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هف

تم آرذ  ،روزی ربای
سپاسگزاری

با پیشکسوتان

موقعیــت جغرافیایــی کشــور عزیزمــان در جنــوب غــرب آســیا ،یکــی از نادرتریــن و بارزتریــن موقعیتهــای راهبــردی
در جهــان اســت ...ایــن موقعیــت بــا توجــه بــه منابــع نفــت و گاز موجــود ،و اشــرافیت بــر خلیــج فــارس و دریــای عمان
و مهمتریــن تنگــه راهبــردی جهــان ،موجــب گردیــده تــا منطقــه خلیــج فــارس از اهمیــت روز افزونــی در معــادالت
سیاسـی ،اقتصــادی و امنیتــی جهــان برخــوردار باشــد.
بــی تردیــد یکــی از مولفــه هــای ایجــاد امنیــت در نظــام مقــدس ج.ا.ا  ،همانــا دارا بــودن یــک قــدرت دریایــی قــوی،
جســور و بــا ســابقه ای سرشــار از ایثارگــری و جنگندگــی ســت ،ســابقه ای کــه از همــان ســالیان آغازیــن پیــروزی
انقــاب و شــروع جنــگ تحمیلــی شــکل گرفــت ،و بــا مجاهــدت و از جــان گذشــتگی رزمنــدگان شــجاع نیــروی
دریایــی ارتــش ج.ا.ا ،در حافظــه تاریــخ ،ثبــت و ضبــط گردیــد.
 ...و چنانچــه در آن معرکــه نابرابــر هشــت ســال دفــاع مقــدس (کــه دههــا کشــور غربــی و شــرقی بــه همــراه
حکومتهــای مرتجــع منطقــه از صــدام جنایتــکار ،حمایــت و پشــتیبانی میکردنــد) ،کارکنــان نیــروی دریایــی
ارتــش بــا روحیــه شــهادت طلبانــه ،بــه مصــاف دشــمن نمیرفتنــد ،شــاید امــروز ،حــرف چندانــی بــرای گفتــن
در صحن ـهی دریــا و در برابــر دشــمنان قســم خــورده کشــور نداشــتیم ...امــا در حــال حاضــر بــه برکــت خــون آن
شــهیدان دریــا دل و صبــر و مقاومــت رزمنــدگان نیــروی دریایــی عزیزمــان ،روزگاری پرعــزت و پرغــرور در پیــش
رویمــان قــرار گرفتــه و بــه برکــت وجــود یگانهــای دریایــی قدرتمنــد در نیروهــای مســلح کشــورمان ،هیــچ قــدرت
خارجــی و یــا حکومــت وابســته ای جــرأت عــرض انــدام در آبــراه هــای تحــت ســیطره ایــران بــزرگ را نــدارد.
بگونــه ای کــه آنهــا بــا وجــود دههــا فرونــد ناوهــای بــزرگ هواپیمــا بــر و تجهیــزات پیشــرفته دریایــی ،چــارهای جــز
احتــرام بــه حاکمیــت و اســتقالل ایــن ســرزمین ندارنــد.
اینکــه نــاو گــروه دریایــی مــا ،در کمــال اقتــدار و ســربلندی ،اقیانوسهــا را طــی مــی نمایــد و یــا نفتکشهایمــان
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علــی رغــم تهدیدهــای آشــکار دشــمنانمان ،اهــداف اســتراتژیک کشــور را محقــق مــی نماینــد ،همگــی نشــأت گرفتــه
از عبرتــی اســت کــه دشــمن در هشــت ســال دفــاع مقــدس دریافــت داشــته اســت.
هفتــم آذر ســالروز نیــروی دریایــی ارتــش ج.ا.ا و بزرگداشــت یــاد و نام دریادالن شــهید ،جانبــاز ،ایثارگر و پیشکســوت...
روزی اســت بــه عظمــت همــه روزگارانــی کــه آیندگان شــاهد اقتــدار و قــدرت دریایــی ایرانیان خواهــد بود.
و امــروز ،کــه پیشکســوتان حماســه ســاز نیــروی دریایــی و خالقــان هفتــم آذرهــا هنــوز در میــان مــا هســتند و برکــت
وجودشــان بــر ایــن ســرزمین جاریســت  ...بایــد ایــن فرصــت را غنیمــت شــمرد و از تمامــی آنــان تجلیــل نمــود تــا
آینــدگان مــا را بــه جــرم قدرناشناســی ،ســرزنش نکننــد.
یادمــان باشــد ،قهرمانــان آن حماسـهها ،محــدود بــه چنــد نفــر نیســت (کــه بــه رســمی غلــط در هــر محفــل و یــاد
بــودی فقــط از ایشــان تقدیــر گــردد) ،بلکــه هــزاران پیشکســوت دریــا دل و خانوادههــای صبورشــان ،بــا هــم و در
کنــار هــم ،خالقــان ایــن برگهــای زریــن تاریــخ ســرزمینمان بودهانــد ...هفتــم آذر بهان ـهی خوبــی اســت تــا همــه
مــا (از مســئوالن و مــردم) مراتــب سپاســگزاری خــود را بــه یکایــک ایــن کهــن ســربازان نجیــب و شــریف ابــراز داریــم.
(ان شــاء اهلل)

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
مدیر مسئول
علی محبی راد
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کانون بازنشستگان استان لرستان
(خرم آباد)

با پیشکسوتان
4

اشاره:
کانــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا ،بــا دارا
بــودن بیــش از ســیصد هــزار عضــو در سراســر
کشــور ،یکــی از گســتردهترین و اثرگذارتریــن
نهادهایــی اســت کــه بهواســطه وابســتگی آن
بــه ارتــش ج.ا.ا ،از حساســیت و اهمیــت خاصــی
برخــوردار میباشــد فلــذا آگاهــی داشــتن
اعضــاء از ســاختار و عملکــرد کانونهــا
میتوانــد نقــش بــه ســزایی در همراهــی و
همدلــی اعضــاء بــا کانونهــای مربوطــه در
ارائــه خدمــات و تســهیالت ایفــاء نمایــد ،بــه
همیــن جهــت مــا در هــر شــماره اقــدام بــه
معرفــی یکــی از قســمتهای فعــال کانــون و
یــا مســئولین مؤثــر آن مینماییــم تــا شــما
مخاطبــان محتــرم در جریــان کــم و کیــف
آنچــه در کانــون میگــذرد ،قــرار گیریــد.
در ایــن شــماره بــا یکــی از کانونهــای دیگــر
آشــنا خواهیــم شــد،کانونی در اســتانی سرشــار
از مواهــب طبیعــی و دالور پــرور ایــران زمیــن
قرارگرفتــه ،اســتانی بــا تعــداد زیــادی از
پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس کــه هــر
یــک گنجینــهای از افتخــار ارتــش و ملــت
ایــران هســتند.
مســئولیت اینکانــون هــم اکنــون در اختیــار
فــردی بــا ســابقه ،تحصیلکــرده و متعهــد
قــراردارد تــا بتوانــد از تجــارب ارزنــده خــود در
مســیر ایجــاد وحــدت و یکپارچگــی و توســعه
و پیشــرفت کانــون بهــره گیــرد .آری ایــن بــار
بــه محضــر امیــر ســرتیپ دوم داود افتخــاری
رفتهایــم و مطالــب زیــر نتیجــه ایــن مصاحبــه
اســت:
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اینجانــب ســرتیپ دوم ســتاد داود افتخــاری در
تاریــخ۱۳۴۴/۴/۱۲در شهرســتان اراک اســتان مرکــزی متولــد
وپــس از اتمــام دوران تحصیلــی و اخــذ دیپلــم در همــان
شهرســتان بــه دلیــل عالقــه وافــری کــه بــه خدمــت در لبــاس
مقــدس ســربازی داشــتم در تاریــخ دهــم فروردیــن مــاه ۱۳۶۳
وارد دانشــگاه افســری گردیــدم و پــس از طــی دوره دانشــکده
و دوره مقدمانــی و طــی دوره تــکاور و چتربــازی بــه لشــکر
 ۹۲زرهــی اختصــاص وبــه عنــوان فرمانــده گروهــان پیــاده در
منطقــه عملیاتــی شــهابیه و شــلمچه مشــغول بــه خدمت شــدم
و تــا قبــل از اعــزام بــه دوره عالــی در تمامــی خطــوط عملیاتــی
و صفــر مــرزی در شــغل فرمانــده گروهــان و مــدت یــک ســال
نیــز در ســتاد خدمــت نمــودم و پــس از طــی دوره عالــی بــه
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لشــکر  ۸۴پ لرســتان اختصــاص و در ســمت جانشــین گــردان بــه مــدت
چهــار مــاه و متعاقــب آن بــه عنــوان ف گــردان پیــاده در منطقــه عملیاتی
دهلــران مشــغول بــه خدمــت شــدم و مــدت  ۱۲ســال در ســمت فرمانــده
گــردان هــای لشــکر در خطــوط صفــر مــرزی انجــام وظیفــه نمــودم و
پــس از طــی دوره دافــوس بــه عنــوان جانشــین تیــپ  ۲۸۴و ســپس بــا
تصویــب سلســله مراتــب فرماندهــی ایــن افتخــار را داشــتم دوشــادوش
غیورمــردان دلیــر لرســتانی در محــل فرمانــده تیــپ مســتقل ۱۸۴
انجــام وظیفــه نمایــم و در نهایــت باداشــتن  ۱۶۹مــاه منطقــه عملیاتــی
در تاریــخ بیســت فروردیــن ســال نــود و پنــج بــه افتخــار بازنشســتگی
نائــل گردیــدم و هــم اکنــون نیــز از تاریــخ  98/۱۰/24بــه عنــوان رییــس
کانــون بازنشســتگان آجــا اســتان لرســتان معرفــی و مشــغول بــه خدمــت
مــی باشــم.

شایستگان
رییــس کانــون شهرســتان بروجــرد :کارمنــد بازنشســته
ســعید عبــدی

وضعیت کانون بازنشستگان آجا استان لرستان
کانــون شهرســتان خــرم آبــاد واقــع در میــدان تختــی بلــوار جانبــازان
روبــروی فرمانــداری در اراضــی میــدان تیــر منوچهــر آبــاد پــاک ۷۱۹/۱
بــه مســاحت تقریبــی  ۵۰۰۰متــر مربــع قــرار دارد و باتوجه به فرســودگی
و قدمــت ســاختمان آن کــه حــدود  ۶۰ســال مــی رســد کانــون در بهمــن
مــاه  ۹۱بــه ناچاربــه منظــور جلوگیــری از دفــع خطــر جانــی پیشکســوتان
مبــادرت بــه مرمــت و تعمیــرات اساســی نمــوده اســت.
کانــون بازنشســتگان اســتان لرســتان دارای حــدود  ۶۲۵۳عضــو مــی
باشــد .کانــون خــرم آبــاد جمعیــت پیشکســوتان آجــا ســاکن در شــهرهای
الشــتر ،نورآبــاد ،پلدختــر ،کوهدشــت ،رومشــکان ،زاغــه و چگنــی را بــا
آمــاری در حــدود  ۳۷۷۰نفــر تحــت پوشــش دارد و ســایر پیشکســوتان
اســتان تحــت پوشــش  ۳کانــون تابعــه اســتان شــامل بروجــرد  ،دورود،
الیگــودرز وازنــا مــی باشــند و هــم اکنــون کانــون خــرم آبــاد دارای
محیــط اداری  ،ســالن همایــش بــا ظرفیــت  ۶۰نفــر  ،آسایشــگاه ســربازان،
پارکینــگ خــودرو ،اتــاق پیرایشــگری ،ســالن ورزشــی تنیــس رویمیــز،
شــطرنج ،فوتبــال دســتی و دارت مــی باشــد.

کانــون پیشکســوتان شهرســتان بروجــرد در ســاختمانی
بــه مســاحت  ۱۰۰متــر مربــع در دو طبقــه در محوطــه
پارکنیــگ دژبــان پــادگان مهندســی در مرکــز شــهر واقــع
در خیابــان شــهید قنــدی روبــروی شــهرداری منطقــه ۲
جنــب فروشــگاه اتــکا واقــع شــده اســت و شــامل بخــش
اشــترنیان بــا تعــداد  ۱۹۹۱نفــر عضــو تحــت پوشــش
دارد.
 -۲کانون شهرستان الیگودرز
رییــس کانــون شهرســتان الیگــودرز :ســروان ب احمــد
خلفــی

مهمانسرای مجتمع کیمیا شهرستان خرم آباد
ایــن مهمانســرا واقــع در شــهر خــرم آبــاد میــدان تختــی بلــوار جانبــازان
در چهــار طبقــه بــا زمینــی بــه مســاحت  ۹۹۸مترمربــع و زیــر بنــای ۴۰۰
مترمربــع دارای  ۹ســوئیت (  ۳۰تخــت ) و  ۲بــاب ســالن پذیرایــی بــا
ظرفیــت  ۶۰۰الــی  ۷۰۰نفــر بــا تجهیــزات کامــل و بــه روز مــی باشــد.

کانونهای تابعه استان لرستان
 -۱کانون شهرستان بروجرد
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شایستگان
کانــون پیشکســوتان الیگــودرز در زمینــی بــه مســاحت
 ۱۰۵متــر مربــع در دوطبقــه بنــا نهــاده شــده اســت
ســاختمان اداری و ســالن اجتماعــات واقــع در خیابــان
امــام ره کوچــه شــهید خیرالــه توکلــی مــی باشــد و
شــامل بخــش هــای ازنــا و چمــن ســلطان بــا تعــداد
 ۳۰۱نفــر عضــو تحــت پوشــش دارد.
 -۳کانون شهرستان دورود
رییــس کانــون شهرســتان دورود  :ســروان ب امیــد
علــی قاســمی

با پیشکسوتان

کانــون پیشکســوتان دورود در ســاختمانی  ۵۰متــری
اســتیجاری در مرکــز شــهر واقــع در خیابــان کنــدوان
کوچــه پردیــس  ۱۷پــاک  ۵۶بــا تعــداد  ۱۹۱نفــر
عضــو تحــت پوشــش دارد.

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
خرمآبــاد فاقــد ســالن همایــش بــود و جهــت برپایــی جلســات
اســتانی بــا مشــکل اساســی روبــرو بــود مــع الوصــف بــا پیگیــری هــای
مســتمر ســالن همایــش بســیار زیبــا و در کنــار آن یــک بــاب کالس
آمــوزش چنــد منظــوره احــداث و امــاده بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
 -۳بــا پیگیــری هــای مســتمر و تعامــل بعمــل آمــده بــا اعضــای
شــورای شــهر و شــهردار شهرســتان خــرم آبــاد محوطــه و جــاده
ورودی کانــون بصــورت رایــگان آســفالت و مــورد بهــره بــرداری قــرار
گرفــت.

-۴افتتــاح و تجهیــز آرایشــگاه مردانــه کانــون بــا امکانــات بســیار عالــی
و رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
 -۵شــرکت در مراســم تشــیع و یــاد واره متوفیــان بازنشســتگان آجــا
در اســتان
 -۶عیــادت از بازنشســتگان بیمــار بســتری شــده در بیمارســتان و
منــازل

اقدامات و فعالیتهای کانون استان لرستان
 -۱افتتــاح ســالن ورزشــی تنیــس رویمیــز ،شــطرنج،
فوتبــال دســتی و دارت جهــت بازنشســتگان و فرزنــدان
آنــان

-۲نظــر بــه اینکــه کانــون اســتان در مرکــز شــهر
6
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 -۷معرفــی بازنشســتگان متقاضــی انــواع وام (مســکن  ،ودیعه مســکن،
الغدیــر ،قــرض الحســنه ،مرابحــه) بــه بانکهــا و دوایــر ذیربط
 -۸برگــزاری جلســات متعــدد بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی نیروهــای
مســلح اســتان پیرامــون رفــع مشــکالت درمانی،کمــک بالعــوض بــه
بیمــاران صعــب العــاج ،پرداخــت وام قــرض الحســنه کــم بهــره و...
 -۹برگــزاری جلســه بــا مدیــر کل فروشــگاه اتــکاء پیرامــون فــروش
لــوازم خانگــی بصــورت اقســاط ۳۶ماهــه ،افزایــش حداقــل ســه برابری
شــارژ کارتهــای حکمــت ،ایجــاد تنــوع در تامیــن کاالی خانگــی بــا
حداقــل ســود... ،
 -۱۰اجــرای مســابقات تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی بیــن پیشکســوتان

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
نیروهــای مســلح بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی
 – ۱۱برقــراری ارتبــاط ویدئــو کنفرانــس بــا مدیــر کل
محتــرم ســاتا و مســئول امــور رفاهــی پیرامــون وام خــود
اشــتغالی فرزنــدان بازنشســتگان ،تهیــه مســکن جهــت
فاقدیــن مســکن ،افزایــش وام ازدواج فرزنــدان و...
 -۱۲بررســی پرونــده  ۲۶۰نفــر بیمــاران صعــب العــاج و
معســر در کمیســیون معســرین و پرداختهــای ماهیانــه
کمــک بالعــوض تــا پایــان ســال ۱۴۰۰
 -۱۳معرفــی پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس جهــت
مصاحبــه تصویــری بــه صــدا ســیما اســتان لرســتان
 -۱۴دیــدار بــا فرمانــدار شهرســتان و پیگیــری نیازمنــدی
لــوازم و تجهیــزات ســالن ورزشــی
-۱۵نصــب دوربیــن جهــت امنیــت و حفاظــت فیزیکــی
محوطــه کانــون بــه تعــداد  ۶دســتگاه
-۱۶پیگیــری وضعیــت حقوقــی و معیشــتی بازنشســتگان از
طریــق نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی اســتان

 -۲۰انجــام مالقــات بــا مدیــر کل بانــک ســپه اســتان لرســتان
در خصــوص واگــذاری تســهیالت الزم بــه پیشکســوتان کــه منجــر
بــه پرداخــت وام ازدواج فرزنــدان خــارج از نوبــت و واگــذاری وام
اعتبــاری مرابحــه از مبلــغ  ۲۰میلیــون تومــان تــا  ۵۰میلیــون
تومــان بــه تعــداد  ۱۶۵نفــر
 -۲۱دیــدار بــا مدیــر کل موسســه کوثــر جهــت واگــذاری وام
بــه پیشکســوتانی کــه تاکنــون وامــی دریافــت ننمــوده بودنــد بــا
همــکاری خــوب ایــن موسســه بــه تعــداد  ۱۵۰نفــر
 - ۲۲پرداخــت وام مرابحــه  ۳۰میلیــون تومانــی بــه پیشکســوتان
آجــا اســتان لرســتان بــه تعــداد  ۱۴۹نفــر
 -۲۳درخواست و تعویض کارت شناسایی برای اعضاء
 -۲۴توزیــع بســته هــای بهداشــتی بــه جمعــی از بازنشســتگان و
جانبــازان عزیــز
 -۲۵دریافــت و توزیــع تعــداد ۴۳قبضــه تفنــگ شــکاری بــه اعضــاء
بــه قیــد قرعــه کشــی
 -۲۶شــرکت در کمیســیون شــورای هماهنگــی اســتان و بررســی
مشــکالت بازنشســتگان ،مســتمری بگیــران و وظیفــه بگیــران
 -۲۷شــرکت در مراســمات تدفیــن و تشــیع جنــازه و مراســم ختــم
و نصــب پــاکارد و عــرض تســلیت بــه بازمانــدگان متوفــی
 -۲۸دیدار با شهردار منطقه  ۲شهرستان خرم آباد
- ۲۹صدور معرفی نامه جهت اخذ گذرنامه یا تمدید آن
-۳۰دیــدار و سرکشــی مســتمر از بازنشســتگان ،جانبــازان و
مســتمری بگیــران

سخ
ن آرخ

 -۱۷اعمــال مدیریــت و نظــارت بــر کانونهــای تابعــه اســتان
از طریــق انجــام بازرســیهای سیســتماتیک
 -۱۸دیدار با فرماندهان سرزمینی
 -۱۹مالقــات و دیــدار بــا مســئولین شــهر و اســتان و
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی جهــت طــرح و رفــع
مشــکالت بازنشســتگان

خداونــد را شــاکریم کــه درایــن برهــه از زمــان مدیــری مدبــر و
توانمنــد و شایســته همچــون امیــر ســرتیپ دکتــر علــی محبــی راد
را نصیــب کانــون نمــود ودر پرتــو ایــن انتخــاب شایســته خدمــات
کــم نظیــری در خصــوص همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان،
ارتقــاء منزلــت اجتماعــی  ،زیبــا ســازی و تجهیــز اماکــن زیارتــی
و ســیاحتی  ،رســیدگی منحصــر بفــرد بــه وضعیــت بازنشســتگان
معســر و ...بــه جامعــه پیشکســوتان ارتــش تقدیــم گردیــد ،بــه
یقیــن ایــن کانــون بــا نصــب العیــن قــرار دادن تدابیــر و نقــش
برجســته امیــر ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا عــزم
خــود را جــزم نمــوده و بــا تمامــی تــوان ســعی در خدمــت رســانی
بهتــر بــه ایــن عزیــزان را دارد و در پایــان امیــدوارم شــما در نشــریه
وزیــن شایســتگان و همچنیــن ســایر خدمتگــزاران بــه جامعــه
پیشکســوتان ارتــش در ســایه توجهــات حضــرت ولــی عصــر (عــج)
همچــون همیشــه موفــق و ســربلند باشــید.
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شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

