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بــدون شــک رشــد و تعالــی هــر نظــام اجتماعــی در پرتــو همبســتگی و مشــارکت عمومــی افــراد آن جامعــه 
میســر می گــردد. جامعه شناســان ایجــاد همبســتگی و مشــارکت عمومــی جامعــه را ناشــی از عواملــی چــون 
ــی  ــد و عامــل اصل ــا و ارزش هــا می دانن ــان باوره ــادل و هماهنگــی می ــادات و احساســات مشــترک و تع اعتق
ــه  ــگاه اســالمی از جمل ــد. در ن ــادی تلقــی می کنن ــات م ــود امکان ــی انســانها را جــدال و ســتیز و کمب واگرای
عوامــل تقویــت کننــده همبســتگی اجتماعــی و مشــارکت عمومــی در ســطح نظــری و عملــی؛ علــم، تفاهــم، 
همدلــی و نوعدوســتی اســت و عوامــل تهدیــد کننــده آن را ســوء ظن هــا، تهمت هــا، خواهش هــای نفســانی 

ــد.  ــای روحــی می دان و ســایر بیماریه
از ایــن نظــر، مشــارکت یکایــک اعضــاء در شــکل گیری کانــون و اداره آن امــری مســلم و اجتنــاب ناپذیــر اســت 
ــر نیســت. از بعــد اجتماعــی  ــی امــکان پذی ــدون مشــارکت عمومــی، امــکان توســعه، رشــد و تعال و اساســا ب
نیــز وحــدت و همبســتگی عمومــی، نقــش بــه ســزایی در تثبیــت هــر نظــام اجتماعــی دارد. چــرا کــه جوامــع 
ــره زندگــی  ــط و تعامــالت روزم ــه رواب ــد ب ــا در ســایه همبســتگی اجتماعــی اســت کــه می توانن بشــری تنه
خویــش بپردازنــد، زبــان یکدیگــر را درک کننــد، واکنش هــای دیگــران را پیش بینــی نماینــد و بــرای آینــده 

زندگــی خــود برنامــه داشــته باشــند. 
از ایــن رو، می تــوان گفــت بــه هــر میــزان انســجام اجتماعــی، وحــدت و همبســتگی و عالقه منــدی 
ــدار(، مشــابه و  ــه ســوی اهــداف مــورد نظــر )یعنــی توســعه پای پیشکســوتان واالمقــام، در مســیر حرکــت ب
همگرایانــه باشــد، چنیــن جامعــه ای بــه راحتــی و ســریع تــر از حــد انتظــار بــه اهــداف و آرمان هــای متعالــی 

و چشــم اندازهــای بلندمــدت خــود خواهــد رســید. 
بــه یقیــن همــه مــا کــه عضــوی از جامعــه بــزرگ پیشکســوتان )تحــت نــام کانــون بازنشســتگان( می باشــیم 
ــت،  ــت و منزل ــاء معیش ــره وری از ارتق ــون، در به ــه کان ــد مجموع ــه بای ــتیم ک ــر هس ــم نظ ــاور، ه ــن ب برای
ســریع ترین و مطمئن تریــن راه را بــرای رســیدن بــه اهــداف برگزینــد..... بــه همیــن خاطــر نیــز مــا وظیفــه 
ــا همدلــی و همبســتگی، وقــت گرانبهــای خادمــان  ــه یــاری خدمتگزارانمــان در کانــون شــتافته و ب داریــم ب
خــود را از حاشــیه ســازی ها دور ســازیم زیــرا در غیــر ایــن صــورت، زیــان ایــن گسســتگی متوجــه خــود مــا 

خواهــد بــود. 
امــا واقعیــت آن اســت کــه در ســالیان اخیــر و علــی رغــم اقدامــات کــم نظیــر و حتــی بــی نظیــر کانــون در 
ــه کارآمــدی و تــالش بی بدیــل  ــه اهــداف خــود و اذعــان تمامــی مســئولین ذیصــالح ب راســتای دســتیابی ب
خادمــان ایــن مجموعــه بــزرگ، هســتند انــدک کســانی کــه بــا ابهــام آفرینــی و تحریــف و تخریــب اقدامــات 
ــرفت  ــیر پیش ــع در مس ــاد موان ــی و ایج ــه افکن ــه تفرق ــته ب ــته و نادانس ــه، دانس ــورت گرفت ــای ص و تالش ه
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ــی  ــر مطالب ــه نش ــدام ب ــری، اق ــرده مطالبه گ ــِس پ ــغولند و در پ ــتگان مش ــع بازنشس ــون و مناف ــی کان و تعال
ــدر  ــه ه ــه اعضــاء و ب ــرای هم ــی ب ــان فراوان ــون موجــب ضــرر و زی ــه تاکن ــد ک ــی می کنن ــر واقع ــر غی سراس
رفتــن بســیاری از فرصــت هــا، در اثــر غبارآلــود کــردن فضــای خدمتــی توســط ایــن افــراد گردیــده اســت. ... و 
متأســفانه چنیــن اقداماتــی را نیــز در کمــال بی اخالقــی، بــه نــام تمامــی پیشکســوتان ارتــش در فضــای مجــازی 
نشــر داده و بــدون توجــه بــه عواقــب اخــروی و شــرعی و قانونــی آن ، آتشــی بــر پــا می کننــد کــه دود آن بــه 

چشــم یکایــک همســنگران شــریفمان مــی رود.
البتــه حضــور ایــن تعــداد انــدک در یــک جامعــه چنــد صدهــزار نفــری، چنــدان غیــر منتظــره نیســت، لیکــن 
آنچــه اهمیــت دارد مســئولیت پذیــری یکایــک مــا در حفــظ همبســتگی و حمایــت از کارگــزاران واقعــی مــان 
ــه  ــه دروغ پــردازی هــا، پیــام محکــم و قاطعــی ب ــا اینگون ــا تبییــن حقایــق و مقابلــه مســئوالنه ب اســت کــه ب
ــا و  ــا قدرشــناِس، تالش ه ــاِی آنه ــی پیشکســوتان و خانواده ه ــت میلیون ــه جمعی ــم ک ــزاران خــود دهی خدمتگ
اقدامــات خادمــان خــود بــوده و نخواهنــد گذاشــت هیاهــوی جاهالنــه معــدودی افــراد نــاآگاه، موجــب دلســردی 

آنــان، تأخیــر در کارهــا و بــه هــدر رفتــن فرصــت هــا شــود.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
مدیر مسئول
علی محبی راد
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اشاره: 
ــودن  ــا دارا ب ــش ج.ا.ا ب ــتگان ارت ــون بازنشس کان
ــور،  ــر کش ــو در سراس ــزار عض ــیصد ه ــش از س بی
یکــی از گســترده تریــن و اثــر گذارتریــن نهادهــای 
ــه  ــه واســطه وابســتگی آن ب مردمــی اســت کــه ب
ــیت  ــران از حساس ــامی ای ــوری اس ــش جمه ارت
ــذا  ــد ، فل ــی باش ــوردار م ــی برخ ــت خاص و اهمی
ــرد  ــاختار و عملک ــاء از س ــتن اعض ــی داش آگاه
کانونهــا مــی توانــد نقــش بــه ســزایی در همراهــی 
ــه  ــه در ارائ ــون مربوط ــا کان ــاء ب ــی اعض و همدل
ــن  ــه همی ــد. ب ــاء نمای ــهیات ایف ــات و تس خدم
جهــت مــا در هــر شــماره اقــدام بــه معرفــی یکــی 
ــر آن  ــئولین موث ــا مس ــون ی ــای کان ــمت ه از قس
مــی نمائیــم تــا مخاطبــان محتــرم در جریــان کــم 
و کیــف آنچــه در کانــون مــی گــذرد قــرار گیرنــد.
در ایــن شــماره بــا یکــی از کانونهــای دیگــر آشــنا 
ــا  ــژه ب ــتانی وی ــه در اس ــی ک ــد، کانون ــم ش خواهی
ــرار  ــتعد ق ــی مس ــوش و جوانان ــخت ک ــان س مردم
ــود  ــیاری در خ ــهیدان بس ــه ش ــتانی ک دارد اس
جــای داده و مرکــز بــزرگ تربیــت روحانیــت 
ــود  ــه وج ــن ب ــاک آن مزی ــد و خ ــی باش ــیع م تش
مقدســه حضــرت معصومــه )س( بــوده و همچنیــن 
تعــدادی از پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس کــه 
ــت  ــش و مل ــارات ارت ــه ای از افتخ ــک گنجین هری
ــت. ــرورش داده اس ــود پ ــتند درون خ ــران هس ای

ــه  ــون ب ــم اکن ــم ه ــتان ق ــون اس ــئولیت کان مس
ــازان دوران  ــوتان و جانب ــی از پیشکس ــده یک عه
ــه ، متخصــص  ــا تجرب ــردی ب ــاع مقــدس کــه ف دف
ــت  ــته اس ــده و توانس ــذارده ش ــت گ ــد اس و متعه
ــاد  ــیر ایج ــود در مس ــارب خ ــتفاده از تج ــا اس ب
وحــدت ، یکپارچگــی ، توســعه و پیشــرفت کانــون 
ــاب  ــور جن ــه حض ــماره ب ــن ش ــرد، در ای ــره گی به
ــی  ــنی جبل ــدون حس ــته فری ــرهنگ بازنشس س
ــب  ــم رســیده ایم و مطال ــون اســتان ق ریاســت کان
پیــش رو را از ایشــان ثبــت و بــه نظــر شــما 

ــانیم: میرس

معرفی رئیس کانون

ــی  ــنی جبل ــدون حس ــه فری ــرهنگ توپخان ــب س اینجان
متولــد1336/03/03 اســتان اصفهــان در ســال 1353 
ــدم  ــش گردی ــم وارد ارت ــی دیپل ــدرک تحصیل ــا اخــذ م ب
پــس از طــی دوره آموزشــگاه و گذرانــدن دوره مقدماتــی 
ــان  ــه اصفه ــز توپخان ــی مرک ــد هوای ــکده پدافن در دانش
برابرطــرح تقســیم بــه گــروه 44 گــردان 339-پ ه 
اختصــاص یافتــم. در تاریــخ 28 فروردیــن ســال 1358 بــا 
ــه  اســتعداد 3 آتشــباراز گــردان بصــورت خــود جــوش ب
همــراه دیگــر نیروهــا از اصفهــان بــه قــم آمدیــم و اولیــن 
رژه ارتــش را جهــت بیعــت بــا امــام و انقــالب در حضــور 
ــروزی  ــی از پی ــت مدت ــا گذش ــم. ب ــرا نمودی ــان اج ایش
انقــالب اخبــارو زمزمــه تجــاوز عــراق بــه مناطــق حســاس 
و مرزهــای کشــورمان خصوصــا مرزهــای غربــی بــه گــوش 
ــخ 1358/11/20 و قبــل از شــروع  ــذا در تاری میرســید. ل
ــتانهای  ــی از اس ــه مناطق ــردان ب ــا گ ــراه ب ــگ هم جن
ــگاه ها،  ــراف پاالیش ــتقرار در اط ــت اس ــور جه ــرب کش غ
مهماتــی  آمادگاه هــای  و  تاسیســات  و  فرودگاه هــا  و 
عزیمــت نمــوده و بــا شــروع رســمی جنــگ تحمیلــی در 
ــور  ــرب کش ــی غ ــق جنگ ــه مناط ــخ 1359/06/31 ب تاری
ــت  ــوارزم، ضرب ــای خ ــرکت در عملیات ه ــا ش ــزام و ب اع
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ــه مــدت85 مــاه  ــه، والفجــر3 و والفجــر8، ب ذوالفقــار، ثارال
بــه طــور مســتمر در شــغل فرمانــده دســته، معــاون آتشــبار 
ــه نمــودم  ــی انجــام وظیف ــد هوای ــده آتشــبار پدافن و فرمان
ــه  ــان جنــگ ب ــی رســته ای در پای و پــس از طــی دوره عال
ســازمان عقیدتــی سیاســی مامــور و در مشــاغل مختلف آن 
ــا  ســازمان انجــام وظیفــه نمــوده ام و در تاریــخ 84/2/22 ب
31 ســال خدمــت بــه افتخــار بازنشســتگی نایــل گردیــدم، 
بعــد از بازنشســتگی بــا توجــه بــه شــناخت فرمانــدار اســبق 
ــا پیشــنهاد ایشــان بــه مــدت  قــم آقــای نیــکان از بنــده ب
ــتان  ــی اس ــات دین ــوزه مطبوع ــر م ــال در محــل مدی 5 س
ــا در ســال 1394 طــی حکمــی از ســوی  منتصــب و نهایت
ــه  ــذاری ب ــت گ ــت خدم ــا جه ــتگان آج ــون بازنشس کان
ــم  ــاع مقــدس آجــا اســتان ق ــادگاران دف پیشکســوتان و ی
بــه عنــوان رئیــس کانــون منصــوب و مشــغول بــه کار شــدم 

ــا کنــون ادامــه دارد. کــه ت

وضعیت و موقعیت کانون

ــهید  ــدان ش ــم در می ــتان ق ــا اس ــتگان آج ــون بازنشس کان
ــده؛ مســاحت  ــع گردی ــوار مــدرس واق ــن، اول بل ــن الدی زی
عرصــه آن 268 متــر مربــع بــا ســند شــش دانــگ و اعیانــی 
1722 متــر مربــع در هفــت طبقــه ســاخته شــده کــه ســه 
طبقــه مهمانســرا دارای  چهــارده ســوئیت مجهــز و  یــک 
ــه  ــاری و دو طبق ــم تج ــه و نی ــک طبق ــه اداری و ی طبق
منفــی بــا کاربــری پارکینــگ مــی باشــد. لیکــن متاســفانه 
ــه علــت عــدم رعایــت اصــول  در هنــگام ســاخت و ســاز ب
نظــام  و  شــهرداری  مقــررات  و  قوانیــن  و  شهرســازی 
مهندســی و آتــش نشــانی و در نتیجــه عــدم دریافــت 
ــای الزم  ــذ مجوزه ــدون اخ ــال 1390 ب ــان کار، در س پای
توســط مســئولین ســابق مــورد بهــره بــرداری قرارگرفتــه و 
از آن تاریــخ تــا بحــال مشــکالت عدیــده مــادی و حقوقــی 
و هزینــه هــای بســیار ســنگینی بــر ایــن کانــون و کانــون 
مرکــز تحمیــل نمــوده. اماخوشــبختانه بــا انتصــاب شایســته 
ــون بازنشســتگان آجــا امیــر ســرتیپ  ریاســت محتــرم کان

دکترعلــی محبــی راد و دســتور موکــد و حمایــت هــای 
ــه ایشــان  ــه حکیمان ــوی و  نام ــادی و معن ــغ م ــی دری ب
بــه دکتــر ســقائیان نــژاد شــهردار کالنشــهر قــم بــا هــم 
ــرم  ــت محت ــای معاون ــاعدت ه ــک و مس ــی و کم افزائ
ــی  ــور مال ــرم ام ــت محت ــاختمان و معاون ــی و س مهندس
و حســابداری بــا تــالش و پیگیــری و رایزنــی هــای 
ــته  ــال گذش ــی 3 س ــم ط ــون ق ــه کان ــی وقف ــرر و ب مک
بــه لطــف خداونــد تبــارک و تعالــی موفــق شــدیم عــدم 
خــالف و پایــان کار و مجوزهــای الزم ســاختمان کانــون 
ــدون  قــم و مهمانســراکه مــدت 12 ســال بالتکلیــف و ب
ــای  ــروژه ه ــی از پ ــه یک ــل ب ــود و تبدی ــده ب ــوز مان مج
دردســر ســاز اســتان گردیــده بــود را اخــذ وارزش افــزوده 
بســیارخوب و قابــل مالحظــه¬ای بــرای مجموعــه و 
ــت شــاکریم.  ــن باب پیشکســوتان ایجادنمائیم.خــدا را ازای

اهم اقدامات کانون آجا استان قم

ــب  ــا اغل ــون ب ــس کان ــره رئی ــه چه ــره ب ــدار چه 1-دی
بازنشســتگان مســتمری بگیــران و وظیفــه بگیــران 
حداقــل 3 یــا 4 بــار تــا کنــون و رســیدگی بــه خواســته 
ــودن و  ــع نم ــری و مرتف ــا و پیگی ــکالت آنه ــا و مش ه

ــر. ــای باالت ــه رده ه ــکاس ب انع
2-بــا تشــریف فرمایــی امیرریاســت محتــرم کانــون 
ــه  ــره ب ــدار چه ــم و دی ــتان ق ــه اس ــا ب بازنشســتگان آج
ــران و  ــتمری بگی ــتگان، مس ــا بازنشس ــان ب ــره ایش چه
ــع نمــودن مشــکالت  ــی و مرتف ــران و همدل ــه بگی وظیف
ــا و دســتورات الزم در  خصــوص واگــذاری تعــداد  آن ه
زیــادی وام هــای 5-10-15-20 میلیــون تومانــی قــرض 

ــالت. ــک رس ــنه بان الحس
3-پرداخــت وام قــرض الحســنه الغدیــر بــه مبلــغ 

تومــان.   3/440/000/000
4- تعامــل بــا بانــک هــا و موسســات و دریافــت وام هــای 
50 میلیــون تومانــی بــرای 80 نفــر و پرداخــت وام قــرض 
ــه  ــه 300 نفــر مجموعــً ب ــی ب الحســنه 5 میلیــون تومان

مبلــغ 6/500/000/000 تومــان.
ــی  ــون تومان ــکن 30 میلی ــه مس ــذاری وام ودیع 5-واگ

ــه. ــد قرع ــا قی ــر ب ــه 30 نف ــا ب ــون آج ــی کان اعطای
ــراد  ــت اف ــی جه ــته حمایت ــع 480 بس ــه و توزی 6-تهی

ــا. ــت آن ه ــرام ومنزل ــت احت ــا رعای ــر ب معس
7- تهیــه چندیــن تــن گوشــت و برنــج بــه قیمــت 
مصــوب دولتــی و توزیــع بــا رعایــت احتــرام و شــئونات 

پیشکســوتان.
ــه  ــتاری ب ــق پرس ــتی و ح ــاعدت معیش ــک و مس 8-کم
ــا همســر و فرزندانشــان  375 نفــر معســر کــه خــود و ی
بــه جهــت بیمــاری صعــب العــالج زمیــن گیــر ویــا دچــار 
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ــا همــکاری ســاتا. ــد ب ــوده ان مشــکل معیشــتی ب
ــت  ــت ویزی ــتان جه ــد در اس ــک معتم ــا دو پزش ــل ب 9-تعام

ــا. ــا و خانواده ه ــوتان آج ــگان پیشکس رای
ــرین و  ــا معس ــته خصوص ــاء وابس ــی اعض ــا تمام ــدار ب 10-دی
جانبــازان در منــزل حداقــل یکبــار و اهــداء کارت هدیــه وگل 

و شــیرینی.
ــه  ــا در خان ــوت و خانواده ه ــاران پیشکس ــادت از بیم 11-عی
و بیمارســتان و اقــدام در مــورد پرداخــت کمــک هزینــه دارو 
ــی از  ــات درمان ــازمان خدم ــکاری س ــا هم ــا ب ــان آنه و درم

ــیر. ــور فرانش ــدوق کس صن
12- معرفــی پیشکســوتان جویــای کار و فرزندانشــان بــه 
ــظ  ــا حف ــتغال ب ــت اش ــا جه ــرکت ه ــازمانها وش ــا وس ارگانه

ــا. ــت آن ه ــان و کرام ش
13-شــرکت در مراســم تشــییع و ترحیــم متوفیــان بــا نصــب 

ــا خانواده هــا. ــوح تســلیت و همــدردی ب بنــر و تقدیــم ل
ــی از  ــفرکرده و دلجوی ــاران س ــاد ی ــش ی ــزاری همای 14-برگ

ــاتا. ــکاری س ــا هم ــدگان ب بازمان
15-اعــزام پیشکســوتان بــه صــدا وســیمای مرکــز قــم 
درمناســبت های ملــی و مذهبــی و تشــریح و تبییــن خاطــرات 
ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــش جمه ــان ارت ــداکاری کارکن و ف
عرصــه هــای مختلــف از جملــه دفــاع مقــدس - ســیل و زلزلــه 

ــرو. ــه وغی ــام المنفع ــای ع وکمکه
16-واگــذاری 14 قبضــه اســلحه شــکاری بــه 14 نفــر از 

ــه. ــد قرع ــا قی ــی ب ــوتان متقاض پیشکس
ــا و  ــاغلین آج ــته و ش ــز بازنشس ــان عزی ــرش میهمان 17-پذی
خانــواده آنهــا درمهمانســرای کانــون قــم قبــل از شــیوع کرونــا 

از سراســر کشــور.
از  تعداد30نفــر  بــه  فرزنــدان  اشــتغال  وام  18-پرداخــت 

50تــا20 میلیــون تومــان.
ــی، ورزشــی، علمــی و  ــه تحصیل ــدان نخب ــل از فرزن 19-تجلی
فرهنگــی و اهــدا لــوح تقدیــر و کارت هدیــه بــا همکاری ســاتا.

