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یکــی از اقدامــات اساســی در ممالــک مترقــی و توســعه یافتــه ،اختصــاص امتیــازات ویــژه بــه کهــن
ســربازان و پیشکســوتان حوزههــای امنیتــی و نظامــی ایــن کشورهاســت کــه البتــه هــر چــه توســعه
یافتگــی بیشــتر باشــد بــه همــان میــزان  ،ارائــه خدمــات و در نظــر گرفتــن امتیــازات نیــز افزایــش
مییابــد.
آنهــا بــا ایــن نگــرش بــه چنیــن اقداماتــی دســت مــی زننــد کــه  «:نســل جدیــد بایــد بدانــد آســایش و
امنیــت امــروزش ،مرهــون ایثارگریهــا ،فداکاریهــا و از جــان گذشــتگی کســانی اســت کــه موقعیــت
فعلــی را بــرای او فراهــم کــرده انــد»
بــه یقیــن چنانچــه بخواهیــم صرفــً بخشــی از امتیــازات در نظــر گرفتــه شــده بــرای پیشکســوتان هــر
یــک از ارتــش هــای بــزرگ جهــان را در ایــن صفحــات بگنجانیــم ،صــد البتــه  ،نــه کل صفحــات یــک
نشــریه کامــل ظرفیــت درج همــه آنهــا را دارد و نــه در بــاور بســیاری از مــا میگنجــد!!!؟ زیــرا مــا در
ابتــدای ایــن راه متوقــف مانــده ایــم و هنــوز فرهنــگ قدردانــی (بــه معنــای واقعــی آن) در کشــورمان
نســبت بــه پیشکســوتان جهــاد و شــهادت وجــود نــدارد موضوعــی کــه در بســیاری از ممالــک دنیــا بخوبی
جــا افتــاده و هــم مــردم و هــم مســئوالن کشــورهای مذکــور بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه بــدون
حضــور و از خودگذشــتگی سربازانشــان  ،هیــچ اعتبــار و اقتــدار و اقتصــادی نخواهنــد داشــت و ایــن
بــاوری اســت کــه از ثروتمندتریــن و مشــهورترین افــراد ایــن جوامــع تــا کــم برخوردارتریــن آنهــا پذیرفتــه
و نســبت بــه آن هــم هیــچ اعتراضــی ندارنــد.
امــا در ســرزمین مــا (کــه دســت برقضــا از ابتــدای تشــکیل نظــام مقــدس ج.ا.ا  ،آمــاج انــواع حمــات
مــرزی و خرابــکاری بــوده) ،موضــوع شــکل دیگــری یافتــه اســت و بــا توجــه بــه روحیــه ایثارگــری
و نجابــت رزمندگانمــان و اینکــه ایــن رادمــردان هیــچ چشمداشــتی (همانگونــه کــه برخــی مدعیــان
بــه ســفره انقــاب دارنــد) نداشــته و نــه تنهــا در حفاظــت از میهــن و امنیــت آن در خــط مقــدم
 ،بلکــه در تمــام حــوادث طبیعــی و بالیــا نیــز اولیــن دادرس مــردم هســتند ،بــه عــوض قدردانــی،
نوعــی توقعــات نابجــا در برخــی هــم پدیــد آورده اســت!!! بگونــهای کــه بــرای مثــال :بــا کوچکتریــن
افزایــش حقــوق قانونــی و عقــب افتــاده ایــن عزیــزان ،بالفاصلــه درخواس ـتهای صنــوف دیگــر بــه رخ
کشــیده شــده و قیــاس هایــی غیــر منطقــی در تخصیــص بودجــه بــه میــان آورده میشــود و ایــن در
حالــی اســت کــه بایــد توجــه داشــت« :آن جوانــی کــه امــروز میپذیــرد تــا علــی رغــم محدودیتهــای
بســیار و شــرایط ســخت خدمتــی (در شــغل نظامیگــری) ،عزیزتریــن و گرانبهاتریــن داشــتهی خــود،
(یعنــی جانــش را) بــرای حراســت و اقتــدار کشــورش در طبــق اخــاص گــذارد ،یقینــً بــه فرماندهــان و
همســنگران پیشکســوت خــود در ایــن عرصــه نظــاره خواهــد نمــود و تــا وقتــی کــه مــی بینــد در عیــن
تحصیــات عالیــه و شــرایط ســخت و طاقــت فرســای خدمتــی ،آینــدهای پــر از مشــکالت معیشــتی و پــر

از منتگذاریهــای رنــج آور خواهــد داشــت( ،شــاید) آن روز مبــادا ،آنطــور کــه انتظــار مــی رود،
بــا مــا همــراه نشــود» !!!
صمیمانــه مــی گوییــم و بــه دور از هــر شــعارزدگی و برمبنــای واقعیــات موجــود هشــدار مــی دهیــم،
بــزرگان
ایــن راهــی کــه در پیــش گرفتــه شــده نــه در تــراز انقــاب ماســت و نــه مــورد تاییــ ِد
ِ
دلســوزمان  ...زیــرا در بحبوحــه خطــر کــه همــه در پناهگاههــا ،برخــود خواهنــد لرزیــد و عــده ای
(کــه دســت بــر قضــا حقوقهــای نجومــی گرفتــه و ســالها بــر مــا فخــر فروختــه انــد) بــه اقصــی
نقــاط دنیــا مهاجــرت خواهنــد کــرد ،امیــد همــه (پــس از عنایــات حــق تعالــی) بــه از جان گذشــتگی
ســربازانی دوختــه خواهــد شــد کــه متأســفانه تصویــری پــر از رنــج و شرمســاری از خانــواده را در
آینــه زندگــی پیشکســوتان خــود بــه چشــم دیــده و بــا تمــام وجــود لمــس شــان کــرده انــد  ...پــس
عــاج واقعــه قبــل از وقــوع نمــوده و امــروز عاقالنــه ،مدبرانــه و مســئوالنه بــه ســوی آینــده گام
برداریــم کــه بــه قــول آن شــاعر ارجمنــد:
حرف های ما هنور ناتمام ...
تا نگاه می کنی وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی:
پیش از آنکه با خبر شوی
لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود
ای دریغ و حسرت همیشگی  .....ناگهان چقدر زود دیر می شود!!.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
مدیر مسئول
علی محبی راد
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کانــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا بــا دارا بــودن
بیــش از ســیصد هــزار عضــو در سراســر
کشــور ،یکــی از گســترده تریــن و اثــر
گذارتریــن نهادهــای مردمــی اســت کــه بــه
واســطه وابســتگی آن بــه ارتــش جمهــوری
اســامی ایــران از حساســیت و اهمیــت خاصــی
برخــوردار مــی باشــد  ،فلــذا آگاهــی داشــتن
اعضــاء از ســاختار و عملکــرد کانونهــا مــی
توانــد نقــش بــه ســزایی در همراهــی و همدلــی
اعضــاء بــا کانــون مربوطــه در ارائــه خدمــات
و تســهیالت ایفــاء نمایــد .بــه همیــن جهــت
مــا در هــر شــماره اقــدام بــه معرفــی یکــی از
قســمت هــای کانــون یــا مســئولین موثــر آن
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 خواهیــم شــد ،کانونــی کــه در اســتانی
ویــژه بــا مردمــان ســخت کــوش و جوانانــی
مســتعد قــرار دارد اســتانی کــه شــهیدان
عزیــزی در خــود جــای داده و در مــرز دریایــی
مــا ،حفاظــت از منافــع کشــور را در خلیــج
همیشــه فــارس برعهــده دارد
مســئولیت کانــون اســتان بوشــهر هــم اکنــون
بــه عهــده یکــی از پیشکســوتان و جانبــازان
دوران دفــاع مقــدس کــه فــردی بــا تجربــه
 ،متخصــص و متعهــد اســت گــذارده شــده
و توانســته اســت بــا اســتفاده از تجــارب
خــود در مســیر ایجــاد وحــدت  ،یکپارچگــی
 ،توســعه و پیشــرفت کانــون بهــره گیــرد ،در
ایــن شــماره بــه حضــور جنــاب ســرهنگ
بازنشســته حیــدر رمضانــی ریاســت کانــون
اســتان بوشــهر رســیدهایم و مطالــب پیــش رو
را از ایشــان ثبــت و بــه نظــر شــما میرســانیم:

مت
مس ی ر خد
رد
معرفی رئیس کانون
اینجانــب ســرهنگ بازنشســته حیــدر رمضانــی در بهمــن
مــاه ســال  1333در یــک خانــواده کارگــری و مذهبــی
شهرســتان آبــادان بــه دنیــا آمــدم و تحصیــات دوران
ابتدایــی  ،راهنمایــی و دبیرســتان را در همیــن شهرســتان
ســپری نمــوده و در ســال  1352موفــق بــه اخــذ دیپلــم
گردیــدم
پــس از فراغــت از تحصیــل بــا عنایــت بــه عالقــه ای کــه
بــه شــغل نظامیگــری و عشــق بــه وطــن داشــتم در رســته
کنترلــر شــکاری آموزشــگاه نیــروی هوایــی اســتخدام
و در مورخــه  1354/04/01بــه پایــگاه چهــارم شــکاری
دزفــول (ایســتگاه رادار دهلــران) یکــی از فعــال تریــن
رادارهــای جنــوب غــرب ایــران منتقــل و مشــغول انجــام
وظیفــه گردیــدم و پــس از  4ســال خدمــت در دزفــول
در ســال  58بــه پایــگاه ششــم شــکاری بوشهر(ایســتگاه
رادار بوشــهر)منتقل و تــا پایــان خدمــت در یــگان بوشــهر
انجــام وظیفــه نمــودم در طــول خدمــت در یــگان بوشــهراز
ســال  58تــا  62بــه عنــوان رئیــس دایــره آمــوزش و از
ســال  62الــی  67پنــچ ســال بــه عنــوان رئیــس دایــره
ارزیابــی و یکنواختــی و از ســال  67الــی  72پنــج ســال
بــه عنــوان رئیــس دایــره اطالعــات عملیــات و از ســال
 72الــی  78بــه مــدت چهــار ســال بــه عنــوان رئیــس

عملیــات ایســتگاه رادار و ازســال  78بــه مــدت چهــار ســال بــه
عنــوان فرمانــده ایســتگاه رادار و در ســال  82پــس از ســی ســال
خدمــت صادقانــه بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل گردیــدم و در دوران
دفــاع مقــدس بــا توجــه بــه تخصــص حساســی کــه داشــتم عــاوه
برکنتــرل هواپیماهــای شــکاری و پروازهــای ایرالیــن و بالگــرد
هــای نیــروی دریایــی و هوانیــروز وشــرکت نفــت و کنتــرل آتــش
سیســتم هــای پدافنــدی ،بــه ماموریــت هــای متعــددی از جملــه
رادار جزیــره خــارک  ،بنــدر امــام  ،دزفــول و بهبهــان و بنــدر
طاهــری اعــزام شــده و درعملیــات «اولیــن پاســخ» توســط چهــار
فرونــد شــکاری  F4ازپایــگاه ششــم شــکاری بوشــهر بــه پایــگاه
هوایــی شــعیبیه عــراق بــا انجــام ســکوت رادیویــی کامــل و کنتــرل
راداری کــه جــواب دنــدان شــکنی بــه نیــرو هــای بعثــی داده شــد
و در عملیــات کمــان  99حملــه  140فرونــدی بــه تاسیســات و
پایــگاه هــای عــراق و عملیــات مرواریــد نیــروی دریایــی وعملیــات
فتــح المبیــن و بیــت المقــدس و والفجــر  8و عملیــات اســکورت
کشــتی هــای نفتکــش حضــور داشــتم .خداونــد متعــال را شــاکرم
کــه بــه بنــده توفیــق داد درپیشــبرد اهــداف ســازمان کوشــا باشــم
و بــه واســطه همیــن کوشــش و تــاش و عنایــت خداونــد وسلســه
مراتــب فرماندهــی  ،مــورد تقدیــر و تشــویق فرماندهــی محتــرم
نیــرو قــرار گرفتــه و بــه  12مــاه ارشــدیت درجــه نائــل گشــتم .در
دوران بازنشســتگی نیــز توفیــق خدمــت در کانــون بــه پیشکســوتان
و یــادگاران هشــت ســال دوران دفــاع مقــدس کــه عمــر وجوانــی
خــود را در راه تامیــن امنیــت ایــن مــرز و بــوم ســپری نمــوده
انــد بــه اینجانــب اعطــاء و از مورخــه  1388/12/18تــا کنــون در
خدمــت ایــن عزیــزان هســتم.

وضعیت کانون استان بوشهر
کانــون بازنشســتگان اســتان بوشــهر بــه مرکزیــت شهرســتان
بوشــهر در ســال  1370تاســیس و مشــغول خدمــت رســانی بــه
پیشکســوتان مــی باشــد .ایــن کانــون تــا قبــل از انتصــاب اخیــر
فاقــد مــکان مســتقل بــوده و در مــکان هــای اســتیجاری خدمــت
رســانی مــی نمــود کــه در ســال  1389بــا تــاش رئیــس کانــون و
همــکاری و تعامــل بســیار شایســته امیــر دریــادار حســین اشــرفی
ارشــد نظامــی آجــا دو بلــوک از منــازل ســازمانی شــهرک فضیلــت
بــه مســاحت  400متــر مربــع بــه مبلــغ  120میلیــون تومــان
خریــداری و ســند بــه نــام کانــون صــادر گردیــده اســت و در حــال
حاضــر ارزش افــزوده زمیــن بالــغ بــر  10میلیــارد تومــان مــی باشــد
شــایان ذکــر اســت ســاختمان کانــون در دو بلــوک و چهــار واحــد
آپارتمــان کــه مســاحت هــر واحــد  100متــر مربــع مــی باشــد کــه
در حــال حاضــر دو واحــد بــه عنــوان مهمانســرای خانوادگــی و یــک
واحــد بــه عنــوان اداری کانــون و یــک واحــد بــه عنــوان انبــار و
آسایشــگاه ســربازان بهــره بــرداری مــی شــود و جمعیــت اعضــای
تحــت پوشــش کانــون  4727نفــر بــوده کــه در شــهر هــای بوشــهر،
دشــتی و تنگســتان و جزیــره خــارک و روســتاهای اطــراف ســکونت
دارنــد .کــه توســط همــکاران مشــروحه ذیــل بــه پیشکســوتان
خدمــت رســانی انجــام مــی گــردد.

-1ســروان ب حســن شوشــتری نــژاد در ســمت جانشــین
و مســئول امــور مالــی و حســابداری
-2ســتوانیکم ب غالمرضــا پــور محمــد در ســمت متصــدی
امــور اداری و رفاهــی

وضعیت کانون تابعه استان
کانــون تابعــه اســتان کانــون برازجــان مــی باشــد کــه
تعــداد 820عضــو دارد و اعضــای تحــت پوشــش در
شــهرهای برازجــان  ،گنــاوه و دیلــم و روســتاهای اطــراف
ســکونت دارنــد  .ریاســت کانــون برازجــان را ناوبانــدوم ب
اســماعیل ســلیمی فــرد بــه عهــده دارنــد و ســاختمان
در مالکیــت کانــون بازنشســتگان آجــا و در زمینــی بــه
مســاحت  170متــر مربــع بــا زیــر بنــای  118متــر مربــع
ســاخته شــده اســت و دارای  3بــاب اتــاق هــر کــدام 15
متــر مربــع و یــک ســالن  40متــری و 37متــر مربــع حیــاط
مــی باشــد.

اقدامات عمده کانون
 -1انجــام دیــدار چهــره بــه چهــره رئیــس کانــون بــا اکثــر
اعضــای تحــت پوشــش
 -2عیــادت و دلجویــی از بیمــاران صعب العالج وســالمندان
و فرزنــدان معلــول بــه صورت حضوری و اســتماع مشــکالت
آنــان و ارســال اســامی نفــرات ذینفــع بــه مدیریــت ســابا
اســتان جهــت اقــدام در کمیســیون معســرین
 -3شــرکت منظــم در کمیســیون نیازمنــدان و بررســی
و رســیدگی بــه  148پرونــده از اعضــای ذینفــع کــه
هزینــه درمانــی مــازاد داشــته و کمــک بالعــوض از 500
هــزار تومــان تــا یــک میلیــون تومــان بــه صــورت ماهانــه
و همچنیــن پرداخــت وام قــرض الحســنه  10میلیــون
تومانــی بــه تعــدادی از آنــان
 -4ارتبــاط تلفنــی بــا بیمــاران کرونایــی و خانــواده آنــان و
اطــاع از وضعیــت جســمی و روحــی آنــان
 -5پرداخــت انــواع وامهــای قــرض الحســنه توانمند ســازی
 ،صنــدوق الغدیــر  ،وام جعالــه بانــک ســپه و تجــارت بــه
اکثــر متقاضیــان
 -6پرداخــت ســه مرحلــه وام ودیعــه مســکن بــه اعضــای
وابســته فاقــد مســکن و مســتاجر از طریــق معاونــت طــرح
و برنامــه کانــون مرکــز بــه تعــداد  101نفــر
 -7اختصــاص  32قبضــه ســاح شــکاری برابــر ســهمیه
واگــذاری از کانــون مرکــز بــا انجــام قرعــه کشــی بیــن
اعضــای متقاضــی
 -8تعییــن رابــط بیمارســتانی در پایــگاه هوایــی و پایــگاه
دریایــی بنــا بــه تدبیــر امیــر ریاســت محتــرم کانــون آجــا
 -9اخــذ بیــان مراجعیــن بــه بیمارســتان و ارســال آمــار
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بــه صــورت ماهانــه بــه کانــون مرکــز
 -10شــرکت در مراســم تدفیــن و ترحیــم پیشکســوتان متوفــی و بســتگان
درجــه یــک آنــان بــا چــاپ بنــر و لــوح تســلیت و راهنمایــی الزم در مــورد
حقــوق مســتمری و بیمــه عمــر آنــان
 -11پیگیــری وضعیــت معیشــتی بازنشســتگان از کانــال هــای مختلــف از
جملــه دیــدار بــا نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســامی وســایر
مســئولین مرتبــط
 -12ثبــت نــام فرزنــدان بیــکار بازنشســتگان و معرفــی تعــدادی از آنــان بــه
شــرکت هــا و شــهرک هــای صنعتــی و همچنیــن پرداخــت وام اشــتغال بــه
دارنــدگان مــدرک فنــی و حرفــه ای از  25الــی  50میلیــون تومــان
 -13دیــدار صمیمــی بــا امیــر فرماندهــی محتــرم کل آجــا بــه همــراه 10
نفــر از پیشکســوتان و فرماندهــان دوران دفــاع مقــدس و ارائــه گزارشــی
از وضعیــت و اقدامــات انجــام شــده کانــون وشــرکت در ضیافــت شــام بــه
میزبانــی فرماندهــی منطقــه پدافنــد هوایــی جنــوب کــه درپایــان یــک عکس
دســته جمعــی گرفتــه شــد ،همــراه بــا اهــداء یــک جلــد کتــاب ســخنان
مقــام معظــم رهبــری بــه همــراه کارت هدیــه
 -14شــرکت در جلســه هــم اندیشــی فرماندهــان ســازمانهای لشــکری
مســتقر در اســتان بــا حضــور امیــر فرماندهــی کل آجــا و صــرف شــام بــه
میزبانــی فرماندهــی محتــرم پایــگاه هوایــی
 -15دیــدار بــا فرماندهــان یــگان هــای ســرزمینی مســتقر در اســتان (هوایــی
– پدافنــد – دریایــی ) بــه صــورت ماهانــه و گــزارش اقدامــات کانــون
 -16اهــداء بســته هــای بهداشــتی و معیشــتی بــه پیشکســوتان نیازمنــد بــا
حمایــت مدیــر کل محتــرم ســاتا اســتان و فرماندهــان یــگان هــای ســرزمینی
 -17بهــره منــدی از امکانــات رفاهــی یگانهــای ســرزمینی شــامل اســتخر
،ســالن ورزشــی و تــاالر پذیرایــی
 -18شــرکت در مراســم تودیــع و معارفــه فرماندهــان جدیــد و قدیــم یــگان
هــای ســرزمینی بــا اهــداء لــوح و کادو
 -19رنــگ آمیــزی دیــوار هــای داخلــی حیــاط و مهمانســرا و درب هــای
ورودی و پنجــره هــای فلــزی کانــون بــا اســتفاده از نیروهــای تأسیســاتی
فرماندهــی محتــرم پدافنــد هوایــی
 -20اجــرای ســنگ نمــای دیــوار بیــرون و مهمانســرای کانــون بــه متــراژ 40
متــر مربــع بــا مصالــح و نیــروی مربوطــه و گل کاری و نصــب چــراغ باغچــه
در حیــاط کانــون بــا هزینــه یکــی از پزشــکان متخصــص خیــر عضــو کانــون
بنــام ناخــدا یکــم پزشــک بازنشســته احمــد عــرب کیــا ،بــه ارزش تقریبــی
 30میلیــون تومــان
-21برگــزاری مســابقات ورزشــی منطقــه ای و اعــزام پیشکســوتان در ســه
مرحلــه بــه اســتان هرمــزگان و فــارس
-22برگــزاری جلســات متعــدد بــا مدیــر کل محتــرم ســاتا در مورد مشــکالت
درمانی و معیشــتی پیشکســوتان
-23برگــزاری جلســه روســای کانــون هــا بــا مدیــر کل فروشــگاه اتــکا
پیرامــون واگــذاری لــوازم خانگــی اقســاطی و اقــام ســوپری
-24شــرکت در جلســات ویدئــو کنفرانســی بــا رئیــس ســازمان بازنشســتگی
ن.م و مســئولین خدمــات رفاهــی پیرامــون اختصــاص وام اشــتغال و افزایــش
وام ازدواج فرزنــدان
-25صــدور گواهــی ایثارگــری جهــت فرزنــدان وظیفــه پیشکســوتان در
خصــوص انتقــال بــه محــل ســکونت والدیــن
-26اعــزام دســته جمعــی بازنشســتگان جانبــاز و معســر در  2مرحلــه بــا

