کنند و با دریافت کدعضویابی ما را در جذب نیروهای 

توانمند کمک کنند.
در پایان این جلسه توافق شد ضمن برگزاری یک همایش 
سراسری با حضور رئیس گزینش فراجا به منظور اشنایی 
کانون ها با نحوه و شرایط جذب و استخدام، همکاری 
های الزم برای رفع مشکالت احتمالی در مسیر جذب 

فرزندان بازنشستگان انجام گیرد.

سردار جعفری نسب در دیدار با رئیس گزینش و استخدام فراجا:

انتظار داریم فرزندان بازنشستگان در مرحله جذب و 
استخدام حمایت شوند

ادامه ازصفحه 2

تقدیر فرمانده کل انتظامي ج.ا.ایران از 
عوامل سازنده سرود بازنشستگان انتظام

پیشکسوت فریمانی از مشهد تا کربالمعلی 
را با دوچرخه رکا ب زد
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سردار مرادپور جانشین کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران 
به اتفاق معاون فرهنگی، اجتماعی و امور پژوهشی کانون با 
حضور در سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، با حجت االسالم 
والمسلمین یاری معاون فرهنگی خانواده کارکنان و امور 

اعضای وابسته دیدار کردند.
در این دیدار حجت االسالم والمسلمین یاری برنامه های معاونت 

فرهنگی خانواده در بخش اعضای وابسته را تشریح کرد.
وی گفت: یکی از برنامه های این معاونت، برگزاری سفرهای 
زیارتی است که طبق برنامه ریزی های انجام گرفته از مهرماه 
آغاز می شود و در نظر داریم در هر دوره 2۰۰ پیشکسوت 
بازنشسته به همراه خانواده )اعضای تحت تکفل( را به مشهد 

مقدس اعزام کنیم.
برگزاری  به  ادامه  در  یاری  والمسلمین  االسالم  حجت 
مسابقات قرآنی برای اعضای وابسته و خانواده های آنها اشاره 
کرد و گفت: براساس هماهنگی های به عمل آمده، مسابقات 
قرآنی برای اعضای وابسته از مدتی قبل در ۱۱ رشته آغاز و 
نفرات برتر شهرستان ها انتخاب شده اند. به زودی مسابقات 

استانی نیز برگزار خواهد شد.
در ادامه این نشست سردار مرادپور ضمن قدردانی از اقدامات 
معاونت فرهنگی خانواده کارکنان در خدمت به اعضای 
وابسته، گفت: کانون بازنشستگان در راستای تحقق اهداف 
و برنامه ها و خدمت به جامعه بزرگ بازنشستگان آمادگی 
هرگونه همکاری با معاونت فرهنگی خانواده را دارد و با توجه 
به ظرفیت خوب بازنشستگان در زمینه های مختلف فرهنگی 

می تواند معاونت را یاری کند.
در پایان این نشست، مقرر شد این جلسات  تداوم و همکاری 
های فی مابین در رده های مختلف به منظور تحقق هرچه 

بهتر و مطلوب تر برنامه ها گسترده تر شود.

اخـبــار

سردار جعفری نسب رئیس کانون، سردار مرادپور جانشین 
کانون، سرهنگ دانشجو معاون توانمندسازی و خدمات 
رفاهی کانون و سرهنگ عمادی جانشین کانون تهران 

بزرگ با بازنشسته قاسم عزیزی دیدار نمودند.
سردار جعفری نسب، بازنشستگان را مایه خیر و برکت 
برای خانواده بزرگ فراجا برشمرد و گفت: سربلندی و عزت 
انقالب ثمره زحمات همکاران بازنشسته است و بایستی 
قدر این موهبت را به نحو احسن دانست و از تجریبات این 

عزیزان به پیشبرد امور محوله بهره گرفت.
وی با اشاره به اینکه احترام به همکاران بازنشسته احترام 
به یک عمر زحمات خالصانه وخاضعانه آنان به مردم است، 
تصریح کرد: بازنشستگان در سال های خدمت، زحمات 
فراوانی را برای رشد و اعتالی نیروی انتظامی کشیده اند 

و ما امروز باید قدردان تالش های بی دریغ آن ها باشیم.
رییس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران ضمن درجریان 
ایشان دستور  و مشکالت  بیماری  قرار گرفتن وضعیت 

پیگیری صادر کرد.

