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پــس از پشــت ســر گــذاردن فــراز و نشــیبی 12 ســاله بــرای اجرایــی شــدن همسان ســازی حقوق هــا، و مشــکالت 
ــی مســئوالن در مراجــع مرتبــط  ــر، یکــی از دغدغه هــای اصل ــورم افسارگســیخته ســالیان اخی کســری بودجــه و ت
بــا امــور بازنشســتگان نیروهــای مســلح و در رأس آنــان، کانــون بازنشســتگان ارتــش، دائمــی نمــودن ایــن مصوبــه 

قانونــی و اجــرای کامــل قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری اســت.
... و در ایــن شــرایط حســاس، همدلــی و یکصدایــی، یکــی از الزامــات اساســی در میــان جامعــه بــزرگ پیشکســوتان 
ارتــش بــه شــمار مــی رود، و در حــال حاضــر اتحــاد و همبســتگی، بیــش از هــر عصــر و زمــان دیگــر قابــل درک و 

ــوده و از اهمیــت خاصــی برخــوردار می باشــد . فهــم ب
بــه یقیــن بــدون همدلــی و همگرایــی، هیــچ اقــدام و تالشــی، نتیجه بخــش نخواهــد بــود . زیــرا روحیــه انحصارطلبــی 
ــیه  ــودن حاش ــعله ور نم ــوتان و ش ــان پیشکس ــتگی می ــد دس ــه و چن ــذر تفرق ــتن ب ــن زدن و کاش ــن دام و همچنی
ــر  ــه اهــداف را کندت ــرای خدمتگــزاران واقعــی ســخت تر و ســرعت رســیدن ب پردازی هــای بیهــوده ، فقــط کار را ب
می نمایــد و ایــن موضــوع، متأســفانه عمــل ناپســندی اســت کــه طــی ســالیان اخیــر، توســط عــده ای قلیــل و نــاآگاه 

و شــاید مغــرض )و بــا سوءاســتفاده از فضــای مجــازی( انجــام پذیرفتــه و می پذیــرد!!!
واقعیــت ایــن اســت کــه تــا روحیــه همگرایــی میــان یکایــک مــا شــکل نگیــرد، هرگونــه اقدامــی )هــر چنــد مثبــت 
و چشــمگیر( در راســتای بهبــود اوضــاع معیشــتی پیشکســوتان، بــه ســرمنزل مقصــود نخواهــد رســید...، بــه همیــن 
ــات همســنگرانمان را  ــات و مم ــا حی ــط ب ــات مرتب ــراد ، مســائل و موضوع ــه برخــی اف ــه نیســت ک ــت منصفان جه
فقــط از دیــد و دریچــه منافــع گروهــی و یــا شــخصی خــود ببیننــد و قضــاوت نماینــد ... چــه بســا، اقداماتــی زیــر 
بنایــی کــه ثمــرات آن بــرای آینــدگان قابــل لمــس تــر باشــد کــه اگــر گذشــتگانمان نیــز همیــن رویــه را پیــش مــی 

گرفتنــد، شــاید امــروز بســیاری از مشــکالت وجــود نداشــتند.
احتــرام بــه قوانیــن و نظامــات کشــور، به عنــوان یــک اصــل و یــک ســند مهــم بــرای همــه مــا ارتشــیان بــه شــمار 
مــی رود چــه آنکــه بهتریــن دوران عمــر و تمــام ســالمتی خــود را بــرای حفاظــت و حراســت از همیــن قانــون تقدیــم 

ــه آن می شناســند. داشــته ایم و بی تردیــد قانونمــداری یکــی از صفــات برجســته ای اســت کــه همــگان، مــا را ب
در ایــن میــان، کانــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا )کــه نماینــده قانونــی و رســمی صدهــا هــزار پیشکســوت گرانقــدر و 
خانواده هــای محتــرم ایشــان اســت( بــا بهره گیــری از فرصت هایــی قانونــی و در مســیری کامــاًل مقتدرانــه توانســته 
اســت، بــدون ایجــاد هرگونــه حاشیه ســازی و تخریــب چهــره آبرومنــد اعضــای محتــرم، اقداماتــی را بــه ثمــر برســاند 

کــه در دهه هــای گذشــته، امــکان تحقــق آنهــا محــال بــه نظــر می رســید
اکنــون بــا توجــه بــه شــرایط خــاِص حاکــم بــر کشــور، و انتظــارات معیشــتی اقشــار و صنــوف مختلــف از دولــت و 
ــرای خدمتگزارانمــان در کانــون ســخت تر شــده و مجــاب  همچنیــن کمبــود بودجــه و تــورم افسارگســیخته ، کار ب
ــه موضــوع معیشــت پیشکســوتان ارتــش(  ــژه و اولویت گــذاری ب ــه توجــه وی کــردن مســئوالن عالی رتبــه نظــام ) ب

ــر و محاســبات درســت دارد. ــا و جلســات نفس گی ــات، پیگیری ه ــه مکاتب ــاز ب نی
ــا  ــع شــود و ی ــت واق ــک حرم ــی وهت ــورد بی احترام ــراد، م ــک از اف ــچ ی ــد شــخصیت هی ــن شــرایطی، نبای در چنی

هوشیار باشیم 
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ــه  ــوده و به هیچ وج ــانی ب ــای انس ــر باارزش ه ــی مغای ــن فرهنگ ــود، چنی ــران داده ش ــه دیگ ــط ب ــای غل آدرس ه
ــر هســتیم کــه در  شایســته ِی یــک جامعــه فرهیختــه ای، همچــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا نیســت و مــا ناگزی
تمــام موضوعــات و موضع گیری هــای اجتماعــی، اصــول و ارزش هــای اخالقــی را رعایــت نمــوده و بــه آنهــا پــای 

بنــد باشــیم.
... و اگــر انــدک کســانی هــم بــا بداخالقــی ، بویــژه در فضــای مجــازی اقــدام بــه خلــِق ادعاهــای عجیــب کــرده 
)و خــود را بــه دروغ، فاتــح امــوری می نامنــد کــه اصــواًل در تــوان و اختیــارات آنــان نیســت( و از کمینــگاه فضــای 
ــراء  ــت و افت ــار تهم ــی و انتش ــد ارزش ــای ض ــار نظره ــا و اظه ــا برخورده ــود، ب ــی خ ــخصیت تخیل ــازی و ش مج
ــا ســوق دادن  ــه تفرقــه دامــن می زننــد، قطعــً دلســوز واقعــی همســنگران نبــوده و ب بــه خدمتگــزاران واقعــی ب

ــد.  ــزاری می نماین ــتفاده اب ــود اس ــان خ ــکنی، از مخاطب ــی و قانون ش ــوِی بی نظم ــه سمت وس ــران ب دیگ
و امــروز ... یکایــک مــا وظیفه داریــم بــرای حفــظ منافــع خــود و جلوگیــری از هرگونــه اقــدام غیرقانونــِی غلــط و 
شکســت خــورده توســط عــده ای هیاهوگــر و آشــوب طلــب )کــه تاکنــون فقــط موجــب تضییــع حقــوق صدهــا 
هــزار پیشکســوت آبرومنــد گشــته و موجبــات تخریــب چهــره پــر صالبــت جامعــه بازنشســتگان ارتــش در نــزد 
ــا احتــرام بــه اصــول و معیارهــای ارزشــمند قانونــی،  دوســت و دشــمن شــده انــد( بــا همدلــی و هم صدایــی و ب
آبــرو و حرمــت همدیگــر را حفــظ نمــوده و حمایــت از تنهــا نماینــده شناخته شــده و رســمی خــود و موردقبــول 
مســئوالن کشــور )یعنــی کانــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا ( را ســرلوحه افــکار و گفتارمــان قــرار دهیــم، زیــرا در 
غیــر ایــن صــورت، ضمــن آنکــه موجبــات دلســردی خدمتگــزاران قانونــی خــود را پدیــد آورده ایــم، بلکــه فضــا را 
در اختیــار کســانی قــرار می دهیــم کــه نــه تخصــص و نــه مســئولیت و نــه تعهــدی بــرای انجــام امــور مــا دارنــد 
ــا  ــی غیررســمی( م ــی )حت ــرای نمایندگ ــاری ب ــی و رفت ــه به هیچ وجــه شایســتگی اخالق ــر اینک ــه مهمت و از هم

پیشکســوتان را نیــز ندارنــد.

ــاد  ــا اتح ــم ب ــتند. بیایی ــت هس ــدک و غیرقابل بازگش ــیار ان ــا بس ــه، فرصت ه ــر اینک .... و کالم آخ
ــم  ــیم نمائی ــه ترس ــده را عاقالن ــود، آین ــی خ ــان واقع ــه خادم ــیدن ب ــی بخش ــاد و دلگرم و اعتم

ــاء ااهلل(  )ان ش
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
مدیر مسئول
علی محبی راد
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ارکان کانون      باز

اشاره: 
کانــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا، بــا دارا بــودن بیــش 
ــی از  ــور، یک ــر کش ــو در سراس ــزار عض ــیصد ه از س
ــه  ــت ک ــی اس ــن نهادهای ــترده ترین و اثرگذارتری گس
ــه ارتــش ج.ا.ا، از حساســیت  به واســطه وابســتگی آن ب
ــی  ــذا آگاه ــد فل ــوردار می باش ــی برخ ــت خاص و اهمی
کانون هــا  عملکــرد  و  ســاختار  از  اعضــاء  داشــتن 
ــی  ــی و همدل ــزایی در همراه ــه س ــش ب ــد نق می توان
ــات و  ــه خدم ــه در ارائ ــای مربوط ــا کانون ه ــاء ب اعض
تســهیالت ایفــاء نمایــد، بــه همیــن جهــت مــا در هــر 
شــماره اقــدام بــه معرفــی یکــی از قســمت های فعــال 
ــا شــما  ــر آن می نماییــم ت ــا مســئولین مؤث ــون و ی کان
ــف آنچــه در  ــم و کی ــان ک ــرم در جری ــان محت مخاطب

ــد. ــرار گیری ــذرد، ق ــون می گ کان
ــنا  ــون آش ــم از کان ــی مه ــا بخش ــماره، ب ــن ش در ای
خواهیــم شــد، زیــرا همانطــور کــه همــگان مــی دانیــم 
ــری  ــی راهب ــأت عال ــج رکــن اساســی هی ــون از پن کان
ــر امــور بازنشســتگان )کــه ریاســت آن در  و نظــارت ب
ــر عهــده امیــر فرماندهــی محتــرم کل  حــال حاضــر ب
ارتــش ج.ا.ا مــی باشــد( ریاســت کانــون ، مجمــع کانون 
ــین  ــا بازرس ــازرس ی ــن ب ــره و همچنی ــأت مدی ، هی
قانونــی ، تشــکیل شــده اســت. بــه همیــن انگیــزه، ایــن 
ــا  ــی در تصمیم گیری ه ــر اصل ــراغ دو عنص ــه س ــار ب ب
ــی رئیــس مجمــع  ــون یعن ــر عملکــرد کان و نظــارت ب
)امیــر ســرتیپ 2 بازنشســته جانبــاز احمــد اطالقــی(، 
و رئیــس هیــأت مدیــره )امیــر ســرتیپ 2 محمــد علــی 
ــان  ــان و دیدگاهایش ــی آن ــه معرف ــه و ب ــرادی( رفت م
پرداختــه ایــم، دو عنصــری کــه معمــواًل کمتــر نامــی 
از آنهــا بــرده مــی شــود لیکــن در راس سیاســت 

ــد.   ــرار دارن ــون ق ــای کان گذاری ه

گان آجا نشست
ع کانون      باز

مجم
معرفی رئیس 

ــاز احمــد  ــب ســرتیپ 2 ســتاد بازنشســته جانب اینجان
اطالقــی متولــد ســال 1328 در تهــران در ســال 1349 
وارد دانشــکده افســری ارتــش شــدم و پــس از 3 ســال 
بــا درجــه ســتواندومی و رســته زرهــی در ســال 1352 

ــدم. ــل گردی فارغ التحصی
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران اســالمی 
ــه  ــه منطق ــان ب ــروز خراس ــگر 77 پی ــراه لش ــه هم ب
ــوش،  ــه، ش ــق فک ــزام و در مناط ــوب اع ــی جن عملیات
چزابــه ، بســتان، جزیــره مجنــون، شــلمچه، ســومار در 
ــوده و در  ــدی شــرکت نم ــدی و پدافن ــای آفن عملیاته
مورخــه نهــم آبــان 1359 در غــرب منطقــه پــل نادری 
مجــروح و بافتخــار جانبــازی نائــل گردیــدم و مجــددًا 
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بــا گــردان 291 تانــگ لشــکر 77 بــه منظــور پدافنــد بــه جزایــر ســیری، تنــب 
بــزرگ، و ابوموســی اعــزام و پــس از انجــام مأموریــت پدافنــد از جزایــر خلیــج 
فــارس در ســال 1367 جهــت طــی دوره دافــوس بــه دانشــکده فرماندهــی و 
ســتاد اعــزام و پــس از فــارغ التحصیلــی مجــددًا بــه قــرارگاه عملیاتــی جنــوب 
انتقــال و بــا 122 مــاه و 12 روز خدمــت عملیاتــی بــه ســتاد فرماندهــی نزاجــا 
ــا  ــات نزاج ــی و تمرین ــی رزم ــر آمادگ ــمت مدی ــه س ــل و ب ــران منتق در ته
انتصــاب یافتــم و در اواخــر ســال 1379 بــا 33 ســال و 6 مــاه خدمــت بافتخــار 
ــا در  ــاون آج ــاد تع ــتگی در بنی ــس از بازنشس ــدم و پ ــل ش ــتگی نائ بازنشس
مدیریــت واگــذاری مســکن بتاجــا مشــغول خدمــت گردیــده و بــه علــت نقــل 
مــکان بــه اســتان البــرز از بنیــاد تعــاون آجــا اســتعفاء و بــه عنــوان جانشــین 
در کانــون اســتان البــرز مشــغول خدمــت بــه بازنشســتگان معــزز گردیــدم و با 
شــروع انتخابــات نماینــدگان مجمــع بنــده هــم بــه عنــوان نماینــده مجمــع 
ــب آن از  ــاب و متعاق ــت آراء انتخ ــا اکثری ــودم و ب ــرکت نم ــرز ش ــتان الب اس
طریــق ریاســت محتــرم اســبق کانــون مرکــز بــه عنــوان رئیــس کانــون اســتان 
البــرز انتصــاب یافتــم و بــه علــت مشــغله کاری زیــاد در ســال 1398 از ســمت 
خــود اســتعفاء دادم و فقــط بــه عنــوان یکــی از نماینــدگان مجمــع مشــغول 
ــرم  ــس محت ــتعفاء رئی ــا اس ــاه 1400 ب ــه در تیرم ــا اینک ــدم ت ــت گردی خدم
ــا اکثریــت آراء  ــون بازنشســتگی آجــا در اولیــن جلســه مجمــع ب مجمــع کان
ــون بازنشســتگان آجــا انتخــاب و  ــه عنــوان رئیــس مجمــع کان ــب را ب اینجان
بــا انتصــاب فرماندهــی محتــرم ارتــش، در ایــن ســمت مشــغول خدمــت بــه 

پیشکســوتان آجــا گردیــدم.

گان آجا نشست
معرفی رئیس هیأت دمریه کانون      باز

اینجانــب ســرتیپ 2 ســتاد بازنشســته محمــد علــی مــرادی، جانبــاز جنــگ 
ــم  ــدرک دیپل ــذ م ــس از اخ ــد پ ــال 1332 در بیرجن ــد س ــی ، متول تحمیل
طبیعــی در ســال 1351 وارد دانشــکده افســری شــدم و در ســال 1354 فــارغ 

ــدم. التحصیــل گردی
ــت  ــن امنی ــت تأمی ــه جه ــالمی ب ــالب اس ــکوهمند انق ــروزی ش ــس از پی پ

داخلــی، در فروردیــن ماه ســال 1358 
ــراری  ــس از برق ــزام و پ ــد اع ــه گنب ب
ــد  ــه گنب ــش در منطق ــت و آرام امنی
و ترکمــن صحــرا در دیمــاه 1358 
ــتان  ــت در کردس ــن امنی ــرای تأمی ب
همــراه بــا یگانــم بــه کردســتان )بانــه( 

ــزام شــدم. اع
ــراه  ــی هم ــگ تحمیل ــروع جن ــا ش ب
منطقــه  بــه  خراســان   77 لشــگر 
عملیــات جنــوب اعــزام گردیــده و در 
ــده  ــوان فرمان ــگ بعن ــام دوران جن تم
تانــک  گــردان  ،فرمانــده  گروهــان 
ــه  ــام وظیف ــی انج ــق عملیات در مناط

ــودم. نم
در ســال 1369  جهــت طــی دوره 
دانشــکده فرماندهــی و ســتاد اعــزام و 
ــوس  ــی از داف ــارغ التحصیل ــس از ف پ
ــوزش 04  ــز آم ــاون مرک ــوان مع بعن
بیرجنــد مشــغول انجــام وظیفــه و 
پــس از آن بــه ســمت فرمانــده تیپ 4 
مکانیــزه لشــگر 77 و ســپس فرمانــده 
ــاط  ــاون احتی ــی و مع ــگر 88 زره لش
ــرارگاه  ــده ق ــی و فرمان ــروی زمین نی
عملیاتــی شمالشــرق نزاجــا ،منصوب و 
در ســال 1382 بافتخــار بازنشســتگی 

ــل شــدم. نائ
در اواخــر ســال 1389 بعنــوان رئیــس 
بازنشســتگان آجــا اســتان  کانــون 
انجــام  مشــغول  رضــوی  خراســان 

ــدم. ــه گردی وظیف
همچنیــن در انتخابــات مجمــع ســال 
1397 شــرکت، و بعنــوان نماینــده 
مجمــع انتخــاب و پــس از آن بعنــوان 
انتخــاب  مدیــره  هیئــت  رئیــس 

ــدم. گردی

در ادامــه برخــی ســئواالتی کــه جهت 
ــرم در  ــدگان محت ــکار خوانن ــر اف تنوی
ــن دو  ــون از ای ــرد کان خصــوص عملک
همســنگر گرانقــدر صــورت پذیرفتــه، 
حضورتــان  زیرتقدیــم  شــرح  بــه 