اتوبــوس بــه شــاه چــراغ شــیراز جهــت زیــارت وســیاحت و اســکان در هتــل
 4ســتاره بــا صــرف صبحانــه  ،نهــار  ،شــام بــه مــدت  3روز بــا رعایــت
پروتــکل هــای بهداشــتی
-27واگــذاری  128دســتگاه منــزل ســازمانی در پایــگاه هوایــی و پدافنــد
هوایــی و  218دســتگاه در پایــگاه دریایــی و  20دســتگاه در پایــگاه دریایــی
جزیــره خــارک بــا اخــذ معرفــی نامــه از کانــون و همــکاری و تعامــل بســیار
شایســته فرماندهــان یگانهــای ســرزمینی و ارســال اســامی آنــان بــه بازرســی
و معاونــت طــرح و برنامــه کانــون مرکــز
-28دیــدار و سرکشــی از پیشکســوتان آجــا در منــزل بــه صــورت فصلــی بــا
پشــتیبانی مالــی فرماندهــان یگانهــای ســرزمینی و حضــور آنــان در منــازل
کــه تاثیــر بــه ســزایی در روحیــه پیشکســوتان داشــته اســت.
-29احــداث پارکینــگ بــه ابعــاد  5متــر طــول و  4متــر عــرض بــا حمایــت
و همــکاری پایــگاه هوایــی بوشــهر و نــاوگان دریایــی هفتــم آذر کــه بــرآورد
هزینــه آن مبلــغ  15میلیــون تومــان مــی باشــد.
-30برگــزاری چهــار مرحلــه تــور دریایــی بــا کشــتی هــای مبلــه
مســافرتی(قبل از شــیوع کرونــا) و اجــرای برنامــه هــای شــاد و متنــوع همــراه
بــا موســیقی زنــده «نــی انبــان» کــه در هــر مرحلــه  100خانــواده همــراه
بــا پذیرایــی میــوه و شــیرینی و نهــار حضــور داشــته انــد کــه باعــث شــادی
آنــان گردیــده اســت.
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بــه لطــف الهــی در ایــن چند ســال کــه مســئولیت کانــون بازنشســتگان
اســتان بوشــهر را بــه عهــده دارم ،رابطــه بســیار صمیمــی و خوبــی
بیــن اعضــاء و مســئولین کانــون ایجــاد گردیــده اســت وسیاســت ایــن
کانــون نیــز بــر مبنــای رفتــار عزتمندانــه و درخــور شــأن مراجعیــن
محتــرم و پیگیــری و اقــدام ســریع در تأمیــن خواســته هــای آنــان
در حــد مقــدورات بــوده اســت کــه در همیــن جــا از کارکنــان خــدوم
ایــن کانــون کــه بــا صبــوری و ایثــار در ایــن جهــت تمــام تــاش
خــود را بــکار بســته انــد تشــکر و قدردانــی مــی نمایــم و همچنیــن
ازفرماندهــی محتــرم کل آجــا امیــر سرلشــکر ســید عبدالرحیم موســوی
و ریاســت محتــرم کانــون آجــا امیــر ســرتیپ علــی محبــی راد کــه از
بــدو قبــول مســئولیت ،شــبانه روز زحمــت کشــیده و تحوالتــی اساســی
در کانونهــا بوجــود آورده نهایــت تشــکر را دارم .از همــکاری مدیــران
ومعاونیــن محتــرم ســتاد کانــون مرکــز کــه نهایــت همــکاری بــا ایــن
کانــون داشــته انــد تشــکر وقدردانــی مــی نمایــم و ضمنــا» از ســردبیر
محتــرم نشــریه شایســتگان و ســایر عوامــل کــه در انعــکاس فعالیــت
هــای کانــون هــای تابعــه تــاش و کوشــش مــی نماینــد کمــال تشــکر
و قدردانــی را دارم و از درگاه خداونــد متعــال ســامتی و توفیــق روز
افــزون بــرای آنــان و کلیــه خدمتگــزاران صدیــق بــه نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی ایــران تحــت زعامــت مقــام معظــم رهبری(مدظلــه
العالــی) و فرماندهــی کل قــوا مســئلت مــی نمایــم .
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ســرهنگ بازنشســته زرهــی ســتاد بهــزاد تیــرداد در آذر  1327در اصفهــان بــه دنیــا آمــد و تحصیــات ابتدایــی و متوســطه خــود
را در آنجــا و ســپس دبیرســتان نظــام تهــران بــه پایــان رســاند .پــس از موفقیــت در کنکــور ورودی دانشــکده افســری در ســال
 1346بــه دانشــکده افســری آلمــان اعــزام و پــس از ســه ســال تحصیــات و طــی دوره هــای تخصصــی رســته زرهــی ،رنجــر
و چتربــاز بــه درجــه ســتواندمی نایــل گردیــد .وی ضمــن خدمــت در نقــاط مختلــف کشــور ،دورههــای مقدماتــی زرهــی را در
آلمــان و مرکــز زرهــی شــیراز و دوره عالــی زرهــی را در فــورت ناکــس ایــاالت متحــده و دوره سیســتمهای الکترونیــک تانــک
چیفتــن را در دانشــگده ردینــگ انگلیــس و همچنیــن دوره فرماندهــی و ســتاد را نیــز در دانشــکده نزاجــا (نیــروی زمینــی ارتــش
جمهــوری اســامی) بــه اتمــام رســانده اســت.
نامبــرده ســالیانی در دانشــکده زرهــی شــیراز و دانشــکده فرماندهــی و ســتاد تهــران بــه تدریــس اشــتغال داشــته و در
مســئولیتهای افســر عملیــات لشــگر؛ سرپرســت گــردان تانــک ،جانشــین و همچنیــن فرمانــده تیــپ زرهــی در جبهههــای
جنــگ علیــه نیروهــای بعثــی صــدام خدمــت نمــوده و در طــول جنــگ تحمیلــی نیــز در ماموریــت هــای مختلفــی بــه کشــورهای
کــره ،اتریــش و اســپانیا اعــزام گردیــد.
وی بــا توجــه بــه تســلط بــه چنــد زبــان و ســوابق ماموریــت در نیروهــای صلــح ســازمان ملــل در ویتنــام جنوبــی ،در خاتمــه
جنــگ و آتــش بــس ،مســئولیت ســازماندهی نیروهــای صلــح آن ســازمان را در خــط آتــش بــس بیــن نیروهــای جمهــوری
اســامی و ارتــش بعثــی عــراق بــه عهــده داشــت .پــس از بازنشســتگی وی در جبهــه صنعــت کشــور بــه کارآفرینــی و همچنیــن
در جبهــه آمــوزش بــه تحقیقــات قرآنــی خــود ادامــه مــی دهــد .کتــاب فــوق اولیــن جلــد از ســری کتابهــای آمــوزش ســمعی
و بصــری قــرآن کریــم مختــص جــزء  30بــوده و جلدهــای بعــدی در مــورد جــزء هــای دیگــر قــرآن کریــم نیــز توســط وی در
دســت اقــدام مــی باشــد.

ویژگیهای برجسته کتاب:
درج معانی همه لغتهای آیات در زیر آنها
ترجمه ،تفسیر و تأویل آیات  37سوره های کوتاه جزء  30قرآن
زمــان ،مــکان ،شــأن نــزول  ،حادثــه احتمالــی تاریخــی گــروه آیــات نــازل
شــده
درج حداقــل  4ترجمــه تطبیقــی ،مضمونــی و منظــوم (شــعر ) بــه جــای تنهــا
یــک ترجمــه بــرای هــر آیــه
شــرح کلمــات آیــات شــامل ریشــه آنهــا ،معنــی فارســی ،برخــی لغــت هــای
هــم ریشــه و ...
تبیین برخی از تفسیرهای مفسران صاحب نام
توضیــح واژههــای مهــم قــرآن ماننــد تدبــر ،تفســیر  ،تأویــل ،تدبیــر،
متشــابهات ،ناســخ ،منســوخ و ...
فرهنــگ و ســنتهای اعــراب در آســتانه بعثــت و گاه شــمار ســیره رســول
خــدا (ص)
مراتب تجلیات الهی (خلقت و هستی شناسی برگرفته از قرآن حکیم)
شرح اسماء الحسنی مشتمل بر  99نام زیبای الهی و آیه های مرتبط
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نشــریه شایســتگان :ضمــن تجلیــل و تقدیــر از تــاش بــی وقفــه ایــن
پیشکســوت گرانقــدر ،از درگاه ایــزد یکتــا بــرای ایشــان ســامتی ،موفقیــت و ســربلندی مســئلت مــی نمایــد.

پیشکسوت ورزشی
ناواستوار دوم بازنشسته محمد زمانی

ناواســتوار دوم بازنشســته محمــد زمانــی متولــد  1344شهرســتان قوچــان
مــی باشــد .وی از همــان دوران کودکــی و نوجوانــی بــه ورزشــهای رزمــی
عالقــه شــدید داشــته و بــه همیــن دلیــل پــس از فــارغ التحصیلــی در
ســال  1363بــه اســتخدام نیــروی دریایــی ارتــش در رســته تــکاوری
در آمــده و پــس از طــی دوره هــای آموزشــی تــکاوری در منجیــل بــه
تیــپ تفنگــداران پایــگاه دریایــی منطقــه دوم بوشــهر منتقــل و اغلــب
در ماموریتهــای جزایــر در دوران جنــگ تحمیلــی شــرکت مــی نمــوده
اســت .نامبــرده عــاوه بــر حرفــه نظامیگــری در رشــته هــای ورزشــی
بویــژه کاراتــه و دوچرخــه ســواری نیــز فعالیــت گســترده ای داشــته اســت
و موفــق بــه دریافــت چندیــن مقــام ورزشــی در رشــته کاراتــه در ســطح
نیــروی دریایــی منطقــه دوم و اســتان بوشــهر گردیــده اســت.
مشــارالیه در ســال  67در ماموریــت ســکوی  ACاز ناحیــه گــوش مجــروح
و بــه همیــن علــت در ســال  1379بــا  17ســال خدمــت بــه افتخــار
بازنشســتگی نائــل گردیــد .وی هــم اکنــون ســاکن شهرســتان شــیروان
در اســتان خراســان شــمالی مــی باشــد و در رشــته دوچرخــه ســواری
پیشکســوتان فعالیــت مــی نمایــد.
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* عناوین ورزشی کسب شده در دوران خدمت و
بازنشستگی
-1مقــام ســوم مســابقات کاراتــه نیــروی دریایــی ارتــش و دریافــت دیپلــم
قهرمانــی ســال 1369
 -2مقام دوم مسابقات کاراته نیروی دریایی ارتش سال 1370
 -3مقــام دوم مســابقات کشــوری کاراتــه در بوشــهر و دریافــت حکــم
قهرمانــی ســال 1372
 -4کســب مــدال برنــز مســابقات اســتانی کاراتــه اســتان بوشــهر ســال
1373
-5مقام سوم دوچرخه سواری شهرستان شیروان سال 1393
-6مقــام اول مســابقات دوچرخه ســواری پیشکســوتان شهرســتان شــیروان
سال 1393
 -7مقــام اول مســابقات دوچرخــه ســواری پیشکســوتان شهرســتان
شــیروان ســال 1394
نشریه شایستگان :برای این پیشکسوت ورزشکار گرانقدر موفقیت روزافزون و سعادت و سربلندی آرزومندست.

شایستگان

ازدواج باید عاقالهن باشد یا عاشقاهن؟

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
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شــنیدید میگوینــد تــا بــا کســی همســفره یــا همســفر
نشــوید نمیشناســیاش! در مــورد ازدواج هــم بایــد
گفــت تــا باکســی زیــر یــک ســقف نرویــد نمیتوانیــد
او را صددرصــد بشناســید؛ بــرای داشــتن یــک ازدواج
موفــق و بــا آرامــش شــناخت اولیــه ،تحقیقــات محلــی
و مشــاوره قبــل از ازدواج ازجملــه مراحلــی اســت کــه
هنــگام انتخــاب همســر بایــد بــه آن توجــه داشــت امــا
اگــر از جوانــان امــروزی در رابطــه بــا ازدواج نظرخواهــی
کنیــد قریــب بهاتفــاق عنــوان خواهنــد کــرد کــه عشــق
و عالقــه یکــی از مالکهــای اصلــی در ازدواج اســت
و گاهــی افــراد تنهــا از روی عــادت بــه یکدیگــر و نــه
از روی عشــق و عالقــه بهقــدری بــه یکدیگــر وابســته
میشــوند کــه قــدرت فکــر کــردن بــر روی مســائل مهــم
ازدواج را ندارنــد و بــه قولــی کورکورانــه ازدواج میکننــد امــا بعــد از رفتــن زیــر یــک ســقف متوجــه خواهنــد شــد کــه ازدواج
چیــزی فراتــر از عشــق و عاشــقی اســت.
ازدواج یعنــی انتخــاب یــک شــریک همهجانبــه لــذا اینکــه چگونــه همســر آیندهمــان را انتخــاب کنیــم بســیار مهــم اســت؛ عاشــقانه
یــا عاقالنه؟!
اگــر شــما قــرار باشــد چنــد میلیــون پــول را باکســی شــریک شــوید مســلما ً بــدون فکــر و منطــق چنیــن کاری نخواهیــد کــرد حــال
بــرای یــک شــراکت مادامالعمــر و همهجانبــه ی ازدواج چگونــه میتــوان تنهــا بــه لرزیــدن دلــی اکتفــا کــرد؟! البتــه از طرفــی
نمیتــوان انتظــار داشــت کــه بــدون عالقــه هــم پــای ســفره ی عقــد بنشــینید پــس جایــگاه عشــق و عقــل در ازدواج کجاســت؟
مَث َلــی کــه مــی گویــد عاقالنــه انتخــاب کنیــد و عاشــقانه زندگــی کنیــد تــا چــه انــدازه درســت اســت؟

ازدواجهای عاقالنه بدون عشق و عالقه

شایستگان

گاهــی شــما بــا یــک انتخــاب کام ـ ً
ا عاقالنــه پیــش میرویــد و کســی را میبینیــد و ازنظــر عقالنــی میپســندید
تدیــن ،تحصیــات ،فرهنــگ،
منتهــا کششــی نســبت بــه او نداریــد؛ درواقــع عقــل شــما فــرد مقابــل را ازنظــر ظاهــرّ ،
ســن و ...تأییــد میکنــد امــا شــما جــذب طــرف مقابلتــان نمیشــوید آیــا در ایــن صــورت میتوانیــد بــا ایــن
فــرد ازدواج کنیــد؟
مشــاور و روانشــناس خانــواده در پاســخ بــه ایــن ســؤال میگویــد :در ازدواج کــردن بیرحــم باشــید و بــه خاطــر
دلســوزی و ترحــم باکســی ازدواج نکنیــد تــا زمانیکــه آن
عشــق و عالقــه ایجــاد شــود .اگــر شــما بــا فــردی روبــرو
شــدید کــه تمــام مالکهــای موردنظــر شــما را داراســت
امــا هیــچ حــس و عالقــه و کششــی نســبت بــه او نداریــد
دســت نگهداریــد و اجــازه دهیــد تــا رابطــه و شــناخت
شــما بــرای ماههــا ادامــه پیــدا کنــد تــا ببینیــد کــه آیــا
بیــن شــما عالقــه ایجــاد میشــود .ســعی کنیــد زمــان
بیشــتری را بــرای شــناخت همدیگــر بگذاریــد.

ازدواجهای عاشقانه بدون عقل و منطق
یکــی از باورهــای غلــط بعضــی از جوانــان بــرای ازدواج این اســت کــه حتمًا
بایــد قبــل از ازدواج عاشــق هــم باشــند تــا بتواننــد زندگــی خوبــی داشــته
باشــند امــا در اکثــر مــوارد چنیــن ازدواجهایــی کــه بــا دوســتی قبلــی و
عشــق آتشــین آغــاز میشــود بــا تــب ســرد بــه پایــان میرســد چراکــه
آنهــا احساســی تصمیــم میگیرنــد و شــناخت درســتی از تفاوتهــای
خــود و فــرد مقابــل ندارنــد؛ در اصــل عشــق ،خوشبینــی و بیمنطقــی را
در دختــر و پســر تقویــت میکنــد درحالیکــه زندگــی زیــر یــک ســقف
واقعیــت اســت و بــا شــناخت واقعــی دختــر و پســر ســروکار دارد .اگــر
شــما عاشــقانه کســی را دوســت داریــد بــا او ازدواج نکنیــد ،صبــر کنیــد
تــا شــناخت کافــی را نســبت بهطــرف مقابــل بــه دســت آوریــد .بایــد بدانیــد کــه عشــق و عالقــه بهتنهایــی کافــی
نیســت و ممکــن اســت بعــد از مدتــی هورمونهــای مربــوط بــه عشــق مثــل آکســی توســین ،دوکامیــن و..فروکــش
کنــد و قطعــً چنیــن اتفاقــی خواهــد افتــاد .اینهــا هورمونهایــی هســتند کــه طبــق تحقیقــات در  5-4ســال اول
ازدواج بــه پایینتریــن حــد خــود میرســند و بیشــترین میــزان طــاق هــم دقیقــً در همیــن 4-3و  5ســال ازدواج
اســت؛ بنابرایــن هــم عقــل و هــم دل دو بــال پــرواز مــا بــرای یــک زندگــی مشــترک زیبــا خواهــد بــود پــس باعقــل
انتخــاب کنیــد و بــادل خــوش باشــید.
ممکــن اســت شــما در انتخــاب دو گزینــه دچــار مشــکل شــوید مثـ ً
ا شــما عاشــق فــردی میشــوید کــه دیوانـهوار
دوســتش داریــد و همزمــان بــا فــردی روبــرو میشــوید کــه بــه معیارهــای شــما نزدیکتــر اســت امــا او را
بهشــدت نفــر اول دوســت نداریــد در ایــن صــورت شــما بــا فــردی ازدواج کنیــد کــه ســالمتر اســت .ممکــن اســت
شــما آن عشــق آتشــین را تجربــه نکنیــد امــا در عــوض رابطــه ی زیباتــر و ســالمتری خواهیــد
داشــت .در حالــت اول شــما لحظــات عاشــقانه ی بینظیــری را تجربــه میکنیــد امــا زود ایــن
عشــق فروکــش میکنــد .ازدواج عاشــقانه درســت مثــل بــازی کــردن در شــهربازی میمانــد کــه
اول بــازی سرشــار از هیجــان و شــادی هســتید امــا چنــد دقیقــه بعــد بــه
شــما در چنــد دقیقــه ِ
شــما میگوینــد بــازی تمــام شــد و دیگــر از آن هیجــان خبــری نیســت.
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بنابرایــن تنهــا راه بــرای دســت یافتــن بــه یــک ازدواج خــوب
و موفــق تعــادل و تــوازن بیــن کشــشهای احساســی و

تصمیمگیــری منطقــی اســت.

شایستگان

چگونه فردی سنگین ،باوقار و متین باشیم؟

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
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شایستگان

فــرد باوقــار ویژگــی هایــی دارد کــه او را از دیگــران متمایــز مــی کنــد .ایــن خصوصیــات چــه خصوصیاتــی اســت
و یــک فــرد چطــور مــی توانــد از ایــن ویژگــی هــا برخــوردار باشــد؟ بــرای آنکــه شــما هــم بتوانیــد یــک فــرد
شــخیص ،ســنگین و جــذاب باشــید مــی توانیــد مــوارد زیــر را در نظــر داشــته باشــید ،تــا از خصوصیــات ویــژه یــک
فــرد متیــن و افــراد بــا شــخصیت برخــوردار شــوید.

 -۱کمتر حرف بزنیم

 -۳با صدای بلند نخندیم

ایــن بــدان معنــا نیســت کــه حــرف نزنیــم و یا
ســرمان در الک خودمــان باشــد .بلکــه هرجــا
نیــاز بــه صحبــت کــردن بــود خــود را نشــان
داده و نظــر خــود را بیــان کنیــم .متاســفانه
بعضــی افــراد اینطــور برداشــت مینماینــد
کــه کــم گویــی یعنــی هیچگویــی و همیــن
امــر باعــث منــزوی شــدن و دور شــدن از
اجتمــاع میگــردد.

خنــده بــا صــدای بلنــد شــخصیت انســان را زیــر ســوال میبــرد.
هیــچ انســان گرانمایــهای را نخواهیــد دیــد کــه بــا صــدای بلنــد
بخنــدد .خندیــدن بــا صــدای بلنــد و یــا قهقهــه زدن باعــث جلــب
توجــه دیگــران شــده و بــا توجــه بــه اینکــه دیگــران نمیداننــد
مطلــب شــما چقــدر خنــدهدار اســت ،باعــث ســوء برداشــت آنهــا
میشــود.

 -۲قبل از شروع صحبت حداقل ۳۰
ثانیه فکر کنیم
فکــر کــردن قبــل از شــروع صحبــت هــر
چنــد کــم و کوتــاه باعــث گزیدهگویــی شــده
و از هرگونــه الف زدن و همچنیــن بیهــوده
گویــی و بــا عجلــه صحبــت کــردن جلوگیــری
میکنــد .حتمــا دیدهایــد افــرادی کــه پــس
از شــنیدن حرفــی یــا ســوالی مــدت زمانــی
کوتــاه آنــرا حالجــی نمــوده و ســپس بیــان
مینماینــد و اکثــر اوقــات جــواب آنهــا بســیار
متیــن و درســت اســت و هیــچ جــای ایــراد
نیســت .امــا امــان از افــرادی کــه آنچــه بــه
ذهنشــان میآیــد را بیــان مینماینــد ،بــدون
اینکــه حتــی لحظــهای در مــورد آن فکــر
کننــد .بــه اصطــاح بــا صــدای بلنــد فکــر
میکننــد و اکثــر اوقــات حرفهایــی میزننــد
کــه باعــث پشیمانیشــان میگــردد .فکــر
کــردن آســان اســت .تمریــن کنیــم.

 -۴لبخند بزنیم
یــک لبخنــد کوچــک باعــث جــذب میشــود .هــر انســان دارای
کــودک درونــی اســت کــه آن کــودک درون بــه آنچــه کــه خــود
بخواهــد جــذب میشــود چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم .اخــاق
کــودک درون دقیقــا ماننــد کــودکان اســت و بــه چیزهــای زیبــا
عکــس العمــل مثبــت نشــان میدهــد .پــس همانطــور کــه یــک
کــودک جــذب یــک لبخنــد میشــود ،مــا نیــز جــذب چهرههــای
بشــاش و خنــدهرو میشــویم .همچنیــن لبخنــد باعــث زیباشــدن
چهــره میشــود.