دراین دیدارکه سرهنگ دانشجو معاون توانمندسازی و خدمات 
رفاهی کانون و سرهنگ عمادی جانشین کانون تهران بزرگ 
حضور داشتند، سردار جعفری نسب در سخنانی گفت: امنیت و 
آسایش امروزی ما، مدیون همت، مجاهدت و شهادت حماسه 
آفرینانی است که با نثار جان خود، درخت اسالم را آبیاری 

کردند و بر ای این ملت و کشور، عظمت آفریدند.
وی بر لزوم شناخت اهداف و ویژگی های شهیدان تأکید 
کرد و گفت: همه ما وظیفه داریم، تا راه شهدا را ادامه دهیم و 
در حد توان به بازماندگان شهدا، ایثارگران و جانبازان خدمت 

رسانی کنیم.
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران اضافه کرد: 
پدران شهدا دین خود را با عالیترین درجه به انقالب ادا 
کرده اند و الگوی پدران امروز در تربیت نسل جدید انقالبی 

با فرهنگ ایثار و شهادت هستند.
وی تصریح کرد: ما باید از خانواده شهدا، عزیزان جانباز، 
وصیت نامه شهدا و رفتار این عزیزان درس بیاموزیم و 

فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج دهیم.

دیدار رئیس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ا با 
بازنشسته قاسم عزیزی :

دیدار سردار جعفری نسب با پدر2شهید و یک جانباز
خانواده شهدا چشم و چراغ این مملکت هستند

جانشین کانون در دیدار با معاون فرهنگی خانواده کارکنان و امور اعضای وابسته فراجا:

تالش های معاونت فرهنگی خانواده به اعضای وابسته قابل تقدیر است

معاون فناوری اطالعات و ارتباطات کانون، گفت: 
قدرالسهم کسانی که در قید حیات نیستند و در حال حاضر، 
حقوق بگیر سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح نمی باشند، 
به دلیل نبود اطالعات کافی و همچنین عدم حضور وراث 
جهت تعیین تکلیف، تاکنون واریز نشده است و وراث 
قانونی این عزیزان می توانند جهت دریافت این مبلغ، به 
کانون بازنشستگان استان و یا شهرستان محل سکونت 

خود مراجعه نمایند.
مهندس نوید همراهی با اعالم این خبر گفت: پیامکی در 
خصوص نحوه دریافت قدرالسهم برای خانواده اعضای 
کانون بازنشستگان نیروهای مسلح )سابق( که به هر دلیل 
قطع حقوق می باشند و تاکنون قدرالسهم خود را دریافت 
نکرده اند ارسال شده است. این عزیزان می توانند با در 

دست داشتن مدارک کامل، جهت دریافت مبلغ قدرالسهم 
به کانون بازنشستگان محل سکونت خود مراجعه نمایند.

کانون  اعضای  قدرالسهم  تشریح  در  همراهی  مهندس 
بازنشستگان نیروهای مسلح سابق گفت: یکی از اقدامات 
مهم کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران، تعیین تکلیف 
قدرالسهم ۱82 هزار و 782 نفر از بازنشستگان و مستمری 
بگیرانی بوده است که از تاریخ ۱367/۰3/۰۱ تا ۱389/۱۰/۰۱ 
عضو کانون بازنشستگان نیروهای مسلح )سابق( بوده اند.

نوید همراهی در ادامه خاطرنشان کرد: وراث اعضایی که 
قدرالسهم به آنان تعلق گرفته است، می توانند با مراجعه به 
کانون استان محل سکونت خود و ارائه مدارک احراز هویت 
)شامل: تصویر کارت ملی متوفی، تصویر برگ فوت متوفی، 
تصویر برگ انحصار وراثت، تکمیل برگ درخواست، تکمیل 
برگ وکالتنامه و شماره شبا( درخواست خود را جهت دریافت 
مبلغ مذکور ارائه داده تا پس از بررسی، نسبت به واریز مبلغ 

قدرالسهم به حساب آنان اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه مبلغ مذکور برابر قانون حصر وراثت، 
بین کلیه وراث تقسیم می شود گفت: مبلغ قدرالسهم صرفًا 
مربوط به مستمری بگیر شخص متوفی نمی باشد و قانونًا 

تسویه حساب قدرالسهم اعضای متوفای کانون بازنشستگان نیرو های مسلح )سابق( به زودی پایان می یابد
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برگزاري جلسه تعاملي سردار 
جعفري نسب با رئیس سازمان 
علوم، تحقیقات و فناوري فراجا

بازنشستگان  کانون  رئیس  نسب  جعفری  سردار 
نظر  تبادل  و  بررسی  منظور  به  ایران  ج.ا.  انتظامی 
فناوری  و  علوم  جایگاه  ملی  همایش  خصوص  در 
در دفاع مقدس و همچنین زمینه های همکاری و 
بهره گیری از تجربیات پیشکسوتان در انجام امور 
علوم،  سازمان  رئیس  قصری  سردار  با  پژوهشی، 