معرفی کتا ب و نویسنده

روزگار سربازی تا فرماندهی تیپ

نویسنده :سرتیپ  2بازنشسته رحمان اکبر آبادی

با پیشکسوتان
8

ســرتیپ دوم بازنشســته رحمــان اکبرآبــادی در بیســتم آذر مــاه ســال  1340در
روســتای اکبــر آبــاد شهرســتان کنــگاور از اســتان کرمانشــاه چشــم بــه جهــان گشــود.
دوران ابتدایــی دبســتان را در همــان روســتای اکبرآبــاد و دوران تحصیلــی راهنمایــی و
دبیرســتان را در دبیرســتان ابــن ســینا شهرســتان کنــکاور ســپری نمــود.
در خــرداد مــاه ســال  1359پــس از اخــذ دیپلــم رشــته تجربــی و همزمــان بــا آغــاز
جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران و ایجــاد التهــاب در مرزهــای غربــی و جنــوب غــرب
کشــور و ضــرورت حضــور در جبهــه هــای نبــرد در آذرمــاه ســال  59وارد خدمــت
ســربازی شــده و بــه مــدت دو ســال درگــردان  174تیــپ  3لشــکر  21حمــزه در مناطــق
جنــوب غــرب کشــور در عملیاتهــای فتــح المبیــن ،بیــت المقــدس ،رمضــان و والفجــر
مقدماتــی حضــور داشــتند.
پــس از پایــان خدمــت وظیفــه بــه مــدت  9مــاه در جهادســازندگی شهرســتان کنــگاور
مشــغول بــه کار گردیــد ،ولــی بــه علــت تــداوم جنــگ و احســاس ضــرورت حضــور در
جبهههــای جنــگ بــا شــرکت در آزمــون دانشــکده افســری در آذر مــاه ســال  1362وارد
دانشــکده افســری شــده و پــس از فــارغ التحصیلــی از دانشــکده افســری از ســال  66تــا
 68بــه عنــوان فرمانــده گروهــان تــکاور و از ســال  68تــا  73بــه عنــوان افســر عملیــات
و از ســال  75بــا درجــه ســروانی بــه عنــوان فرمانــده گــردان  766مســتقل تــکاور لشــکر
 81زرهــی کرمانشــاه منصــوب شــدند.
نامبــرده در طــول دوران خدمــت در مشــاغل فرماندهــی و مدیریتــی مختلــف از جملــه
رئیــس کمیتــه تاکتیــک و جنــگ افــزار معاونــت آموزشــی دانشــگاه امــام علــی ،رئیــس
تربیــت بدنــی دانشــگاه امــام علــی ،جانشــین تیــپ  3پیــاده مریــوان ،جانشــین تیــپ 41
قوشــچی ارومیــه ،فرمانــده تیــپ یکــم لشــکر  28پیــاده کردســتان و در نهایــت فرمانــده
تیــپ  41پیــاده مســتقل قوشــچی ارومیــه بــه مــدت  5ســال انجــام وظیفــه نمــوده و بــا
کســب افتخــارات و رتبــه هــای بیشــمار رزمــی ،ورزشــی ،آموزشــی و تحقیقــی در آذر
مــاه ســال  93بــا  33ســال خدمــت بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل گردیــد.
مشــارالیه از اســفند مــاه ســال  93برابــر درخواســت هیئــت معــارف جنــگ شــهید
ســپهبد صیــاد شــیرازی ،بــه عنــوان رئیــس گــروه معــارف جنــگ در منطقــه شــمالغرب
جهــت ارائــه مباحــث آموزشــی و پژوهشــی تاریــخ جنــگ بــه کارکنــان پایــور و وظیفــه
منصــوب و در حــال انجــام وظیفــه مــی باشــند و در ســال  99اقــدام بــه نوشــتن کتــاب
«روزگار ســربازی تــا فرماندهــی تیــپ» نمــوده و کتــاب مذکــور در تیــر مــاه 1400
توســط انتشــارات ایــران ســبز بــه چــاپ رســید.
کتــاب روزگار ســربازی تــا فرماندهــی تیــپ در بخــش هــای زیــر بــه نــگارش در آمــده
اســت:
-1دوران سربازی در عملیات در گردان  174لشکر  21حمزه
-2دوران سربازی در عملیات فتح المبین ،بیت المقدس و رمضان
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 -3دوران دانشجویی دانشکده افسری
 -4دوران افســری در گــردان  766تــکاور
لشــکر  81زرهــی
-5حملــه نیروهــای ســازمان مجاهدیــن
خلــق و عملیــات مرصــاد
-6اســارت  5نفــر نیــروی عراقــی بعــد از
آتــش بــس
-7دوره عالی پیاده و دافوس
 -8جانشــین تیــپ  3پیــاده لشــکر 28
مریــوان
 -9فرمانــده تیــپ  1پیــاده لشــکر 28
کردســتان
 -10جانشــین و فرمانــده تیــپ  41پیــاده
مســتقل قوشــچی ارومیــه
نشــریه شایســتگان :بــرای ایــن امیــر
پیشکســوت رزمنــده و ایثارگــر و پرتــاش،
ســربلندی ،تندرســتی و موفقیــت روز
افــزون در تمامــی مراحــل زندگــی
آرزومندیــم.
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پیشکسوت ورزشی

ستوانیکم بازنشسته مرتضی نوش فر
 -9بــه مناســبت قیــام خونیــن  15خــرداد در وزن 80
کیلــو در رســته هــای  110شــرکت در رشــته ی مــچ
انــدازی بــا یگانهــای اســتانها رتبــهی اول و عنــوان
قهرمــان قهرمانــان را کســب نمــود.
-10کســب حکــم قهرمانــی از کمیتــه قویتریــن مــردان
اســتان همــدان در تاریــخ 1394/8/8
-11کســب حکــم قهرمانــی و مقــام اول در مســابقات
دولیفــت پــرس ســینه انتخابــی کشــور آذر مــاه 1396
-12کســب مقــام اول و حکــم قهرمانــی مســابقات
پــرس ســینه اســتان همــدان اســتان همــدان در تاریــخ
1398/4/28
-13کســب مقــام اول و مــدال طــا در مســابقات
مــچ انــدازی بــا دســت راســت بــرای انتخابــی کشــور
 1400/4/4در اســتان کردســتان
-14کســب حکــم قهرمانــی و مــدال طــا در مســابقات
مــچ انــدازی بــا دســت چــپ اســتان همــدان در تاریــخ
1400 /4/4

ســتوانیکم بازنشســته مرتضــی نــوش فــر در ســال  1341در شهرســتان اســدآباد
اســتان همــدان در خانــواده ای عالقــه منــد بــه ورزش بــه دنیــا آمــد.
نامبــرده از نوجوانــی و در دوران تحصیلــی در دبیرســتان ســید جمــال الدین اســدآبادی
در رشــته هــای مختلــف از جملــه  :پــرورش انــدام قدرتــی – مــچ انــدازی – طنــاب
کشــی – دو ســرعت و اســتقامت فعالیــت داشــته و بــا ایــن روحیــه ی ورزشــی بــه
ارتــش عالقمنــد و در ســال  1362بــه اســتخدام نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری
اســامی ایــران درآمــد.
ایشــان در ارتــش نیــز در رشــته هــای وزنــه بــرداری – پــرس ســینه – دو لیفــت –
طنــاب کشــی و مــچ انــدازی فعالیــت نمــوده و در کنــار فعالیــت هــای ورزشــی مــدت
 130مــاه هــم در دوران دفــاع مقــدس در جبهــه هــای جنــوب  ،غــرب و شــمال غــرب
کشــور حضــور فعــال داشــته انــد تــا اینکــه در ســال  1389بــه افتخــار بازنشســتگی
نائــل گردیدنــد.
مشــارالیه از ســال  1365در ارتــش بــه طــور حرفــه ای وارد صحنــه هــای ورزشــی
شــده و تــا ســال  1400چهــارده مرحلــه در رقابــت هــای ورزش هــای مختلف شــرکت
و  14مــورد حکــم قهرمانــی دریافــت نمــوده اســت .و در همیــن راســتا نیــز نامبــرده
توصیــه هایــی بــه همرزمــان و هــم قطــاران بازنشســته ی خــود دارنــد:
الف :در زندگی سن مالک نیست حفظ سالمتی و نشاط مهم و مالک است.
ب  :همه ی مردم آموزگاران ما هستند.
ج  :آدمهــای خشــمگین بــه ماآرامــش  -آدمهــای ریــاکار یکرنگــی و آدمهــای ســر نشــریه شایســتگان :بــرای ایــن پیشکســوت ورزشــکار و
پرتــاش موفقیــت ،ســربلندی و تندرســتی آرزومندســت.
ســخت بــه مــا نرمــش میآموزنــد.
ز نیرو بود مرد را راستی  //ز سستی کژی آید و کاستی

عناوین و احکام قهرمانی این پیشکسوت گرانقدر

-1کســب مقــام اول و حکــم قهرمانــی وزنــه بــرداری قدرتــی بیــن یگانهــای نیــروی
زمینــی در تاریــخ 1380/11/27
-2کســب مقــام اول و حکــم قهرمانــی پاورلیفتینــگ و آمادگــی جســمانی بیــن
یگانهــای نیــروی زمینــی درتاریــخ 1381/12/3
-3کســب مقــام اول و حکــم قهرمانــی مقاومــت جســمانی بیــن یگانهــای نیــروی
زمینــی در تاریــخ 1383/12/24
-4کســب مقــام اول و حکــم قهرمانــی در رشــته پاورلیفتینــگ بیــن یگانهــای نیــروی
زمینــی درتاریــخ 1383/12/24
-5کســب مقــام اول و حکــم قهرمانــی درمســابقات قویتریــن مــردان انتخابــی کشــور
دربهمــن مــاه1384
-6کســب مقــام اول و حکــم قهرمانــی در مســابقات آمادگــی جســمانی اســتان همــدان
در اردیبهشت 1385
-7کســب مقــام اول و حکــم قهرمانــی در مســابقات مــچ انــدازی انتخابــی کشــور در
تاریــخ 1386/7/21
-8کســب مقــام اول و حکــم قهرمانــی در مســابقات مــچ انــدازی باشــگاه هــای اســتانها
در تاریخ 1387/3/17
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اســت و فردایــی وجــود نــدارد هرچنــد بایــد حــال را غنیمــت شــمرد
ولــی بایــد بــرای آینــده هــم برنامــه ای داشــته باشــد و نتیجـهی آن
چیــزی جــز مــادی گرایــی نیســت.

لذت جویی وراحت طلبی:

بســیاری از تنبلــی هــا نتیجــه لــذت جویــی آنــی اســت مثــا در
شــب امتحــان بــه جــای اینكــه بــه فكــر درس خوانــدن باشــد بــه
شــب نشــینی وتفریــح مــی پــردازد چــون از ایــن لــذت آنــی خوشــش
میآیــد.

آموزش و یادگیری تنبلی :

گاهــی اوقــات ،احســاس میکنیــم تمــام چیــزی کــه نیــاز داریــم
مانــدن در رختخــواب و تماشــای تلویزیــون اســت .بــا ایــن حــال،
زمانــی کــه تنبلــی تبدیــل بــه مســئلهای «مزمــن» شــود و مانــع از
انجــام وظایــف روزانــه یــا دســتیابی بــه اهدافمــان شــود ،بایــد هــر
چــه ســریعتر بــرای مقابلــه بــا آن دســت بــه کار شــد.

علل تنبلی و سستی افراد

اجتماعی

توقع بیش از حد از خود:

بعضــی هــا بیــش از حــد از خــود توقــع دارنــد در نتیجــه هرگــز كار
را نمــی تواننــد بــه ســامان برســانند.
امــام علــی (ع) :بــه راســتی كــه زیــان كارتریــن مــردم در معاملــه و
ناامیدترینشــان در تــاش وكوشــش ،كســی اســت كــه تــن خــود را
در راه بدســت آوردن آرزوهــای خــود فرســوده اســت بــه خواســته
هــای خــود نرســیده اســت چنیــن كســی بــا حســرت از ایــن جهــان
رخــت بــر میبنــدد و در آخــرت هــم گرفتــار نتیجــه كردههــای
خویــش اســت.

خود كم بینی :

گاهــی علــل سســتی افــراد خــود كــم بینــی اســت  .خــود كــم بینی
هــم ریشــه در عواملــی دارد ،از جملــه عوامــل فــردی وشــخصیتی
وعوامــل محیطــی واجتماعــی كــه همــه بــا هــم دســت بــه دســت
هــم مــی دهنــد وفــرد نســبت بــه خــود احســاس خــود كــم بینــی
مــی كنــد .
عوامــل فــردی :مثــا از خــود توقــع دارد كــه كاری را بــه انجــام
رســاند وقتــی نمــی توانــد بــه انجــام برســاند و ناقــص انجــام
میدهــد خــود كــم بیــن مــی شــود .
عوامــل محیطــی :پــدران ومــادران میخواهنــد از روی دلســوزی
فرزنــدان از نوابــغ روزگار باشــند امــا شــیوه برخــورد را نمیداننــد
و بــه همیــن دلیــل پیوســته او را بــا دیگــران مقایســه میكننــد
واورا تحقیــر میكننــد وچــون فرزنــد نمیتوانــد بــه خواســتهای بلنــد
پروازانــه پــدر ومــادر جامــه عمــل بپوشــاند رفتــه رفتــه در خــود
احســاس خــود كــم بینــی میكنــد .

عدم آینده نگری :

برخــی هــا قــادر بــه دیــدن آینــده نیســتند وتنهــا بــه فكــر حــال
هســتند و فكــر میكننــد همــه چیــز بــرای حــال آفریــده شــده
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كــودك انســان هــر گاه از چیــزی نفــرت داشــته باشــد و یــا بــدش
بیایــد بــا جیــغ كشــیدن وفریــاد زدن نــا خوشــنودی خویــش را از آن
ابــراز مــی دارد .امــا هرچــه بــر او زمــان میگــذرد و بــه تدریــج بزرگتــر
و بــر تجــارب او افــزوده میشــود و شــیوه برخــورد بــا مســائل را تغییــر
مــی دهــد مثــا بــه جــای فریــاد كشــیدن همــواره قــول مــی دهــد
ولــی آنــرا انجــام نمیدهــد.

بی نظمی و بی برنامهگی:

یكــی از عوامــل تنبلــی وسســتی بــی نظمــی و بــی برنامــه گــی اســت
نداشــتن برنامــه معیــن و مشــخص در زندگــی و بــی توجهــی بــه
تدبیــر و طراحــی بــرای آینــده ،كارهایــی بــا حجــم بســیار كــم در
نظــر شــخص بــه صــورت انبوهــی از كارهــای انجــام نشــده مجســم
میكنــد .ایــن حالــت باعــث میشــود تــا شــخص خــود را ناتــوان از
انجــام آن كار ببینــد و در انجــام آن تنبلــی و سســتی میكنــد.

افسردگی:

یكــی از عوامــل تنبلــی افســردگی اســت ،روبــرو شــدن بــا مــردم
بــرای انســان افســرده كســالت آور و خســته كننــده اســت.

احساس عدم مسئولیت در برابر دیگران :

اگــر انســان در برابــر دیگــران احســاس مســئولیت نكنــد وتنهــا بــه
فكــر خــود باشــد ،در مســئولیتی كــه بــه عهــده دارد تنبلــی وسســتی
میكنــد.

گاهی از ترس قضاوت دیگران تنبلی میكند:

میترســد از اینكــه نتوانــد کار را بــه خوبــی انجــام دهــد و دیگــران
او را بــی عرضــه وبــی دســت وپــا بنامنــد .

هم نشینی و دوستی با افراد تنبل:

تنبلــی و سســتی یــك بیمــاری مســری اســت واز شــخصی بــه
شــخص دیگــر ســرایت میكنــد از ایــن رو اگــر دوســت انســان تنبــل
و سســت باشــد ایــن تنبلــی و سســتی ،او در انســان اثــر میگــذارد .

پذیرش كارهای طاقت فرسا:

گاه انســان بــه كاری مبــادرت میكنــد کــه خــودش ایجــاد کــرده و
از تــوان او خــارج اســت و چــون نمیتوانــد آن را بــه انجــام برســاند
زمینــه تنبلــی وسســتی را در او بوجــود مــی آورد.

تجربه نكردن ِ
لذت تالش وكوشش:

بعضــی هــا چــون لــذت تــاش و کوشــش را تجربــه نکــرده انــد و
نمیداننــد کــه تــاش و کوشــش چــه لذتــی دارد همــواره تنبلــی
میکننــد.

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
راهکارهایی برای از بین بردن تنبلی
از كلمه باید استفاده نكنید.

تنبلهــا بیشــتر بــه خــود میگوینــد :بایــد آن نامههــا را بنویســم  ،بایــد شــروع كنــم.
عبارتهــای بایــددار معمــوال موثــر نیســتند ،زیــرا احساســی از گنــاه تولیــد میكنــد و در
نتیجــه شــرایطی فراهــم میكننــد كــه شــما از انجــام آن خــودداری میكنیــد .در همــان
لحظــه كــه بــه خــود میگوییــد « :بایــد ایــن كار را بكنــم» احتمــاال ایــن اندیشــه را در
ســر داریــد «...امــا حــاال بــه انجــام آن مجبــور نیســتم ،تــا فرصتــی دیگــر صبــر میكنــم».
گاهــی اوقــات هــر چــه بیشــتر بــه خــود بگوییــد كــه بایــد كاری صــورت دهیــد ،انجامــش
بــه همــان انــدازه دشــوار میشــود.

قاطعیت نشان دهید.

خیلیهــا بــه علــت نداشــتن قاطعیــت و موافقــت كــردن بــا انجــام كارهایــی كــه عالقـهای
بــه انجــام آن ندارنــد ،مســامحه میكننــد .البتــه همــه مــا در مواقعــی بــرای كمــك بــه
دیگــران تــن بــه انجــام كارهایــی میدهیــم كــه بــه آن عالقـهای نداریــم ،امــا اگــر احســاس
كنیــد شــما بایــد همیشــه آری بگوییــد و همــه را راضــی كنیــد ،میتوانــد مسالهســاز
شــود .ممكــن اســت بیــش از حــد خــود را متعهــد كنیــد و بــه جــای آن كــه برخــوردی
صادقانــه داشــته باشــید ،تــن بــه مســامحه دهیــد و آنوقــت کار مهــم تــری را بــا تاخیــر
انجــام دهیــد.

وقت مشخصی را تعیین كنید.

(مثــا چهارشــنبه از ســاعت  10تــا  10/15دقیقــه) و ایــن وقــت را منحصــرا بــه انجــام
كاری كــه بــه تعویــق انداختهایــد اختصــاص دهیــد .خواهیــد دیــد كــه همیــن  15دقیقــه
كوشــش ،كل مشــكل تعلــل ورزی شــما را از میــان برم ـیدارد.
در بــه عهــده گرفتــن كاری كــه از آن پرهیــز داریــد شــجاع باشــید .یــك عمــل شــجاعانه
میتوانــد همــه ترسهــای شــما را از میــان ببــرد .دیگــر بــه خــود نگوییــد عملكردتــان
بایــد خــوب باشــد .بــه خاطــر داشــته باشــید كــه نفــس عمــل بســیار مهمتــر اســت.
كلمــات ای کاش ،آرزو و شــاید را از فرهنــگ لغــات خــود حــذف كنید.ایــن كلمــات ابــزار
بــه تعویقانــدازی كارهــا هســتند .هــر وقــت ایــن كلمــات وارد ذهــن شــما میشــوند،
جمــات تــازهای را جانشــین آنهــا كنیــد .مثــا جملــه «امیــدوارم كارهــا رو بــه راه شــوند»
را بــه جملــه «آن كار را عملــی خواهــم كــرد» تبدیــل كنیــد و ایــن یكــی را بــه زبــان
آوریــد.

به خود پاداش بدهید.

بزرگتریــن نیــروی انگیــزه بخــش در جهــان ،شــور و هیجــان و رضایــت از كاری اســت كــه
انجــام میدهیــد .اگــر احســاس كنیــد كــه پــاداش تــاش خــود را میگیریــد انگیــزهای
بــرای كار بیشــتر بــه دســت میآوریــد؛ امــا اگــر كاری كــه میكنیــد هرگــز بــه قــدر
كافــی خــوب نباشــد  ،زندگــی ،فعالیتــی كســلكننده و بینشــاط میشــود .اشــخاص
موفــق و مفیــد اغلــب بــه دلیــل كاری كــه میكننــد بــه خــود امتیــاز میدهنــد و
احســاس هیجــان دارنــد.