 -۵در امور دیگران دخالت نکنیم
برایتــان چقــدر پیــش آمــده کــه بــا تلفــن همــراه و یــا حضــورًا بــا
شــخصی دیگــر صحبــت میکــردهایــد کــه دقیقــا پــس از پایــان
صحبــت ،یــک نفــر دیگــر آمــده و گفته “چــی شــده؟ حتمــا برایتان
پیــش آمــده اســت کــه ایــن قضیــه کمــی باعــث تنفــر شــما شــده
اســت .امــور دیگــران بــه مــا ربطــی نــدارد زیــرا اگــر ربــط داشــت،
یشــد .دخالــت در امــور دیگــران
بــا مــا نیــز در میــان گذاشــته م 
باعــث دفــع آنهــا شــده و نوعــی دورشــدن را ایجــاد مینمایــد .زیــرا
بــا توجــه بــه شــناختی کــه افــراد از شــخص فضــول دارنــد ،از رفــت
و آمــد و حتــی صحبــت مقابــل وی خــودداری میکننــد.

تجربــه تــر نشــان مــی دهــد ،زمینــه ای مناســب
 -۶شوخ طبع باشیم ولی بسیار بسیار کم شوخی بــرای صمیمیــت اســت .البتــه ســکوت ناشــی از تــرس
کنیم
و عــدم اعتمــاد بنفــس ،باعــث کاهــش جذابیت اســت.
همچنیــن نــرم و بــا مالیمــت صحبــت کنیــم چراکــه
شــوخی هرقــدر هــم کوچــک میتوانــد باعــث رنجــش شــود جیــغ ،داد و هــوار ،بلنــد صحبــت کــردن و خشــن و
مگــر اینکــه ایــن شــوخی بــا فکــر قبلــی و بررســی بیــان شــده عصبــی بــودن باعــث قطــع اعتمــاد مــردم مــی شــود.
و یــا انجــام شــود .مثــا شــوخیهایی کــه بــا شــخصیت افــراد
رابطــه دارد باعــث قتــل شــخصیت میشــود .شــوخی اگــر
 -۱۰فرد محترمی باشیم
در حــد یــک لبخنــد کوچــک و ملیــح باشــد ،بســیار شــیرین
اســت و نــه بیشــتر .شــوخی زیــاد انــرژی ذهنــی را کاســته و بــه خــود و دیگــران احتــرام بگذاریــم .بــی ادبــی در
جذابیــت را از بیــن مــی بــرد .چراکــه شــوخی بتدریــج پــرده کالم و گفتــار و رفتــار از جذابیــت مــی کاهــد .بایــد
هــای حرمــت را پــاره کــرده و کــم کــم موجــب بــی احترامــی در ظاهــر آراســته و در باطــن وارســته بــود .شــخص
مــی شــود .بــا ایــن حــال تبســم بــه چهــره جذابیتــی عمیــق مــودب و متیــن و محتــرم بــی تردیــد جــذاب تــر از
مــی بخشــد .در تبســم ســنگینی و متانــت مــوج مــی زنــد بــی ادبــان اســت .هتاکــی و ناســزا گفتــن حتــی بــه
ولــی در خنــده زیــادی و شــوخی ســبکی و کاهــش جذابیــت افــراد بدصفــت و بــی شــخصیت و همچنیــن تحقیــر
نهفتــه اســت.
و تمســخر و غیبــت و بدگویــی مخالــف بــا احتــرام

 -۷آنچه هستیم باشیم
از بیــان حرفهــای بیهــوده و دروغ و بــزرگ کــردن خــود
بپرهیزیــم .آنچــه کــه هســتیم باشــیم بــه ایــن معنــا کــه خــود
را بزرگتــر از آنچــه هســتیم جلــوه ندهیــم و ســعی نکنیــم خود
را بــه زور در دل مــردم جــای دهیــم.

 -۸به وضع ظاهری خود برسیم

اســت.

 -۱۱در رفتار و کالم قاطعیت داشته باشیم

13

سســت عنصــر نبــودن و پــای تصمیمــات و تعهــدات
مانــدن موجــب جذابیت اســت .افــرادی که شــخصیتی
قاطــع دارنــد هدفهــای مشــخص و ارزشــهای معیــن
و برنامــه هــای مدونــی دارنــد و بالاســتثنا جذابنــد.
قــدرت “نــه” گفتــن بــه درخواســت هــای بــی ارزش
دیگــران موجــب رویــش جذابیــت اســت .بعضــی افــراد
خــود را فــدای ایــن و آن مــی کننــد و هــرکار مثبــت
یــا منفــی را قبــول میکننــد و اینطــور مــی خواهــد در
دل دیگــران رخنــه کننــد کــه نمــی شــود .جذابیــت
یعنــی مصمــم بــودن و قاطعیــت در رفتــار و گفتــار.

یکــی از عواملــی کــه باعــث تاثیرگــذاری در بیــن ســایرین
میشــود ،خــوش لباســی ،خوشــبویی و خــوش صورتــی اســت.
مطمئنــا هیــچ کــس دوســت نــدارد بــا شــخصی کــه دهــان
او بــوی بــد میدهــد و یــا لباســش پــاره اســت هــم صحبــت
شــود .ضمــن اینکــه هماهنگــی و پاکیزگــی ناخــودآگاه باعــث
جــذب مــردم مــی شــود .البتــه بایــد دقــت شــود کــه لبــاس  -۱۲مراقب امیال و غرایز شخصی خود
هــای عجیــب و غریــب باعــث جــذب نمــی شــود .تمیــزی
باشیم
و اطــوی لبــاس ،موهــای مرتــب ،دهــان خوشــبو مجــذوب
کننــده اســت .امــا آراســتگی ظاهــری فقــط بــه پوشــش داخــل افــراد دارای شــخصیت مســلط و چیــره بــر غرایــز
و خــارج خالصــه نمــی شــود بلکــه حرفهــای زیبــا ،جمــات و امیــال ،دارای تســلط بیشــتری هســتند .و انــرژی
مثبــت ،اعمــال درســت نیــز باعــث جــذب اســت.
مثبــت از وجودشــان فــوران مــی کنــد .کســانی کــه
غریــزی و هــوی هوســی هســتند و مــدام در پاســخ بــه
 -۹سکوت را تمرین کنیم
امیــال خــود بــه ســر مــی برنــد و نمــی تواننــد خــود
را کنتــرل نماینــد و خصوصــا بــه زبــان و نــگاه خــود
بعضــی افــراد مــی پندارنــد کــه هــر چــه شــلوغتر و پــر صداتــر مســلط نیســتند ،هیچــگاه بــه جذابیتــی کــه انتظــار
باشــند بیشــتر جــذب مــی شــوند ولــی اینطــور نیســت .دارنــد دســت نخواهنــد یافــت و مســلما بــدون کســب
ســکوت تاثیــری ذهنــی در افــراد مــی گــذارد .هنــگام ســکوت ،جذابیــت از تاثیرگــذاری هــم خبــری نیســت.
در اطــراف خــود ایجــاد خــاء مــی نماییــم و ایــن خــود باعــث
جاذبــه اســت .ضمــن اینکــه ســکوت انســان را عاقلتــر و بــا
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اشــاره :نســبت نــاروا بــه دیگــران کــه مــا بیشــتر بــا
تهمــت آن را مــی شناســیم معصیــت بزرگــی اســت
کــه در جامعــه ی امــروز مــا متاســفانه رواج داشــته و
نقــل محافــل و مجالــس اســت .اصــا یکــی از موانــع
مهــم عاقبــت بخیــری همیــن تهمــت زدن و ارزش قائــل
نشــدن بــرای آبــروی دیگــران اســت.
بــا تأســف بایــد گفــت :بســیاری از رســانه هــای گروهــی،
روزنامــه هــا و ســایت هــای اینترنتــی ،امــروزه تبدیــل
بــه تهمــت نامــه ،غیبــت نامــه و فحــش نامــه شــده انــد.
مطلبــی منتشــر مــی کننــد و خودشــان هــم مــی داننــد
کــه تهمــت اســت ،ولــی منتظــر مــی ماننــد تــا تکذیــب
ـخصیت او در
شــود .امــا وقتــی آبــروی کســی رفــت و شـ ّ
اذهــان عمومــی خدشــه دار شــد ،تکذیــب مطلــب ســودی
بــه حــال وی نمــی بخشــد و جبــران آبــروی رفتــه را
نمــی نمایــد.
گنــاه کســانی کــه تهمــت مــی زننــد و اهانــت مــی کننــد
بســیار بــزرگ اســت و افــرادی کــه آن تهمــت و اهانــت
را مــی شــنوند و از مظلــوم دفــاع نمــی کننــد نیــز
اهمیــت ایــن مطلــب بــه قــدری اســت کــه
گناهکارنــدّ .
چهــار امــام بزرگــوار آن را بیــان فرمــوده انــد و نیــز در
روز عاشــورا ،آخریــن گفتگــوی دو انســان کامــل ،دو امــام
معصــوم ،در حســاس تریــن مواقــع ،راجــع بــه پرهیــز از
ظلــم بــه کســی اســت کــه یــاوری نــدارد.
پیامبــر اکــرم ـ صلّــی اهلل علیــه و آلــه و س ـلّم ـ فرمــود:
هــر کــس بــه مــرد یــا زن بــا ایمانــی بهتــان بزنــد یــا
دربــارهی کســی چیــزی بگویــد کــه در او نیســت خداونــد
در قیامــت او را بــر تلــی از آتــش قــرار میدهــد تــا از
ی گفتــهی
آنچــه گفتــه اســت خــارج شــود .و از عهــده 
خــود بیــرون آیــد( .وســائل الشــیعه ،ج ،8ص603؛ عیــون
اخبــار الرضــا ،ب )30
اینکــه حضــرت ابــا عبــداهلل الحسین«ســام اهلل علیــه»
در روز عاشــورا و موقعــی کــه همــه اصحــاب و یــاران
بــه شــهادت رســیده بــوده انــد ،یعنــی در آن موقعیــت
حســاس ،کــه الزم اســت مهــم تریــن و حســاس تریــن
مطالــب بیــان شــود ،آخریــن وصیــت خــود بــه فرزنــد
برومندشــان کــه در حقیقــت آخریــن وصیــت ایشــان
بــه شــیعیان و بلکــه بشــریت اســت را چنیــن بیــان مــی
ـد َعلَ ْیـ َ
ـی إِیَّـ َ
ـک
ـن َل یَ ِجـ ُ
ـم َمـ ْ
ـاک َو ُظلْـ َ
فرماینــد« :یــا بُ َنـ َّ
ن ِ
َاصـرًا إَِّل اللََّ» ای فرزنــدم ،از ظلــم بــه کســی کــه در برابر

تــو ،هیــچ یــاری کننــده ای بــه جــز خداونــد نــدارد ،بــر حــذر بــاش.
(کافــی،ج  ، 2ص )331
روایت امام حسین «علیه السالم» همیشه مصداق دارد!!
روایــت نورانــی امــام حسین«ســام اهلل علیــه» صرفــً مربــوط بــه
زمــان خودشــان نیســت .ایــن روایــت زنــده اســت و همــواره مصداق
دارد .بنابرایــن ذهــن مــا نبایــد فقــط بــرود روی ظلمــی که شــمرابن
ذی الجوشــن و عمــر ســعد و ابــن زیــاد بــه اهــل بیــت «ســام اهلل
علیهــم» روا داشــتند .بلکــه بایــد مراقــب باشــیم خــود مــا مصــداق
ســخن و هشــدار حضــرت ســید الشهدا«ســام اهلل علیــه» واقــع
نشــویم .دفــاع از مســلمانان ،از اوجــب واجبــات اســت و کوتاهــی از
دفــاع کســی کــه یــاوری نــدارد ،گنــاه بزرگــی اســت.
بعضــی اوقــات گرفتــاری هــای دنیــوی افــراد صالــح و شایســته،
ناشــی از عــدم دفــاع آنــان از مظلومیــن اســت .یعنــی غیبــت یــا
تهمتــی شــنیده انــد و نتوانســته انــد یــا نخواســته انــد ،دفــاع کننــد
و ناخــودآگاه و ناخواســته ،ظالــم شــده انــد .خداونــد متعــال نیــز کــه
مظهــر رحمــت و رأفــت اســت و بنــا دارد افــراد نیکــوکار و پرهیــزکار
را بــه بهشــت ببــرد ،آنــان را گرفتــار مــی کنــد یــا قبــل از مــرگ بــه
بیمــاری ســختی مبتــا مــی کنــد تــا پــاک شــوند و از ایــن دنیــا
خفیــه خداســت .البتــه ایــن مطلــب
برونــد و ایــن لطــف از الطــاف ّ
کلیــت نــدارد و گرفتــاری هــای دنیــوی عوامــل بســیار دیگــری نیــز
ّ
دارد.
عالــم بــرزخ و قیامــت نیــز بــرای افــرادی کــه بــه دیگــران اهانــت
کــرده انــد یــا تهمــت زده انــد یــا غیبــت آنــان را کــرده انــد و
حتــی بــرای کســانی کــه شــاهد ایــن گناهــان بــزرگ بــوده انــد و از
مظلــوم ،دفــاع نکــرده انــد ،بســیار مشــکل اســت .بنابــر ایــن توبــه از

ایــن گناهــان بــزرگ ،از اوجــب واجبــات اســت
اهمیــت داده شــود.
و بایــد بــه آن ّ
بــردن آبــروی دیگــران و هتــک حرمــت و
ـق
اهانــت بــه شــخصیت ســایر انســان هــا ،حـ ّ
ال ّنــاس اســت و اگــر انســان نتوانــد جبــران
ـق ال ّنــاس خویــش را بکنــد ،عاقبــت ســوئی
حـ ّ
در انتظــار او خواهــد بــود.

تهمت بدترین نوع دروغ!!
در حقیقــت بهتــان بدتریــن نــوع دروغ اســت
و چنانچــه اتهــام شــخص در غیــاب وی باشــد
غیبــت هــم بشــمار میآیــد و انســان در واقــع
مرتکــب دو گنــاه شــده اســت یکــی دروغ و
دیگــری غیبــت و بزرگتریــن ظلــم در حــق
بــرادر مؤمــن آنســت کــه او را متهــم بــه ارتکاب
گناهــی کنــی کــه هرگــز آنــرا انجــام نــداده
اســت .بهتــان بــه اصطــاح همیــن برچســب
زدن بــه ایــن و آن اســت کــه متاســفانه همــواره
در جوامــع بشــری مطــرح بــوده و امــروزه نیــز
بزرگتریــن ابــزار دشــمنان و مخالفــان اســت.

کالم آخر:
وقتــی مــی بینیــم حاصــل نســبت نــاروا بــه
دیگــران از بیــن رفتــن عدالتهــا و جابجــا
شــدن حــق و باطــل اســت و ممکــن اســت
در ایــن میــان بــی گناهانــی مــورد اتهــام قــرار
بگیرنــد و بجــای آن گناهکارانــی قابــل احتــرام
شــوند پــس بیاییــم هــر کــدام بــه انــدازه ی
وســعمان از رذیلــه ی اخالقــی دوری کنیــم تــا
حســن ظنهــا بــه ســوء ظــن تبدیــل نشــود و
دوســتی هــا جایــش را بــه کینــه هــا ندهــد.
کــه امــام صــادق (ع) فرمــود :هــرگاه مؤمنــی
بــرادر مؤمــن خویــش را متهــم ســازد و بــه او
تهمــت بزنــد ایمــان از قلــب او محــو میشــود
همچنانکــه نمــک در آب ذوب میگــردد.
(کافــی ،ج ،2ص361؛ البرهــان )208/4 ،و
وقتــی ایمــان مؤمــن ذوب شــد و دیگــر اثــری از
ایمــان در قلبــش باقــی نمانــد جایگاهــش دوزخ
اســت چنانکــه پیامبــر اکــرم (ص) فرمــود :هــر
کــس بــه مــرد یــا زن بــا ایمانــی بهتــان بزنــد
یــا دربــارهی کســی چیــزی بگویــد کــه در او
نیســت خداونــد در قیامــت او را بــر تلــی از
آتــش قــرار میدهــد تــا از آنچــه گفتــه اســت
ی گفتــهی خــود
خــارج شــود .و از عهــده 
بیــرون آیــد.

نقد عملکرد دیگران
در فضای مجازی
اشــاره :خیلــی از افــراد بویــژه در فضــای مجــازی بــه نــام نقــد عملکــرد
دیگــران ،اقــدام بــه نشــر مطالبــی مــی نماینــد کــه عم ـ ً
ا هویتــی تخریبــی
داشــته و از اســاس نقــد بــه حســاب نمــی آیــد  ...شــاید اگــر بدانیــم نقــد
و تخریــب چــه تفاوتهایــی بــا یکدیگــر دارنــد ،محتاطانــه تــر اظهــار نظــر
کــرده و یــا نظــرات دیگــران را مــی پذیریــم:
 -۱انتقــاد و تخریــب از نظــر ماهــوی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد .انگیــزه انتقــاد،
اصــاح و ســازندگی اســت ولــی تخریــب از ابتــدا بــا هــدف تقبیــح حریــف
بهمنظــور تأمیــن منافــع فــردی یــا گروهــی انجــام میشــود و در نهــاد آن
نیتــی خیرخواهانــه نهفتــه نیســت.
 -۲انتقــاد را میتــوان کنشــی اجتماعــی مبتنــی بــر نوعــی ارزیابــی منصفانــه
دانســت کــه نقــاط قــوت و ضعــف را همزمــان مــورد توجــه قــرار میدهــد و در
بهتریــن حالــت بــه ارائــه راهــکار بــرای رفــع نقــاط ضعــف منتهــی میشــود.
امــا تخریــب نــه تنهــا بــر برجستهســازی نقــاط ضعــف رقیــب بنــا شــده اســت
بلکــه بــا اســتفاده از ابزارهــای تبلیغاتــی ،نقــاط قــوت را هــم ناچیــز یــا گاه
منفــی جلــوه میدهــد.
 -۳فرآیندهــای انتقــاد و تخریــب از نظــر روش و ابزارهایــی کــه برای دســتیابی
بــه اهــداف بــه کار رود ،از هــم متمایزنــد .انتقــاد همــواره بــر مبنای شــاخصها
و بــا پایبنــدی بــه هنجارهــا و ارزشهــا و بهصــورت مســتند و مســتدل انجــام
میشــود ،امــا تخریــب از هیــچ منطــق و الگــوی رفتــاری جــز زیــر ســؤال
بــردن حریــف و تقبیــح او پیــروی نمیکنــد.
تخریبگرایــان بــرای جبــران بیمنطقــی خــود در جلــب افــکار عمومــی
در بســیاری از مــوارد از روشهــا و ابزارهــای ناهنجــار یــا نامشــروع اســتفاده
میکننــد؛ انتخابــی کــه گاه نتیجــهای وارونــه بــه بــار مــیآورد و اعتبــار
تخریبگــران را از بیــن میبــرد .بهعنــوان نمونــه ،تخریبگــران بــرای
زیــر ســؤال بــردن حریــف بارهــا بــه ابزارهایــی ،چــون شــایعهپراکنی ،وارونــه
نمایــی ،ســیاهنمایی ،تعمیــم ،بزرگنمایــی ،توهیــن و ...متوســل شــدهاند.
 -۴بیــن ایــن نتایــج و پیامدهــای انتقــاد و تخریــب هــم تفاوتهایــی هســت.
انتقــاد بــه خاطــر برخــورداری از منطــق همــه فهــم ،همــواره موجــب ایجــاد
مطالبــهای عمومــی و فراگیــر و در نتیجــه بهبــود و اصــاح امــور میشــود.
تخریــب ،امــا هرگــز کارآمــدی نــدارد و نهتنهــا بــه بهبــود امــور منجــر
نمیشــود ،بلکــه بــه علــت بــه کارگیــری ابزارهــا و روشهــای نامطلــوب در
آن سببســاز افــول اخــاق در جامعــه هــم میشــود .انتقــاد بــه خاطــر
رویکــرد همگرایانـهای کــه در ماهیــت خــود دارد ،همبســتگی و انســجام ملــی
را تقویــت میکنــد ،امــا تخریــب بــه خاطــر توجــه مطلــق بــه منافــع گروهــی
و جناحــی و توســل بــه تاکتیکهایــی ،چــون گروکشــی ،خردهگیــری ،القــای
ناکارآمــدی حریــف ،زیــر ســؤال بــردن اقدامهــای مثبــت و ،...زمینههــای
واگرایــی و بیاعتمــادی را در جامعــه فراهــم میکنــد .بــه عبارتــی نقــد
ســازنده ،ســرمایههای اجتماعــی را تقویــت ،امــا تخریــب ســرمایههای
اجتماعــی را فــدای منافــع گروهــی خــاص میکنــد.
در مجمــوع بایــد گفــت راه نقــد از تخریــب جداســت؛ اولــی بــا انگیــزه اصــاح
انجــام میشــود و دومــی بــا هــدف تخریــب .اولــی از قاعــده و قانونــی مشــخص
پیــروی میکنــد و دومــی تابــع قانونــی نیســت .اولــی ســازنده اســت و دومــی
ویرانگــر .اولــی بــه دنبــال گشــودن درهــای تــازه اســت و دومــی بــه دنبــال
بــه بنبســت کشــاندن.

15

شایستگان

وکیل خود باشید
(مباحث کاربردی حقوقی)

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
16

مبایعه نامه
مبایعه نامه امالک و قوانین آن چیست؟
مبایعــه نامــه ،قــرارداد مهــم و قابــل اســتنادی اســت کــه بیــن خریــدار و فروشــنده بســته میشــود .نداشــتن مبایعهنامــه یــا عقــد
نادرســت آن میتوانــد عواقــب جبرانناپذیــری داشــته باشــد .قــراردادی کــه میــان دو طــرف بســته میشــود اهمیــت بســیار
زیــادی دارد .نــه تنهــا در ایــن قــرارداد بــه همــه جزئیــات اشــاره میشــود ،بلکــه در صــورت بــروز مشــکل میتــوان در مراجــع
قانونــی و قضایــی بــه آن اســتناد کــرد.
مبایعــه نوعــی از قــرارداد اســت کــه وقتــی خریــد و فــروش (فعــل بیــع) جــاری میشــود ،فروشــنده ،خریــدار و شــاهدها آن را
امضــا میکننــد .هــر کــدام از مفــاد ایــن قــرارداد دارای تبعــات حقوقــی اســت کــه بایــد آنهــا را بدانیــد.
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مبایعه نامه چیست؟
مبایعــه نامــه کــه بــه اشــتباه مبایــه نامــه هــم گفتــه و نوشــته میشــود ،در واقــع میــان فروشــنده و خریــدار منعقــد میشــود .بــه
ایــن شــکل کــه فروشــنده مالــی را بــه خریــدار میدهــد و در ازای آن مبلغــی را دریافــت میکنــد؛ بنابرایــن وقتــی هــر کاالیــی
تحــت ایــن شــرایط مبادلــه شــود ،میتوانیــد بــرای آن بیــع نامــه امضــا کنیــد.
البتــه جزئیــات مبایعــه امــاک میتوانــد بــا خــودرو و مــوارد دیگــر متفــاوت باشــد .در برخــی مــوارد مالکیــت هــم بــه صــورت
کامــل بــه خریــدار منتقــل میشــود.