تحقیقات وفناوری دیدار کرد.
سازمان  جانشین  افشار  سردار  که  جلسه  این  در 
بازنشسته  سرهنگ  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
صابونچی مدیر امور پژوهشی کانون حضور داشتند، 
برگزاری همایش ملی جایگاه  اهمیت  در خصوص 
همکاری  نحوه  مقدس،  دفاع  در  فناوری  و  علوم 
اجرای  و چگونگی  نحوه  و  این همایش  در  کانون 

پیش همایش، بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه سرهنگ بازنشسته صابونچی به عنوان 
نماینده کانون به منظور هماهنگی های بیشتر جهت 
برگزاری همایش ملی جایگاه علوم و فن آوری در 

دفاع مقدس معرفی شد.
با فراجا در زمینه  همچنین به منظور تعامل بیشتر 
پیمانی  امیر  ادغام،  از  قبل  نیروهای  استاد  بررسی 
اصلی به عنوان مسئول هماهنگ کننده ژاندارمری 
سابق، سرهنگ کرمی به عنوان مسئول هماهنگ 
سرهنگ  و  سابق  اسالمی  انقالب  کمیته  کننده 
جهانتاب به عنوان مسئول هماهنگ کننده شهربانی 

سابق معرفی شدند.

اخـبــار

کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا. ایران:

برابر گواهی حصر وراثت و سهم تعیین شده هر یک از 
ورثه، مبلغ مذکور می بایست بین آنها تقسیم شود.

مهندس همراهی در خاتمه با بیان اینکه جهت اطالع از 
مبلغ قدرالسهم و استعالم وضعیت پرداخت نیازی به تماس 
تلفنی یا مراجعه حضوری به کانون ها نیست، افزود : کلیه 
بازنشستگان، مستمری بگیران و خانواده محترم متوفیان 
می توانند جهت استعالم اطالعات قدرالسهم و همچنین 

وضعیت پرداخت آن، ))فقط و فقط(( شماره ملی شخص 
مورد نظر را بدون هیچگونه جمله و یا حروف اضافه ای 
به شماره 3۰۰۰42844 پیامک نمایند تا اطالعات کامل 
در  است  ذکر  شایان  شود.  ارسال  آنان  برای  قدرالسهم 
صورت داشتن صفر در ابتدای شماره ملی، نوشتن آن در 
پیامک الزامی می باشد و طول شماره ملی می بایست ۱۰ 

رقم باشد.

دستیار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در امور اعضای 
وابسته از دیدار و سرکشی از 2 هزار و 3 بازنشسته پیشکسوت 

و رسیدگی به مشکالت 687 نفر از آن ها خبر داد.
سرهنگ محمود برکتی در گفتگو با خبر نگار ما در تشریح 
برنامه های سال ۱4۰۱ گفت: با عنایت به فرامین فرماندهی 
معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای »مدظله العالی« و 
ابالغیه های دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا 
و تأکیدات و پیگیری های مستمر و موکد ریاست محترم 
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، بحمدالل برای اولین بار در 
طول تاریخ، ضمن درج »اعضاء وابسته و مستمری بگیران« 
به عنوان مخاطباِن برنامه های ۵ ساله هفتم این سازمان، 
برنامه های متنوعی برای اعضاء وابسته و مستمری بگیران 
در سال ۱4۰۱ نیز پیش بینی و مصوب گردیده که ان شاء الل 
توسط مرکز فرهنگی خانواده، معاونت سیاسی، دفتر امور 
روحانیون و معاونت نیروی انسانی ساع. س فراجا به موقع 

مورد اجرا گذاشته خواهند شد.
وی با اشاره به برگزاری دوره »تربیت و تعالی مشهد مقدس« 
ویژه اعضاء وابسته به همراه خانواده محترم آنان، گفت: این 
برنامه که توسط مرکز فرهنگی خانواده انجام می شود، سال 
گذشته به صورت پایلوت )آزمونه( اجرا و بسیار مورد استقبال 
قرار گرفت. در تیر ماه سال جاری، تعداد 9۰ خانواده وابسته 
)بیماران صعب العالج( به مشهد مقدس مشرف شدند و ادامه 

اعزام ها انشا الل به زودی آغاز خواهند شد.
سرهنگ برکتی در ادامه به دیدار و سرکشی از دو هزار و سه 