20-تکریــم و تجلیــل از پیشکســوتان وخانواده¬هــا بابرگــزاری 
همایــش¬، اردوهــای یــک روزه و دیــدار و ضیافــت بــا 
پذیرایــی و اهــداء هدیــه بــه تعــداد 2018 خانــواده چهارنفــره 

ــر. ــه اســتعداد 8072 نف ب
21-برگــزاری مســابقات ورزشــی از جملــه تنیــس روی میــز، 
ــاده روی  ــنا، و پی ــال، ش ــال، والیب ــطرنج، فوتب ــدازی، ش تیران

ــی. خانوادگ
22-تعامــل و همــکاری بــا بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای 
دفــاع مقــدس و جمــع آوری وثبــت خاطــرات و وصایــا و 
دلنوشــته هــای شــهدا و ایثارگــران و رزمنــدگان دفــاع مقــدس 
آجــا اســتان قــم ) و تالیــف کتــاب ســتاره هــای پرفــروغ ارتش 

اســتان قــم ( تصویــر کتــاب بــه پیوســت.
از  تعــدادی  اتفــاق  بــه  قــم  کانــون  رئیــس  23-دیــدار 
بازنشســتگان بــا امیرســرتیپ حاتمــی وزیــر دفــاع و پشــتیبانی 

نیروهــای مســلح وتشــریح مشــکالت و خواســته ها 
همسان ســازی،  ازجملــه  مختلــف  زمینه هــای  در 
معیشــت، دارو و درمــان، مســکن، اشــتغال وازدواج 

ــدان. فرزن
ــدگان  ــا نماین ــدار و تشــکیل جلســات مکــرر ب 24-دی
اســتاندار،  اســالمی،  شــورای  مجلــس  در  اســتان 
اســتان  و کشــوری  لشــکری  مســئولین  شــهردار، 
ــع مشــکالت مســکن، معیشــت، اشــتغال و  جهــت رف
ــی و  وام وازدواج و بهداشــت ودرمان-فرهنگــی اجتماع

ــا. ــدان آن ه ــواده وفرزن ــوتان وخان ــی پیشکس ورزش
25-ترغیــب و تشــویق اعضــاء وابســته جهــت عضویــت 
درســازمان بســیج پیشکســوتان جهــاد و شــهادت 
و دریافــت کارت عضویــت بــه منظــور اســتفاده از 

ــا. ــی آنه ــی و فرهنگ ــات رفاه ــات خدم امکان
26- شــرکت در جلســات ماهیانــه شــورای هماهنگــی 
ــتان  ــای مســلح اس ــه نیروه ــای4 گان ــای کانون ه روس
ــکالت  ــع مش ــوص رف ــر در خص ــادل نظ ــث و تب و بح

ــه کانــون مرکــز. اعضــاء و ارســال ب
27- ارائــه مشــاوره حقوقــی وقضائــی رایــگان بــه 
اعضــاء و خانواده هــا در محــل کانــون در روزهــای 

چهارشــنبه.
28-مرمــت ورنــگ آمیــزی کامــل مهمانســرا و نصــب 
دوربیــن مداربســته جهــت تأمیــن حفاظــت فیزیکــی 

ــون ومهمانســرا. در اماکــن کان
ــای  ــان کار و مجوزه ــالف و پای ــدم خ ــت ع 29-دریاف
الزم ســاختمان و مهمانســرا بعــد از گذشــت 12 ســال 
از طریــق شــهرداری –نظــام مهندســی وآتــش نشــانی 
ــه  ــا هم ــم ب ــی و جرائ ــل بده ــاب کام ــویه حس وتس

ادارات و ســازمان های مربوطــه.
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سخن آخر

اینجانــب بعنــوان خدمــت گــزار وعضــو کوچکی 
از پیشکســوتان عزیز نیروهای مســلح و یادگاران 
ــه اســتحضار  عرصــه هــای جهــاد و شــهادت ب
ــه در  ــام گرفت ــات انج ــه اقدام ــانم؛ گرچ میرس
ــه  ــه فرهیخت ــن جامع ــگاه ای ــأن و جای ــد ش ح
ــده و  ــن بن ــت؛ لیک ــوده و نیس ــرافتمند نب و ش
همکارانــم درکانــون مصمــم بــوده و هســتیم و 
ــه  ــود ب ــام وج ــم باتم ــان می بندی ــد و پیم عه
لطــف خداونــد متعــال و عنایــات خاصــه کریمه 
ــالم  ــه س ــه معصوم ــرت فاطم ــت حض ــل بی اه
ــی  ــغ فرمانده ــای بی دری ــا و حمایت ه اهلل علیه
ــالمی  ــوری اس ــش جمه ــدر ارت ــزز و گرانق مع
ــم  ــا سرلشــکر ســید عبدالرحی ــران امیردل ه ای
ــه  ــای حکیمان ــن رهنموده ــوی و همچنی موس
ریاســت محتــرم و دلســوز کانــون بازنشســتگان 
آجــا امیــر ســرتیپ جانبــاز دکتــر علــی محبــی 
راد و قائــم مقــام بزرگــوار امیــر ایرانمهــر و 
همــه ارکان و ســتاد کانــون آجــا علیرغــم 
ــژه  ــرایط وی ــارات و ش ــات و اعتب ــود امکان کمب
اســتان و کانــون قــم بــه جهــت بعــد مســافت 
بــا پادگانهــای ســرزمینی و عــدم دسترســی بــه 
مقــدورات و امکانــات ارتــش از هیــچ کوششــی 
اهــداف  پیشــبرد  درراه  و  ننمــوده  مضایقــه 
واالی کانــون واعتــال و ارتقــاء جایــگاه ومنزلــت 
ــوق و دارو  ــق و حق ــت وح ــت و معیش و کرام
ــه  ــران و وظیف ــوتان، ایثارگ ــان پیشکس و درم
بگیــران و خانــواده صبــور آن هــا هرگــز از پــای 

ــم نشســت انشــاءا..... نخواهی
در پایــان برخــود الزم میدانــم از زحمــات 
ــوی  ــادی و معن ــای م ــت ه ــالش و حمای و ت
ــژه  ــه وی ــا ب ــرم و روس ــان محت ــه فرمانده هم
امیــر ریاســت بزرگــوار و گرانقــدر کانــون 
بازنشســتگان ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران 
وامیــر قائــم مقــام محتــرم و مجموعــه ســتاد و 
معاونت هــای کانــون آجــا و مدیــر کل محتــرم 
ــون  ــم در کان ســاتا و ســابا و ســاخد و همکاران
قــم خصوصــا ســردبیر محتــرم و کارکنــان 
ــن شایســتگان در خصــوص  ــه وزی خــدوم مجل
انعــکاس واطــالع رســانی شایســته از اقدامــات 
و فعالیــت هــا تشــکر و قدردانــی نمایم.اجرکــم 

ــرا ــم اهلل خی ــداهلل جزاک عن
والسالم علیکم و رحمت ا....وبرکاته
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پیشکسوت ورزشی  زنجان رد عصر مشروطیت
نویسنده: آقای حسین خمسه ای فرزند 

سرهنگ بازنشسته نهاجا محمدرضا خمسه ای

ــد.  ــهر میباش ــال 1361 در بوش ــد س ــه ای متول ــین خمس حس
ایشــان فرزنــد ســرهنگ پیشکســوت نیــروی هوایــی ، محمدرضــا 
ــهد در  ــهر مش ــال 1332 در ش ــه در س ــتند ک ــه ای هس خمس
ــد و درســال 1353 در نیــروی هوایــی  ــواده ای نظامــی متول خان
ــدس بمــدت 7  ــاع مق ــالهای دف ــش اســتخدام و در طــول س ارت
ســال و انــدی در جنــگ تحمیلــی حضــور فعــال داشــته اســت. 
ــا پایــان تحصیــل در  نویســنده کتــاب در دوران خدمــت پــدر، ت
مقطــع دیپلــم در پایگاه هــای هوایــی بوشــهر و همــدان ســکونت 

داشــته اســت. 
وی فــارغ التحصیــل رشــته تاریــخ ایــران دوره اســالمی از 
ــی و  ــع کارشناس ــر در مقاط ــد ابه ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــوده و در حــال حاضــر دانشــجوی دکتــرای  کارشناســی ارشــد ب
ــام خمینــی )ره(  ــی ام ــاد شــده در دانشــگاه بیــن الملل رشــته ی

ــند. ــن میباش قزوی
ــراث  حســین خمســه ای از ســال 1394 تاکنــون در اداره کل می
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان زنجــان بــه عنوان 
ــال  ــوده و در س ــت ب ــه فعالی ــغول ب ــگری مش ــناس گردش کارش
1396 بــه دلیــل تالش هــای موثــر در توســعه اقامتگاه هــای بــوم 
گــردی در اســتان زنجــان موفــق بــه کســب تقدیرنامــه از معــاون 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س ــور و رئی ــس جمه رئی

دســتی و گردشــگری کشــور شــده اســت.
ــش در خصــوص  ــه و پژوه ــه مطالع ــه ب ــت عالق ــه جه ایشــان ب
ــژه در عصــر مشــروطیت و حضــور  ــران بوی تحــوالت تاریخــی ای
و فعالیــت چندیــن ســاله در اداره کل کتابخانه هــای اســتان 
ــات و مســتندات دوران  ــه جمــع آوری اطالع زنجــان ، مصمــم ب
ــروطه  ــالب مش ــان در انق ــتان زنج ــش شهرس ــروطیت و نق مش
شــدند کــه کتــاب زنجــان در عصــر مشــروطه حاصــل تالشــهای 
ــکان  مشــارالیه مــی باشــد کــه در ســال 1394 در انتشــارات نی

ــه چــاپ رســیده اســت.  ــاب زنجــان ب کت
ــاب زنجــان در عصــر مشــروطه و ســرفصلهای مهــم  ــی کت معرف

کتــاب 
ــالدی،  ــتم می ــرن بیس ــران در ق ــوالت ای ــن تح ــی از مهم تری یک
ــت  ــای حکوم ــه معن ــروطیت ب ــت. مش ــروطیت اس ــالب مش انق
عــدل و قانــون و برقــراری تســاوی حقــوق میــان ملــت و دولــت 
ــوع انقــالب  ــا پیــش از وق ــدرت مطلقــه شــاه اســت. ت و مهــار ق
ــک  ــا خــود را مال ــا خان ه ــی و ی ــاه، حــکام محل مشــروطیت، ش
جــان و مــال مــردم می دانســتند و هــر نــوع رفتــاری را کــه خــود 
ــات  ــتند. مقام ــردم روا می داش ــق م ــتند در ح ــالح می دانس ص

مهــم سیاســی تنهــا بیــن شــاهزادگان، خوانیــن و رجــال 
ــت  ــکش های هنگف ــات و پیش ــا دادن تعارف ــم ب ــاری آن ه درب

ــت. ــت می گش ــه دس ــت ب دس
از پایــان عصــر سپهســاالر کــه بــه عنــوان دوره جدیــد تاریخــی، 
ــالم  ــا اع ــود، ت ــون ب ــت قان ــی و حکوم ــی خواه ــرف ترق مع
مشــروطیت و آغــاز حکومــت ملــی، یعنــی در مــدت ربــع قــرن 
دولــت ایــران راه قهقرایــی پیمــود. قــدرت اقتصــادی کشــور رو 
بــه تحلیــل رفــت و اعتبــار سیاســی خــود را نــزد افــکار عمومــی 
از دســت داد. هیــچ اصــالح اجتماعــی در کشــور صــورت نگرفت، 
ــود و  ــل تحمــل شــده ب ــات غیــر قاب ــم و ســتم حــکام والی ظل
ــش  ــا افزای ــه اوج خــود رســید. ب ــوذ امپریالیســم خارجــی ب نف
ــت و  ــی می گرف ــام انگیزش ــراض ع ــی، اعت ــیاری اجتماع هوش

جلــوه هــای گوناگونــی در پــی داشــت و ...         

سرفصلهای مهم کتاب

1- اهمیت جغرافیایی و سیاسی زنجان
2- معرفی خان های منطقه

3- اهمیت مذهبی زنجان در عصر قاجار
4- جریان ورود مشروطیت به زنجان

5- انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی در زنجان
6- حکومت ظفرالسلطنه در زنجان
7- واقعه قتل آقا باقر سعدالسلطنه

8- جریان مشروطه خواهی در زنجان
9- نقش مشروطه و زنجان در جنگ بین المللی اول

ــرای جنــاب آقــای حســین خمســه  نشــریه شایســتگان: ب
فرزنــد ایــن پیشکســوت گرانقــدر و خانــواده محتــرم 
ایشــان، ســرافرازی ، ســالمتی و بهــروزی را از درگاه ایــزد 

ــت.  ــان آرزومندس من

معرفی کتاب و نویسنده
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پیشکسوت ورزشی  

ــال  ــد س ــی آرا متول ــد شمس ــته احم ــد بازنشس کارمن
1337 در شهرســتان اراک مــی باشــد . وی پــس از اخــذ 
ــربازی  ــت س ــه خدم ــال 1356 ب ــم در س ــدرک دیپل م
اعــزام و پــس از خاتمــه دوران خدمــت ســربازی در 
ســال 1358 در اداره بهداشــت و درمــان نزاجــا اســتخدام 
ــه ورزش،  ــدید ب ــه ش ــت عالق ــه عل ــرده ب ــدند. نامب ش
ــش  ــه ارت ــدو ورود ب ــود را از ب ــی خ ــای ورزش فعالیت ه
در رشــته دو میدانــی گرایــش اســتقامتها بــه مربیگــری 
اســتاد محرمعلــی یافتیــان و اســتاد صــادق شــیرزاد کــه 
ــی بودنــد. )اســتاد  از اســاتید و پرســنل نیــروی هوای
یافتیــان بنیانگــذار دو ماراتــن ارتــش در بعــد از انقــالب 
و امیــر صــادق شــیرزاد مربــی دوهــای نیمــه اســتقامت 
و اســتقامت( بصــورت جــدی و بــا عالقــه خــاص شــروع 
و در تمامــی مســابقات اســتانی، کشــوری، ارتــش و بیــن 
المللــی شــرکت مــی کــرد. ایشــان عــالوه بــر فعالیتهــای 
ــن  ــری و داوری و همچنی ــهای مربیگ ــی، در کالس ورزش
ــود و در  ــی نم ــی جســمانی شــرکت م ــری آمادگ مربیگ
ــت  ــئول تس ــر ورزش و مس ــوان افس ــه عن ــل کار ب مح
ــزام ورزشــکاران  ورزش پرســنل، ورزش صبحگاهــی و اع
ــه مســابقات آجــا و نیــروی زمینــی فعالیــت گســترده  ب
ــاه  ــدت 5 م ــه م ــی ب ــگ تحمیل ــروع جن ــا ش ــت. ب داش
ــان  ــدت زم ــد و در م ــزام گردی ــرد اع ــای نب ــه جبهه ه ب
حضــور در جبهــه بــا انجــام ورزشــها و نرمــش صبحگاهی 
ــاء  ــات ارتق ــی موجب ــابقات ورزش ــزاری مس ــً برگ و گاه
ــرده در  ــود. نامب ــی نم ــم م ــدگان را فراه ــه رزمن روحی
ــل و در دوران  ــتگی نائ ــار بازنشس ــه افتخ ــال 1387 ب س
ــران در  ــف ته ــا شــهرداری مناطــق مختل بازنشســتگی ب
ــه  ــی ب ــش و ورزش صبحگاه ــا، نرم ــور ورزش پارکه ام
ــا واحــد فرهنگــی بــرج میــالد جهــت  عنــوان مربــی و ب
داوری پلــه نــوردی و ثبــت رکوردهــای ورزشــی فعالیــت 

مــی نمــود.

عناوین و احکام قهرمانی این پیشکسوت 
گرانقدر در رشته دو و میدانی 

1-مقــام اول دو 7 کیلومتــر قهرمانــی نیروهــای مســلح در 
ــره خارک ســال 75 جزی

کارمند رتبه 13 احمد شمسی آرا 

2- مقام دوم قهرمانی نیروی مسلح در سال 77
3- مقــام دوم مســابقات قهرمانــی بازنشســتگان نیروهــای مســلح در 

تهــران ســال 92
4- مقــام اول مســابقات قهرمانــی بازنشســتگان نیروهــای مســلح در 

تهــران ســال 97
ــته  ــهر در رش ــتان بوش ــوتان در اس ــابقات پیشکس ــام اول مس 5- مق

ــاده ســال 78 پی
6- مقام اول مسابقات پیشکسوتان در استان زنجان سال 80

ــی قهرمانــی کشــور، اســتان تهــران در  7- نفــر اول مســابقات انتخاب
ســال 91

ــوتان  ــم پیشکس ــران )تی ــتان ته ــی اس ــابقات انتخاب ــر اول مس 8- نف
ــال 99 ــور( در س کش

ــا 55در  ــنی 50 ت ــروه س ــر گ ــته 10 کیلومت ــوم در رش ــام س 9- مق
ــال 2012 ــی( در س ــارات )دب ــور ام کش

10- مقــام ســوم در رشــته 10 کیلومتــر گــروه ســنی 55 تــا 60 در 
کشــور امــارات )دبــی( در ســال 2015

ــا 60 در  ــنی 55 ت ــروه س ــر گ ــته 10 کیلومت ــام اول در رش 11- مق
ــال 2016 ــتان در س ــور ارمنس کش

ــر 60- 64 در کشــور ترکیــه  ــام ســوم در رشــته 15 کیلومت 12- مق
ــال 2017 در س

ــیایی در  ــالن آس ــل س ــی داخ ــابقات قهرمان 13- داوری 6 دوره مس
 2020 ،2019 ،2018 ،2010 ، ســالهای 2004 

14- داوری مسابقات پله نوردی بین المللی در سال 2016
15- داوری مسابقات قهرمانی باشگاههای کشور در سال 99

نشــریه شایســتگان: ضمــن آرزوی ســالمتی و ســرافرازی و موفقیــت 
بــرای ایــن پیشکســوت پرتــالش و گرانقــدر، امیدواریم تمامــی عزیزان 

ــر  ــوت در ام پیشکس
ورزش و سالمتیشان 

کوشــا باشــند.  
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پرت کردن حواس و توجه به یک چیز دیگر

ــان را از افــکار منفــی دور کنیــد ،  ــد ذهــن ت وقتــی ســعی داری
یــک ترفنــد رایــج ایــن اســت کــه تــالش کنیــد بــه چیــز دیگری 
ــتجوی  ــود.ذهن در جس ــرت ش ــان پ ــواس ت ــا ح ــد ت ــر کنی فک
مســائل جدیــد اســت تــا روی آنهــا متمرکــز شــود و خیالتــان را 
درآســودگی و آرامــش رهــا کند.ایــن حــواس پــرت کــردن مفیــد 
اســت امــا عجیــب اســت کــه پژوهــش هــا نشــان میدهــد ایــن 
شــیوه وقتــی نتیجــه دارد کــه بــا یــک موضــوع حــواس تــان را 
پــرت کــرده یــا بعبارتــی دیگــر روی یــک چیــز متمرکــز شــوید 
تــا ذهــن تــان ســردرگم نشــود.دلیلش هــم ایــن اســت کــه ذهن 
بــی هــدف ، ناراحتــی و غــم دربردارد.پــس بهتــر اســت روی یــک 
موزیــک خــاص یــا یــک برنامــه تلویزیونــی و یــا یــک کار خــاص 

متمرکــز شــوید.

برای دور کردن افکار منفی، استرس نداشته باشید

ــز  ــکار، اســترس برانگی ــکار ســمج و بهــم ریختگــی اف هجــوم اف
اســت و انــرژی ذهنــی کمــی بــرای مقابله بــا ایــن افکارآزاردهنده 
بــرای مــان باقــی میگــذارد.از نظــر علمــی ایــن یــک رویکــرد بــد 
ــن  ــث میشــود ای ــت اســترس باع و نامناســب اســت و در حقیق

افکارناخواســته ، بــا قــدرت بیشــتری بــه ذهــن برگردنــد .

پرداختن به این افکار را به زمان دیگری موکول 
کنید

وقتــی ســعی مــی کنیــد ایــن افــکار را پــس بزنیــد و در عــوض 
ــه  ــا ب ــردن آنه ــول ک ــد ، موک ــده و برمیگردن ــر ش ــا قویت آنه
زمانــی دیگــر میتوانــد موثــر باشد.دانشــمندان روی افــرادی کــه 
ــا  ــد و از آنه ــه کردن ــتند مطالع ــگی داش ــان و همیش افکارپریش

خواســتند اضطــراب شــان را بــه تعویــق بیندازنــد 
ــام »  ــه ن ــه ای مشــخص ب ــان ۳۰ دقیق ــک زم و ی
زمــان اضطــراب » بــرای ایــن افــکار در نظــر بگیرند 
ــن از  ــره رفت ــرای طف ــن روش ب ــد ای ــوم ش ومعل
ــوده اســت.بنابراین تمــام  افــکار منفــی ســودمند ب
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از بین بردن افکار منفی با ۸ راه حل ساده
داشــتن ذهنــی کــه دارای افــکار منفــی و رهایــی ناپذیــر 
کننــده مــی باشــد.  اســت ، آزاردهنــده و ناراحــت 
ــی  ــه کار، نگران ــوط ب ــد مرب ایــن افــکار منفــی مــی توان
هــای مالــی و یــا حتــی ترســی مبهــم باشــد و بصــورت 
ــر  ــه ه ــد ب ــروز کن ــوره ب ــا دلش ــرس و ی ــراب ، ت اضط
ــیار  ــش بس ــد کنترل ــدون تردی ــد ب ــه باش ــه ک ــال هرچ ح

ــوار اســت. دش
ــی  ــکار منف ــدن از اف ــا ش ــیوه ره ــن ش ــج تری ــاید رای ش
ــا عقــب راندشــان  ــا ب ــذف آنه ــردن و ح ، ســرکوب ک
از ذهــن مــان باشــد. امــا متاســفانه تحقیقــات زیــادی 
نشــان داده انــد کــه ایــن روش )ســرکوب کــردن افــکار 
منفــی( ، نتیجــه بخــش نیســت و ســعی در بیــرون 
رانــدن ایــن افــکار از ذهــن نیــز تنهــا باعــث میشــود 
کــه ایــن افــکار بــا قــدرت بیشــتری دوبــاره بــه ذهــن 
ــکار  ــن اف ــاره ی خــاص شــدن از ای ــس چ ــد، پ برگردن

ــده چیســت؟ آزاردهن
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ــان خــاص موکــول  ــک زم ــه ی ــان را ب ــده ت افکارپریشــان کنن
کنیــد تــا در زمــان هــای دیگــر ذهــن تــان اســتراحت کنــد و 

آرامــش داشــته باشــد.

تناقض درمانی

ــر  ــک فک ــردن ی ــرکوب ک ــای س ــر بج ــود اگ ــی ش ــور م چط
آزاردهنــده و ســمج ، مثــال مــرگ ، روی آن مســتقیما متمرکــز 
ــه نظــر میرســد تمرکــز روی یــک موضــوع ، باعــث  شــوید ؟ب
ــد  ــات نشــان میده ــا تحقیق ــن نشــود ام دور شــدن آن از ذه
ــه ای« :  ــان مواجه ــون » درم ــق قان ــی افتد.طب ــاق م ــن اتف ای
بــرای مثــال ، آنهایــی کــه عنکبــوت هراســی داشــتند ، وقتــی 
ــدند ،  ــه ش ــا مواج ــوت ه ــا عنکب ــی ب ــه آرام ــور جــدی وب بط
تــرس شــان کــم کــم محــو شــد.البته ایــن شــیوه بــرای بــی 
دل و جــرات هــا نیســت امــا محققــان عقیــده دارنــد ایــن روش 
میتوانــد بــرای رهاشــدن از افــکار منفــی در مــورد کســانی کــه 
ــتند  ــن هس ــدنی از ذه ــداوم و جدانش ــواس های م ــار وس دچ
ــان  ــود نش ــرارادی از خ ــدید و غی ــی ش ــای وسواس و رفتاره

میدهنــد، مفیــد باشــد.

پذیرفتن این افکار

ــا  ــارزه ب ــای مب ــر بج ــد اگ ــان میده ــا نش ــه ه ــواهد و یافت ش
ــت. ــر اس ــم، بهت ــا را بپذیری ــم آنه ــعی کنی ــی ، س ــکار منف اف

جنگیــدن بــا افــکار ناراحــت کننــده درســت ماننــد دســت وپــا 

زدن در باتــالق اســت.به افکارتــان نــگاه کنیــد ، تصــور 
ــل  ــود حم ــکار را باخ ــن اف ــه ای ــربازهایی ک ــد س کنی
ــد  ــی آین ــرون م ــان بی ــوش هایت ــا رژه از گ ــد ب میکنن
ــد  ــان رژه برون ــربازها مقابلت ــن س ــد ای ــازه دهی ، اج
درســت ماننــد یــک نمایــش کوچــک . بــا ایــن افــکار 
ــوند ،  ــما دور ش ــد از ش ــان نکنی ــد و مجبورش نجنگی

ــد. ــه رژه میرون ــد ک ــان کنی ــط تماشایش فق

عمیق فکر کنید

مدیتیشــن و تفکــر عمیــق باعــث ایجــاد نگاهــی از روی 
همــدردی و دلســوزی نســبت بــه افــکار منفــی میشــود 
ــر  ــیوه ای موث ــد و ش ــان کن ــاوت ش ــه قض ــدون آنک ب

بــرای رهایــی از افــکار منفــی اســت.

خودتان را تصدیق کنید

ــی در  ــیوه ی درمان ــن ش ــازه تری ــی ، ت ــود تصدیق خ
ــت  ــای مثب ــا و باوره ــی ه ــت.به ویژگ ــی اس روانشناس
ــان  ــی ت ــس اجتماع ــاد بنف ــا اعتم ــد ت ــر کنی ــان فک ت
بــاال بــرود و خودکنترلــی تــان تقویــت شــود.این شــیوه 
بــرای رهــا شــدن از شــر افــکار منفــی ســودمند اســت.