می گــردد:
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شایستگان

ــریه  ــن نش ــه ای ــه ب ــی ک ــکر از فرصت ــا تش 1-ب
ــه در  ــئواالتی ک ــی از س ــد، یک ــت فرموده ای عنای
بیــن برخــی از دوســتان مطــرح اســت، موضــوِع 
ــون  ــع کان ــات مجم ــادن انتخاب ــر افت ــه تأخی ب
ــت گذار  ــئول سیاس ــوان مس ــه عن ــما ب ــوده، ش ب
ــه آنهــا داریــد؟ ــون چــه پاســخی ب در امــور کان

ــن مصــوب  ــرای قوانی ــر اج ــرار ب ــز اص ــا نی ــن م ــه یقی ب
ــا  ــر م ــد نظ ــه م ــی ک ــن در اولویت ــم، لیک ــته و داری داش
ــا  ــتورالعمل و ی ــا دس ــون و ی ــر قان ــرای ه ــد: اج می باش
هــر اقدامــی در کانــون بایــد بــه صــالح و صرفــه اعضــاء 
ــزار  ــا ه ــت داران صده ــوان امان ــه عن باشــد و چنانچــه ب
همســنگر تشــخیص دهیــم اقدامــی در یــک زمــان خاص 
و یــا محــدوده ای معیــن بــه صــالح و ســود اعضــاء باشــد، 

ــم.  هیــچ تعارفــی در اجــرای آن نداری
پرتنــش  ســال  دو  اواًل  هــم،  انتخابــات  موضــوع  در 
کرونایــی را پشــت سرگذاشــته ایــم، دو ســالی کــه عمــاًل 
نمــی توانســتیم مجمــع کانــون را از سراســر کشــور یکجــا 
جمــع کــرده و مهمتریــن تصمیمــات را اتخــاذ نمائیــم ... 
و طبیعتــً اکنــون نیــز در فضــای فعلــی هــم نمــی تــوان 
روزهــا و لحظــات و محدودیــت هــای آن ایــام را قضــاوت 
کنیــم. ... از طرفــی، برابر ماده 15 اساســنامه، سیاســتگزار 
ــس از آن  ــره و پ ــأت مدی ــون، هی ــورات کان ــی در ام اصل
ــراد فهیــم و متعهــدی  مجمــع اســت و یقیــن بدانیــد اف
در ایــن دو رکــن کانــون حضــور دارنــد کــه بــدون توجــه 
بــه هــر حاشــیه پــردازی، صرفــً بــه منافــع اعضــاء مــی 
اندیشــند، ضمــن آنکــه در ایــن مــدت چهارســاله ی 
ــوده و  ــون ب ــعه کان ــد و توس ــاهد رش ــگان ش ــر، هم اخی
ــیار  ــی بس ــم اجرای ــک تی ــه ی ــد ک ــی بینن ــم م ــه چش ب
ــر کشــور )و در رأس  ــد در سرتاس ــد و کاربل ــوی، متعه ق
ــنگر  ــون همس ــی همچ ــً الیق ــد و واقع ــا مدیرتوانمن آنه
ــی را  ــی راد( اقدامات ــی محب ــرتیپ عل ــر س ــان امی عزیزم
بــه ثمــر رســانده انــد کــه در طــول تاریــخ کانــون یــا کــم 

نظیــر و یــا حتــی بــی نظیــر بــوده انــد. 
در حــال حاضــر پروژه هــای ســنگینی همچــون احــداث 
احــداث  در چلنــدر،  اقامتــی ســیاحتی  واحــد   100
ــداث  ــان، اح ــی کرم ــی و اقامت ــاختمان اداری فرهنگ س
ــی از  ــداث یک ــاه ، اح ــون کرمانش ــزرگ کان ــاختمان ب س
بزرگتریــن مراکــز اداری اقامتــی و فرهنگــی در اصفهــان، 
ــنندج و  ــون در س ــداث کان ــوج، اح ــون یاس ــداث کان اح
رودســر و دههــا مــورد مشــابه دیگــر دردســت اقــدام بوده 
و تغییــر هرگونــه مدیریــت )در ایــن برهــه از زمــان( نــه 
تنهــا موجــب ضــرر و زیــان فــراوان خواهــد شــد، بلکــه 

بــا خالیــی کــه بوجــود مــی آیــد چــه بســا، خیلــی از ایــن 
پــروژه هــا تعطیــل گردنــد... حــال اینکــه عــده ِی معــدودی 
کــه منافــع فــردی خــود را )بــدون در نظــر گرفتــن منافــع 
جمعــی و اهــداف بلنــد مــدت کانــون( مــد نظــر قــرارداده و 
در فضــای مجــازی و یــا برخــی اجتماعــات، بصورتــی غیــر 
منصفانــه تــالش دارنــد تــا موضــوع انتخابــات را بــه گونه ای 
ــی  ــرا خادمان ــه تأســف اســت... زی ــوه دهنــد، مای دیگــر جل
ــر( را شــروع  ــل تقدی ــن اقدامــات )واقعــً قاب کــه اکنــون ای
کــرده و در حــال پایــان دادن بــه آنهــا هســتند، هیــچ نفــع 
ــدگار و  ــات مان ــن اقدام ــاندن ای ــر رس ــه ثم ــخصی در ب ش
عــام المنفعــه ندارنــد و شــاید حتــی عمرشــان کفــاف هــم 
ــتفاده ای  ــن اس ــن اماک ــم از ای ــار ه ــرای یکب ــه ب ــد ک نده
ــا ســازمان  ــه و ی ــون، وزارتخان داشــته باشــند و اصــواًل کان
دولتــی خاصــی هــم نیســت کــه ایــن امــور موجــب ارتقــاء 
درجــه ی جایــگاه و مزایــا و .... باشــد بلکــه همــه اینهــا صرفً 
ــاف  ــدان و انص ــق و وج ــس!! ... و منط ــت و ب ــت اس خدم
بــر مــا حکــم مــی کنــد تــا قــدردان ایــن نــوع از مدیریــت 
ــون،  ــتگذاران کان ــوان سیاس ــه عن ــا ب ــیم و م ــادی باش جه
مصلحــت را در آن دیدیــم تــا منافــع عمومــی را برخواســته 

هــای عــده ای قلیــل ترجیــح دهیــم.

ــا جمــع  ــن روزهــا، تعــدادی از دوســتان ب 2-در ای
ــام نجومــی )از حــق  ــق برخــی اعــداد و ارق و تفری
ــا ایــن  ــد کــه ب عضویــت اعضــاء(، ادعــای آن دارن
درآمــد خیلــی از اقدامــات بیشــتر را مــی تــوان بــه 

ثمــر رســاند! ... واقعیــت ماجــرا چیســت؟

شــما و همــه دوســتان در جریــان باشــید کــه اواًل مــا حدود 
ــه  ــر – وظیف ــتمری بگی ــته – مس ــر )بازنشس 315000 نف
ــر  ــدود 180/000 نف ــداد ح ــن تع ــه از ای ــم ک ــر( داری بگی
بازنشســته ، حــدود 110/000 نفــر مســتمری بگیــر و مابقی 
هــم وظیفــه بگیــر هســتند کــه بــه غیــر از بازنشســته هــا 
کــه بطــور میانگیــن حــدود هــر نفــر 30/000 تومــان حــق 
عضویــت پرداخــت مــی نماینــد، متوســط دریافتــی از هــر 
ــه هســتند( و  ــدادی ورث ــه معمــواًل تع ــر )ک مســتمری بگی
وظیفــه بگیــر حــدود 12000 تومــان اســت، برابــر تصویــب 
ــای مســلح، 3 در  ــای نیروه ــی روســای کانونه شــورای عال
هــزاِر دریافتــی بــرای ایــن حــق عضویــت در نظــر گرفتــه 
ــون شهرســتان  ــه کان شــده اســت کــه یــک در هــزار آن ب
ــه  ــاختمان و هزین ــداری س ــرات و نگه ــرای تعمی ــور ب مذک
آب و بــرق و ... پرداخــت مــی شــود یــک در هــزار آن هــم 
از ســوی کانــون مرکــز جهــت حــق الزحمــه افــراد شــاغل 
در کانونهــا بــه مصــرف مــی رســد و یــک در هــزار آن هــم 
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ــنه  ــرض الحس ــدوق ق ــار صن ــی در اختی ــت مال ــت تقوی جه
الغدیــر قــرار مــی گیــرد – مضافــً اینکــه تعــدادی از کانونهــا 
همچــون یــزد، خراســان جنوبــی ، خراســان شــمالی ، ایــالم 
و ... بــه علــت تعــداد قلیــِل اعضــاء ، حــق عضویــت چندانــی 
حتــی بــرای تأمیــن پــول بــرق و آب خــود هــم ندارنــد کــه از 

ســوی کانــون مرکــز بــه آنهــا مســاعدت مــی گــردد. 
ــازی،  ــای مج ــتان در فض ــی از دوس ــان، برخ ــن می و در ای
ــراض  ــا اغ ــفانه ب ــم متأس ــی ه ــه برخ ــی )و البت ــدون آگاه ب
شــخصی( و بــا اعــداد و ارقامــی حیــرت آور و بــا جمــع بســتن 
جمعیــت تمــام بازنشســتگان نیروهــای مســلح !! ... ارقامــی را 
بــه مخاطــب ارائــه مــی دهنــد کــه دیگــران را بــه اشــتباه می 
اندازنــد و ایــن کار، ضمــن آنکــه عقوبــت شــرعی و مســئولیت 
ــن  ــودن ذه ــوش نم ــات مش ــراه دارد، موجب ــه هم ــی ب قانون
عــده ای بازنشســته را بــه دنبــال داشــته و مخاطبــان از همــه 
جــا بی خبــر هــم بــدون اینکــه قصــد و غــرض خاصــی داشــته 
باشــند بــا ایــن آدرس هــای غلــط، خــدای ناکــرده بــه کســانی 
اهانــت روا مــی دارنــد کــه دســت برقضــا خدمــت گذارتریــن 
ــه خــود آنهــا هســتند. ضمــن آنکــه ســفارش مقــام  ــراد ب اف
ــدار  ــا )1401/4/7( در دی ــن روزه ــری در همی ــم رهب معظ
ــی  ــت روان ــد: امنی ــه فرمودن ــت ک ــی اس ــئوالن قضای ــا مس ب
ــد از  ــی بای ــه حقــوق عمومــی اســت و دســتگاه قضای از جمل
نگــران کــردن و تخریــب ذهــن مــردم بــه وســیله شــایعات و 
اظهــارات دروغ و هــراس افکــن افــراد مشــخص و نامشــخص 

در رســانه هــا و فضــای مجــازی جلوگیــری کننــد.

ــام  ــاًل تم ــد، عم ــه می فرمایی ــف ک ــن وص ــا ای 3-ب
ــون،  ــت در کان ــت عضوی ــاء باب ــوق اعض ــر از حق کس
جهــت ادامــه کار و اســتمرار فعالیــت کانــون صــرف 
مــی گــردد... پس ایــن حجــم از اقدامــات چهارســاله 
ــان  ــارد توم ــا میلی ــه صده ــاز ب ــک نی ــر ی ــه ه ک
ــود؟ ! ــن می ش ــا تأمی ــته و دارد، از کج ــار داش اعتب

بــه نکتــه خوبــی اشــاره شــد... و ایــن دقیقــً یکــی از دالیلــی 
ــات و اســتمرار  ــق انتخاب ــر تعوی ــه مجمــع، اصــرار ب اســت ک
ــود  ــس از خ ــاًل هیچک ــی دارد... مث ــم اجرای ــن تی ــور ای حض
ــان  ــارد توم ــه 608 میلی ــدت چگون ــن م ــد در ای ــی پرس نم
ــه حــدود 97000 نفــر از بازنشســتگان، مســتمری بگیــران  ب
و وظیفــه بگیــران کانــون بــا کمتریــن نــرخ ســود وام اعطــاء 
گردیــد؟!! ... آنهــم کانونــی کــه در همیــن چنــد ســال پیــش، 
ــد  ــی بای ــرای گرفتــن یــک وام 500 هــزار تومان بازنشســته ب
چندیــن بــار مراجعــه نمــوده و در نوبــت هــای طوالنــی مــدت 

قــرار مــی گرفتــه اســت. 
یــا همیــن احــداث 100 واحــد اقامتــی ســیاحتی در منطقــه 

ــت(  ــام اس ــال انج ــه در ح ــروز )ک ــرخ ام ــا ن ــدر ب چلن
کــه حــدود چندیــن هــزار متــر مربــع ســاخت و ســاز 
و تجهیــزات نیــاز دارد کــه حتــی کســر از حقــوق 
ــن  ــم نمــی توانســت تأمی ــت ده ســال اعضــاء ه عضوی

ــن مخــارج باشــد. ــده ای کنن
ــی و  ــاختمانهای اداری، اقامت ــن س ــاخت بهتری ــا س و ی
ــان و  ــاری، اصفه ــان، س ــاه و کرم ــی در کرمانش فرهنگ
ــه دههــا میلیــارد تومــان  ســنندج و ... کــه هــر یــک ب
اعتبــار نیــاز دارد از کجــا تأمیــن خواهــد شــد؟!! اماکنی 
کــه ثــروت کانــون را افزایــش داده و موجــب ســربلندی 
ــهرها  ــتگان آن ش ــی بازنشس ــگاه اجتماع ــاء جای و ارتق

خواهنــد بــود.
ــر  ــبانه روزی امی ــای ش ــالش ه ــر ت ــد اگ ــاور بفرمایی ب
ــی راد و ارتبــاط صمیمانــه ایشــان بــا ســامانه  محب
ــا،  ــه اینه ــن در رأس هم ــش و همچنی ــی ارت فرمانده
الطــاف کریمانــه امیــر سرلشــکر ســید عبدالرحیم 
ــون وضعیــت درخشــان  ــود، هیچــگاه کان ــوی نب موس
ــر  ــور امی ــع حض ــد. در واق ــی دی ــود نم ــروز را برخ ام
ــون اســت  ــرای کان ــزرگ ب ــت ب ــک موهب ــی راد ی محب
ــان  ــوان آن را کتم ــی ت ــه نم ــی ســت ک ــن واقعیت و ای

داشــت.

عــالوه برهمــه اینهــا، مکاتبــات بســیار ســازنده ، منطقی 
ــا رؤســای  ــون ب ــه جــای امیــر ریاســت محتــرم کان و ب
قــوای ســه گانــه و مقــام معظــم رهبــری و فرماندهــی 
کل قــوا کــه بــه گواهــی تمــام مســئوالن اجرایــی، خــط 
مقــدم اجرایــی شــدن همســان ســازی حقوق هــا بــوده 
و افتخــاری بــزرگ بــرای کانــون محســوب مــی شــود، 
ــوه  ــن نح ــی از ای ــر قدرشناس ــری ب ــل دیگ ــود دلی خ

مدیریــت اســت.
ــه  ــته ک ــابقه داش ــون س ــخ کان ــای تاری ــا در کج واقع
فرماندهــی ارتــش حداقــل پنــج بــار شــخصً در کانــون 
ــور بازنشســتگان باشــد؟ ...  ــر ام ــه و پی گی حضــور یافت
آیــا ســابقه داشــته ریاســت کانــون بــه عنــوان عضــوی 
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از اعضــای شــورای ســتادی ارتــش قــرار گیــرد؟ آیــا ســابقه داشــته مدیــر عامــل فروشــگاه اتــکا پــس از انتصــاب ، اولیــن 
حضــور خــارج از ســازمانش در کانــون ارتــش باشــد )کــه برخــی اثــرات آن را همــه دیدنــد( 

و در حــال حاضــر، کانــون بــه همــت و تــالش جمعــی و البتــه مدیریــت بســیار عالــی و شایســته امیــر ســرتیپ علــی 
محبــی راد در جایگاهــی قــرار دارد کــه بارهــا مــورد تشــویق ســتاد کل و فرماندهــی ارتــش قــرار گرفتــه و هیــچ جلســه 
ای در خصــوص بازنشســتگان بــدون حضــور کانــون ارتــش رســمیت نــدارد. و اینهــا همــه آرزوهایــی بــود کــه در حــال 

حاضــر بــه تحقــق پیوســته ، زیــرا کانــون بــا ایــن نــوع از مدیریــت متعهدانــه، هویــت اصلــی خــود را یافتــه اســت.
البتــه خدمــات بســیار اســت و دراینجــا جــای گفتــن یکایــک آنهــا نیســت، هماننــد یکســان کــردن فرانشــیزها در امــور 
بهداشــت و درمــان در تمــام مراکــز درمانــی نیروهــای مســلح بــرای بازنشســتگان ، اســتقرار رابطیــن کانونهــا ، رســیدگی 
ــا مراجــع  ــون ب ــدد در کان ــا و جلســات متع ــری ه ــون پی گی ــی مدی ــه همگ ــالج و ... ک ــب الع ــاران صع ــه بیم ــژه ب وی

ذیربــط هســتند.