پیشکسوت بازنشسته در سال ۱4۰۰ خبر داد و گفت: براساس 
برنامه های سال ۱4۰۰، حضرت حجت  فوق  و  برنامه ها 
االسالم والمسلمین حاج آقا ادیانی ریاست محترم ساع. س 
فراجا، اعضای شور ساع. س فراجا، رؤسای ع. س استان ها 
و شهرستان ها و یگان های بالفصل، از تعداد 2 هزار و 3 نفر 
عضو محترم وابسته و مستمری بگیران، به صورت حضوری 
)در منازل، بیمارستان و ...( دیدار و ضمن تقدیم هدیه، نسبت 
به پیگیری مشکالت، خواسته ها و. اقدام و برای آنان آرزوی 
سالمتی کردند. همچنین با تعداد ۵ هزار و 47۱ نفر از اعضاء 

وابسته و مستمری بگیران نیز به صورت تلفنی گفتگو شد.
وی اضافه کرد: برنامه دیدار با اعضای محترم وابسته و 
مستمری بگیران، از برنامه های مستمر این سازمان بوده و 
اجرای مناسب آن در طول سال مخصوصاً برای اعضای 
وابسته ای که طی سال های اخیر مورد دیدار قرار نگرفته اند 

مورد تأکید ریاست محترم سازمان می باشد.
دستیار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خاطرنشان کرد: 
در طول سال گذشته برنامه ها و فعالیت های بی سابقه ای 

توسط این سازمان انجام شد.
 از نظر تعداد افراد تحت پوشش )۰44/ 2۰ نفر در سال ۱4۰۰( 
نسبت به سال قبل آن )7۱۰/ ۱ نفر در سال ۱399( ۱۱72 
درصد رشد داشته و از لحاظ اعتبارات نیز در سال ۱4۰۰ مبلغ 
۰۰۰/ ۵۰۰/ 296/ 22 ریال هزینه شده که نسبت به سال 
۱399 که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱2۰/ 3 ریال هزینه شده بود، 

7۱۵ درصد رشد داشته است.
و  درخواست ها  به  رسیدگی  ادامه  در  برکتی  سرهنگ 
مشکالت 687 پیشکسوت بازنشسته، رسیدگی به شکایات 
۱24 نفر، استفاده از تجارب، تخصص، توانمندی و ظرفیت 
۵84 نفر، 83 مورد بازدید و بازرسی نظارتی از کانون های 
بازنشستگان استان ها و اعطای 67 وام قرض الحسنه را از 
مهمترین باقدمات سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در سال 

۱4۰۰ عنوان کرد.

دستیار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در امور اعضای وابسته خبر داد:

دیداربا 2003 بازنشسته فراجا و رسیدگی به مشکالت ۶۸۷ نفر از آن ها
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استان ها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                 
آذربایجان شرقی

ضیافت خانوادگی شهرستان تبریز با حضـور 72 بازنشـسـته 
به همراه خانواده آن ها توسط عقیدتی سیاسی فرماندهی 
انتظامی شهرستان تبریز در تاالر غذا خوری الله زار تبریز 

برگزار شد. 

آذربایجان غربی
اردوی یک روزه خانوادگی شهرستان ارومیه با حضور 68 
بازنشسـته به همراه خانواده )جمعا ۱9۵ نفر( در مجتمع 

فرهنگی، خدماتی امام علی )ع(  برگزار شد. 

اصفهان
همایش تجلیل از ایثارگران، جانبازان و رزمندگان 8 سال 
دوران دفاع مقدس با حضور روسای کانون های بازنشستگان 
چهارگانه نیروهای مسلح استان اصفهان به اتفاق ریاست 
اداره بازنشستگی نیرو های مسلح استان و تعداد 7۰ نفر از 
پیشکسوتان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس فراجا روز 

چهارشنبه 6 مهر ماه در محل تاالر مهستان برگزار شد.

البرز
آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در استان البرز 
برگزار شد. در این مراسم از 2۰۰ نفر از پیشکسوتان ایثارگر 
فراجا )۱۰۰ نفر درشهرستان کرج، ۵۰ نفر در شهرستان 
کنار  در  هشتگرد(  شهرستان  در  نفر   ۵۰ و   فردیس 
سایرپیشکسوتان رزمنده نیرو های مسلح تقدیر و هدیه ای 

به رسم یادبود به آنان تقدیم گردید.