افکار منفی تان را روی کاغذ بیاورید

ــات  ــکار و احساس ــن اف ــق تری ــاره عمی ــتن درب نوش
ــر  ــالمت روان دارد .اگ ــرای س ــادی ب ــد زی ــان ، فوای ت
بــا هیجــان و احســاس درمــورد 
ــما  ــه ش ــید ب ــان بنویس خودت
ــکار  ــدن از اف ــالص ش درخ
آزاردهنــده کمــک خواهــد 

ــرد. ک



14
01

ت 
ش

به
ردی

/ ا
 2

01
ره 

ما
ش

شایستگان

12

ا.ا
ج.

ش 
ارت

ن 
گـا

ستـ
ش

ازن
 بـ

ون
انـ

کـ

روزه از جملــه عبــادات انســان ســاز در دیــن مبیــن 
ــی  ــام آن آدم ــا انج ــه ب ــی ك ــت، عبادت ــالم اس اس
ــده و  ــارج ش ــود خ ــون خ ــط پیرام ــر محی از ظواه
ــش  ــای پیرامون ــط ه ــه بطــن وجــود خــود و محی ب

می پــردازد.

 آیــه 183 ســوره بقــره در رابطــه بــا آثــار و بــركات 
روزه مباحثــی را مطــرح می كنــد كــه متــن، ترجمــه 
و مفاهیــم مرتبــط بــا ایــن آیــه در ادامــه می آینــد:

ــُم  ــَب َعَلْیُك ــوا ُكِت ــَن آَمُن ــا الَِّذی ــا َأیَُّه ــه: »َی ــن آی مت
َیــاُم َكَمــا ُكِتــَب َعَلــى الَِّذیــَن ِمــْن َقْبِلُكــْم َلَعلَُّكــْم  الصِّ

ــوَن« َتتَُّق

ــد،  ــان آورده ای ــه ایم ــانی ك ــه: »ای كس ــه آی ترجم
ــر  ــه ب ــه ك ــد، همان گون ــرر گردی ــما مق ــر ش روزه ب
كســانی كــه پیــش از شــما بودنــد مقــرر شــده بــود، 

ــزگار شــوید.« ــه پرهی باشــد ك

مفاهیم مرتبط با آیه:

ــر  ــی، در ظاه ــوا و خداترس ــر روزه تق ــن اث مهم تری
ــه عبــادت مخفــی اســت،  و باطــن اســت. روزه، یگان
مــردم  را  خمــس  و  زكات  جهــاد،  حــج،  نمــاز، 

می بیننــد؛ امــا روزه دیدنــی نیســت.
ــه  ــی ك ــد. كس ــت می كن ــان را تقوی روزه، اراده انس
یــك مــاه نــان و آب و شــهوت خــود را كنتــرل كــرد، 
ــز  ــران نی ــوس دیگ ــال و نام ــه م ــد نســبت ب می توان

خــود را كنتــرل كنــد.
روزه، باعــث تقویــت عاطفــه اســت، كســی كــه یــك 
مــاه مــزه گرســنگی را چشــید، دردآشــنا می شــود و 

ــج گرســنگان را احســاس و درك می كنــد. رن
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روزه، يگانه عبادت مخفی

رسول خدا )ص( فرمودند: »روزه، نیمی از صبر است.«
روزه ی مردمــان عــادی، خــودداری از نــان و آب و امــور شــهوانی 
ــرات،  ــاب از مفط ــر اجتن ــالوه ب ــواص، ع ــا در روزه خ ــت، ام اس
ــاص،  ــت، و روزه ی خاص الخ ــز الزم اس ــان نی ــاب از گناه اجتن
ــی  ــان، خال ــز از گناه ــرات و پرهی ــاب از مفط ــر اجتن ــالوه ب ع

ــر خداســت. ــردن دل از غی ك
روزه، انســان را فرشــته صفــت می كنــد، فرشــتگانی كــه از 

ــد. ــه دورن ــهوت ب ــامیدن و ش ــوردن و آش خ
دعای قنوت نماز عید فطر
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بایدها:

ــه  ــالمندی: هم ــی در س ــتقال مال ــتن اس داش
افــراد بایــد در طــول زندگــی خــود بــه فکــر پس انــداز 
کــردن و کنــار گذاشــتن ســرمایه ای بــرای دوران 
ســالمندی خــود باشــند تــا در مواقــع بیمــاری، تنهایی 
و دیگــر مشــکالت از حــس خــوب اســتقالل، رضایــت و 

بهــره کافــی را ببرنــد.

داشــتن و برقــرار کــردن ارتباطــات اجتماعــی 
و خانوادگــی قــوی: حرمــت و احتــرام، عزیــز بــودن 
ــع،  ــان جم ــودن در می ــرام ب ــورد احت ــواده، م در خان
ــه  ــه او ب ــردم ب ــه م ــادی، توج ــای ارش ــی ه ــر و نه ام
ــز مــورد مشــورت  ــوان منبــع فکــر و اندیشــه، و نی عن
ــای اجتماعــی ســالمندی  ــه مزای ــن، ازجمل ــرار گرفت ق
اســت. از دیــدگاه اســالم، مــوی ســپید ســالمند همانند 
نــوری اســت کــه نبایــد آن را از بیــن بــرد. امــام علــی 
علیــه الســالم مــی فرمایــد: »اثــر پیــری و مــوی ســپید 
را از بیــن نبریــد کــه آن خــود نــور و جالســت«. ایــن 
نــور تنهــا بــرای دنیــا و تنهــا در ایــن ســرای نیســت.

و  حــرکات  دادن  انجــام  ورزش:  و  ورزش  ورزش، 
ورزش هــای ســاده جســمی و روانــی ماننــد پیــاده روی، 
کوهنــوردی، ورزش هــای جمعــی، مطالعــه، حــل 
ــالم  ــد در س ــار می توان ــه اخب ــوش دادن ب ــدول و گ ج
نگــه داشــتن و حفــظ ســالمت روانــی و جســمی فــرد 
ــالم و  ــی س ــتن قلب ــا داش ــد. قطع ــر باش ــیار موث بس
روحــی شــاداب احســاس رضایــت و امنیــت باالیــی بــه 

ــد داد. ــرد خواه ف

ــدا  ــا خ ــوی ب ــاط ق ــاز و ارتب ــادت، راز و نی عب
داشــتن: عامــل بســیار موثــر و معجزه آســایی در 
ــه  ــالمندان ب ــردگی در س ــه افس ــال ب ــری از ابت جلوگی

ــی رود. ــمار م ش

ســری سالهای متانت و آرامش یــک  روان پزشــکی  نظــر  از  کلــی  طــور  بــه 
بایدهــا و نبایدهــا بــرای دوران ســالمندی وجــود 
دارد کــه اگــر افــراد آنهــا را رعایــت کننــد، نــه تنهــا بــا 
عــدم انــکار و حــس یــأس نســبت بــه پیــری مواجــه 
تمامــی  ماننــد  نیــز  را  دوران  ایــن  بلکــه  نمی شــوند 
ــا خــوب  ــد ب ــد و ســعی می کنن مراحــل زندگــی می دانن
ســپری کردنــش، لــذت و شــادابی خــود را از دســت 
نــداده و همــه درهــا را بــه روی افســردگی ببندنــد.

شــرح  ایــن  بــه  نبایدهــا  و  بایدهــا  ایــن  از  برخــی 
اســت:

نبایدها:

ــزوا، قطــع  ــزل، گوشــه گیری، ان ــردن خــود در من حبــس ک
ــل ســقوطی  ــه عام ــه منزل ــی ب ــی و خانوادگ ــط اجتماع رواب
ــالمند  ــرد س ــک ف ــد. ی ــمار می رون ــه ش ــالمندان ب ــرای س ب
ــث  ــا باع ــه تنه ــواده  ن ــزوا و دوری از خان ــه ان ــد ک ــد بدان بای
خوشحالی شــان نمی شــود بلکــه بیشــتر آنهــا را اذیــت 
ــا  ــه او ب ــد ک ــالمند ببین ــک س ــواده ی ــه خان ــد. اینک می کن
ــود  ــه خ ــبت ب ــی نس ــاس خوب ــت و احس ــراه اس ــا هم آنه
دارد مســلما برایشــان رضایت بخش تــر اســت تــا دیــدن 

افســردگی و گوشــه گیری او.

موادمحــرک.  و  شــیرین  چــرب،  غذاهــای  خــوردن 
ــاد از دیگــر نبایدهــای دوران  نوشــابه های گازدار و قهــوه زی

ســالمندی اســت.

ــرار گرفتــن  ــواد مخــدر، مخصوصــا ســیگار، ق اســتفاده از م
در محیط هایــی بــا هیجــان بــاال ماننــد ورزشــگاه ها و 
ــا  ــزی ی ــی، مغ ــاری قلب ــه بیم ــال ب ــی در صــورت ابت رانندگ
ــواردی  ــه م ــم از جمل ــی ه در صــورت کاهــش حــس بینای
ــد. ــالمندی می گنجن ــای دوران س ــه در نبایده ــتند ک هس

و نکتــه آخــر اینکــه نــه تنهــا ســالمندان بلکــه هیــچ فــردی 
ــتی و  ــرگ، نیس ــه م ــردن ب ــر ک ــق فک ــنی ح ــچ س در هی
بیهودگــی را ندارد.اگــر همــه مــا تمــام تــالش خــود را بــرای 
زندگــی کــردن در زمــان حــال و گذرانــدن تدریجــی مراحــل 
زندگــی بکنیــم، زندگــی شــاد و خوبــی را پیــش رو خواهیــم 

داشــت.
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وکیل خود باشید

)مباحث کاربردی حقوقی(

اگر چک مفقود شود چه اقداماتی باید انجام داد؟

درصورتــی کــه چکــی گــم شــود بــرای جلوگیــری از اقدامــات غیــر قانونــی بایــد 
راهکارهــای قانونــی آن طــی شــود.   

ــرد و  ــه ک ــک مراجع ــده چ ــادر کنن ــک ص ــه بان ــد ب ــک، بای ــوی چ ــس از مفق پ
ــه  ــت وج ــت از پرداخ ــک خواس ــرد و از بان ــر ک ــک را پ ــوص بان ــرگ مخص کارب
چــک بــه دیگــری خــودداری کنــد پــس از انجــام ایــن کار بانــک بــا احــراز هویــت 

ــد. ــه مســدود می کن ــک هفت ــدت ی ــه م شــخص چــک را ب
پــس از مســدود شــدن چــک، فــرد موظــف اســت بــه دادســرای محــل اســتقرار افتتــاح کننــده حســاب مراجعــه کنــد 

و شــکایتش را بــه دادســرا تقدیــم و دادســرا گواهــی صــادر کنــد.
پــس از انجــام ایــن دو مرحلــه فــردی کــه چــک او مفقــود شــده بایــد مجــددا بــه بانــک مراجعــه کنــد و گواهــی ای را 
کــه از دادســرا گرفتــه تحویــل بانــک دهــد، اگــر ایــن کار در مــدت یــک هفتــه انجــام نشــود و شــخصی چــک را بــه 

بانــک ببــرد درصورتــی کــه پــول در حســاب باشــد چــک بــرای او نقــد می شــود.
بــه همیــن دلیــل مراجعــه بــه بانــک بــرای اعــالم مفقــودی چــک و دریافــت گواهــی از دادســرا امــری ضــروری اســت 

کــه بــرای جلوگیــری از نقــد شــدن چــک گــم شــده حتمــا بایــد رعایــت شــود.

آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است ؟

اصــوال وظیفــه کار و تامیــن معــاش زندگــی بــر عهــده مــرد اســت.این موضــوع نــه تنهــا در قانــون کــه قبــل از آن در 
شــرع هــم مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. 

ــم  ــاال زن ه ــورد ب ــد م ــه مانن ــرد می داند.البت ــم م ــف مه ــتغال را از وظای ــن اش ــت از دی ــه تبعی ــوق ب ــع حق در واق
می توانــد در ســند ازدواج شــرط کنــد کــه پــس از ازدواج مشــغول بــه کار شــود یــا اگــر تاکنــون شــاغل بــوده اســت 

ــه شــغل خــود ادامــه دهــد. همچنــان ب
اگــر در قبالــه ازدواج در قســمت؛ مشــخصات طرفیــن در مــورد زن نوشــته شــود کارمنــد ، کارگــر یــا هــر عنــوان دیگــر 
اصــل بــر ایــن اســت کــه شــوهر بــا علــم و اطــالع از شــغل خانــم بــا او ازدواج کــرده اســت پــس دیگــر نمی توانــد او 

را از ادامــه اشــتغال منــع کنــد
نبایــد فرامــوش کــرد کــه حتــی اگــر اشــتغال زن در قبالــه ازدواج بــه صــورت یــک حــق شــرط شــود بــاز شــوهر ایــن 
امــکان را دارد کــه اگــر مدتــی بعــد شــغل او را مخالــف مصالــح خانوادگــی و حیثیــت یــا شــان خــود یــا زن تشــخیص 

داد از دادگاه ممانعــت زن از ادامــه کار را بخواهــد.
ــح  ــف مصال ــه مخال ــی ک ــا صنعت ــه ی ــود را از حرف ــد زن خ ــوهر می توان ــد: ش ــی می گوی ــون مدن ــاده 1117 قان م

ــد. ــع کن ــد من ــا زن باش ــود ی ــات خ ــا حیثی ــی ی خانوادگ
قاضــی دادگاه تنهــا کســی اســت کــه می توانــد تشــخیص دهــد آیــا شــغل زن حقیقتــا بــا حیثیــت و مصالــح خانوادگــی 
زوجیــن مخالــف اســت یــا خیــر.  پــس در ایــن مــورد کــه شــغل زن خــالف مصلحــت اســت یــا خیــر نظــر مــرد تعییــن 

کننــده نیســت و قاضــی اســت کــه بایــد نظــر آخــر را بدهــد.
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اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگری صدا و فیلم او را ضبط کند جرم محسوب میشود یا 
خیر؟

صــرف ضبــط صــدا یــا فیلــم جــرم محســوب نمــی شــود ولــی انتشــار  آن بــا شــرایط مذکــور در مــاده ۱۷ قانــون جرایــم 
رایانــه ای قابــل پیگیــری قانونــی و قابــل مجــازات اســت.

ــا صــوت  ــر ی ــا تصوی ــا مخابراتــی فیلــم ی ــه ای ی ــه ای: )هــر کــس از طریــق سیســتم رایان ــون جرایــم رایان مــاده ۱۷قان
دیگــری را تغییــر دهــد یــا تحریــف نمایــد و منتشــر ســازد یــا بــا علــم بــه تحریــف یــا تغییــر، انتشــار دهــد، بــه نحــوی 
کــه منجــر بــه هتــک حرمــت یــا ضــرر غیــر گــردد(، بــه حبــس از نــود ویــک روز تــا شــش مــاه یــا پرداخــت جــزای 

نقــدی از دو میلیــون و پانصــد هــزار تــا پنــج میلیــون ریــال محکــوم خواهــد شــد.

پرهیز از انجام معامات با دست نوشته یاقولنامه عادی

اولیــن نــکات حقوقــی مهــم کــه بایــد بدانیــد در رابطــه بــا دســت نوشــته هــا هســتند. اســناد و دست نوشــته های عــادی 
قابل انــکار و تردیــد هســتند؛ لــذا بــرای انجــام معامــالت و تنظیــم ســند، در مرحلــه اثبــات اصالــت، بســیارخطاپذیرند. 
ــط  ــادی توس ــته ع ــت نوش ــات اصال ــود، اثب ــل می ش ــته ها، جع ــه نوش ــیاری از اینگون ــوارد بس ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ب
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

ــه  ــود، دادگاه آن را ب ــه ش ــه دادگاه ارائ ــادی ب ــند ع ــا س ــته ی ــی دست نوش وقت
ــت  ــراز اصال ــر اح ــود اگ ــی ش ــت آن بررس ــا اصال ــد ت ــاع می ده ــناس ارج کارش
ــورت  ــود و در ص ــوب می ش ــی محس ــند جعل ــرد، س ــورت نگی ــته ص ــت نوش دس
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 

ــی شــود.  ــده م ــه کنن ــرد ارائ ــه ف ــز متوج ــری نی ــری دیگ ــه کیف ــه جنب ــن نمی شــود بلک ــته تامی واســطه دســت نوش
تنظیــم رســمی ســند می توانــد از ایــن مشــکالت جلوگیــری کنــد. یکــی از مــوارد شــایع، بــذل و بخشــش مهریــه بــا 

ــی دارد. ــوق را درپ ــج ف ــادی بیــن زن و شــوهر اســت کــه معمــوال نتای دســت نوشــته ع

ضرورت استعام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افــراد زمانــی کــه می خواهنــد 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 می افتــد 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.
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ــان  ــوازم برقــی و الکترونیکی م ــدن ل ــه مــرور باعــث صدمــه دی ــی را معمــوال ناخواســته انجــام می دهیــم کــه ب کارهای
ــه، نحــوه  ــر از هم ــا مهم ت ــا ۱۰ ســال اســت، ام ــن ۲ ت ــه برندشــان بی ــر گوشــی های هوشــمند بســته ب می شــود. عم
اســتفاده شــما از آن اســت. اگــر از آن در برابــر آســیب محافظــت کنیــد، از باتــری عاقالنــه و درســت اســتفاده کنیــد 
و برنامه هــای خــود را بــه روز کنیــد، بــه آن کمــک خواهیــد کــرد تــا دوام بیشــتری داشــته باشــد. امــا ایــن فقــط بــه 
ایــن نیســت کــه بدانیــد چــه کاری بایــد انجــام دهــی، بلکــه در مــورد کارهایــی اســت کــه تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد 

انجــام دهیــد.

1. هرگز از پین های فلزی برای تمیز کردن درگاه شارژ استفاده نکنید

ــث خــراش درگاه گوشــی شــما می شــوند. یکــی از  ــذ باع ــره کاغ ــا گی ــو ی ــن، ســنجاق، چاق ــد پی ــزی مانن اجســام فل
ــدازه کافــی کوچــک اســت کــه داخــل درگاه قــرار بگیــرد و  ــه ان ــدان اســت کــه ب بهتریــن  گزینه هــا، یــک خــالل دن

ــد.  ــز کن ــای آن را تمی ــام لبه ه تم
گزینــه دوم یــک کمپرســور هواســت کــه می توانــد تمــام گــرد و غبــار و زباله هــا را از بیــن ببــرد. از دمیــدن بــا دهــان 
خــود در داخــل درگاه خــودداری کنیــد، زیــرا نفــس شــما حــاوی ذرات آب اســت کــه می توانــد آســیب بیشــتری بــه 

درگاه بزنــد.

2. گوشی خود را در معرض نور خورشید قرار ندهید

قــرار دادن گوشــی در معــرض نــور خورشــید، باعــث می شــود احتمــااًل شــارژ شــدن تلفــن شــما بیشــتر طــول بکشــد، 
زیــرا قــرار گرفتــن در معــرض نــور خورشــید رونــد شــارژ را کنــد می کنــد. نــه تنهــا ایــن، بلکــه صفحــه نمایــش گرمــا را 
خیلــی ســریع جــذب می کنــد و بــه طــور غیرمنتظــره ای شــروع بــه خــراب شــدن می کنــد. در بدتریــن حالــت، تلفــن 

شــما ممکــن اســت بــه شــدت داغ کنــد و بــرای محافظــت از خــود خامــوش شــود.
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3. اجازه ندهید باتری به صفر درصد برسد

بهتریــن درصــد عمــر باتــری بیــن ۲۰ تــا ۸۰ درصــد اســت. هرگــز نبایــد اجــازه دهیــد قبــل از شــارژ کــردن، شــارژ 
گوشــی تان بــه ۰% برســد و پــر کــردن آن تــا ۸۰% ممکــن اســت باتــری را خســته کنــد. بــا ایــن حــال، ممکــن اســت 
بــرای بســیاری از شــما چنــدان کاربــردی نباشــد و در مــدت زمــان کوتاهــی خالــی شــود، بنابرایــن ۸۰ % را بــه عنــوان 

ســقف خــود نگــه داریــد.

4. تلفن خود را به مدت طوالنی زیر آب نگذارید، حتی اگر گفته می شود در برابر آب مقاوم است

ــا توصیــه نمی شــود گوشــی  ــد، ام ــر آب بمان ــی زی ــه خوب ــد ب برخــی از ســازندگان می گوینــد کــه تلفــن شــما می توان
ــه طــور تصادفــی  ــرا باعــث آســیب گوشــی هوشــمند شــما می شــود. اگــر ب ــد، زی ــدون دلیــل در آب بگذاری خــود را ب
در یــک گــودال بیفتــد یــا در بــاران خیــس شــود، طبیعــی اســت، امــا نگــه داشــتن آن بــرای مــدت طوالنــی زیــر آب 

هوشــمندانه نیســت. 
۳۰ دقیقــه زمــان معقولــی اســت، زیــرا قــرار گرفتــن در معــرض رطوبــت می توانــد باعــث آســیب ســخت افــزاری شــود 

کــه هزینــه زیــادی را بــرای شــما بــه همــراه خواهــد داشــت.

5. برنامه ها را از فروشگاه های تایید نشده دانلود نکنید

ــرای  ــند ب ــور نباش ــا مجب ــد ت ــود کنن ــگان دانل ــورت رای ــه ص ــن ها را ب ــد اپلیکیش ــعی می کنن ــردم س ــیاری از م بس
نســخه های اصلــی پولــی بپردازنــد. بــا ایــن حــال، آن هــا متوجــه نمی شــوند کــه بــا دانلــود برنامــه، بدافزارهــای مضــر 
ــدی و  ــه دارای رتبه بن ــه رســمی ک ــد از فروشــگاه های برنام ــه بای ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــد. ب ــود می کنن ــز دانل را نی
بررســی بــرای همــه برنامه هــا هســتند، برنامــه را بگیرنــد. بــرای راهنمایــی بیشــتر، مطمئــن شــوید کــه برنامــه آنتــی 

ویــروس شــما روشــن اســت تــا بتوانــد هــر بدافــزاری را کــه قصــد ورود بــه دســتگاه شــما را دارد شناســایی کنــد.

6. هیچ وسیله ای را با خود به حمام نبرید

ــاک  ــرای گوشــی و خودتــان نیــز خطرن ــد ب ــه تنهــا مضــر اســت، بلکــه می توان ــه حمــام ن ــردن تلفــن همــراه خــود ب ب
باشــد. ممکــن اســت هنــگام حمــام کــردن آن را در کنــار خــود در حــال شــارژ بگذاریــد. یــک اشــتباه کوچــک می توانــد 

منجــر بــه افتــادن گوشــی و شــارژر در وان و بــرق گرفتگــی مرگبــار شــود.