4-برخــی از همیــن دوســتان در فضــای مجــازی، مدعــی آن هســتند کــه اصــوالً کانــون وظیفــه ای در 
قبــال توســعه اماکــن ســیاحتی و زیارتــی نــدارد و فقــط بایــد پیگیــر امــور حقوقــی آنهــا باشــد، شــما 

در ایــن خصــوص چــه نظــری داریــد؟

بلــه... مــا هــم، ایــن نظــرات حیــرت آور را دیــده و شــنیده ایــم و شــاید بارهــا و بارهــا هــم بــه ایــن دوســتان و هــم بــه 
کســانی کــه از طــرف آنهــا تحریــک و تهیــج شــده اند پاســخ داده ایــم امــا واقعیــت آن اســت کــه کســی از ایــن گــروه هــا 
دنبــال پاســخ نیســت، بلکــه نوعــی بهانــه جویــی و تشــویش اذهــان در کار اســت بــه ایــن معنــا کــه وقتــی می گوینــد 
ــاه برایشــان می گوییــد و )پــس از  چــرا االن شــب اســت؟... و شــما وقــت گذاشــته و در مــورد گــردش خورشــید و م
چندیــن روز و ســاعت توضیــح(، خوشــحال هســتید کــه دیگــر قانــع شــده اند، در آخــر کار می گوینــد اصــاًل خورشــید 
چیســت؟ و مــاه کیســت؟!! ... شــاید ایــن مطالــب را طنــز بدانیــد، امــا واقعیتــی ســت کــه متاســفانه در حــال حاضــر 
ــد و مطالبه گــری از  ــه ای جدی ــا بهان ــر روز ب ــه ه ــژه در فضــای مجــازی ک ــر بخشــی از عزیزانمــان شــده، بوی گریبانگی
اقداماتــی کــه اصــواًل وجــود خارجــی نــدارد، وقــت و انــرژی مفیــد خدمتگــزاران را بــه هــدر می دهنــد و بــا ایده هــای 
غیــر واقعــی  موجــب تحقیــر جامعــه بــزرگ بازنشســتگان ارتــش در نــزد عــام و خــاص مــی گردنــد، بطــوری کــه در 
یکــی از ایــن همیــن گــروه هــا، وظیفــه نهایــی کانــون را نصــب پــالکارد و شــرکت در مراســم ترحیــم اعضــاء عنــوان 
کــرده و بــدون آنکــه بداننــد در ســال حداقــل 6000 نفــر از اعضــاء بــه رحمــت الهــی نائــل مــی شــوند. ایــن انتظــار را 
در مخاطبــان ایجــاد می کننــد کــه کانونهــا بایــد در هــر 6000 مراســم شــرکت کــرده و تــاج گل و پــالکارد و مخــارج 
ختــم را تهیــه نمایــد و هیچــگاه بــه مخاطبــان خــود نمی گوینــد هزینــه ایــن کارهــا و نفراتــی کــه بایــد ایــن کارهــا 
ــس ترحیمشــان اســت؟!! ... و  ــط مجل ــه بازنشســتگان فق ــا دغدغ ــن شــود؟ ... و آی ــد تأمی ــد از کجــا بای را انجــام دهن
جالــب تــر از همــه اینکــه، ایــن تعــداد قلیــل تــا کنــون خودشــان حتــی هــم بــرای یــک کار کوچــک عــام المنفعــه در 
ــه امــور تجــاری مختلــف و درآمدزای شــان مشــغول  ــً ب ــرا غالب ــد زی خصــوص بازنشســتگان هیچــگاه داوطلــب نبوده ان
بــوده و متاســفانه بــازی بــا روح و رواِن همسنگرانشــان در فضــای مجــازی را بــه عنــوان یــک تفریــح و پرکــردن اوقــات 

فراغتشــان بــرای خــود یافتــه انــد!!!
ــچ  ــته هی ــون روال گذش ــده و همچ ــی مان ــه باق ــان مخروب ــا همچن ــاختمانهای کانونه ــر س ــما ، اگ ــر ش ــه نظ ــال، ب ح
اقدامــی بــرای نوســازی و بازســازی انجــام نگیــرد... یــا کانــون )بواســطه عــدم فعالیــت ســازمانهای دولتــی کــه بایــد بــه 
ــاه  ــرای روحیــه و رف ــزده و هیــچ اقدامــی ب ــاال ن فکــر امــور رفاهــی بازنشســتگان ارتــش باشــند( خــود آســتین ها را ب
بازنشســتگان انجــام ندهــد، راه درســتی را پیــش گرفتــه اســت؟!!... ضمــن آنکــه در حــال حاضــر کانــون بــه همــت امیــر 
ســرتیپ علــی محبــی راد، هکتارهــا زمیــن رایــگان از منابــع مختلــف دریافــت داشــته و بــا هوشــمندی و ارتباطات وســیع 
و رایزنیهــای خــود، )بــدون ریالــی دریافــت اضافــی از اعضــاء( بــه ســاخت و تجهیــز آنهــا مشــغول مــی باشــد، کــه جــای 

تقدیــر دارد....
ــن  ــه تری ــی رتب ــا عال ــا و جلســات ب ــن پی گیری ه ــن دوره چهارســاله، بیشــترین و مؤثرتری ــً در ای ــه، اتفاق ــً اینک مضاف
ــت از  ــوان گف ــی ت ــه جــرات م ــه و ب ــش انجــام پذیرفت ــه بازنشســتگان ارت ــوق حق مســئوالن کشــور در خصــوص حق

ــون محســوب مــی گــردد. ــن دوران کان درخشــان تری
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5-ســوال دیگــری کــه برخــی عزیــزان در مراجعــه بــه مــا دارنــد، ســلب عضویــت تعــدادی از اعضــاء 
ســت، اگــر تمایــل داریــد در ایــن خصــوص نیــز توضیحــی ارائــه فرماییــد:

خــروج از عضویــت بــه دو صــورت اســت: یــا اینکــه خــوِد فــرد درخواســت مــی کنــد کــه دیگــر عضــو کانــون نباشــد و 
یــا بــه علــت برخــی شــرایط بوجــود آمــده و مصالــح جمعــی )طبــق دســتور العمــل صــادره از هیــأت مدیــره منطبــق 
ــا مــاده 5 اساســنامه( از فــردی ســلب عضویــت مــی گــردد. البتــه برخــی از افــراِد ســلب عضویــت شــده در فضــای  ب
مجــازی، مطالبــی یکجانبــه و بــه تعریــف از خــود بیــان مــی دارنــد، لیکــن بنــاِی کانــون حفــظ آبــروی افــراد اســت و 
ســکوت و یــا عــدم پاســخ بــه آنــان، صرفــً از همیــن بــاب اســت وگرنــه قانــون فصــل الخطــاب اســت و حفــظ اعتبــار 
و اقتــدار جامعــه فرهیختــه بازنشســتگان ارتــش و جایــگاه اجتماعــی آنــان در راس اولویــت هــای مــا قــرار دارد و نمــی 
توانــد قربانــی کــردار و رفتــار و یــا عملکــرد ناشایســت تعــدادی انــدک شــود. و رفتــار و گفتــار و عملکــرد چنــد تــن از 
همیــن افــراِد ســلب عضویــت شــده، تاکنــون هزینــه هــای بســیاری بــر دوش کانــون گذاشــته اســت کــه بــرای حفــظ 

اعتبــار و حرمــت صدهــا هــزار نفــر انســان آبرومنــد، از بیــان آنهــا معذوریــم. 

ــاری  ــالح آن پافش ــه اص ــدادی ب ــوده و تع ــرح ب ــئواالتی مط ــم س ــون ه ــنامه کان ــوص اساس 6- در خص
ــد؟ ــد بفرمایی ــورد داری ــن م ــی در ای ــه توضیح ــد، چنانچ دارن

همانطــوری کــه اکثــر اعضــاء محتــرم اســتحضار دارنــد اساســنامه مصــوب 1392/6/4 ، ســه ســال بصــورت آزمایشــی از 
طریــق ســتاد کل نیروهــای مســلح بــه کانــون ابــالغ شــد کــه در ســال 1395 تیمــی مرکــب از 15 نفــر از کارشناســان 
)کــه اکثــر آنهــا دارای مــدارک بــاالی حقوقــی بودنــد( بــه اتفــاق تنــی چنــد از بازنشســتگان و معــاون طــرح و برنامــه 
ــه کتابچــه  ــه تهی ــدام ب ــاد اساســنامه را بررســی و اق ــادی مف ــدت زی ــانه م ــا بررســی های کارشناس ــون ب و بودجــه کان
اصالحــات اساســنامه در 52 مــاده شــدند کــه مراتــب پــس از تأییــد هیئــت مدیــره و تصویــب مجمــع بــه ســتاد آجــا و 
از آنجــا بــه ســتاد کل نیروهــای مســلح ارجــاع داده شــد کــه نهایتــً بعــد از چندیــن مــورد مکاتبــه، تعــداد محــدودی از 

اصالحــات در اساســنامه مصــوب 1399/1/27 منظــور گردیــد و ســایر مــوارد بــدون اقــدام مانــده اســت . 
در آخریــن جلســه مجمــع نیــز 12 مــورد اصالحــات مربــوط بــه اساســنامه جدیــد توســط هیئــت مدیــره تائیــد و پــس 
از تصویــب مجمــع بــه ســتاد آجــا گــزارش شــده و چندیــن بــار توســط کانــون نیــز پیگیــری بــه عمــل آمــده اســت از 
آنجایــی کــه اساســنامه توســط ســتاد کل نیروهــای مســلح مصــوب مــی شــود و هــر نــوع تفســیر و اصــالح آن برعهــده 

ســتاد مذکــور مــی باشــد الزامــً ایــن موضــوع از طریــق سلســله مراتــب تعییــن شــده پیگیــری خواهــد گردیــد. 

7-در پایان، پیامتان به اعضاء محترم چیست؟

ــه داشــته های خودمــان!!! مــا در حــال  ــی ســت و اعتمــاد ب ــا از همــه دوســتان، وحــدت و همدل پیــام و درخواســت م
حاضــر بهتریــن جایــگاه را یافتــه ایــم، بهتریــن همســنگرانمان در کانونهــا بــه مــا خدمــت مــی نماینــد. اگــر قــدر ایــن 
بــرکات و نعمــات را ندانیــم، یقیــن بدانیــد آینــدگان از مــا بــه نیکــی یــاد نخواهنــد کــرد و مــا را نخواهنــد بخشــید... 
ــات بســیار  ــش اقدام ــگاه بازنشســتگان ارت ــه در شــأن جای ــی و البت ــن و قانون ــی متی ــون در طریق در حــال حاضــر کان
مانــدگاری بــه انجــام رســانده کــه موجــب افتخــار همــه مــا مــی باشــد. ... فضــای مجــازی هــم همانطــور کــه از نامــش 
پیــدا اســت فضــای مجازیســت و میــدان عمــل نیســت، متأســفانه خیلــی از افــراد کــه در ایــن فضــا بصورتــی بســیار 
پرادعــا و بــا ســیاه نمایــی و تخریــب واقعیــات، شــب و روز بــر علیــه خادمــان کانونهــا مطالــب مــی نویســند، اگــر بــه 
پرونــده خدمتــی شــان مراجعــه فرماییــد هیــچ ســابقه مدیریــت عمده،نقطــه درخشــان خدمتــی و یــا موفقیــت خاصــی را 
مشــاهده نمــی کنیــد. ... و معلــوم نیســت بــه پشــتوانه کــدام ســوابق و تحصیــالت عالیــه و یــا کــدام تجــارب مدیریتــی، 
ایــن همــه فرضیــه و نظریــه مــی دهنــد... و قطعــً بــزرگان و عقــالی نیروهــای مســلح، نمــی تواننــد سرنوشــت و آبــروی 
صدهــا هــزار پیشکســوت نجیــب و فهیــم ارتــش را فقــط بــر مبنــای ادعاهــای بی پایــه و بــدون عمــل، دچــار تغییــرات 

هیجانــی نماینــد.



10

ا.ا
ج.

ش 
ارت

ن 
گـا

ستـ
ش

ازن
 بـ

ون
انـ

کـ
14

01
اد 

رد
/ م

 2
04

ره 
ما

ش

شایستگان

معرفی کتاب و نویسنده

نویسنده: سرهنگ بازنشسته جانباز غالمحسین زرگر

ســرهنگ پیشکســوت نزاجــا غالمحســین زرگــر عضــو کانــون بازنشســتگان زاهــدان درســال 1341 
ــی  ــس از ط ــد و پ ــد ش ــتان متول ــتان سیس ــون اس ــتان هام ــع شهرس ــکوهه از تواب ــتای س در روس
ــه اخــذ دیپلــم  مقاطــع تحصیلــی ابتدایــی، راهنمایــی و متوســطه، در خــرداد ســال 1360 موفــق ب
گردیــد و در همــان ســال در کنکــور سراســری شــرکت و در دانشــکده افســری پذیرفتــه شــد. پــس 
ــا  ــوزش 01 کادر جابجــا و ب ــز آم ــه مرک ــی ب ــگ تحمیل ــت شــروع جن ــه عل ــوزش و ب ــه آم از 2 هفت
گذرانــدن یــک دوره 4 ماهــه فشــرده جهــت طــی دورة مقدماتــی پیــاده بــه شــیراز اعــزام و در خاتمــه 
ــه لشــکر 88 زاهــدان انتقــال یافــت. در ســال 1361 تحــت عنــوان گــروه  آمــوزش براســاس نیــاز ب
ــوان ـ  ــه منطقــه شــمال غــرب )مری ــه منطقــه غــرب )میمــک( و پــس از مدتــی ب رزمــی ســلمان ب
پنجویــن( اعــزام و ســپس بــه جبهــه میانــی )قصــر شــیرین ـ ســومار ـ نفت شــهر( جابجــا و تــا پایــان 
جنــگ و بعــد از پذیــرش قطعنامــه 598، بــه مــدت 118 مــاه حضــور مســتمر در مناطــق عملیاتــی 
و 3 مرحلــه مجروحیــت و جانبــاز 47 درصــد جنــگ تحمیلــی، در ســال 86 بــه دلیــل جانبــازی بــه 
افتخــار بازنشســتگی نائــل گردیــد.  ایشــان بدلیــل ابــراز شایســتگی و لیاقــت داری 6 فقــره ارشــدیت 
و دههــا تشــویقی در دســتور نزاجــا و 180 مــورد لــوح ســپاس و تقدیــر نامــه در ســوابق خدمتــی را 

دارا می باشــند. 
مشــارالیه بــه دلیــل عالقمنــدی بــه کار فرهنگــی در راســتای ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــرای 
نســل نوجــوان و جــوان، تاکنــون 34 جلــد کتــاب خاطــرات رزمنــدگان و زندگینامــه شــهداء و 7 جلــد 
ــورد ســخنرانی در دانشــگاهها، مــدارس،  ــن نمــوده اســت و بیــش از 1000 م جــزوه آموزشــی تدوی
ــای وی  ــر فعالیت ه ــت. از دیگ ــته اس ــیما و... داش ــدا و س ــی، ص ــی و انتظام ــای نظام ادارات، یگان ه
روایــت گــری راهیــان نــور در مناطــق عملیاتــی بــه مــدت 20 ســال، جمــع آوری اســناد و مــدارک 
شــهدای آجــا در اســتان سیســتان و بلوچســتان، مــدرس درس آشــنایی بــا دفــاع مقــدس، آمــوزش 
معــارف جنــگ و بیــش از 90 دوره مشــمولین اعزامــی مرکــز آمــوزش و تربیــت 08 خــاش را مــی 

تــوان اشــاره نمــود.
وی هــم اکنــون بــه عنــوان رئیــس گــروه معــارف جنــگ شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی اســتان 
و نماینــده فرمانــده محتــرم نزاجــا در هیئــت معــارف جنــگ اســتان سیســتان و بلوچســتان مشــغول 

ــد. ــت می باش فعالی
شــایان ذکــر اســت کــه نامبــرده دارای تعــداد 7 فرزنــد )5 دختــر و 2 پســر( بــوده کــه۳ نفــر در رشــته 

پزشــکی و 4 نفرشــان دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد می باشــند.
معرفــی چنــد نمونــه از تألیفــات برجســته ایشــان شــامل پیشــگامان خرمشــهر، یــک لحظــه شــوکه 
شــدم، مســافران آســمان، قطــره ای از دریــا، جنایــات وحشــیانه چقــدر؟ ، غیــور مــردان 88، راویــان 

فتــح، پیــروزی در اســارت، رقــص در میــدان میــن، قهرمــان بلوچســتان، آغــاز و پایــان تلــخ و ... 

نشــریه شایســتگان: ضمــن تقدیــر از ایــن 
پیشکســوت فرهیختــه جانبــاز و پرتــالش، 
ســالمتی، ســرافرازی و موفقیــت روزافزون 
بــرای ایشــان و خانــواده محترمشــان 

ــت.  آرزومندس
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پیشکسوت ورزشی  
 کارمند بازنشسته احمد گودرزی

ــد  ــته احم ــه 16 بازنشس ــد رتب ــی کارمن ــوت ورزش پیشکس
میــری  بــاغ  محلــه  1328در  ســال  متولــد  گــودرزی 
شهرســتان بروجــرد در اســتان لرســتان مــی باشــد. وی در 
13 ســالگی و در دوران دبیرســتان بــود کــه فعالیــت ورزشــی 
ــروع  ــان ش ــوان دروازه ب ــه عن ــال ب ــته فوتب ــود را در رش خ
ــد و  ــتان ش ــتکتبال دبیرس ــم بس ــو تی ــپس عض ــود و س نم
ــه فعالیــت نمــود  بعــد از آن در رشــته دو میدانــی شــروع ب
ــی  ــوان قهرمان ــب عن ــن دوران کس ــای ای ــه از موفقیت ه ک
ــال 1347  ــر در س ــر و 3000 مت ــته های 1500 مت در رش
ــوان  در ســطح آموزشــگاههای کشــور و در ســال 1348 عن
ــوردی اســتان لرســتان  ــا تیــم دو صحران ــی کشــور ب قهرمان

ــرد.  را کســب ک
بــا پایــان یافتــن دوران دبیرســتان و شــروع خدمت ســربازی 
فصــل جدیــدی در ورزش وی رقــم خــورد و آن عضویــت در 
تیــم نیروهــای مســلح و تیــم ملــی دو و میدانــی کشــور بــود. 
ایشــان در ســال 1350 در نیــروی زمینــی ارتــش اســتخدام 

و در ســال 1379 بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل گردیــد. 