شایستگان
نگــرش خــود را نســبت بــه انجــام آن تغییــر دهیــد .
اگــر دلتــان میخواهــد دنیــا تغییــر كنــد ،شــكوه
و شــكایت نكنیــد،كاری بكنیــد بــه جــای ایــن
كــه لحظــات خــود را بــا انــواع نگرانیهــای
اختاللآمیــز نســبت بــه كارهــای معــوق مانــده
بگذرانیــد ،بــا ایــن نقطــه ضعــف فالكتبــار مبــارزه
كنیــد و پیوســته در لحظــه حــال زندگــی كنیــد.
یــك فــرد عملكننــده باشــید ،نــه آرزوكننــده،
امیــدوار یــا انتقادكننــده.

نگاه دقیقی به زندگی خود بیندازید.

ببینیــد اگــر میدانســتید فقــط  6مــاه دیگــر
زنــده خواهیــد بــود ،آیــا همیــن روشهــا و همیــن
كارهــا را انتخــاب میكردیــد؟ اگــر نــه بهتــر اســت
كارهایــی كــه «میخواهیــد» انجــام دهیــد ،زیــرا
بــه طــور نســبی هــر چــه داریــد همیــن اســت .اگــر
ابدیــت زمــان را در نظــر بگیریــم 30 ،ســال یــا 6
مــاه فرقــی بــا هــم ندارنــد .زندگــی شــما لحظـهای
بیــش نیســت و تاخیــر در هــر كاری بیمعنــی
اســت.

زمان حال را با دقت بررسی كنید.

ببینیــد اكنــون از چــه چیــزی اجتنــاب میكنیــد
و شــروع بــه مقابلــه و مبــارزه بــا تــرس از زندگــی
مثبــت و ســازنده كنیــد .بــه تعویــق انــدازی موجــب
نگرانــی نســبت بــه امــری در آینــده میشــود و
ایــن نگرانــی جانشــین زمــان حــال شــما میشــود.
اگــر آن امــر بــه صــورت «اكنــون» در آیــد نگرانــی
نســبت بــه آینــده طبعــا بایــد از بیــن بــرود.
اگــر دلتــان میخواهــد دنیــا تغییــر كنــد ،شــكوه
و شــكایت نكنیــد،كاری بكنیــد بــه جــای ایــن
كــه لحظــات خــود را بــا انــواع نگرانیهــای
اختاللآمیــز نســبت بــه كارهــای معــوق مانــده
بگذرانیــد ،بــا ایــن نقطــه ضعــف فالكتبــار مبــارزه
كنیــد و پیوســته در لحظــه حــال زندگــی كنیــد.
یــك فــرد عملكننــده باشــید ،نــه آرزوكننــده،
امیــدوار یــا انتقادكننــده.

مثبت فكر كنید.

وقتــی بــه كاری كــه از انجامــش طفــره رفتهایــد فكــر میكنیــد  ،احتمــاال ناراحــت
میشــوید و ترجیــح میدهیــد كار دیگــری بكنیــد .علتــش ایــن اســت كــه بــه خــود
پیامهــای منفــی میدهیــد و در اثــر آن خــود را گناهــكار و شكســت خــورده میبینیــد.
میتوانیــد برخــورد بــا ایــن افــكار منفــی را بیاموزیــد تــا تحــت تاثیــر آنهــا قــرار نگیریــد.
ایــن افــكار را یادداشــت كنیــد .كار بســیار مهمــی اســت.
اجــازه بدهیــد تكــرار كنــم .علــت طفــرهروی شــما از كار ایــن اســت كــه دربــاره آن بــه
طــرزی غیرمنطقــی و غیرواقعبینانــه فكــر میكنیــد .وقتــی از كاری اجتنــاب میكنیــد،
همیشــه دربــاره چیــزی خــود را فریــب میدهید.اگــر انجــام کاری برایتــان ســخت اســت ،
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چه چیزهایی اعتماد به نفس ما را تخریب میکنند؟

بــرای تقویــت اعتمــاد بــه نفــس نــه تنهــا بایــد
بدانیــم کــه چــه کارهایــی اعتمــاد بــه نفــس
را تقویــت میکننــد ،بلکــه الزم اســت بدانیــم
چــه کارهایــی اعتمــاد بــه نفــس را تخریــب
میکننــد .بســیاری از رفتارهــای مــا در
زندگیمــان مخــرب هســتند و باعــث تضعیــف
اعتمــاد بــه نفــس درون مــا میشــوند .در ایــن
جــا یــازده مــورد مخــرب کــه اعتمــاد بــه نفــس
شــما را کاهــش میدهنــد ،شــرح میدهیــم:

اجتماعی

ـی :کامــل گرایــی ،دشــمن اعتمــاد بــه نفــس ســالم اســت .کامــل گراهــا نــگاه صفــر و صــد بــه هــر چیــزی
ـل گرایـ
-1کامـ
دارنــد ،بدیــن صــورت کــه یــا همــه چیــز بایــد کامــل و بــی نقــص باشــد یــا اصــا نباشــد .در ایــن صــورت ،غالبــا ،دو حالــت
بهوجــود میآیــد:
الــف :همــه کارهــا را در نظــر خــود کامــل و بــی نقــص انجــام میدهنــد .امــا همانطــور کــه گفتیــم «از نظــر خــود» کامــل انجــام
میدهنــد و نــه واقعــا کامــل و بینقــص .ایــن حالــت بــه آنهــا اعتمــاد بــه نفــس میدهــد امــا خیلــی از آنهــا دیــری نمیگــذرد
کــه متوجــه نارضایتــی اطرافیانشــان میشــوند .زیــرا کامــل گرایــی مــا ،در بســیاری از مواقــع اطرافیانمــان را آزار میدهــد.
بدیــن ترتیــب ،آنهــا فکــر میکننــد کــه مثــا فــردی منظــم ،مقبــول و اســتاندارد هســتند ،درحالــی کــه در حقیقــت نیســتند .و
ایــن یعنــی اعتمــاد بــه نفــس کاذب.
ب :هیچ کاری انجام نمیدهند زیرا از اشتباه کردن میترسند .بدین صورت اعتماد به نفس آنها تضعیف میشود.
-2برچســبهای منفــی  :برخــی از افــراد عــادت دارنــد کــه برچس ـبهایی منفــی
بــه خــود بزننــد و خــود را بــا آنهــا معرفــی کننــد .مثــا وقتــی کار اشــتباهی را مرتکــب
میشــوند میگوینــد «مــن یــک احمــق هســتم!» ،یــا «مــن چقــدر خنــگ هســتم!» و...
برچســب زدن بــه خــود و خــود را بــا آن برچســبها معرفــی کــردن ،بــه مــرور زمــان
اعتمــاد بــه نفــس شــما را کاهــش میدهــد.
ـران  :بســیاری از افــراد عــادت دارنــد کــه درون
ـا دیگـ
ـردن خود بـ
ـه کـ
-3مقایسـ
خــود را بــا ظاهــر دیگــران مقایســه میکننــد و ســپس دســت بــه خودتخریبــی میزننــد.
عــادت مقایســه خــود بــا دیگــران اگــر بــه برتــری طلبــی منجــر نشــود ،حتمــا بــه تخریــب اعتمــاد بــه نفــس ،افزایــش اضطــراب،
غــم و خشــم منجــر میشــود .لزومــی نــدارد کــه شــما خــود را بــا دیگــران مقایســه کنیــد ،فقــط کافــی اســت کــه امــروز خــود
را بــا دیــروز خــود مقایســه کــرده و ببینیــد از دیــروز تــا امــروز چــه پیشــرفتهایی داشــتهاید .ســپس خــود را بــا آینــده خــود
مقایســه کنیــد و ببینیــد تــا رســیدن بــه اهــداف تــان چقــدر راه مانــده و چــه کارهایــی را بایــد انجــام دهیــد .اگــر متــر مقایســه
خودتــان را بــر دیگــران میگذاریــد و خــود را بــا آنهــا میســنجید ،بدانیــد کــه راه را اشــتباه میرویــد.
ـود :یکــی از مســائلی کــه بــه شــما اعتمــاد بــه نفــس میدهــد آراســتگی و رســیدگی
ـر خـ
ـه ظاهـ
ـیدگی بـ
ـدم رسـ
-4عـ
بــه ظاهــر خــود اســت .رســیدگی بــه ظاهــر خــود بــه ایــن معنــا نیســت کــه هــر روز خــود را بــه یــک شــکل در آوریــم ،بلکــه
بــه معنــای پاکیزگــی و آراســتگی اســت .یعنــی اینکــه بــوی خــوب بدهیــم ،بــه ســامت و تناســب انــدام و هیــکل خــود برســیم،
دندانهــای تمیــزی داشــته باشــیم ،لباسهایــی متناســب و تمیــز بــه تــن کنیــم ،و ظاهــر خــود را بپذیریــم و دوســت داشــته
باشــیم.
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ـب  :دوســتان نامناســب یــا اعتمــاد بــه نفــس کاذب بــه مــا میدهنــد یــا اعتمــاد بــه نفــس را از مــا ســلب
ـتان نامناسـ
 -5دوسـ
میکننــد .شــما اگــر در میــان افــرادی باشــید کــه هیــچ تناســبی بــا شــما ندارنــد یــا افســرده و مضطــرب میشــوید یــا اعتمــاد بــه
نفــس خــود را در مقابــل آنهــا از دســت میدهیــد .یــا اینکــه بــودن بــا برخــی از افــراد باعــث میشــود از آنچــه کــه هســتیم دور شــویم
و خــود را بــا آنچــه کــه نیســتیم بشناســیم و ایــن یعنــی اعتمــاد بــه نفــس کاذب .برخــی از دوســتان نیــز بــا رفتارهــا یــا حرفهــای
خــود بــه اعتمــاد بــه نفــس شــما آســیب میرســانند .بــرای تقویــت اعتمــاد بــه نفــس خــود بایــد بــا افــرادی همــراه شــوید کــه
متناســب بــا شــما ،حامــی ،مثبــت بیــن و همــراه باشــند .بــرای خــود دوســتانی انتخــاب کنیــد کــه اعتمــاد بــه نفــس ســالمی دارنــد و
بــرای رســیدن بــه آنچــه میخواهنــد باشــند تــاش میکننــد.
 -6رفتارهــای هیجانــی و نــا متناســب  :مثــا ،وقتــی کــه از روی خشــم ،غــم یــا تــرس کاری را انجــام میدهیــم یــا
حرفــی را میزنیــم غالبــا بعــد از آن ،بــه ســرزنش و خــود تنبیهــی دچــار میشــویم .ایــن کار نــه تنهــا اعتمــاد بــه نفسمــان را
تضعیــف میکنــد ،بلکــه بــه عــزت نفسمــان نیــز آســیب میرســاند .بــرای کنتــرل ایــن
وضعیــت ،الزم اســت هــوش هیجانــی خــود را تقویــت کنیــد تــا مدیریــت هیجانــات و کنتــرل
رفتــار خــود را بهدســت بگیریــد.
-7عــدم هدفگــذاری  :وقتــی کــه هدفهــای مشــخصی در زندگــی خــود نداشــته
باشــید ،کمکــم احســاس بیهودگــی میکنیــد .تعییــن اهــداف در زندگــی بــه شــما پویایــی،
نشــاط و اعتمــاد بــه نفــس میدهــد .تعییــن هــدف بــرای زندگــی ،حــس مفیــد بــودن و زنــده
بــودن بــه شــما میدهــد.
-8عــدم پیگیــری اهــداف  :زمانــی کــه بــرای زندگیتــان هــدف تعییــن میکنیــد امــا بــرای رســیدن بــه آن برنامــه و
اســتراتژی صحیحــی نمیریزیــد و آن را پیگیــری نمیکنیــد در واقــع بــه جنــگ بــا اعتمــاد بــه نفــس خــود رفتهایــد .بدیــن منظــور،
پــس از تعییــن هــدف ،بایــد برنامــه و اســتراتژی صحیحــی جهــت کســب آن داشــته باشــید و ایــن برنامــه را تــا رســیدن بــه اهــداف
خــود پیگیــری کنیــد.
-9چشــم پوشــی از موفقیتهــا  :معمــوال دیــدن نیمــه خالــی لیــوان بــرای مــا خیلــی راحتتــر از یــادآوری نیمــه پــر و
موفقیتهایمــان اســت .مــردم غالبــا خیلــی راحــت دربــاره نداشــته هــا ،کمبودهــا و شکس ـتهای خــود صحبــت میکننــد و زمانــی
کــه بــه آنهــا میگوییــم از موفقیتهــای خــود بگوینــد ،بیــش از چنــد جملــه محــدود نمیتواننــد بگوینــد .موفقیتهــای قبلــی و
کارهایــی کــه تمــام کردهایــد را بــر روی کاغــذ بنویســید و بابــت ایــن کارهــای انجــام شــده بــرای خــود جشــن بگیریــد.
-10تمرکــز بــر نقــاط ضعــف خــود :پیشــرفت مــا در
تمرکــز بــر نقــاط قوتمــان اســت .کســانی کــه دائمــا بــر نقــاط
ضعــف و ناتوانیهــای خــود پافشــاری و تاکیــد میکننــد ،در
واقــع اعتمــاد بــه نفــس خــود را تضعیــف مینماینــد.
-11عــدم شــناخت خــود :عــدم شــناخت کافــی از خــود
باعــث میشــود کــه یــا دچــار اعتمــاد بــه نفــس کاذب شــویم یــا
اعتمــاد بــه نفــس مــان ضعیــف میشــود .اینکــه مــا ندانیــم چــه
کســی ،بــا چــه توانایــی هــا ،چــه نقــاط ضعــف ،چــه اســتعدادها
و چــه موفقیتهایــی هســتیم آفتــی بــر ســر راه تقویــت اعتمــاد
بــه نفــس مــان اســت.
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وکیل خود باشید
(مباحث کاربردی حقوقی)

پرهیز از انجام معامالت با دستنوشته یا قولنامه عادی

دانستنی ها
14

اولیــن نکتــه حقوقــی مهــم کــه بایــد بدانیــد در رابطــه بــا دســت
نوشــته هــا هســتند .اســناد و دستنوشــتههای عــادی قابلانــکار و
تردیــد هســتند؛ لــذا بــرای انجــام معامــات و تنظیــم ســند ،در مرحلــه
اثبــات اصالــت ،بســیارخطاپذیرند .بــا توجــه بــه اینکــه مــوارد بســیاری
از اینگونــه نوشــتهها ،جعــل میشــود ،اثبــات اصالــت نوشــته عــادی
توســط کارشناســان بســیار مشــکل اســت .الزم اســت افــراد از دســت
نوشــته اجتنــاب کننــد و جایــی کــه دسترســی بــه دفاتــر اســناد
رســمی نباشــد ،در تنظیــم ســند عــادی حتمــا دونفــر شــاهد بگیرنــد.
عدم اثبات اصالت سند عادی ،در حکم جعل است
وقتــی دستنوشــته یــا ســند عــادی بــه دادگاه ارائــه شــود ،دادگاه آن
را بــه کارشــناس ارجــاع میدهــد تــا اصالــت آن بررســی شــود اگــر
احــراز اصالــت دســت نوشــته صــورت نگیــرد ،ســند جعلــی محســوب
میشــود و در صــورت شــکایت فــرد ذینفــع ،پرونــده جزایــی دیگــری بــا عنــوان «جعــل» و «اســتفاده از ســند مجعــول» قابــل
طــرح خواهــد بــود کــه مجــازات هرکــدام از آنهــا حداقــل شــش مــاه حبــس اســت .بــا ایــن مالحظــات نــه تنهــا حقــوق مالــی
موجــود بــه واســطه دســت نوشــته تامیــن نمیشــود بلکــه جنبــه کیفــری دیگــری نیــز متوجــه فــرد ارائــه کننــده مــی شــود.
تنظیــم رســمی ســند میتوانــد از ایــن مشــکالت جلوگیــری کنــد .یکــی از مــوارد شــایع ،بــذل و بخشــش مهریــه بــا دســت
نوشــته عــادی بیــن زن و شــوهر اســت کــه معمــوال نتایــج فــوق را درپــی دارد.
ضرورت استعالم وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله
افــراد زمانــی کــه میخواهنــد ملــک یــا زمینــی را معاملــه کننــد ،الزم اســت در مــورد ملــک و مســتغالت از اداره ثبــت اســناد
اســتعالم کــرده و پــس از آن اقــدام بــه امضــا قولنامــه و تبــادل وجــه معاملــه کننــد .در مــوارد بســیاری اتفــاق میافتــد کــه ملــک
بــه علــل قانونــی در توقیــف و یــا رهــن بــوده و گاهــی نیــز فــرد فروشــنده اجــازه معاملــه نــدارد؛ لــذا اســتعالم و تخصیــص کــد
رهگیــری مانــع مراجعــات قضایــی خواهدشــد.
معامله صوری به قصد فرار از دین ،جرم و قابل پیگیری است
گاهــی اوقــات افــراد بــرای اینکــه بدهــی مالــی خــود را نپردازنــد ،امــوال را بــه نــام فــرد دیگــری انتقــال میدهنــد .ایــن معاملــه
از نظــر قانــون صــوری تلقــی میشــود ،بــا توجــه بــه اینکــه در بســیاری از مــوارد امــوال بــه نــام اعضــای درجــه یــک خانــواده وی
انتقــال مییابــد و یــا تاریــخ معاملــه نزدیــک بــه زمــان وقــوع دعــوا در دادگاه و مقــدم بــر نقطــه نــزاع بــوده و یــا مبلــغ معاملــه
مبادلــه نشــده باشــد ،در اینصــورت ،دادگاه آن معاملــه را باطــل میکنــد و در صــورت شــکایت ذینفــع ،فــرد بــه دلیــل فــرار از
دیــن بــه چهــار مــاه تــا دوســال حبــس محکــوم مــی شــود.
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نکات حقوقی مهم در رابطه با صیغه محرمیت در دوران نامزدی
بســیاری از خانــواده هــا بــدون اطــاع از اثــرات حقوقــی محرمیــت کــه در قانــون همــان
نــکاح موقــت خوانــده میشــود نســبت بــه اجــرای صیغــه محرمیــت در دوران نامــزدی
اقــدام میکننــد کــه ناخواســته بــا مشــکالتی روبــرو میشــوند .بــرای نــکاح موقــت،
مبلــغ ناچیــزی مهریــه تعییــن میکننــد کــه بــا پایــان یافتــن دوره محرمیــت ،طرفیــن
اقــدام بــه نــکاح دائــم کننــد .مشــکل از آنجــا آغــاز میشــود کــه مــرد بــه دالیلــی بــا
جــاری شــدن نــکاح دائــم مخالفــت میکنــد .بــا ایــن امتنــاع ،خانــواده دختــر متضــرر
شــده و بــا دریافــت مهریــه ناچیــز ،دختــر بــه خانــه پــدر برمیگــردد .چــه بســا در
طــول مــدت نــکاح موقــت ،زوجیــت نیــز واقــع میشــود.