۷. از محصوالت پاک کننده خانگی برای تمیز کردن صفحه نمایش خود استفاده نکنید

اگــر فکــر می کردیــد کــه آیــا می توانیــد از یــک پــاک کننــده پنجــره بــرای لپ تــاپ خــود اســتفاده کنیــد، پاســخ یــک 
“نــه” بــزرگ اســت! مــواد شــیمیایی موجــود در آن، بــه ویــژه آمونیــاک، بــرای صفحــه نمایــش شــما آســیب زننــده و 
خشــن هســتند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــما بــه یــک پاک کننــده ساخته شــده بــرای صفحــه نمایــش یــا فقــط 

ــن اســت کــه ابتــدا پارچــه را  ــن راه ای ــد. بهتری ــاز داری آب و یــک پارچــه میکروفیبــر نی
ــن،  ــید. همچنی ــه بکش ــی روی صفح ــه آرام ــپس ب ــد و س ــس کنی خی

ــرا  ــد، زی ــش وارد کنی ــادی روی صفحــه نمای نمی خواهــد فشــار زی
ــت  ــت، تح ــود و در نهای ــرده ش ــاط م ــاد نق ــث ایج ــد باع می توان
هیــچ شــرایطی از دســتمال کاغــذی اســتفاده نکنیــد، زیــرا باعــث 

ــش شــما می شــود. خــراش صفحــه نمای
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پیاده روی

ــرای  ــا ب ــن روش ه ــی از بهتری ــوازی یک ــات ه تمرین
ســوزاندن کالــری و از دســت دادن چربــی ناخواســته 

بــدن اســت.
راه رفتــن یکــی از اولیــن تمرین هــای هــوازی اســت 
ــرای ســوزاندن چربی هــای شــکم انجــام  کــه بایــد ب

دهیــد.
ــک  ــا ی ــد، ب ــالم داری ــی س ــم غذای ــک رژی ــر ی اگ
ســرعت ثابــت بــرای حــدود ۳۰ تــا ۴۵ دقیقــه ۵ روز 
در هــر هفتــه یــا بیشــتر ایــن کار را انجــام دهیــد، تــا 

ــر وزن خــود باشــید. شــاهد تغیی

دویدن

شــما بایــد از عــادت کــردن بــدن بــه کار هــای ثابت و 
روتیــن ورزشــی جلوگیــری کنیــد، در نتیجــه ممکــن 

اســت گاهــی نیــاز بــه تعویــض داشــته باشــید، دویــدن یــک 
روش خــوب بــرای بــاال نگــه داشــتن ضربــان قلــب، ســوزاندن 

کالــری و کاهــش چربــی شــکم اســت.

جاگینگ یا آهسته دویدن

اگــر دوســت نداریــد ســریع بدویــد، آهســته دویــدن را امتحان 
ــد کــه جاگینــگ در مقایســه  کنیــد. تحقیقــات نشــان داده ان

بــا وزنــه بــرداری بــرای ســوزاندن چربــی شــکم بهتــر اســت.

کرانچ یا دراز نشست

ــد  ــچ آب نمی کن ــر از کران ــکم را بهت ــی ش ــز چرب ــچ چی هی
پــس بهتــر اســت بدانیــد کــه هیــچ چیــز مثــل حرکــت کرانــچ 
ــه گزارشــات برخــی از  ــه ب ــا توج ــود. ب ــری نمی ش ــث الغ باع
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چربی شکم را نشانه این ورزش ها مستقیم 
می گیرند 

ــا انجــام صحیــح چنــد ورزش ســاده در  ــد و ب ــه ورزش روی بیاوری اگــر از شــکم های بزرگتــان خســته شــده اید ب
ــه از شــر چربی هــای شــکمتان خــاص شــوید. خان

مســلماً بهتریــن راه بــرای از دســت دادن چربــی شــکم ورزش اســت اگــر در مــورد کــم کــردن وزنتــان واقعــاً جــدی 
هســتید، بــرای ایــن کار می توانیــد یــک ســاعت ورزش کنیــد.

در ایــن مطلــب چنــد ورزش بــرای آب کــردن چربــی بــه شــما معرفــی مــی کنیــم کــه می توانیــد در خانــه انجــام 
دهیــد و بــه طــور طبیعــی چربــی شــکم خــود را کاهــش دهیــد.
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متخصصــان تناســب انــدام ایــن روش باالتریــن رتبــه را در میــان 
ورزش هــای چربــی ســوز دارد.

ــف  ــد و ک ــم کنی ــان را خ ــید و زانوهایت ــت دراز بکش روی تخ
ــد  ــان را بلن ــت هایت ــد. دس ــرار دهی ــن ق ــان را روی زمی پاهایت
کنیــد و بعــد آن هــا را پشــت ســر بگذاریــد. همچنیــن می توانیــد 

ــد. ــرار دهی ــز ق ــان نی آن هــا را روی ســینه ت
ــد  ــن بلن ــه را از روی زمی ــی باالتن ــید. وقت ــی بکش ــس عمیق نف
ــی  ــاره وقت ــد. دوب ــرون دهی ــود را بی ــس خ ــد نف ــد، بای می کنی
بــه پاییــن خــم می شــوید، نفــس بکشــید و ســپس نفــس خــود 
را بیــرون دهیــد. اگــر شــما مبتــدی هســتید در هــر نوبــت ۱۰ 
بــار انجــام دهیــد. هــر روز بایــد دو تــا ســه نوبــت کرانــچ برویــد.

کرانچ کج

اکنــون بــا کرانــچ معمولــی آشــنا هســتید، حــاال می توانیــد فشــار 
اصلــی را اصــالح کنیــد تــا یــک ورزش شــکمی بهتــر و موثرتــری 
ــی اســت.  ــچ معمول ــه کران ــچ کــج شــبیه ب داشــته باشــید. کران
امــا در کرانــچ کــج، شــما بایــد شــانه راســت را بــه طــرف چــپ 

خــود بلنــد کنیــد و باالتنــه چــپ را پایین تــر نگــه داریــد.
انجام دوتا سه نوبت در روز مناسب است.

کرانچ پهلو

ایــن روش تقریبــً شــبیه کرانــچ کــج اســت. تنهــا کاری کــه بایــد 
بکنیــد ایــن اســت کــه پاهایتــان را بــه یــک طــرف کــج کنیــد. 
ــک  ــانه های ی ــا و ش ــر روی ماهیچه ه ــتر ب ــی بیش ــار جانب فش

ــد. ــز می کن ــمتتان تمرک س
دو یا سه نوبت در روز داشته باشد.

خاء زانو زدن

ــان را  ــاز کنیــد و کــف دســت ت بنشــینید، شــانه های خــود را ب
ــد. ــرار دهی ــای خــود ق ــار پا ه کن

ــکمتان  ــه ش ــود را ب ــرات خ ــتون فق ــد س ــه بای ــد ک تصــور کنی
ــه  ــد ب ــه می توانی ــا ک ــا آنج ــود را ت ــکم خ ــد و ش ــل کنی متص
داخــل بکشــید، اگــر تــازه کار هســتید ۵-۱۰ ثانیــه نگــه داریــد، 
ــار  بعد هــا می توانیــد ۲۰ ثانیــه نگــه داریــد، ایــن تمریــن را ۵ ب

تکــرار کنیــد.

شنا زدن

ــه مــوازات  روی شــکم خــود بخوابیــد درحالیکــه انگشــتانتان، ب
ــما  ــای ش ــوند، پا ه ــیده می ش ــما کش ــوی ش ــر و در جل یکدیگ

بایــد از هــم جــدا باشــند.
دســت راســت و پــای چــپ خــود را در هــوا بلنــد کنیــد، ایــن 

موقعیــت را بــرای حــدود ۲-۳ ثانیــه نگــه داریــد، 
ــپس  ــد، س ــن برگردانی ــمت زمی ــه س ــا را ب آن ه
دســت چــپ و پــای راســت خــود را بلنــد کنیــد، 
پاهایتــان را در هــوا نگــه داریــد و بــرای ۲-۳ ثانیــه 
ــرای هــر  ــار و ب ــن را ۱۰ ب ــن تمری ــد، ای نگــه داری

ــار تکــرار کنیــد. طــرف ۵ ب

دوچرخه سواری

ــر  ــوازی موث ــن ه ــک تمری ــواری ی ــه س دوچرخ
ــا  ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــه ب ــت ک ــر اس دیگ
ــری کاهــش  ــا ســوزاندن کال ــی شــکمتان را ب چرب
ــما  ــب ش ــان قل ــه ضرب ــوید ک ــن ش ــد. مطمئ دهی

ــی رود. ــاال م ب

ورزش شنا

ــرای از دســت  ــا شــنا کــردن، فوایــد هــوازی را ب ب
دادن وزن و بــرای قوی تــر کــردن بــدن بــه دســت 

ــان. ــک زم ــا در ی ــه این ه ــد هم می آوری
کار هایــی کــه انجــام می دهیــد را بایــد بــا ســرعت 
و زحمــت زیــاد انجــام دهیــد، تــا بــه شــما کمــک 

کنــد کالــری بیشــتری بســوزانید.
ــه  ــر هفت ــار در ه ــا دو ب ــک ی ــد ی ــما می توانی ش

ــد. ــنا کنی ش

لیفت پانک

آرنــج خــود را بــر روی زمیــن قــرار دهیــد و پا هــا 
و باســن خــود را بــه پهلــو روی زمیــن قــرار دهیــد.

ــد و  ــد، ۲ ثانیــه نگــه داری ــاال ببری ــدن خــود را ب ب
بدنتــان را پاییــن بیاوریــد، ایــن تمریــن را ۱۵ بــار 
در ســمت چــپ و ۱۵ بــار در ســمت راســت انجــام 

دهیــد.
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1-به بهبود تنفس، درمان و پیشگیری از 
آسم کمک می کند

ــدا  ــت پی ــج دس ــن نتای ــه ای ــرًا ب ــی اخی ــان انگلیس محقق
کرده انــد کــه مادرانــی کــه در طــی زمــان بــارداری ســیب 
بیشــتری می خورنــد، کمتــر احتمــال دارد فرزندانــی 
داشــته باشــند کــه تــا ســن 5 ســالگی دچــار آســم شــوند.

ــز  ــال نی ــراد بزرگ س ــای اف ــد از ریه ه ــوه می توان ــن می ای
محافظــت کنــد.

ــم،  ــه آس ــدن ب ــال ش ــال مبت ــد احتم ــن می توان همچنی
را  دیگــر  بیماری هــای  از  بســیاری  و  ریــه  ســرطان 
کاهــش دهــد. اگــر شــما از مشــکالت ناشــی از آســم رنــج 
ــد  ــک فنجــان آب ســیب می توانی ــا خــوردن ی ــد ب می بری
بــه رفــع ایــن مشــکالت و نگرانی هــا کمــک کنیــد. یکــی 
از نشــانه های آســم بــه ســختی و بــا صــدای بلنــد نفــس 
کشــیدن اســت امــا بــا خــوردن آب ســیب تــازه می توانیــد 

ــد. ــن ببری ــانه ها را از بی ــن نش ای

2-باعث می شود دیرتر گرسنه شوید

ــدون  ــد و ب ــر می باش ــادی فیب ــزان زی ــاوی می ــیب ح س
ــده را  ــد، مع ــت کنی ــادی دریاف ــری زی ــما کال ــه ش این ک
ــنگی  ــر احســاس گرس ــود دیگ ــث می ش ــوده و باع ــر نم ُپ

ــد. نکنی
شــیرینی طبیعــی کــه در ســیب وجــود دارد بــه آهســتگی 
ــه  ــون و این ک ــد خ ــظ قن ــه حف ــود و ب ــون می ش وارد خ
ــگاه  ــی ن ــد ثابت ــما در ح ــدن ش ــولین را در ب ــطح انس س
ــاس  ــما احس ــدن ش ــه ب ــد، در نتیج ــک می کن دارد، کم
ــس  ــرد، برعک ــد ک ــتری خواه ــودن بیش ــیر ب ــری و س ُپ
ــیار  ــا بس ــدی در آن ه ــواد قن ــه م ــاده ک ــای آم خوراکی ه
ــه دنبــال  ــاد اســت و گرســنگی های بســیار ســریع را ب زی

ــد. دارن

3-به افزایش هوش، پیشگیری و درمان آلزایمر 
کمک می کند

ــاده  ــک م ــن )ی ــتیل کولی ــد اس ــش تولی ــت افزای ــه عل ــااًل ب احتم
ــی  ــن ســلول های عصب ــام بی ــه رســاندن پیغ ــه وظیف شــیمیایی ک
ــاال بــردن کارایــی حافظــه ضمــن  ــه ب ــر عهــده دارد(، ســیب ب را ب
ــاری  ــه بیم ــال ب ــال ابت ــوه ی احتم ــش بالق ــن و کاه ــش س افزای
آلزایمــر کمــک می کنــد. ایــن نتایــج، از تحقیقاتــی کــه در 
دانشــگاه منچســتر بــر روی حیوانــات انجــام شــد، بــه دســت آمــد.

اثــر آن در درمــان و پیشــگیری از آلزایمــر بــه گونــه ای اســت کــه 
ــود. ــز می ش ــلول های مغ ــت س ــث تقوی ــیب باع ــوردن س خ

 
4-کلسترول خون را کاهش می دهد

بایــد از دو ترکیــب کلیــدی و اصلــی تشــکر کنیــم؛ پکتیــن )نوعــی 
ــوی(.  ــیدان ق ــی آنتی اکس ــا )نوع ــی فنول ه ــی( و پل ــر گیاه فیب
ــن  ــون )LDL( را پایی ــد خ ــترول ب ــطح کلس ــد س ــیب می توان س
بیــاورد و بــه ایــن ترتیــب از گرفتگــی عــروق جلوگیــری می کنــد.

بــرای اســتفاده ی بیشــتر از مــواد مغــذی موجــود در ســیب، پوســت 
آن را دور نیندازیــد، زیــرا پوســت ســیب دو تــا شــش برابــر بیشــتر 

از گوشــت آن، ترکیبــات آنتی اکســیدانی دارد.
بــا خــوردن ســیب بــه طــور منظــم می توانیــد از مبتــال شــدن بــه 
دیابــت و مشــکالت دیگــری کــه بــه دنبــال دارد جلوگیــری کــرد. 
ــد در  ــا می کن ــولین را ایف ــش انس ــیب نق ــود در س ــن موج ژالتی
نتیجــه در تنظیــم ســطح قنــد خــون بــدن اهمیــت ویــژه ای دارد

ــدت و  ــی م ــکالت طوالن ــدن مش ــترول در ب ــاالی کلس ــطح ب س
ــا مصــرف ســیب می توانیــد ســطح  خطرناکــی را بــه دنبــال دارد ب

ــد. ــه داری ــال نگ ــد نرم کلســترول را در ح
مطالعــات و پژوهش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه خــوردن دو عــدد 
ســیب در هــر روز تقریبــً بــه میــزان 16 درصــد ســطح کلســترول 
ــز  ــچ چی ــترول هی ــطح کلس ــش س ــرای کاه ــی آورد. ب ــن م را پایی

دیگــری بــه انــدازه ســیب مفیــد نیســت.
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ــه بهبــود تنفــس، درمــان و پیشــگیری از آســم، افزایــش هــوش، پیشــگیری و  ســیب ب
درمــان آلزایمــر، کاهــش کلســترول، کاهــش خطــر حمــالت قلبــی، کاهــش احتمــال ابتال 

بــه ســرطان، افزایــش انــرژی بــدن، افزایــش بینایــی و بهبــود دیابــت کمــک می کنــد.
ــاری از خــواص  ــوه کوله ب ــن می ــه ســیب دارد، ای ــی ک ــزه ی بســیار عال ــم و م جــدا از طع

ــد. ــود دارا می باش ــی را در خ درمان
ســیب نقــش مهمــی در ســالمت بــدن دارد و مزیــت آن ایــن اســت کــه عــالوه بــر پیشــگیری 

از بیماری هــا، باعــث افزایــش ســالمتی نیــز می شــود.

 در این جا، برای شما دالیلی آورده ایم که چرا باید روزی حداقل یک عدد سیب بخورید.
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5-با سرطان مبارزه می کند

مطالعــات آزمایشــگاهی نشــان داده انــد ترکیبــات مختلفــی کــه در 
ــرطانی را  ــلول های س ــد س ــود دارد، رش ــوه ی آب دار وج ــن می ای
ــذار  ــی بیشــتر تأثیرگ ــات زمان ــن ترکیب ــا ای ــد، ام محــدود می کنن
خواهنــد بــود کــه بــه طــور کامــل از تمــام جزئیات ســیب اســتفاده 

شــود )البتــه بــه جــز ســاقه و دانــه آن(.
ــد  ــد، درص ــیب می خورن ــک س ــتر از ی ــه بیش ــه روزان ــرادی ک اف
مبتــال شــدن بــه چنــد نــوع ســرطان را 9 تــا 42 درصــد در خــود 
ــینه،  ــزرگ، س ــری، روده ب ــان، م ــرطان ده ــد )س ــن می آورن پایی
ــج  ــن نتای تخمــدان، ســرطان پروســتات و ســرطان های دیگــر(. ای

ــده اســت. ــه دســت آم ــی ب ــان ایتالیای ــات محقق از تحقیق
از آنجایــی کــه فیبــر موجــود در ســیب در تقویــت دســتگاه 
ــزرگ  ــرطان روده ب ــه س ــال ب ــر ابت ــت از خط ــر اس ــوارش موث گ
جلوگیــری می کنــد. خوشــبختانه مطالعــات نشــان داده اســت کــه 
مصــرف ایــن میــوه خطــر ابتــال بــه ســرطان ریــه و ســرطان ســینه 
ــه طــور کلــی ســیب، میــوه ای کامــاًل  را نیــز کاهــش می دهــد و ب
ــد. ــمار می آی ــه ش ــرطان ها ب ــواع س ــگیری از ان ــتثنایی در پیش اس

6-دستگاه گوارش را تقویت می کند

ــا  ــد ب ــج می برن ــی رن ــتگاه گوارش ــکالت دس ــه از مش ــرادی ک اف
خــوردن ســیب می تواننــد عملکــرد ایــن دســتگاه را در حــد نرمــال 

نگــه دارنــد.
ــن  ــوارش ای ــتگاه گ ــت دس ــم و تقوی ــل در تنظی ــن دلی مهم تری
ــدان معناســت  ــن ب ــر اســت و ای ــه ســیب سرشــار از فیب اســت ک
کــه حــرکات روده ای را منظــم می کنــد و دیــر هضمــی و یبوســت 
ــای  ــتگاه گوارشــی از دل درده ــم دس ــا تنظی ــرد. ب ــن می ب را از بی
مزمــن و شــدید کــه بــه ایــن دســتگاه مرتبــط اســت نیــز کاســته 

می شــود.

۷- موجب افزایش انرژی بدن می شود

قنــدی کــه در ســیب وجــود دارد طبیعــی اســت و فوایــد زیــادی 
دارد کــه بــه هیــچ عنــوان قابــل مقایســه بــا شــیرینی ها و قندهــای 

مصنوعــی نیســت.
قنــد موجــود در ســیب باعــث افزایــش انــرژی می شــود بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه خــوردن ایــن میــوه صبــح زود و قبــل از صبحانــه 
ــی دارد و  ــه م ــدن را ســرحال نگ ــا آخــر شــب ب ــه شــده و ت توصی

ــاز را تأمیــن می کنــد. ــرژی مــورد نی ان
 

8-به درمان آنمی )کم خونی( کمک می کند

از آن جایــی کــه ســیب دارای آهــن اســت در درمــان آنمــی نقــش 
مهمــی دارد. آهــن موجــود در بــدن ســطح هموگلوبیــن را افزایــش 

ــی  ــان آنم ــا درم ــن ب ــش هموگلوبی ــه افزای ــد ک می ده
رابطــه مســتقیم دارد اگــر شــما دائمــً احســاس ضعــف 
ــد  ــوه می توانی ــن می ــوردن ای ــا خ ــد ب ــتگی داری و خس
ســرحال شــوید زیــرا قنــد طبیعــی و اســیدهای موجــود 
ــش  ــث افزای ــده و باع ــب ش ــن آن ترکی ــا آه ــیب ب در س
انــرژی و همچنیــن تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن 
ــا  ــر بیماری ه ــدن در براب ــه ب ــه ای ک ــه گون ــود ب می ش

ــرد. ــود می گی ــه خ ــاش ب ــاده ب ــت آم حال

9-کاهش خطر حمات قلبی
 را به دنبال دارد

ســیب سرشــار از آنتــی اکســیدان قــوی اســت و در 
ــد  ــب فوای ــالمت قل ــرای س ــیدان ب ــی اکس ــت آنت حقیق
زیــادی دارد مصــرف ســیب کمــک زیــادی بــه درمــان و 

پیشــگیری از بیماری هــای قلبــی می کنــد.
ــاد  ــش ســن، زی ــا افزای ــی ب ــاری قلب ــه بیم ــی ک از آنجای
ــت و  ــر نیس ــت دی ــوه هیچ وق ــن می ــرف ای ــود، مص می ش

ــادی شــده اســت. ــه خــوردن آن توصیــه زی ب
 

10-به بهبود دیابت کمک می کند

افــرادی کــه مبتــال بــه دیابــت هســتند در صــورت درمــان 
ــه مشــکالت دیگــری نیــز دچــار می شــوند  نکــردن آن ب
ــالالت  ــه اخت ــود از جمل ــوط می ش ــت مرب ــه دیاب ــه ب ک
عصبــی، مشــکالت کلیــوی و مشــکالت بینایــی. بــا 
ــال  ــد از مبت ــم می توانی ــور منظ ــه ط ــیب ب ــوردن س خ
ــال  ــه دنب ــه ب ــری ک ــت و مشــکالت دیگ ــه دیاب شــدن ب
ــن موجــود در ســیب نقــش  ــرد. ژالتی ــری ک دارد جلوگی
ــطح  ــم س ــه در تنظی ــد در نتیج ــا می کن ــولین را ایف انس
ــبختانه  ــژه ای دارد. خوش ــت وی ــدن اهمی ــون ب ــد خ قن
ــت  ــف برداش ــی مختل ــرایط آب و هوای ــوه در ش ــن می ای

می شــود.