ایالم
بازنشسته علی بیگ زاد در تشریح عملکرد سه  سرهنگ 
ماهه دوم سال ۱4۰۱ کانون استان ایالم گفت: در سه ماه 
گذشته با مجموع اعتبارات کانون، سابا و فرماندهی انتظامی 
استان از ۵3 نفر از اعضای وابسته دیدار و سرکشی به عمل 

آمده است.
وی افزود: در این مدت، 4۱ خانواده به تعداد ۱63  نفر از 
اعضای وابسته به اردوی یکروزه اردوگاه فرهنگی تفریحی 
خوران  منطقه  در  واقع  ایالم  استان  پرورش  و  آموزش 
شهرستان ایوان اعزام شده اند و 42 خانواده به تعداد ۱47 
نفر در همایش بصیرتی خانوادگی و تعداد 67 خانواده به 

تعداد 264 نفر در برنامه ضیافت سابا حضور یافتند.
سرهنگ بازنشسته علی بیگ زاد در خصوص اعطای وام 

نیز گفت: در این مدت تعداد 3۰ نفر از اعضای وابسته با 
دریافت وام قرض الحسنه به مبلغ ۵۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
و تعداد 62 نفر از اعضای وابسته با دریافت وام مرابحه به 
مبلغ ۱8.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از خدمات وام کانون و سابا 
بهره مند شده اند. همچنین تعداد ۵۱ نفر جهت اخذ وام به 
بانک های سپه و تجارت معرفی شده اند. در این مدت تعداد 
۱۰۰3 نفر از اعضای وابسته به صورت حضوری و تلفنی با 
کانون در ارتباط بوده که کارکنان کانون پاسخگوی سوأالت 

و خواسته های آنان بوده اند.

تهران بزرگ
جانشین کانون بازنشستگان تهران بزرگ به اتفاق با رئیس 
دفتر شمال و نماینده بازنشستگان در کانون تهران بزرگ 
با حضور در منزل امیر سرتیپ دوم بازنشسته محمدعلی 

اصالن زاده با ایشان دیدار و گفتگو کرد
در این دیدار جانشین کانون بازنشستگان تهران بزرگ در 
زحمات  سالهای خدمت  در  بازنشستگان  گفت:  سخنانی 
فراوانی را برای رشد و اعتالی نیروی انتظامی کشیده اند 

و ما باید قدردان تالش های بی دریغ آنان باشیم.
وی افزود: تکریم بازنشستگان در جامعه باید به شکل یک 
فرهنگ درآید و همه خود را موظف به پاسداشت زحمات و 

خدمات بازنشستگان بدانند.
در پایان این دیدار صمیمانه، جانشین کانون بازنشستگان 
تهران بزرگ پس از شنیدن دغدغه های امیر سرتیپ دوم 
بازنشسته محمدعلی اصالن زاده به رسم یادبود هدایایی به 

ایشان اعطا کرد.

غرب استان تهران
رئیس کانون بازنشستگان غرب استان تهران در تشریح 
 ۵۰ به  مومنانه  کمک  گفت:  دوم،  ماهه  سه  اقدامات 
پیشکسوت نیازمند بصورت سبد کاال، ارائه وام جعاله 3۰ 
میلیون تومانی برای ۱2۰ بازنشسته، ارائه وام قرض الحسنه 
2۰ میلیون تومانی به 38 بازنشسته و همچنین توزیع پک 
بهداشتی از جمله اقدامات کانون غرب استان تهران در سه 

ماهه دوم سال ۱4۰۱ بود.

خراسان جنوبی
رئیس کانون استان خراسان جنوبی در تشریح اقدامات شش 
ماهه خود گفت: تهیه 2۵۰ بسته معیشتی به منظور توزیع 
بین خانواده های اعضای وابسته کم بضاعت و دارای مشکل 
مالی و یا مستمری بگیران با حقوق پایین، شناسایی و معرفی 
2۵ نفر از پیشکسوتان معسر به منظور تامین هزینه درمان و 

دارو، دیدار و سرکشی از ۱۵7 نفر از بازنشستگان و خانواده 
نیازمند حق  افراد معسر و  پیشکسوتان متوفی، شناسایی 
نگهداری و معرفی به سابا استان و شناسایی و تشکیل پرونده 
وام قرض الحسنه ضروری ۱4 نفر از پیشکسوتان که در زمینه 
تامین ودیعه مسکن و تامین هزینه درمان و ... با مالی شدید 

مواجه می باشند از جمله خدمات ما در این مدت بود.
وی افزود: دیدار و سرکشی از ۱۵7 نفر از بازنشـسـتگان و 
خانواده پیشکسوتان متوفی، برگزاری 3 مرحله اردوی تفریحی 
یک روزه با دعوت از 392 نفر از پیشکسوتان و خانواده آنان 
در اردوگاه تفریحی روستای بهلگرد، تاالر مروارید شهرستان 
فردوس، اردوگاه تفریحی هدایت سربیشه، برگزاری مراسم 
پیاده روی خانوادگی نیرو های مسلح شهرستان قاین با دعوت 
از پیشکسوتان و خانواده آنان از محل پارک  از ۱9۵ نفر 
جنگلی این شهرستان تا محل گلزار شهدا گمنام شهرستان 
قاین، اعطای وام توانمندسازی 2۰ میلیون تومانی به 28 نفر 

از دیگر اقدامات کانون در این مدت بود.