چگونه میتوان از تخلفات قضات شکایت کرد؟
دادگاه مرجــع دادخواهــی و رســیدگی بــه تظلمــات اســت امــا قضــات نیــز انســان هســتند و از اشــتباه بــه دور نیســتند بنابرایــن اگــر
در دادگاه توســط قاضــی حقــی از شــما ضایــع شــد بدانیــد کــه بــر اســاس قانــون در صــورت داشــتن شــکایت از قاضــی متخلــف
میتــوان بــه مراجــع قضایــی مراجعــه کــرد.
بر اساس آنچه که در قانون آمده است از دو روش میتوان علیه قاضی متخلف طرح شکایت کرد.
روش اول ایــن اســت کــه شــخص ابتــدا بــا مراجعــه بــه دفتــر نظــارت و ارزشــیابی رفتــار و عملکــرد قضــات ،واقــع در دادگســتری
اســتان مربوطــه شــکایت خــود را مطــرح کنــد و روش دوم ایــن اســت کــه فــرد بــه دادســرای انتظامــی قضــات واقــع در تهــران
مراجعــه کنــد ،زیــرا در شهرســتانها دادســرا و دادگاه انتظامــی وجــود نــدارد.
دفتــر نظــارت و ارزشــیابی رفتــار و عملکــرد قضــات درواقــع نماینــده دادســرای انتظامــی در هــر اســتان اســت و بــا دریافــت
گزارشهــای مردمــی و تخلفــات قضــات ،پروندههــا را بررســی کــرده و زمانــی کــه تخلــف بــرای آنهــا محــرز شــده باشــد ،شــکایت
را طبــق قانــون بــه رئیــس دادگســتری اســتان ارجــاع میدهــد ،تــا آن را بــرای دادســرای انتظامــی قضــات ارســال کنــد.
همچنین حفاظت اطالعات دادگستری استان ،مرجع دیگری برای دریافت گزارشها و شکایتهای مردمی است.
مطابــق قانــون نظــارت بــر رفتــار قضــات ،ایــن مراجــع موظــف بــه
دریافــت گزارشهــای مردمــی هســتند و در صــورت نیــاز بایــد شــکایات
را بــه صــورت محرمانــه بررســی کــرده و نتیجــه را بــا حفــظ شــئونات
قاضــی متخلــف ،بــرای دادســرای انتظامــی ارســال کنــد.
پــس از طــی شــدن ایــن مراحــل و مراجعــه حضــوری بــه دادســرای
انتظامــی قضــات ،چنانچــه شــکایت مســموع باشــد ،دادســرا بــرای
تکمیــل تحقیقــات بــه دفتــر نظــارت یــا حفاظــت اطالعــات ،نیابــت
قضایــی میدهــد و پــس از تکمیــل تحقیقــات ،اوراق و اســناد از اســتان
مربوطــه ،بــرای دادســرای انتظامــی ارســال میشــود.
عــاوه بــر اصــل  ۱۷۱قانــون اساســی و مــواد  ۵۸و  ۵۹۷قانــون مجــازات
اســامی ،میتــوان بــه اســتناد قانــون آییــن دادرســی کیفــری از قاضــی
متخلــف شــکایت کــرد .البتــه مــواد  ۱۴تــا  ۱۸قانــون نظــارت بــر رفتــار قضــات بــه تخلفــات و جرایــم قضــات میپــردازد.
در صورتــی کــه دادســتان انتظامــی تخلــف را تشــخیص دهــد ،ممکــن اســت بــا دســتور تعلیــق موقــت قاضــی متخلــف ،پرونــده را بــه
دادگاه عالــی انتظامــی قضــات ارســال کنــد.
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اصول دم رکدن چای
 -1بهتــر اســت از ظــرف ،کتــری یــا
قــوری( ،و حتــی فنجــان هــای) چینــی
بــرای دم کــردن یــا نوشــیدن چــای
اســتفاده کنیــد.

دانستنی ها

-2ســرامیک لعابــدار و ظروف شیشـهای
نیــز در مراتــب بعــدی مناســبند
امــا ســعی کنیــد از کتریهــای
آلومینیومــی ،ظــروف مســی یــا برنجــی
اســتفاده نکنیــد .ایــن ظــروف اگرچــه
در قدیــم اســتفاده میشــدهاند،
افــزون بــر آن کــه مــزه ،طعــم و حتــی
عطــر چــای را عــوض مــی کننــد ،بــه
ســبب ایجــاد واکنــش شــیمیایی بــرای
حفــظ ســامت مناســب نیســتند .

یادتــان باشــد حتمــً آب ســرد در ســماور بریزیــد .احتمــاال پیــش آمــده کــه بــر ســطح
چــای درون اســتکان یــا فنجــان خــود لکــه هایــی مثــل اثــرات چربــی ببینیــد .ایــن
لکــه هــا نشــان مــی دهــد آب گــرم یــا حتــی داغ در ســماور ریختــه شــده .اســتفاده
از آب گــرم بــرای زود جــوش آمــدن ســماور ،عــاوه بــر کاهــش کیفیــت و مــزه ،بــه
شــکل و ظاهــر چــای هــم لطمــه مــی زنــد.
 -5بهتــر اســت در هــر مرتبــه دم کــردن چــای ،آب ســماور را عــوض کنیــد .آبــی کــه
بــه مــدت طوالنــی یــا چنــد بــار جوشــیده طعــم و خاصیــت چــای را کاهــش میدهــد.
 -6بــرای دم کــردن چــای ســیاه بگذاریــد آب درون ســماور ،کامــا بــه جــوش آیــد
ســپس آن را روی چــای ریختــه و دقایقــی بــرای دم کشــیدن صبــر کنیــد .برعکــس،
بــرای دم کــردن چــای ســبز ،آب بــه هیــچ وجــه نبایــد بجوشــد و حرارتــی در حــد 11
درجــه هــم بــرای آن کافــی اســت .ایــن آب را روی چــای ســبز درون فنجــان یــا قــوری
بریزیــد و چنــد دقیقــه در آن را گذاشــته ،ســپس کیســه را خــارج کــرده یــا بــرگ هــا
را صــاف کنیــد و نــوش جــان فرماییــد.
 -7با توجه به نوع چای ،زمان دم آمدن آن متفاوت است.
 -8چــای ســبز ،بیــن ســه تاپنــج دقیقــه دم مــی کشــد .اگــر چــای بســته بنــدی شــده
خریــده ایــد در قســمت توضیــح مشــخصات یــا طریقــه دم کــردن ،بایــد زمــان مناســب
آن هــم ذکــر شــده باشــد.
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 -9بــرای چــای ســیاه ،ایــن زمــان در آنهــا کــه بــه «زود دم» معروفنــد کمتــر از پنــج
تاهفــت دقیقــه نیســت .دم کشــیدن برخــی چــای هــای موســوم بــه «دیــر دم» نیــز
بیــن ده تــا  16دقیقــه بــه درازا مــی انجامــد .بــرای حفــظ کیفیــت و خاصیــت چــای
بیــش از ایــن نبایــد عمــل صــاف کــردن را بــه تاخیــر انداخــت.

 -3در صورتــی کــه پیــش از ریختــن
چــای در قــوری یــا کتــری ،آن را کمــی
زیــر شــیر آب گــرم بگیریــد تــا جــداره
و محفظــه آن اندکــی گــرم شــود ،چــای
بهتــر و زودتــر دم مــی آیــد.

 -10صــاف نکــردن چــای در میــان مــا ایرانــی هــا رواج بســیار دارد و از آن دســت
عــادت هــای غلطــی بــه شــمار مــی رود کــه شــنیدن اصطــاح «جوشــیده» و تشــخیص
معنــا و حتــی مــزه آن بــرای نوجوانــان و جوانــان هــم نیــازی بــه توضیــح بیشــتر نــدارد.

 -4اگــر مــی خواهیــد از خــود یــا
مهمانانتــان بهتــر پذیرایــی کنیــد،

 -11مــا عــادت داریــم هزینــه و زمانــی را صــرف کنیــم تــا چایــی مناســب و خــوش
رنــگ و عطــری دم کنیــم امــا فقــط بــه قــدر یکــی دو اســتکان اول ،از آن ســود واقعــی
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و لــذت جانبــی مــی بریــم! بــرای آن کــه جلــوی ضــرر مالــی و خالــی شــدن جیبتــان را بگیریــد و مــزه چــای تــازه دم را همــواره
حفــظ کــرده باشــید بالفاصلــه پــس از دم کشــیدن چــای ،قــوری را از بخــار ســماور ،گــرم کــن برقــی یــا شــعله دور کنیــد و چــای
درون آن را در قــوری یــا کتــری دیگــری بریزیــد تــا تفالــه یــا پــوره آن جــدا شــود.
 -12بــرای قــوری دوم ،روپــوش یــا پوششــی کیســه ای در انــدازه و قالــب مناســب تهیــه کنیــد تــا از ســرد شــدن ســریع چــای
جلوگیــری کنــد و مدتــی بیشــتر گرمــا را در خــود نــگاه دارد .ایــن چــای ،دیگــر جوشــیده و بــی خاصیــت و تــا مدتــی طوالنــی تــر
بدطعــم نخواهــد شــد و هزینــه خریــد یــا وقــت و تــاش خــود را هــم هــدر نــداده ایــد.
 -13یکــی دیگــر از عــادت هــای غلــط مــا در نوشــیدن چــای همراهــی آن بــا قنــد یــا شــکر اســت .قنــد و شــکر محلــول در چــای
خــواص مفیــد آن را از بیــن مــی بــرد و در برخــی مــوارد مضراتــی هــم در پــی دارد .اگــر نمــی توانیــد ،کــم کــم ،خودتــان را عــادت
دهیــد چــای را بــدون قنــد بنوشــید .پــس از مدتــی قنــد را کامــا کنــار خواهیــد گذاشــت و بامــزه واقعــی چــای بیشــتر کنــار
خواهیــد آمــد؛ فوایــد درمانــی ،دارویــی و حتــی اقتصــادی بیشــتری هــم نصیبتــان مــی شــود!
اصول نگهداری :
 -1چــای خشــک را در ظــروف دربســته شیشــه ای یــا چینــی نگهــداری کنیــد .بــه ایــن گونــه نــه تنهــا عمــر مفیــد چــای را حفــظ
کــرده ایــد ،عطــر آن هــم دیرتــر مــی پــرد و خواصــش ماندگارتــر خواهــد بــود.
 -2فرامــوش نکنیــد گرمــا ،رطوبــت و نــور دشــمنان اصلــی کیفیــت و مانایــی چــای
اســت .ظــروف و بســته هــای چــای را در یخچــال یــا فریــزر نگهــداری نکنیــد.
 -3گذاشــتن بســته یــا ظــرف چــای در کنــار ســماور بدتریــن
روش نگهــداری آن اســت .اگــر هیــچ چــاره ای نداریــد بــه
مقــدار نیــاز بــرای دو یــا ســه روزتــان را درون ظرفــی بریزیــد
و دور آن را بــا فویــل آلومینیومــی بپیچیــد تــا بــا گرمــا ،نــور
و رطوبــت کمتــری در تمــاس باشــد و عطــر آن نیــز خــارج
نشــود.
 -4چــای هــم مثــل
خیلــی مــواد خوردنــی دیگــر تاریــخ انقضــا دارد .انــواع متفــاوت آن اگــر بدرســتی نگهــداری
شــود از  18مــاه تــا دو ســال بــا توجــه بــه نوعشــان خــواص خــود را حفــظ مــی کننــد .بــه
تاریــخ بســته دقــت کنیــد و از انبــار کــردن بیــش از نیــاز آن خــودداری کنیــد.
 -5بــوی مــواد خوراکــی دیگــر بخصــوص مــواد تنــد براحتــی بــه چــای خشــک ســرایت
میکنــد و عطــر آن را تغییــر مــی دهــد.
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سالمتی

ســیر و عســل بــه صــورت جداگانــه هــر یــک خــواص فراوانــی را بــرای ســامتی دارنــد امــا شــما مــی توانیــد بــا ترکیــب ســیر و
عســل ،درمانــی شــگفت انگیــز بــرای ارتقــاء ســامت پیــش بگیریــد ،از ایــن ترکیــب مــی تــوان بــرای مبــارزه بــا ســرماخوردگی
و آنفلوآنــزا ،ســم زدایــی بــدن ،تقویــت سیســتم ایمنــی و بســیاری مــوارد دیگــر اســتفاده کــرد.
بــرای اســتفاده بیشــتر از ایــن فرآینــد ،بســیار مهــم اســت مــاده تشــکیل دهنــده هــر دوی آنهــا را بــا باالتریــن کیفیــت در
دســترس داشــته باشــید همچنیــن شــما بایــد ایــن درمــان را در زندگــی ســالم خــود انجــام دهیــد یکــی از رایــج تریــن مــاده
طبیعــی در ســر تــا ســر جهــان آشــپزی ،ســیر اســت عطــر و طعــم آن بــه خوبــی بــا ادویــه هــای دیگــر ترکیــب میشــود تــا طعــم
غذاهــای بیشــماری را افزایــش دهــد امــا پیــش از آنکــه ،یــک حامــی خــوب در آشــپزخانه باشــد ،ســیر بــه دلیــل توانایــی کــه در
از بیــن بــردن بســیاری از بیمــاری هــا دارد ،قــرن هــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
خــواص دارویــی آن ،میتوانــد بــرای مبــارزه بــا التهــاب ،بیمــاری هــای مزمــن ،و عفونــت اســتفاده شــود؛ بســیاری از خــواص آن،
از محتــوای آلیســین اســت کــه یــک ترکیــب فعــال اســت ،کــه بــه کنتــرل ســطح کلســترول بــاال ،فشــارخون و ســایر شــرایط
مرتبــط باسیســتم قلبــی عروقــی کمــک میکنــد همچنیــن بــرای درمــان مشــکالت هضــم ،بیمــاری هــای تنفســی و عفونــت
قارچــی اســتفاده میشــود.
درواقــع ،بــه علــت اثــرات ضدالتهابــی و محتــوای آنتــی اکســیدان ،ســیر مکمــل خوبــی بــرای درمــان آرتــروز ،ســرطان و دیابــت
اســت کارشناســان تغذیــه ،توصیــه میکننــد کــه بــرای جــذب تمــام مــواد تشــکیل دهنــده ،آنهــا را بــه صــورت خــام بخوریــد.
شــما همچنیــن میتوانیــد یــک درمــان بــا عســل آمــاده کنیــد ،عســل باعــث میشــود کــه ســیر راحــت تــر مصــرف شــود و تمــام
مزایــای آن افزایــش یابــد امیدواریــم کــه بــه بهبــود ســامت و بــه طــور کلــی ،خــوب بــودن شــما کمــک کنــد .امــروز میخواهیــم
تمــام مزایایــی را کــه بــا مصــرف 7روز ســیر و عســل بــه دســت مــی آوریــد ،را بــه اشــتراک بگذاریــم ،معجونــی کــه بــرای درمــان
بســیاری از بیمــاری هــا شــهرت جهانــی دارد.

 -1گردش خون را بهبود می بخشد:

ترکیبــات گوگــرد و ســیر ،زمانــی کــه بــا مزایــای عســل مخلــوط میشــود .بــرای سیســتم گــردش خــون بســیار مفیــد اســت هــر
دو بــرای جلوگیــری از لختــه شــدن خــون و اختالالتــی ماننــد :ترومبــوز و رگ هــای واریســی اقــدام میکننــد.

 -2کاهش فشار خون :

فشــار خــون بــاال ،یــک بیمــاری اســت کــه میتوانــد ســامت قلبــی و عروقــی را تهدیــد کنــد بــرای کنتــرل کــردن آن بــه طــور
طبیعــی ،ســعی کنیــد هــرروز عســل و ســیر را بــا معــده خالــی مصــرف کنیــد.

 -3کنترل کلسترول نامساعد:

زمانــی کــه شــما ســیر را خــام مصــرف میکنیــد ،آلیســین ترشــح شــده از آن ،میتوانــد بــه جریــان خــون شــما کمــک کنــد و
کلســترول اضافــی را از بیــن ببــرد ایــن یــک راه حــل عالــی بــرای حفــظ ســطح تــری گلیســیرید شــما اســت.
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 -4کاهش التهاب:

مطالعــات نشــان داده اســت کــه بســیاری از اختــاالت مزمنــی کــه افــراد تجربــه میکننــد ،بــه علــت عــدم تعــادل در بــدن اســت کــه
باعــث التهــاب میشــود .ســیر و عســل هــردو بــا التهــاب مبــارزه میکننــد و بــه عنــوان داروهــای ضــددرد طبیعــی و بــرای کمــک بــه
وضعیــت هایــی ماننــد آرتــروز ،احتباس(جمــع شــدن) مایعــات و اختــاالت عضالنــی کمــک میکنــد.

 -5سیستم ایمنی را تقویت کنید :

خــواص ضــد قــارچ عســل و ســیر بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن شــما بســیار عالــی اســت هــردوی آنهــا بــرای افزایــش بهبــود
دفــاع بــدن در برابــر ویــروس هــا ،باکتــری هــا و هرنــوع عامــل بیمــاری زا دیگــر مناســب اســت.

 -6با سرفه کردن مبارزه می کند:

چــه ســرفه شــما از یــک عفونــت باکتریایــی باشــد و یــا یــک ویــروس ،هیــچ چیــز بهتــر از شــربتی نیســت کــه بــا عســل و ســیر خــرد
شــده درســت شــده اســت سوزشــی را کــه احســاس میکنیــد ،آرام میکنــد و همچنیــن بــه عنــوان یــک تحریــک کننــده خلــط آور
بــرای از بیــن بــردن خلــط عمــل میکنــد.

 -7افزایش بهبودی سرماخوردگی و آنفوالنزای شما :

بــا مصــرف مــداوم ایــن درمــان ،میتوانیــد ،تمــام عالئــم ســرماخوردگی و آنفوالنــزا را بــه طــور موقــت کاهــش دهیــد یــک مبــارزه بــا
ویــروس هــا کمــک میکنــد و تولیــد آنتــی بــادی هایــی کــه مســئول حفاظــت از راه هــای هوایــی شــما هســتند ،را تحریــک میکنــد.
بــرای بــه دســت آوردن تمــام مزایایــی کــه در بــاال ذکــر شــد ،مطمئــن شــوید کــه ســیر و عســلی کــه از آن اســتفاده میکنیــد ،اصلــی
اســت آســان اســت کــه عســل هــای ارزان را در فروشــگاه هــا پیــدا کنیــد ،امــا اغلــب آنهــا مــواد مغــذی ضعیــف دارنــد زیــرا ٪100
طبیعــی نیســتند و یــا بــه آنهــا شــکر اضافــه میکننــد پــس عســل طبیعــی از جایــی مطمئــن خریــداری کنیــد.

طرز تهیه معجون اسرار آمیز سیر و عسل
مواد الزم :
1پیمانه عسل  335گرم
10حبه سیر
یک ظرف شیشه ای دردار
آماده سازی:
حبــه هــای ســیر را بــه قطعــه هــای کوچکــی خردکنیــد و یــا آن را
بــا یــک دســتگاه فشــار دهیــد ،عســل را بــه داخــل ظــرف شیشــه ای
بریزیــد و بــا ســیر هــم بزنیــد ،در آن را ببندیــد و بــه مــدت یــک هفتــه
در مــکان تاریــک قــرار دهیــد پــس از ایــن زمان،شــربت غنــی و ســالمی
خواهیــد داشــت.
یک قاشق غذا خوری قبل از صبحانه بخورید و یا آن را با یک فنجان آب گرم مخلوط کنید.
به مدت هفت روز ،این مخلوط را هر روز به صورت خام مصرف کنید،چندهفته ای صبرکنید و دوباره تکرار کنید .
عسل و سیر را دردمای اتاق نگه دارید تا کریستالی نشود.
توجــه داشــته باشــید کــه اثــرات ایــن درمــان ،بســته بــه عــادات روزمــره افــراد متفــاوت اســت؛ اگــر شــما همچنــان بــه داشــتن رژیــم
غذایــی بــا چربــی هــای اشــباع شــده ،قندهــا و ســایر غذاهــای ناســالم ادامــه دهیــد ،مطلقــا چیــزی تغییــر نخواهــد کــرد.
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با نکات سالمتی همیشه سالم باشیم

-1نوشیدن آ ب هنگامی که بیدار می شوید:
نوشــیدن  2لیــوان آب وقتــی صبــح از خــواب بیــدار مــی شــوید ضــروری اســت .ایــن عــادت بــه
بــی اثــر کــردن اســید و در سیســتم گوارشــی و صــاف شــدن شــکم کمــک مــی کنــد و ســپس
مــی توانیــد یــک فنجــان چــای یــا قهــوه بنوشــید کــه بــرای شــروع روز ســوخت مناســبی اســت
و همیــن طــور نیــم ســاعت ورزش کنیــد کــه انــرژی تــان بــاال بــرود کــه بتوانیــد بقیــه روز را
بــدون خســتگی ادامــه دهیــد.

-2صبحانه :

سالمتی

هــر روز صبحانــه متفــاوت بخوریــد و روزتــان را بــا آرامــش آغــاز کنیــد وقتــی شــروع بــه کار کردیــد
حــدود ســاعت  11یــک فنجــان چــای یــا قهــوه بنوشــید و اســتراحت کنیــد و مــی توانیــد یــک مــوز
کوچــک یــا غذاهــای ســبک بخوریــد کــه انــرژی مــورد نیــاز را تامیــن مــی کنیــد.

-3نهار :
زمــان ایــده آل بــرای صــرف نهــار  1تــا  1/30بعدازظهــر اســت و ســعی کنیــد در وعــده نهــار از برنــج و ســبزیجات اســتفاده کنیــد
و همیــن طــور مصــرف کشــک در انتهــای وعــده غذایــی موجــب مــی شــود هضــم بهتــری داشــته باشــید بعــد از نهــار نیــم ســاعت
اســتراحت بســیار حائــز اهمیــت اســت  .بعضــی افــراد در ایــن زمــان چــرت کوتاهــی مــی زننــد و انــرژی را بــرای بقیــه روز تامیــن
مــی کننــد.

-4میان وعده :
حــدود ســاعت  5تــا  5:30دقیقــه بعــد از ظهــر زمــان مناســبی بــرای مصــرف یــک میــان وعــده ســبک اســت کــه انــرژی مــورد
نیــاز را تامیــن و شــکم را پــر نگــه مــی دارد و همچنیــن ســطح قنــد را هــم طبیعــی حفــظ مــی کنــد.