فعالیتهای ورزشی نامبرده در سه مرحله تقسیم می شود:

ان  دور   -3 مربیگــری   دوران   -2 قهرمانــی   دوران   -1
فرهنگــی  فعالیتهــای 

الف: دوران قهرمانی
ــم  ــت در تی ــا عضوی ــان ب ــم زم ــی وی ه 1-دوران قهرمان
ــی در  ــته دو و میدان ــی در رش ــم مل ــلح و تی ــای مس نیروه
ــر و  ــر و 10000 مت ــع، 5000 مت ــا مان ــر ب ــواد 3000 مت م
ــی در مــواد  ــوردی شــروع و کســب 60 مقــام قهرمان صحران
ذکــر شــده، حاصــل 8 ســال فعالیــت حرفــه ای ایشــان مــی 

باشــد. 
2-در ســال 1350 بــا عضویــت در تیــم پیــاده روی نیروهــای 
مســلح و شــرکت در مســابقات قهرمانــی ارتــش هــای جهــان 
)ســیزم( کــه در کشــور ایتالیــا برگــزار شــد اولیــن رکــورد 

رســمی در 20 کیلومتــر پیــاده روی ایــران را ثبــت نمــود. 
ــال 1352  ــی در س ــن الملل ــی بی ــوان قهرمان 3- کســب عن

ــع ــا مان ــر ب ــاده 3000 مت ــه در م ــر ترکی ازمی
4- کســب مقــام قهرمانــی در مــواد 3000 متــر بــا مانــع و 

5000 متــر در کشــور پاکســتان
ــال 1373و  ــران در س ــیایی ته ــای آس ــرکت در بازیه 5- ش
کســب عنــوان قهرمانــی در مســابقات بیــن المللــی شــوروی 

در مــاده 3000 متــر بــا مانــع در ســال 1352
ــیا در  ــی آس ــب قهرمان ــی و نای ــوان قهرمان ــب عن 6- کس

بیــش از 10 مســابقه آســیایی
ب: دوران مربیگری

1- 23ســال ســرمربی تیــم ملــی دو و میدانــی )دوهای اســتقامت 
و نیمــه اســتقامت و صحــرا نــوردی( جمهــوری اســالمی ایران 

ــه در  ــی فدراســیون ورزش هــای ســه گان ــم مل 2- ســرمربی تی
ــی جهــان و آســیا در کشــور کــره مســابقات قهرمان

3- مربی تیم ملی ایران در المپیک 2012 لندن
ــران در بازیهــای آســیایی بوســان کــره  ــی ای ــی تیــم مل 4- مرب

ــی جنوب
5- ســرمربی تیــم نیروهــای مســلح طــی ســالیان متمــادی در 
ــیزم در  ــی س ــان و قهرمان ــای جه ــک ارتش ه ــابقات المپی مس

ــن و ... ــوئد، چی ــارک، س ــل، دانم ــا، برزی ــورهای ایتالی کش
ج: دوران فعالیتهای فرهنگی

1- بنیانگــذار ورزش پنــج گانــه نظامــی در ایــران و چــاپ کتــاب 
آمــوزش و مقــررات رشــته پنج گانــه نظامــی

نظامــی   پنجگانــه  هیــأت  و  دومیدانــی  هیــأت  رئیــس   -2
مســلح  نیروهــای 

3- رئیــس باشــگاه نیــروی زمینــی بــه مــدت 8 ســال و رئیــس 
هیــأت دو میدانــی اســتان تهــران

4- مربی بین المللی در دو میدانی و مربی پنجگانه نظامی 
5- تألیــف چندیــن جلــد کتــاب در رشــته هــای مختلــف دو و 
میدانــی شــامل مهــارت هــای بنیــادی و جنبــه هــای علمــی دو 
و میدانــی، کتــاب داوری و کمــک داوری در دو و میدانــی ، ســه 

ــد کتــاب در زمینــه مشــاوره ورزشــی و .... جل
 

نشــریه شایســتگان: بــرای ایــن پیشکســوت پرتــالش و 
افتخــار آفریــن ســالمتی ، ســربلندی و بهــروزی از درگاه 

ایــزد منــان آرزومندســت.
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ــه اینترنــت متصــل هســتید،  اگــر همیــن حــاال ب
نگاهــی بــه گوشــی تان بیندازیــد. قطعــا در همیــن 
چنــد دقیقــه ای کــه آن را کنــار گذاشــته اید، 
ــه  ــس آپ ب ــا وات ــرام ی ــر، تلگ ــام از وایب ــد پی چن
گوشــی تان رســیده اســت. همــه مــا کــه اینترنــت 
ــان  ــی روزانه م ــدنی از زندگ ــدا نش ــی ج ــه جزئ ب
ــی  ــل شــده، هــر لحظــه در معــرض پیام های تبدی
قــرار می گیریــم کــه یــا قصــد آمــوزش دادن 
ــان را  ــا خاطرات م ــد، ی ــا را دارن ــه م ــی ب موضوع
زنــده می کننــد یــا تنهــا خوشــحال و ســرگرم مان 
می کننــد. پیام هایــی کــه در بســیاری اوقــات 
ــوش  ــتان فرام ــا دوس ــا را ب ــد م ــته اند پیون توانس
ــی  ــا زندگ ــر از م ــا دورت ــه کیلومتر ه ــده ای ک ش
می کننــد برقــرار کننــد و در عیــن حــال بــا 
ــه  ــان ب ــا و نزدیکان م ــاط م ــردن ارتب ــدود ک مح
پیام هــای نوشــتاری، بــه نوعــی مــا را از آنهــا دور 
ــی  ــبکه های ارتباط ــن ش ــور در ای ــد. حض کرده ان
ــه  ــدر ب ــا آنق ــت، ام ــراد نیس ــی از ای ــه خال گرچ
از  نمی توانیــم  کــه  می رســانند  منفعــت  مــا 
ــود  ــن وج ــا ای ــم، ب ــان کنی ــان حذف ش زندگی م
بــرای کــم کــردن آســیب هایی کــه ممکــن اســت 
ــی  ــا تلگرام ــری ی ــای وایب عضــو شــدن در گروه ه
ــد، چــاره ای جــز  ــان بزن ــی و ارتباطات م ــه زندگ ب
ــم. در ادامــه  رعایــت برخــی ریزه کاری هــا را نداری
ــبکه های  ــن ش ــور در ای ــای حض ــب ظرافت ه مطل
و  کرده ایــم  روشــن  برای تــان  را  ارتباطــی 
ــا شــما  ــن گروه هــا را ب قانون هــای عضویــت در ای

در میــان گذاشــته ایم.

بفهمید کجا هستید
پیام تــان را قــرار اســت در یــک گــروه خانوادگــی 
ــدف  ــروه ه ــه گ ــا اینک ــد ی ــتراک بگذاری ــه اش ب
شــما، همکاران تــان هســتند؟ قبــل از اینکــه 
ــی  ــد، نگاه ــاب کنی ــه »forward« را انتخ گزین
ــه  ــد و ب ــر بیندازی ــورد نظ ــروه م ــای گ ــه اعض ب
ــرار اســت  ــما را ق ــام ش ــه پی ــد ک ــر کنی ــن فک ای
ــه در آن  ــی ک ــا جوک ــد. آی ــیر کنن ــور تفس چط
صفحــه می فرســتید ممکــن اســت از نظــر یکــی 
از اعضــای گــروه کــه شــرایط مشــابهی دارد 
برخورنــده بــه نظــر برســد؟ آیــا گــروه خانوادگــی 
ــزرگ در آن  ــا مادرب ــه ت ــه گرفت ــه از خال ــما ک ش
عضــو هســتند، بــرای انتشــار پیامــی کــه انتخــاب 

ــت؟ ــی اس ــای خوب ــد، ج کرده ای

همه گروه ها را جوک دانی نکنید
ــاورد،  ــراد بی ــی از اف ــب خیل ــه ل ــد را ب ــد لبخن ــزه می توان ــه بام ــک لطیف ی
امــا ایــن اصــل نبایــد بهانــه ای باشــد بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن لطیفــه 
در همــه گروه هایــی کــه عضوشــان هســتید. اگــر در گروهــی علمــی کــه 
ــور  ــد حض ــو کرده ان ــما را در آن عض ــکده تان ش ــی دانش ــای قدیم بچه ه
ــه انتشــار همــان محتــوای رســمی کفایــت کنیــد و  داریــد، بهتــر اســت ب
ــده  ــد. خن ــا خانوادگــی ببری ــر ی ــای صمیمی ت ــه گروه ه ــان را ب جوک های ت
ــده  ــده و آزار دهن ــد برخورن ــد می توان ــا باش ــر بی ج ــا اگ ــت؛ ام ــوب اس خ

ــد. ــر برس به نظ

همه چیز را کپی نکنید
شــاید از نظــر شــما موضوعــی جالــب، قابل تامــل یــا حتــی بامــزه بــه نظــر 

برســد امــا وقتــی قصــد کپــی کردن 
آن را داریــد، بایــد بــه اهدافــی کــه 
یــک گــروه برایــش شــکل گرفتــه و 
ــروه  ــه در آن گ ــی ک ــق اعضای عالئ
حضــور دارنــد فکــر کنیــد. اگــر 
ــدف  ــا ه ــا ب ــر تنه ــورد نظ ــروه م گ

انتشــار اخبــار اقتصــادی شــکل گرفتــه  اســت، دلیلــی نــدارد یــک داســتان 
قشــنگ را در آن کپــی کنیــد و اگــر در گــروه فرزندپــروری عضــو هســتید، 

ــد. ــودداری کنی ــعرهای تان در آن خ ــار ش ــت از انتش ــر اس بهت

قربان دست و پای بلوری اش نروید
فرزنــد شــما از نظــر خودتــان نازنیــن و دوست داشــتنی اســت، قطعــا افــراد 
ــا ممکــن  ــد ام دیگــر هــم چنیــن نظــری در مــورد نورچشــمی شــما دارن
ــر  ــه نظ ــب ب ــزه و جال ــراد بام ــه اف ــرای هم ــیرین کاری های او ب ــت ش اس
نرســد؛ پــس چــه دلیلــی دارد در گــروه همکاران تــان مــدام عکــس آخریــن 
ــگاهی،  ــروه دانش ــک گ ــه در ی ــا اینک ــد ی ــتراک بگذاری ــه اش ــر او را ب هن

ــد؟ ــتراک بگذاری ــه اش ــد را ب ــان گرفته ای ــا کودک ت ــه ب ــلفی هایی ک س

به قوانین گروه احترام بگذارید
قبــل از ایجــاد یــک گــروه، قوانیــن حضــور در آن را بــا اعضــا بــه اشــتراک 
بگذاریــد و اگــر در یــک گــروه عضــو می شــوید هــم قوانیــن فعالیــت را از 
ــادار بمانیــد؛ حتــی  ــه آنهــا وف اعضــای قدیمــی بپرســید و ســعی کنیــد ب
اگــر قانــون گــروه مــورد نظــر ایــن اســت کــه شــما بــه عنــوان یــک عضــو 
ــد،  ــان نگه داری ــده باشــید و نظــرات کارشناســی تان را در دل ت ــا خوانن تنه
تــا زمانــی کــه در آن گــروه عضــو هســتید، چــاره ای جــز رعایــت قوانیــن 

آن نداریــد.

۱۵ نکته اندر آداب حضور در 

شبکه های اجتماعی
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وقت شناس باشید
ــد.  ــواب کن ــم بی خ ــران را ه ــما دیگ ــی ش ــد بی خواب ــازه ندهی اج
مطمئــن باشــید شــنیدن صــدای پیام هــای وایبــر و تلگــرام در 
ســاعت دو شــب بــرای کســانی کــه عــادت دارنــد ســاعت 11 بخوابند 
آزار دهنــده اســت پــس حتــی در یــک گــروه خانوادگــی یــا دوســتانه 
کــه بــا اعضایــش احســاس صمیمیــت می کنیــد هــم مثــل خــروس 

ــام نفرســتید. ــه ســاعت پی ــردن ب ــگاه ک ــدون ن بی محــل، ب

همه را دعوت نکنید
ــه  ــه کســانی ک ــد، هم ــروه تشــکیل دهی ــک گ ــد ی ــر قصــد داری اگ
برای تــان عزیــز هســتند را در آن گــروه عضــو نکنیــد. قــرار نیســت 
ــه  ــی ک ــه گروه های ــد، در هم ــان داری ــه دوست ش ــانی ک ــه کس هم
عضــو هســتید حضــور داشــته  باشــند. همکارتــان کــه نــه بچــه دارد 
و نــه عالقــه ای بــه صاحــب فرزنــد شــدن، چــه دلیلــی دارد در گــروه 
فرزندپــروری کــه شــما عضــوش هســتید حاضــر باشــد؟ چــرا بایــد 
همســرتان در گــروه فامیلــی کــه ممکــن اســت حرف هــای کهنــه و 

مگویــی در آن گفتــه شــود حضــور داشــته باشــد؟

زیاد فعال نباشید
همــه اعضــای گــروه مثــل شــما در گروه هــای متعــددی عضو هســتند 
ــتراک  ــه اش ــما ب ــروه ش ــه در گ ــز آنچ ــی ج ــت پیام های ــرار اس و ق
گذاشــته می شــود را بخواننــد. اگــر ایــن پیش فــرض را مــورد 
ــی  ــزان پیام های ــد می ــد بای ــان می فهمی ــد، خودت ــرار دهی ــه ق توج
ــما در  ــاید ش ــد. ش ــرل کنی ــد را کنت ــتراک می گذاری ــه اش ــه ب ک
مانیتــور کــردن اخبــار روز توانمنــد باشــید یــا به خاطــر تعــداد زیــاد 
گروه هایــی کــه در آنهــا عضــو هســتید، اطالعــات مختلفــی در مــورد 
موضوعــات متفــاوت داشــته باشــید، امــا بــرای احتــرام گذاشــتن بــه 
ــه خــورد  ــی ب ــان کوتاه ــا را در زم ــه آنه ــد هم ــران، نبای ــت دیگ وق
ــای  ــاگر پیغام ه ــت تماش ــی اس ــی کاف ــد و گاه ــان بدهی مخاطبان ت

دیگــر اعضــای گــروه باشــید.

خشم تان را قورت دهید
اینکــه شــما و یکــی دیگــر از اعضــای گــروه در مــوردی اختالف نظــر 
داشــته باشــید عجیــب نیســت و اینکــه شــما در مــورد ایــن 
ــا  ــت، ام ــن نیس ــم دور از ذه ــد ه ــت کنی ــا او صحب ــر ب اختالف نظ
ــای  ــما فض ــی ش ــده و ناگهان ــای حساب نش ــد واکنش ه ــازه ندهی اج
ــن  ــدن در چنی ــو ش ــران را از عض ــرده و دیگ ــود ک ــروه را تنش آل گ

ــد. ــی پشــیمان کن گروه

کوتاه حرف بزنید
شــاید در شــبکه هایی مثــل تلگــرام محدودیتــی بــرای تعــداد 
ــن موضــوع  ــا ای ــد ام ــته باش ــود نداش ــه می نویســید وج ــی ک کلمات
نبایــد شــما را بــه دراز گویــی بکشــاند. وقتــی قــرار اســت کســی بــا 
ــن  ــه کوتاه تری ــد آن را ب ــد، بای ــام شــما را بخوان تلفــن همراهــش پی
ــال  ــام را ارس ــه پی ــل از آنک ــس قب ــد؛ پ ــال کنی ــن ارس شــکل ممک
کنیــد یــک دور دیگــر بخوانیــدش و مطمئــن شــوید کــه هیــچ واژه 

ــده اســت. ــی نمان ــی باق ــل حذف قاب

گاهی فقط خواننده باشید
اگــر احســاس می کنیــد در یــک گــروه حرفــی بــرای گفتــن نداریــد 
ــد،  ــتفاده کنی ــود اس ــال می ش ــه ارس ــی ک ــد از پیام های ــا می توانی ام

دلیلــی نــدارد آن را تــرک کنیــد؛ کافــی اســت بــه گزینــه 
ــروه  ــای گ ــدای پیغام ه ــد و ص ــه کنی »setting« مراجع
مــورد نظــر را غیرفعــال کنیــد تــا هــر زمــان کــه فرصــت 
داشــتید، خودخواســته ســراغ پیام هــای دریافت شــده 

برویــد و آنهــا را مطالعــه کنیــد.

مراقب تک تک حرف های تان باشید
ــیدن  ــد از رس ــد، بع ــر می کنی ــروه منتش ــه در گ پیامی ک
بــه تلفــن همــراه دیگــر اعضــای گــروه بخــار نمی شــود و 
ــک حرف هــای  ــرود کــه تک ت ــان ن از بیــن نمــی رود. یادت

ــراه داشــته باشــد. ــه هم ــی را ب ــد عواقب شــما می توان

حق دارید از گروه خارج شوید
گــروه  در  کــه  مباحثــی  بــه  می کنیــد  فکــر  اگــر 
را  آن  اعضــای  نیســتید،  عالقه منــد  می شــود  طــرح 
ــجاعانه  ــد، ش ــا نداری ــا آنه ــنخیتی ب ــا س ــید ی نمی شناس
گزینــه خــروج را انتخــاب کنیــد و بــه خودتــان ایــن حــق 
ــه  ــته ای ک ــای ناخواس ــرض پیام ه ــه در مع ــد ک را بدهی
ــرار  ــد ق ــده باش ــان آزار دهن ــی از نظرت ــن اســت حت ممک

ــد. نگیری

بازار خرافه را داغ نکنید
ــاب  ــا آب و ت ــران ب ــی را دیگ ــای بی معنای ــاید پیام ه ش
ــرای شــما ارســال کننــد، امــا قبــل  فــراوان بنویســند و ب
ــان  ــرق شــوید، ســراغ عقل ت از آنکــه در احساســات تان غ
برویــد و تــا از درســت بــودن آن پیــام مطمئــن نشــده اید 
ــه  ــی ک ــوع زمان ــن موض ــد؛ ای ــتراک نگذاری ــه اش آن را ب
پــای پیام هــای عقیدتــی و سیاســی کــه منافــع گــروه یــا 
ملتــی در آن دخیــل اســت بــه میــان می آیــد، پررنگ تــر 
ــکان  ــما ام ــه ش ــت ب ــا اینترن ــن روزه ــود. ای ــم می ش ه
جســت وجوی چنیــن پیام هایــی و مطمئــن شــدن از 
ــورد  ــری در م ــر خب ــس اگ ــت پ ــان را داده اس صحت ش
ــان آمــده،  ــه در یکــی از اســتان ها برای ت ــوع یــک زلزل وق
قبــل از منتشــر کردنــش ســری بــه خبرگزاری هــای 
ــا دیگــران  معتبــر بزنیــد و تــا مطمئــن نشــده اید، آن را ب

ــه اشــتراک نگذاریــد. ب

مراقب حریم خصوصی تان باشید
از  کــدام  در هــر  فرســتادن عکس های تــان  از  پیــش 

ــوع  ــن موض ــه ای ــا، ب گروه ه
توجــه کنیــد کــه تصاویــر 
تلفــن  در  شــما  ارســالی 
گــروه  اعضــای  همــراه 
در  آیــا  می شــود.  ذخیــره 
حاضریــد  صورتــی  چنیــن 
آنهــا  بــا  را  عکس های تــان 

بــه اشــتراک بگذاریــد؟ ایــن شــما هســتید کــه بــا انتشــار 
پیام هــای مناســب بایــد بــه حریــم خصوصی تــان احتــرام 
ــه  ــه ب ــری ک ــه تصاوی ــد درصورتی ک ــد و نمی توانی بگذاری
ــت،  ــرار گرف ــا ق ــار غریبه ه ــته اید در اختی ــتراک گذاش اش

ــد. ــده بگیری ــاق نادی ــن اتف ــود را ای ــهم خ س
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از نظر اسالم حجاب باید 
چگونه باشد؟

هــر لباســی کــه تمــام اعضــای 
ــا  ــن پ ــا ناخ ــر ت ــرق س ــدن، از ف ب
ــدن و  ــم ب ــاند و در آن حج را بپوش
برجســتگی هــای بــدن زن مشــخص 
نباشــد و توجــه نامحــرم را بــه خــود 
ــز هــم  ــک آمی ــد و تحری ــب نکن جل
ــالمی  ــاب اس ــداق حج ــد، مص نباش

اســت.
از ایــن رو چــادر بهتریــن و کاملترین 
ــاب  ــا حج ــت ام ــاب اس ــوع حج ن
ــه  ــادر خالص ــا در چ ــالمی تنه اس
نمــی شــود و دختــران و زنــان مــی 
ــه  ــند ک ــی بپوش ــاس های ــد لب توانن
بدنشــان را کامــل بپوشــاند و حجــم 
ــگ  ــد و رن ــخص نباش ــان مش بدنش
ــه  و مــدل آن توجــه نامحرمــان را ب

خــود جلــب نکنــد.