11- به افزایش بینایی کمک می کند

ــل پیشــگیری  ــً غیرقاب ــی تقریب مشــکالت ناشــی از بینای
اســت امــا اخیــرًا مطالعــات انجــام شــده نشــان داده اســت 
ــته  ــی داش ــر بینای ــی ب ــر مطلوب ــد اث ــیب می توان ــه س ک
باشــد از آن جایــی کــه ســیب منبعــی غنــی از ویتامیــن 
ــور  ــوری و ک ــان شــب ک ــن C اســت در درم A و ویتامی

رنگــی اثــرات مثبتــی دارد.
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دیدار امیر ریاست محترم کانون با کارکنان کانون مرکز در روز اول کاری سال 1401

ــوان  ــر رســم همــه ســاله، مراســمی تحــت عن براب
امیــر  بــا حضــور  اول کاری ســال،  دیــدار روز 
ریاســت محتــرم کانــون، ســرتیپ علــی محبــی راد، 
ــز  ــون مرک ــان در کان ــران و کارکن ــن، مدی معاونی

ــد . ــزار گردی برگ
ــرم  ــت محت ــر ریاس ــم، امی ــن مراس ــدای ای در ابت
کانــون بــا تبریــک ســال جدیــد و آغــاز مــاه مبارک 
رمضــان، ایــن تقــارن خجســته را نویدبخــش ســالی 
ــت و نعمــات الهــی برشــمردند و  سرشــار از موفقی
بــا اشــاره بــه اهمیــت ضیافــت اهلل، ابــراز امیــدواری 
ــازی  ــز، آغ ــاه عزی ــن م ــت ای ــه برک ــا ب ــد ت نمودن
خــوب و در مســیری صحیــح و خداپســندانه پیــش 

روی خادمــان کانونهــا قــرار گیــرد .
ایشــان در بخشــی از ســخنان خــود اظهــار داشــتند 

:
ــرد،  ــت خــدا انجــام پذی ــرای رضای ــه و ب ــت خالصان ــا نی ــون، کاری ارزشــمند اســت و چنانچــه ب ــت در کان )...کار و خدم

ــود . ــی مقبــول خواهــد ب عبادت
وضعیــت امــروز کانــون و توفیقــات بدســت آمــده در ســالیان اخیــر نیــز نتیجــه همیــن طــرز تفکــر و همیــن راهــی اســت 

کــه در پیــش گرفتــه ایــم ....(
ریاست کانون در ادامه سخنان خود گفتند :

) ... رضایــت امیــر فرماندهــی محتــرم کل ارتــش ج .ا.ا از اقداماتــی کــه همــه عزیــزان و خادمــان کانونهــا در سراســر کشــور 
بــه انجــام رســانده انــد، نقطــه اوج و افتخاریســت کــه مــا را بــه آینــده امیدوارتــر مــی نمایــد و همچنیــن بررســی هــای 

میدانــی کــه حاکــی از رضایــت غالــب اعضــاء از خدمــات ارائــه شــده نیــز بــرای مــا دلگرمــی بــه همــراه دارد ... (
ایشان در بخش دیگری از بیانات خود اظهار داشتند :

) ... کانــون مــا طبــق قانــون، یــک کانــون صنفــی اســت و مشــابه خاصــی هــم در کشــور نــدارد زیــرا هیــأت راهبــردی و 
مجمــع و هیــأت مدیــره و اساســنامه مختــص بــه خــود دارد و رئیــس کانــون نیــز صرفــً تابــع و مجــری ایــن مراجــع مــی 
باشــد ….. اینکــه تعــداد اندکــی از عزیــزان برخــی اوقــات بــه تصمیمــات ایــن مراجــع معتــرض بــوده و یــا بــا ســالیق 
شــخصی خــود منطبــق نمــی بیننــد ربطــی بــه رئیــس کانــون و یــا خادمــان محتــرم کانونهــا نــدارد. فلــذا بایــد بــا در نظــر 
گرفتــن چارچــوب هــای قانونــی کانــون و حفــظ وحــدت و همدلــی، از بیــان ســخنان تفرقــه انگیــز و اهانــت بــه مقامــات 
رســمی نظــام )بویــژه در فضــای مجــازی( کــه تنهــا موجــب اذیــت خدمتگــزاران واقعــی و خدشــه دار شــدن چهــره باوقــار 

و متیــن پیشکســوتان ارتــش نــزد مراجــع تصمیــم ســاز و جامعــه مــی شــود، خــودداری نماینــد …. (
امیــر ســرتیپ محبــی راد همچنیــن بــا تاکیــد دوبــاره بــه همدلــی و وحــدت، از کلیــه اعضــاء کانــون در سراســر کشــور 
ــت  ــت و معیش ــاء منزل ــت ارتق ــتری در جه ــات بیش ــا و اقدام ــت، کاره ــیر خدم ــا در مس ــد ت ــر نمودن ــای خی ــب دع طل

ــه انجــام رســد . پیشکســوتان ارتــش ب
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برگزاری نوزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون

ــد. جلســه مذکــور  ــون مرکــز برگــزار گردی ــون درمحــل کان ــره کان درتاریــخ ۱400/۱۱/۱3 نوزدهمیــن جلســه هیئــت مدی
بــا تــالوت آیاتــی چنــد از کالم ا…مجیــد شــروع گردیــد. پــس از ارائــه خیــر مقــدم توســط امیــر رئیــس هیئــت مدیــره، 
ــتان و  ــزی، لرس ــای مرک ــتان ه ــای اس ــون ه ــر از کان ــد اخی ــون بازدی ــات الزم پیرام ــون توضیح ــرم کان ــت محت امیرریاس
خوزســتان را ارائــه نمودنــد و درادامــه در رابطــه بــا همســان ســازی، احیــای صنــدوق بازنشســتگی ، پیگیــری هــای بعمــل 
آمــده از طریــق مجلــس شــورای اســالمی، حضــور کمیســیون امنیــت ملــی در ســتاد آجــا و بررســی مســائل بازنشســتگان 
و کنتــرل فضــای مجــازی مطالبــی را ارائــه نمودنــد و درخاتمــه از توجهــات خــاص امیرفرماندهــی محتــرم کل آجــا و ســایر 
فرماندهــان نیروهــا  بــه پیشکســوتان تشــکر و قدردانــی نمودنــد . ســپس هیئــت مدیــره مســائل مطروحــه در دســتور کار را 
بررســی و درنهایــت مــواردی را مصــوب نمودنــد. الزم بــه ذکــر اســت درایــن جلســه مدیــر عامــل هتــل شایســتگان مشــهد 

و مســئول هتــل شایســتگان تهــران حاضــر و پیرامــون وضعیــت موجــود مطالبــی را ارائــه نمودنــد .

برگزاری بیستمین جلسه هیئت مدیره

ــا حضــور کلیــه  ــون بازنشســتگان رشــت ب ــون در تاریــخ 1400/۱۲/08 در محــل کان ــره کان بیســتمین جلســه هیئــت مدی
اعضــاء هیئــت مدیــره تشــکیل گردیــد.

ــرض  ــن ع ــره ضم ــت مدی ــرم هیئ ــت محت ــر ریاس ــپس امی ــاز و س ــد آغ ــد از کالم اهلّل مجی ــی چن ــالوت آیات ــا ت ــه ب جلس
خیرمقــدم بــه جمــع حاضــر و عــرض تســلیت شــهادت هفتمیــن اختــر تابنــاک آســمان امامــت و والیــت و تبریــک بعثــت 
ــه طــرح و بحــث و بررســی پیرامــون دســتور کار جلســه پرداختــه پــس از  ــه اتفــاق ســایر اعضــاء ب رســول اکــرم )ص(، ب

ــد. ــواردی را مصــوب نمودن ــل، م ــه و تحلی تجزی
ــون در جلســه حاضــر و پیرامــون  ــم مقــام کان ــه ذکــر اســت در ایــن جلســه امیــر ســرتیپ ۲ ضرغــام ایرانمهــر، قائ الزم ب

ــد ــه نمودن مســائل مطروحــه توضیحــات الزم را ارائ
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برگزاری نهمین جلسه مجمع کانون در شهرستان رشت

ــاالر  ــا حضــور کلیــه اعضــا مجمــع در محــل ت ــون بازنشســتگان آجــا در تاریــخ 1400/۱۲/9 ب نهمیــن جلســه مجمــع کان
ــزار  ــی رشــت برگ ــروی دریای ــوم )ع( نی ــی حضــرت باقرالعل ــای تخصصــی دریای ــوزش ه ــز آم ــی مرک ــات فرمانده اجتماع

ــد. گردی
جلســه بــا تــالوت آیاتــی از قــرآن مجیــد آغــاز و ســپس امیــر ریاســت مجمــع ضمــن تبریــک عیــد مبعــث رســول گرامــی 
ــادار دوم  ــد. ســپس امیردری ــی مجمــع را اعــالم نمودن ــه اجرای ــون برنام ــه اعضــای مجمــع کان اســالم )ص( و خیرمقــدم ب
ــون در رابطــه  ــه اعضــای مجمــع کان ــا عــرض خیــر مقــدم ب مهــدی شــعبان زاده فرماندهــی مرکــز آمــوزش تخصصــی، ب
ــان در جامعــه مــواردی را مطــرح و اعــالم داشــتند کــه مــا در خدمــت پیشکســوتان  ــا اهمیــت بازنشســتگان و عــزت آن ب
هســتیم. ســپس امیــر ریاســت محتــرم کانــون در رابطــه بــا اقدامــات انجــام شــده و برنامــه هایــی کــه در دســت اقــدام اســت 
و گام هایــی کــه بــرای آینــده کانــون بایســتی برداشــته شــود ســخنانی را ایــراد نمودنــد. ســپس اقدامــات انجــام شــده از 

1397/۵/۱۳ الــی 1400/۱۲/1 توســط قائــم مقــام کانــون ارائــه گردیــد.
در ادامــه جلســه، دســتورات جلســه در جمــع اعضــای مجمــع مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه و مــواردی بــه تصویــب 

رســید.

دیدار روسای کانونهای بازنشستگی نیروهای مسلح با مدیرعامل اتکا مورخ 1400/12/01

مدیــر عامــل ســازمان اتــکا در ایــن دیــدار ضمــن خوشــامدگویی بــه روســای کانون هــای بازنشســتگی نیروهــای مســلح و 
ــران، جلســات  ــون اســتانها و شهرســتانها و مدی ــا روســای محتــرم کان ــه  صــورت مســتمر ب ــام رجبیــه گفــت: ب تبریــک ای

مرتفــع  باعــث  داریــم کــه  منظمــی 
در  و  شــد  خواهــد  مشــکالت  شــدن 
ســطح ســازمان ایــن جلســات ســه ســال 

ــت.  ــزاری اس ــال برگ ــی در ح متوال
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب ــای اعلم آق
خاطرنشــان  ســازمان  در  کادرســازی 
ــان  ــم ارکان و کارکن ــعی کردی ــرد: س ک
ــای  ــراد در نیروه ــن اف ــدی را  از بی کلی
ــد  ــه می توانن ــکا ک ــازمان ات ــلح و س مس
ــد و  ــرکت کنن ــادی ش ــر جه ــن ام در ای
ــود . ــازی ش ــد، کادرس ــم دارن ــی ه نبوغ
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دیدار با پیشکسوتان شرق و شمالشرق کشور

امیــر ریاســت محتــرم کانــون، ســرتیپ علــی محبــی راد در ادامــه ســفرهای فشــرده کاری خــود بــه منظــور دیــدار چهــره بــه 
چهــره بــا اقشــار و صنــوف مختلــف بازنشســتگان ، مســتمری بگیران و وظیفــه بگیــران کانــون در سراســر کشــور ، ســفرهای 
ــهد،  ــابور، مش ــبزوار ، نیش ــان ، س ــار، دامغ ــمنان ،گرمس ــاهرود، س ــهرهای ش ــخ 1400/12/15 از ش ــه ای از تاری ــک هفت ی
قوچــان، بجنــورد، و اســتان گلســتان )گــرگان و گنبــد کاووس( دیــدار و ضمــن حضــور در جلســات فرماندهــان مناطــق یــاد 
شــده و ایــراد ســخنرانی، بــا گــروه هــای مختلــف بازنشســتگان دیــدار بــه عمــل آورده و بــا آگاهــی از نقطــه نظــرات آنــان 

بــه سؤاالتشــان پاســخ ارائــه داشــتند. 

سمنان

شاهرود

گرمسار

سبزوار نیشابور
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قوچان مشهد

گلستان

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )تبریز(  

تقدیر از فرزند ورزشکار پرتاش و موفق پیشکسوت
برابــر اعــالم کانــون بازنشســتگان اســتان آذربایجــان شــرقی، آقــای امیــر 
ــا از  ــی نی ــدی عارف ــته مه ــروان بازنشس ــد س ــا فرزن ــی نی ــین عارف حس
ــه  ــس ب ــل قف ــارزات داخ ــی مب ــبک رزم ــور، در س ــی کش ــان مل قهرمان
ــی  ــام اول ســال 2018 در وزن 60 کیلوگــرم مســابقات جهان کســب مق

تفلیــس گرجســتان، مــدال طــالی وزن 65 کیلوگــرم دفــاع شــخصی در ســال 2019 در شهرســتان ارومیــه اســتان آذربایجان 
غربــی و کســب عنــوان قهرمانــی در تاریــخ 1400/10/30 )ســال 2021( در مســابقات بیــن المللــی شهرســتان اراک در وزن 

62 کیلوگــرم موفــق گردیــده اســت. 
شــایان ذکــر اســت کــه ســروان پیشکســوت مهــدی عارفــی نیــا نیــز یکــی از قهرمانــان ملــی و ارتــش در مســابقات رزمــی 

ســبک کیــک بوکســینگ در میادیــن کشــوری و آســیایی و بیــن المللــی مــی باشــند.
نشــریه شایســتگان : بــرای ایــن پیشکســوت ورزشــکار و فرزنــد رشــید و قهرمــان ایشــان، موفقیــت روزافــزون، ســالمتی و 

بهــروزی و ســرافرازی در تمامــی مراحــل زندگــی را آرزومندســت. 
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اهم فعالیتها
1-رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان تبریــز بــه همــراه نماینــده اســتان در مجمــع کانــون در تاریــخ 1400/11/6 بــا 
11 نفــر و در تاریــخ 1400/11/11 بــا 26 نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر عضــو کانــون دیــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی و 
اســتماع مســائل حقوقــی و معیشــتی و ارائــه توضیحــات الزم پیرامــون مســائل مطروحــه، بــا اعطــاء هدایایــی شــامل لــوح 

تقدیــر، کارت هدیــه و شــیرینی از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. 
ــر از  ــا 31 نف ــز ب ــون بازنشســتگان تبری ــارک فجــر، مســئولین کان ــام دهــه مب ــا ای ــان ب 2-در مورخــه 1400/11/19 همزم
پیشکســوتان گرانقــدر عضــو کانــون دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی مشــتمل بــر کارت هدیــه، لــوح تقدیــر و شــیرینی از ایــن 

عزیــزان دلجویــی و تجلیــل نمودنــد. 
ــر  ــر از 30 نف ــل و تقدی ــزه در مراســم تجلی ــی لشــکر 21 حم ــرارگاه عملیات ــز در محــل ق ــون تبری 3-حضــور ریاســت کان
ــه  ــه و صــرف صبحان ــر ، کارت هدی ــوح تقدی ــداء ل ــا اه ــور در مورخــه 1400/11/21ب ــدر لشــکر مذک پیشکســوتان گرانق

4- در مورخــه 1400/11/22، شــرکت رئیــس کانــون تبریــز در مراســم تجلیــل و قدردانــی از 20 نفــر از پیشکســوتان محتــرم 
پدافنــد منطقــه شــمالغرب اســتان )شــهید بــرادری( بــا اعطــاء لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و صــرف ناهار 

5-شــرکت رئیــس کانــون تبریــز بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان تحــت پوشــش در مراســم تشــییع دو تــن از خلبانــان 
شــهید ســانحه ســقوط جنگنــده در مورخــه 1400/12/3
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )مراغه(  

الف : دیدار با پیشکسوتان
ــی  ــا هماهنگ ــه ب ــتان مراغ ــتگان شهرس ــون بازنشس ــئولین کان 1-مس
مدیریــت محتــرم ســاتا و ســابای اســتان آذربایجــان شــرقی در مورخــه 
1400/11/4 بــا 30 نفر از پیشکســوتان، مســتمری و وظیفــه بگیران تحت 
پوشــش شهرســتان مراغــه دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و رســیدگی به 
ــوح  ــی شــامل ل ــا اعطــاء هدایای ــزان، ب ــن عزی خواســته ها و مشــکالت ای
ــادگاران هشــت  ــن ی ــه و شــیرینی از مقــام شــامخ ای ــر، کارت هدی تقدی

ســال دفــاع مقــدس تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. 
ــراه  ــه هم ــه ب ــون بازنشســتگان مراغ 2- در مورخــه 1400/11/11 ، کان

مدیــران محتــرم ســاتا و ســابای اســتان بــا 30 نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر ســاکن در شــهرهای عجــب شــیر و بنــاب در 
ــاء  ــن دیدارهــا موجــب ارتق ــد کــه انجــام ای ــی و تجلیــل نمودن ــزان دلجوی ــن عزی ــی از ای ــا اهــداء هدایای ــدار و ب منــزل دی

ــد. ــواده هــای محترمشــان گردی ــه بازنشســتگان و خان روحی
ــش  ــاد و پ ــرم ف آم ــی محت ــی فرمانده ــا هماهنگ ــه ب ــون مراغ ــئولین کان ــر، مس ــارک فج ــه مب ــام ده ــبت ای ــه مناس 3-ب
منطقــه ای شــمالغرب ســرتیپ 2 ســتاد جعفــر رضــا پــور بــا 21 نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد و خانــواده هــای محترمشــان 
در محــل ســالن اجتماعــات ف آمــاد و پــش دیــدار و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر ، کارت هدیــه و شــیرینی از ایــن عزیــزان تجلیــل 

و قدردانــی نمودنــد.

ب :تقدیر از مستمری  بگیر مدرسه ساز
ــم مهراعظــم کبیــری همســر ســرهنگ  ــون بازنشســتگان شهرســتان مراغــه، مســتمری بگیــر ســرکار خان ــر اعــالم کان براب
دکتــر متوفــی محمــد صــادق بهلولــی در یــک حرکــت خداپســندانه، اقــدام بــه ســاخت و تحویــل یــک مدرســه 12 کالســه 
ــر 70  ــغ ب ــا هزینــه ای بال ــع ب ــا عرصــه 2400 متــر مرب ــع زیــر بنــا و در ســه طبقــه ب ــه مســاحت 1800 مترمرب پســرانه ب
ــوی  ــن بان ــا ای ــدار ب ــه ضمــن دی ــون مراغ ــن منظــور رئیــس کان ــه نمــوده اســت. بهمی ــال در شهرســتان مراغ ــارد ری میلی

ــا اهــداء لــوح تقدیــر از ایشــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. نیکــوکار ، ب
نشــریه شایســتگان : ضمــن تقدیــر از ایــن بانــوی نیکــوکار، ســالمتی و ســرافرازی و موفقیــت روزافــزون ایشــان را از درگاه 

ایــزد منــان، آرزومندســت. 

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )مرند و حومه(  

اهم فعالیتها
ــر کل محتــرم ســاتا اســتان و هیئــت همــراه در مورخــه  ــد باتفــاق مدی ــون بازنشســتگان شهرســتان مرن 1-مســئولین کان
ــواده محتــرم بازنشســته و جانبــاز ســاکن شهرســتان هــادی شــهر در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن  ــا 4 خان 1400/11/6 ب
دلجویــی و رســیدگی بــه مشــکالت اداری، معیشــتی و خدمــات درمانــی آنــان، هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و 

شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردیــد.
2- بــا هماهنگــی کانــون مرنــد و ریاســت محتــرم ســاتای اســتان بــه 36 نفــر از اعضــای تحــت پوشــش هرکــدام مبلــغ 20 

میلیــون تومــان وام حمایتــی واگــذار گردیــد.
ــون  ــی کان ــا هماهنگ ــد و ب ــراف مرن ــهید اش ــپ 321 ش ــرم تی ــی محت ــوت فرمانده ــا دع ــه 1400/11/19 ، ب 3-در مورخ
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ــا حضــور جمعــی از  ــی ب ــروی هوای ــارک فجــر و گرامیداشــت روز نی ــه مناســبت دهــه مب ــد، مراســمی ب بازنشســتگان مرن
ــان ســپاه و  ــد و فرمانده ــژه شهرســتان مرن ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان ــرم، مع ــه محت ــام جمع ــدر ، ام پیشکســوتان گرانق
ناجــای مرنــد در محــل مســجد پــادگان مرنــد برگــزار گردیــد. فرماندهــی محتــرم تیــپ و امــام جمعــه محتــرم در ســخنانی 
ضمــن عــرض تبریــک ایــام و خوشــامدگویی بــه مدعویــن از فداکاری هــا و ایثارگری هــای پیشکســوتان در دوران انقــالب و 
جنــگ تحمیلــی تجلیــل نمــوده، در پایــان بــه 10 نفــر از پیشکســوتان ســالجاری تیــپ هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم 

گردیــد.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )میانه(  

گرامیداشت روز نیروی هوایی آجا و پیروزی انقاب
ــتگان  ــون بازنشس ــئولین کان ــران، مس ــالمی ای ــوری اس ــش جمه ــی ارت ــروی هوای ــاه روز نی ــن م ــبت 19 بهم ــه مناس 1- ب
شهرســتان میانــه بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان نیــروی هوایــی و ســایر نیروهــا و همچنیــن فرماندهــی محتــرم تیــپ 
36 پــادگان میانــه در مورخــه 1400/11/19 بــا امــام جمعــه شهرســتان میانــه و امــام جمعــه شهرســتان ترکمنچــای دیــدار 
ــادآوری رشــادت هــای  ــام اهلل دهــه فجــر و ی ــدار فرماندهــی تیــپ 36 در ســخنانی ضمــن تبریــک ای ــد، در ایــن دی نمودن
کارکنــان نیــروی هوایــی در پیــروزی انقــالب و جنــگ تحمیلــی و اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه، از پیشکســوتان حاضــر 

تجلیــل و قدرانــی بعمــل آوردنــد.
2- در مورخــه 1400/11/21 جشــن پیــروزی انقــالب بــا حضــور فرماندهــی محتــرم تیــپ 36 احتیــاط، رؤســای عقیدتــی، 
بازرســی و حفاظــت تیــپ مذکــور، رئیــس کانــون و جمعــی از پیشکســوتان شهرســتان میانــه و تیــپ و خانوادهایشــان در 
محــل تــاالر یــاس تیــپ 36 برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم ضمن عــرض تبریــک و خوشــامدگویی بــه مدعویــن ، از زحمات و 
ایثارگری هــای بازنشســتگان تجلیــل و قدردانــی گردیــد و مراســم بــا صرف شــام و اهداء جوایز به شــرکت کنندگان در مســابقه 

ــه یافت.  خاتم

کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی )ارومیه(
  

دیدار و سرکشی از پیشکسوتان
ــد تحــت  ــر از پیشکســوتان ارجمن ــا 9 نف ــون بازنشســتگان شهرســتان خــوی در مورخــه 1400/11/10 ب 1-مســئولین کان
پوشــش دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و اســتماع نقطــه نظــرات و پیشــنهادات آنــان، هدایایــی مشــتمل بــر لــوح تقدیــر، 

کارت هدیــه و شــیرینی توســط ســاتای اســتان تقدیــم حضورشــان گردیــد.
2-رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان ارومیــه در مورخــه 1400/11/19 بــا رئیــس گزینــش و اســتخدام قــرارگاه منطقــه 
ــدان پیشکســوتان  ــدار و در خصــوص اســتخدام فرزن ــون دی ــح عباســی در محــل کان ای شــمال غــرب جنــاب ســرگرد صال

بحــث و تبــادل نظــر نمودنــد. 
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ــر  ــش )5 نف ــت پوش ــر تح ــتمری بگی ــوت و مس ــر پیشکس ــا 30 نف ــدار ب ــر، دی ــارک فج ــه مب ــام ده ــبت ای ــه مناس 3- ب
پیشکســوت نهاجــا، 5 نفــر پیشکســوت پدافنــد هوایــی و 10 نفــر پیشکســوت و مســتمری بگیــر نزاجــا( و اعطــاء لــوح تقدیــر، 

ــه ایــن عزیــزان کارت هدیــه و شــیرینی ب
4- ارســال 464 فقــره پیامــک عــرض تبریــک بــه بازنشســتگان و مســتمری بگیــران نیــروی هوایــی بــه مناســبت روز 19 

بهمــن مــاه 
5- معرفی 22 نفر به کانون آجا جهت دریافت وام ودیعه مسکن )14 نفر وام 40 میلیونی و 8 نفر وام 20 میلیونی( 
6- دریافت 51 فقره وام جعاله 18 درصد از اداره تامین اجتماعی استان و واگذاری آن به پیشکسوتان واجد شرایط 

7- دریافــت و توزیــع مقــدار 5 تــن برنــج تایلنــدی، 7 تــن گوشــت گــرم گوســفندی در 12 مرحلــه و 2 تــن گوشــت گــرم 
گوســاله در 2 مرحلــه بیــن بازنشســتگان تحــت پوشــش کانــون

ــر از  ــمی از 45 نف ــا، در مراس ــی آج ــروی هوای ــاه روز نی ــن م ــوی در روز 19 بهم ــتان خ ــتگان شهرس ــون بازنشس 8- کان
پیشکســوتان ارجمنــد نهاجــا بــه همــراه خانــواده هایشــان بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و پذیرایــی ناهــار از ایــن عزیــزان تجلیــل 