-5شام :
شــام همیشــه بایــد ســبک باشــد و بیشــتر نــان و ســبزی مصــرف کنیــد و از خــوردن برنــج اجتنــاب
کنیــد چــون حــاوی کربوهیــدارت فراوانــی اســت ،بعــد از شــام حتمــا قــدم بزنیــد و مســتقیم بــه
رختخــواب نرویــد.
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سه سوال جالب درباره کلسترول

شایستگان
کلســترول از مــواد طبیعــی اســت کــه در بــدن
ســاخته مــی شــود .مقاد یرعمــده ایــن مــاده
( )%75توســط کبــد و میــزان کمتــری ازآن
( )%25از طر یــق مــواد غذایــی وارد بــدن مــی
شــود .اگرچــه افزایــش بیــش از حــد کلســترول
بــرای بــدن مضــر اســت امــا وجــود بــه انــدازه
کلســترول نقــش مهمــی درحفــظ غشــای
ســلولی و ســاخت هورمــون هــا ایفــا مــی کنــد.

چرا مردان زودتر از زنان دچار مشکل کلسترول باال
می شوند؟
خصوصیات شخصی ()Type A
مصرف بیش از حد گوشت چرب
هورمون ها
پاسخ صحیح :هورمون ها
اســتروژن ،هورمونــی اســت کــه باعــث اختــاف میــزان کلســترول
بیــن زنــان و مــردان در یــک ســن مــی شــود .ایــن هورمــون زنانــه
باعــث کاهــش کلســترول بــد و افزایــش کلســترول خــوب میشــود.
ایــن هورمــون بــرای جبــران عــادات بــد غذایــی شــما کافی نیســت و
بعــد از دوران یائســگی ،خانــم هــا ایــن مزیــت را از دســت میدهنــد.

صحیح یا غلط؟
الغرها نباید نگران کلسترول خود باشند.
غلط
حتــی اگــر شــما الغــر و فــوق العــاده خــوش انــدام هســتید؛ ژنهــای
شــما و هــر آنچــه کــه مــی خوریــد مــی توانــد شــما را بــه دردســر
بینــدازد .بــه همیــن دلیــل بســیار مهــم اســت کــه بــه طــور منظــم،
کلســترول خــود را بــا ورود بــه دهــه دوم زندگــی مــورد بررســی قرار
دهیــد .همچنیــن بایــد در مــورد هــر یــک از اعضــای خانــواده کــه
مشــکالت قلبــی داشــته انــد اطــاع داشــته باشــید .ایــن در تصمیــم
دکتــر شــما بــرای نحــوه کنتــرل کلســترولتان نقــش کلیــدی را
بــازی مــی کنــد.

کدامیک کلسترول بیشتری دارد؟
یک تخم مرغ
یک استیک آبدار
یک اسکوپ بستنی
جواب صحیح :یک اسکوپ بستنی
فقــط یــک اســکوپ از بســتنی شــامل  ۱۱گــرم چربــی اشــباع
شــده اســت؛ مقــداری بیشــتر از یــک تخــم مــرغ یــا حتــی
اســتیک .مصــرف چربــی اشــباع شــده مــی توانــد کلســترول
بــد را افزایــش دهــد.
هرچنــد شــما بایــد کلســترول مصرفــی خــود را محــدود کنیــد،
امــا کمتــر از  ۱۰درصــد از کالــری دریافتــی شــما از چربــی
اشــباع شــده اســت .مصــرف چربــی هــای ترانــس خــود را از
طریــق محــدود کــردن مــواد غذایــی حــاوی منابــع مصنوعــی
از چربــی هــای ترانــس ماننــد روغــن هیدروژنــه و روغــن جامــد
کــم کنیــد.
بــه عنــوان مثــال ،مــواد غذایــی حــاوی چربــی هــای جامــد
(مثــل گوشــت هــای قرمــز و فــراوری شــده) را بــا مــواد غذایــی
کــه چربــی جامــد و کالــری کمتــری دارنــد جایگزیــن کنیــد.
ایــن مــواد غذایــی عبارتنــد از غذاهــای دریایــی ،حبوبــات
(نخــود و لوبیــا) ،آجیــل ،دانــه هــا ،ســویا و همچنیــن گوشــت
بــدون چربــی ،مــرغ و
تخــم مــرغ.
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ه قــرار بگیــرد.

ارزش غذایی زالزالک

سالمتی

زالزالــک یــا کویــج از میوههــای محبــوب و فــراوان در ایــران اســت .ایــن میــوه در سرتاســر جهــان نیــز طرفــداران زیــادی
دارد .زالزالــک یــک میــوه رژیمــی نیــز محســوب میشــود کــه هــم در مصــارف دارویــی و هــم آشــپزی مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .ایــن میــوه قرمــز دارای فوایــد بســیاری اســت و میتوانــد مصــرف آن منجــر بــه جســم ســالم شــود .آنتیاکســیدان
و بیوفالونوئیــد موجــود در ایــن میــوه بــرای ســامت قلــب و عــروق آن بســیار مفیــد اســت .همچنیــن ایــن میــوه دارای مــواد
مغــذی بســیاری ماننــد آنتوســیانیدین اســت .پروتئیــن ،آب ،فیبــر ،کربوهیــدرات ،ویتامیــن  ،Dویتامیــن  ،Aویتامیــن  ،Eویتامیــن
 ،Kویتامیــن  ،Cفــوالت ،ویتامیــن  ،Bتیامیــن ،کلســیم ،آهــن ،منیزیــم ،فســفر ،ســدیم ،پتاســیم ،روی ،مــس ،منگنــز و ســلنیم از
دیگــر مــوادی بــه شــمار م ـیرود کــه زالزالــک در خــود جــای داده اســت.
زالزالــک دارای انــواع و گونههــای مختلفــی اســت کــه بــر حســب تفــاوت ایــن گونههــا ،خــواص متفاوتــی نیــز دارد .ایــن میــوه
در اروپــا ،آســیا و آمریــکای شــمالی بــه وفــور یافــت میشــود و یــک داروی خوراکــی و گیاهــی بــه شــمار م ـیرود .ایــن گیــاه
بــه صــورت کلــی بــه ســه نــوع رنگــی زرد (نارنجــی) ،قرمــز و ســیاه تقســیم میشــود و اروپایــی ،زرد ،ســیاه ،شــرقی ،کرکــی،
مکزیکــی و ولیــک از گونههــای ایــن میــوه بــه شــمار م ـیرود.

خواص زالزالک
زالزالــک ماننــد هــر میــوهای از خــواص و فوایــد زیــادی برخــوردار اســت و مــواد مغــذی بســیاری را در خــود جــای داده اســت
امــا آگاهــی دربــاره خــواص آن کــم اســت .جلوگیــری از آســم ،کاهــش پیــری زودرس ،کاهــش کلســترول خــون ،تقویــت کننــده
سیســتم ایمنــی بــدن ،پیشــگیری و بهبــود دیابــت ،درمــان بیماریهــا و لکههــای پوســتی ،کاهــش فشــار خــون ،کاهــش چربــی
خــون ،کاهــش ریــزش مــو ،کاهــش درد قفســه ســینه و کاهــش حمــات قلبــی از خــواص زالزالــک بــه شــمار مـیرود .زالزالــک
بــه دلیــل خــواص ضــد التهابــی در رفــع عفونتهــا ،بیماریهــای کبــدی و آســم مؤثــر اســت.
زالزالک ،پیشگیری از سرطانها و مشکالت قلبی
•
زالزالــک دارای آنتیاکســیدان فــراوان اســت کــه میتوانــد در درمــان و پیشــگیری از بیماریهــا بــه طــوری مؤثــر
•
عمــل کنــد .آنتیاکســیدانها باعــث جلوگیــری از رادیکالهــای آزاد میشــوند و ایــن عامــل اصلــی بــرای پیشــگیری از
ســرطانها ،مشــکالت قلبــی و پیــری زودرس محســوب میشــود .همچنیــن تنگــی نفــس و نارســایی خــون در افــراد را میتــوان
بــا مصــرف زالزالــک بهبــود بخشــید و ابتــاء بــه آنژیــن را کاهــش داد .آنتیاکســیدانها در افزایــش سیســتم ایمنــی بــدن مؤثــر
عمــل میکننــد.
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زالزالک ،کاهش دهنده وزن
•
• زالزالــک بــا افزایــش گــردش خــون و اکســیژن رســانی بــا چربیهــا مبــارزه میکنــد و ایــن امــر موجــب میشــود کــه
متابولیســم بــدن افزایــش پیــدا کنــد .عــاوه بــر الغــری و کاهــش وزن ،زالزالــک میتوانــد انــرژی و قــدرت بدنــی افــراد را افزایــش
دهــد.
زالزالک ،درمان کننده عفونتهای رودهای و بهبود بخش عملکرد دستگاه گوارشی
زالزالــک دارای فیبــر بســیاری اســت کــه بــه هضــم ســریعتر غــذا میانجامــد و از یبوســت جلوگیــری میکنــد .همچنیــن دارای
ترکیباتــی بــرای مبــارزه بــا آنزیمهــای روده ایســت .مصــرف ایــن میــوه بــه دلیــل مــواد مغــذی فــراوان در پاکســازی روده از
کرمهــای نــواری و عفونتهــا بســیار مؤثــر اســت.

کاهش استرس و افسردگی با مصرف زالزالک
زالزالــک در درمــان اختــاالت روانــی و بهبــود سیســتم عصبــی مؤثــر اســت و بهتــر اســت کــه افــراد مبتــا بــه اضطــراب ،اســترس و
افســردگی از ایــن میــوه در برنامــه غذایــی خــود بهــره ببرنــد .کاهــش تنشهــا بــا تغییــر در هورمونهــا ایجــاد میشــود بنابرایــن
بهتــر اســت کــه بــرای آرامــش و خــواب بهتــر از ایــن میــوه در رژیــم غذایــی خــود اســتفاده کنیــد.

زالزالک ،بهبود بخش زخم معده
فیبــر بســیار بــاالی موجــود در زالزالــک باعــث شــده اســت کــه افــراد مبتــا بــه مشــکالت معــدهای بــه مصــرف ایــن میــوه پنــاه
ببرنــد .عصــاره ایــن میــوه دارای خــواص ضــد زخــم بــرای افــراد مبتــا بــه بیمــاری زخــم معــده اســت .همچنیــن مصــرف ایــن میــوه
میتوانــد ســو هاضمــه و دردهــای معــدهای را بــه حداقــل خــود برســاند.

کاربرد زالزالک
بــرگ و گل زالزالــک میتوانــد در تهیــه دمنــوش بســیار مــورد
اســتفاده قــرار بگیرنــد .مصــرف زالزالــک در چــای ،مربــا ،دســر،
ســرکه ،ترشــی ،مکملهــای غذایــی و حتــی بــه صــورت خــام
(میــوه) از کاربردهــای اصلــی زالزالــک اســت.

مضرات و عوارض بیش از حد مصرف زالزالک
زالزالــک را نبایــد بــا داروهــای قلبــی ،گوارشــی و فشــار خــون بــه طــور همزمــان مصــرف کــرد مگــر آنکــه تحــت نظــر پزشــک تجویــز
شــود .مصــرف ســر خــود ایــن میــوه بــرای افــرادی کــه ایــن قرصهــا را مصــرف میکننــد میتوانــد خطــرات جبــران ناپذیــری
ایجــاد کنــد و موجــب تشــدید بیمــاری آنهــا شــود .حالــت تهــوع ،اســتفراغ ،خــواب آلودگــی ،میگــرن ،ســرگیجه ،خســتگی ،لکههــای
پوســتی ،بیماریهــای رودهای ،ســر درد و تپــش قلــب از عــوارض مصــرف بیــش از حــد عصــاره و یــا دمنــوش بــرگ و گل زالزالــک
بــه دلیــل آنتیاکســیدان فــراوان در آن اســت .خانمهــای بــاردار و شــیرده در مصــرف زالزالــک بایــد حــد وســط را حتمــً رعایــت
کنند .
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دیدار با جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
امیــر ســرتیپ علــی محبــی راد ریاســت محتــرم کانــون
بازنشســتگان آجــا در مورخــه  1400/7/24به همــراه جمعی
از معاونیــن و مســئوالن کانــون ،بــا حضــور در محــل دفتــر
امیــر ســرتیپ خلبــان عزیــز نصیــرزاده (جانشــین محتــرم
ریاســت ســتاد کل نیروهــای مســلح) انتصــاب ایشــان را از
ســوی جامعــه پیشکســوتان ارتــش تبریــک گفتنــد.
...در ایــن دیــدار صمیمانــه  ،امیــر نصیــر زاده بــا ابــراز
خرســندی از مالقــات پیشکســوتان و مســئوالن کانــون،
اظهــار داشــتند:
«...موضــوع بازنشســتگان (وابســتگان) و معیشــت آنهــا،
همــواره یکــی از دغدغههــای مقــام معظــم رهبــری بــوده و
الحمــد اهلل بــا تالشهــای چنــد ســاله اخیــر کانــون بازنشســتگان ارتــش ،گامهــای موثــری در ایــن راه برداشــته شــده و وضعیــت
نســبت بــه قبــل ،بســیار بهتــر و قابــل توجــه تــر اســت.
 ...ایــن تــاش هــا ،هماهنگــی هــا و هــم افزاییهــا موجــب گردیــده تــا وضعیــت بازنشســتگان از یــک نقط ـهی ضعــف بــه یــک
نقط ـهی قــوت تبدیــل گــردد و همســان ســازی حقوقهــا از بارزتریــن ثمــرات آن بــوده اســت»...
در ایــن دیــدار ،امیــر محبــی راد نیــز بــا تشــکر از جانشــین محتــرم ســتاد کل نیروهــای مســلح و نگــرش مثبــت ایشــان نســبت
بــه مقولــه بازنشســتگان ،از پشــتیبانیهای امیــر فرماندهــی محتــرم کل ارتــش تقدیــر نمــوده و تشــکیل قــرارگاه تابــان در ســتاد
کل نیروهــای مســلح را یــک اقــدام راهبــردی و نشــانه اشــراف و بصیــرت ســردار ریاســت ســتاد کل نیروهــای مســلح برشــمردند و
در ادامــه ،بــا شــرح مختصــری از رونــد اقدامــات انجــام پذیرفتــه ،و اجرایــی شــدن همســان ســازی حقوقهــا بــه امیــر جانشــین
محتــرم ســتاد کل نیروهــای مســلح اظهــار داشــتند« :در حــال حاضــر در خواســت قاطبــه پیشکســوتان ،دائمــی شــدن همســان
ســازی حقوقهاســت کــه در ایــن خصــوص انتظــار داریــم ســتاد کل نیروهــای مســلح از اقدامــات کانــون و دیگــر عناصــر
ذیمدخــل حمایــت و پشــتیبانیهای الزم را بــه عمــل آورد»...
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افتتاح رستوران خاطره ها
بــه دنبــال سلســله اقدامــات رفاهــی جهــت تکریــم پیشکســوتان ،فرماندهــی پشــتیبانی کانــون مرکــز پــس از بازســازی تاالرهــای
مســتقر در محوطــه کانــون و زیباســازی محوطــه ورودی ،اقــدام بــه افتتــاح رســتوران خاطرههــا در دو بخــش ســنتی و کالســیک
و همچنیــن پیشبینــی تهیــه غــذا (بــه صــورت بیــرون بــر) بــا قیمــت تمــام شــده و مناســب بــرای مراجعــان پیشکســوت و
خانوادههــای محتــرم ایشــان نمــوده اســت.
ایــن مجموعــه در مورخــه  1400/7/26همزمــان بــا آغــاز هفتــه وحــدت ،توســط امیــر ریاســت محتــرم کانــون افتتــاح و مــورد
بازدیــد معاونیــن کانــون قــرار گرفــت.
امیــر ریاســت محتــرم کانــون ســرتیپ علــی محبــی راد در ایــن افتتاحیــه بــا اشــاره بــه صدهــا مــورد اقدامــات کانونهــای
سراســر کشــور بــرای خرسندســازی عزیــزان پیشکســوت بــر ایــن نکتــه تأکیــد داشــتند کــه از هرگونــه اقــدام و عملکــردی در
هــر انــدازهای باشــد ،حمایــت کــرده و اظهــار امیــدواری نمودنــد ایــن حرکــت خجســتهای کــه آغــاز شــده ،بــا رفــع محدودیتهــای
کرونایــی ،شــتاب بیشــتری خواهــد یافــت.

مراسم هفته وحدت در کانون

بــه مناســبت هفتــه وحــدت و میــاد مســعود حضــرت ختمــی مرتبــت حضــرت محمــد مصطفــی(ص) و امــام صــادق (ع) مراســم
گرامیداشــت ایــن ایــام مبــارک در تاریــخ  1400/۰۷/27در کانــون مرکــز برگــزار گردیــد.
در ایــن مراســم کــه جمعــی از کارکنــان کانــون مرکــز حضــور داشــتند ،امیــر ریاســت محتــرم کانــون ســرتیپ  ۲علــی محبـیراد،
ضمــن تبریــک هفتــه وحــدت و مولودهــای مبــارک و بــا اشــاره بــه اهمیــت وحــدت و همدلــی در پیشــبرد اهــداف و تســریع
در حصــول نتایــج مطلــوب ،تمامــی کارکنــان را بــه الگوپذیــری از اســوه مخلوقــات عالــم ،حضــرت پیامبــر اعظــم (ص) ســفارش
نمــوده و در بخشــی از ســخنان خــود گفتنــد :از رســول گرامــی اســام آموختیــم کــه در مســیر حــق و در انجــام کار صحیــح  ،بــه
نامالیمــات توجــه نداشــته باشــیم و بــه برخــی گفتــه هایــی کــه از روی جهــل بیــان مــی شــود اعتنــا نکنیــم .مــا بایــد صرفــا بــه
خدمتگــزاری و ارتقــا و منزلــت و معیشــت پیشکســوتان متمرکــز باشــیم زیــرا فرصــت هــا زودگــذر و انــدک هســتند و مشــغول
شــدن بــه برخــی حواشــی ،موجــب اتــاف وقــت و دور شــدن از هــدف غایــی مــا (کــه همانــا کرامــت و بزرگداشــت کهــن ســربازان
ایــن ســرزمین اســت) مــی گــردد .اساســنامه و قانــون فقــط اصــول را مشــخص میکنــد لیکــن برخــی امــور هماننــد دســتگیری
و مســاعدت حداکثــری بــه پیشکســوتان ،ارائــه خدمــات متنــوع از پرداخــت وام هــای مختلــف ،مســکن ســازی و ...روشــی اســت
کــه مــا بــر اســاس آمــوزه هــای اعتقــادی خــود در پیــش گرفتــه ایــم و چنانچــه میخواســتیم صرفــً بــر اســاس وظایــف تعییــن
شــده در اساســنامه عمــل کنیــم شــاید امــروز پاســخگوی خیلــی از ســوال هــا نبودیــم امــا از ابتــدای کار عهــد بســته ایــم هــر
آنچــه در تــوان داریــم در میــدان خدمــت بــکار گیریــم و تنهــا رضــای خــدا و رضایــت همســنگران عزیزمــان را مــد نظــر داشــته
و خواهیــم داشــت (ان شــاءاهلل).
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در ایــن مراســم ،همچنیــن امیــر محبــی راد بــا تقدیــر از زحمــات و اقدامــات امیــر دریــا دار دوم فــرخ انصــاری (ریاســت ســابق
کانــون تهــران) کــه هــم اکنــون در ســمت ریاســت ســتاد کانــون مشــغول بــه انجــام وظیفــه مــی باشــند ،امیــر ســرتیپ دوم
بازنشســته جعفــر حســنلو را بعنــوان رئیــس جدیــد کانــون اســتان تهــران منصــوب و معرفــی نمودنــد.