خراسان شمالی
برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی روسای کانون های 

نیروهای مسلح استان در سال ۱4۰۱ در دفتر کانون سپاه .
در این جلسه که روسای کانون های نیروهای مسلح استان 
و مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان دکتر 
سروقدمقدم حضور داشتند، پیرامون مشکالت بازنشستگان 
اعم از متناسب سازی حقوق، وضعیت وام بانک سپه، و قطع 
یارانه جمعی از وابستگان بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

خراسان رضوی
کانون بازنشستگان انتظامی خراسان رضوی در شش ماهه 
اول سال جاری از محل اعتبارات سازمان تامین اجتماعی 
نیرو های مسلح تعداد ۱89 فقره دیدار و دلجویی به ارزش 
کانون  اعتبارات  محل  از  ریال،   ۱.89۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی 
بازنشستگان انتظامی ۵۰ فقره دیدار و دلجویی به ارزش 
ریالی ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از محل اعتبارات فرماندهی 
انتظامی استان ۵9۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال دیدار و دلجویی انجام 

داده است.

خوزستان
جلسه با موضوع اشتغال زایی فرزندان بازنشستگان نیروهای 
مسلح استان خوزستان در شهریور ماه در سالن جلسات اداره 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان خوزستان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
استان خوزستان، مدیرخدمات بازنشستگی، روسای کانون های 

کوتاه از استان ها
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استان ها
نیروهای مسلح و رئیس بیمه کوثر برگزار شد، به منظور ایجاد 
اشتغال و توسعه خدمات بیمه کوثر در خصوص واگذاری امتیاز 

نمایندگی و دفاتر بیمه کوثر بحث و تبادل نظر شد.

سمنان
در راستای تکریم از بازنشستگان و رسیدگی به مشکالت 
این عزیزان، نشستی با حضور سردار حسنی فرمانده انتظامی 
استان سمنان و رئیس کانون بازنشستگان استان در دفتر 

فرماندهی استان برگزار شد.
در این جلسه رئیس کانون استان گزارشی از وضعیت کانون 
بازنشستگان  و خدمات ارائه شده از قبیل فرهنگی، اجتماعی، 
معیشتی و رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 

جاری ارائه نمود.
حرمت  گفت:  استان  انتظامی  فرمانده  حسنی  سردار 
بازنشستگان عزیز باید در خدمات رسانی به آنها مورد توجه 
قرار گیرد و باید تمام سعی خود را برای حفظ تکریم و منزلت 
بازنشستگان انجام دهیم، چرا که توجه به بازنشستگان باید 
نهادینه شود و پیگیری امورات این عزیزان باید در اولویت 

کاری و برنامه های مسئوالن قرار گیرد.

سیستان و بلوچستان
ضیافت خانوادگی شهرستان ایرانشهر با حضور 67 بازنشسته 
بهمراه خانواده )جمعا ۱۰۰ نفر( در تاالر خانه معلم شهرستان 

ایرانشهر برگزار شد.

زنجان
به  زنجان  استان  انتظامی  پیشکسوتان  کوهنوردی  تیم 
سرپرستی سرهنگ بازنشسته جمشید دین محمدی رئیس 
کانون بازنشستگان انتظامی استان به قله48۵۰علم کوه، 

دومین قله مرتفع کشور با موفقیت صعود کردند.

کرمانشاه
سرهنگ بازنشسته مسعود محمدی در تشریح عملکرد سه 
ماهه دوم سال ۱4۰۱ کانون استان کرمانشاه گفت: به منظور 
ارائه خدمات به جامعه هدف و ارتقای روحیه آنان، با ۱73 
بازنشسته در منزل و با 42 بازنشسته و مستمری بگیر در 

بیمارستان دیدار شد.
وی افزود: در طول این مدت کانون بازنشسـتگان استان 
تامین  سازمان  با  شده  انجام  هماهنگی  طی  کرمانشاه 
اجتماعی نیرو های مسلح،فرماندهی انتظامی استان  و بانک 

سپه،2۰۰ فقره وام جهت رفاه حال اعضاء اعطا کرده است.
سرهنگ محمدی با اشاره به تجلیل  از ۱39 نفر  فرماندهان 

بازنشسته دوران دفاع مقدس در استان و شهرستان های 
تعداد 347  حضور  با  نیز  خانوادگی  ضیافت  گفت:  تابعه، 
پیشکسوتان بازنشسته و مستمری بگیران)جمعا ۱۰93 نفر( 

در مرکز استان و شهرستان های تابعه برگزار شده است.