ــد.  ــه عمــل آوردن ــی ب و قدردان

کانون بازنشستگان استان اردبیل )اردبیل(  

اهم اقدامات 
1-بــه مناســبت فــرا رســیدن دهــه مبــارک فجــر انقــالب اســالمی، در مورخــه 1400/11/11 رئیــس کانــون بازنشســتگان 
اردبیــل بــه همــراه مســئولین محتــرم ســاخد اســتان بــا دو خانــواده پیشکســوت ســاکن شهرســتان اردبیــل در منــزل دیــدار 
نمــوده، ضمــن احوالپرســی و بررســی وضعیــت خدمــات درمانــی و مشــکالت پیــش رو، هدایایــی مشــتمل بــر کارت هدیــه، 

لــوح تقدیــر و شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردیــد.
ــاب  ــی نزاجــا جن ــاده هجوم ــپ 40 مســتقل پی ــرم تی 2- در مورخــه 1400/11/11 در مراســمی از طــرف فرماندهــی محت
ســرهنگ داود همتــی و بــا هماهنگــی کانــون بازنشســتگان اردبیــل از جمعــی از بازنشســتکان ســالهای اخیــر تیــپ مذکــور 

بــا اهــداء لــوح تقدیــر، کادوی مناســب و صــرف شــام تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. 
3-مســئولین کانــون بازنشســتگان اردبیــل بــه همــراه نمایندگان ســاتا و ســاخد اســتان در تاریخهــای 11/17/ و 1400/11/18 
ــا  ــدار و ب ــل دی ــواده پیشکســوت ســاکن شهرســتان اردبی ــا 10 خان ــالب ب ــروزی انق ــه مناســبت گرامیداشــت ســالروز پی ب

اعطــاء هدایایــی از آنــان تقدیــر و 
دلجویــی نمودنــد.
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کانون بازنشستگان استان اصفهان  

اهم اقدامات انجام شده کانون استان اصفهان در دی و بهمن ماه سال جاری:
1-دیــدار بــا 60 نفــر از پیشکســوتان، مســتمری بگیران و وظیفــه بگیــران ارجمنــد ســاکن اصفهــان در منــزل بــا اعطــاء لــوح 

تقدیــر و کارت هدیــه 
2- برگــزاری اولیــن جلســه قــرارگاه تابــان بــا حضــور نماینــدگان یگانهــای آجــا در اســتان در تاریــخ 1400/10/1 در ســالن 

کنفرانــس کانــون 
3- دیــدار بــا 4 نفــر از پیشکســوتان و خانــواده معظــم شــهدا ســاکن شهرســتان نطنــز بــه همــراه امیــر فرماندهــی محتــرم 

گــروه 840 موشــکی بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه 
4- واگــذاری تعــداد 365 فقــره وام 20 میلیونــی قــرض الحســنه و تعــداد 120 فقــره وام جعالــه 40 میلیونــی از طریــق بانــک 

ســپه شــعبه خاقانــی اصفهــان بــه پیشکســوتان ، مســتمری بگیران و وظیفــه بگیــران عضــو کانــون 
5-12 نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد کانــون کاشــان بــه دعــوت فرماندهــی محتــرم گــروه موشــکی 840 کاشــان در اجــرای 
طــرح قــرارگاه تابــان دریــگان مذکــور حضــور یافتــه و بــا اهــداء لــوح تقدیــر ، هدیــه نقــدی و صــرف صبحانــه از آنــان تجلیــل 

و قدردانــی گردیــد.
6- مســئولین کانــون کاشــان از 4 نفــر از پیشکســوتان و مســتمری بگیــران بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و هدیــه نقــدی در منــزل 

دیــدار و تجلیــل نمودنــد. 
ــه  ــدام ب ــون بازنشســتگان شهرســتان شــهرضا در مورخــه 1400/11/19 اق ــارک فجــر، کان ــام دهــه مب ــه مناســبت ای 7- ب
برگــزاری یکــدوره مســابقات ورزشــی شــامل پینــگ پونــگ، فوتبــال دســتی، دارت و شــطرنج بیــن پیشکســوتان در محــل 
ســالن شــهید ســپهبد صیــاد شــیرازی گــروه 22 توپخانــه نمــوده اســت و در خاتمــه جوایــزی بــه نفــرات برتــر مســابقات 

اهــداء گردیــد.
ــروه 22  ــرم گ ــر فرماندهــی محت ــی ســاکن شــهرضا توســط امی ــر از پیشکســوتان گرام ــن مناســبت، از 12 نف ــه همی 8- ب

ــه عمــل آمــد. ــر و تجلیــل ب ــه تقدی ــر و کارت هدی ــوح تقدی ــا اعطــاء ل ــه شــهرضا طــی مراســمی ب توپخان
9- تقدیــر از فرماندهــان و مســئولین رده هــای میانــی ارشــد نظامــی آجــا اســتان اصفهــان کــه در آمــاده ســازی مراســم 
شــروع بــه ســاخت میهمانســرای شایســتگان اســتان فعالیــت داشــته انــد در محــل ســالن کنفرانــس کانــون بــا اهــداء لــوح 

و کارت هدیــه
10- برگــزاری مراســم تجلیــل از بازنشســتگان 6 ماهــه دوم ســال 1400 مرکــز آمــوزش توپخانــه بــا حضــور امیــر فرماندهــی 

محتــرم ارشــد نظامــی و رئیــس کانــون اصفهــان در تــاالر 22 بهمــن 
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کانون بازنشستگان استان بوشهر
 

اهم فعالیتها
ــون بازنشســتگان  ــوب در راس هیئتــی از کان ــی جن ــد هوای ــه پدافن ــرم منطق 1- در مورخــه 1400/10/6 ، فرماندهــی محت
ــاع  ــاد پیشکســوتان در دوران دف ــای آح ــات و ایثارگریه ــی از زحم ــل و قدردان ــوده، ضمــن تجلی ــدار نم اســتان بوشــهر دی
ــول مســاعد  ــه پیشکســوتان ق ــات رســانی ب ــه همــکاری و مســاعدت در راســتای خدم مقــدس در خصــوص انجــام هرگون

ــد. دادن
2- رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان بوشــهر باهماهنگــی و همــکاری امیــر فرماندهــی محتــرم پایــگاه هوایــی بوشــهر در 
مورخــه 1400/10/22 در معیــت معاونــت محتــرم نیــروی انســانی و همچنیــن مســئول خدمــات رفاهــی پایــگاه یــاد شــده، 
ــزان،  ــن عزی ــی و اســتماع مشــکالت ای ــوده، ضمــن دلجوی ــدار نم ــزل دی ــرم پیشکســوت نهاجــا در من ــواده محت ــا 4 خان ب

هدایایــی همــراه بــا لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تقدیــم حضورشــان گردیــد.
3- رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان برازجــان بــه همراه مســئولین 
ــوت  ــواده پیشکس ــا 4 خان ــه 1400/10/14 ب ــتان در مورخ ــاتای اس س
تحــت پوشــش در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و احوالپرســی و 
رســیدگی بــه مشــکالت آنــان، هدایایــی مشــتمل بــر لــوح تقدیــر، کارت 

هدیــه و شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان تهران )تهران( 

دیدار
ــران  ــی از افس ــراه یک ــه هم ــهریار ب ــتان ش ــتگان شهرس ــون بازنشس ــس کان رئی
پیشکســوت آجــا در مورخــه 1400/10/27 بــا امیــر ســرتیپ بازنشســته جمشــید 
کشــاورزی کــه بــه علــت بیمــاری در منــزل بســتری بودنــد عیــادت نمــوده، ضمن 
دلجویــی و پیگیــری رونــد درمــان ایشــان، هدایایــی شــامل دســته گل، شــیرینی 
و کارت هدیــه از طــرف ریاســت محتــرم کانــون آجــا تقدیــم حضورشــان گردیــد. 

کانون بازنشستگان استان تهران )بومهن(
 

اهم فعالیتها
ــار بســتری در  ــر پیشکســوت بیم ــاه از 5 نف ــه اول بهمــن م ــن در ده ــون بازنشســتگان شهرســتان بومه 1-مســئولین کان
بیمارســتان و منــزل عیــادت نمــوده، ضمــن احوالپرســی و پیگیــری رونــد درمــان ایــن عزیــزان، هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد 

بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
2- بــه مناســبت 19 بهمــن مــاه ســالروز بزرگداشــت نیــروی هوایــی آجــا، رئیــس کانــون بومهــن بــا 13 نفــر بازنشســته و 2 
نفــر از پیشکســوتان کارآفریــن نیــروی هوایــی کــه هــر کــدام 50 نفــر بصــورت مســتقیم و 80 نفــر غیــر مســتقیم اشــتغال 
زایــی داشــتند در محــل کار و منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن عــرض تبریــک ایــام و گفتگــوی صمیمانــه، بــا اعطــاء لــوح تقدیــر 
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و کارت هدیــه و شــیرینی از زحمــات آنــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی
 

اهم فعالیتهای کانون استان در دی ماه سالجاری
1- رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان تربــت حیدریــه در مورخــه 1400/10/19 بــا 8 خانــواده ارجمنــد پیشکســوت، 
مســتمری بگیر و وظیفــه بگیــر عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و احوالپرســی و قدردانــی از زحمــات 

آنــان، هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ، کارت هدیــه و شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردیــد.
2- در مورخــه 1400/10/19 مراســم ضیافــت شــامی توســط فرماندهــی محتــرم تیــپ 277 متحــرک هجومــی امیــر شــهید 
منظــم توالیــی بــا هماهنگــی کانــون بازنشســتگان شهرســتان قوچــان بــا دعــوت از 113 خانــواده پیشکســوتان جمعــً بــه 
تعــداد 430 نفــر و بــا حضــور امیــر ســرتیپ محمــدی جانشــین محتــرم قــرارگاه عملیاتــی شــرق آجــا، مســئولین عقیدتــی 
و حفاظــت تیــپ، رئیــس شــورای اســالمی شهرســتان قوچــان در محــل تــاالر پیونــد شهرســتان قوچــان برگــزار گردیــد و 
ــان در دوران خدمــت  ــواده از زحمــات آن ــه هــر خان ــا اعطــاء هدایایــی توســط فرماندهــی تیــپ 277ب در خاتمــه مراســم ب

تجلیــل و قدردانــی گردیــد.
3- مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان نیشــابور در دی مــاه ســالجاری بــا 12 خانــواده معزز بازنشســته، مســتمری بگیر 
و وظیفــه بگیــر تحــت پوشــش دیــدار و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و شــیرینی از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی 

نمودند.
4-کانــون بازنشســتگان شهرســتان ســبزوار بــا 10 نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد عضــو کانــون در منــزل دیــدار و بــا اهــداء 

لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان دلجویــی و تجلیــل نمودنــد.
ــن  ــوده، ضم ــدار نم ــش دی ــت پوش ــدر تح ــوتان گرانق ــر از پیشکس ــا 5 نف ــمر ب ــتان کاش ــتگان شهرس ــون بازنشس 5- کان

ــد. ــان گردی ــم حضورش ــه تقدی ــر ، کادو و کارت هدی ــوح تقدی ــامل ل ــی ش ــی، هدایای ــی و دلجوی احوالپرس
ــا 11 نفــر از پیشکســوتان ، مســتمری بگیران و  6-کانــون بازنشســتگان شهرســتان قوچــان ب
وظیفــه بگیــران عضــو کانــون دیــدار نمــوده و بــا اعطــاء هدایایــی از ایــن عزیــزان تجلیــل و 

قدردانــی بعمــل آوردنــد.
همچنیــن در تاریــخ 1400/11/11 از ســروان بازنشســته علــی اکبــر وفــادار کــه بــه تازگــی از 
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بیمارســتان ترخیــص شــده بــود عیــادت نمــوده و بــا اهــداء هدایایــی از ایشــان دلجویــی و تجلیــل گردیــد.

اهم فعالیتهای کانون های خراسان رضوی در دهه مبارک فجر

الف: کانون بازنشستگان شهرستان کاشمر
1- دیــدار و سرکشــی از خانــواده شــهید گرانقــدر فخرآبــادی از شــهدای آجــا بــه مناســبت دهــه فجــر انقــالب اســالمی در 

مورخــه 1400/11/11 
ــون کاشــمر در مســابقات شــطرنج پیشکســوتان )رده ســنی 65  ــور جمعــی کان ــه 13 محمــد تقــی غالمپ ــد رتب 2- کارمن
ســال بــه بــاال( اســتان خراســان رضــوی بــه میزبانــی مشــهد برگــزار گردیــده بــود موفــق بــه کســب مقــام قهرمانــی ایــن 

مســابقات گردیــد.
شــایان ذکــر اســت نامبــرده مســئولیت دبیــری هیــأت شــطرنج شهرســتان کاشــمر را نیــز بــر عهــده داشــته کــه همــواره 

مایــه مباهــات جامعــه ورزش کاشــمر و بازنشســتگان خراســان رضــوی مــی باشــد.
ب: کانون شهرستان سبزوار

1- بــه مناســبت 19 بهمــن مــاه ســالروز نیــروی هوایــی آجــا، کانــون ســبزوار بــا جمعــی از پیشکســوتان ارجمنــد نهاجــا 
دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.

ــاد و  ــی آم ــئوالن فرمانده ــی از مس ــراه جمع ــه هم ــبزوار ب ــون س ــس کان 2- رئی
ــتقر در  ــرق مس ــرارگاه شمالش ــی ق ــده اراض ــرق و نماین ــه شمالش ــتیبانی منطق پش
ــواده شــهید و  ســبزوار و مســئولین شــورای شــهر در مورخــه 11/23/ 1400 از خان
ــدار، ضمــن دلجویــی و  ــه دی جانبــاز 70 درصــد آجــا شــهید ســلیمان رضایــی یگان
احوالپرســی ، بــا اهــداء هدایایــی از خانــواده ایــن شــهید عالیقــدر تجلیــل و قدردانــی 

ــد. ــه عمــل آوردن ب

کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی )بجنورد( 

اهم فعالیتها
ــه  ــتان در مورخ ــاتای اس ــرم س ــر کل محت ــراه مدی ــه هم ــمالی ب ــان ش ــتان خراس ــتگان اس ــون بازنشس ــس کان 1- رئی
ــون ســاکن شهرســتان بجنــورد در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن  ــا 5 نفــر از پیشکســوتان معــزز عضــو کان 1400/10/26 ب

ــد. ــان گردی ــم حضورش ــود تقدی ــاد ب ــم ی ــه رس ــی ب ــان، هدایای ــکالت آن ــی مش ــی و بررس ــی و دلجوی احوالپرس
2- شــرکت در مراســم تشــییع و ختــم یــک نفــر از پیشکســوتان متوفــی در شهرســتان شــیروان و دیــدار بــا خانــواده آن 
مرحــوم جهــت همــدردی و عــرض تســلیت و ارائــه راهنماییهــای الزم در خصــوص بیمــه عمــر و ســایر امــور مربوطــه در 

ــه 1400/10/18 مورخ
3- شــرکت در جلســه کمیتــه 
ــا حضــور  بازنشســتگان نیازمنــد ب
مدیــران محتــرم ســاتا و ســابا 
اســتان در مورخــه 1400/10/22 
ــری در خصــوص 4  ــم گی و تصمی

ــر ــتگان معس ــر از بازنشس نف
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4-بــه مناســبت ایــام اهلل دهــه فجــر و روز نیــروی هوایــی، رئیــس کانــون بجنــورد باتفــاق مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان، 
در مورخــه 1400/11/20 بــا 3 نفــر از پیشکســوتان تحــت پوشــش کانــون دیــدار و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر ، کارت هدیــه و 

شــیرینی از آنــان دلجویــی و قدردانــی نمودنــد. 

فرزندان پرتاش و موفق پیشکسوتان
برابــر اعــالم کانــون بازنشســتگان شهرســتان بجنــورد، آقــای مهــدی ریحانــی فرزنــد ناوبانــدوم 
بازنشســته رمضانعلــی ریحانــی بــه همــراه تیــم مربوطــه، موفــق بــه کســب مقــام اول در بیســت 
و چهارمیــن دوره مســابقات ملــی دانشــجویی »بتــن متخلخل«انجمــن بیــن المللــی بتــن آمریــکا 
ACI )شــاخه ایــران( در دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران گردیــده 

اســت.
ــه و  ــد نخب ــد و فرزن ــوت ارجمن ــن پیشکس ــه ای ــک ب ــرض تبری ــن ع ــتگان: ضم ــریه شایس نش
فرهیختــه ایشــان، بــرای ایــن جــوان پرتــالش ســرافرازی، آینــده ای روشــن و کســب موفقیت های 

ــی را آرزومندســت. ــن الملل ــای بی بیشــتر در عرصه ه

کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی )بیرجند( 

اهم فعالیتها
ــر  ــه همــراه مدی ــد ب ــون بازنشســتگان شهرســتان بیرجن 1- رئیــس کان
ارشــد و مدیــر امــور خدمــات رفاهــی اداره بازنشســتگی ن.م اســتان در 
دی مــاه ســال 1400 بــا 15 نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد عضــو کانــون 
ســاکن در شهرســتان بیرجنــد در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی 
ــن  ــه و شــیرینی از ای ــر ، کارت هدی ــوح تقدی ــا اهــداء ل و احوالپرســی ب

عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. 

2- بــه مناســبت ایــام دهــه مبــارک فجــر، رئیــس کانــون بیرجنــد بــه اتفــاق امیــر فرماندهــی محتــرم ارشــد نظامــی آجــا 
اســتان و فرماندهــی لشــکر 30 بــا 14 نفــر از پیشکســوتان رزمنــده دوران دفــاع مقــدس ســاکن در شهرســتان بیرجنــد دیــدار 

نمــوده، ضمــن عــرض تبریــک ایــام و احوالپرســی، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد. 

کانون بازنشستگان استان زنجان 

دیدار و سرکشی
ــر کل  ــراه مدی ــه هم ــدره ب ــتان خرم ــتگان شهرس ــون بازنشس ــس کان 1- رئی
محتــرم و مســئول امــور رفاهــی اداره تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح اســتان 
ــزل  ــش در من ــت پوش ــوتان تح ــر از پیشکس ــا 3 نف ــخ 1400/10/20 ب در تاری
دیــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی و رســیدگی بــه مشــکالت اداری و معیشــتی 
آنــان ، بــا اعطــاء هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و گل از زحمــات و 
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ــد.  ــی بعمــل آوردن ــزان تجلیــل و قدردان ــن عزی ایثارگری هــای ای

ــداران  ــپاه پاس ــوت س ــه دع ــا ب ــه 1400/11/18 بن ــالب اســالمی، در مورخ ــر انق ــارک فج ــه مب ــام ده ــه مناســبت ای 2- ب
شهرســتان ابهــر از مســئولین کانــون بازنشســتگان آجــا، در مراســمی از جمعــی از پیشکســوتان آجــا، ناجــا و ســپاه بــا اعطــاء 

لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آمــد. 

3- بــه مناســبت ایــام دهــه فجــر انقــالب اســالمی، ریاســت کانــون بازنشســتگان اســتان زنجــان در معیــت مدیــر کل محتــرم 
ــاع  ــزز دوران دف ــان مع ــوتان و فرمانده ــر از پیشکس ــا 15 نف ــتان ب ــاتای اس س
ــر،  ــوح تقدی ــا اهــداء ل ــام و ب ــدار نمــوده، ضمــن عــرض تبریــک ای مقــدس دی

ــد.  کارت هدیــه و گل و شــیرینی از ایــن عزیــزان تجلیــل و تقدیــر نمودن

کانون بازنشستگان استان سیستان و بلوچستان )زاهدان(
 

دیدار 
1- رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان زاهــدان بــه همــراه نماینــده ســاتای اســتان از تاریــخ 10/25 الــی 1400/10/30 
ــتماع  ــن احوالپرســی و اس ــوده، ضم ــدار نم ــزل دی ــدان در من ــتان زاه ــاکن شهرس ــدر س ــر از پیشکســوتان گرانق ــا 21 نف ب

ــه عمــل آمــد. ــی ب ــزان تجلیــل و قدردان ــن عزی ــان، از زحمــات و ایثارگری هــای ای مشــکالت آن

ــر کل محتــرم ســاتای اســتان  ــون زاهــدان در معیــت امیــر فرماندهــی محتــرم لشــکر 88زاهــدان و مدی 2- مســئولین کان
ــن  ــوده، ضم ــدار نم ــزل دی ــد تحــت پوشــش در من ــر از پیشکســوتان ارجمن ــا 21نف ــی 1400/12/4ب از مورخــه 11/20/ ال
احوالپرســی و بررســی مشــکالت عنــوان شــده، بــا اعطــاء هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از زحمــات آنــان تجلیــل 
گردیــد. ضمنــً در ایــن دیدارهــا از فرزنــد بازنشســته احمــد اصحابــی بنــام فهمیــه اصحابــی بــه علــت کســب رتبــه برتــر و 

پذیــرش در رشــته پزشــکی کنکــور سراســری بــا اهــداء پــاداش نقــدی تقدیــر بــه عمــل آمــد. 

کانون بازنشستگان استان سمنان )سمنان(

اهم اقدامات
1-رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان ســمنان باتفــاق مدیــر کل محتــرم ســاتا و مدیــر امــور بازنشســتگی اســتان و نماینــده 
اســتان در مجمــع کانــون در مورخــه 1400/11/10 از یــک نفــر پیشکســوت بیمــار کــه اخیــرا بــه علــت ســرقت از منــزل 
ایشــان دچــار ضــرر و زیــان مالــی عمــده ای گردیــده بــود در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و احوالپرســی و اعطــاء 
لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و شــیرینی ، در خصــوص واگــذاری مبلــغ 30 میلیــون تومــان وام قــرض الحســنه توســط مدیــر 

کل ســاتا هماهنگــی هــای الزم صــورت پذیرفــت.
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2- بــه مناســبت دهــه فجــر انقــالب اســالمی، مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان گرمســار در مورخــه 1400/11/12 
بــا 3 نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد. 

ــای بازنشســتگان  ــرم ســاتا و رؤســای کانونه ــر کل محت ــراه مدی ــه هم ــون ســمنان ب ــن مناســبت، رئیــس کان ــه همی 3- ب
ــدار نمــوده، ضمــن عــرض  ــون دی ــر از پیشکســوتان عضــو کان ــا 4 نف نیروهــای مســلح اســتان در مورخــه 1400/11/16 ب
ــزان ،  ــن عزی ــرات ای ــت و اســتماع خاط ــان در دوران خدم ــازی آن ــری و جانب ــل از ایثارگ ــه فجــر و تجلی ــام ده ــک ای تبری

ــد. ــم حضورشــان گردی ــود تقدی ــاد ب ــه رســم ی ــی ب هدایای
ــر کل محتــرم  ــه همــراه مدی ــون ســمنان ب ــی آجــا، رئیــس کان ــه مناســبت گرامیداشــت 19 بهمــن روز نیــروی هوای 4- ب
ســاتای اســتان، نماینــده اســتان در مجمــع کانــون، جانشــین فرماندهــی محتــرم گــروه پدافنــد هوایــی ســمنان بــا 5 نفــر از 
پیشکســوتان ارجمنــد نهاجــا دیــدار نمــوده، ضمــن عــرض تبریــک ایــام و تجلیــل و قدردانــی از زحمــات و ایثارگری هایشــان 

در دوران انقــالب و جنــگ تحمیلــی، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
ــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان تحــت پوشــش در مورخــه 1400/11/19 همزمــان  ــون اســتان ســمنان ب 5- رئیــس کان
بــا روز نیــروی هوایــی آجــا در مراســم ســالگرد شــهادت ســرتیپ خلبــان شــهید علــی اکبــر همتیــان بــر مــزار آن شــهید 

گرانقــدر در شهرســتان درجزیــن شــرکت و از مقــام واالی شــهید بزرگــوار تجلیــل بــه عمــل آوردنــد.  
ــر از  ــور 35 نف ــا حض ــمی ب ــا، مراس ــی آج ــروی هوای ــت روز نی ــر و پاسداش ــه فج ــام ده ــت ای ــبت گرامیداش ــه مناس 6- ب
ــی شهرســتان دامغــان  ــون بازنشســتگان دامغــان در مورخــه 1400/11/25 در ســالن طوب پیشکســوتان تحــت پوشــش کان

ــد. ــی گردی ــل و قدردان ــزان تجلی ــن عزی ــی از ای ــا اعطــاء هدایای ــزار و ب برگ
ــون دامغــان نیــز برگــزار و ضمــن تقدیــر از 7 ســال خدمــت  ضمنــً مراســم تودیــع و معارفــه رؤســای جدیــد و قدیــم کان
صادقانــه جنــاب ســرهنگ منصــوری در کانــون مذکــور، ســروان بازنشســته محمــد حســین درویشــی از تاریــخ 1400/11/3 

بــه عنــوان رئیــس جدیــد کانــون دامغــان معرفــی گردیدنــد.