در خصوص حجاب در قرآن آمده است:

یــا أَیَُّهــا النَِّبــیُّ قـُـْل ِلَْزواِجــَک َو بَناتـِـَک َو نِســاِء الُْمْۆِمنیــَن یُْدنیــَن َعلَیِْهــنَّ ِمــْن َجالَِبیِبِهــنَّ ذلـِـَک 

أَْدنــی  أَْن یُْعرَفـْـَن فـَـال یُْۆَذیـْـَن َو کاَن اللَّــُه َغُفــوراً رَحیــاً ) آیــه 59 ســوره احزاب (

ای پیامبــر! بــه همســران و دخترانــت و زنان مومنــان بگو:جلبابها ]روســری های 
بلنــد[ خــود را بــر خویــش فروافکننــد، ایــن کار بــرای اینکــه شــناخته شــوند و 
مــورد آزار قــرار نگیرنــد بهتــر اســت ) و اگــر تــا کنــون خطــا و کوتاهــی از آنهــا 

ســر زده توبــه کننــد ( خداونــد همــواره آمرزنــده رحیــم اســت.

هم چنین در آیه 31 سوره نور آمده است:
َوقـُـْل لِلُْمْؤِمَنــاِت یَْغُضْضــَن ِمــْن أَبَْصارِِهــنَّ َویَْحَفظـْـَن فُُروَجُهــنَّ َوَل یُبِْدیــَن ِزیَنتَُهــنَّ إِلَّ َمــا ظََهــَر 

ــنَّ أَْو  ــنَّ أَْو آبَائِِه ــنَّ إِلَّ لِبُُعولَِتِه ــَن ِزیَنتَُه ــنَّ -َوَل یُبِْدی ــٰی ُجیُوِبِه ــنَّ َعلَ ــَن ِبُخُمرِِه بْ ــا -َولْیَْضِ ِمْنَه

آبَــاِء بُُعولَِتِهــنَّ أَْو أَبَْنائِِهــنَّ أَْو أَبَْنــاِء بُُعولَِتِهــنَّ أَْو إِْخَوانِِهــنَّ أَْو بَِنــی إِْخَوانِِهــنَّ أَْو بَِنــی أََخَواتِِهــنَّ 

ــِل  ــاِل أَِو الطِّْف ــَن الرَِّج ــِة ِم ــی اْلِْربَ ــِر أُولِ ــَن َغیْ ــنَّ أَِو التَّاِبِعی ــْت أَیَْانُُه ــا َملََک ــائِِهنَّ أَْو َم أَْو نَِس

بـْـَن ِبأَرُْجلِِهــنَّ لِیُْعلـَـَم َمــا یُْخِفیــَن ِمــْن ِزیَنِتِهــنَّ  الَِّذیــَن لـَـْم یَظَْهــُروا َعلـَـٰی َعــْوَراِت النَِّســاِء-َوَل یَْضِ

ــَه الُْمْؤِمُنــوَن لََعلَُّکــْم تُْفلُِحــوَن ــِه َجِمیًعــا أَیُّ ــوا إِلَــی اللَّ -َوتُوبُ
ــد  ــا ایمــان بگــو دیــدگان خــود را )از هــر نامحرمــی( فــرو بندن ــان ب ــه زن و ب
ــه  ــه ک ــر آنچ ــد مگ ــکار نگردانن ــود را آش ــای خ ــد و زیوره ــی ورزن و پاکدامن
ــرو(  ــش )ف ــینه خوی ــر س ــود را ب ــری خ ــد روس ــت و بای ــً از آن پیداس طبع
ــدران  ــا پ ــان ی ــا پدرانش ــان ی ــرای شوهرانش ــز ب ــان را ج ــد و زیورهایش اندازن
شوهرانشــان یــا پسرانشــان یــا پســران شوهرانشــان یــا برادرانشــان یــا پســران 
برادرانشــان یــا پســران خواهرانشــان یــا زنــان )همکیــش( خــود یــا کنیزانشــان 
یــا خدمتــکاران مــرد کــه )از زن( بــی نیازنــد یــا کودکانــی کــه بــر عورتهــای 
زنــان وقــوف حاصــل نکــرده انــد آشــکار نکننــد و پاهــای خــود را )بــه گونــه ای 
بــه زمیــن( نکوبنــد تــا آنچــه از زینتشــان نهفتــه مــی دارنــد معلــوم گــردد ای 
مؤمنــان همگــی )از مــرد و زن( بــه درگاه خــدا توبــه کنیــد امیــد کــه رســتگار 

شــوید.

حجاب در ایران باستان

زنــان ایرانــی، حتــی قبــل از ورود اســالم بــه ایــران، حجابــی کامــل و در جهــان 
باســتان منحصــر بــه فــرد بــود. در زمــان حکومــت هــای غزنویــان، ســلجوقیان 

رچا باید حجا ب داشته باشیم؟
ــه آن دســتور  ــد متعــال ب حجــاب جــزو احکامــی اســت کــه خداون
داده و بــه معنــای پوشــش بــدن و پرهیــز از خودنمایــی بــه نامحــرم 
اســت. دیــن اســالم کاملتریــن دیــن در بیــن ادیــان اســت و 
رهنمودهــای آن همگــی بــرای ســعادت و رســیدن انســان بــه عــزت 

و رشــد و تکامــل مــی باشــد، بنابرایــن ســفارش اســالم بــه حجــاب بــی دلیــل نیســت و ســبب رســتگاری و 
ــد. ــد ش ــی خواه ــیب های اجتماع ــرد از آس ــظ ف حف
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و خوارزمشــاهیان، زنــان از نوعــی مقنعــه و چــادر اســتفاده 
ــا  ــاند و تقریب ــی پوش ــر را م ــی س ــه تمام ــد ک ــی کردن م

تمامــی بــدن را پنهــان مــی کــرد.
حجــاب زنــان در عصــر صفــوی نیــز بــه گونــه ای بــود کــه 
وقتــی زنــان از خانــه خــارج مــی شــدند، صــورت خــود را 
ــدن  ــام ب ــان تم ــاندند و چادرش ــی پوش ــفید م ــور س ــا ت ب
ــاز مــی  آنهــا را فــرا مــی گرفــت و فقــط چشــمان آنهــا ب

مانــد.
.

مقبولیت زن نزد خداوند

خــدا زن را پوشــیده دوســت دارد و راه جلــب نظــر الهــی 
بــرای زن رعایــت حجــاب، ســادگی و متانــت اســت. اگــر 
زنــان بخواهنــد محــب خــدا باشــند و محبــت و نظــر خــدا 
را بــه خــود جلــب کننــد بایــد ببیننــد خــدا زن را چطــور 

مــی پســندد.

کسب کماالت معنوی و انسانی و علم و اخالق

بارهــا و بارهــا در مطالــب مختلــف گفتــه شــده اســت کــه 
ــه زن را از منظــر جســمانی مســدود  حجــاب راه توجــه ب
مــی کنــد وباعــث مــی شــود بــا یــک دیــد بــه زنانــی کــه 
از لحــاظ جســمانی زیبــا هســتند و خانــم هایــی بــه لحــاظ 
ــود و  ــگاه ش ــد، ن ــی دارن ــری از زیبای ــره کمت ــری به ظاه
ــاالت  ــرای کســب کم ــان را ب ــه زن ــود هم ــی ش ــبب م س
ــر  ــرایط براب ــالق، در ش ــم و اخ ــانی و عل ــوی و انس معن
قــرار گیرنــد و تنهــا از لحــاظ زیبایــی مــورد تمجیــد قــرار 
نگیرنــد بلکــه کمــاالت آنهــا مــورد توجــه و تمجیــد قــرار 

گیــرد.

رسیدن به تعالی معنوی

از نظــر تمــام ادیــان، تعالــی معنــوی زن مســتلزم حجاب و 
پوشــیدگی اوســت و زنــان قدیــس همــه مذاهــب حجابــی 
ــن  ــا در دی ــه تنه ــن نشــان مــی دهــد ن ــد، ای ــل دارن کام
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــز ب ــر نی ــان دیگ ــه در ادی ــالم بلک اس
ــت و زن  ــاب داش ــد حج ــی بای ــوی و عرفان ــاالت معن کم
بــا پوشــاندن ســر و پیکــر خــود دل و جــان خــودش را از 

ــد. حجــاب هــای باطنــی رهــا کن

حفظ شخصیت زن

زن یکــی از زیباتریــن مخلوقــات خداونــد اســت کــه 

ویژگــی هــا و خصوصیــات منحصربفــرد و متمایــز از مــرد 
دارد. یکــی از ایــن ویژگــی هــا جذابیــت هــای جنســی زن 
ــرد  ــت داشــته و م ــرد جذابی ــرای م اســت. زن همیشــه ب

ــوده اســت. ــال تصاحــب او ب ــه دنب همیشــه ب
اگــر زن حجــاب نداشــته باشــد مــردان تنهــا بــه جذابیــت 
ــا زن  ــد ام ــی نگرن ــا م ــری آنه ــی ظاه ــی و ویژگ جنس
فقــط زیبایــی و جذابیــت جنســی نیســت. حجــاب ســبب 
ــد  ــی نبینن ــای جنس ــت ه ــردان جذابی ــه م ــود ک می ش

ــود. ــده مش ــانی اش دی ــت انس ــخصیت و هوی ــه ش بلک

داشتن امنیت

حجــاب ســبب مصونیــت و حفــظ زن مــی شــود. خانمــی 
ــای زشــت  ــرض برخورده ــر در مع ــه حجــاب دارد کمت ک
مــردان هوســران مــی باشــد و مــرد هوســباز دیگــر حتــی 
ــد و  ــی ده ــودش راه نم ــه خ ــت و آزار او را ب ــور اذی تص

ــد. ــه خــود نمــی ده ــر او را ب جــرات تحقی
ــی  ــای خیابان ــت ه ــزان مزاحم ــا می ــش زن ب ــوع پوش ن
ارتبــاط مســتقیم دارد امــا مــردان مریضــی وجــود دارنــد 
ــد، را مــورد  ــی را کــه پوشــش کامــل دارن کــه حتــی زنان
اذیــت و آزار قــرار مــی دهنــد ولــی آزار و مزاحمــت هــای 

ــا حجــاب بســیار کمتــر اســت. ــان ب ــی زن خیابان

افزایش ارزش زن

حجــاب بــا قــرار دادن حائلــی بیــن زن و مرد باعث ســخت 
تــر شــدن دسترســی مــرد بــه زن مــی شــود و هــر چیــزی 
کــه دســت یافتــن بــه آن ســخت تــر باشــد خواســتنی تــر 
و ارزشــمندتر اســت و دسترســی بــدون دردســر و راحــت 

بــه زن هــم باعــث بــی ارزشــی او مــی شــود.
ــترس  ــود را در دس ــانی خ ــه آس ــه ب ــی ک ــردان از زنان م
مــردان قــرار مــی دهنــد بیزارنــد و در نــزد آنــان زنــی بــا 
ارزش اســت کــه عفــت و وقــار بیشــتری داشــته و خــود را 

بــه راحتــی در اختیــار دیگــران قــرار ندهــد. 
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)بخشی از سخنان استاد گرانقدر کـ
حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی(

 بسم اهلّل الّرحمن الّرحیم

اصل عزاداری:

ــی  ــم، عصــاره ی یــک کتاب ــی کــه می خواهــم بزن ــن حرف های ای
اســت کــه بررســی شــده و نظــرات علمــای درجــه یــک شــیعه، 
کســانی کــه از دنیــا رفته انــد یــا اآلن هســتند، در آن گردآمــده 
ــزاداری اســت. حــق  ــورد ع ــن کلمــات کوچکــی در م اســت. ای
ــا  ــیار زیب ــو بس ــک تابل ــه روی ی ــت ک ــن اس ــب ای ــن مطال ای
ــا و مســاجد کاشــی کاری شــود. نوشــته شــود و در تمــام تکای

عزاداری:

دربــاره فلســفه و دلیــل عــزاداری، از امــام امــت نقــل کنیــم. عــزاداری 
یعنــی قانــون پیــروزی خــون بــر شمشــیر را زنــده نگــه داریــد. خــون 
ــه  ــه توج ــن نکت ــر ای ــا ب ــه م ــی ک ــروز اســت. از وقت ــر شمشــیر پی ب
ــن  ــدارد. « ای ــر ن ــر اث ــک، مسلســل دیگ ــوپ، تان ــم: »ت ــم گفتی کردی

ــال اســت. روح قیــام کرب
عزاداری یعنی محاصره نظامی و اقتصادی بی اثر است.

در کربــال محاصــره ی نظامــی بودنــد، ســی هــزار نفــر، هفتــاد و دو نفــر 
را محاصــره کردنــد. آب را حتــی بــر روی علــی اصغــر بســتند)محاصره 
اقتصــادی(. در کربــال هــم محاصــره ی نظامــی بــود و هــم محاصــره ی 
ــی  ــادی و نظام ــره ی اقتص ــی، محاص ــد یعن ــزاداری کنی ــادی. ع اقتص
نبایــد یــاران حســین و حســین گونه هــا را از پــا در بیــاورد. روزهایــی 
کــه در ایــران بمبــاران می شــود، آن هایــی فرارمــی کننــد کــه کمتــر 
ســرو کارشــان بــا مســجد و دعــا و حســینیه بــوده اســت. آن هایــی کــه 

اهــل دعــا و نمــاز و مســجد بودنــد، می ماندنــد.
ــه   ــن ک ــدن ای ــتمگر و فهمان ــاندن س ــی ترس ــزاداری یعن ع

ــردم  ــر م ــاده ای نیســت. اگ ــوم کشــی کار س مظل
نمی ریختنــد  خیابــان  در 
ــین  ــا حس ــین ی و یاحس
چــه  نمی گفتنــد، 
بســا شــاه هــم امــام 
وقتــی  می کشــت.  را 
هــزار  مظلــوم  یــک 
چنــد  و  صــد  ســی  و 
کشــته  پیــش  ســال 

او  بــر  ســالم  و  می ریزنــد  خیابــان  در  مــردم  هنــوز  شــده، 
می گوینــد، ایــن یعنــی بــرای مکتــب هیاهــو کنیــد و رهبــر 
کبیــر انقــالب فرمــود: »هــر مکتبــی هیاهــو می خواهــد کــه 
ــین  ــب حس ــای مکت ــه پ ــا ک ــینه زد و م ــب س ــای آن مکت ــد پ بای
ایســتاده ایم.« مــا  جــان  حســین  یعنــی  می زنیــم،  ســینه 

بعضی هــا همیــن کــه دیپلــم گرفتنــد، پیراهــن ســیاه نمی پوشــند. 
فــوق دیپلــم گرفتنــد عارشــان می شــود ســینه بزننــد. آیــت اللهــی 
چیســت؟ درس چیســت؟ اســتاد امــام شــیخ عبدالکریــم حائــری روز 
ــد  ــا بای ــا برهنــه می شــد و ســینه مــی زد. م عاشــورا کــه می شــد پ
افتخــار کنیــم، قــرآن می گویــد: »َفاْدُخلــی  فــی  ِعبادی«)فجــر/29(

ــنا  ــر آش ــاب جواه ــب کت ــا صاح ــدر ب ــما چق ــم ش ــن نمی دان م
ــای  ــی از فقه ــر یک ــم، صاحــب جواه ــه می گوی ــک جمل هســتید. ی
بزرگــواری اســت کــه تمــام فقهــای مــا بــدون اســتثنا از کتاب هــای 
ــک  ــه ی ــود ک ــده ب ــی دی ــد. ایشــان زمان علمــی او اســتفاده می کنن
مــداح چنــد بیــت شــعر خــوب و بــاارزش گفتــه اســت، آن مــداح را 
پیــدا کــرده بــود و بــه او گفتــه بــود: »بیابــا هــم قــرار داد ببندیــم، 
ــواب  ــم ث ــو ه ــم و ت ــو می ده ــه ت ــرم را ب ــاب جواه ــواب کت ــن ث م

ــه مــن ببخــش« ــا شــعر خــودت را ب چنــد ت
حســین، حســین گفتــن کار بــزرگان اســت، از حســین جــدا نشــوید. 
ســید بحرالعلــوم کســی اســت کــه گاهــی اوقــات خدمــت حضــرت 
ــزاداری شــخص  ــک ع ــن در ی ــد: »م مهدی)عــج( می رســد، می گوی