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه
بــه جــرأت میتوانیــم بگوییــم کــه بســیاری از افــراد فــرق مبایعــه نامــه و قولنامــه را نمیداننــد و بیشــتر از قولنامــه اســتفاده
میکننــد .ایــن دو قــرارداد بــا هــم تفــاوت دارنــد .نکتــه مهــم اینجــا اســت کــه نــکات و تبعــات حقوقــی و قضایــی آنهــا هــم
بــا یکدیگــر تفــاوت دارد.
اگــر بخواهیــم خیلــی ســاده بگوییــم ،وقتــی بیــع (خریــد کامــل) و انتقــال قطعــی انجــام میشــود کــه تمــام شــرایط و جزئیــات
الزم بــرای عقــد قــرارداد آمــاده و مهیــا باشــد .درمقابــل وقتــی هنــوز برخــی مــوارد آمــاده نیســت و فروشــنده و خریــدار
میخواهنــد بیــن خودشــان قــول و قــرار بگذارنــد ،بــه آن قولنامــه گفتــه میشــود.

اجزای قرارداد

شایستگان

فرقــی نمیکنــد قصــد امضــای قــرارداد بیــع ملــک ،خــودرو یــا هــر مــال دیگــری را داشــته باشــید ،مهــم ایــن اســت کــه دقــت
کنیــد بایــد تمــام مــوارد در قــرارداد قیــد شــده باشــد .اجــزای اصلــی و مهــم مبایعهنامــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
مشخصات فروشنده و خریدار
موضوع معامله
جزئیات مورد معامله
قیمت مورد توافق

شرایط انتقال مدارک و اسناد
شرایط تسلیم و تحویل مورد معامله
شرایط و آثار قرارداد
تعهدات طرفین
شروط ضمن عقد
جرایم ناشی از انجام نشدن تعهدات طرفین
امضای طرفین ۲ ،شاهد و مسئول معامالت
مراحل امضا
شــرایط و جزئیــات مبایعــه نامــه میتوانــد
متفــاوت باشــد .معمــوال بیشــتر مــوارد در حــوزه
ملــک و خــودرو اتفــاق میافتــد .بــه همیــن دلیــل
بــرای خریــد و فــروش ملــک یــا خریــد و فــروش
خــودرو ،بعــد از اینکــه طرفیــن قــرارداد توافــق
کامــل کردنــد و همــه جزئیــات مشــخص شــد،
دفتــر امــاک آن را در ســامانه ثبــت میکنــد و
منتظــر تاییدیــه میمانیــد.
بعــد از ثبــت در ســامانه و در صــورت تاییــد آن،
بــرای فروشــنده و خریــدار پیامــک حــاوی کــد
رهگیــری ارســال میشــود .کــد رهگیــری یــک
کــد  ۱۳رقمــی اســت کــه بــا اســتعالم آن در
ســامانه میتوانیــد جزئیــات بیشــتری از ملــک را
ببینیــد.
در نهایــت متــن ارســال شــده از طریــق ســامانه
امــاک بــه دســت بنــگاه میرســد کــه بایــد ســه
نســخه از آن چــاپ و امضــا شــود .نکتــه مهــم
ایــن اســت کــه بــرای جلوگیــری از جعــل اســناد،
برگههــای چــاپ شــده دارای کــد رهگیــری ۱۳
رقمــی و هولوگــرام مخصــوص اســت.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه پیــش از امضــا حتمــا
مبایعــه نامــه را کامــل بخوانیــد تــا همــه جزئیــات
توافــق شــده بــه درســتی در آن درج شــده باشــد.
بعــد از امضــای نهایــی هــم یــک نســخه از آن را
دریافــت کنیــد.

نکات مهم تنظیم مبایعه نامه
بــا توجــه بــه نکاتــی کــه گفتیــم ،تنظیــم
مبایعهنامــه اهمیــت زیــادی دارد .ایــن کار نــه
تنهــا بایــد از ســوی افــراد متخصــص انجــام شــود،
بلکــه طرفیــن هــم بایــد از حقــوق و تعهــدات
خودشــان باخبــر باشــند .در ادامــه بــه مهمتریــن
نــکات بــرای نوشــتن و امضــای مبایعــه نامــه
اشــاره مــی شــود:

بــر اســاس مــدارک شناســایی بایــد هویــت فروشــنده و خریــدار احــراز
شــود تــا در آینــده مشــکلی پیــش نیایــد.
بهتــر اســت بــا چنــد ســوال بیشــتر بــا یکدیگــر آشــنا شــوید تــا نیــت
از خریــد و فــروش مشــخص شــود .ایــن کار حداقــل کمــک میکنــد،
اســیر کالهبــرداران نشــوید.
شــرایط پرداخــت را بــه طــور کامــل مشــخص کنیــد .اگــر بــه عنــوان
فروشــنده قــرار اســت نقــد و چــک دریافــت کنیــد ،حتمــا جزئیــات آن
بــه طــور دقیــق در مبایعــه نامــه ذکــر شــود .ضمــن اینکــه چکهــا
را اســتعالم کنیــد.
حتمــا هــر قــراردادی را پیــش از امضــا بــه صــورت کامــل بخوانیــد.
مبایعــه نامــه هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و بایــد روی همــه
مفــاد آن توجیــه شــوید.
چــه بــه عنــوان فروشــنده و چــه بــه عنــوان خریــدار ،حواســتان باشــد
جرایــم و ضمانتهــای اجرایــی بــرای طــرف مقابــل بــه طــور کامــل
در مبایعــه نامــه درج شــود.
در صورتــی کــه ملــک وامدار میخریــد ،دقــت کنیــد کــه همــه
شــرایط وام ،اقســاط و نحــوه تســویه و انتقــال آنهــا بــه درســتی قیــد
شــود.

شرایط فسخ مبایعه نامه
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نخســتین شــرط فســخ قــرارداد کــه در مــاده  ۲۱۹هــم بــه آن اشــاره
شــده ایــن اســت :عقــودی کــه بــر طبــق قانــون واقــع شــده بیــن
طرفیــن عقــد و قائممقــام آنهــا الزم االجــرا و صحیــح اســت ،مگــر
اینکــه بــه رضــای طرفیــن یــا بــه علــت قانونــی فســخ شــود .پــس
میتوانیــم نتیجــه بگیریــم کــه نخســتین شــرط فســخ معاملــه
رضایــت طرفیــن اســت.
در مبایعــه نامــه همــه جزئیــات بــه صــورت دقیــق درج میشــود؛
بنابرایــن بــا رعایــت نشــدن آنهــا ،مشخصشــدن عیــب مــورد معاملــه،
انجــام نشــدن تعهــدات ،فریــب دادن طــرف مقابــل ،نــدادن پــول از
ســوی خریــدار بــه فروشــنده در معاملههــای نقــدی و… از جملــه
مهمتریــن شــرایط فســخ اســت .البتــه معمــوال در مبایعــه نامــه شــرایط
فســخ نیــز درج میشــود.

جمعبندی
مبایعــه نامــه بــا قولنامــه تفــاوت دارد و بایــد حواســتان باشــد کــه بــه
درســتی شــرایط عقــد آن برقــرار شــود .مبایعــه نامــه میــان فروشــنده
و خریــدار بــا شــرایط مشــخص منعقــد میشــود و فروشــنده در ازای
انتقــال مــال بــه خریــدار مبلغــی را دریافــت میکنــد.
حواســتان باشــد کــه بــرای تنظیــم مبایعــه نامــه بایــد نــکات مهمــی
رعایــت شــود؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت تبعــات قضایــی
و حقوقــی بســیاری در پــی داشــته باشــد.

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
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 ۵اشتباه در خرید خودرو که سرمایه شما را به باد میدهد
شــاید تــا چندیــن ســال پیــش میتوانســتیم خــودرو را یــک جــز نهچنــدان بااهمیــت از داراییهــای افــراد در
نظــر بگیریــم ،امــا واقعیــت اینجاســت کــه در چنــد ســال اخیــر بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت خودروهــا و همچنیــن
وارد شــدن خودروهــای لوکــس بــه بــازار خریــد و فــروش ،خــودرو بــه یــک کاالی ســرمایهای و بااهمیــت در ســبد
داراییهــای افــراد تبدیــل شــده اســت.
حفــظ دارایــی همیشــه یکــی از مســائل مهــم بــرای افــراد بــا هــوش مالــی بــاال بــوده و هســت .بــه همیــن دلیــل
تصمیــم گرفتهایــم تــا در ایــن نوشــتار بــه خطاهایــی کــه میتوانــد در خریــد خــودرو ،ســرمایه مالــی شــما را بــر بــاد
دهــد اشــارهای داشــته باشــیم .بــا آشــنایی مختصــر بــا ایــن  ۵خطــای رایــج بهراحتــی میتوانیــد در خریــد خــودرو از
ریســک بــاالی ســرمایه اجتنــاب کنیــد.
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خطای اول :عدم دریافت مشاوره در هنگام خرید خودرو
مشــورت نکــردن بــا متخصصــان حــوزه خــودرو و عــدم دریافــت اطالعــات کافــی میتوانــد باعــث شــود تــا انتخابهــای
غلــط جایگزیــن خریــد درســت و منطقــی شــده و ســرمایه شــما بــه خطــر بیافتــد .همچنیــن عــدم اســتفاده از مشــاور
باعــث میشــود تــا شــما مجبــور بهصــرف زمــان زیــاد بــر روی جســتجوی خــودروی موردنظــر شــوید؛ آن هــم
خودروهایــی کــه کارشناســی نشــدهاند و درســتی یــا نادرســتی اطالعــات ارائــه شــده در مــورد آنهــا در هال ـهای از
ابهــام قــرار دارد.
بــرای پیشــگیری از ایــن اشــتباه بســیار رایــج بهتــر اســت در ابتــدای تصمیمگیــری بــه خریــد خــودرو ،بــا یــک
کارشــناس متخصــص در حــوزه خــودرو مشــورت نماییــد .ایــن کارشــناس میتوانــد بــر طبــق بودجــه در نظــر
گرفتهشــده ،نیازهــا و ســلیقه شــخصیتان گزینههــای مطلــوب را بــه شــما معرفــی نمایــد.
خطای دوم :عدم کارشناسی پیش از خرید خودرو

شایستگان

تمامــی خودروهــا ،اعــم از صفرکیلومتــر و یــا کارکــرده نیــاز بــه کارشناســی پیــش از خریــد دارنــد .ایــن کار میتوانــد
تــا حــد زیــادی خیــال شــما را از شــرایط خــودروی مــورد معاملــه راحــت کنــد .ممکــن اســت شــما در خریــد از یــک
آشــنا ماننــد دوســت و فامیــل احســاس کنیــد کــه نیــازی بــه کارشناســی نیســت و صداقــت وی بــرای شــما تائیــد شــده
اســت .نکتــه اینجاســت کــه ممکــن اســت فــرد آشــنای مــورد نظــر شــما از برخــی از عیــوب خــودروی خــود بهخوبــی
مطلــع نباشــد و یــا خــودرو را در موقــع خریــد معیــوب خریــداری کــرده باشــد .ایــن مســاله حتــی شــامل خودروهــای
تحویلــی از نمایندگیهــای فــروش هــم خواهــد شــد .ممکــن اســت خــودرو در برخــی امکانــات دچــار مشــکل اولیــه
باشــد و یــا در حیــن جابجایــی مشــکالتی بــرای بدنــه آن ایجــاد شــده باشــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه امضــای برگه
تحویــل خــودرو توســط شــما در نمایندگــی بــه معنــای تائیــد عــدم وجــود هرگونــه مشــکل در خــودرو خواهــد بــود.
بــرای جلوگیــری از پیشــامد چنیــن مشــکلی بهتــر اســت پیــش از خریــد خــودرو و یــا تحویــل آن از یــک کارشــناس
حــوزه خــودرو بخواهیــد تــا خــودروی موردنظــر شــما را در مــواردی مثــل موتــور ،جعبهدنــده ،بدنــه ،آپشــنها و ...
کارشناســی نمایــد.

خطای سوم :اتکا بر قیمتهای اعالمشده
اتــکا بــر قیمتهــای اعالمشــده و عــدم اســتعالم قیمــت نیــز یکــی از خطاهایــی اســت کــه میتوانــد شــما را تــا
میلیونهــا تومــان متضــرر نمایــد .بهتــر اســت پــس از کارشناســی و مشــخص شــدن شــرایط کامــل خــودرو ،قیمــت
آن را از کارشناســان خبــره اســتعالم نماییــد .بــا ایــن کار میتوانیــد گزینــه خریــد خــود را بــا گزینههــای دیگــر
موجــود در بــازار مقایســه کنیــد و بهتریــن خریــد را انجــام دهیــد .زیــرا بــه ازای هــر لکــه رنــگ یــا تعویــض شــدگی
در خــودرو ممکــن اســت قیمــت آن از بیــن چنــد میلیــون تــا چنــد صــد میلیــون تومــان افــت داشــته باشــد.
خطای چهارم :خرید خودرو وکالتی
خریــد خــودرو وکالتــی ماننــد ناقــص گذاشــتن یــک کار نیمهتمــام و موکــول کــردن آن بــه زمانــی دیگــر اســت.
بهتــر اســت بدانیــد در مــواردی کــه یــک خــودرو را بهصــورت وکالتــی خریــداری میکنیــد تمامــی ســرمایهای
کــه بــر روی خریــد خــودرو صــرف کردهایــد را در ســایه ریســک قــرار خواهیــد داد .مشــکالت فراوانــی در مــورد
خریــد وکالتــی ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد .در موقــع صــدور وکالتنامــه شــماره شاســی ،موتــور و مــوارد
دیگــر قانونــی آن کنتــرل نمیشــود .درصورتیکــه شــما بــا وکالتنامــه بــه مراکــز تعویــض پــاک مراجعــه کنیــد و
هرگونــه مغایرتــی در شــمارههای شاســی ،شــماره موتــور و پــاک مشــاهده گــردد ،خــودرو تــا زمــان تعییــن تکلیــف
در همــان مرکــز توقیــف خواهــد شــد .مــوارد خطرنــاک دیگــر ممنــوع المعاملــه بــودن و یــا فــوت فــرد فروشــنده
اســت .درصورتیکــه شــخص ممنــوع المعاملــه باشــد امــوال وی شــامل خودرویــی کــه شــما خریــداری کردهایــد
میتوانــد طبــق حکــم دادگاه محکــوم بــه ضبــط و توقیــف گــردد و در صــورت فــوت نیــز وکالتنامــه بهکلــی باطــل
خواهــد شــد.
در تمامــی مــوارد ایــن شــما هســتید کــه پــول خــودرو را بــه روشــی نادرســت پرداخــت کردهایــد و تنهــا راه برایتــان
پیــش گرفتــن راهروهــای دادگاه و دادگســتری خواهــد بــود.
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خطای پنجم :نوشتن قولنامه به صورت غیراصولی
مبایعهنامــه و یــا در اصطــاح عــوام قولنامــه یــک قــرارداد بــرای نقلوانتقــال خــودرو بیــن خریــدار و فروشــنده
اســت .قولنامــه بــه صــورت قانونــی و اصولــی شــامل بندهایــی اســت کــه حــذف هــر کــدام از آنهــا و یــا عــدم درج
صحیحشــان میتوانــد بــرای شــما بــار حقوقــی و یــا کیفــری داشــته باشــد .بهتــر اســت بــرای اجتنــاب از ریســک
مالــی و عــدم درگیــری در مراکــز حقوقــی ،تنظیــم قولنامــه را بــه متخصصــان ایــن امــر بســپارید تــا بــا دانــش
حقوقــی خــود شــما را از درگیــر شــدن در مهلکههــای مالــی نجــات دهنــد

شایستگان

آب برنج را دور نریزید!
گاهــی بهتریــن درمــان برخــی از ناخوشــیها ،ســادهترین چیزهایــی
اســت کــه اتفاقــا بــه جــای اســتفاده کــردن دور ریختــه میشــوند.
یکــی از همیــن مــواد درمانــی کــه خیلــی از مــا قــدرش را نمیدانیــم
آبــی اســت کــه برنــج در آن جوشــیده اســت و مــا آن را آبکــش کــرده
و دور میریزیــم.

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
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سرشار از ویتامینها و مواد معدنی
آبــی کــه برنــج در آن جوشــیده و پختــه اســت را
دور نریزیــد .همیــن آب حــاوی ویتامینهــا و مــواد
معدنــی فــوق العــاده ای اســت و اســتفاده از آن یکــی
از روشهــای درمانــی ســاده و کــم هزینــه بــرای مقابلــه
بــا برخــی از مشــکالت روزمــره اســت .فقــط کافــی
اســت ایــن آب را در ظــرف شیشـهای ریختــه و مقــداری
دارچیــن بــه آن اضافــه کنیــد .در ایــن صــورت یــک
نوشــیدنی خــوش طعــم خواهیــد داشــت .تنهــا ایــرادی
کــه بــه آب برنــج وارد میشــود عــاری بــودن آن از
کلســیم اســت .بــدون شــک میتوانیــد کلســیم را در
ســبزیجات و میوههــای خشــک و لبنیــات پیــدا کنیــد.

جلوگیری از پیری زودهنگام

آب برنــج را بــرای خانمهــای شــیرده نیــز توصیــه میکننــد چــون
باعــث تحریــک ترشــح شــیر مــادر میشــود.

دوست دستگاه گوارش
آب برنــج بــه هضــم غــذا کمــک میکنــد .بــه ایــن ترتیــب کــه بــه
عملکــرد خــوب رودههــا کمــک کــرده ،از فلــور آن محافظــت و از
نفــخ جلوگیــری میکنــد .ایــن نوشــیدنی همچنیــن بــرای مقابلــه بــا
اســهال و تامیــن دوبــاره آب بــدن موثــر اســت .نتایــج پژوهشــی کــه در
ســال  ۱۹۹۵در مجلــه علمــی  The Lancetبــه چــاپ رســیده اســت
نشــان میدهــد کــه برنــج و بهویــژه آب برنــج بــرای درمــان اســهال
موثــر اســت .بــرای ایــن کار الزم اســت کــه ســی گــرم برنــج را بــه
مــدت حــدود  ۳۰دقیقــه در آب بجوشــانید .ســپس آن را آبکــش کــرده
و میــل کنیــد .در صــورت برطــرف نشــدن مشــکل حتمــا بــه پزشــک
مراجعــه کنیــد.

بایــد بگوییــم کــه آب برنــج حــاوی میــزان زیــادی
«اینوزیتــول» اســت .اینوزیتــول از خانــواده ویتامیــن B
اســت و خــواص متعــددی دارد .ایــن عنصــر مغــذی بــه
رشــد ســلولها کمــک میکنــد .در نتیجــه پیــری را
از وجودتــان دور میســازد .عــاوه بــر ایــن اینوزیتــول
باعــث افزایــش جریــان خــون در رگهــا میشــود.
توجــه داشــته باشــید کــه بــا مصــرف آب برنــج پوســت
صورتتــان باطراوتتــر و محکمتــر شــده و خاصیــت
ارتجاعــی آن بیشــتر میشــود.

آب برنــج حــاوی «اســید پاراآمینوبنزوئیــک» اســت و ایــن عنصــر
مفیــد در تمــام محصــوالت آرایشــی بهداشــتی محافظتــی نــور
خورشــید وجــود دارد .ایــن اســید آنتــی اکســیدانی قــوی اســت کــه
خــواص ضدالتهابــی دارد و پوســت را از التهــاب دور میســازد .توصیــه
میکنیــم عــاوه بــر نوشــیدن آب برنــج از آن بــه عنــوان ماســک روی
پوســتتان نیــز اســتفاده کنیــد.

منبع خوب انرژی

خواص دیگر آب برنج

آب برنــج بســیار انــرژی زا اســت .ایــن نوشــیدنی بــرای
بازیافتــن انــرژی در مواقعــی کــه مریــض شــدهاید و یــا
اشــتهای خــود را از دســت داده ایــد بســیار موثــر اســت.
بــرای ایــن منظــور الزم اســت کــه روزانــه دو لیــوان
از ایــن نوشــیدنی را بنوشــید تــا مــواد مغــذی زیــادی
دریافــت کنیــد و کــم کــم جــان بگیریــد .مصــرف ایــن
نوشــیدنی بهخصــوص بــرای ســالمندان و کــودکان
توصیــه میشــود .توجــه داشــته باشــید کــه پزشــکان

تنظیــم کننــده دمــای بــدن ،تاثیــر آن در مقابلــه بــا ســرطان ،درمــان و
پیشــگیری از یبوســت ،پیشــگیری از ورم معــده ،بــرای داشــتن موهــای
ســالم و درخشــان،
تقویــت کننــده بــدن،
بــرای تنــگ کــردن
منافــذ بــاز پوســت.

دوست پوست شما

خواص شگفتانگیز لیموترش یخزده
اســتفاده از لیمــو بــه صــورت منجمــد روشــی بهینــه بــرای
دریافــت خــواص آن و مقابلــه بــا  ۲۲عامــل سرطانزاســت.

افزایش ارزش غذایی لیمو ترش یخزده
همانطــور کــه میدانیــم برخــی مــواد غذایــی بــه صــورت
منجمــد یــا کنســرو شــده و حتــی خشــک شــده خــواص
بیشــتری نســبت بــه شــکل تازهشــان دارنــد و مصــرف
برخــی میوههــا بهصــورت خشــک بهجــای شــکل تــاز ه آن
(ماننــد کشــمش بهجــای انگــور) بهعلــت تغییــر در ارزش
غذایــی و مــواد مغــذی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد کــه یکــی
از مهمتریــن آنهــا لیموتــرش اســت.
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه خــواص درمانــی لیموتــرش
پــس از انجمــاد ۱۰برابــر افزایــش مییابــد .فالونوئیدهــای
موجــود در لیمــوی فریزشــده منبــع دفاعــی قدرتمنــدی
بــرای بــدن محســوب میشــود .همچنیــن لیمــوی یــخ زده
ســه برابــر بیشــتر حــاوی ویتامینهــای  E، Aو  Bاســت.