دیدار ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا با جمعی از پیشکسوتان استان زنجان
(مورخه  )1400/۰۸/06در محل کانون زنجان
ایــن مراســم ابتــدا بــا تالوتــی از کالم اهلل مجیــد آغــاز شــد و ســپس امیــر ریاســت محتــرم کانــون ،ضمــن خیــر مقــدم بــه جمــع
حاضــر و ابــراز خرســندی از ایــن دیــدار ،ســخنان مبســوطی پیرامــون مســائل روز و اجرایــی شــدن همســان ســازی حقــوق ایــراد
نمودنــد.
در ادامــه ،کلیــپ تشــریف فرمایــی امیــر فرماندهــی محتــرم کل آجــا بــه کانــون بازنشســتگان ارتــش ( )1400/۰۳/05پخــش
گردیــد کــه مــورد اســتقبال حاضریــن قــرار گرفــت.
همچنیــن در ایــن مراســم ،امیــر محبــی راد ضمــن تقدیــر از زحمــات و اقدامــات امیــر اصالنــی (رئیــس ســابق کانــون اســتان
زنجــان) ،جنــاب ســرهنگ میرزائــی را بــه عنــوان رئیــس جدیــد کانــون زنجــان منصــوب و معرفــی نمودنــد.
در خاتمه این مراسم ،امیر محبی راد به سواالت مطروحه حاضرین پاسخ دادند.
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (تبریز)
فعالیتها و دیدار
 -1در مورخــه  ،1400/7/10فرماندهــی محتــرم تیــپ  25واکنــش ســریع جنــاب ســرهنگ علــی دالور و فرماندهــی محتــرم تیــپ
 121تــکاور جنــاب ســرهنگ اســد خبــازی و هیئــت همــراه از مجموعــه کانــون بازنشســتگان اســتان بازدیــد و در خصــوص تعامــل
کانــون بــا فرماندهــان ســرزمینی در راســتای حمایــت از پیشکســوتان آجــا بحــث و تبــادل نظــر نمودنــد.
-2هدایــای ارســالی از کانــون آجــا جهــت تجلیــل از پیشکســوتان
دوران دفــاع مقــدس بــه همــراه لــوح تقدیــر در مورخــه
 1400/7/20طــی مراســمی بــه  16نفــر از بازنشســتگان ایثارگــر،
جانبــاز و آزاده اهــداء گردیــد.
 -3تهیــه و توزیــع مقــدار  2تــن مــرغ منجمــد توســط فروشــگاه
تعاونــی مصــرف کانــون تبریــز در تاریــخ  1400/7/11بــا قیمــت
مصــوب بــه بازنشســتگان عضــو کانــون.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (مرند)
عیادت از بیمار
رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان مرنــد بــه همــراه دو نفــر از پیشکســوتان در تاریــخ
 1400/7/19از ســرهنگ بازنشســته میرغفارنــوری کــه مدتــی اســت بــه علــت بیمــاری
در منــزل بســتری میباشــند دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و آگاهــی و پیگیــری رونــد
درمــان مشــارالیه ،هدایایــی شــامل کارت هدیــه و شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردیــد.
تقدیر از ایثارگران و یادگاران دفاع مقدس
در مورخــه  1400/7/3فرماندهــی محتــرم
تیــپ  321متحــرک هجومــی شــهید اشــراف
مرنــد جنــاب ســرهنگ بهــادر خواجهونــدی
بــا هماهنگــی کانــون بازنشســتگان شهرســتان
مرنــد ،بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس از 3
نفــر از ایثارگــران و یــادگاران دفــاع مقــدس بشــرح ذیــل دعــوت و بــا تقدیــم لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از آنــان تجلیــل و قدردانــی
نمودنــد .در ایــن دیــدار خانــم دکتــر معصومــه پاشــایی نماینــده محتــرم شهرســتان مرنــد در مجلــس شــورای اســامی نیــز حضــور
داشــتند.
 -3ستوانیکم بازنشسته احمد محمدزاده
 -2حجت االسالم حسن جنگی
 -1سرهنگ بازنشسته علی یوسف نژاد
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (مراغه)
اهم فعالیتها
برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان شهرســتان مراغــه اقدامــات مشــروحه
ذیــل بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بــه انجــام رســیده
اســت:
 -1شــرکت مســئولین کانــون بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان در
مراســم گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در مرکــز آمــوزش  03عجــب
شــیر بــا حضــور مســئولین لشــگری و شــهری و تجلیــل و تقدیــر از
ایثارگــران دوران جنــگ تحمیلــی بــا اهــداء هدایــا در تاریــخ 1400/7/4
 -2ســخنرانی جنــاب ســرهنگ ابراهیــم فرمــان زاده در صــدا و ســیمای
شهرســتان مراغــه در مورخــه  1400/7/5در خصــوص نقــش یگانهــای
نظامــی مســتقر در پــادگان امــام رضــا (ع) در طــول  8ســال دفــاع
مقــدس
 -3دیــدار بــا  15نفــر از پیشکســوتان دوران جنــگ تحمیلــی در مورخــه
 1400/7/7در معیــت جنــاب ســرهنگ لطفــی مدیــر کل محتــرم ســاتا
اســتان و تجلیــل و تکریــم از ایــن عزیــزان بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت
هدیــه
 -4بــه مناســبت ســالگرد ورود آزادگان بــه میهــن اســامی ،مســئولین کانــون شهرســتان مراغــه بــه همــراه مســئولین محتــرم
ســاتای اســتان بــا  20نفــر از آزادگان ،بازنشســتگان  ،وظیفــه بگیــران و جانبــازان تحــت پوشــش در تاریــخ  1400/6/9دیــدار نمــوده
و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و شــیرینی از آنــان تجلیــل و قدردانــی گردیــد.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی (ارومیه)
هفته دفاع مقدس
 -1بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس ،ســرگرد بازنشســته فرهــاد نقــی پــور چونقرالــو ،مســافت از درب کانــون ارومیــه
تــا درب دژبانــی تیــپ  41مهندســی ( 90کیلومتــر رفــت و برگشــت) را بــا دوچرخــه رکابزنــی نمــوده و در خاتمــه بــا اهــداء لــوح
تقدیــر و کارت هدیــه توســط رئیــس کانــون از ایشــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آمــد.
 -2در مورخــه  1400/7/12رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان ارومیــه بــه همــراه مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان و رئیــس
کانــون شهرســتان مهابــاد از جنــاب ســرهنگ بازنشســته محمدرضــا کســرائی فــرد و همســر محترمشــان کــه هــر دو در بســتر
بیمــاری مــی باشــند عیــادت نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و دلجویــی و پیگیــری رونــد درمــان آنــان ،هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد
بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
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همچنیــن در اقدامــی مشــابه از ســرباز وظیفــه جانبــاز کامــران کیــوان شــکوه کــه بــه علــت ســکته مغــزی در کمــا مــی باشــند
عیــادت نمــوده و راهنمایــی هــای الزم توســط مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان بــه همســر و فرزندشــان انجــام گرفــت تــا مــدارک
درمانــی را تکمیــل و بــه ســاتا تحویــل نماینــد.

کانون بازنشستگان استان البرز (کرج)
مسابقات ورزشی پیشکسوتان
بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس  ،کانــون بازنشســتگان اســتان البــرز بــه برگــزاری یــک ســری مســابقات ورزشــی در
رشــته هــای دارت ،شــطرنج و تنیــس روی میــز بــا حضــور  45نفــر از پیشکســوتان ورزشــکار در محــل ســرای ورزشــی شایســتگان
کانــون بــه مــدت  4روز اقــدام نمــوده و در نهایــت پــس از رقابتــی مهیــج و تنگاتنــگ و در عیــن حــال دوســتانه و صمیمــی،
ورزشــکاران مشــروحه ذیــل موفــق بــه کســب مقامهــای اول تــا ســوم گردیدنــد کــه بــه هــر یــک از برنــدگان حکــم قهرمانــی و
هدیـهای نفیــس تقدیــم گردیــد .همچنیــن از زحمــات بیدریــغ مســئول ورزش کانــون ناوبانیکــم بازنشســته علیرضــا قیاســی در
برنامــه ریــزی و اجــرای مســابقات تشــکر و قدردانــی بــه عمــل آمــد.
ت :رشته شطرنج
						
الف :رشته دارت
 -1جناب آقای پرویز کاکایی کسب مقام اول
			
-1جناب آقای جلیل گوهری کسب مقام اول
 -2جناب آقای محمدایروانی کسب مقام دوم
		
 -2جناب آقای شعبانعلی فهیمی کسب مقام دوم
 -3جناب آقای خسرو رجبی کسب مقام سوم
			
 -3جناب آقای مجید کیانی کسب مقام سوم
ب  :رشته تنیس روی میز
 -1جناب آقای مرتضی عادل پور کسب مقام اول
 -2جناب آقای محمدعلی امینیان کسب مقام دوم
 -3جنــاب آقــای علــی صالــح آبــادی
کســب مقــام ســوم
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کانون بازنشستگان استان اردبیل (اردبیل)
دیدار
در تاریــخ  ،1400/7/11مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان اردبیــل
بــه همــراه مدیــر کل  ،مســئول امــور رفاهــی و مدیــر خدمــات درمانــی
نیروهــای مســلح اســتان بــا  4خانــواده پیشکســوت در شهرســتان پــارس
آبــاد دیــدار نمــوده و بــا اعطــاء هدایایــی از طــرف ســاتای اســتان از ایــن
عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان اصفهان (اصفهان)
اهم فعالیتها
اهم اقدامات و فعالیتهای کانون شهرستان اصفهان و کانونهای تابعه بشرح ذیل به انجام رسیده است:
الف :کانون بازنشستگان شهرستان اصفهان:
-1بــه منظــور ارتقــاء بنیــه و روحیــه ورزشــی پیشکســوتان ،کانــون بازنشســتگان اســتان اصفهــان اقــدام بــه برگــزاری یــک ســری
مســابقات ورزشــی در رشــته فوتبــال در ســطح اســتان نمــود کــه در مســابقه
نهایــی تیــم فوتبــال پیشکســوتان آجــا در برابــر تیــم زاینــده رود بــه برتــری
رســید و خبــر پیــروزی تیــم پیشکســوتان کانــون در روزنامــه کیهــان ورزشــی
مورخــه  13شــهریور  1400درج گردیــد.
-2هدایــای ارســالی از کانــون آجــا جهــت تجلیــل از پیشکســوتان دوران
دفــاع مقــدس بــه همــراه لــوح تقدیــر در مورخــه
 1400/7/18نیــز طــی مراســمی در تــاالر کیمیــا
کانــون بــه  11نفــر از فرماندهــان و پیشکســوتان
ایثارگــر ،جانبــاز و آزاده جنــگ تحمیلــی اعطــاء
گردیــد.
ب :کانون بازنشستگان شهرستان شهرضا
 -1در تاریــخ  ،1400/7/10مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان شــهرضا بــا  15نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر در محــل تــاالر
فــدک دیــدار نمــوده و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از زحمــات و ایثارگریهــای آنــان قدردانــی گردیــد.
-2دیدار با  18نفر از پیشکسوتان با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه.
 -3دعــوت از  15نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون جهــت شــرکت در همایــش هفتــه دفــاع مقــدس و اعطــاء هدایایــی بــه رســم
یــاد بــود بــه مدعویــن.
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کانون بازنشستگان استان بوشهر (بوشهر)
اقدامات کانون
-1بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس در تاریــخ  1400/6/30کانون بازنشســتگان
اســتان بوشــهر بــا هماهنگــی فرماندهــان یگانهــای ســرزمینی از  20نفــر از
پیشکســوتان گرانقــدر آجــا (از هــر نیــرو  5نفــر) بــه پاس خدمــات و زحماتشــان
در طــول  8ســال دفــاع مقــدس بــا حضــور اســتاندار محتــرم و نماینــده ولــی
فقیــه و امــام جمعــه بوشــهر و جمعــی از مســئولین لشــکری و کشــوری تجلیــل
و تکریــم بــه عمــل آورده و هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تقدیــم
حضورشــان گردیــد.
-2در مورخــه  1400/8/1بــا همــکاری و مســاعدت مالــی امیــر فرماندهــی
محتــرم پایــگاه هوایــی شــکاری شــهید یاســینی بوشــهر ،رئیــس کانــون
بازنشســتگان بوشــهر بــه همــراه ریاســت نیــروی انســانی پایــگاه مذکــور از 7
خانــواده پیشکســوت نهاجــا دیــدار نمــوده ،ضمــن دلجویــی و رســیدگی بــه
مشــکالت آنــان ،هدایایــی همــراه بــا لــوح تقدیــر و کارت هدیــه بــه آنــان اهــداء
گردیــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی (مشهد)
اهم اقدامات
برابر اعالم کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی ،فعالیتهای مشروحه ذیل در کانونهای تابعه به انجام رسیده است:
 -1بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس در مورخــه  1400/7/3فرماندهــی محتــرم قــرارگاه شــمال شــرق امیــر ســرتیپ ســتاد رضــا
آذریــان بــه اتفــاق رؤســای عقیدتــی ،حفاظــت اطالعــات و بازرســی آن یــگان بــا ریاســت کانــون بازنشســتگان و کارکنــان تحــت
امــر دیــدار نمــوده ،ضمــن تجلیــل از زحمــات پیشکســوتان دو فقــره لــوح تقدیــر بــه ریاســت و جانشــین کانــون اهــداء نمودنــد.
 -2همچنیــن بــه همیــن مناســبت ،رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان نیشــابور بــا  2نفــر آزاده و جانبــاز و ایثارگــر تحــت
پوشــش کانــون دیــدار و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از آنــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -3در مورخــه  1400/6/30مقــارن بــا ایــام هفتــه دفــاع مقــدس ،مراســم باشــکوهی بــا شــرکت 20نفــر از جانبــازان و ایثارگــران
دوران جنــگ تحمیلــی در محــل ســالن اجتماعــات فرمانــداری شهرســتان قوچــان برگــزار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر از ایــن عزیــزان
قدردانــی گردیــد.
-4مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان قوچــان در تاریــخ  1400/6/21بــا خانــواده متوفــی امیرعلــی جعفــری خواجههــا
در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن آگاه ســازی خانــواده مرحــوم در خصــوص اقدامــات اداری از جملــه بیمــه غرامــت عمــر ،بــا اهــداء
هدایایــی از آنــان دلجویــی نمودنــد.
 -5مســئولین کانــون قوچــان بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان در مورخــه 1400/6/17بــا منتخبیــن ششــمین دوره شــورای
اســامی شــهر دیــدار نمــوده ،ضمــن عــرض تبریــک بــه اعضــاء و ریاســت شــورای شــهر قوچــان جنــاب امیــر فخرآبــادی و آرزوی
موفقیــت بــرای ایشــان ،در خاتمــه لــوح تبریــک و تابلــو فــرش تهیــه شــده توســط کانــون تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -6بــه مناســبت ســالروز شکســت حصرآبــادان و عملیــات غرورآفریــن ثامــن االئمــه مراســمی در قــرارگاه فرماندهــی لشــکر  77بــا
شــرکت رئیــس کانــون و جمعــی از پیشکســوتان گرانقــدر برگــزار گردیــد و بــا اعطــاء هدایایــی از بازنشســتگان حاضــر در مراســم
تجلیــل و تقدیــر بــه عمــل آمــد.
 -7بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس مســئولین کانــون شهرســتان ســبزوار بــا خانــواده مرحــوم ســرهنگ ایســتری (رئیــس اســبق
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کانــون) در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن دلجویــی ،از خدمــات چندیــن ســاله آن مرحــوم در دوران خدمــت بــا اهــداء هدایــا از
خانــواده نامبــرده قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -8شــرکت رئیــس کانــون شهرســتان تربــت حیدریــه در جلســه شــورای حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس بــا موضــوع
هفتــه دفــاع مقــدس در مورخــه  1400/6/29و شــرکت در مراســم صبحــگاه مشــترک تیــپ  177متحــرک هجومــی بــا حضــور
مســئولین لشــگری و کشــوری ،کــه در خاتمــه مراســم از  2نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون بــا اعطــاء هدایــا تجلیــل گردیــد.
 -9عیــادت و دلجویــی از بازنشســته ایثارگــر و جانبــاز گرامــی حســین محمــودی خوشــدره توســط مســئولین کانــون تربــت حیدریــه
در منــزل بــه علــت ســکته مغــزی مشــارالیه در مورخــه 1400/7/5
 -10شــرکت در همایــش بــزرگ تجلیــل از پیشکســوتان محتــرم آجــا ،ناجــا ،ســپاه و بســیج ادارات شهرســتان تربــت حیدریــه در
مورخــه  1400/7/7و اهــداء لــوح تقدیــر بــه جمعــی از پیشکســوتان
 -11کانــون بازنشســتگان اســتان خراســان رضــوی مجموعــً در ســه ماهــه دوم ســالجاری بــا  160نفــر از پیشکســوتان  ،جانبــازان،
مســتمری بگیــران و وظیفــه بگیــران بــا رعایــت کامــل موازیــن بهداشــتی دیــدار نمــوده و بــا اعطــاء هدایایــی شــامل لــوح ســپاس،
کارت هدیــه و شــیرینی از آنــان تجلیــل و تقدیــر بــه عمــل آورده اســت.
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کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی (بجنورد)
دیدار و سرکشی
-1رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان خراســان شــمالی بــا هماهنگــی مدیــر کل محتــرم ســاتای
اســتان در تاریــخ  1400/7/18بــا  3نفــر از پیشکســوتان محتــرم عضــو کانــون ســاکن شهرســتان
شــیروان در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و دلجویــی و بررســی مشــکالت آنــان،
هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان
گردیــد.
 -2در مورخــه  1400/7/21بــا رعایــت کامــل
موازیــن بهداشــتی بــا  6نفــر از پیشکســوتان
ارجمنــد عضــو کانــون ســاکن شهرســتان بجنــورد
در منــزل دیــدار بــه عمــل آمــده ،ضمــن تجلیــل
و قدردانــی و بررســی مشکالتشــان ،هدایایــی نیــز
بــه رســم یــاد بــود بــه آنــان اعطــاء گردیــد.
اهم فعالیتهای هفته دفاع مقدس
-1شــرکت در مراســم گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در پــادگان شــهرآباد (نیــروی پدافنــد هوایــی) در مورخــه  1400/6/30و
تجلیــل و قدردانــی از  5نفــر بازنشســته پدافنــد هوایــی
 -2شرکت در مراسم تجلیل از پیشکسوتان  8سال دفاع مقدس در شهرستان شیروان در مورخه 1400/7/1
 -3شــرکت در مراســم شــورای پیشکســوتان جهــاد مقاومــت در دفــاع مقــدس اســتان خراســان شــمالی در مورخــه 1400/6/14
بــا حضــور امیــر نجاتــی مدیــر کل محتــرم حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس
 -4شــرکت در مراســم صبحــگاه مشــترک نیروهــای مســلح اســتان در محــل پــادگان تیــپ جــواد االئمــه در مورخــه 1400/7/3
کــه در ایــن مراســم از پیشکســوتان و ایثارگــران و جانبــازان دوران جنــگ تحمیلــی تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آمــد.
 -5کانــون بازنشســتگان اســتان بــا هماهنگــی اداره تامیــن اجتماعــی ن.م خراســان شــمالی بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس بــا
 10نفــر پیشکســوت عضــو کانــون در شهرســتانهای شــیروان ،بجنــورد و اســفراین دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از آنــان قدردانــی
نمودنــد.
 -6در مورخــه  1400/7/8بــا  3نفــر از بازنشســتگان تحــت پوشــش کانــون شهرســتان
شــیروان در منــزل دیــدار بــه عمــل آمــده ،ضمــن اســتماع و بررســی مشــکالت و ارائــه
راهنمایــی هــای الزم ،هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -7بــه مناســبت هفتــه وحــدت کانــون خراســان شــمالی بــا هماهنگــی مدیــر کل محتــرم
ســاتای اســتان در مورخــه  1400/7/28بــا  4نفــر از پیشکســوتان عضــو کانون شهرســتان
بجنــورد دیــدار بــه عمــل آمــده ،ضمــن تجلیــل و دلجویــی هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد
بــود اعطــاء گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان خوزستان (اهواز)
همایش و دیدارها
 -1بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس ،مراســم باشــکوهی
توســط امیــر فرماندهــی محتــرم قــرارگاه منطقــه ای جنــوب غــرب آجا
امیــر بیــدادی و بــا دعــوت از یکصــد نفــر از پیشکســوتان گرامــی دوران
جنــگ تحمیلــی کــه تاکنــون دیــدار نشــده بودنــد برگــزار گردیــد .در
ایــن مراســم ضمــن دیــدار بــا بازنشســتگان و ایــراد ســخنرانی و صــرف
ناهــار و تجلیــل و قدردانــی از زحمــات هشــت ســاله رزمنــدگان و
دالوران و ایثارگــران آجــا ،هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و
بســته ورزشــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -2مســئولین کانــون بازنشســتگان اســتان خوزســتان در ســه ماهــه
دوم ســالجاری بــا  120نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد در ســطح اســتان
( 38بازنشســته در شهرســتان اهــواز) دیــدار و سرکشــی نمــوده و بــا اعطــاء هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و بســته
بهداشــتی از محــل اعتبــارات ســازمان تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح از آنــان قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان زنجان (ابهر)
تجلیل از پیشکسوتان
بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس مراســم باشــکوهی در مورخــه  1400/6/30بــه منظــور تجلیــل از بازنشســتگان بعــد از ســال
 97نیروهــای مســلح در ســالن همایــش ســپاه ناحیــه ابهــر برگــزار و
در خاتمــه مراســم از  8نفــر از پیشکســوتان دوران جنــگ تحمیلــی
آجــا بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه قدردانــی بــه عمــل آمــد.
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کانون بازنشستگان استان سمنان (سمنان)
بازدید امیر قائم مقام کانون آجا از کانونهای استان سمنان
در مورخــه  1400/7/20امیــر ســرتیپ دوم ضرغــام ایرانمهــر قائــم مقــام محتــرم کانــون
بازنشســتگان آجــا بــه همــراه معاونــت محتــرم مهندســی و ســاختمان جنــاب ســرهنگ نعمتــی
و مهنــدس زنــدی از ســاختمان نیمــه کاره پدافنــد هوایــی ســمنان کــه بــا همــت و تــاش
امیــر ریاســت محتــرم کانــون آجــا قــرار اســت بــه کانــون بازنشســتگان ســمنان واگــذار گــردد
بازدیــد نمــوده و پــروژه مــورد نظــر از نظــر فنــی و مهندســی و ســایر مــوارد تحــت بررســی قــرار
گرفــت .ســپس امیــر ایرانمهــر و همراهــان از کانونهــای تابعــه اســتان شــامل کانــون شهرســتان
شــاهرود ،کانــون دامغــان و در نهایــت کانــون گرمســار بازدیــد و در خصــوص پیشــبرد اقدامــات
ابالغــی ،رهنمودهــای الزم را ارائــه نمودنــد.