امــام زمــان را دیــدم کــه پابرهنــه حســین، حســین می کــرد. «
ــی  ــزاداری یعن ــد. ع ــام حســین عاشــقانه شــرکت کنی ــزای ام در ع
ــطح  ــه درس ــزار طلب ــا ه ــغ. اآلن ده ه ــیر تبلی ــن در مس ــرار گرفت ق
ــی  ــد. یعن ــغ می کنن ــد و تبلی ــین می رون ــا حس ــم ی ــه اس ــران ب ای
ــث از آن  ــر و اســالم و حدی ــال الباق ــال الصــادق و ق ــه ق ــه ای ک لول
ــت.  ــین)ع( اس ــام حس ــرای ام ــزاداری ب ــه ی ع ــود، لول ــادر می ش ص
عــزاداری کانــال تبلیــغ اســت. رضــا شــاه لعنتــی وقتــی می خواســت 

ــت. ــی را گرف ــوی روضــه خوان ــرد، جل ــوی اســالم رابگی جل
ْم َشعائَِر اهللَِّ«)حج/32( عزاداری یعنی تعظیم شعائر»َو َمْن ُیَعظِّ

ــه  ــن ب ــه ت ــی تشــویق آزادی. حســین)ع( ســر داد ک ــزاداری یعن ع
ــت ندهــد. ذل

 عــزاداری یعنــی یــک خــط شــهادت تــا آن کــه ظالــم را رســوا کنــد. 
ــی  ــا خیل ــن پابرهنگی ه ــه شــویم؟ همی ــا! چــرا پابرهن ــد: »آق نگویی
کارهــا می کنــد. زینــب کبــری در شــام در خرابــه نشســت، امــا ایــن 
خرابــه بــود کــه ســاختمان های یزیــد را خــراب کــرد. اگــر بخواهیــم 
روی ســفید بنــی امیــه ســیاه شــود، بایــد مــوی ســیاه زینــب ســفید 
ــم.  ــرزه در نمی آوری ــه ل ــینیم، کاخ را ب ــاک ننش ــا روی خ ــود. ت ش
ــه پیشــانی  ــه هســتیم. ِگل ب ــه پابرهن ــم ک ــا افتخــار می کنی ــه م بل
می مالیــم و افتخــار می کنیــم بــا ایــن ِگل مالیــدن بــه پیشــانی ُگل 
ــی تبصــره و  ــی ب ــزاداری حرکت ــم. ع ــر می داری را از ســرطاغوت ها ب
بــی بخــش نامــه اســت. عــزاداری موجــی بــی خــرج اســت، یعنــی 
ــد. ــه می خواه ــن نام ــه آیی ــرد و ن ــا می گی ــه ای از دولت ه ــه بودج ن

شــما حســاب کنیــد کــه در کنفرانــس غیــر متعهدهــا صــد نفــر را 
ــگ و فنــگ دارد  ــد، چقــدر دن ــوه جمــع کنن ــد در زیمباب می خواهن
تــا صــد نفــر جمــع شــوند؟ همــه فــدای حســین شــویم کــه یــک 
ــش  ــه و بخ ــن نام ــدون آیی ــر ب ــا نف ــم، صده ــیاه می زنی ــم س پرچ
ــت.  ــم اس ــی مه ــزاداری خیل ــوند. ع ــع می ش ــان جم ــه، خودش نام

فلسفه زعاداری
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ــه  ــم ک ــه کنی ــم. چ ــر از ظل ــوع تنف ــن ن ــی تری ــی عال ــزاداری یعن ع
بــه دنیــا بگوییــم مــا بــا ظلــم بــد هســتیم؟ عــزاداری مظهــر تنفــر از 

ظلــم اســت.
دل  ســنگ  آدم  درونــی.  قســاوت های  انفجــار  یعنــی  عــزاداری 
ــال را  ــهدای کرب ــت ش ــی رود، مظلومی ــین م ــزای حس ــود. در ع می ش
ــنگ  ــید س ــل اس ــود مث ــه ی خ ــا گری ــد و ب ــه می کن ــنود، گری می ش
ــی.  ــی قســاوت زدای ــزاداری یعن ــرد. ع ــن می ب ــی و قســاوت را ازبی دل

ــی. ــا ســنگ دل ــارزه ب ــی مب ــزادری یعن ع
عــزاداری بهتریــن زمینــه وحــدت و همدلــی بــرای تمــام اقشــار اســت. 
ــک  ــینیه را کوچ ــت. حس ــدت اس ــه ی وح ــن زمین ــزاداری بهتری ع

ــی مهــم اســت. ــزاداری خیل ــد، ع نگیری
عــزاداری یعنــی هماهنگــی بــا تمــام هســتی. چــون روایاتــی داریــم که 
زمیــن و آســمان و هســتی بــرای حســین گریــه کردنــد و زمانــی کــه 
ــزاداری  ــویم. ع ــگ می ش ــته ها هماهن ــا فرش ــم، ب ــه می کنی ــا گری م
ــا  ــی ب ــی هماهنگ ــزاداری یعن ــدا. ع ــول خ ــا رس ــی ب ــی هماهنگ یعن
ــی.  ــام حســن مجتب ــن و ام ــا امیرالمؤمنی فاطمــه زهــرا، هماهنگــی ب
عــزاداری یعنــی هماهنگــی بــا امــام کاظم)علیهــم الســالم( چــون امــام 

ــد. ــر نمی خندی ــرم دیگ ــم از اول مح کاظ
در جایــی روایتــی دیــدم کــه مرثیــه خــوان مرثیــه می خوانــد و امــام 
صــادق بلنــد گریــه می کــرد کــه صــدای گریــه ی امــام صــادق را در 
ــا  ــد ب ــه کنیــد، ایــن پیون کوچــه مــردم می شــنیدند و شــما کــه گری
امــام صــادق اســت. عــزاداری یعنــی پیونــد بــا حضــرت مهدی)عــج(.

ــورده از  ــک خ ــم. ی ــاده نمی گیری ــت، س ــزاداری چیس ــم ع ــر بدانی اگ
ایــن طبل هــا و. . . کــم کنیــم و بــه روح عــزاداری بپردازیــم. عــزاداری 
ــت)ع(.  ــل بی ــا اه ــی ب ــی و عاطف ــردن رابطــه ی قلب ــم ک ــی محک یعن
ــث  ــتگان. حدی ــدا و فرش ــای خ ــا اولی ــی ب ــی هماهنگ ــزاداری یعن ع
ــرای حســین  ــم کــه رســول خــدا، فاطمــه زهــرا و علــی همــه ب داری

ــد. ــه کردن گری
ــه در  ــد، ک ــی بودن ــت اســت، چــه بســا آدم های ــز موفقی ــزاداری رم ع
عــزای حســین، یــا حســین گفته انــد و بعــد هــم کــم کــم کارهایشــان 
ــال  ــیده اند. از کرب ــدا رس ــه خ ــین ب ــت و از حس ــده اس ــینی ش حس
بــه مکــه رســیده اند. کســی کــه حســینی شــد بــه کربــال مــی رود. و 
باالخــره حســین، خیلی هــا را عــوض می کنــد. افــرادی هســتند موقــع 
دیگــر حــال ندارنــد لبــاس بپوشــند، زنانــی هســتند بــد حجــاب، امــا 
بــه عظمــت حســین، ایــام محــرم حجــاب بهتــری دارنــد. زمــان شــاه 
ــه  ــد. ســینماهایی ک ــرق نمی فروختن ــام محــرم ع ــا، ای ــرق فروش ه ع
فیلــم بــد می گذاشــتند، محــرم دیگــر فیلــم بــد نداشــتند. یعنــی یــاد 
ــا را  ــام حســین، خیلی ه ــام حســین، شــور و عظمــت ام حســین، مق
عــوض می کــرد. شــور عــزاداری بــود کــه حتــی شــاه طاغوتــی را هــم 
وادار می کــرد کــه کــراوات ســیاه بزنــد و در جلســه امــام حســین ولــو 
بــه نفــاق و حقــه شــرکت کنــد. عــزاداری حســین خیلــی مهــم اســت. 

خدایــا! مــا را بــه فکــر و روح حســین بیش تــر آشــنا کــن.

 اما جلسات عزاداری باید چگونه باشد؟

اگــر ماجــرای کربــال نبــود، صــدای اذان بــه گــوش کســی نمی رســید. 
کربــال جغرافــی نیســت، تاریــخ اســت. کربــال اســم زمیــن اســت. امــا 
ــادش  ــه ی ــد و حادث ــن نمی افت ــاد زمی ــال« آدم ی ــد: »کرب ــا می گوین ت
ــش  ــل آن کرن ــمان ها در مقاب ــا آس ــت ام ــن اس ــال زمی ــد. کرب می آی
ــد:  ــاعر می گوی ــا« ش ــا ال بناه ــت اعاله ــن دان ــد. »ارض ولک می کنن
کربــال زمیــن اســت، امــا زمینــی کــه حتــی آســمان های هفــت گانــه 
ــده  ــال را زن ــاد کرب ــد ی ــا بای ــن زمیــن کرنــش می کننــد. م ــوی ای پهل
ــای  ــخ انبی ــده و تاری ــه خوان ــرآن روض ــدا در ق ــود خ ــم. خ ــه داری نگ
ــاد  ــر« ی ــر«، »َو اْذُک ــر«، »َو اْذُک پیشــین را نقــل کــرده اســت. »َو اْذُک

بیــاور فــالن تاریــخ را، یــاد بیــاور فــالن تاریــخ را، زنــده نگــه داشــتن 
تاریــخ ایثارگــران، روضــه اســت.

ــه  ــد ب ــه می گوین ــا ک ــه حاجی ه ــن اســت؟ ب ــر از ای ــر حــج غی مگ
ــرود  ــرای ایــن کــه حاجــی ب ــرای چــه چیــز اســت؟ ب ــرو، ب مکــه ب
و ببینــد ابراهیــم چــه کار کــرد؟ چطــور حاضــر شــد از اســماعیل 
بگــذرد. بــرود و ببینــد چطــور هاجــر بیــن کــوه صفــا و مــروه هفــت 
مرتبــه دویــد. آنجــا آزمایشــگاه اســت. ایــن کــه می گوینــد شــهید 
زنــده اســت، معانــی درســتی دارد. شــهید از دنیــا رفتــه، ولــی از دنیا 
ــرده دورش جمــع می شــوند،  ــا م ــی هزاره ــه وقت ــه ای اســت ک رفت

ــوند. ــده می ش زن
بــرای  ســاختنت  »مســجد  می گوینــد:  عباســی  متــوکل  بــه 
ــت؟  ــرای چیس ــت، ب ــراب کردن ــین را خ ــام حس ــر ام ــت؟ قب چیس
ــد.  ــرت می زنن ــد و چ ــبحان اهلل می گوین ــجدمردم س ــت: در مس گف
ــارت امــام حســین را کــه  ــد. مــردم زی ــا سیاســت مــا ندارن کاری ب
ــه  ــن آنچ ــوند. بنابرای ــی می ش ــد و انقالب ــکان می خورن ــد، ت می رون

ــه حســین اســت. ــه ب ــا خطــر دارد، توج ــت م ــرای حکوم ب
ــی  ــه بچه های ــن شــد ک ــر روضــه چــه شــد؟ ای ــک عم نتیجــه ی ی
کــه در روضــه تربیــت شــدند و یــا مادرانــی کــه در روضــه تربیــت 
ــن و  ــوی م ــد پهل ــدری آم ــد. پ ــان را می دهن ــه چیزش ــدند، هم ش
گفــت: دو تــا جــوان دادم، شــهید شــده اند، یکــی از آن هــا اســمش 
»علــی اکبــر« بــود، رفتــم دیــدم فرقــش شــکافته شــده بــود، پســر 
دیگــرم نامــش »علــی اصغــر« بــود، رفتــم دیــدم گلویــش شکســته 
شــده اســت. گفتــم: یــا علــی اکبــر! علــی اکبــرم فــدای تــو، یــا علــی 

ــو. روضــه ایــن کارهــا را می کنــد. اصغــر! علــی اصغــرم فــدای ت
تربیــت شــدگان روضــه بودنــد کــه در برابــر ابرقدرت هــا ایســتادند. 
ــا  ــد، این ه ــگاه می کنن ــان می ایســتند و ن ــار خیاب ــه کن ــی ک آن های
را ببنیــد، مؤســس حــوزه ی علمیــه ی قــم حــاج شــیخ علــی حائــری 

را یادتــان نــرود.

معنای اینکه عزاداری سنتی باید داشته 
باشیم یعنی چه؟

ــته  ــا را داش ــان مرثیه ه ــک ها، هم ــان اش ــنتی، هم ــزاداری س  ع
ــی  ــان آقای ــه هم ــت ک ــن نیس ــش ای ــنتی معنای ــا س ــیم. منته باش
ــا  ــای رقاصه ه ــاه، آهنگ ه ــان ش ــش، زم ــال پی ــد س ــا چن ــه ت ک
ــی  ــه خوان ــد و روض ــزاداری بیای ــگ در ع ــان آهن ــا هم ــی زد، ب را م
ــد  ــه آدم نمی دان ــد ک ــا جــوری می زنن ــً بعضــی هیئت ه ــد. واقع کن
برقصــد یــا گریــه کنــد. اصــاًل غافــل شــده اند. آخــر ایــن کســی کــه 
می خواهــد بخوانــد و مــردم گریــه کننــد، بایــد بــه او ایمــان داشــته 
ــاک  ــرق و ورق و تری ــل ع ــروز اه ــا دی ــه ت ــی ک ــن آقای ــیم. ای باش
بــوده، حــاال آمــده و می خواهــد مــن را بــا امــام حســین آشــنا کنــد. 
یکــی نیســت بــه او بگویــد: »بــرو پــای منقلــت« آدم هایــی خــوش 
ــت  ــا رقاب ــه ب ــی ک ــد. دیگ ــد باش ــت نبای ــند. رقاب ــد باش ــابقه بای س

پختــه شــود، بــه خاطــر امــام حســین نیســت.
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)مباحث کاربردی حقوقی(

فضای مجازی

مجازات جرم افترا در فضای مجازی چیست ؟

ــناد  ــتن و اس ــبت دروغ بس ــت، نس ــای تهم ــه معن ــت ب ــگ لغ ــرا در فرهن واژه افت
خیانــت اســت و در اصطــالح حقوقــی نســبت نادرســت ارتــکاب جرمــی بــه شــخص 

دیگــری می باشــد.
تصــور برخــی افــراد آن اســت کــه افتــرا در فضــای مجــازی قابــل ردیابــی و پیگیــری 
ــای  ــل برج ــه دلی ــایبر ب ــای س ــان در فض ــایی متهم ــه شناس ــی ک ــت. در حال نیس
ــار  ــاه گرفت ــی کوت ــدت زمان ــرد در م ــوده و ف ــر ب ــال، امکانپذی ــر دیجیت گذاشــتن اث

خواهــد شــد.
ــا اســتفاده از آن هــا  ــد ب ــرای فــرد شــاکی قانــون مــواردی را در نظــر گرفتــه اســت کــه مــی توان در مقابــل جــرم افتــرا ب
بــه اعــاده حیثیــت بپــردازد. اعــاده حیثیــت نیــز بــه ایــن معنــا اســت کــه شــخصی مــوردی غیرواقعــی را بــه فــرد دیگــری 

نســبت دهــد و همیــن کار وی نیــز باعــث شــود تــا حقــوق مــادی و یــا معنــوی طــرف مقابــل دچــار خدشــه شــود.
ــون اساســی بیــان شــده اســت کــه هــر شــخصی کــه مرتکــب جــرم افتــرا شــود و از  در همیــن راســتا در مــاده 698 قان
وی اعــاده حیثیــت شــود بــه دو مــاه تــا دو ســال حبــس محکــوم مــی شــود و هــم چنیــن 74 ضربــه شــالق نیــز محکــوم 

خواهــد شــد.
ــه  ــی را علی ــی اكاذیب ــا مخابرات ــه ای ی ــای رایان ــامانه ه ــیله س ــس بوس ــر ك ــه ای ه ــم رایان ــون جرائ ــاده 18 قان ــق م مطاب
شــهروندان منتشــر نمایــد افــزون بــر اعــاده حیثیــت بــه حبــس از ســه مــاه تــا 2 ســال و جــزای نقــدی محكــوم می گــردد.

شکایت از فروشگاه اینترنتی

شــکایت از فروشــگاه اینترنتــی از ســه طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد: شــکایت از طریــق ســامانه نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی، 
شــکایت از طریــق پلیــس فتــا و شــکایت از طریــق مرجــع قضایــی.  نحــوه و مراحــل شــکایت از پیــج خریــد و فــروش بــرای 

هــر یــک از ایــن نــوع از انــواع شــکایت، تابــع ترتیبــات خاصــی بــوده کــه الزم اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

شکایت از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی:

هنگامــی کــه صحبــت از شــکایت از فروشــگاه هــای اینترنتــی مــی شــود، بــه جــرات مــی تــوان گفــت اولیــن طریــق شــکایت 
کــه بــه ذهــن خطــور مــی کنــد، ســامانه نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی enamad.ir و یــا ســایت اتحادیــه کشــوری کســب و 

کارهــای مجــازی بــوده کــه بــه صــورت تخصصــی بــه منظــور شــکایت از فروشــگاه هــای اینترنتــی ایجــاد شــده انــد.
نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه شــود آن اســت کــه بــرای اینکــه بتــوان از طریــق ســامانه نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی یــا 
ســایت اتحادیــه کشــوری کســب و کارهــای مجــازی از یــک فروشــگاه اینترنتــی شــکایت کــرد، الزم اســت کــه آن فروشــگاه 

اینترنتــی، دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی باشــد و یــا  از اتحادیــه، مجــوز گرفتــه باشــد.
چنانچــه فروشــگاهی کــه از آن خریــد نمــوده ایــد، کاالی خریــداری شــده توســط شــما را تحویــل نــداده یــا از ارائــه دیگــر 
خدمــات قانونــی ماننــد پذیــرش درخواســت مرجوعــی کاال خــودداری نمــوده و آن فروشــگاه اینترنتــی، دارای نمــاد اعتمــاد 
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ــه ایــن صــورت بــوده کــه بایــد ابتــدا بــه  الکترونیکــی اســت ، نحــوه و مراحــل شــکایت از پیــج خریــد و فــروش اینترنتــی ب
ــه ســامانه  ــا اســتفاده از گزینــه ورود ب ــه آدرس enamad.ir مراجعــه نماییــد. ســپس ب ســامانه نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی ب
ثبــت شــکایات، بــرای ثبــت شــکایت از فروشــگاه اینترنتــی مربوطــه از طریــق ســامانه نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی اقــدام نماییــد.