مراسم پیاده روی خانوادگی پیشکسوتان آجا استان
بــه مناســبت گرامیداشــت ایــام دهــه مبــارک فجــر و بــه منظــور ایجــاد نشــاط و شــادابی، همایــش پیــاده روی خانوادگــی 
ــواده  ــا خان ــتگان ب ــری از بازنشس ــع کثی ــور جم ــا حض ــه 1400/11/14 ب ــتان در مورخ ــلح اس ــای مس ــوتان نیروه پیشکس
محترمشــان و همچنیــن جمعــی از مســئولین لشــکری باشــکوه خاصــی در پــارک ســوکان شهرســتان ســمنان برگــزار و در 

خاتمــه ضمــن پذیرایــی و صــرف صبحانــه، بــه 55 نفــر از شــرکت کننــدگان بــه قیــد قرعــه جوایــزی اعطــاء گردیــد. 
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کانون بازنشستگان استان فارس )شیراز( 

اهم فعالیتها 
1-رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان فــارس در مورخــه 1400/10/20 در جمــع پیشکســوتان آجــا و ســایر رزمنــدگان 
دوران دفــاع مقــدس شهرســتان کازرون ســاکن شــیراز تحــت عنــوان جامعــه )معبرنــور افالکیــان( حضــور پیــدا کــرده و 
در خصــوص ایثارگــری و جانبــازی رزمنــدگان و حضــور پررنــگ دالور مــردان و شــیرزنان ایــران زمیــن در میادیــن جنــگ 

تحمیلــی و همچنیــن ماموریــت هــا و نحــوه خدمــات رســانی کانــون بازنشســتگان ســخنرانی نمودنــد.
ــم  ــرکار خان ــر س ــتمری بگی ــات مس ــرا )س( و روز زن از زحم ــه زه ــرت فاطم ــعادت حض ــا س ــبت والدت ب ــه مناس 2- ب
بدرالســادات اســدی حقیقــی همســر زنــده یــاد ســرگرد منصــور فیلــی زاده، بــه عنــوان مــادر نمونــه کــه در تربیــت ســه 

ــد. ــه عمــل آوردن ــی ب ــد نخبــه و مختــرع نقــش بســزایی داشــتند تجلیــل و قدردان فرزن
3- در مورخــه 1400/11/4 ، بــه مناســبت بزرگداشــت روز زن، در مراســمی بــا دعــوت از جمعــی مســتمری بگیــران تحــت 

پوشــش از مقــام واالی زن بــا اهــداء کادو و لــوح تبریــک، تجلیــل و قدردانــی گردیــد.
ــوتان  ــی از پیشکس ــور جمع ــا حض ــمی ب ــی مراس ــروی هوای ــاه روز نی ــن م ــم بهم ــت نوزده ــبت گرامیداش ــه مناس 4- ب
نهاجــا در محــل کانــون بازنشســتگان اســتان فــارس برگــزار گردیــد، در ایــن مراســم رئیــس کانــون فــارس ضمــن عــرض 
خیرمقــدم و تبریــک ایــام، از دالورمردیهــا و ایثارگری هــای پرســنل نیــروی هوایــی در دوران انقــالب و جنــگ تحمیلــی 

ــد.  تجلیــل و قدردانــی نمودن
5- کانــون فــارس بــه مناســبت بزرگداشــت والدت بــا ســعادت مــوالی متقیــان حضــرت علــی )ع( و روز مــرد در مراســمی 
بــا حضــور جمعــی از فرماندهــان بازنشســته از جملــه امیــر ســرتیپ ســتاد ســالک، از فرماندهــان و پیشکســوتان برجســته 

دوران دفــاع مقــدس تقدیــر و تجلیــل بعمــل آوردنــد. 
6- بــه مناســبت ایــام دهــه مبــارک فجــر ، بــا همــت کانــون فــارس و بــا همراهــی جنــاب ســرهنگ بازنشســته ســید جلیــل 

کبرایــی، تیــم کوهنــوردی بازنشســتگان کانــون بــه ارتفاعــات کــوه بمــو صعــود نمودند.

کانون بازنشستگان استان قم )قم( 

دیدار با اعضاء کانون
1-بــه مناســبت ایــام دهــه مبــارک فجــر، مســئولین کانــون بازنشســتگان 
قــم باتفــاق مدیــر ارشــد ســاتای اســتان از 5 نفــر از پیشکســوتان بیمــار 
و دارای کهولــت ســن در منــزل دیــدار و عیــادت نمــوده، ضمــن دلجویــی 
ــاع  ــزان در دوران دف ــن عزی ــری ای ــات و ایثارگ ــی ، از زحم و احوالپرس

مقــدس و خدمــت ســی ســاله تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
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2- بــه مناســبت 19 بهمــن مــاه، ســالروز گرامیداشــت نیــروی هوایــی 
آجــا، رئیــس کانــون بازنشســتگان قــم بــه همــراه فرماندهــی محتــرم 
ــت  ــتان، معاون ــا در اس ــی آج ــد نظام ــی و ارش ــد هوای ــگاه پدافن پای
ــاد شــده، مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان  نیــروی انســانی پایــگاه ی
ــدار  ــا 12 نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر نیــروی هوایــی در منــزل دی ب
نمــوده، ضمــن عــرض تبریــک ایــام و اعطــاء لــوح تقدیــر ، کارت هدیــه 

ــد. ــی گردی ــان تجلیــل و قدردان و شــیرینی از آن

کانون بازنشستگان استان قزوین )قزوین(
 

برگزاری مسابقات ورزشی
بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر، کانــون بازنشســتگان شهرســتان قزویــن اقــدام بــه برگــزاری یکدوره مســابقات 
ورزشــی بــا حضــور پنــج تیــم و در چهــار رشــته تنیــس روی میــز، دارت، فوتبــال دســتی و تیرانــدازی بــه میزبانــی کانــون 
ســپاه اســتان نمــوده اســت. شــروع مســابقات در مورخــه 1400/11/11 و خاتمــه مســابقات 1400/11/17 و نتیجــه مســابقات 

بشــرح ذیــل اعــالم گردیــد.
1- در رشته تنیس روی میز آقای علی پروندی از کانون بازنشستگان آجا موفق به کسب مقام قهرمانی 

2- در رشته پرتاب دارت آقای شعبانعلی فالح انبوهی از کانون بازنشستگان آجا موفق به کسب مقام قهرمانی
3- در رشــته فوتبــال دســتی آقایــان امیــر قصابــان و محمــد ملکــی قزوینــی از کانــون آجــا قزویــن موفــق بــه کســب مقــام 

م  سو
4- در رشــته تیرانــدازی بــا تفنــگ، آقــای جــواد قزلبــاش بــه مقــام اول و آقــای اســرافیل اســتعماری هــر 2 نفــر از کانــون 

آجــا بــه مقــام دوم دســت یافتنــد.
*در مجمــوع تیمــی، تیــم کانــون بازنشســتگان آجــا اســتان قزویــن 
ــد و  ــی گردی ــام قهرمان ــب مق ــه کس ــق ب ــاد موف ــالف زی ــا اخت ب
ــای  ــتگی نیروه ــازمان بازنشس ــل س ــز در مح ــع جوای ــم توزی مراس
ــوان  ــب عن ــکاران صاح ــه ورزش ــه هم ــزار و ب ــتان برگ ــلح اس مس

ــد. ــاء گردی ــز نفیســی اعط جوای

کانون بازنشستگان استان کردستان )سنندج( 

اهم فعالیتهای کانون کردستان در ایام دهه مبارک فجر
1- بــه مناســبت ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی و بــا دعــوت فرماندهــی محتــرم گــروه 33 توپخانــه امیــر ســرتیپ دوم 
ــای محترمشــان،  ــواده ه ــراه خان ــه هم ــدر ب ــی از پیشکســوتان گرانق ــا حضــور جمع حســینی، مراســم جشــن و شــادی ب
مســئولین کانــون ســنندج و ریاســت محتــرم ســاتای اســتان و ســایر فرماندهــان و مســئولین اســتان برگــزار گردیــد. در ایــن 
مراســم فرماندهــی گــروه 33 ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه میهمانــان و نقــش ارتــش در پیــروزی انقــالب و جنــگ تحمیلــی 
ســخنرانی نمودنــد و در خاتمــه مراســم ضمــن اجــرای برنامــه هــای شــاد و صــرف شــام، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم 

حضــور پیشکســوتان حاضــر در مراســم گردیــد.
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ــون بازنشســتگان  ــوت کان ــه دع ــم باشــکوهی ب ــدر، مراس ــی )ع( و روز پ ــعادت حضــرت عل ــا س ــالد ب ــبت می ــه مناس 2- ب
ــان، و  ــواده هایش ــران و خان ــه بگی ــتمری بگیران و وظیف ــتگان، مس ــی از بازنشس ــور جمع ــا حض ــخ 1400/11/25 ب در تاری
همچنیــن جمعــی از مســئولین اســتان و فرماندهــان یگانهــای نظامــی در یکــی از رســتورانهای شــهر ســنندج برگــزار گردیــد. 
در ایــن مراســم رئیــس کانــون ضمــن عــرض خیرمقــدم و تبریــک ایــام و ارائــه گــزارش مختصــری از عملکــرد و فعالیتهــای 
یکســاله کانــون، بــا اعطــاء هدایایــی بــه مدعویــن از آنــان تجلیــل گردیــد و مراســم بــا اجــرای برنامــه هــای شــاد هنــری و 

صــرف شــام و شــیرینی خاتمــه یافــت. 
3- بــه مناســبت ایــام دهــه مبــارک فجــر، مســئولین کانــون بــه همــراه فرماندهــان نظامــی منطقــه و بــا همــکاری و تعامــل 
ســاتای اســتان بــا 60 نفــر از پیشکســوتان، مســتمری بگیران و وظیفــه بگیــران تحــت پوشــش در منــزل دیــدار و بــا اهــداء 

لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از آنــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
4- بنــا بــه دعــوت فرماندهــی محتــرم تیــپ مســتقل 128، مراســمی بــا شــرکت جمعــی از بازنشســتگان ســاکن ســنندج و 
خانــواده هــای محترمشــان و همچنیــن بــا حضــور جمعــی از مســئولین اســتانی و نظامــی منطقــه در تــاالر پذیرایــی کــوی 

ــای  ــات و ایثارگری ه ــد و از زحم ــزار گردی ــنندج برگ ــادگان س ــازمانی پ س
پیشکســوتان بــا اعطــاء هدایــا و صــرف شــام تجلیــل و تقدیــر گردیــد.

5- بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر یــک دوره مســابقات شــنا 
50 متــر آزاد در دو رده ســنی بــاال و زیــر 60 ســال بــا حضــور بازنشســتگان 
ــه  ــزی ب ــابقات جوای ــه مس ــزار و در خاتم ــتان برگ ــا اس ــتخر ناج ن.م در اس

نفــرات برتــر اهــداء گردیــد. 

کانون بازنشستگان استان کرمانشاه )کرمانشاه( 

اهم فعالیتهای کانون کرمانشاه در دیماه سالجاری
پیشکســوتان،  از  نفــر   40 از  قدردانــی  و  1-تجلیــل 
ــداء  ــا اه ــران تحــت پوشــش ب ــه بگی مســتمری بگیران و وظیف

1400/10/21 مورخــه  در  هدیــه  کارت  و  تقدیــر  لــوح 
ــران و  ــوتان، ایثارگ ــر از پیشکس ــل از 10 نف ــدار و تجلی 2-دی
جانبــازان ســاکن در شهرســتان کرمانشــاه در ایــام دهــه 

ــه  ــر و کارت هدی ــوح تقدی ــیرینی ، ل ــداء ش ــا اه ــزل ب ــارک فجــر در من مب
3-دیــدار و قدردانــی از 20 نفــر از بازنشســتگان معــزز ســاکن در شــهرهای 
ــا در بهمــن  ــا اعطــاء هدای ــاد غــرب و ســنقر کلیایــی در منــزل ب اســالم آب

مــاه ســالجاری
4- ثبــت درخواســت وام ســابا بــه تعــداد 21 نفــر، وام الغدیــر اعضــای قدیــم 
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100 نفــر، در خواســت وام از دفتــر ارتبــاط مردمــی بــه تعــداد 24 نفــر ، اخــذ مــدارک جهــت واگــذاری وام ودیعــه مســکن 
بــه تعــداد 30 نفــر

اهم فعالیتهای کانون کرمانشاه در ایام دهه مبارک فجر
ــا اهــداء  ــه مناســبت 19 بهمــن مــاه روز نیــروی هوایــی ب 1-دیــدار و تجلیــل از 14 نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد نهاجــا ب

ــوح تقدیــر و کارت هدیــه و شــیرینی  ل
2- عیادت نماینده کانون از جمعی از بازنشستگان بستری در بیمارستان 520منطقه ای کرمانشاه 

3- دیــدار نماینــده کانــون بــا جمعــی از پیشکســوتان ســاکن در شهرســتان اســالم آبــاد غــرب بــا اعطــاء هدایایــی بــه رســم 
یــاد بــود

4- دیدار و تجلیل از جمعی از پیشکسوتان ساکن در شهرستان سنقر و اهداء کارت هدیه و لوح تقدیر 
5- در مورخــه 1400/11/7، جمعــی از اعضــای شــورای شــهر در محــل کانــون بازنشســتگان کرمانشــاه حضــور یافتــه و از 

پــروژه در حــال ســاخت کانــون بازدیــد نمــوده و مســاعدتهای الزم در خصــوص اقدامــات اداری پــروژه بعمــل آوردنــد.
6- شرکت تیم های ورزشی فوتسال و والیبال بازنشستگان کانون در مسابقات ورزشی ایام دهه مبارک فجر

7- شرکت سروان بازنشسته حیدری دوچرخه سوار کانون در مسابقات گرامیداشت دهه فجر
ــی  ــت وام 40 میلیون ــر از پیشکســوتان واجــد شــرایط جهــت دریاف ــی اســامی 23 نف ــام و قرعــه کشــی و معرف 8- ثبــت ن

ــه کانــون آجــا ودیعــه مســکن ب
9- تجلیل از بازنشستگان معزز بازرسی لشکر 81 با اهداء لوح تقدیر 

10- تجلیــل از 25 نفــر از پیشکســوتان یــگان پشــتیبانی منطقــه یــک بــا اهــداء لــوح تقدیــر و 
کارت هدیــه 

ــازار بــه پیشکســوتان تحــت  ــا قیمــت مصــوب تنظیــم ب 11-  تهیــه و توزیــع برنــج تایلنــدی ب
پوشــش

کانون بازنشستگان استان گیان )الهیجان( 

دیدار با پیشکسوتان
کانــون بازنشســتگان شهرســتان الهیجــان بــه مناســبت بزرگداشــت دهــه مبــارک فجــر و تجلیــل از پیشکســوتان ارجمنــد 
نیروهــای مســلح بــا 9 نفــر از بازنشســتگان تحــت پوشــش ســاکن شهرســتان الهیجــان دیــدار نمــوده، ضمــن عــرض تبریــک 

ایــام و احوالپرســی، هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و شــیرینی تقدیــم حضورتــان گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان گلستان )گرگان( 

اقدام انجام شده در بهمن ماه 1400
ــد از  ــس از بازدی ــر پ ــام ایرانمه ــرتیپ دوم ضرغ ــر س ــا امی ــون آج ــرم کان ــام محت ــم مق ــه 1400/11/24 ، قائ 1- در مورخ
مجموعــه کانــون اســتان و ســوئیت های اقامتــی، در مراســم همایــش تجلیــل از پیشکســوتان حضــور یافتــه و بــه ســؤاالت 
حاضریــن پاســخ و در خاتمــه مراســم بــه 45 نفــر از مدعویــن بــا اعطــاء هدایــا و صــرف شــام تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل 

آوردنــد.
2- دیــدار و سرکشــی از جمعــی از پیشکســوتان ، مســتمری بگیران 
و وظیفــه بگیــران گرانقــدر در ایــام دهــه مبــارک فجــر و تجلیــل از 

ایــن عزیــزان بــا اهــداء لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و شــیرینی 
3- صعــود تیــم کوهنــوردی پیشکســوتان اســتان بــه قلــه چلچلــی 
ــه  ــتگان در قل ــون بازنشس ــالکارد کان ــب پ ــتان و نص ــتان گلس اس

ــور مذک

کانون بازنشستگان استان لرستان )خرم آباد( 

اهم فعالیتهای کانون
1- برابــر اعــالم کانــون بازنشســتگان شهرســتان خــرم آبــاد، مســئولین محتــرم ســازمان خدمــات درمانــی نیروهــای مســلح 
اســتان در مورخــه 1400/11/4 در محــل کانــون حاضــر و بــا 25 نفــر از پیشکســوتان دارای بیمــاری صعــب العــالج بصــورت 
حضــوری دیــدار و مشــکالت ایــن عزیــزان بررســی و مرتفــع گردیــد و مقــرر شــد تــا تســهیالت الزم بــه آنــان ارائــه گــردد. 

2-بــه مناســبت ایــام دهــه مبــارک فجــر انقــالب اســالمی، در تاریــخ 1400/11/20 مراســمی بــه دعــوت امیــر فرماندهــی 
ــی از  ــاد و جمع ــرم آب ــتان خ ــتگان شهرس ــون بازنشس ــئولین کان ــور مس ــا حض ــکر 84 و ب ــی لش ــرارگاه عملیات ــرم ق محت
پیشکســوتان و فرماندهــان دوران دفــاع مقــدس برگــزار گردیــد، در ایــن مراســم امیــر ســرتیپ دوم خــوش کنــار ضمــن 
عــرض تبریــک ایــام دهــه فجــر و خوشــامدگویی بــه مدعویــن، از زحمــات و ایثارگریهــای پیشکســوتان و جانبــازان در دوران 

جنــگ تحمیلــی تقدیــر و تجلیــل نمــوده و در خاتمــه مراســم هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
3- در مورخــه 1400/11/30 ، در مراســمی بــا حضــور فرماندهــی محتــرم تیــپ 284 و همچنیــن فرماندهــی محتــرم تیــپ 

184 و مســئولین کانــون خــرم آبــاد، از جمعــی از پیشکســوتان تیــپ هــای مذکــور تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. 
4- بــه مناســبت والدت بــا ســعادت حضــرت علــی )ع( و روز پــدر، طــی مراســمی از 7 نفــر از پیشکســوتان و یــادگاران دوران 
دفــاع مقــدس ســاکن شهرســتان بروجــرد بــا حضــور مســئولین کانــون بروجــرد و ریاســت محتــرم ســابای اســتان بــا اعطــاء 

هدایایــی دلجویــی و تقدیــر گردیــد. 
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کانون بازنشستگان استان مازندران )ساری(

بزرگداشت 19 بهمن روز نیروی هوایی آجا
ــرم  ــی و ریاســت محت ــروی هوای ــی از پیشکســوتان نی ــا حضــور جمع ــه مناســبت گرامیداشــت روز نهاجــا، مراســمی ب 1-ب
ســابای اســتان در مورخــه 1400/11/18 در محــل کانــون بازنشســتگان شهرســتان ســاری برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم 
ضمــن عــرض تبریــک ایــام و پذیرایــی از مدعویــن، هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تقدیــم حضورشــان گردیــد.

2- در مورخــه 1400/11/18 ، مراســم باشــکوهی بــا حضــور 15 نفــر از بازنشســتگان نیــروی هوایــی آجــا، ریاســت محتــرم 
ــون قائمشــهر برگــزار و از زحمــات و  ــون شهرســتان قائمشــهر در محــل کان اداره بازنشســتگی ن.م اســتان و مســئولین کان
ــا اعطــاء هدایایــی تقدیــر و تجلیــل بــه  ایثارگری هــای جــان برکفــان نهاجــا در ایــام پیــروزی انقــالب و جنــگ تحمیلــی ب

عمــل آوردنــد.  
3- در مورخــه 1400/11/19، در مراســمی از جمعــی از بازنشســتگان نهاجــا ســاکن شــهرهای بابلســر، فریدونکنــار و بهنمیــر 

در محــل کانــون شهرســتان بابلســر بــا 
ــی  ــل و قدردان ــی تجلی ــاء هدایای اعط

گردیــد.

معاونت نیروی انسانی نهاجا )دایره امور بازنشستگان(
 

اهم فعالیتها
1-مســئولین دایــره امــور بازنشســتگان نهاجــا در مورخــه 1400/10/30 با حضور در بیمارســتان 
بعثــت نهاجــا از 4 نفــر پیشکســوت بســتری دیــدار و عیــادت نمــوده، ضمــن دلجویــی و پیگیری 
رونــد درمــان ایــن عزیــزان، هدایایــی شــامل کارت هدیــه، گل و شــیرینی تقدیــم حضورشــان 

گردید.
ــق  ــت، از طری ــرح حکم ــتگان ط ــه بازنشس ــه از کمیت ــارات واصل ــل اعتب ــن از مح 2- همچنی
ف – مجتمــع اوج نهاجــا بــا 9 نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد بــا اعطــاء کارت هدیــه تجلیــل و 

ــد.  ــی بعمــل آوردن قدردان
3- بمنظــور ارج نهــادن بــه خدمــات شایســته پیشکســوتان ، در مورخــه 1400/10/30 ، مســئولین دایــره امــور بازنشســتگان 
بــا ســتوانیکم بازنشســته علــی بیــات ورکــش در منــزل دیــدار و بــا اهــداء کارت هدیــه ، شــیرینی و گل از ایشــان تجلیــل و 

قدردانــی نمودنــد.
4- بــه مناســبت ســالروز والدت حضــرت فاطمــه )س( و روز مــادر، از طریــق اداره بهداشــت و امــداد و درمــان نهاجــا طــی 

مراســمی از 19 نفــر از پیشکســوتان کادر درمــان بــا اعطــاء هدایایــی تجلیــل و دلجویــی گردیــد.