کهگیلویه و بویراحمد
رئیس کانون بازنشستگان استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
در سه ماهه دوم سال ۱4۰۱ به منظور ارائه خدمات به جامعه 
هدف و ارتقای روحیه آنان، با ۵۰ بازنشسته در منزل و با 

۵بازنشسته و مستمری بگیر در بیمارستان دیدار شد.
وی خاطرنشان کرد: بررسی تعداد 6 پرونده بازنشسته معسر 
در کمیسیون سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح و 
همچنین انعقاد قرارداد با بانک سپه مرکزی استان کهگیلویه 
و بویراحمد در خصوص اعطای وام جعاله به تعداد ماهیانه ۵ 

نفر به بازنشستگان از دیگر اقدامات کانون می باشد.
استان  ـتگان  بازنشس کانون  مدت  این  طول  در  افزود:  وی 
کهگیلویه و بویراحمد طی هماهنگی انجام شده با سازمان 
تامین اجتماعی نیرو های مسلح، فرماندهی انتظامی استان و 
بانک ملت، ۵۰ فقره وام جهت رفاه حال اعضاء اعطا کرده است.

سرهنگ عباسی با اشاره به تجلیل از 3۵ نفر فرماندهان 
بازنشسته دوران دفاع مقدس در استان و شهرستان های 
تابعه، گفت: برگزاری ضیافت خانوادگی با حضور تعداد 48 
پیشکسوتان بازنشسته و مستمری بگیران )جمعا ۱44 نفر( 
در مرکز استان، دیدار و سرکشی از ۱2 نفر اعضای وابسته 
دارای بیماری صعب العالج در مرکز استان و شهرستانها، 
تجلیل از ۱۰ نفر پیشکسوت شهربانی سابق و اهداء ۵۰ بسته 
معیشتی به اعضای وابسته از دیگر اقدامات حوزه فرماندهی 

انتظامی استان در این مدت بود.

فارس
کارشناس خدمات رفاهی کانون بازنشستگان استان گفت: 
روحیه  ارتقای  منظور  به  اول سال جاری  ماهه  در شش 
اعضای وابسته و مستمری بگیران استان از محل اعتبارات 
کانون فراجا و ساتای استان با تعداد 46۰ نفر از اعضای 
جامعه هدف دیدار و مالقات انجام و ضمن دلجوئی از این 
عزیزان مشکالت  آنان بررسی و برای تصمیم گیری در 

خصوص رفع آن ها به مبادی مربوطه گزارش گردید.

قزوین
رئیس کانون بازنشستگان استان قزوین گفت: در سه ماه 
ارتقای  و  جامعه هدف  به  ارائه خدمات  منظور  به  گذشته 
بازنشسته   3۰ با  و  دیدار  بازنشسته   23 با  آنان،  روحیه 

شیوع  دلیل  به  بیمارستان  در  بستری  بگیر  مستمری  و 
بیماری کرونا تماس گرفته شد و مشکالت دارو و درمان 
و هزینه های مرتبط نیز از طریق سازمان خدمات درمانی 

نیرو های مسلح پیگیری گردید.
وی با اشاره به بررسی پرونده 6 بازنشسته معسر در کمیسیون 
سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح گفت: پیگیری رفع 
موانع ضمانت، کسر از حقوق و خرید آسان از فروشگاه فراجا 
و همچنین انعقاد قرارداد با مجتمع فروشگاهی امام علی )ع( 

از دیگر اقدامات کانون می باشد.
وی افزود: در طول این مدت کانون بازنشسـتگان استان 
قزوین طی هماهنگی انجام شده با سازمان تامین اجتماعی 
نیرو های مسلح، ستاد کانون و فرماندهی انتظامی استان 
تعداد 27 فقره وام 2۰۰ میلیون ریالی جهت رفاه حال اعضاء 

اقدام کرده است.

قم
ضیافت خانوادگی استان قم با حضـور 8۰ بازنشـسـته به 
همراه خانواده آن ها توسط کانون بازنشستگان فراجا استان 
و همکاری عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم در 
باغ رستوران غدیر روستای دستگرد واقع در بخش کهک 

برگزار شد.

کرمان
فرمانده انتظامی استان کرمان به منظور تکریم و ارتقای 
روحیه بازنشستگان و نیز رفع مشکالت این عزیزان، با 8 
نفر از بازنشستگان در دفتر فرماندهی دیدار و گفت و گو کرد.