شکایت از طریق پلیس فتا

در بخــش قبــل، روش شــکایت از فروشــگاه هــای اینترنتــی از طریــق ســامانه نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی را توضیــح دادیــم. بــا 
ایــن وجــود، نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه شــود آن اســت کــه چنانچــه شــکایت از فروشــگاه هــای اینترنتــی از طریــق ایــن 
روش انجــام شــود، در مــواردی همچــون خــودداری از ارســال کاال ، طوالنــی شــدن مــدت زمــان ارســال كاال و یــا عــدم پذیــرش 
درخواســت مرجوعــی کاال از طریــق مصالحــه و میانجــی گــری برطــرف شــده و در غیــر ایــن صــورت، شــاکی بــه شــکایت در 

مراجــع قضایــی هدایــت مــی شــود.
یکــی دیگــر از روش هــای شــکایت از فروشــگاه هــای اینترنتــی ، شــکایت از طریــق پلیــس فتــا مــی باشــد. پلیــس فتــا بــه 
ــه  ــام داده و نتیج ــه ای انج ــم رایان ــرای جرای ــاع دادس ــا ارج ــه ای را ب ــم رایان ــی جرای ــات مقدمات ــی ، تحقیق ــورت تخصص ص

ــد.  ــح ارســال  نمای ــرای مرجــع صال تحقیقــات را ب
در روش شــکایت از فروشــگاه هــای اینترنتــی از طریــق پلیــس فتــا، نحــوه و مراحــل شــکایت از پیــج خریــد و فــروش اینترنتــی 
بــه ایــن صــورت بــوده کــه شــاکی بــا ورود بــه صفحــه پلیــس فتــا و بــا کلیــک بــر روی آیکــون ثبــت گــزارش مردمــی ،شــکایت 

اینترنتــی خــود از جملــه شــکایت از جــرم ســرقت اینترنتــی و شــکایت از فروشــگاه اینترنتــی را ثبــت و پیگیــری نماییــد.
نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه نمــود آن اســت کــه روش شــکایت از فروشــگاه اینترنتــی از طریــق پلیــس فتــا اختصــاص بــه 
مــواردی داشــته کــه عمــل فروشــگاه اینترنتــی، جــرم بــوده و دارای یــک عنــوان مجرمانــه همچــون کالهبــرداری اینترنتــی 

باشــد.

شکایت از طریق مرجع قضایی

ــرای  ــز ب ــح داده شــد، روش دیگــری نی ــل توضی ــای قب ــه در بخــش ه ــی ک ــر دو روش شــکایت از فروشــگاه اینترنت ــالوه ب ع
شــکایت از فروشــگاه هــای اینترنتــی وجــود داشــته کــه اگرچــه نســبت بــه روش هــای قبلــی ، مراحــل طوالنــی تــری داشــته، 
امــا بــه دلیــل امــکان اینکــه اخــذ یــک حکــم قضایــی را داشــته کــه از ضمانــت اجــرای قدرتمنــد اجــرای حکــم توســط اجــرای 

احــکام دادگســتری برخــوردار بــوده، نســبت بــه دو روش قبــل، کارآمدتــر مــی باشــد. 

نحوه و مراحل شکایت از پیج خرید و فروش اینرتنتی از طریق مرجع قضایی، طبق مراحل زیر می باشد:

ــه یکــی از  ــز وجــه و ..... ب ــا در دســت داشــتن مــدارک الزم از جملــه کارت ملــی و رســید واری ــد ب ابتــدا شــخص شــاکی بای
دفاتــر خدمــات قضایــی مراجعــه کــرده تــا پــس از ثبــت شــکواییه، ایــن شــکایت نامــه از طریــق دفتــر مزبــور بــرای دادســرای 

جرایــم رایانــه ای ارســال شــود.
پــس از وصــول شــکایت بــه دادســرا و ارجــاع آن بــه شــعبه، شــعبه دادســرا دســتور تحقیقــات مقدماتــی را صــادر نمــوده و 

بــرای پلیــس فتــا ارســال مــی کنــد.
بــا اتمــام تحقیقــات مقدماتــی ، چنانچــه نظــر دادســرا بــر عــدم وقــوع جــرم باشــد، قــرار منــع تعقیــب شــکایت از فروشــگاه 
اینترنتــی را صــادر مــی نمایــد؛ امــا در صورتــی کــه نظــر دادســرا بــر وقــوع جــرم باشــد، بــا صــدور قــرار جلــب بــه دادرســی، 

پرونــده را بــرای دادگاه کیفــری دو ارســال مــی کنــد.
ــوع جــرم رســیدگی کــرده و در  ــل وق ــه دالی دادگاه کیفــری پــس از احضــار طرفیــن و تشــکیل جلســه دادرســی، مجــددا ب
صورتــی کــه نظــر بــر وقــوع جــرم داشــته باشــد، رای بــر محکومیــت کیفــری صــادر مــی کنــد. ایــن رای ظــرف 20 روز از ابــالغ 

قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه تجدیدنظــر اســتان مــی باشــد.
نکتــه ای کــه در پایــان بایــد بــه آن توجــه نمــود آن اســت کــه روش شــکایت از فروشــگاه اینترنتــی از طریــق دادســرا اختصــاص 
بــه مــواردی داشــته کــه عمــل فروشــگاه اینترنتــی، جــرم بــوده و دارای یــک عنــوان مجرمانــه همچــون کالهبــرداری اینترنتــی 
باشــد. بنابرایــن در مــواردی کــه عمــل فروشــگاه اینترنتــی، جــرم نبــوده، تنهــا مــی تــوان از طریــق مراجعــه بــه شــورای حــل 

اختــالف یــا دادگاه حقوقــی، بــرای طــرح دعــوای حقوقــی اقــدام نمــود.
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1-نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست 
انداز

 ایــن کار فشــار زیــادی را بــه سیســتم فنربنــدی، اکســل 
و سیســتم ترمــز اتومبیــل وارد میکنــد و نحــوه صحیــح رد 
ــد  ــه بای ــن صــورت اســت ک ــه ای ــداز ب شــدن از دســت ان
طــوری برنامــه ریــزی کنیــم کــه تــا قبــل از رســیدن بــه 
ــگام  ــیم و در هن ــرده باش ــم ک ــرعت را ک ــداز س ــت ان دس
عبــور از دســت انــداز ترمــز بــه هیــچ عنــوان درگیر نباشــد.

2- باال کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید 
آن

کشــیدن ترمــز دســتی بــدون نگــه داشــتن کلیــد آن باعث 
خرابــی چــرخ دنــده هــای آن و وارد آمــدن فشــار بیــش از 

حــد بــه ســیم ترمــز دســتی میشــود.

3-عدم تعویض به موقع روغن گیربکس
بــه کــرات دیــده شــده کــه افــرادی خودروشــان 150 هــزار 
ــید  ــم میپرس ــی ه ــرده و وقت ــتر کار ک ــا بیش ــر ی کیلومت
ــد  ــد میگوین ــض کرده ای ــال تعوی ــه ح ــا ب ــکازین را ت واس
ــواب  ــض دارد؟ در ج ــه تعوی ــاز ب ــم نی ــکازین ه ــر واس مگ
بایــد گفــت بلــه واســکازین نیــز ماننــد روغــن هــای دیگــر 
ــع آن باعــث  ــه موق ــه تعویــض دارد کــه تعویــض ب ــاز ب نی
روان کارکــردن گیربکــس، ســالمت گیربکــس و... میشــود. 
ــن و  ــوع روغ ــه ن ــتگی ب ــض آن بس ــر تعوی ــه کیلومت البت

ــرد آن دارد. ــرایط کارک ــل و ش ــس اتومبی گیربک

4-تعویض یکبار در میان فیلتر روغن
دیــده شــده کــه افــراد، فیلتــر روغــن را یــک بــار در میــان 
تعویــض میکننــد و اکثــرا همیــن افــراد از فیلتــر هــای بــا 
کیفیــت پاییــن اســتفاده میکننــد. ابــن کار باعــث میشــود 

فیلتــر عمــل تصفیــه را نتوانــد بــه صــورت کامــل انجــام دهــد و 
ــور اتومبیــل شــود کــه  ــه موت ــه آســیب هــای جــدی ب منجــر ب
ــم و  ــر را عــوض میکردی ــار فیلت بعــدا متوجــه میشــویم اگــر هرب
ــر  ــه تعمی ــدر از هزین ــم چق ــن می کردی ــب جایگزی ــر مناس فیلت

موتــور و صــرف وقــت جلوگیــری میشــد.

5-درجا گرم کردن ماشین به مدت طوالنی
ــه  ــم ب ــادی ه ــرر زی ــه ض ــت بلک ــد نیس ــا مفی ــه تنه ــن کار ن ای
موتــور وارد مــی آورد. درجــا کارکــردن بیــش از حــد، باعــث گــرم 
شــدن بیــش از حــد منبــع اگــزوز میشــود و ایــن گرمــا بــه موتــور 
ــور ضــرر دارد. در  ــرای موت ــه خــود ب ــه نوب منتقــل میشــد کــه ب
زمســتان بهتــر اســت نهایتــا یــک دقیقــه ماشــین درجــا کار کنــد 
ــد  ــین در ح ــرم شــدن ماش ــا گ ــه ت ــر اولی ــد کیلومت ســپس چن

مطلــوب را بــا ســرعت پاییــن طــی کــرد.

6-پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر در 
اتوبان

ــن  ــک ف ــه ی ــرش روی درج ــان کول ــل در اتوب ــک اتومبی ــر ی اگ
روشــن باشــد مصــرف ســوختش از خودرویــی کــه شیشــه راننــده 

ــاز اســت کمتــر اســت.  آن 40 درصــد ب

7-خالص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک
ایــن کار باعــث وارد آمــدن فشــار مضاعــف روی دوشــاخه کالچ و 

گیربکــس و... میشــود.

8-گرفتن ترمز و کالچ به صورت همزمان برای نگه داشتن 
خودرو

ایــن کار خــود باعــث ایــن میشــود کــه متــراژ ترمــز افزایــش پیــدا 
کنــد زیــرا زمانــی کــه کالچ درگیــر اســت از نیــروی ترمــزی موتور 
نیــز اســتفاده میشــود و زمانــی کــه کالچ و ترمــز باهــم فشــار داده 

نکاتی آموزنده در رانندگی
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میشــود خــود باعــث دیرتــر ایســتادن خــودرو میشــود. بهتریــن کار 
ــه  ــل از اینکــه خــودرو ب ــز را فشــار داده و قب ــه ترم ــن اســت ک ای

لــرزش بــی افتــد کالچ را بگیریــم.

9-با سرعت پایین در الین سرعت حرکت کردن و بالعکس
بســیار دیــده شــده کــه رانندگانــی بــا ســرعت هــای بســیار پاییــن 
ــا  ــی ب ــوض رانندگان ــد و در ع ــت میکنن ــرعت حرک ــن س در الی
ســرعت هــای زیــاد در الیــن هــای کنــاری حرکــت میکننــد کــه 

ــری میشــوند. ــران ناپذی ــث ایجــاد خطــرات جب ــر دو باع ه

10-ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور
ــور و  ــراوان در رادیات ــه وجــود آمــدن رســوبات ف ــن کار باعــث ب ای
واتــر پمــپ و موتــور میشــود و بســیار دیــده شــده کــه حتــی باعــث 
ســوختن واشــر ســر ســیلندر هــم شــده. بهتریــن کار ایــن اســت 
ــاره آن را  ــود و دوب ــرد ش ــا س ــم ت ــانده و بگزاری ــه آب را جوش ک
بجوشــانیم هرچــه دفعــات ســرد شــدن و جوشــاندن بیشــتر شــود 
آب ســالم تــر میشــود فقــط دقــت کنیــد کــه بعــد از ســرد شــدن 
ــه  ــه ظــرف ب ــه ظــرف اســت پــس از ریختــن آب ت رســوبات در ت
داخــل رادیاتــور خــود داری کنیــد البتــه مایــع هــای آمــاده هــم در 

بــازار هســت کــه خــوب روش اول قابــل اطمینــان تــر اســت.

11-ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور
ــع،  ــراوان در منب ــوبات ف ــدن رس ــود آم ــه وج ــث ب ــن کار باع ای
شــلنگ هــا، نــازل و پمــپ آب آن میشــود. بــرای تامیــن ایــن آب 
هــم می تــوان از روش بــاال اســتفاده کــرد البتــه مایــع هــای آمــاده 

ــازار هســت. هــم در ب

12-سنگین کردن بیش از حد خودرو
ــی  ــه آن احتیاج ــه ب ــایلی ک ــا وس ــب ب ــدوق عق ــردن صن ــر ک پ
ــن  ــاال رفت ــث ب ــی باع ــای طوالن ــافت ه ــا در مس ــت خصوص نیس
ــود را  ــودرو خ ــد خ ــکان بای ــد ام ــود. در ح ــوخت میش ــرف س مص

ــم.  ــبک کنی س

13-نصب باربند در مواقعی که به آن نیاز نداریم
ــم  ــاج داری ــه آن احتی ــه ب ــم ک ــی ببندی ــد زمان ــط بای ــد را فق باربن
ــرف  ــش مص ــث افزای ــود باع ــودی خ ــه خ ــد ب ــود باربن ــرا وج زی

ــود. ــد میش ــزان 10 درص ــه می ــل ب ــوخت حداق س

14-نشاندن کودک روی پای سرنشین جلوی خودروی 
ایربگ دار

ایــن کار بارهــا دیــده شــده کــه بســیار هــم خطرنــاک هســت و در 
یــک تصــادف کوچــک اگــر ایربــگ بــاز شــود حتمــا کــودک خفــه 
خواهــد شــد. بهتــر اســت همیشــه کــودک روی صندلــی مخصــوص 

در ردیــف عقــب بنشــیند.

15- استفاده از بنزین معمولی در خودروهای دارای مبدل 
کاتالیستی

بنزیــن هــای معمولــی موجــود در کشــور بــا اینکــه روی پمــپ هــا 

نوشــته بــدون ســرب امــا بــاز هــم مقــدار زیــادی ســرب 
دارد کــه ســرب موجــود در آن قاتــل مبــدل کاتالیســتی 
ــت  ــوپر کیفی ــن س ــه بنزی ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب اس
بهتــری نســبت بــه بنزیــن معمولــی دارد بهتــر اســت از 

بنزیــن ســوپر اســتفاده شــود.
 

16-استفاده از نور باال در مه
در شــرایط مــه آلــود اســتفاده از نــور بــاال دیــد را کمتــر 
ــور  ــد روی ن ــودرو بای ــور خ ــرایط ن ــن ش ــد در ای میکن
پاییــن باشــد و اگــر خــودرو مــه شــکن دارد بایــد آن را 

روشــن کــرد.

17-خاموش نکردن خودرو پس از طی مسافت 
طوالنی

ایــن کار بــرای ماشــین هــای گازوییلــی اســت نــه 
بنزینــی بیشــتر دیــده شــده راننــدگان صبــر میکننــد تــا 
ــور را خامــوش  فــن خــودرو خامــوش شــود ســپس موت
ــد  ــور وارد میکن ــه موت ــن کار ضــرر جــدی ب ــد ای میکنن
کارکــردن بیــش از حــد باعــث گــرم شــدن بیــش از حــد 
ــل  ــور منتق ــه موت ــا ب ــن گرم ــزوز میشــود و ای ــع اگ منب
ــرای موتــور ضــرر دارد. در  ــه خــود ب ــه نوب میشــد کــه ب
اینگونــه مواقــع اگــر خــودرو بیــش از انــدازه گــرم باشــد 
ــن  ــتم ف ــم سیس ــوش کنی ــل را خام ــه اتومبی ــی ک زمان
اتوماتیــک روشــن میمانــد و نیــازی بــه روشــن گذاشــتن 

ماشــین نیســت. 

18-تکیه پا به کالچ
بســیار دیــده شــده رانندگانــی کــه وقتــی حتــی بــا دنــده 
ــای خــود را روی  ــان حرکــت مــی کننــد پ پنــج در اتوب
ــی  ــل خالص ــورس کام ــد و کالچ ک ــه میدهن کالچ تکی
را طــی میکنــد و ایــن کار باعــث فشــار آمــدن بــه 

ــود. ــس میش گیربک

19- جلو آوردن بیش از حد صندلی
ــد  ــا( فکــر میکنن ــم ه ــه بیشــتر خان ــی از افراد)البت خیل
ــتر  ــده بیش ــلط رانن ــد تس ــر باش ــی جلوت ــه صندل هرچ
ــون خــوب میشــود.  ــه اصطــالح دســت فرم میشــود و ب
ــد طــوری باشــد کــه  ــی بای خیــر اینطــور نیســت صندل

ــال راحــت باشــد. ــده کام رانن

20-گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو
ایــن کار قبــال در خــودرو هــای کاربراتــوری بــرای بهتــر 
ــی در خــودرو  روشــن شــدن خــودرو انجــام میشــد. ول
هــای انژکتــوری ایــن کار مضــر اســت زیــرا زمانــی کــه 
شــما گاز میدهیــد و ســپس ســوئیچ را میبندیــد مقداری 
بنزیــن نســوخته باقــی میمانــد کــه خــود باعــث خرابــی 
ســوزن انژکتــور و بــد کارکــردن خــودرو در هنــگام 

اســتارت زدن میشــود.
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ورزش روزانــه بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهــد کــه کنتــرل قنــد خــون موثــری داشــته باشــید، فشــار خــون و 
وزنتــان را مدیریــت کنیــد همچنیــن از عــوارض دیابــت نــوع دو پیشــگیری کنیــد.