میوهای منحصر به فرد
لیموتــرش سرشــار از ویتامیــن  Cروی ،پتاســیم ،منیزیــم و
کلســیم اســت و جــزو آن دســته مرکباتــی بــه شــمار مـیرود
کــه همــه بخشهایــش قابــل اســتفاده اســت .اغلــب افــراد
لیمــو را بــدون پوســت اســتفاده میکننــد و پوســت ایــن
میــوه کــه سرشــار از خــواص پنهــان اســت دور ریختــه
ی کــه اســتفاده از پوســت لیمــو بــرای
میشــود در حالــ 
مقابلــه بــا غدههــای ســرطانی و تنظیــم ســطح کلســترول
بــدن بســیار قدرتمنــد عمــل میکنــد .اســتفاده از پوســت
لیمــو بــه عنــوان یکــی از روشهــای گیاهــی و طبیعــی بــرای
درمــان عفونتهــا پیشــنهاد میشــود و بــرای درمــان انــگل
و میکروبهــای قــوی میتوانــد اســتفاده شــود.

بســیاری از سیســتمهای بدنتــان کمــک میکنیــد.
خــواص بیشــمار ایــن نــوع اســتفاده بــه ایــن دلیــل
اســت کــه آب میــوه پــس از ذوب شــدن ســریعتر
توســط بــدن جــذب میشــود .رونــد شــوک انجمــاد
بــه خــاص شــدن از شــر مــواد مضــری کــه در
فــرآوری بــا مــواد شــیمیایی میتواننــد وارد پوســت
شــوند ،کمــک میکنــد.
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بــه گفتــه پزشــکان ،فوایــد لیمــوی منجمــد بــا
اســتفاده منظــم از آن افزایــش مییابــد .بــرای
مشــاهده تأثیــر لیمــو بایــد روزانــه  ۷۵ - ۷۰گــرم
از آن را مصــرف کنیــد .مشــاهده فوایــد لیمــوی
منجمــد روی ســرطان و رادیکالهــای آزاد در
صــورت اســتفاده منظــم از آن امکانپذیــر اســت.
عــاوه بــر ایــن ،ویتامیــن  Cو  Eدر ترکیــب بــا
فالونوئیدهــا از متاســتاز جلوگیــری میکنــد .البتــه
بایــد توجــه داشــت اســتفاده از لیمــوی منجمــد در
درمــان ســرطان بایــد همزمــان بــا درمــان اصلــی
باشــد .اســتفاده منظــم از لیمــو بــه کاهــش خطــر
ابتــا بــه تومورهــای ســرطانی کمــک میکنــد ،امــا
قــادر بــه از بیــن بــردن کامــل آنهــا نیســت.

احیای سیستمهای بدن
لیمــوی منجمــد را میتوانیــد بــرای چنــد مــاه در فریــزر
نگهــداری کنیــد و اگــر ایــن مخلــوط را بــه یــک لیــوان آب
تمیــز اضافــه کنیــد و قبــل از صبحانــه بنوشــید ،بــه احیــای

شایستگان

بالیی که کمخوابی بر سر چشمها میآورد
خــواب یــک فرآینــد طبیعــی بــرای نشــاط و پویایــی انســان و یــک فرآینــد اصلــی بــرای
زندگــی و ســامتی بــه طــور کلــی اســت؛ از همــه مهمتــر اینکــه خــواب بــرای اینکــه
خــواب ســالم و مناســبی باشــد نیازمنــد برخــی قواعــد از جملــه میــزان ســاعات خــواب
اســت.
بســیاری از مطالعــات کمبــود خــواب را بــا چندیــن خطــر بــرای ســامتی مرتبــط دانســته انــد کــه آخریــن مــورد آن
چیــزی اســت کــه در ایــن گــزارش مطــرح شــده اســت.

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
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کمبود خواب و سالمت قرنیه چشم
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بــر اســاس مطالع ـهای کــه توســط گروهــی از محققــان در چیــن و ایــاالت متحــده در مــورد تأثیــر کــم خوابــی بــر
چش ـمها منتشــر شــده ،محققــان دریافتنــد کــه کــم خوابــی میتوانــد هــم ســلولهای بنیــادی قرنیــه و هــم ســطح
غشــای اشــکی قرنیــه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .ایــن اتفــاق زمانــی رخ میدهــد کــه دوره خــواب کمتــر از  ۷ســاعت
در روز باشــد.
محققــان میگوینــد کــه کمبــود خــواب باعــث زبــری ســطح چشــم و قرنیــه میشــود کــه ســطح جلویــی شــفاف
چشــم بــه شــمار مـیرود و بــر روی آن یــک غشــای اشــکی وجــود دارد کــه باعــث راحتــی چشــم میشــود و از عفونــت
آن جلوگیــری میکنــد.
محققــان دریافتــه انــد کــه قطرههــای چشــمی حــاوی آنتــی اکســیدان میتوانــد بــه ترمیــم آســیبهای ناشــی از کــم
خوابــی کمــک کنــد.

مضرات کم خوابی
تاثیر بر متابولیسم.
آسیب عصبی و مشکالت حافظه.
خطر باالی بیماری و مشکالت روانی.
سیستم ایمنی.
افزایش وزن ،تجمع چربی و چاقی.
سندرم خستگی مزمن.
از دســت دادن کنتــرل بیماریهــای مزمــن ،از

جملــه دیابــت ،فشــار خــون و کلســترول.
خطر باالی حمالت قلبی و سکته مغزی.
بدن درد ،به خصوص درد عضالت و مفاصل.
پوست رنگ پریده.
قرار گرفتن در معرض بیماریهای چشمی.
خطر باالی بیماری قلبی.

مضرات کم خوابی
سردرد و میگرن

اضافه وزن

شایستگان

کج خلقی

سرما خوردگی

دردهای معده
اختالل یادگیری

 ۴راهکار ساده برای محافظت از زانوها
راهکارهایی که نمیگذارند به آرتروز زانو دچار شوید

زانوهــا بزرگتریــن و قویتریــن مفاصــل بــدن هســتند و افــراد تقریبــا
بــه طــور مــداوم در طــول روز از آنهــا بــرای نشســتن ،ایســتادن ،راه
رفتــن ،پریــدن و خــم شــدن اســتفاده میکننــد .همچنیــن ۸۰
درصــد وزن بــدن را در حالــت ایســتادن و  ۱۵۰درصــد یــا بیشــتر را
هنــگام راه رفتــن تحمــل میکننــد .افزایــش ســن ،آســیبدیدگی و
حرکــت مکــرر ممکــن اســت بــه زانوهــا آســیب برســاند و بــه عارضــه
اســتئوآرتریت کــه یکــی از رایجتریــن انــواع آرتریــت زانوســت منجــر
شــود .در افــراد مبتــا بــه اســتئوآرتریت ،غضــروف بــه آرامــی از بیــن
مــیرود و در نتیجــه اســتخوانها روی یکدیگــر ســاییده میشــوند.
احســاس درد ،ورم ،ســفتی و از دســت دادن قــدرت حرکــت کــه
اغلــب بــا گذشــت زمــان بدتــر میشــود از جملــه عالئــم معمــول ایــن
عارضــه بــه حســاب میآینــد.
راهکارهایــی وجــود دارد کــه ممکــن اســت بــه محافظــت از زانــو
کمــک کنــد یــا میــزان آســیب را بــه حداقــل برســاند.
-1وزن را کاهــش دهیــد :کاهــش وزن حــدودا  ۴.۵کیلوگرمــی باعــث
میشــود تــا حــدود  ۱۸کیلوگــرم از فشــار وارد شــده بــه زانوهــا کاســته
شــود .عــاوه بــر ایــن ،ســلولهای چربــی در بــدن مــواد شــیمیایی
آزاد میکننــد کــه مــی توانــد منجــر بــه التهــاب شــود .چربــی کمتــر
بــه معنــای التهــاب کمتــر اســت.
 -2زانــو خــود را ورزش دهیــد :ورزش بــه دور از آســیب رســاندن بــه
مفاصــل ،میتوانــد بــه حفــظ ســامت آنهــا کمــک کنــد .هرچنــد الزم
اســت بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه نبایــد یــک حرکــت را بیــش از
حــد انجــام داد یــا بــه مفصلــی کــه قبــا آســیب دیــده فشــار وارد
کــرد.
 -3تکنیــک حــرکات ورزشــی را بهبــود دهیــد :شــایعترین علــت
آســیب ناشــی از ورزش ،تکنیــک بــد اســت .حتــی یک خطــای کوچک
میتوانــد تاثیــر مخربــی بــر ســامت مفاصــل داشــته باشــد .همچنیــن
تکنیــک خــوب شــامل کارهــای ســاده ماننــد بلنــد کــردن جعبــه و
حمــل مــواد غذایــی نیــز اســت.
 -4مفاصــل خــود را گــرم و آمــاده کنیــد :چــه قصــد انجــام حــرکات
ورزشــی داشــته باشــید یــا بخواهیــد بــه دوســتتان در جابجایــی
مبلمــان کمــک کنیــد ،بهتــر اســت عضــات ،رباطهــا ،تاندونهــا و
مفاصــل خــود را شــل کنیــد .یــک راه آســان ایــن اســت کــه یــک زانــو
و ســپس زانــوی دیگــر را بــاال بیاوریــد و ایــن حرکــت را پنــج تــا ۱۰
دقیقــه تکــرار کنیــد.

درمان زخم دهان
تقریبــا همــه مــا هــر از گاهــی بــه ایــن عارضــه
دچــار شــدهایم .ایــن زخمهــا اغلــب داخــل
لــب ،در فضــای داخــل دهــان ،روی لثــه یــا
کام دهــان ظاهــر میشــوند .اگرچــه ایــن
زخمهــا مضــر نیســتند امــا گاهــی بینهایــت
دردنــاک و رنــج آور میشــوند تــا جایــی کــه
حتــی اشــتهای فــرد را بــه کلــی از بیــن مــی
برنــد.
عوامــل مختلفــی از جملــه یبوســت ،نوســانات
هورمونــی و افزایــش اســیدیته در بــروز زخــم
دهــان نقــش دارنــد .گاهــی نیــز ایــن عارضــه
از کمبــود آهــن و ویتامینهــای ب و ث
ناشــی میشــود.البته در مــوارد محدودتــر
ممکــن اســت ایــن عارضــه نشــانه یــک
مشــکل یــا بیمــاری جدیتــر باشــد امــا در
غیــر ایــن صــورت خوشــبختانه بــه ســادگی
و بــا اســتفاده از چنــد مــاده مفیــد میتــوان
زخــم هــای دهــان را درمــان کــرد.

23

گزینههــای زیــر میتواننــد هــر چــه ســریعتر
شــما را از رنــج و درد ایــن زخمهــا رهایــی
دهنــد
 عســل بــه دلیــل خــواص آنتــی باکتریــالتاثیــر مهمــی در بهبــود زخــم دهــان دارد.
 روغــن نارگیــل نیــز دارای خــواص ضــدالتهابــی اســت و در نتیجــه التهــاب و تــورم
زخــم را کاهــش میدهــد.
 ســرکه ســیب ترکیبــی قــوی بــرای درمــانزخــم دهــان اســت .فقــط یــک قاشــق
غذاخــوری از آن را در نیــم فنجــان آب حــل
کــرده و چنــد دقیقــه دهــان خــود را بــا
محلــول فــوق شســت و شــو دهیــد .هــر صبــح
و شــب ایــن کار را انجــام دهیــد تــا زخــم
بهبــود پیــدا کنــد.
 محلــول آب نمــک نیــز انتخابــی پرطرفــدار ومفیــد بــرای درمــان زخمهــای دهــان اســت.

شایستگان

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (تبریز)

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
24

اهم فعالیتهای کانون تبریز
 -1در اجــرای دســتورالعملهای طــرح قــرارگاه تابــان ،در مورخــه  1401/2/6بــا دعــوت رســمی از رئیــس کانــون
بازنشســتگان بــا  18نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد جمعــی تیــپ  121تــکاور در محــل دفتــر فرماندهــی محتــرم
تیــپ مذکــور دیــدار نمــوده ،تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -2حضــور فرماندهــی محتــرم تیــپ  25تــکاور واکنــش ســریع و هیئــت همــراه در دفتــر ریاســت کانــون
بازنشســتگان تبریــز بــه منظــور هماهنگیهــای الزم مبنــی بــر ارائــه خدمــات مطلوبتــر بــه پیشکســوتان و توجیــه
اقدامــات قــرارگاه تابــان در مورخــه 1401/2/17
 -3دیــدار رئیــس کانــون بــا مدیــرکل محتــرم بانــک ســپه اســتان بــه همــراه معاونتهــای مربوطــه در دفتــر کانــون
بــه منظــور تبــادل نظــر و تعامــل مبنــی بــر اختصــاص تســهیالت بانکــی بــه پیشکســوتان مشــتمل بــر وام قــرض
الحســنه ،وام خریــد جهیزیــه و خــودرو و  ...و ارائــه قولهــای مســاعد و همــکاری بــا کانــون و تقدیــر و تشــکر
از زحمــات ایثارگــران و رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس
در راســتای حفــظ تمامیــت ارضــی کشــور در مورخــه
1401/2/10
 -4رئیــس کانــون بــه همــراه نماینــده اســتان در مجمــع
در مورخــه  1401/2/28بــا  11نفــر از پیشکســوتان تحــت
پوشــش در منــزل دیــدار و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر  ،کارت
هدیــه و شــیرینی از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه
عمــل آوردنــد.
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (مراغه)

شایستگان

اهم فعالیتهای کانون مراغه
-1در تاریــخ  1401/1/23بنــا بــه دعــوت فرماندهــی گــروه  11توپخانــه جنــاب ســرهنگ ســتاد حاتــم ســیفی
و شــرکت جمعــی از بازنشســتگان بــه همــراه خانــواده محترمشــان در مراســم ضیافــت افطــاری ،از ایــن عزیــزان
تکریــم و تجلیــل بــه عمــل آمــد.
-2دیــدار بــا  4نفــر از پیشکســوتان بیمــار و دارای مشــکالت معیشــتی در مورخــه  ،1401/1/21کــه ضمــن
رســیدگی بــه مشــکالت ایــن عزیــزان ،هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تقدیــم حضورشــان گردیــد
 -3رئیــس کانــون در معیــت نماینــده محتــرم شهرســتان بنــاب در مجلــس شــورای اســامی ،جنــاب حجــت
االســام حــاج شــیخ رضــا باقــری بنابــی در مورخــه  1401/2/7و بــه مناســبت روز ارتــش از  6نفــر از پیشکســوتان
دوران دفــاع مقــدس در منــزل دیــدار و از ایثارگــری هــا و زحمــات ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل
آوردنــد.
 -4شــرکت تیمهــای فوتســال و والیبــال پیشکســوتان کانــون در جمــع تیمهــای گــروه  11توپخانــه  ،تیــپ 221
احتیــاط پایــه  ،نیــروی انتظامــی  ،ســپاه پاســداران و بســیج شهرســتان مراغــه بــه مناســبت گرامیداشــت روز ارتــش
و نیــروی زمینــی قهرمــان در مورخــه 1401/2/5

 -5بــه منظــور تکریــم و تجلیــل از بازنشســتگان گرانقــدر و برابــر هماهنگــی هــای انجــام شــده بــا فرماندهــی
محتــرم تیــپ  221احتیــاط پایــه جنــاب ســرهنگ علــی شــیرازی ،طــی مراســمی از  28نفــر بازنشســته دعــوت
بــه عمــل آمــده  ،بــا حضــور مســئولین تیــپ مذکــور و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان تقدیــر
گردیــد.
 -6مســئولین کانــون باتفــاق مدیــر کل محتــرم ســاتا و ســابای اســتان در مورخــه  1401/2/26بــا  24نفــر از
پیشکســوتان ارجمنــد ســاکن در شهرســتان مراغــه در منــزل دیــدار و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر  ،کارت هدیــه و
شــیرینی از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (میانه)
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دیدار و سرکشی
مســئولین کانــون بــه اتفــاق فرمانــدار ویــژه شهرســتان میانــه و فرماندهــی تیــپ  36پــادگان میانــه ،رئیــس بنیــاد
شــهید و جمعــی از مســئولین شــهری در مورخــه  1401/2/5بــا
جانبــاز  35درصــد جنــگ تحمیلــی وظیفــه بگیــر آقــای میزعلی
باالیــی در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و شــنیدن
درد دلهــای ایــن جانبــاز ارجمنــد ،از خانــواده محترمشــان
کــه در ســختترین شــرایط از ایشــان نگهــداری مــی نماینــد
قدردانــی نمــوده و در خاتمــه دیــدار ،هدایایــی بــه رســم یــاد
بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (اهر)
دیدار
-1رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان اهــر بــه همــراه رئیــس کانــون ناجــا بــا نماینــده محتــرم مجلــس
شــورای اســامی در شهرســتان اهــر و هریــس جنــاب آقــای مهنــدس محــرم زاده دیــدار و در خصــوص تصویــب
دائمــی شــدن قانــون همسانســازی حقــوق
بازنشســتگان و دیگــر مســائل مربوطــه
گفتگــو و تبــادل نظــر نمودنــد و ایشــان نیــز
قــول هرگونــه مســاعدت و همــکاری جهــت
پیگیــری و حمایــت از تصویــب طــرح مذکــور
در صحــن علنــی مجلــس را دادنــد.
 -2مســئولین کانــون بــه همــراه مدیــر کل

شایستگان

محتــرم ســاتای اســتان جنــاب آقــای رحیمــی بــا  10نفــر از پیشکســوتان و جانبــازان آزاده ســاکن در شهرســتان
اهــر دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و اســتماع مشــکالت آنــان ،هدایایــی شــامل کارت هدیــه و شــیرینی تقدیــم
حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی (ارومیه)

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

اهم اقدامات انجام شده
 -1رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان ارومیــه بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان عضــو در مورخــه 1401/2/19
بــا یــک نفــر بازنشســته بیمــار و بســتری در منــزل دیــدار و عیــادت نمــوده ،ضمــن دلجویــی و احوالپرســی و
پیگیــری رونــد درمــان ایشــان ،هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -2بــه مناســبت گرامیداشــت ســالروز آزادی خرمشــهر در عملیــات بیــت المقــدس  ،کانــون بازنشســتگان شهرســتان
خــوی مراســم باشــکوهی جهــت تکریــم پیشکســوتان رزمنــده و جانبــاز آجــا برگــزار و از جمعــی از ایــن عزیــزان بــا
اعطــاء لــوح تقدیــر تجلیــل
و قدردانــی بــه عمــل
آوردنــد.
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی (سلماس)
تجلیل از پیشکسوتان شاعر و نویسنده
در مورخــه  ،1401/1/29در مراســمی بــه مناســب روز ارتش و نیروی
زمینــی دالور در محــل پــادگان ســلماس از پیشکســوت شــاعر و
نویســنده ســتواندوم بازنشســته محمدرضــا مهــرزاد صدقیانــی توســط
فرماندهــی محتــرم تیــپ  264متحــرک و هجومــی امیــر ســرتیپ
دوم محــرم صادقــی تجلیــل و قدردانــی نمــوده و مــدال افتخــار بــه
ایشــان اعطــاء گردیــد.

کانون بازنشستگان استان اصفهان (اصفهان)

شایستگان

الف :کانون اصفهان
-1در اجــرای دســتورالعمل قــرارگاه تابــان و بــه مناســبت روز ارتــش جمهــوری اســامی ،نشســتی صمیمــی
بــا حضــور  80نفــر از پیشکســوتان ،فرماندهــان و یــادگاران هشــت ســال دفــاع مقــدس بــا امیــر فرماندهــی
محتــرم ارشــد نظامــی آجــا در اســتانهای اصفهــان ،یــزد و چهارمحــال بختیــاری در مورخــه  1401/2/4در ســالن
مهمانســرای  22بهمــن مرکــز آمــوزش توپخانــه اصفهــان برگــزار گردیــد.
 -2بــه مناســبت عیــد ســعید فطــر و بــه منظــور تکریــم
پیشکســوتان و خانــواده محترمشــان ،در مورخــه 1401/2/10
محفــل انــس و الفــت توســط کانــون بازنشســتگان و بــا همکاری
کانونهــای بازنشســتگی نیروهــای مســلح اســتان بــا دعــوت از
 235پیشکســوت گرانقــدر بــه همــراه خانــواده در محــل تــاالر
کوثــر مرکــز آمــوزش توپخانــه بــا حضــور فرماندهان و مســئوالن

نظامــی اســتان اصفهــان برگــزار گردیــد.
-3بــه مناســبت گرامیداشــت ســالروز آزادی خرمشــهر در عملیــات غرورآفریــن بیــت المقــدس ،کانــون اصفهــان
اقــدام بــه برگــزاری یکــدوره مســابقات ورزشــی در رشــته هــای طنــاب کشــی  ،دارت و شــطرنج در بین پیشکســوتان
ورزشــکار و ورزش دوســت نمــوده اســت و در خاتمــه مســابقات ،مراســم اختتامیــه در ســالن تــاالر کیمیــای کانــون
بــا حضــور دســت انــدرکاران ورزشــی ،داوران و ورزشــکاران برگــزار و ورزشــکاران حائــز رتبــه برتــر بــا اهــدای حکــم
قهرمانــی و کارت هدیــه مــورد تشــویق و قدردانــی قــرار گرفتنــد.