شنیدن  از  پس  ناظری  سردار  صمیمانه،  دیدار  این  در 
مشکالت این عزیزان دستورات الزم را جهت بررسی و 

پیگیری صادر نمود.

گلستان
سردار سعیددادگر فرمانده انتظامی استان به اتفاق حجت 
االسالم علیرضا دیلمی رئیس عقیدتی سیاسی و سرهنگ 
سرهنگ  و  انسانی   نیروی  معاون  عظیمی  سیدعباس 
به  گلستان  استان  کانون  رئیس  اسدی  بازنشسته جمیل 
منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منزل  
اعضای وابسته آقایان رضا تیموری بادله دره، علی چیت بند، 
سید علی اصغرر مصطفوی و علی اکبرنیشابوری، با آنها دیدار 

و گفت و گو کردند.

گیالن
جلسه شورای هماهنگی بازنشستگی نیروهای مسلح استان 
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استان ها
گیالن به ریاست ناخدا پورغالمی مدیر کل تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح استان و با حضور روسای کانوهای چهارگانه 
)ارتش، نیروس انتظامی، سپاه و وزارت دفاع(، نماینده بسیج 
پیشکسوتان، مدیر ارشد بازنشستگی استان و مدیر خدمات 
رفاهی در سالن جلسه اداره کل تامین اجتماعی نیروهای 

مسلح استان برگزار شد.
در این جلسه پیرامون برنامه های سه ماه سوم سال ۱4۰۱ 
از جمله برگزاری همایش فرماندهان خط مقدمی در هفته 
دفاع مقدس، دیدار و سرکشی از پیشکسوتان، برنامه پیاده 
روی خانوادگی، وام اشتغال زائی فرزندان و خدمات ورزشی 

بحث و تبادل نظر شد.

لرستان
امیدعلی پیدایش در تشریح عملکرد  بازنشسته  سرهنگ 
سه ماهه دوم سال ۱4۰۱ کانون استان لرستان گفت: در 
سه ماه گذشته با مجموع اعتیارات کانون، سابا و فرماندهی 
انتظامی استان ۱۵7 نفر از اعضای وابسته دیدار و سرکشی 

به عمل آمده است.

وی افزود: در طول این مدت،   49۵ وابسته به همراه خانواده 
در مراسم ضیافت و اردوی یک روزه شرکت کرده اند.

سرهنگ بازنشسته امیدعلی پیدایش  در خصوص اعطای 
وام نیز گفت: در این مدت تعداد 23۰ نفر از اعضای وابسته 

با دریافت وام با اعتبارات سابا و کانون  پهره مند شده اند.

مرکزی
رئیس کانون بازنشستگان استان مرکزی گفت: در سه ماهه 
دوم سال ۱4۰۱ با مجموع اعتیارات کانون، سابا و فرماندهی 
انتظامی استان از 74 نفر از اعضای وابسته دیدار و سرکشی 

به عمل آمده است.
وی افزود: در طول این مدت، ۵۵8 نفر از اعضای وابسته 
شهر های اراک، خمین و محالت به اردوی یکروزه آبگرم 
محالت اعزام و از جاذبه های گردشگری اسن شهرستان 
استفاده کرده اند و 77 خانواده در مراسم ضیافت خانوادگی 

حضور یافتند.
سرهنگ بازنشسته مهدی  در خصوص اعطای وام نیز گفت: 
در این مدت تعداد ۱3۰ نفر از اعضای وابسته با دریافت وام با 

اعتبارات سابا و کانون که بالغ بر ۰۰۰ /۰۰۰ / 362/ 29ریال 
می باشد از این خدمت بهره مند شده اند.

همدان
سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان انتظامی 
امیری  با سردار  استان همدان  به  ج.ا.ایران در سفر خود 
فرماندهی انتظامی استان دیدار کرد. در این جلسه، سردار 
امیر  سردار  و  بازنشستگان  کانون  رئیس  نسب  جعفری 
فرمانده انتظامی استان همدان، هریک ۵۰۰ میلیون ریال 
برای حمایت از پیشکسوتان معسر و نیازمند، به صندوق 
کریم اهل بیت امام حسن مجتبی)ع( کانون استان اهدا 

کردند.

یزد
حضور  با  یزد  شهرستان  خانوادگی  اردوی  سوم  مرحله 
در  نفر(   ۱۱۵ )جمعا  خانواده  همراه  به  بازنشسته   24
مجتمع رفاهی روستای ده باال فرماندهی انتظامی استان 

برگزارشد.