دیدار
بــه مناســبت بزرگداشــت چهــل و یکمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس  ،رئیــس
کانــون بازنشســتگان اســتان ســمنان بــه همــراه مدیــر کل محتــرم ســاتا
اســتان جنــاب آقــای دکتــر رضایــی و جنــاب ســرهنگ شــکوهی نماینــده
اســتان در مجمــع کانــون بــا  2نفــر از بازنشســتگان گرامــی در منــزل دیــدار
و در خصــوص بیمــه عمــر و حــوادث ،بیمــه آتــش ســوزی ،وامهــای پرداختــی
و ســایر مســائل مربــوط بــه بازنشســتگان توضیحاتــی ارائــه شــد و در خاتمــه
بــا اهــداء لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و شــیرینی از آنــان تجلیــل و قدردانــی
گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان سمنان (شاهرود)
همایش تجلیل از ایثارگران دفاع مقدس
 -1در تاریــخ  1400/6/30مراســم باشــکوهی
بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه دفــاع
مقــدس و تجلیــل از ایثارگــران نیروهــای
مســلح در ســالن همایــش شــرکت معــادن
زغــال ســنگ البــرز شــرقی شهرســتان
شــاهرود برگــزار گردیــد .در ایــن مراســم از
 15نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد ارتــش جمهــوری اســامی ایــران بــا اهــداء
لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آمــد.
-2در مورخــه  1400/7/6رئیــس کانــون بــه همــراه مدیــر کل محتــرم ســاتا
و رئیــس ســازمان خدمــات درمانــی ن.م شهرســتان شــاهرود بــا  4نفــر
از پیشکســوتان تحــت پوشــش دیــدار نمــوده ،ضمــن دلجویــی و بررســی
مســائل و مشــکالت معیشــتی و درمانــی ایــن عزیــزان و انعــکاس آن بــه
مرکــز اســتان جهــت طــرح در کمیســیون مربوطــه ،هدایایــی شــامل لــوح
تقدیــر ،کارت هدیــه و بســته بهداشــتی تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان سمنان (گرمسار)
اهم فعالیتها
-1شــرکت در مراســم خاکســپاری جانبــاز بازنشســته عبــاس جمــال در مورخــه  1400/6/3بــا حضــور کارکنــان کانــون و جمعــی از
پیشکســوتان و ابــراز همــدردی بــا خانــواده متوفــی و بــا عــرض تســلیت
 -2عیــادت از پیشکســوتان رزمنــده و ایثارگــر دوران جنــگ تحمیلــی
در منــزل آنــان بــه همــراه مدیــر کل محتــرم ســابا اســتان و نماینــده
عقیدتــی ودجــا بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه توســط ســاتای
اســتان در مورخــه 1400/6/10
 -3شــرکت در جلســه فرمانــداری شهرســتان گرمســار بــا حضــور کلیه
مســئولین شــهری در خصــوص برنامههــای هفتــه دفــاع مقــدس در
تاریــخ 1400/6/28
 -4بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس ،مســئولین کانــون شهرســتان
گرمســار در معیــت فرمانــدار محتــرم شهرســتان آرادان و امــام جمعــه محتــرم حــاج آقــا شــریفی نیــا در مورخــه  1400/7/6بــا
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 2نفــر از پیشکســوتان دوران جنــگ تحمیلــی در روســتای پاتــری علیــا
و داور آبــاد از توابــع شهرســتان آرادان دیــدار نمــوده ،ضمــن دلجویــی
و قدردانــی از زحمــات آنــان ،هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد بــود تقدیــم
حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان قم (قم)
تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس
اقدامات انجام شده در هفته گرامیداشت دفاع مقدس:
-1تجلیــل و قدردانــی از  10نفــر از پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس بــا حضــور امــام جمعــه ،اســتاندار و فرماندهــی محتــرم ارشــد
نظامــی آجــا اســتان در تاریــخ  1400/6/30بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه
-2دیدار با  5خانواده ایثارگر دوران دفاع مقدس و تجلیل از آنان با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه
-3ســخنرانی امیــر ســرتیپ دوم بازنشســته عبدالحســین قهرمانــی در صــدا و ســیمای اســتان و بیــان خاطراتــی از ایثارگریهــا و
فداکاریهــای کارکنــان ارتــش در طــول  8ســال جنــگ تحمیلــی

کانون بازنشستگان استان قزوین (قزوین)
فعالیتها
اهم اقدامات کانون بازنشستگان قزوین در بزرگداشت هفته دفاع مقدس:
-1تجلیــل از  15نفــر از پیشکســوتان معــزز بــا دعــوت بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان بــا حضــور مقامــات
ارشــد لشــگری و کشــوری اســتان در ســالن اجتماعــات اســتانداری بــا اعطــاء لــوح
تقدیــر و کارت هدیــه
-2تکریــم و قدردانــی از  4نفــر بازنشســته جدیــد توســط فرماندهــی محتــرم تیــپ
 116و کانــون آجــا در تــاالر شــقایق تیــپ مذکــور بــا اهــداء هدایــا و پذیرایــی
-3برگــزاری یکــدوره مســابقات تیرانــدازی تفنــگ بــادی بیــن کانونهــای آجــا ،ودجــا،
ناجــا و ســپاه بــا محوریــت بســیج پیشکســوتان و کســب رتبــه دوم و ســوم توســط

شماره  /197آذر 1400

37

شایستگان رویدادها

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

شــرکت کننــدگان کانــون بازنشســتگان آجــا
 -4دیــدار بــا  4نفــر از فرماندهــان و پیشکســوتان ســاکن قزویــن بــا تقدیــم لــوح
تقدیــر ،کارت هدیــه و گل و شــیرینی
 -5شــرکت در مراســم شــب خاطــره در مــزار شــهدای دفــاع مقــدس اســتان بــا
محوریــت بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــا خاطــره گویــی فرماندهــان دوران دفــاع
مقــدس بــه مــدت  5شــب
 -6دریافــت مقــدار  2/5تــن برنــج هنــدی و روغــن بــه قیمــت تعاونــی از اداره صمــت
اســتان و توزیــع آن بــه پیشکســوتان متقاضــی

کانون بازنشستگان استان کردستان (سنندج)
فعالیتهای کانون در هفته دفاع مقدس
 -1شــرکت در مراســم مجــازی سراســری تجلیــل از یــک میلیــون پیشکســوت دوران دفــاع مقــدس در ســالن همایــش پیامبــر
اعظــم (ص) اســتانداری کردســتان بــا حضــور امــام جمعــه  ،اســتاندار و فرماندهــی ارشــد نظامــی آجــا در اســتان و تقدیــر از 20
نفــر از پیشکســوتان و رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه
 -2شــرکت در همایــش بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشهــای دفــاع مقــدس بــا حضــور مســئولین و کارکنــان وزارت دفــاع  ،ســاتای
اســتان ،شــرکت بیمــه کوثــر ،مســئولین اتــکا و جمعــی از پیشکســوتان و جانبــازان دوران دفــاع مقــدس و ســخنرانی رئیــس کانــون
بازنشســتگان اســتان در رابطــه بــا دوران  8ســاله جنــگ تحمیلــی و خاطــرات دوران جنــگ
 -3بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و تجلیــل و قدردانــی از رزمنــدگان و ایثارگــران ارتــش در دوران  8ســال جنــگ
تحمیلــی ،امیــر ســرتیپ رحمــت پــور فرماندهــی محتــرم قــرارگاه عملیاتــی لشــکر  28و ارشــد نظامــی آجــا در اســتان بــه همــراه
رئیــس کانــون آجــا ،فرمانــدار ،رئیــس بنیــاد شــهید و فرمانــده ناجــای شهرســتانهای کامیــاران و قــروه بــا  2نفــر از پیشکســوتان و
جانبــازان آجــا در منــزل دیــدار و بــا اعطــاء لــوح ســپاس و کارت هدیــه از آنــان تقدیــر نمودنــد.
 -4کانــون اســتان بــا هماهنگــی ســاتا و نماینــده اســتان در مجمــع کانــون بــا  4نفــر از بازنشســتگان ارجمنــد در منــزل دیــدار
نمــوده و بــا اهــداء هدایایــی از آنــان قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -5در مورخــه  1400/7/6امیــر دریــادار شــهرام ایرانــی فرماندهــی محتــرم نداجــا و هیئــت همــراه در مراســمی بــا حضــور
مســئولین لشــگری و کشــوری اســتان و جمعــی کثیــری از پیشکســوتان دوران جنــگ تحمیلــی شــرکت نمــوده و بــا  20نفــر از
بازنشســتگان نداجــا بصــورت حضــوری دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از آنــان و خانــواده محترمشــان تجلیــل و دلجویــی بــه عمــل
آوردنــد.
 -6برگــزاری یــک دوره مســابقه و همایــش پیــاده روی در مســیر  3کیلومتــری اطــراف شهرســتان ســنندج بــا شــرکت بازنشســتگان
نیروهــای مســلح و حضــور جمعــی از مســئوالن لشــگری و کشــوری اســتان و اعطــاء جایــزه بــه  41نفــر از شــرکت کننــدگان در
مســابقه بمناســبت چهــل و یکمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس
 -7بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس ،گــروه کوهنــوردی پیشکســوتان نیروهــای مســلح اســتان متشــکل از  8نفــر
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عضــو وابســته در مورخــه  1400/7/1بــه قلــه آبیدربــزرگ در اطــراف شهرســتان ســنندج صعــود نمــوده و یــاد شــهدا ،جانبــازان و
آزادگان دوران جنــگ تحمیلــی را گرامــی داشــتند.

کانون بازنشستگان استان کرمانشاه (کرمانشاه)
فعالیتهای انجام شده در هفته دفاع مقدس
 -1بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس ،قــرارگاه عملیاتــی منطقـهای غــرب نزاجــا بــا هماهنگــی کانــون بازنشســتگان
اســتان کرمانشــاه ضیافتــی بــه صــرف شــام بــا دعــوت از  200نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد بــه همــراه همســران محترمــه در محــل
تــاالر نرگــس یــگان مذکــور برگــزار گردیــد .امیــر فرماندهــی محتــرم قــرارگاه منطقــه ای غــرب و رئیــس کانــون بازنشســتگان طــی
ســخنانی ضمــن خــوش آمــد گویــی بــه مدعویــن و تجلیــل از پیشکســوتان ،ایثارگــران ،جانبــازان و آزادگان دوران جنــگ تحمیلــی،
پــس از صــرف شــام بــا اهــداء هدایایــی بــه جمعــی از پیشکســوتان از ایــن عزیــزان قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -2تجلیل از  35نفر از آزادگان به مناسبت هفته دفاع مقدس با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه
 -3در مورخــه  1400/7/7در مراســم گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بــه میزبانــی قــرارگاه تاکتیکــی لشــکر  81توســط فرماندهی

محتــرم قــرارگاه مذکــور امیــر ســرتیپ  2حســین ســبزی و ریاســت کانــون از مدعویــن محتــرم پیشکســوت بــا اهــداء لــوح تقدیــر
و کارت هدیــه تجلیــل و قدردانــی گردیــد.
-4شرکت ریاست کانون در مراسم تودیع و معارفه ریاست جدید سازمان اتکا استان در مورخه 1400/7/12
 -5بــه مناســبت  24مهــر مــاه ســالروز تاســیس ســازمان عقیدتــی سیاســی ،مراســمی توســط لشــکر  81زرهــی بــا حضــور مقامــات
لشــکری و مســئولین اســتانی در تاریــخ  1400/7/24در محــل تــاالر گل نرگــس برگــزار گردیــد کــه ضمــن گرامیداشــت تاســیس
ســازمان عقیدتــی از جمعــی از پیشکســوتان گرانقــدر آجــا نیــز تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
-6تقدیر و تجلیل از  12نفر از ایثارگران و پیشکسوتان گرانقدر
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 -7معرفــی  2نفــر از
بازنشســتگان بــه بانــک
ســپه جهــت دریافــت وام
قــرض الحســنه
 -8ثبــت درخواســت وام
الغدیــر بــه تعــداد  10نفــر
 -9اهــداء بســته معیشــتی
بــه  12نفــر از ایثارگــران
هفتــه دفــاع مقــدس

کانون بازنشستگان استان کرمان (کرمان)
بزرگداشت هفته دفاع مقدس
برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان اســتان کرمــان  ،بــا توجــه بــه مقــررات اعالمــی
ســتاد کرونــای اســتان در خصــوص عــدم اجــرای مراســم ،بــه همــت مدیــر کل
محتــرم اداره حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس ،کانــون بــا تهیــه لــوح
تقدیــر و بســته پذیرایــی و کارت هدیــه اهدایــی اســتاندار محتــرم کرمــان بــه
تعــداد  115نفــر ،نســبت بــه دعــوت انفــرادی از پیشکســوتان ارجمنــد برابــر برنامــه
زمانبنــدی روزانــه از زحمــات و ایثارگریهــای ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه
عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان گیالن
برگزاری مسابقات ورزشی
 -1بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس ،کانــون بازنشســتگان اســتان گیــان بــا هماهنگــی امیــر فرماندهــی محتــرم
آموزشــهای تخصصیهــای دریایــی رشــت و بــا اســتفاده از امکانــات ورزشــی پایــگاه یــاد شــده ،یکــدوره مســابقات ورزشــی در
رشــتههای شــنا ،دارت و شــطرنج در تاریــخ  1400/7/11بیــن پیشکســوتان کانونهــای تابعــه اســتان شــامل شهرســتانهای رشــت،
انزلــی ،الهیجــان ،رودســر ،لنگــرود ،تالــش و آســتارا برگــزار گردیــد و بــه نفــرات اول تــا ســوم هــر رشــته جوایــزی بــه رســم یــاد
بــود اهــداء گردیــد.
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نفرات برتر مسابقات شنا ،دارت و شطرنج:
ب :رشته شنای قورباغه
الف :رشته شنای کرال سینه		
-1آقای نقی قربان زاده مقام اول -1آقای مهدی سامی
مقــام اول
مقام دوم -2آقای محمد ویژه نواز
-2آقای رضا قرطاس
مقــام دوم
مقام سوم  -3آقای محسن تمدن مقام سوم
-3آقای عباس شعبانی
ت  :رشته مسابقات شطرنج
		
پ :رشته مسابقات دارت
-1آقای مجید علی نژاد مقام اول
-1آقای رضا خوش صورت مقام اول
-2آقای حبیب نیک فطرت مقام دوم
 -2آقای سید عبداهلل شفیعی مقام دوم
مقام سوم
 -3آقای اردشیر لطفی
-3آقای سید علی آزادگان مقام سوم
 -2بــه همیــن مناســبت یکــدوره مســابقات قایقرانــی بــا قایــق یــک نفــره بــه مســافت یــک کیلومتــر بــا شــرکت  17نفــر از
بازنشســتگان در دو گــروه پیشکســوتان و جانبــازان پیشکســوت در مورخــه  1400/7/20در باشــگاه قایقرانــی ملــوان منطقــه چهارم
نداجــا بندرانزلــی برگــزار گردیــد و در خاتمــه مســابقات جوایــز و لــوح قهرمانــی در حضــور رئیــس تربیــت بدنــی ارشــد نظامــی
نــاوگان شــمال و رؤســای کانونهــای بازنشســتگان اســتان گیــان و جمعــی از پیشکســوتان بــه نفــرات برتــر بشــرح ذیــل اهــداء
گردیــد.
ب :تیم جانبازان پیشکسوت
				
الف :تیم پیشکسوتان
-1آقای محمد ویژه نواز نفر اول
-1آقای ابوالفضل رمضانی نفر اول
-2آقای هادی ملک زاده نفر دوم
نفر دوم
-2آقای مهدی سامی
-3آقای علی نیکو دوست نفر سوم
نفر سوم
-3آقای محسن فائقی
ج :داوران مســابقه آقایــان عبــاس ســتاره خــواه و آرش بصــارت دار از قهرمانــان قایقرانــی و عضــو کمیتــه داوران هیئــت قایقرانــی
اســتان گیــان بودنــد.
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مراسم هفته دفاع مقدس
کانــون بازنشســتگان اســتان گیــان بــه مناســبت هفتــم مهرمــاه ســالروز
بزرگداشــت فرماندهــان شــهید دوران دفــاع مقــدس در مراســم باشــکوهی در
ســالن آمفــی تاتــر فرماندهــی آمــوزش تخصصهــای دریایــی باقرالعلــوم نداجــا
رشــت بــا حضــور فرماندهــان نظامــی و مدیــر کل ســاتای اســتان و جمعــی
از پیشکســوتان ارجمنــد بــا اهــداء لــوح تقدیــر از  45نفــر از بازنشســتگان
ایثارگــر و جانبــاز و آزاده جنــگ تحمیلــی تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل
آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان گیالن (بندرانزلی)
دیدار
مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان
بندرانزلــی در مهرمــاه ســالجاری بــا  11نفــر
از پیشکســوتان ارجمنــد عضــو کانــون در
منــزل دیــدار نمــوده و بــا اعطــاء هدایایــی از
ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل
آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان گلستان (گرگان)
فعالیتها
برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان اســتان گلســتان ،فعالیتهــای مشــروحه ذیــل در ســه ماهــه دوم و مهرمــاه ســال  1400بــه انجــام
رســیده اســت:
-1دیدار و سرکشی از  7نفر از پیشکسوتان ارجمند و اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه به آنان
 -2صعود تیم کوهنوردی پیشکسوتان به قلل مرتفع استان
 -3عیادت از بیماران بستری در بیمارستان
 -4شرکت در مراسم تجلیل از پیشکسوتان به مناسبت هفته دفاع مقدس و اهداء هدیه به جمعی از عزیزان بازنشسته
 -5واکسیناسیون  10558نفر از پیشکسوتان و شهروندان در تاالر کیمیای کانون
-6دیــدار و بازدیــد امیــر محبــی راد ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا از کانــون اســتان گلســتان و مرکــز واکسیناســیون
کانــون کیمیــا
-7برگــزاری مراســم تجلیــل از پیشکســوتان گرانقــدر بــا حضــور امیــر محبــی راد ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا و اعطاء
لــوح تقدیــر و کارت هدیــه بــه عزیــزان پیشکســوت و پذیرایــی بــه صــرف ناهــار
-8اهدای بسته ها و هدایای ارسالی از آجا به جمعی از پیشکسوتان و مستمریبگیران
42
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 -9صعــود تیــم کوهنــوردی پیشکســوتان کانــون بــه قلــه شــاهوار اســتان گلســتان بــه ارتفــاع  3945متــر و نصــب پــاکارد کانــون
بازنشســتگان آجــا در قلــه مذکــور
 -10شــرکت در مراســم تشــییع جنــازه شــهید امیــر حســین شــهرکی از شــهدای ناجــا و دیــدار بــا مدیــر و اعضــای کانــون
بازنشســتگان ناجــا بــه مناســبت هفتــه ناجــا

کانون بازنشستگان استان لرستان (خرم آباد)
تقدیر از فرزندان پرتالش و موفق پیشکسوتان
کانــون بازنشســتکان اســتان لرســتان از
ســرکار خانــم دکتــر ســولماز شــهبازی فرزنــد
ســرهنگ بازنشســته حمیــد رضــا شــهبازی
و ســرکارخانم دکتــر رویــا ایمانــی فرزنــد
ســرهنگ بازنشســته ســید محمــد ایمانــی کــه
بــا درایــت و تــاش خســتگی ناپذیــر موفــق
بــه قبولــی در رشــتههای تخصصــی (قلــب و
عــروق – رادیولــوژی) بــرای حضــور در محــل
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کانــون شهرســتان خــرم آبــاد دعــوت نمــوده ،ضمــن تبریــک و اهــداء هدایــا از آنــان تقدیــر بــه عمــل آوردنــد.
نشــریه شایســتگان :دسـتیابی بــه ایــن توفیــق ارزشــمند را بــه ایــن دو بانــوی فرهیختــه و ســخت کــوش و خانــواده هــای محتــرم
آنــان تبریــک گفتــه ،تندرســتی و توانمنــدی روزافــزون آنــان را از درگاه خداونــد متعــال آرزومنــد اســت.