ب :کانون کاشان
 -1در تاریــخ  1401/1/20تعــداد  5نفــر از پیشکســوتان بــه
همــراه خانــواده در معیــت امیــر فرماندهــی و کارکنــان گــروه
840موشــکی کاشــان در ســفر یــک روزه زیــارت علــی بــن امــام
محمــد باقــر (ع) شــرکت نمــوده و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت
هدیــه از آنــان تقدیــر گردیــد.
 -2بنــا بــه دعــوت امیــر فرماندهــی محتــرم گــروه  840کاشــان
 10 ،نفــر از جانبــازان پیشکســوت در پــادگان شــهید کبریایــی
حضــور و بــا صــرف افطــاری و اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه
از این عزیزان قدردانی به عمل آوردند.
-3در مراســم جشــنی در ســالن عالمــه فیــض دانشــگاه کاشــان
بــا حضــور مســئولین کانــون از  15نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر
توســط امیــر فرماندهــی محتــرم گــروه  840موشــکی بــا اعطــاء
لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تجلیــل گردیــد و همچنیــن در مورخــه  1401/2/20در معیــت ســردار تمیــزی فرمانــده
قــرارگاه تابــان ســتاد کل ن.م از ســروان بازنشســته اصغــر شــهیدی در منــزل بــا اهــداء هدایایــی تجلیــل بــه عمــل
آمــد.
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ت :کانون شهرضا
 -1تقدیــر و تجلیــل از  10نفــر از بازنشســتگان بــه مناســبت روز ارتــش ،توســط امیــر فرماندهــی محتــرم گــروه 22
توپخانــه بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و دیــدار بــا  2نفــر از جانبــازان و آزادگان پیشکســوت در منــزل بــا
اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه
-2شــرکت در محفــل انــس بــا قــرآن نیروهــای مســلح در محــل مصلــی نمــاز جمعــه و مصاحبــه رئیــس کانــون
شــهرضا بــا انجمــن اســامی دانشــجویان و دانــش آمــوزان بــه مناســبت  29فروردیــن

شایستگان

کانون بازنشستگان استان اردبیل (اردبیل)

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
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دیدار و عیادت
 -1رئیــس کانــون بازنشســتگان طبــق هماهنگــی هــای بــه
عمــل آمــده بــا فرماندهــی محتــرم تیــپ  40مســتقل پیــاده
هجومــی نزاجــا ،در مورخــه  1401/2/7در معیــت معــاون تیــپ،
هیئــت رئیســه و پزشــک یــگان مذکــور از  4خانــواده بازنشســته
بیمــار و بســتری ســاکن شهرســتان اردبیــل در منــزل دیــدار و
عیــادت نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و بررســی رونــد درمــان و
اســتماع مشــکالت آنــان ،هدایایــی توســط فرماندهــی محتــرم
تیــپ تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -2بــه مناســبت ســوم خــرداد ،ســالروز آزادی خرمشــهر قهرمان،
مســئولین کانــون بــه همــراه مدیــر کل ،مســئول امــور رفاهــی ســاتا ،نماینــده ســاخد اســتان اردبیــل بــا  3نفــر از
بازنشســتگان و جانبــازان ســاکن اردبیــل در منــزل دیــدار  ،ضمــن احوالپرســی و دلجویــی ،هدایایــی توســط ســاتا
تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان تهران (تهران)
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ضیافت انس و الفت
مراســم ضیافــت انــس و الفــت در مورخــه  1401/2/20بــا
حضــور جمعــی از پیشکســوتان نداجــا بــه همــراه خانــواده
محترمشــان و بــا حضــور امیــر ریاســت محتــرم کانــون
بازنشســتگان آجــا در محــل تــاالر یــاس کانــون برگــزار
گردیــد .در ایــن مراســم ابتــدا ریاســت کانــون اســتان
تهــران ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه مدعویــن ،از دالوران
پیشکســوت دوران دفــاع مقــدس تقدیــر و حضــور ســبز
ایــن عزیــزان را گرامــی داشــتند ،ســپس امیــر ریاســت محتــرم کانــون آجــا در ســخنانی کانــون را خانــه دوم
مردانــی نامیدنــد کــه ســالها عمــر پربرکــت خویــش را جهــت پاســداری از حریــم دریایــی کشــور ســپری نمــوده و
کانــون رویکــردی جهــت بهبــود روابــط و رضایــت منــدی و ارائــه خدمــات در خــور شــأن پیشکســوتان گرانقــدر را
ســرلوحه کار خویــش داشــته و تصویــب نهایــی قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و بهبــود ارائــه خدمــات درمانــی
را از مبــادی ذیربــط پیگیــری مــی نمائیــم و در خاتمــه آرزوی ســامتی و ســرافرازی را جهــت کلیــه حضــار از درگاه
خداونــد منــان مســئلت نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان تهران (بومهن)

شایستگان

تجلیل از پیشکسوتان
مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان بومهــن بــه مناســبت
ســالروز آزادی خرمشــهر بــا  5نفــر از رزمنــدگان پیشکســوت دوران
دفــاع مقــدس در منــزل دیــدار نمــوده و بــا اهــدای لــوح تقدیــر و
کارت هدیــه از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی (مشهد)
اهم فعالیتهای کانون مشهد و کانونهای تابعه
-1بــه مناســبت  29فروردیــن روز ارتــش و حماســه آفرینیهــای نیــروی زمینــی قهرمــان ،در مورخــه 1401/1/29
فرمانــدار شهرســتان درگــز جنــاب آقــای کرمــی بــه همــراه جمعــی از مســئولین شهرســتان و رئیــس کانــون
بازنشســتگان درگــز از دو خانــواده محتــرم شــهید نزاجــا و جانبــاز  70درصــد ســتوانیکم مهــدی ارتیانــی ،ســرباز
آزاده توحیــد غالمــی و ســتوانیکم بازنشســته علــی اکبــر جدیــکار بیمــار بســتری در بیمارســتان دیــدار و عیــادت
نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و عــرض تبریــک روز ارتــش  ،از فداکاریهــا و ایثارگریهــای ایــن عزیــزان در دوران
دفــاع مقــدس تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -2برگــزاری مراســم ضیافــت افطــاری بــا دعــوت از  350نفــر از بازنشســتگان ،مســتمری بگیــران و وظیفــه بگیــران
آجــا ســاکن در مشــهد توســط ارشــد نظامــی آجــا و فرماندهــی قــرارگاه منطقــه ای شمالشــرق نزاجــا در مورخــه
1401/1/30
 -3برگــزاری ضیافــت افطــاری بــا دعــوت از  100نفــر از پیشکســوتان آجــا در مشــهد توســط کانــون مشــهد در
مورخــه 1401/2/7
 -4برگــزاری مراســم گرامیداشــت روز ارتــش و تجلیــل از مقــام شــامخ شــهدا در مرکــز آمــوزش عالی شــهر کاشــمر
بــا دعــوت از مــادر شــهید امیــن اهلل اصغــری و ســخنرانی ســرهنگ تــارم بــا حضــور مســئولین شهرســتان مذکور
 -5حضــور فرمانــدار و جمعــی از مســئولین اجرایــی ،شــهردار ،رئیــس و اعضــای شــورای شــهر ســبزوار در محــل
کانــون بازنشســتگان و عــرض تبریــک روز ارتــش و تقدیــر و تجلیــل از بازنشســتگان در مورخــه 1401/1/29
 -6دیــدار مســئولین کانــون گنابــاد بــا  3نفــر از پیشکســوتان در منــزل بــه مناســبت روز ارتــش و تجلیــل و تقدیــر
از آنــان بــا اهــداء لــوح تقدیــر و گل و شــیرینی
 -7نماینــده کانــون بازنشســتگان اســتان خراســان رضــوی در مورخــه  1401/2/10بــا یکــی از بازنشســتگان
مصــدوم (تصــادف خــودرو) در منــزل دیــدار و عیــادت نمــوده و بــا هماهنگــی بیمارســتان  550آجــا مشــهد در
خصــوص انتقــال ایشــان و همســرش بــه بیمارســتان جهــت بســتری و چــکاپ و ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی و پیــرا
پزشــکی اقدامــات الزم معمــول گردیــد.
 -8رئیــس کانــون بازنشســتگان مشــهد بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان ارجمنــد بــا امیــر ســرتیپ  2علــی
کوچــک زاده رئیــس اســبق کانــون مشــهد دیــدار و عیــادت نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و آرزوی ســامتی و
بهبــودی کامــل ،هدایایــی شــامل تــاج گل و لــوح تقدیــر تقدیــم حضورشــان گردیــد.

مدیریت جدید هتل شایستگان مشهد
مراســم معارفــه مدیــر جدیــد هتــل شایســتگان مشــهد در مورخــه  1401/2/7بــا حضور رئیــس کانون بازنشســتگان
مشــهد ،جانشــین فرماندهــی قــرارگاه منطقــه ای نزاجــا در شــمال شــرق ،رئیــس بازرســی و فرماندهــی قــرارگاه
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شایستگان

و پشــتیبانی کانــون بازنشســتگان آجــا و جمعــی از پیشکســوتان برگــزار و جنــاب ســرهنگ بازنشســته فرامــرز
چشــمی بــه عنــوان مدیــر هتــل فــوق الذکــر معرفــی گردیدنــد.

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
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کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی (بجنورد)
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دیدار با پیشکسوتان
 -1رئیــس کانــون بــه همــراه مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان در مورخــه  1401/2/17بــا  3نفــر از بازنشســتگان
ســاکن در شهرســتان بجنــورد و در مورخــه  1401/2/18بــا  2نفــر از پیشکســوتان ســاکن در شهرســتان شــیروان
در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و دلجویــی ،هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -2رئیــس کانــون بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان آجــا در مراســم اولیــن یــادواره شــهید ســرهنگ مهنــدس
مرتضــی زرهــرن و  141شــهید ارتــش شهرســتان شــیروان کــه بــه همــت تیــپ  130شــهید دلجویــان و بــا حضــور
مســئولین شهرســتان کــه در محــل مصلــی شــهر برگــزار گردیــد ،شــرکت نمودنــد .در ایــن مراســم اســتاندار
اســتان خراســان شــمالی و جانشــین نیــروی زمینــی آجــا امیــر ســرتیپ نــوذر نعمتــی ســخنرانی نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی (بیرجند)

شایستگان

اهم فعالیتهای انجام شده کانون
 -1بــه مناســبت گرامیداشــت روز ارتــش جمهــوری اســامی ،مراســم ضیافــت افطــاری بــه دعــوت امیــر فرماندهــی
محتــرم ارشــد نظامــی آجــا در اســتان بــا حضــور رئیــس کانــون و جمعــی از پیشکســوتان و فرماندهــان دوران
دفــاع مقــدس در محــل تــاالر پذیرایــی میــاد برگــزار گردیــد .در ایــن مراســم امیــر ســرتیپ دوم شــاطری ضمــن
عــرض تبریــک روز ارتــش و خوشــامدگویی بــه مدعویــن ،از زحمــات و
ایثارگریهــای پیشکســوتان جنــگ تحمیلــی تجلیــل و قدردانــی نمــوده
و در خاتمــه مراســم هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه
تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -2رئیــس کانــون بــه همــراه مدیــر ارشــد خدمــات اداره بازنشســتگی
ن.م و مدیــر کل ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس
اســتان در تاریــخ  1401/2/18بــا  4نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد

ســاکن شهرســتان بیرجنــد در منــزل دیــدار و بــا اهــداء
شــیرینی  ،لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان
تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان خوزستان (اهواز)
فعالیتهای کانون
 -1بــه مناســبت حلــول مــاه مبــارک رمضــان ،مراســم ضیافــت افطــاری توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی ن.م
اســتان بــا همــکاری کانــون بازنشســتگان شهرســتان اهــواز و بــا دعــوت از  43نفــر از پیشکســوتان  ،مســتمری
بگیــران و وظیفــه بگیــران تحــت پوشــش در مورخــه  1401/2/11و بــا حضــور پیشکســوتان وزارت دفــاع ،ناجــا و
ســپاه برگــزار و در خاتمــه مراســم بــا اعطــاء هدایایــی از مدعویــن تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -2رئیــس کانــون بازنشســتگان آبــادان بــه همــراه مســئولین کانونهــای نیروهــای مســلح بــا نماینــده آبــادان در
مجلــس شــورای اســامی دیــدار و در خصــوص مشــکالت و خواســته هــای بــه حــق و قانونــی بازنشســتگان گفتگــو
و تبــادل نظــر نمودنــد.
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کانون بازنشستگان استان زنجان (زنجان)
فعالیتهای انجام شده کانون
-1بــه مناســبت روز ارتــش و حلــول مــاه مبــارک رمضــان ،مراســم ضیافــت افطــاری توســط فرماندهــی محتــرم
تیــپ  216زرهــی زنجــان جنــاب ســرهنگ صالحــی بــا دعــوت از  50نفــر از پیشکســوتان گرامی بــه همــراه خانواده
محترمشــان برگــزار گردیــد .در ایــن مراســم فرماندهــی محتــرم تیــپ  216زرهــی ضمــن خــوش آمدگویــی بــه
مدعویــن از ایثارگریهــا و جانفشــانیهای پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس و خانــواده هــای شــهدا و جانبــازان
تجلیــل و قدردانــی نمــوده و در خاتمــه مراســم رئیــس کانــون زنجــان از توجــه و اقدامــات فرماندهــی تیــپ تقدیــر
و تشــکر نمودنــد.
 -2در مورخــه  1401/2/7رؤســای کانونهــای بازنشســتگان آجــا ،ناجــا و ســپاه بــه همــراه مدیــر کل محتــرم ســاتای
اســتان ،بــا نماینــده محتــرم زنجــان در مجلــس شــورای اســامی حــاج آقــا باقــری دیــدار نمــوده و در خصــوص
قانــون دائمــی شــدن همسانســازی حقــوق بازنشســتگان ،مشــکالت حقوقــی و  ...گفتگــو و تبــادل نظــر بــه عمــل
آوردنــد و ایشــان نیــز قــول پیگیــری و هرگونــه همــکاری در مجلــس شــورای اســامی را اعــام نمودنــد.
 -3رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان خرمــدره بــه همــراه رؤســای کانونهــای زنجــان و ابهــر در مورخــه

شایستگان

 1401/2/29بــا نماینــده شهرســتانهای خرمــدره ،ابهــر ،ســلطانیه در مجلــس شــورای اســامی و رئیس کمیســیون
اصــل نــود جنــاب آقــای دکتــر حســن شــجاعی علــی آبــادی دیــدار و در خصــوص مســائل و مشــکالت حقوقــی و
درمانــی و  ....بازنشســتگان گفتگــو و تبــادل نظــر نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان زنجان (ابهر)

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
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فعالیتهای کانون
-1بــه مناســبت روز ارتــش جمهــوری اســامی ،رئیــس کانــون در معیت فرماندار و ریاســت بنیاد شــهید شهرســتان
ابهــر بــا آزاده جانبــاز رجبعلــی کاونــدی و خانــواده محتــرم ســرباز شــهید قبلعلــی فتحــی در منــزل دیــدار نمــوده،
ضمــن احوالپرســی و تجلیــل و قدردانــی از ایثارگــری و جانبازیهــای ایــن عزیــزان ،هدایایــی بــه رســم یــاد بــود
تقدیــم حضورشــان گردید.
 -2بــه مناســبت روز  29فروردیــن  ،رئیــس کانــون باتفــاق ریاســت محتــرم بنیــاد شــهید و آقــای امینــی خبرنــگار
صــدا و ســیمای شهرســتان ابهــر در مورخــه  1401/1/31طــی مراســمی ضمــن غبارروبــی مــزار شــهید دوران
دفــاع مقــدس ســروان نزاجــا ســید شــمس الدیــن حســینی و بــا حضــور در منــزل شــهید بزرگــوار و دیــدار بــا
همســر شــهید  ،از دالوریهــای شــهدا ،آزادگان و ایثارگــران دوران دفــاع مقــدس تجلیــل و قدردانــی بعمــل آوردنــد.
 -3در مورخــه  ، 1401/1/30فرمانــدار  ،شــهردار ،مســئول دفتــر نماینــده مجلــس و رئیــس کانــون بســیج رســانه
ای شهرســتان ابهــر بــه مناســبت روز ارتــش بــا حضــور در محــل کانــون بازنشســتگان ،ســالروز ایــن روز بــزرگ را
بــه ایثارگــران ،جانبــازان ،آزادگان و پیشکســوتان ارتــش تبریــک گفتنــد.
-4برگــزاری مراســم ضیافــت افطــاری توســط فرماندهــی محتــرم تیــپ زرهــی  216زنجــان جنــاب ســرهنگ
جــال صالحــی و بــا دعــوت از جمعــی از بازنشســتگان و شــاغلین و خانــواده هــای محتــرم ،مســئولین کانــون و
مســئوالن نظامــی و شــهری ابهــر بــه مناســبت روز ارتــش در محــل تــاالر صــدف شهرســتان ابهــر

کانون بازنشستگان استان سمنان (سمنان)

شایستگان

اهم فعالیتهای کانون
 -1رئیــس کانــون ســمنان بــه اتفــاق رؤســای کانونهــای ودجــا ،ناجــا و ســپاه اســتان در مورخــه  1401/2/7بــا
آقــای دکتــر علیــزاده نماینــده محتــرم مــردم دامغــان در مجلــس شــورای اســامی در شهرســتان دامغــان دیــدار و
مالقــات نمودنــد کــه ضمــن اســتقبال گــرم نماینــده محتــرم از رؤســای کانونهــای یــاد شــده ،در خصــوص تصویــب

دائمــی شــدن قانــون همسانســازی حقــوق بازنشســتگان و مشــکالت معیشــتی گفتگــو و تبــادل نظــر بــه عمــل
آوردنــد ایشــان ضمــن تشــریح وضعیــت موجــود ،قــول همــکاری و مســاعدت جهــت پشــتیبانی از لوایــح مطروحــه
در مجلــس را اعــام نمودنــد.
 -2مســئولین کانــون در مورخــه  1401/3/2بــا یکــی از اعضــاء تحــت پوشــش در منــزل دیــدار ،ضمــن احوالپرســی
و بررســی مشــکالت مشــارالیه و توجیــه ایشــان در خصــوص بیمــه عمــر و حــوادث و  ...مقــرر گردیــد در خصــوص
پرداخــت وام اضطــراری بــه ایشــان اقدامــات الزم صــورت پذیــرد.
 -3بــه مناســبت گرامیداشــت ســالروز آزادی خرمشــهر ،رئیــس کانــون ســمنان بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان
در مراســمی بــا حضــور امیــر ســرتیپ پوردســتان ریاســت مرکــز
تحقیقــات و پژوهــش راهبــردی آجــا ،ارشــد نظامــی آجــا در اســتان،
اســتاندار ،امــام جمعــه و جمــع کثیــری از کارکنــان نیروهــای مســلح
اســتان در محــل پــارک مــوزه دفــاع مقــدس و بنیــاد حفــظ آثــار و
نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان شــرکت نمــوده کــه در خاتمــه
مراســم هدایایــی بــه تعــدادی از پیشکســوتان و ایثارگــران اعطــاء
گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان سمنان (شاهرود)
دیدار و سرکشی
بــه مناســبت گرامیداشــت روز ارتــش و ایثارگریهــای نیــروی زمینــی،
رئیــس کانــون شــاهرود بــه همــراه امیــر فرماندهــی محتــرم قــرارگاه
عملیاتــی لشــکر  58در مورخــه  1401/1/28بــا دو نفر از پیشکســوتان
جانبــاز و خانــواده شــهید در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی
و دلجویــی از آنــان هدایایــی نیــز تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)
دیدار با پیشکسوتان
 -1در مورخــه  ،1401/2/20امیــر فرماندهــی محتــرم لشــکر 88
زرهــی بــا  14نفــر از پیشکســوتان گرامــی در محــل کانــون دیــدار
نمــوده ،ضمــن تجلیــل و قدردانــی از زحمــات و ایثارگریهــای
آنــان ،هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تقدیــم حضورشــان
گردیــد.
 -2رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان زاهــدان از تاریــخ /2/25

شایستگان

الــی  1401/2/28بــا  11نفــر از پیشکســوتان و مســتمری بگیــران در
محــل کانــون و منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و دلجویــی،
بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان قدردانــی بــه
عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان فارس (شیراز)
کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
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اهم اقدامات انجام شده
-1بــه مناســبت گرامیداشــت روز ارتــش و نیــروی زمینــی قهرمــان ،امیــر ســرتیپ ابوالقاســم رضایــی فرماندهــی
محتــرم ارشــد نظامــی آجــا در اســتانهای فــارس و کهکیلویــه و بویــر احمــد در تاریــخ  1401/1/30از جمعــی از
پیشکســوتان و فرماندهــان دوران دفــاع مقــدس در پــادگان تیــپ  55هوابــرد شــیراز بــه صــرف افطــاری دعــوت
نمــوده ،ضمــن بزرگداشــت ایــن روز مهــم در تقویــم افتخــارات ارتشــیان ،از خدمــات  ،شایســتگیها و حماســه
آفرینیهــای فرماندهــان پیشــین و پیشکســوتان اکنــون ارتــش جمهــوری اســامی مــی باشــند ،تجلیــل و قدردانــی
بــه عمــل آوردنــد.
 -2بــه منظــور افزایــش ســطح ســامت و ایجــاد روحیــه و نشــاط
بازنشســتگان ،یکــدوره مســابقات ورزشــی در رشــته آمادگــی
جســمانی بیــن پیشکســوتان ورزش دوســت اســتان فــارس در مورخــه
 1401/2/20در محــل باشــگاه ورزشــی مــراپ و یکــدوره مســابقات
تنیــس روی میــز در محــل ســالن ورزشــی مرکــز آمــوزش علــوم
و فنــون مکانیــزه شــهید رســتمی شــیراز در مورخــه 1401/2/19
برگــزار و بــه نفــرات برتــر مســابقات جوایــز ارزنــده ای اهــداء گردیــد.

کانون بازنشستگان استان قم (قم)
دیدار امیر ریاست محترم کانون آجا از کانون استان قم
امیــر ســرتیپ دوم علــی محبــی راد ریاســت محتــرم کانــون
آجــا و هیئــت همــراه در مورخــه  1401/2/27از کانــون
بازنشســتگان اســتان قــم و همچنیــن کارکنــان کانــون دیــدار
و از قســمتهای مختلــف و مهمانســرای کانــون بازدیــد بــه
عمــل آوردنــد.