کانون بازنشستگان آجا استان مرکزی )اراک(

گرامیداشت روز نیروی هوایی آجا
ــوزش  ــی آم ــا در محــل فرمانده ــر از پیشکســوتان نهاج ــی، در مراســمی از 4 نف ــروی هوای ــه مناســبت 19 بهمــن روز نی ب
هــای درجــه داری حضــرت علــی اکبــر )ع(، توســط ارشــد نظامــی مســتقر در منطقــه بــا اهــداء هدایایــی تجلیــل و قدردانــی 

گردیــد. 
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کانون بازنشستگان استان همدان )همدان( 

دیدار با پیشکسوتان
1-بــه مناســبت ایــام دهــه فجــر مســئولین کانــون بازنشســتگان اســتان همــدان باتفــاق مدیریــت محتــرم ســابای اســتان بــا 
30 نفــر از بازنشســتگان گرانقــدر عضــو کانــون دیــدار نمــوده، ضمــن عــرض تبریــک ایــام و احوالپرســی و دلجویــی، هدایایــی 
شــامل لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و بســته بهداشــتی تقدیــم حضورشــان گردیــد و در خواســتهای آنــان بــه مبــادی ذیربــط 

منعکــس گردیــد.
2-همچنیــن بــه همیــن مناســبت، رئیــس کانــون همــدان بــه همــراه 
ــر  ــا 5 نف ــد اســتان ب ــرم پدافن ــر ســرتیپ اســدی فرماندهــی محت امی
از پیشکســوتان پدافنــد در منــزل دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از ایــن 

عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. 

کانون بازنشستگان استان هرمزگان )بندرعباس( 

بدرقه ناوگروه 80 اطاعاتی عملیاتی آموزش رزمی نداجا
مراســم بدرقــه نــاو گــروه هشــتادم اطالعاتــی عملیاتــی آمــوزش رزمــی نداجــا بــا حضــور امیــر دریــادار دکتــر حبیــب اهلل 
ــی فرماندهــی محتــرم نداجــا، ارشــد نظامــی  ــادار شــهرام ایران ســیاری معــاون محتــرم هماهنــگ کننــده آجــا، امیــر دری
اســتان، فرماندهــان ســرزمینی مســتقر در هرمــزگان و ریاســت کانــون بازنشســتگان اســتان در آســتانه فــرا رســیدن ایــام 

دهــه مبــارک فجــر برگــزار گردیــد. در این مراســم امیــر دریادار 
ســیاری در بخشــی از ســخنان خــود تاکیــد نمودنــد مســئولین 
همــکاری و مســاعدتهای الزم را بــا کانــون بازنشســتگان بصورت 

مســتمر در دســتور کار خــود قــرار دهنــد. 

تجلیل از بازنشستگان سال 1400 نداجا
1- بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر انقــالب اســالمی، مراســمی بــا حضــور فرماندهــی محتــرم نیــروی دریایــی 
ــی  ــه یکــم دریای ــزگان ، فرماندهــی منطق ــون بازنشســتگان هرم ــی، رئیــس کان ــادار شــهرام ایران ــر دری ــردی آجــا امی راهب
نداجــا و فرماندهــان پایــگاه مذکــور و بــا دعــوت از 31 خانــواده پیشکســوتان نداجــا بــه تعــداد 120 نفــر در محــل باشــگاه 
ــن از  ــه مدعوی ــامدگویی ب ــن خوش ــا ضم ــی نداج ــم فرمانده ــن مراس ــد. در ای ــزار گردی ــم برگ ــه یک ــران منطق ــهید چم ش
خدمــات ارزنــده و شایســته و ایثارگری هــای پیشکســوتان و خانواده هــای محترمشــان قدردانــی نمــوده و در خاتمــه مراســم 

هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضــور ایــن عزیــزان گردیــد.
ــه همــراه فرماندهــی محتــرم  ــون بندرعبــاس ب ــه مناســبت روز نیــروی هوایــی، رئیــس کان 2- در مورخــه 1400/11/25 ب
پایــگاه نهــم شــکاری ســرتیپ محســن حیدریــان و ریاســت محتــرم اداره حفــظ آثــار و ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان 
ــوح تقدیــر و کارت  ــا اعطــاء ل هرمــزگان ســردار ســرتیپ 2 میرزایــی از ســروان بازنشســته نهاجــا عبــاس بختــو دیــدار و ب

ــد. ــه عمــل آوردن ــی ب ــل و قدردان ــه از زحمــات و فداکاری هایشــان تجلی هدی
3- در مراســم ســان و رژه بــه مناســبت 19 بهمــن روز نیــروی هوایــی آجــا بــا حضــور مســئولین لشــکری و کشــوری از 5 

نفــر از پیشکســوتان نهاجــا بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه قدردانــی و تجلیــل گردیــد. 
4- از خدمــات ارزنــده و فعالیــت هــای فرهنگــی جنــاب ســرهنگ بازنشســته محمــد قاراگزلیــان و همســر مکرمــه ایشــان 
ســرکار خانــم شــهناز خــوش، خبرنــگار ورزشــی روزنامــه نــدای هرمــزگان، طــی مراســمی از ســوی ریاســت محتــرم کانــون 
بازنشســتگان آجــا و همزمــان بــا میــالد بــا ســعادت حضــرت علــی )ع(، مــورد تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد. همچنیــن 
ــز از  ــرم ســازمان بازنشســتگی ن.م نی ــودرزی ریاســت محت طــی حکمــی از طــرف ســردار ســرتیپ پاســدار محمدرضــا گ

ســرهنگ بازنشســته محمــد قاراگزلیــان توســط مدیــر کل ســاتا اســتان تقدیــر گردیــد.
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گیاهــان  از  یكــی  پتــوس: 
محبــوب  بســیار  آپارتمانــی 
حــال  ایــن  بــا  اســت. 
بازی كــردن  مراقــب  بایــد 
ایــن  اطــراف  در  كودك تــان 
گیــاه باشــید. گاز زدن احتمالــی 

برگ هــای ایــن گیــاه از ســوی كــودك، می توانــد 
عالئمــی ماننــد ســوزش و تــورم دهــان، لب هــا و 
زبــان، مشــكل در صحبت كــردن یــا بلــع، حالــت تهــوع 

ایجــاد كنــد. و اســهال 

فیلودنــدرون: از رایج تریــن 
آپارتمانــی  گیاهــان 
درعیــن  و  شناخته شــده 
حــال از ســمی ترین آنهــا 
ایــن  برگ هــای  هســتند. 
ــر  ــام انجی ــا ن ــه ب ــاه ك گی
بــرگ كمانچــه نیــز شــناخته 

از  تشكیل شــده  كریســتال های  حــاوی  می شــود، 
اگــزاالت كلســیم ســمی اســت. بــه دهــان بــردن 
ــودكان  ــرای ك ــا ب ــواع فیلودندرون ه ــام ان ــای تم برگ ه
ــد. ــمی باش ــیار س ــد بس ــی، می توان ــات خانگ و حیوان

ــگ  ــا و رن ــكان: برگ ه ــوك پی ن
ــوك  ــاه ن ــرد گی ــه ف ــر ب منحص
پیــكان، آن را بــه یــك گیــاه 
جــذاب  و  محبــوب  داخلــی 
ــفانه  ــت. متاس ــرده اس ــل ك تبدی

عــوارض جانبــی شــیره ایــن گیــاه هــم بــرای انســان و 
هــم بــرای حیوانــات خانگــی خطرنــاك اســت. عناصــر 
ســمی شــیره ایــن گیــاه می توانــد بــه تحریــك پوســت 
و اســتفراغ منجــر شــود. معمــوال برگ هــای یــك 
ــا  ــای آنه ــزد و به ج ــغ می ری ــكان بال ــوك پی ــاه ن گی
ــال در  ــودك خردس ــر ك ــد. اگ ــازه می روی ــای ت برگ ه

6 گیاه زیبای آپارتمانی كه بهتر است در خانه نباشند
ــی  ــر زیبای ــی عاوه ب ــان آپارتمان گیاه
ــرای  ــده ای ب ــد ثابت ش ــری، فوای ظاه
ــازی  ــه پاکس ــد، ازجمل ــامت دارن س
ســطح  کاهــش  ســموم،  از  هــوا 
اســترس و بهبــود کیفیــت خــواب. بــا 
ایــن حــال، مهــم اســت بدانیــد برخــی 
ــرای کــودکان  از گونه هــای گیاهــی، ب
و برخــی اعضــای خانــه ممکــن اســت 

ــند. ــاك باش ــمی و خطرن س

خانــه داریــد، مهــم اســت كــه مراقــب برگ هــای ریختــه در 
ــید. ــاه باش ــراف گی اط

شــفادهنده  یــك  آلوئــه ورا  ژل  ورا:  آلوئــه 
ــوختگی های  ــا و س ــرای بریدگی ه ــی ب طبیع
جزئــی اســت، درعیــن حــال ایــن گیــاه 
ــس  ــابه التك ــمی مش ــاده س ــد م ــاوی چن ح
ــت.  ــود اس ــت خ ــی پوس ــای بیرون در الیه ه
ــد،  ــه التكــس حساســیت دارن كســانی كــه ب

ــاه  ــت گی ــی پوس ــای داخل ــا الیه ه ــاس ب ــت از تم ــر اس بهت
ــك  ــه تحری ــر ب ــت منج ــن اس ــرا ممك ــد، زی ــودداری كنن خ

ــود. ــی ش ــل توجه ــتی قاب پوس

رشــد  كــه  گیــاه  ایــن  پاپیتــال: 
ســریعی دارد، معمــوال در خانه هــا، 
ــر  ــاختمان ها و زی ــی س ــای بیرون نم
درختــان به عنــوان پوشــش زمیــن 
یافــت می شــود. ایــن گیــاه خاصیــت 

ــث  ــد باع ــورد، می توان ــودك آن را بخ ــر ك ــمی دارد و اگ س
ــاد  ــر زی ــوردن مقادی ــود. خ ــاد درد ش ــان و ایج ــك ده تحری
ــی  ــمت های انتهای ــدیدی در قس ــورم ش ــت ت ــن اس آن، ممك

ــد. ــاد كن ــو ایج گل

ــا و  ــی بســیار زیب ــا: گیاه ــن باخی دیف
ــای  ــفانه برگ ه ــت. متأس ــوب اس محب
ایــن گیــاه زیبــا حــاوی كریســتال های 
اگــزاالت كلســیم اســت كــه می توانــد 
ــك  ــودك را تحری ــان ك ــت و ده پوس
ــاد خــورده  ــر زی ــد و اگــر در مقادی كن

ــن  ــد. همچنی ــاد می كن ــتفراغ ایج ــوع و اس ــت ته ــود، حال ش
ــی  ــای بی عقل ــاه، عص ــن گی ــر ای ــام دیگ ــود ن ــه می ش گفت
اســت! زیــرا درصــورت خــورده شــدن، شــیره ســمی داخــل 
ــت  ــود را از دس ــم خ ــدرت تكل ــرد ق ــود ف ــث می ش آن، باع

بدهــد.
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طرز تهیه آبگوشت

مرحله اول
 بــرای تهیــه آبگوشــت ســنتی بهتــر اســت از شــب قبــل نخــود و لوبیــا ســفید را در دو کاســه آب بــه صــورت جداگانــه 
بخیســانید و در صــورت امــکان چندیــن مرتبــه آب موجــود در کاســه هــا را تعویــض کنیــد تــا نفــخ حبوبــات بــه طــور 

کامــل گرفتــه شــود و پخــت راحــت تــری داشــته باشــند.

مرحله دوم
بــرای شــروع آشــپزی مقــدار کمــی روغــن در یــک قابلمــه بریزیــد و گوشــت آبگوشــتی را اضافــه کنیــد. گوشــت را بــه 
خوبــی تفــت دهیــد تــا رنــگ آن تغییــر کنــد، ســپس نخــود و لوبیــا را آبکشــی کنیــد و بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و انهــا 

را نیــز در حــد یــک دقیقــه تفــت دهیــد.

مرحله سوم
در ایــن مرحلــه پوســت گوجــه فرنگــی و یکــی از پیازهــا را مــی گیریــم و بــه قابلمــه اضافــه مــی کنیــم، ســپس ۸ لیــوان 
آب جــوش بــه قابلمــه اضافــه مــی کنیــم. یکــی از نــکات مهــم در مــورد خوشــمزه تــر شــدن آبگوشــت اضافــه کــردن 

آب جــوش مــی باشــد.

مرحله چهارم
حــرارت زیــر قابلمــه را کــم مــی کنیــم و اجــازه مــی دهیــم آبگوشــت بــا حــرارت بســیار مالیــم بپــزد. پــس از اینکــه 

طرزتهیهآبگوشت
آبگوشــت کــه بــا نــام دیــزی هــم شــناخته مــی شــود یکــی از غذاهــای معــروف و ســنتی ایرانیــان اســت. ایــن 
غــذای خوشــمزه یکــی از پــر طرفدارتریــن غذاهــای ایرانــی اســت کــه بــا دســتورهای متنوعــی تهیــه مــی شــود، 

مواد الزم برای 4 نفر

گوشت آبگوشتی ۵۰۰ گرم 
لوبیا سفید نصف لیوان 

نخود نصف لیوان 
گوجه فرنگی ۲ عدد 

سیب زمینی ۲ عدد متوسط 
پیاز ۲ عدد متوسط 

رب گوجه فرنگی ۲ قاشق غذاخوری 
نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی 

زردچوبه به اندازه کافی 
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آب جــوش را اضافــه کردیــد، اجــازه دهیــد مــواد آبگوشــت شــما بــه مــدت ۲ الــی ۲ ســاعت و ۳۰ دقیقــه روی حــرارت 
مالیــم بماننــد تــا آبگوشــت بــه خوبــی جــا بیفتــد.

مرحله پنجم
ــه قابلمــه اضافــه مــی کنیــم. پــس از  پــس از گذشــت ۲ ســاعت و ۳۰ دقیقــه ســیب زمینــی هــا را مــی شــوییم و ب
اضافــه کــردن ســیب زمینــی هــا چربــی موجــود در قابلمــه را خــارج مــی کنیــم و بــه همــراه پیــاز باقیمانــده بــه خوبــی 

مــی کوبیــم تــا کامــال لــه شــوند، ســپس مجــددا بــه قابلمــه اضافــه مــی کنیــم.

مرحله ششم
پــس از اینکــه گوشــت بــه طــور کامــل پخــت، رب گوجــه فرنگــی را در یــک تابــه کوچــک بــه خوبــی تفــت مــی دهیــم 
تــا ســرخ شــود ســپس بــه همــراه مقــداری نمــک و فلفــل ســیاه بــه قابلمــه اضافــه مــی کنیــم. تفــت دادن رب گوجــه 

فرنگــی باعــث مــی شــود آبگوشــت خوشــرنگ تــری داشــته باشــیم.

مرحله هفتم
پــس از اضافــه کــردن رب گوجــه فرنگــی اجــازه مــی دهیــم آبگوشــت بــه مــدت ۳۰ دقیقــه دیگــر روی حــرارت مالیــم 
بمانــد تــا بــه طــور کامــل جــا بیفتــد، ســپس آنــرا از روی حــرارت بــر مــی داریــم و کنــار مــی گذاریــم. آبگوشــت را 

مــی توانیــد بــه دو روش ســرو کنیــد.

مرحله هشتم
روش اول و مرســوم ایــن اســت کــه آب آبگوشــت را جداگانــه ســرو کنیــد و باقــی مــواد را بــا گوشــتکوب بــه خوبــی 
ــر  ــر نف ــه در کاســه ه ــن اســت ک ــم ای ــد. روش دوم ه ــه ســرو کنی ــه صــورت جداگان ــده را ب ــد و گوشــت کوبی بکوبی

ــد. ــه کنی ــات و گوشــت را اضاف مقــداری از حبوب

طرز تهیه آبگوشت در زودپز

بــرای تهیــه آبگوشــت در زودپــز ابتــدا گوشــت را بــه همــراه نخــود و لوبیــا داخــل زودپــز مــی ریزیــم. ســپس پیازهــا 
را بــه ۴ قســمت تقســیم مــی کنیــم و بــه همــراه آب داخــل زودپــز مــی ریزیــم. ادویــه هــا را هــم اضافــه مــی کنیــم و 

درب زودپــز رو مــی بندیــم و روی حــرارت قــرار مــی دهیــم.
حــدود ۴۵ دقیقــه تــا یــک ســاعت زمــان بــرای پخــت مــواد نیــاز اســت. پــس از اینکــه گوشــت و نخــود و لوبیــا بــه 
خوبــی پختنــد، آبگوشــت را بــه قابلمــه منتقــل مــی کنیــم و گوجــه فرنگــی و ســیب زمینــی را اضافــه مــی کنیــم. رب 

گوجــه فرنگــی را هــم تفــت مــی دهیــم.
ســپس بــه قابلمــه اضافــه مــی کنیــم. در ادامــه چربــی آبگوشــت را بــه همــراه پیازهــا داخــل یــک کاســه مــی ریزیــم و 
بــا گوشــتکوب بــه خوبــی مــی کوبیــم تــا کامــال لــه شــوند ســپس داخــل قابلمــه آبگوشــت مــی ریزیــم. پــس از اینکــه 

ســیب زمینــی پخــت آبگوشــت را ســرو مــی کنیــم.

طرز تهیه آبگوشت با لیمو عمانی

بــرای اینکــه طعــم آبگوشــت کمــی تــرش شــود در برخــی نقــاط بــه ان لیمــو عمانــی هــم اضافــه مــی کننــد. البتــه 
ــخ شــدن  ــری از تل ــرای جلوگی ــم آبگوشــت نشــود. ب ــخ شــدن طع ــث تل ــی باع ــو عمان ــه لیم ــب باشــید ک ــد مراق بای

ــم. ــم از دو روش اســتفاده کنی ــی توانی آبگوشــت م
روش اول اینکــه بــه جــای اســتفاده از لیمــو عمانــی از پــودر لیمــو عمانــی اســتفاده کنیــم و روش دوم ایــن اســت کــه 
قبــل از اضافــه کــردن لیمــو عمانــی آنــرا چنــد دقیقــه در آب جــوش قــرار دهیــم تــا تلخــی اش گرفتــه شــود. بــرای 

کیفیــت بهتــر آبگوشــت توصیــه مــی شــود از لیمــو عمانــی خانگــی اســتفاده شــود.
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افقی:

1- دفتــر شــعری ســروده طاهره 
متخلــص  شــاعر  صفــارزاده، 
بــه »مردمــک« متولــد 1315 
ســیرجان – رجــوع کــردن و 
بازگردانیــدن 2- رمانــی نــگارش 
اســتاد ابراهیــم یونســی مترجــم 
متولــد  نویــس  داســتان  و 
ــدی  ــتان بلن ــه – داس 1305بان
نــگارش حســن اصغری داســتان 
نویــس متولــد 1326 خمــام 3- 
ــود  ــه آل ــر م ــر عط ــنده اث نویس
شــامگاه، بــا نــام کوچــک فریــده 
و  ملــی  هــای  داســتان  در   –
و  فرانــک  شــوهر   ، شــاهنامه 
و  دزد  بــود –  کیانــوش  پــدر 
رباینــده 4- چیــن و چــروک 
ــت و  ــردارای تربی ــت – بش پوس
ادب و عاطفــه و اخــالق نیکــو 
– نــام بتــی بــود کــه عربهــا 
ــتش  ــالم آن را پرس ــل از اس قب
در  دختــر   -5 کردنــد  مــی 
ــه  ــمانی ک ــری – ریس ــش ل گوی
ــار  ــد – ع ــکار میبرن ــی ب در بنائ
ــمانی !  ــرس آس ــوائی – خ و رس
ــی  ــانه اله ــوندها – نش 6- از پس
– جغــد 7- تابســتان و فصــل 

ــادر  ــگارش ن ــرس و بیــم 8 – داســتانی ن ــروز مــی کنــد – ت ــر شــدت حــرارت تــب در اطــراف لبهــای انســان ب گرمــا – جوشــی کــه در اث
ــر« بچــاپ رســیده 9- خــواب  ــام »پاســخ ناپذی ــد و در چــاپ ســوم بن ــه بع ــه در ســال 1354 ب ــس و پژوهشــگر ک ابراهیمــی داســتان نوی
شــیرین – گلــی خوشــبو برنــگ زرد یــا ســفید – ســبیل وبــروت 10- زنــخ و چانــه – جدیــت و کوشــش – واحــد شــمارش دکان 11- انبــار 
کشــتی – بــز پیــر و نــر – هــوای خنــک – آب دهــان و خــدو 12- از وســایل بــازی کــودکان – پــرورش حیوانــات اهلــی – هویــج و زردک 
ــا  ــا ب ــدران 14- داروی فراموشــکاری! – کشــوری در آفریق ــز مازن ــان – اینهــم شــهر مرک 13- ســخت و دشــوار – شــهری در اســتان اصفه
مرکزیــت ویندهــوک 15- واحــد شــمارش تــوپ و تانــک – پژوهشــی ادبــی از عبدالعلــی دســتغیب ، منتقــد و پژوهشــگر متولــد 1310 شــیراز 

عمودی:

ــگارش 1375 ، از داود الهامــی 2- فیلســوف معــروف فرانســوی و  ــی ن 1- کتاب
ــی چیــز 3-  ــام باســتانی خراســان- فقیــر و ب ــر اصــول فلســفه – ن صاحــب اث
امضــاء گذرنامــه و روادیــد – نوشــته ای را بــه مهــر و امضــای خــود زینــت دادن 
– بیابــان و فــالت 4- ثروتمنــد و دارا – دیــوان محمــد بــزرگ نیــا شــاعر متولــد 
ــع – جمــع جنیــن – طــرح  1320 تهــران – عــدل و انصــاف 5- حــرص و ول
ــی مــدارس – صفــت نیــک و خــوب 6- عصــر و  منســوخ شــده علمــی و عمل
دوره – پرهیــزکار و باتقــوا – مرتــد و بــی دیــن 7- عقــب و دنبــال – مایــوس 
ــری، از  ــف 448 قم ــی تالی ــد 8- کتاب ــده و ارادتمن ــدن – خواهن ــد ش و نومی
ابوالفضــل بیهقــی مــورخ و پژوهشــگر 9- آنچــه بــر روی انگشــتر نشــیند – نــرده 
ــه زدن  ــام – وارون ــگ وف ــوارکاران – رن ــلوار س ــکان 10- ش ــوان – نزدی دور ای
آن کنایــه از ناشــیگری اســت! 11-  تخــم مــرغ بیگانــه – جزیــره هــای بــزرگ 
ــزار – خــودم ! 12- همســایه شــمالی  ــاه و بی ــی گن و کوچــک کشــورمان – ب
– مســجدی در مشــهد مقــدس – ســیاه کوتــاه شــده ! 13- حســن صــورت و 
زیبائــی – آب ایســتاده و لجنــزار – کشــوری در آفریقــای غربــی 14- بهانــه و 

خــرده گیــری – جوشــهای ریــز روی بــدن – وارد کــردن دارو بــا ســرنگ –دویــدن 15- دفتــر شــعری ســروده 1380، از ســیروس نیــرو شــاعر 
متولــد 1309 تهــران.  
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ا د ا ر و ش ا ع ی ا ه س ر د 1
ر ا و ل ا ی ع و ا ک ن ا و ر 2
ت ف ا ر ر ب ی ا و د ی ل ک 3
ش و ل ن ا ی ک م ر ب ل و ن 4
ب س س م ن ج ی ن ک ر ا 5
ی ن ر ا ز ا ک ت ا ش ر 6
س ک ا ت گ ن ه ر س ر ی د ج 7
ت ی ی ا و ه د ن ف ا د پ ا 8
م ا ی پ ن ا و ا ت ا و ر د 9
ی ن د چ ر چ ل د ن ر ه 10
ل ک و ر پ ا ح ر ش ا پ 11
ی ر گ م ا ز ل ت س ا خ ز ا 12
و ن ی م د ی ه ا ن د و ه ی 13
ن ا ر ی ن ا ر د ا ب و د ا ی 14
ی ی ا ر و ش ا ع ب ت ک م ر ز 15
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