کانون بازنشستگان استان مازندران (ساری)
دیدار و سرکشی در هفته دفاع مقدس
-1در تاریــخ  1400/7/4و بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس ،رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان مازنــدران در معیــت ســردار
ســرتیپ دوم داود غیاثــی راد از ســتاد کل نیروهــای مســلح و ســردار ســرتیپ دوم عبــداهلل ملکــی مدیــر کل حفــظ آثــار و ارزشــهای
دفــاع مقــدس اســتان و آقــای روحــی از اســتانداری بــا  2نفــر از پیشکســوتان ایثارگــر و جانبــاز  70درصــد دیــدار نمــوده ،ضمــن
قدردانــی از زحمــات و ایثارگریهــای آنــان در دوران جنــگ تحمیلــی ،هدایایــی نیــز تقدیــم حضورشــان گردیــد.
-2در مورخــه  ، 1400/7/11رئیــس و جانشــین کانــون بازنشســتگان شهرســتان قائمشــهر از ســروان بازنشســته مجتبــی مؤمنــی کــه
بــه علــت ســکته مغــزی در بیمارســتان ولیعصــر قائمشــهر بســتری بــود عیــادت نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و دلجویــی از نامبــرده
و پیگیــری رونــد درمــان ،هدایایــی نیــز بــه ایشــان اعطــاء گردیــد.

کانون بازنشستگان استان هرمزگان (بندرعباس)
دیدار و سرکشی
در تاریــخ  ،1400/7/21رئیــس کانــون بازنشســتگان هرمــزگان در معیــت فرماندهــی محتــرم منطقــه یکــم دریایــی امامــت نداجــا
دریــادار دوم رضــا قربانــی و ریاســت عقیدتــی سیاســی پایــگاه مذکــور بــا دو خانــواده ناوشــکن ســهند (شــهید علــی کهــوری نــژاد
و جانبــاز محمدرضــا آذر نــوش) در منــزل دیدارنمــوده ،ضمــن دلجویــی و پیگیــری مشــکالت آنــان ،هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر،
کارت هدیــه و شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردیــد.
در مورخــه  1400/7/25رئیــس کانــون بــه اتفــاق معاونــت محتــرم بهداشــت و درمــان نداجــا امیــر دریــادار دوم محســن مــرادی
نیــا و ناخدایکــم افشــین اردالن رئیــس بیمارســتان منطقــه یکــم نداجــا جهــت دلجویــی از کارمنــد بازنشســته خانــم فریبــا دهقانــی
فورخورجــی در منــزل بــا ایشــان دیــدار و مشکالتشــان مــورد بررســی قــرار گرفــت.
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کانون بازنشستگان استان همدان (همدان)
فعالیتهای انجام شده
-1بــه مناســبت میــاد بــا ســعادت پیامبــر اکــرم (ص)  ،مســئولین کانــون اســتان بــه همــراه مســئولین ســاتای اســتان همــدان
بــا  10نفــر از پیشکســوتان شهرســتان همــدان 8 ،نفــر شهرســتان مالیــر 5 ،نفــر شهرســتان تویســرکان و  6نفــر از پیشکســوتان
شهرســتان نهاونــد دیــدار نمــوده و بــا اعطــاء هدایایــی از آنــان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.
-2در مورخــه  1400/7/14رئیــس کانــون همــدان بــا فرماندهــی محتــرم تیــپ مســتقل  316زرهــی همــدان جنــاب ســرهنگ
صفــری دیــدار نمــوده و در خصــوص خدمــات رســانی مطلوبتــر بــه پیشکســوتان ارجمنــد گفتگــو و تبــادل نظــر نمودنــد.
 -3رئیــس کانــون همــدان بــه همــراه رؤســای کانونهــای نیروهــای مســلح اســتان و مدیریــت محتــرم ســاتا اســتان در مورخــه
 1400/7/28از فروشــگاه اتــکاء اســتان بازدیــد و در جلسـهای چنــد ســاعته وضعیــت خدمــات رســانی بــه پیشکســوتان و خانوادههای
محترمشــان را مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار داده و در جهــت ارائــه خدمــات بهتــر تصمیماتــی اتخــاذ گردیــد.

کانون استان یزد (یزد)
دیدار
بــه مناســبت هفتــه وحــدت ،رئیــس کانــون اســتان یــزد بــه همــراه ریاســت محتــرم اداره
بازنشســتگی اســتان در تاریــخ  1400/8/1بــا جمعــی از پیشکســوتان و مســتمریبگیران
عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده و بــا اعطــاء هدایایــی از زحمــات و ایثارگریهــای
آنــان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.
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طرز تهیه:

آشنایی با روش
تهیه آش انار ویژه
شب یلدا

هنر و سرگرمی
46

مواد الزم:
لپه خیس کرده :یک چهارم پیمانه
عدس خیس کرده :یکچهارم پیمانه
برنج خیس کرده :نصف پیمانه
ســبزی آش (جعفــری  ۱۰۰گــرم ،اســفناج ۱۰۰
گــرم ،تــره  ۱۵۰گــرم ،گشــنیز  ۱۵۰گــرم) :نیــم
کیلوگــرم
پیازداغ ۴ :قاشق سوپخوری
آب انار ترش ۱ :لیتر
رب انار ۲ :تا  ۳قاشق سوپخوری
نعناع خشک ۱ :قاشق سوپخوری
پودر تخم گشنیز ۱ :قاشق غذاخوری
گلپر ۱ :قاشق سوپخوری
زردچوبه ۲ :قاشق چایخوری
ادویه کاری ۱ :قاشق چایخوری
دانه انار ۱ :پیمانه
نمک :به میزان الزم
فلفل سیاه :به میزان الزم
روغن مایع :به میزان الزم
گوشت چرخ کرده ۲۵۰ :گرم
پیاز ۱ :عدد
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 -۱لپــه و عــدس را از شــب قبــل خیــس کنیــد بعــد بــا آب
ســرد تمیــز بشــویید چنــد بــار در طــول  ۲۴ســاعت آب آن را
عــوض کنیــد برنــج را هــم از چنــد ســاعت قبــل تمیــز بشــویید
و در آب ســرد خیــس کنیــد .در تهیــه ایــن آش برنــج در
فرآینــد پخــت بایــد کام ـ ً
ا لــه شــود پــس از برنــج نیــم دانــه
هــم میتوانیــد اســتفاده کنیــد.
 -۲داخــل قابلمــه مناســب کمــی روغــن بریزیــد ســپس
پیازداغــی را کــه از قبــل آمــاده کردهایــد را داخــل قابلمــه
بریزیــد زردچوبــه را هــم تفــت دهیــد و بــه آن اضافــه کنیــد
زردچوبــه را بــه انــدازهای تفــت دهیــد کــه رنــگ آن برگــردد
بعــد هــم نعنــاع خشــک و تخــم گشــنیز پــودر شــده را بــه
مــواد اضافــه کنیــد و چنــد دقیقــه تفــت دهیــد.
 -3همیشــه بــرای آشهــا ظرفــی را انتخــاب کنیــد کــه
گنجایــش آن از مــواد اولیــه بیشــتر باشــد ظرفــی مناســب
اســت کــه حــدود  ۲برابــر مــواد اولیــه گنجایــش داشــته
باشــد بعــد بایــد حــدود نصــف گنجایــش ظــرف آب بریزیــد
البتــه در خصــوص آش انــار ،چــون بع ـدًا بایــد آب انــار هــم
اضافــه کنیــد در مقایســه بــا آشهــای دیگــر بایــد در ابتــدا آب
کمتــری اضافــه کنیــد.
 -۴لپــه و عدســی را کــه از قبــل خیــس کردهایــد و چنــد بــار
آب آن را عــوض کردهایــد را بــه مــواد اضافــه کنیــد وقتــی لپــه
و عــدس پخــت برنــج را هــم اضافــه کنیــد وقتــی برنــج کامـ ً
ا
بــاز شــد آب انــار و رب انــار را اضافــه کنیــد و اجــازه دهیــد
چنــد دقیقــه روی حــرارت بمانــد تــا مجــددًا بــه جــوش بیایــد.
 -۵وقتــی آب مجــدد بــه جــوش آمــد ســبزی آش را اضافــه
کنیــد .قبــل از اینکــه ســبزی را اضافــه کنیــد  ۱قاشــق
چایخــوری نمــک اضافــه کنیــد نمــک باعــث میشــود رنــگ
ســبزی بــه آش پــس ندهــد بعــد از اینکــه ســبزی را اضافــه
کردیــد اجــازه دهیــد حــدود نیــم ســاعت بــا حــرارت متوســط
روبــه بــاال بــا در بــاز بجوشــد.
 -۶همچنــان کــه آش در حــال آمــاده شــدن اســت میتوانیــد
کوفتــه قلقلیهــا را درســت کنیــد .بــرای ایــن منظــور گوشــت،

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
پیــاز رنــده شــده ،فلفــل ســیاه ،زردچوبــه ،نمــک و ادویــه کاری را نکات مهم:

بــا هــم مخلــوط کنیــد .کامـ ً
ا بــا دســت ورز دهیــد .ادویــه کاری در
گرفتــن بــوی زهــم گوشــت بســیار مؤثــر اســت پــس آن را فرامــوش
نکنید .
اگــر دوســت داشــتید میتوانیــد بــه کوفتــه قلقلیهــا ســبزیهای
معطــر مثــل نعنــاع هــم اضافــه کنیــد .اگــر وقــت داریــد گوشــت
را در ظــرف در بســته چنــد ســاعت در یخچــال اســتراحت دهیــد
ســپس کوفتههــا را درســت کنیــد.
بــه ایــن صــورت کــه از گوشــت بــه انــدازه گــردو برداریــد در
دســتتان فــرم دهیــد ســپس در ظــرف موردنظــر چنــد قاشــق
روغــن بریزیــد و روی حــرارت متوســط رو بــه بــاال قــرار دهیــد و
اجــازه دهیــد گوشــت خــودش را بگیــرد.
تــا وقتــی کــه گوشــت خــودش را نگرفتــه بــا قاشــق هــم نزنیــد
فقــط هــرز گاهــی بــه کمــک دســته تابــه گوشــتها را جابهجــا
کنیــد کــه نســوزد بعــد از اینکــه گوشــت خــودش را گرفــت حــرارت
را متوســط کنیــد و اجــازه دهیــد گوشــت خــوب ســرخ شــود.
در ایــن مرحلــه ،چــون گوشــت خــودش را گرفتــه میتوانیــد بــا
قاشــق آن را هــم بزنیــد وقتــی گوشــت خــوب ســرخ شــد و پخــت
کوفتهقلقلیهــای شــما آمــاده اســت بــه کوفتههــا بــرای اینکــه
بپــزد آب اضافــه نکنیــد ،چــون گوشــت آب میانــدازد پــس اجــازه
دهیــد بــا آب خــودش بپــزد.
نکتــه مهــم دیگــر در فرآینــد پخــت گوشــت ایــن اســت کــه :بعضــی
وقتــی پیــاز را رنــده میکننــد کامــ ً
ا آب پیــاز را میگیرنــد و
اصطالحــً فقــط تفالههــای پیــاز را بــه گوشــت اضافــه میکننــد،
امــا بعــد از پخــت بــا ایــن مشــکل مواجــه میشــوند کــه گوشــت
بــوی زهــم میدهــد؛ بنابرایــن نبایــد آب پیــاز را کامــل بگیریــد
بلکــه وقتــی پیــاز را رنــده کردیــد چنــد دقیقــه آن را کنــار بگذاریــد
آبــی کــه از پیــاز جــدا میشــود را بگیریــد و بقیــه پیــاز را بــه
گوشــت اضافــه کنیــد اصـ ً
ا نیــازی بــه فشــار دادن پیــاز و گرفتــن
تمــام آب آن نیســت.
 -۷کوفتــه قلقلیهــا را اگــر بــه ایــن روش تهیــه کنیــد بــه هیــچ
عنــوان بــاز نمیشــوند بنابرایــن میتوانیــد از نیــم ســاعت پایانــی
بــه آش اضافــه کنیــد یــا اینکــه بگذاریــد وقتــی آش را از روی
حــرارت برداشــتید بــه آن اضافــه کنیــد.
 -۸نیــم ســاعت بعــد از اینکــه ســبزی آش را اضافــه کردیــد گلپــر
را اضافــه کنیــد و ســپس بــا دانههــای انــار ،نعنــاع داغ ،پیــازداغ و
کوفتــه قلقلــی آشتــان را تزییــن کنیــد.

 -۱آمادهسازی پیازداغ
پیــازداغ بایــد کام ـ ً
ا ریــز و خشــک باشــد .پــس وقتــی پیــاز را
خــرد کردیــد در روغــن فــراوان کــه از قبــل داغ شــده اســت
ســرخ کنیــد ســپس آن را روی تــوری قــرار دهیــد تــا روغــن
اضافــی آن کامـ ً
ا گرفتــه شــود .اگــر پیــازداغ روغنــی و درشــت
باشــد باعــث میشــود داخــل غــذا مشــخص باشــد و همانطــور
کــه میدانیــد بــرای خیلــی از افــراد معلــوم بــودن پیــاز در غــذا
خوشــایند نیســت بنابرایــن روغــن پیــاز را کامــل بگیریــد بــه
طــوری کــه حالــت پــودری پیــدا کنــد.

 -۲خوشمزهتر شدن آش
بــرای خوشمزهتــر شــدن آش میتوانیــد از اســتاک اســتفاده
کنیــد .اســتاک یــا آب گوشــت ،مــرغ ،ماهــی یــا ســبزیجات کــه
از حــرارت دادن اســتخوانها بــه همــراه ســبزیجات ســاقهای و
تعــداد محــدودی ادویــه تهیــه میشــوند در انــواع ســوپها،
س ـسها ،خورش ـتها و البتــه بســیاری از غذاهــای دیگــر مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه و تأثیــر بســیاری در طعــم و مــزه غذاهــا
دارد میتوانیــد اســتاک را خودتــان در منــزل تهیــه کنیــد یــا
اینکــه بــه صــورت آمــاده از ســوپرمارکتها خریــداری کنیــد.
 -۳رب انار شناسی
رب انــار از جملــه چاشــنیهای بســیار محبــوب و خوشــمزهای
اســت کــه طرفــداران زیــادی دارد رب انــار خالــص خیلــی ســفت
و غلیــظ نیســت پــس اگــر رب انــاری داشــتید کــه خیلــی ســفت
بــود یعنــی ناخالصــی دارد البتــه ناخالــص بــودن رب انــار الزامــً
بــه معنــی بدمــزه بــودن یــا بیکیفیــت بــودن آن نیســت بــه
عنــوان مثــال ممکــن اســت بــا رب آلوچــه ترکیــب کــرده باشــند
کــه در ایــن صــورت هــم خوشــمزه اســت ،امــا دیگــر رب انــار
خالــص نیســت رب انــار شــمال معمــوالً تــرش و رب انــار شــیراز
و یــزد معمــوالً ملــس اســت.
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ستوانسوم بازنشسته عزیز اهلل چوپانی

افقی:
-1داســتانی منظــوم از ابوشــکور بلخــی شــاعر و حکیــم  302ق بلــخ – رمانــی از نــادر ابراهیمــی نویســنده و برنــده لــوح زریــن ادبیــات انقــاب اســامی
 -2بیــان – افســانه هــا و قصــه هــای دروغ – خشــک و ســخنان درهــم و برهــم  -3عــددی مبهــم از ســه تــا نــه – کوچیــدن و جابجــا شــدن-
ســرخورده و بــور – قصــه و آهنــگ  -4انــدرون دهــان – میــر و آقــا – شــهر نزدیــک تهــران – رای هــا و اندیشــه هــا – عضــو صــورت  -5منطقــه ای
مســکونی در بریتانیــا بــا جمعیتــی حــدود یــک میلیــون و هفتصــد هــزار نفــر – برجــی در فرانســه – مبلغــی کــه بیمــه گــزار خــود بایــد پرداخــت کنــد
 -6پیشــوا و رهبــر – جســم و کالبــد شــخص مــرده – غــم و انــدوه – گیــج و سرگشــته – تابلــو آمــاج  -7بــه پرســنل پائیــن تــر از افســری اطــاق
میگــردد – رنــگ مــوی فــوری – هفتــه نامــه اجتماعــی و اقتصــادی بنیــاد محقــق طباطبائــی  -8آرواره – بــه یــک دم سرکشــیدن مایعــات – قیطانهــای
بافتــه شــده الــوان کــه افســران بــه شــانه آویزنــد – پرنــده ســعادت – چــه موقــع و چــه کســی  -9بخــت و اقبــال روی آوردن – تــوده و اجتمــاع
جدول
195انگلیســی  -10پایتخــت عربســتان ســعودی – گونــه ای ریاضــی – محلــه
شمارهطــای
ـوش (ع) –
ذرات بخــار آب در فضــا کــه بــاران زاســت – پیغمبــر شـ
ای نزدیــک تجریــش کــه مــوزه ســینمای ایــران در آن واقــع شــده  -11قهرمــان افســانه ای ســفرهای پرماجــرا در هــزار و یکشــب – در مــواردی کــه
پرداخــت تمــام ســند مقــدور نباشــد مبالغــی بــه عنــوان علــی الحســاب تأدیــه میشــود.
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 -1سلســله ای از امــرای تــرک نــژاد حکومــت بــر فــارس از
 543تــا  686ق  -2کــت پرســنل نظامــی – پنهــان شــدن بــه
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 1ا
قصــد شــکار یــا دشــمن  -3جوانمــرد و ســخی – حکومــت دوره
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تاریخــی عصــر آهــن کــه پایتخــت آن هگمتانــه بــوده – عــدل و
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 3ا
انصــاف  -4پرچیــن روی دیــوار – رودی در غــرب کشــور کــه از
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 4ر ف ا ق
رودهــای کاماســیاب و قــره سوسرچشــمه میگیــرد – سوســمار -5
د ت
م
ا
ن م
ص ل ا
ر
س ا خ ت ا
 5س
رســوا و بــی آبــرو – نفقــه و معــاش  -6بــوی رطوبــت – جهتــی
ا
ا س ت غ ن
ه ن د و ن ه
 6ا س ب ا ب ی
اســت کــه بــاد در آن ســمت میــوزد  -7از آدات شــرط و توکیــد و
ک
م س ت ر س ل
ا م ن
م
ن ی ا
 7ز ی
تفصیــل – شــیر بیشــه – تــرس و وحشــت  -8صورتــی چــون مــاه
د ت
ع ا
ا س ی ب
ص ب ح گ ا ه
ا د
 8م
دارد – نوبــت بــازی – بخیــل و ممســک  -9از وســایل مســافربری
م ر ی
م ی ن
ا
ف ر
ی ت ی م
ه و ن
 9ا
ریلــی – وســیله ایســت کــه بــرای کشــف تعییــن مســافت و
ن ک
ر و
ی ا
ا س ی ا ی ی
ر م ا ل
 10ن
ســمت هــدف اســتفاده مــی شــود  -10حوالــه دادن و محــول
ا ی
ن ر س ت ه
ن ش ا
 11ی گ ا ن م و ج و د
کــردن  -کارکــن و اثرکننــده  -11ایالتــی در هندوســتان – مرکــز
شهرســتان نورآبــاد در جنــوب غربــی ایــران  -12دوســتی و الفــت
دادن و نیــز اقتبــاس از کتــاب دیگــر – چیــز  -13رود بــزرگ پــر آب – لیــن و روان – محلــی در هتــل  -14درخــت مجنــون ! – زشــت و پــر مهیــب
– تــاراج و غــارت –  -15تاسیســات درمانــی ســرپائی بــرای پرســنل کــه شــامل آزمایشــهای پزشــکی و معاینــات مــی باشــد – گوشــت زیــر گلــو
 -16فریــاد ســهمناک – درجــه ای بــود در نیــروی هوائــی  -17آلــت موســیقی بــادی کــه بادهــان نواختــه مــی شــود – خبرگــزاری دانشــجویان ایــران
– رفــوزه شــده  -18هســته و تخــم گیــاه – زینــت و زیــور – دریــوزه  -19ســخت و دشــوار – گل خشــک شــده  -20نمایشــنامه ای از غالمحســین
ســاعدی داســتان و نمایشــنامه نویــس در مجموعــه خانــه روشــنی
1
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