شایستگان

اهم فعالیتها
-1دیــدار مســئولین کانــون بــا جانبــازان  90درصــد ارتــش در معیــت اســتاندار ،ریاســت بنیــاد شــهید و ارشــد
نظامــی آجــا در اســتان قــم بــه مناســبت روز ارتــش و تکریــم و تجلیــل از ایــن عزیــزان بــا اهــداء لــوح تقدیــر
-2برگــزاری جلســه بــا ســاتای اســتان جهــت بررســی مشــکالت معســرین بــه تعــداد  36نفــر و تصمیــم گیــری در
خصــوص برقــراری کمــک هزینــه پرســتاری بــرای آنــان
 -3بــه منظــور بهرهمنــدی پیشکســوتان ار خدمــات و مزایــای فــروش مســتقیم و اقســاطی محصــوالت تولیــدی
شــرکت پاکشــوما ،جلســه ای بــا حضــور مدیــر بازاریابــی و مســئول فــروش شــرکت مذکــور در دفتــر رئیــس کانــون
برگــزار و مقــرر گردیــد ضمــن رایزنــی بــا بانــک هــای عامــل در ایــن خصــوص اقدامــات الزم صــورت پذیــرد.
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کانون بازنشستگان استان قزوین (قزوین)
اهم فعالیتهای کانون
-1رئیــس کانــون بازنشســتگان در معیــت امیــر فرماندهــی محتــرم قــرارگاه عملیاتــی لشــکر  16و ارشــد نظامــی
آجــا در منطقــه  ،بــه مناســبت بزرگداشــت روز ارتــش و تکریــم و تجلیــل از کهــن ســربازان رزمنــده دفــاع
مقــدس ،در مورخــه  1401/2/6از ســرهنگ ایثارگــر همــت اهلل دودانگــه کــه بــه علــت بیمــاری در منــزل بســتری
مــی باشــند دیــدار و عیــادت نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و پیگیــری رونــد درمــان مشــارالیه ،هدایایــی توســط آن
فرماندهــی تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -2بــه مناســبت روز ارتــش و حماســه آفرینــی هــای نیــروی زمینــی قهرمــان ،در مورخــه  1401/1/31رئیــس
کانــون بــه اتفــاق مدیــر کل محتــرم بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان بــا  4نفــر از
پیشکســوتان گرامــی دیــدار ،بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -3بــه دعــوت امــام جمعــه محتــرم قزویــن حــاج آقــا عابدینــی مراســم
ضیافــت افطــاری بــا حضــور جمعــی از شــاغلین و پیشکســوتان آجــا برگــزار و از
ایثارگریهــا و جانفشــانیهای ارتشــیان دوران دفــاع مقــدس توســط امــام جمعــه
محتــرم تجلیــل و قدردانــی گردیــد.

شایستگان

کانون بازنشستگان استان کرمان (کرمان)

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
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فعالیتهای انجام شده کانون کرمان از دی ماه  1400الی اردیبهشت ماه 1401
-1اجــرای مســابقه در پیــام رســانهای واتــسآپ و ســروش بــه مناســبت اعیــاد شــعبانیه و گرامیداشــت 29
فروردیــن روز ارتــش و اعطــاء جایــزه کارت هدیــه بــه  72نفــر از شــرکت کننــدگان
-2دیدار با  16نفر از پیشکسوتان ارجمند در محل کانون و اعطاء کادو و کارت هدیه به این عزیزان
 -3دیــدار بــا  26نفــر از پیشکســوتان ســاکن شــهرهای شــهربابک ،بافــت و جیرفــت توســط نماینــده اداره تأمیــن
اجتماعــی ن.م اســتان بــه همــراه نماینــده کانــون و تجلیــل و تقدیــر از آنــان بــا اهــداء کادو و کارت هدیــه
 -4تجلیــل از  106نفــر از پیشکســوتان در مراســم متشــکله توســط امیــر فرماندهــی محتــرم قــرارگاه منطق ـهای
نزاجــا و ارشــد نظامــی در جنــوب شــرق بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه
 -5دعــوت از پیشکســوتان بهــداری رزمــی دوران دفــاع مقــدس توســط ریاســت محتــرم بیمارســتان امــام حســین
(ع) نزاجــا و اعطــاء لــوح تقدیــر  ،تندیــس و کارت هدیــه بــه  4نفــر از پیشکســوتان
 -6برگــزاری مراســم تجلیــل و تقدیــر از بازنشســتگان توســط امیــر فرماندهــی محتــرم مــرا شــهدای وظیفــه نداجــا
ســیرجان و فرماندهــی محتــرم آمــاد و پشــتیبانی نداجــا ســیرجان و اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه بــه  44نفــر
از پیشکســوتان
 -7تجلیــل از  15نفــر از پیشکســوتان توســط فرماندهــی محتــرم پایــگاه مقــدم هوایــی خلبــان شــهید حجــت اهلل
کاربــر کرمــان بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه
 -8دعــوت از  57نفــر از پیشکســوتان در مراســم متشــکله توســط امیــر فرماندهــی محتــرم مــرا  05شــهید اشــرف
گنجویــی و تجلیــل و تقدیــر از ایــن عزیــزان بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه
 -9اهــداء کارت هدیــه بــه  30نفــر از پیشکســوتان در مراســم تجلیــل و تکریــم بازنشســتگان نزاجــا اهدایــی امیــر
فرماندهــی محتــرم نزاجــا
-10دعــوت از  24نفــر از پیشکســوتان توســط امیــر فرماندهــی محتــرم قــرارگاه منطقـهای نزاجــا و ارشــد نظامــی
آجــا در جنــوب شــرق و تجلیــل از ایــن عزیــزان بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه
 -11پذیرش  15خانواده پیشکسوت جمعًا به تعداد  57نفر در مهمانسرای کانون در ایام تعطیالت نوروزی

کانون بازنشستگان استان کرمانشاه

شایستگان

اهم اقدامات کانون
 -1دیــدار بــا جمعــی از پیشکســوتان گرانقــدر بــه مناســبت روز ارتــش توســط فرمانــده محتــرم تیــپ  18و نماینــده
کانــون و تجلیــل و تقدیــر از زحمــات و ایثارگریهــای ایــن عزیــزان در دوران جنــگ تحمیلــی
 -2بــه مناســبت روز ارتــش و نیــروی زمینــی قهرمــان ،در مراســمی از  60نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد در مورخــه
 1401/1/30بــا اعطــاء کارت هدیــه تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آمــد.
 -3دیــدار بــا  20نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد در منــزل و تجلیــل از ایــن عزیــزان بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و شــیرینی
در نیمــه دوم اردیبهشــت مــاه 1401
 -4حضــور وکیــل پایــه یــک دادگســتری در کانــون و ارائــه مشــاوره حقوقــی رایــگان بــه بازنشســتگان  ،همچنیــن

ویزیــت رایــگان پیشکســوتان توســط پزشــک فــوق تخصــص در کانــون بصــورت هفتگــی
 -5بــه مناســبت گرامیداشــت ســالروز حماســه آزادی خرمشــهر ،در مورخــه  1401/3/1مراســم تجلیــل و تکریــم
از  140نفــر از پیشکســوتان و خانــواده هــای گرامیشــان در تــاالر ونــوس کرمانشــاه بــه صــرف شــیرینی و شــام و
اهــدای هدایــای نفیــس برگــزار و از ایثارگریهــا و جانبازیهــای رزمنــدگان آزادی خرمشــهر قهرمــان قدردانــی
گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان کردستان (سنندج)
فعالیتهای کانون در فروردین و نیمه اول اردیبهشت 1401
-1بــه مناســبت روز ارتــش و نیــروی زمینــی قهرمــان  ،شــرکت رئیــس کانــون بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان
در مراســم نمــاز جمعــه بــا حضــور گســترده کارکنــان آجــا ،مســئولین لشــکری و کشــوری اســتان در مورخــه
 ،1401/1/26ســخنران قبــل از خطبههــا امیــر ســرتیپ دوم رحمــت پــور ارشــد نظامــی آجــا در اســتان در
خصــوص نقــش و ایثارگریهــا و جانفشــانیهای ارتشــیان در دوران جنــگ تحمیلــی بیانــات مبســوطی ایــراد
نمودنــد.
 -2شــرکت مســئولین کانــون و جمعــی از پیشکســوتان در مراســم غبارروبــی و گلبــاران مــزار شــهیدان واالمقــام
انقــاب و جنــگ تحمیلــی بــا حضــور مقامــات لشــکری و کشــوری ،امــام جمعــه و جمعــی از کارکنــان نظامــی و
انتظامــی اســتان بــه مناســبت  29فروردیــن
 -3بــه مناســبت گرامیداشــت روز ارتــش و حماســه آفرینیهــای نیــروی زمینــی دالور ،مراســم ضیافــت بــه صــرف
افطــاری و شــام بــا دعــوت ســازمان تأمیــن اجتماعــی ن.م اســتان و بــا همــکاری کانــون بازنشســتگان آجــا اســتان
و بــا حضــور  125نفــر از بازنشســتگان ارجمنــد بــه همــراه همسرانشــان در محــل تــاالر گلســتان کــوی ســازمانی

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

لشــکر  28پیــاده برگــزار گردیــد کــه در خاتمــه مراســم بــا اعطــاء کارت هدیــه خریــد از فروشــگاه اتــکا از مدعویــن
تقدیــر گردید.
 -4رئیــس کانــون بــه اتفــاق امیــر فرماندهــی محتــرم ق.ع.ل  28پیــاده و رئیــس ســاتای اســتان بــا  3نفــر از
پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس در منــزل دیــدار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان تجلیــل
و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -5بــه مناســبت گرامیداشــت  29فروردیــن روز نیــروی زمینــی قهرمــان ،رئیــس کانــون بــه همــراه رئیــس ســاتا و
رؤســای فروشــگاه اتــکا و بیمــه کوثــر اســتان در دفاتــر امیــر ســرتیپ دوم رحمــت پــور ف .ق  .ع .ل  28پ و ارشــد
نظامــی آجــا در اســتان ،ف تیــپ مســتقل  128متحــرک هجومــی جنــاب ســرهنگ پــور جبرئیلــی و فرماندهــی
گــروه  33توپخانــه جنــاب ســرهنگ اطاعتــی حضــور یافتــه و بــا اهــداء گل ایــن روز بــزرگ را بــه آنــان تبریــک
گفتند .
 -6دریافــت  68بســته معیشــتی شــامل برنــج ،روغــن ،حبوبــات و ماکارونــی
از ســاتای اســتان و واگــذاری آن بــه خانــواده هــای نیازمنــد عضــو کانــون
اســتان در شهرســتانهای تابعــه
 -7دیــدار و عیــادت از  3نفــر از اعضــاء بازنشســته بیمــار در منــزل و اهــداء
گل و شــیرینی و کارت هدیــه بــه ایــن عزیــزان در نیمــه اول اردیبهشــت
مــاه
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کانون بازنشستگان استان گیالن

شایستگان

اهم فعالیتهای کانون
-1بــه مناســبت گرامیداشــت روز معلــم و مقــام اســتاد ،مراســمی بــا همــت رئیــس کانــون گیــان و بــا حضــور امیر
فرماندهــی محتــرم آموزشهــای تخصصهــای دریایــی نداجــا و جمعــی از فرماندهــان و دانــش آمــوزان مرکــز
آموزشــی یــاد شــده برگــزار و از  10نفــر بازنشســته نداجــا کــه ســالها در ان فرماندهــی ســمت اســتاد و مربــی را
عهــدهدار بودنــد بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و هدایــا تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -2در بازدیــد امیــر فرماندهــی محتــرم نداجــا از یگانهــای دریایــی مســتقر در بنــدر آســتارا ،بــا رئیــس کانــون
بازنشســتگان شهرســتان مذکــور دیــدار و در خصــوص مشــکالت پیشکســوتان آجــا در آن شهرســتان گفتگــو و
تبــادل نظــر نمودنــد .فرماندهــی نداجــا ضمــن تجلیــل و قدردانــی از ایثارگریهــای بازنشســتگان  ،اوامــری در
جهــت همــکاری و خدمــات رســانی مطلوبتــر بــه ایــن عزیــزان بــه فرمانــده پایــگاه دریایــی آســتارا ابــاغ نمودنــد.
 -3مســئولین کانــون شهرســتان بندرانزلــی در مورخــه  1401/2/25بــا  10نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر در منــزل
دیــدار نمــوده ،ضمــن دلجویــی و رســیدگی بــه مشــکالت ایــن عزیــزان ،هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر  ،کارت هدیــه
و شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردید.همچنیــن در مورخــه  1401/2/26امیــر معاونــت محتــرم نیــروی انســانی

ســتاد کل و هیئــت همــراه در بازدیــد از منطقــه چهــارم نــاوگان شــمال از یکــی از بازنشســتگان نداجــا در منــزل
دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از ایشــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -4جلســه هماهنگــی و خدمــت رســانی بــه پیشکســوتان گرامــی در مورخــه  1401/2/26بــا حضــور فرماندهــی
محتــرم آموزشــهای تخصصهــای دریایــی نداجــا و کلیــه اعضــای شــورای هماهنگــی در محــل کانــون بازنشســتگان
رشــت تشــکیل و مقــرر گردیــد ضمــن واگــذاری اماکــن ورزشــی فوتبــال ،والیبــال  ،تنیــس روی میــز ،ســالن
تیرانــدازی و غیــره بــه پیشکســوتان جهــت اســتفاده و ایجــاد نشــاط ،در خصــوص دیــدار از بازنشســتگان شــرق
گیــان نیــز برنامــه ریــزی گــردد.
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کانون بازنشستگان استان گلستان (گرگان)
اهم فعالیتهای کانون در فروردین و اردیبهشت ماه 1401
-1بــه مناســبت  29فروردیــن روز ارتــش جمهــوری اســامی و تجلیــل از حماســه آفرینیهــا و دالورمردیهــای
سلحشــوران نیــروی زمینــی قهرمــان ،جمعــی از مســئولین اســتانداری و مدیــر کل بنیــاد شــهید و هیئــت همــراه
در مورخــه  1401/1/29در محــل کانــون بازنشســتگان اســتان گلســتان حضــور یافتــه و ایــن روز بــزرگ را بــه
پیشکســوتان گرانقــدر تبریــک گفتــه و جانفشــانیهای غیــور مــردان ارتــش در هشــت ســال دفــاع مقــدس را
گرامــی داشــتند.
 -2در مورخــه  ، 1401/1/20رئیــس کانــون و هیئــت همــراه بــا نماینــده محتــرم ولــی فقیــه و امــام جمعــه
شهرســتان گــرگان حضــرت آیــت اهلل کاظــم نــور مفیــدی بــه مناســبت حلــول مــاه مبــارک رمضــان دیــدار و
گفتگــو نمودنــد.
 -3دیــدار بــا  6نفــر از پیشکســوتان گرامــی در ســطح اســتان و
تجلیــل و تقدیــر از ایــن عزیــزان بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت
هدیــه در اردیبهشــت مــاه 1401
 -4دیــدار رئیــس کانــون بــا کوهنــوردان بازنشســته آجــا در
خصــوص برنامــه ریــزی کوهنــوردی در ســال  1401و اعــزام
تیــم بــه قلــه آرارات ترکیــه و اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه
بــه اعضــای تیــم کوهنــوردی

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
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کانون بازنشستگان استان لرستان (خرم آباد)

شماره  / 203تیر 1401

اهم اقدامات کانون
-1مراســم محفــل انــس و الفــت و ضیافــت افطــاری توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی ن.م اســتان لرســتان و بــا
همــکاری کانونهــای بازنشســتگان آجــا ،ناجــا و ســپاه جهــت ارج نهــادن و تجلیــل از مقــام شــامخ پیشکســوتان و
خانــواده هــای محترمشــان در تاریــخ  1401/2/10در محــل مجتمــع شایســتگان برگــزار گردیــد ،در ایــن مراســم
ضمــن خوشــامدگویی توســط جانشــین ســازمان ســاتا جنــاب مهنــدس لطفــی ،بــا اعطــاء هدایایــی بــه جمعــی از
مدعویــن از ایــن عزیــزان قدردانــی بــه عمــل آمــد.
 -2مســئولین کانونهــای شهرســتان خــرم آبــاد و بروجــرد در مورخــه  1401/2/7بــا  3نفــر بازنشســته و مســتمری
بگیــر در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و رســیدگی بــه مشــکالت اداری و معیشــتی آنــان ،بــا اعطــاء
هدایــا و لــوح تقدیــر از زحمــات ایشــان تجلیــل گردیــد.
 -3برگــزاری مراســم تجلیــل و قدردانــی از پیشکســوتان در
دو مرحلــه توســط فرماندهــی محتــرم تیــپ  184جنــاب
ســرهنگ کامــران صادقــی نیــا بــا حضــور مســئولین کانــون
و جمــع کثیــری از بازنشســتگان ،کــه توســط رئیــس کانــون
از ایــن اقــدام شایســته فرماندهــی تیــپ مذکــور تقدیــر
گردیــد.

شایستگان

معاونت نیروی انسانی نهاجا (دایره امور بازنشستگان)
برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از اعضاء وابسته
 -1در مورخــه  1400/12/22مراســمی از طریــق فرماندهــی آمــاد و پــش هوایــی نهاجــا بــا حضــور بازنشســتگان
جمعــی یــگان مذکــور برگــزار گردیــد کــه ضمــن تجلیــل از ایثارگریهــا و جانفشــانیهای ایــن عزیــزان در دوران
هشــت ســال دفــاع مقــدس ،هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -2مســئولین امــور بازنشســتگان نهاجــا در مورخــه  1400/12/11از طریــق پایــگاه شــهید لشــکری (مهرآبــاد) بــا
پیشکســوت ارجمنــد عیــوض مرســلی در منــزل دیــدار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایشــان تجلیــل و
قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان مازندران (ساری)
دیدار با پیشکسوتان
-1مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان ســاری بــه مناســبت روز ارتــش بــا  10نفــر از پیشکســوتان عضــو
کانــون ســاکن در شهرســتان ســاری در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و عــرض تبریــک روز ارتــش بــه
ایــن عزیــزان ،هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و بســته بهداشــتی تقدیــم حضورشــان گردیــد .شــایان ذکر
اســت در ســطح کانونهــای تابعــه اســتان نیــز بــا  40خانــواده پیشکســوت بــه همیــن مناســبت دیــدار و قدردانــی
بــه عمــل آوردنــد.
 -2کانــون بازنشســتگان بــا همــکاری ســابای اســتان مراســم ضیافــت افطــاری بــا حضــور  40خانــواده
مســتمریبگیران ســاکن شهرســتان ســاری در مورخــه  1401/2/6در محــل تــاالر رســتوران قصــر ســاری برگــزار
گردیــد کــه در خاتمــه مراســم بــا اعطــاء کارت هدیــه توســط ســابا بــه سرپرســتان مســتمریبگیر ،از ایــن عزیــزان
تقدیــر و تجلیــل گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان هرمزگان (بندرعباس)
دیدار با خانواده پیشکسوتان
بــه مناســبت ســوم خــرداد مــاه ســالروز آزادی خرمشــهر،
رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان بندرعبــاس بــه
همــراه مدیــر کل محتــرم و مدیــر اجرایی ســاتای اســتان از 3
خانــواده پیشکســوتان تحــت پوشــش کانــون در منــزل دیــدار
نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و دلجویــی ،هدایایــی شــامل لــوح
تقدیــر و کارت هدیــه تقدیــم حضورشــان گردیــد.

شایستگان

کانون بازنشستگان استان همدان (همدان)

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

فعالیتهای انجام شده کانون
-1مراســم تکریــم و تجلیــل از پیشکســوتان ارجمنــد در مورخــه  1401/2/29بــا حضــور جمعــی از بازنشســتگان
نهاجــا بصــورت گردهمایــی دوســتانه در محــل مهمانســرای پایــگاه هوایــی شــهید نــوژه همــدان برگــزار گردیــد
کــه امیــر ســرتیپ مرادبگــی فرماندهــی محتــرم پایــگاه یــاد شــده ضمــن خوشــامدگویی بــه ایــن عزیــزان ،هدایایی
بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -2کانــون اســتان همــدان بــا هماهنگــی اداره بازنشســتگی ن.م اســتان جلســه ای تحــت عنــوان میــز خدمــت
بــا حضــور رؤســای کانونهــای ودجــا ،ناجــا و ســپاه در محــل کانــون بازنشســتگان شهرســتان مالیــر برگــزار و بــه
مشــکالت و خواســته هــای  32خانــواده معســر رســیدگی و پیگیــری نمودنــد .در ایــن جلســه چنــد خانــواده معســر
شناســایی و جهــت گلگشــت یکــروزه در شهرســتان نهاونــد برنامــه ریــزی گردیــد.
 -3بــه مناســبت ســوم خــرداد ســالروز آزادی خرمشــهر،
مســئولین کانــون بــه همــراه نماینــده ســابای اســتان بــا  13نفــراز
پیشکســوتان تحــت پوشــش دیــدار نمــوده  ،ضمــن دلجویــی و
بررســی مشــکالت آنــان ،بــا اعطــاء هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر،
کارت هدیــه و بســته بهداشــتی از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی
بــه عمــل آوردنــد.
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کانون بازنشستگان استان یزد (یزد)
سالروز آزادی خرمشهر
بــه مناســبت بزرگداشــت ســوم خرداد ســالروز آزادســازی خرمشــهر
قهرمــان ،رئیــس کانــون بازنشســتگان بــه همــراه مســئولین اداره
حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان یــزد بــا  7نفــر
از پیشکســوتان و جانبــازان و رزمنــدگان ارتــش کــه ســابقه خدمــت
در مناطــق عملیاتــی در زمــان آزادســازی خرمشــهر را داشــته در
منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و دلجویــی و تقدیــر،
هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.

شایستگان

آموزش تزیین گلدان
با سنگهای کوچک
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یکنــد.

وسایل الزم برای تزیین گلدان
• گلدان محکم پالستیکی یا سطل فلزی سبک و مقاوم
• چسب کاشی
• کاردک
• ابر
نحوه تزیین کردن گلدان با سنگ
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سطح سطل را با کاردک آغشته به چسب کاشی کنید و بعد سنگ های کوچک را روی آن بچسبانید
بــا کاردک ســطح ســطل را آغشــته بــه چســب کاشــی کنیــد .بــرای تهیــه چســب کاشــی مــی توانیــد بــه مغــازه هــای
ابــزار فروشــی مراجعــه کنیــد .ســپس ســنگ هــای کوچــک را دانــه دانــه روی ســطل بچینیــد.
بعد از خشک شدن سنگ ها روی سطح کار دوغاب بریزید.
بــه ســنگ هــا زمــان بدهیــد تــا کامــا روی ســطل جــا بگیرنــد و محکــم شــوند ،ممکــن اســت یــک روز طــول بکشــد تــا
چســب کامــا خشــک شــود .وقتــی از ســفت شــدن ســنگ هــا روی گلــدان مطمئــن شــدید ،نوبــت بــه مرحلــه دوغــاب
ریختــن میرســد .تهیــه دوغــاب در منــزل کمــی دشــوار مــی باشــد ،امــا ،چســب کاشــی را بــا کمــی آب مخلــوط و بــه
عنــوان دوغــاب اســتفاده کنیــد و نتیجــه دقیقــا یکســان مــی شــود.
دردســر و زمــان صــرف شــده بــرای درســت کــردن ایــن نــوع دوغــاب نیــز کمتــر مــی باشــد .دقــت کنیــد بــه قــدری
آب در چســب کاشــی بریزیــد کــه نــه شــل باشــد نــه ســفت ،وقتــی آب را در چســب ریختیــد آنــرا خــوب هــم بزنیــد
و روی ســطح گلدانتــان بریزیــد .وقتــی دوغــاب کامــا خشــک شــد ،بــا یــک ابــر خیــس روی ســنگ هــا بکشــید تــا
تمیــز شــوند.
شــما مــی توانیــد بــرای تزییــن گلــدان هایتــان از ســنگ هــای شیشــه ای ،تیلــه و کاشــی هــای خــرد شــده نیــز اســتفاده
کنید .

شایستگان

طرز تهیه بامیه ترکی
مواد الزم بامیه ترکی

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
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شایستگان

 ۱۲۵گرم آرد
 ۲۵۰گرم آب
تخم مرغ
 ۲عدد درشت
 ۲۵گرم روغن مایع
 ۱۰گرم شربت بار
مواد الزم برای شربت بار
 ۲پیمانه شکر
 ۱پیمانه آب
 ۲قاشق غذاخوری گلوکز
 ۱قاشق سوپخوری زعفران دم کرده
 ۱قاشق مرباخوری آب لیمو ترش تازه
گالب
به میزان الزم

طرز تهیه بامیه ترکی

مرحله اول
بــرای تهیــه بامیــه ترکــی بــه روش بــازاری ابتــدای کار شــربت
بــار را آمــاده مــی کنیــم ،بــرای ایــن منظــور آب را بــه همــراه
شــکر و آب لیمــو تــرش تــازه درون یــک قابلمــه مناســب مــی
ریزیــم ،ســپس بــدون هــم زدن قابلمــه را روی حــرارت مالیــم
قــرار مــی دهیــم.
مرحله دوم
در ایــن مرحلــه اجــازه مــی دهیــم شــکر درون آب حــل شــده،
ســپس گالب را بــه همــراه زعفــران بــه آن اضافــه مــی کنیــم و
هــم مــی زنیــم تــا مــواد ترکیــب و یکدســت شــوند .در ادامــه
اجــازه مــی دهیــم شــربت بــار بــه مــدت  ۱۰دقیقــه روی حــرارت
بجوشــد.
مرحله سوم
پــس از گذشــت ایــن زمــان گلوکــز را بــه شــربت بــار اضافــه
مــی کنیــم و پــس از گذشــت  ۲دقیقــه حــرارت را خامــوش
مــی کنیــم ،ســپس اجــازه مــی دهیــم شــربت بــار کامــا خنــک
شــود .در ادامــه آب را بــه همــراه روغــن مایــع درون یــک قابلمــه
مناســب مــی ریزیــم.
مرحله چهارم
قابلمــه حــاوی آب و روغــن را روی حــرارت زیــاد قــرار مــی
دهیــم ،ســپس اجــازه مــی دهیــم جــوش بیایــد .در ادامــه آرد
را درون الــک مــی ریزیــم ،و  ۳مرتبــه الــک مــی کنیــم و زمانــی
کــه آب و روغــن جــوش آمــد آرد را یکبــاره اضافــه مــی کنیــم.
مرحله پنجم
آرد را بــا قاشــق چوبــی کامــا مخلــوط مــی کنیــم تــا خمیــری
نــرم و لطیــف درون قابلمــه جمــع شــود .در ادامــه حــرارت را
مالیــم مــی کنیــم ،ســپس خمیــر را بــه مــدت  ۱۵دقیقــه تفــت
مــی دهیــم .توجــه داشــته باشــید خمیــر را بــه صــورت مــداوم
هــم بزنیــد.
مرحله ششم
پــس از گذشــت ایــن زمــان حــرارت را خامــوش مــی کنیــم،
ســپس خمیــر را درون یــک ظــرف مناســب منتقــل مــی کنیــم
و پــس از آن اجــازه مــی دهیــم کمــی از حــرارت خمیــر کاســته

شــده و ولــرم شــود .در ادامــه  ۱قاشــق غذاخــوری از شــربت بــار را بــه
خمیــر اضافــه مــی کنیــم.
مرحله هفتم
تخــم مــرغ هــا را دانــه دانــه بــه خمیــر اضافــه مــی کنیــم ،ســپس کامــا
هــم مــی زنیــم تــا مــواد ترکیــب و یکدســت شــوند و خمیــری نــرم و
کامــا چســبناک حاصــل شــود .در ادامــه خمیــر بامیــه را درون قیــف
ماســوره ای بــا ســر ماســوره مخصــوص بامیــه مــی ریزیــم.
مرحله هشتم
در ایــن مرحلــه فــر را روی حــرارت  ۱۸۰درجــه ســانتی گــراد قــرار مــی
دهیــم ،ســپس اجــازه مــی دهیــم فــر کامــا گــرم شــود .در ادامــه ســینی
فــر را بــا مقــداری روغــن مایــع چــرب مــی کنیــم ،ســپس خمیــر را بــه
شــکل و انــدازه دلخــواه درون ســینی فــر خالــی مــی کنیــم.
مرحله نهم
ســینی را در طبقــه وســط فــر قــرار مــی دهیــم ،ســپس اجــازه مــی دهیــم
بامیــه هــا بــه مــدت  ۱۵دقیقــه درون فــر بماننــد تــا رویــه ببنــدد و کمــی
رنــگ بگیرنــد .در ادامــه پــس از گذشــت ایــن زمــان ســینی را از فــر
خــارج مــی کنیــم و یــک قابلمــه مناســب انتخــاب مــی کنیــم.
مرحله دهم
بــه انــدازه ای کــه بامیــه هــا درون آن شــناور بماننــد روغــن مایــع بــه
قابلمــه اضافــه مــی کنیــم ،ســپس قابلمــه را روی حــرارت مالیــم قــرار
مــی دهیــم تــا روغــن کمــی گــرم شــود .توجــه داشــته باشــید روغــن داغ
نشــود در حــد گــرم شــدن کفایــت مــی کنــد.
مرحله یازدهم
بامیــه هــا را از ســینی خــارج و بــه قابلمــه اضافــه مــی کنیــم و اجــازه
مــی دهیــم بامیــه هــا درون روغــن بماننــد تــا کامــا ســرخ شــوند .در
ادامــه زمانــی کــه بامیــه هــا کامــا ســرخ شــدند آن هــا را از قابلمــه
خــارج مــی کنیــم.
مرحله دوازدهم
بامیــه هــا را بالفاصلــه درون شــربت بــار مــی افزاییــم ،و بــه مــدت ۱۰
دقیقــه درون شــربت بــار زیــر و رو مــی کنیــم تــا شــربت بــه خــورد بامیــه
هــا بــرود .در ادامــه پــس از گذشــت ایــن زمــان بامیــه هــا را درون صافــی
قــرار مــی دهیــم.
مرحله سیزدهم
در آخــر اجــازه مــی دهیــم شــهد اضافــی بامیــه هــا خــارج شــود ،ســپس
آن هــا را درون ظــرف مــورد نظرمــان قــرار مــی دهیــم و بــه دلخــواه بــا
پــودر نارگیــل یــا پــودر گل محمــدی تزئیــن و بــه همــراه چــای ســرو
مــی کنیــم.

طرز تهیه جوجه کباب
تنوری

مواد الزم برای  ۴نفر
ران مرغ
 ۱کیلو گرم
روغن مایع
 1/2لیوان
 ۳قاشق غذاخوری ماست
 ۴حبه سیر
به مقدار کافی فلفل سبز
به مقدار کافی گوجه فرنگی
 ۱قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی
 ۱قاشق چایخوری پودر آویشن
 ۱قاشق چایخوری فلفل چیلی
 ۱قاشق چایخوری زیره
به مقدار کافی نمک
مرحله اول
بــرای تهیــه جوجــه کبــاب تنــوری مجلســی ابتــدای کار
ران مــرغ را بــه صــورت مکعبــی یکســان خــرد مــی کنیم،
ســپس درون یــک کاســه مناســب مــی ریزیــم .در ادامــه
ماســت را بــه همــراه روغــن مایــع درون یــک کاســه
جداگانــه مــی ریزیــم.
مرحله دوم
حــاال پوســت ســیر را جــدا مــی کنیــم ،ســپس بــا دندانــه
هــای ریــز رنــده ،رنــده مــی کنیــم و بــه همــراه رب گوجه
فرنگــی ،پــودر آویشــن ،نمــک ،زیــره و فلفــل چیلــی بــه
ماســت اضافــه مــی کنیــم و هــم مــی زنیــم تــا مــواد

ترکیــب و یکدســت شــوند.
مرحله سوم
در ایــن مرحلــه مخلــوط ماســت را بــه گوشــت مــرغ اضافــه مــی
کنیــم و هــم مــی زنیــم تــا گوشــت مــرغ بــه مــواد آغشــته شــود .در
ادامــه روی کاســه را بــا ســلفون مــی پوشــانیم و اجــازه مــی دهیــم بــه
مــدت  ۲تــا  ۱۲ســاعت درون یخچــال اســتراحت کنــد.
مرحله چهارم
حــاال پــس از گذشــت ایــن زمــان فــر را روی حــرارت  ۱۸۵درجــه
ســانتی گــراد قــرار مــی دهیــم و اجــازه مــی دهیــم فــر کامــا گــرم
شــود .در ادامــه فلفــل و گوجــه فرنگــی را مــی شــوییم و هــم انــدازه
بــا گوشــت مــرغ خــرد مــی کنیــم.
مرحله پنجم
در ایــن مرحلــه ســیخ هــای چوبــی را بــه مــدت  ۱۰تــا  ۱۵دقیقــه
درون آب ســرد قــرار مــی دهیــم تــا درون فــر نســوزند .در ادامــه
ســینی فــر را بــا کاغــذ روغنــی مــی پوشــانیم و گوشــت مــرغ مــزه دار
شــده را از یخچــال خــارج مــی کنیــم.
مرحله ششم
حــاال ســیخ هــای چوبــی را از آب خــارج مــی کنیــم ،ســپس ران هــای
مــرغ را بــه ســیخ مــی کشــیم و البــه الی ران هــا یــک تکــه گوجــه
فرنگــی و فلفــل قــرار مــی دهیــم .بــه همیــن ترتیــب ران هــای مــرغ
را بــه ســیخ مــی کشــیم تــا مــواد تمــام شــوند
مرحله هفتم
در ایــن مرحلــه ســیخ هــای جوجــه کبــاب را بــه ترتیــب درون ســینی
فــر مــی چینیــم و ســینی را داخــل فــر قــرار مــی دهیــم ،ســپس
اجــازه مــی دهیــم جوجــه کبــاب هــا بــه مــدت  ۱۵دقیقــه درون فــر
بماننــد تــا یــک طــرف آن هــا پختــه شــود.
مرحله هشتم
حــاال پــس از گذشــت ایــن زمــان جوجــه کبــاب هــا را بــر مــی
گردانیــم و اجــازه مــی دهیــم مجــددا طــرف دیگــر آن هــا بــه مــدت
 ۱۰دقیقــه پختــه شــود .در صــورت تمایــل گریــل را روشــن مــی
کنیــم تــا روی جوجــه هــا بــه خوبــی رنــگ بگیــرد و طالیــی شــوند.
مرحله نهم
در نهایــت جوجــه کبــاب هــای تنــوری را از فــر خــارج مــی کنیــم،
ســپس بــا ســیخ چوبــی درون ظــرف مــورد نظرمــان قــرار مــی دهیــم.
در آخــر جوجــه کبــاب را بــه همــراه پلــو زعفرانــی یــا نــان تــازه،
ســبزی خــوردن و دوغ ســرو مــی کنیــم..
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مــرغ بریــان بــدون فــر یکــی از غذاهــای فوقالعــاده لذیــذ اســت کــه درســت کــردن آن نیــاز بــه مهــارت زیــادی دارد.
ولــی در عیــن حــال طبــخ مــرغ بــه روش بریانــی و بــدون نیــاز بــه روغــن ،آب و فــر و در قابلمــه مــی توانــد بســیار
جــذاب باشــد .بــرای درســت کــردن یــک مــرغ بریــان خوشــمزه و بــدون فــر بــا مــا همــراه باشــید.

برای درست کردن مرغ بریانی بدون استفاده از فر چه موادی نیاز داریم :
مرغ متوسط 1:عدد
پیاز  1:عدد
فلفل دلمه ای 1:عدد
آبلیمو  4:تا  5ق غ
پوره گوجه فرنگی :نصف لیوان
پودر سیر  2:ق م
کره :به میزان کافی
زعفران دم کرده :به مقدار کافی
سیب زمینی  :به مقدار الزم
نمک و فلفل :به میزان الزم
طرز تهیه مرغ بریان بدون فر
مرحله اول:

شایستگان

بــرای تهیــه مــرغ بریــان ابتــدا بایــد مــرغ را کامــا تمیــز کنیــد و بشــویید ولــی پوســت آن را جــدا نکنیــد .پــس از
خشــک کــردن مــرغ تمــام ســطح مــرغ را چــه از داخــل و چــه از بیــرون حســابی بــا کــره چــرب کنیــد.
بعــد مقــداری از زعفــران دم کــرده  ،آبلیمــو ،نمــک  ،فلفــل ســیاه  ،پــودر ســیر و پــوره گوجــه فرنگــی را بــا هــم مخلــوط
میکنیــم و بــا قلمــو روی تمــام قســمت هــای بــدن مــرغ میمالیــم تــا خوب مــزه دار شــود.

مرحله دوم:
پیاز و فلفل دلمه ای را خرد می کنیم و در داخل شکم مرغ میریزیم.
مرحله سوم:
مــرغ را داخــل یــک ظــرف در بســته قــرار میدهیــم تــا بــه مــدت  10ســاعت در داخــل یخچــال اســتراحت کنــد و
کامــا مــزه دار شــود.
مرحله چهارم:
بعــد از اینکــه مــرغ را از یخچــال خــارج کردیــم تــا بپزیــم مــواد داخــل شــکمش را خالــی میکنیــم و پاهــای مــرغ را
بــا نــخ میبندیــم و داخــل یــک فویــل کــه کفــش را بــا نمــک زیــاد پوشــاندیم قــرار میدهیــم.
مرحله پنجم:
در کنــار مــرغ چنــد عــدد ســیب زمینــی شســته شــده بــا پوســت هــم قــرار میدهیــم و فویــل را دور مــرغ کامــا
میپیچیــم .فویــل پیچیــده شــده را داخــل قابلمــه ای قــرار میدهیــم و روی در قابلمــه دم کنــی میگذاریــم و اجــازه
میدهیــم ابتــدا  15دقیقــه بــا حــرارت بــاال و بعــد بــه مــدت یــک و نیــم تــا  2ســاعت بــا حــرارت مالیــم بپــزد.
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مرحله ششم:
بعــد از اینکــه زمــان پخــت مــرغ بــه پایــان رســید در فویــل را بــاز میکنیــم و روی مــرغ را بــا مقــداری از مخلــوط
کــره آب شــده  ،آبلیمــو و زعفــران دم کــرده مــی مالیــم و بعــد از  15تــا  20دقیقــه از روی حــرارت برمیداریــم.
مرحله هفتم:
در ایــن فاصلــه مــی توانیــد پیــاز و فلفــل خــرد شــده را کــه از داخــل شــکم مــرغ بیــرون کشــیدید بــا مقــداری کــره
 ،آبلیمــو  ،زعفــران و پــوره گوجــه فرنگــی مخلــوط کنیــد و بــه عنــوان ســس مــرغ ســرخ کنیــد.

نکات تکمیلی در مورد مرغ بریان بدون فر
زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا  8ساعت و
و زمان پخت و انتظار آن در حدود  2ساعت میباشد .
مــرغ بریــان بــدون فــر را مــی توانیــد در وعــده نهــار  -شــام
 ســرو کنیــد .همچنیــن میتــوان در مــاه رمضــان بــه عنــوان افطــار
 میــل کــرد .توجــه نماییــد مقــدار مــواد اولیــه و دســتور
تهیــه بــرای  6نفــر مناســب میباشــد .
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 -1داســتانی نــگارش  1338از
احمــد محمــود نویســنده بــزرگ 2
کشــورمان  -2گرایشــی از گــروه
3
هــا یــا احــزاب – داســتانی
بهــم پیوســته نــگارش  1349از 4
داســتان نویــس بــا نــام مســتعار
5
اردشــیر روشــنگر -3کبوتــر
صحرائــی – شــانه کننــده مــوی 6
ســر و آراینــده – رئیــس و 7
سردســته حــزب  -4جوشــهای
ریــز روی پوســت بــدن – نــام 8
ســابق شــهر بابــل در اســتان 9
مازنــدران – لجــن تــه حــوض
10
 -5محــل نمایــش در تأتــر
– طایفــه و عشــیره – لــون و 11
فــام – رشــته باریــک  -6جــور
12
و ظلــم – کــدر و بــی رونــق
– یــار مشــهدی  -7شــتر دو 13
کوهــان – حفــره هــای داخــل 14
بینــی – بدهــکار و وامــدار
 -8اثــر باســتانی و زیارتــی در 15
شهرســتان شــیروان در خراســان
شــمالی  -9ننگیــن و بیآبــرو – در وســط چیــزی – بــازار اوراق بهــادار  -10حرکــت ترتیبــی نظامیــان در جلــوی فرمانــده – جوانمــرد و
بخشــنده – فارســی زبــان  -11دریــای تــازی – پدرناتنــی – یــک حــرف و ســه حــرف – عالمــت مفعــول بیواســطه  -12از وســائل پخــت و
پــز – گل افشــانی از فضــا بــر آرامــگاه شــهدا – از وســائل درو در قدیــم  -13گیــاه رنگــرزی – کافــی و بــه انــدازه – بزرگــوار و عالیقــدر -14
فراشباشــی کــه سردســته یکصــد نفــر بــود در قدیــم – منظومـهای ســروده  1332از نظــام وفــا کاشــانی متخلــص بــه «نظــام» شــاعر متولــد
 1306قمــری  -15از آثــار عبدالهــادی حائــری نویســنده ایرانــی

عمودی:
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 -1رمانــی نــگارش  1382از فتــح اهلل بــی نیــاز داســتان نویــس متولــد  1327بــاغ ملــک  -2یــار ویــس در داســتانهای کهــن – دیــروز عــرب
ـوی  -4ریزتریــن جــزء
جدولرخــت
– بهشــتی و اهــل بهشــت  -3ســمت چــپ – از وســائل تهیــه چــای اســت و ســوغات همســایه شــمالی -
شمارهشـ202
جســم مفــرد کــه دیــده نمیشــود و ســابقًا آنــرا غیــر قابــل تجزیــه مــی دانســتند – ارکان حــرب کــه در زمــان قاجاریــه بــه ایــن نــام متــداول
بــود – ســرزمینی کــه بلقیــس ملکــه آن بــود  -5از آن طــرف وقــت و هنــگام
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1
کوتــاه اســت -تــرس و هــراس – یاختــه ریــزی اســت در رســتنی هــای نهانــزا
ر
ا
 1و س ع ت م ع ن ا ی ا ن ت ظ
ر ب ا
ش و
ا ب ک
 2ی م ا ن ی
– اشــاره بــه دور  -6درســت و برطبــق قاعــده – دارای ســم و زهرنــاک  -کنایــه
ه
ر ی و
گ ش و د ه
ا ن ش
 3ر
از اوضــاع در هــم و برهــم  -7حائــل بیــن پیــچ و مهــره – دایــره ای و نیــز
ف ت ی
م ی ر ع م ا د
ل ه
 4ا
محــل نظــام جمــع ســربازان – نیــروی مقاومــت مردمــی  -8مجموعــه داســتانی
ر ب
ا پ
ل ی
ج ی ن
 5ن ف
نــگارش  1346از نــادر ابراهیمــی داســتان نویــس و پژوهشــگر ادبیــات کــودکان
ا س
ن
ا ن ا
س ا
ا م ا ن
 6ه
 -9خطــر افکنــدن – ایمــان بــه یگانگــی خــدا – ایــز و اثــر راه رفتــن -10
ت ا ب و
ب ا م ب و
ر ی ن
 7ه
اســب تیــزرو وفــراخ گام – چــاق و فربــه – از پرنــدگان شــکاری بلنــد پــرواز
ی
م د ا ی ح ح س ی ن ی ه
 8ا
ا س خ
ن
ر م ا ن
ا
 9ی ر ن ا
 -11آســیب و آفــت – چــرخ تانــک زره پــوش – انجیــر عــرب – حــرف تعجــب
ر ن و
ک ا
د م
م ت ن ا ع
 10ا
 -12ثــروت و دارائــی – سردســته ســربازان در پــادگان – متــاع و کاال  -13از
گ ش
ژ
ه ا
ت ب
ه ل
 11ن ه
قهرمانــان یونــان باســتان – فرشــته ای کــه بــه غضــب خــدا گرفتــار شــد و بــه
د ب
ا
ر ل م ا ن
پ ا
 12د ب ر
همــراه فرشــته دیگــری در چــاه بابــل آویختــه شــد -نــام اســتری کــه مقوقــس
و خ
ز
ا
ا ع و ن
م
ا س ب
 13ر
امیــر مصــر بــه پیامبــر (ص) هدیــه کــرده بــود و حضــرت علــی (ع) بــرآن ســوار
ت ه ن ی ت
د م ل
 14ت ن و ی ن
میشــد –  -14توســریخور چکــش! – زیــان آور – آرا و نظــرات -15اثــری از
ن ی
ا
 15ش ی خ م ص ط ف ی ا ش ت ی
دکتــر حســن ابراهیــم نویســنده عــرب

ماهنامه
نش
نش
رهی کانون باز ست گان ارتش ج  .ا  .ا
بهم
سال سی ام -ن 1400
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