اگــر مبتــال بــه دیابــت نــوع 2 هســتید، ورزش کــردن بطــور منظــم مــی توانــد بــه شــما در کنتــرل ســطح قنــد 
خــون و وزن کمــک کنــد. هــم چنیــن ممکــن اســت بــا کاهــش ریســک حمــالت قلبــی و ســکته، ســالمت کلــی 

شــما را بهبــود بخشــد.
عــالوه برایــن ورزش مــی توانــد بــه جلوگیــری از پیشــرفت دیابــت در افــرادی کــه مبتــال بــه پیــش دیابــت هســتند، 
کمــک کنــد. انجمــن دیابــت افــراد را تشــویق مــی کنــد تــا حداقــل 150 دقیقــه فعالیــت هــوازی را هــر هفتــه 

انجــام دهنــد. در صــورت داشــتن توانایــی، انجــام هــر هفتــه حداقــل دو جلســه تمریــن قــدرت اهمیــت دارد.
ــا برنامــه ورزشــی  ــا ایــن حــال، انطبــاق ب ورزش عــالوه بــر کمــک بــه کاهــش وزن مزایــای زیــاد دیگــری دارد ب
ــی اســت  ــده ای خوب ــی تحــرک ای ــراد ب ــرای اف ــد. ورزش کــردن ب ــدار را ببین ــج پای ــا نتای ــد ســازگار باشــد ت بای
ــا  ــت ب ــه محدودی ــان از نداشــتن هیچگون ــرای اطمین ــدا ب ــن در ابت ــر تدریجــی انجــام شــود، بنابرای بخصــوص اگ

ــه هــدف شــخصی خــود برســید. ــا ب پزشــک مشــورت کنیــد ت

قدم زدن :

شــما بــه عضویــت در باشــگاه ورزشــی یــا تجهیــزات ورزشــی گــران قیمــت بــرای قــدم زدن نیــاز نداریــد. اگــر یــک جفــت کفــش 
و یــک مــکان امــن بــرای پیــاده روی داشــته باشــید، مــی توانیــد از همیــن امــروز شــروع کنیــد. در حقیقــت، مــی توانیــد بــا یــک 
پیــاده روی ســریع 30 دقیقــه ای در هفتــه بــه هــدف خــود برســید چــرا کــه راه رفتــن مــی توانــد بــه افــراد مبتــال بــه دیابــت 

نــوع 2 کمــک کنــد تــا میــزان قنــد خــون و وزن خــود را کاهــش دهنــد.

دوچرخه سواری:

تقریبــا نیمــی از افــراد مبتــال بــه دیابــت نــوع 2 آرتــروز دارنــد. ایــن دو بیمــاری از عوامــل مشــترک در چاقــی هســتند. 
دیابــت نوروپاتــی، زمانــی رخ مــی دهــد کــه اعصــاب آســیب دیــده باشــد، ایــن بیمــاری مــی توانــد موجــب درد مفاصــل 

در افــراد مبتــال بــه دیابــت نــوع 2 شــود.
اگــر از درد مفاصــل رنــج مــی بریــد ورزش هایــی بــا فشــار کــم را در نظــر بگیریــد. مثال:دوچرخــه ســواری مــی توانــد 

بــه شــما در تناســب انــدام و بــه حداقــل رســاندن فشــار روی مفاصــل کمــک کنــد.

با ورزش به
 جنگ دیابت برویم
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شنا کردن:

ــود ســالمت  ــرای بهب ــه مناســب ب ــی یــک گزین ورزش هــای آب
کلــی بــدن اســت. بــرای مثــال شــنا کــردن، ایروبیــک در آب و 
فعالیــت هــای آبــی دیگــر مــی توانــد عــالوه بــر کمــک بــه قلــب، 
ریــه هــا و ماهیچــه هــا، فشــار کمــی بــر روی مفاصــل شــما وارد 
ــی  کنــد. مطالعــات ســال 2017 نشــان داد کــه ورزش هــای آب

مــی توانــد بــه کاهــش ســطح قنــد خــون کمــک کنــد.

ورزش های تیمی:

ــان ســخت و دشــوار اســت  ــه انجــام ورزش برایت ــی ک در صورت
ــم  ــا ه ــرت ب ــا معاش ــا ب ــد ت ــی بپیوندی ــم ورزش ــک تی ــه ی ب
تیمــی هــای خــود و تعهــدی کــه بــه آنهــا مــی دهیــد در خــود 
ــای تفریحــی  ــد. بســیاری از ورزش ه ــزه ورزش ایجــاد کنی انگی
کــه مناســب هســتند ماننــد بســکتبال، فوتبــال، ســافت بــال و 

ــد. ــس را امتحــان کنی تنی

ایروبیک:

ــا کالس  ــک و ی ــام ایروبی ــرای انج ــی ب ــه ورزش ــتن برنام داش
تناســب انــدام مــی توانــد بــه شــما در رســیدن بــه اهــداف تــان 
ــدام  ــه تناســب ان ــک برنام ــا ی ــال، زومب ــرای مث ــد، ب کمــک کن
اســت کــه حــرکات هــوازی و ایروبیــک را بــرای تمریــن ســریع 
ــال 2015 نشــان  ــه س ــد. مطالع ــی کن ــب م ــا ســرعت ترکی و ب
ــرکت در کالس  ــد از ش ــوع 2 بع ــت ن ــه دیاب ــال ب ــان مبت داد زن
هــای زومبــا بــه مــدت 16 هفتــه انگیــزه بیشــتری بــرای ورزش 

داشــتند.

وزنه برداری:

ــاخت  ــه س ــی ب ــای تقویت ــت ه ــر فعالی ــرداری و دیگ ــه ب وزن
تــوده عضالنــی کمــک مــی کنــد، همچنیــن مــی توانــد موجــب 
ــد  ــرل قن ــود کنت ــه بهب ــک ب ــری و کم ــوزاندن کال ــش س افزای
ــه  ــد بصــورت هفتگــی وزن ــی خواهی ــر م خــون شــما شــود. اگ
بــرداری انجــام دهیــد مــی توانیــد از دســتگاه هــای وزنــه، وزنــه 
هــای آزاد، یــا حتــی اشــیا ســنگین خانگــی ماننــد قوطــی هــای 

ــد. ــا بطــری هــای آب اســتفاده کنی کنســرو شــده و ی

تمرین با کش مقاومتی :

ــت  ــرای تقوی ــه ب ــتند ک ــزاری نیس ــا اب ــا تنه ــه ه وزن
ماهیچــه هــا از آنهــا اســتفاده مــی شــود. شــما 
می توانیــد انــواع گســترده ای از فعالیــت هــای تقویتی 
ــر طبــق  ــا کــش هــای مقاومتــی انجــام دهیــد. ب را ب
مطالعــه اخیــر منتشــر شــده، اســتفاده از کــش هــای 
ــرای  ــی ب ــدرت، مزایای ــر افزایــش ق مقاومــت عــالوه ب

ــون دارد. ــد خ ــرل قن کنت

ورزش های سوئدی:

چنانچــه در بخــش هــای قبلــی ورزش و تناســب 
ــما از وزن  ــوئدی، ش ــهای س ــم در ورزش ــدام گفتی ان
بــدن خــود بــرای تقویــت ماهیچــه هــا اســتفاده مــی 
کنیــد. ورزش هــای ســوئدی مشــترک عبارتند از:شــنا 
روی زمیــن، بارفیکــس، چمباتمــه، جهــش ناگهانــی و 

ــچ شــکمی. کران
ماهیچــه هــای خــود را بــا وزنــه، کــش هــای مقاومــت 
ــه  ــرای اینکــه ب ــت کنید.ب ــدن خــود تقوی ــا وزن ب و ی
ــک از  ــر ی ــن ه ــد، بی ــتراحت بدهی ــود اس ــدن خ ب

ــد. ــه بگذاری ــدرت فاصل ــن ق جلســات تمری

پیالتس:

پیالتــس یــک ورزش تناســب انــدام اســت کــه بــرای 
بهبــود قدرت مرکــز بــدن، هماهنگی و تعــادل طراحی 
شــده اســت. بــا توجــه بــه مطالعــه اخیــر پیالتــس بــه 

بهبــود کنتــرل قنــد خــون کمــک مــی کنــد.

یوگا:

یــوگا مــی توانــد بــه افــراد مبتــال بــه دیابــت نــوع 2 
کمــک کنــد تــا قنــد خــون، ســطح کلســترول و وزن 
ــن ممکــن اســت  ــد. هــم چنی ــت کنن خــود را مدیری
ــواب را  ــت خ ــد و کیفی ــش ده ــون را کاه ــار خ فش

ــود بخشــد. بهب
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 مراسم تجدید دیدار کهن سربازان ارتش در کانون 

در آســتانه دهــه والیــت و اعیــاد خجســته قربــان وغدیر؛ جمعــی از پیشکســوتان ورودی ســال ۱۳۴۷ بــا گردهمایی 
در کانــون مرکــز بــا یکدیگــر تجدیــد دیــدار نمــوده و خاطــرات ســالیان خدمــت 

را مــرور نمودنــد.
در ایــن مراســم؛ امیــر حســینی فرمانــده محتــرم دژبــان کل ارتــش نیــز حضــور 
ــار  ــان پرافتخ ــا فرمانده ــود ب ــق دیدارخ ــحالی از توفی ــراز خوش ــا اب ــه و ب یافت
پیشکســوت؛ بــه الطــاف خــاص وعنایــت ویــژه امیرفرماندهــی محتــرم کل ارتــش 
نســبت بــه کهــن ســربازان ارتــش اشــاره داشــته و آمادگــی خــود و یــگان تحــت 

امرشــان را در جهــت خدمــت بــه ایــن قشــر شــریف اعــالم داشــتند.
همچنیــن در ایــن مراســم امیرمحبــی راد ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا؛ بــا خیرمقــدم بــه میهمانــان؛ 
گــزارش مبســوطی از اقدامــات چهارســاله اخیــر کانــون ارائــه داشــتند کــه بصــورت مکــرر مــورد تشــویق حضــار 
قــرار گرفــت و فرماندهــان پیشکســوت حاضــر در مراســم، مراتــب سپاســگزاری بازنشســتگان ارتــش را از اقدامــات 

امیــر  موفــق  مدیریــت  و 
ــته و  ــالم داش ــی راد اع محب
ــق امیرفرماندهــی  ــرای توفی ب
ج.ا.ا؛  ارتــش  کل  محتــرم 
ــم  دعــای خیــر خــود را تقدی

ــد. نمودن

حضور امیر فرماندهی محترم کل ارتش ج.ا.ا در کانون
)1401/3/17(

ــش و  ــرم کل ارت ــی محت ــر فرمانده ــعادت امی ــالگرد حضــور باس ــتانه س ــت و در آس ــه کرام ــارک ده ــام مب در ای
ــه  ــم موســوی ب ــر سرلشــگر ســید رحی ــون، در ســاعت ۱۲:۳۰ مورخــه 1401/۰۳/17، امی ــت همــراه در کان هیئ
صــورت غیرمترقبــه در کانــون حضــور یافتنــد و بــا رئیــس کانــون، قائــم مقــام و تنــی چنــد از مســئولین دیــدار 

ــد. ــات نمودن و مالق
ــون  ــرم کان ــت محت ــر ریاس ــدار، امی ــن دی در ای
ــات،  ــریح اقدام ــا تش ــی راد ب ــی محب ــرتیپ عل س
ــوتان  ــی پیشکس ــته های قانون ــا و خواس نیازمندیه
ــه محضــر فرماندهــی کل آجــا از حمایــت هــا و  ب
ــد. ــکر نمودن ــر و تش ــان تقدی ــتیبانی های ایش پش
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بزرگداشت میالد حضرت معصومه )س( در کانون

بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه کرامــت ، میــالد حضــرت معصومــه و بزرگداشــت روز دختــر مراســمی در مورخــه 
1401/۰۳/10 بــا حضــور بانــوان شــاغل در کانــون  برگــزار گردیــد.

ــی محبــی راد ضمــن تبریــک دهــه  ــون امیــر ســرتیپ ۲ ســتاد عل ــن مراســم ریاســت محتــرم کان در ابتــدای ای
کرامــت و روز دختــر ، دهــه کرامــت را کــه آغــازش بــا والدت حضــرت معصومــه )س( و پایانــش بــا والدت حضــرت 
علــی بــن موســی الرضــا )ع( همــراه مــی باشــد، زمینــه ســاز مشــمول برکــت وجــودی ایــن خانــدان معصــوم در 
خــاک ایــران شــد و بــا بیــان ابعــاد شــخصیتی یــک زن مســلمان و مؤمنــه ، از بانــوان حاضــر در مراســم خواســتند 
تــا بعنــوان نمونــه هایــی از زن مســلمان و اجتماعــی، تربیــت اســالمی خــود را در برخــورد بــا مراجعــان و همــکاران 

بــه نمایــش گــذارده و ایــن فرهنــگ ارزشــمند الهــی را توســعه بخشــند.
در ایــن مراســم از زحمــات و تــالش بانــوان شــاغل در کانــون کــه بــه عزیــزان بازنشســته و خانــواده محتــرم آنــان 

خدماتــی را ارائــه مــی نماینــد توســط امیــر ریاســت محتــرم قدردانــی بعمــل آمــد.

بازدید قائم مقام کانون بازنشستگان آجا از کانون شهرستان ابهر 

مراســم قدردانــی و تجلیــل از خانــواده هــای خّیــر کتابیــان و ارجمنــدی هــا کــه اقــدام بــه اهــدای دو قطعــه زمیــن 
ــد در تاریــخ 8/4/1401 در شهرســتان  ــون بازنشســتگان ابهــر نمــوده بودن ــه کان ــع ب ــه مســاحت 362 متــر مرب ب

ابهــر برگــزار گردیــد.
ــون اجــا  ــم مقــام کان ــر قائ ــون ابهــر نیــز حضــور داشــتند، امی ــن مراســم کــه تعــدادی از پیشکســوتان کان در ای
ــرات مثبــت  ــه اهمیــت و اث ــواده هــای مذکــور ب ــر و تشــکر از خان )ســرتیپ 2 ب ضرغــام ایرانمهــر( ضمــن تقدی
نیکــوکاری، وقــف و انجــام اقدامــات حســنه و پــاداش آنــان در نــزد خداونــد متعــال اشــاره نمودنــد و آن را اقدامــی 

جهــادی و مانــدگار دانســتند. 
در ادامــه مراســم، بــه اقدامــات بنیادیــن و اساســی در رابطــه بــا ارتقــاء  معیشــت و منزلــت بازنشســتگان اجــا کــه 
ــا مدیریــت جهــادی امیــر ریاســت محتــرم کانــون )ســرتیپ ۲ ســتاد علــی محبــی راد( انجــام گرفتــه اســت و  ب

ــا و  ــن از مســاعدت ه همچنی
توجــه ویــژه امیــر فرماندهــی 
بــه  ارتــش  کل  محتــرم 
را  مطالبــی  بازنشســتگان 
عنــوان داشــتند. در پایــان 
مراســم لــوح هــای تقدیــر 
ــدا  ــه اه ــا ب ــراه هدای ــه هم ب
تقدیــم  زمیــن  کننــدگان 

گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )تبریز(

فعالیتهای کانون
ــرم آذربایجــان  ــی اســتاندار محت ــه میزبان ــت شــام ب ــه مناســبت گرامیداشــت ســوم خــرداد، مراســم ضیاف 1-ب
شــرقی بــا حضــور مســئولین کانــون بازنشســتگان ، مدیــر کل محتــرم ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع 
ــا دعــوت از 25 نفــر از پیشکســوتان و رزمنــدگان فاتــح خرمشــهر در مورخــه 1401/3/3 در  مقــدس اســتان و ب
محــل ســالن جمهــوری اســتانداری برگــزار گردیــد، در ایــن مراســم عــالوه بــر تجلیــل و تقدیــر از پیشکســوتان 
، ایثارگــران و جانبــازان عملیــات بیــت المقــدس، از 9 نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون بــا اعطــاء هدیــه و لــوح 

تقدیــر قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
2- رئیــس کانــون بــه همــراه نماینــده اســتان در مجمــع کانــون در مورخــه 1401/3/8 بــا 15 نفــر از بازنشســتگان 
و در مورخــه 1401/3/10 بــا 12 نفــر از بازنشســتگان تحــت پوشــش در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی 
و دلجویــی و اســتماع مســائل و مشــکالت آنــان، هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و شــیرینی تقدیــم 

حضورشــان گردیــد.
3-شــرکت نماینــده کانــون در جلســه بازنشســتگان نیازمنــد )طــرح رضــوان( بــا دعــوت رســمی مدیــر کل ســاتای 
اســتان در مورخــه 1401/3/17 بــا حضــور رؤســای کانونهــای ناجــا، ســپاه و مدیــر خدمــات درمانــی ن.م اســتان 
و ســایر مســئولین ذیربــط و بررســی 6 فقــره پرونــده و اختصــاص مبالغــی بالعــوض بــه عنــوان کمــک هزینــه و 

مبلــغ 20 میلیــون وام قــرض الحســنه بــرای هــر نفــر
4- شــرکت تیــم والیبــال پیشکســوتان کانــون در مســابقات یــاد بــود شــهدای گرانقــدر صــادق فالحــی و علیرضــا 
حنیفــه زاد فــی مابیــن 16 تیــم شــرکت کننــده کــه ضمــن کســب مقــام ششــم، موفــق بــه دریافــت کاپ اخــالق 

نیــز گردیــده اســت. 
5- در مورخــه 1401/3/22 ، رئیــس کانــون از 8 نفــر از پیشکســوتان بیمــار بســتری در منــزل عیــادت نمــوده، 

ــزان از  ــن عزی ــان ای ــد درم ــالع از رون ــی و اط ــن دلجوی ضم
ــل و  ــت تجلی ــان در دوران خدم ــای آن ــات و ایثارگری ه زحم

ــد. ــه عمــل آوردن ــی ب قدردان
6- در راســتای تجلیــل و تکریــم بازنشســتگان، کانــون تبریــز 
ــت  ــم ضیاف ــزاری مراس ــه برگ ــدام ب ــخ 1401/3/24 اق در تاری
ناهــار، بــا دعــوت از 50 نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد بــه همراه 
همســر و بــا حضــور مدیریــت محتــرم ســاتا و ســاخد اســتان، 
ــوت  ــا دع ــان ، و ب ــا و همراه ــا و ناج ــای ودج ــای کانونه رؤس

14
01

اد 
رد

/ م
 2

04
ره 

ما
ش



شایستگان

27

رســمی از امیــر دریــادار عباســی مدیــر کل محتــرم ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان 
در محــل تــاالر ســرافرازان کانــون نمــود. در ایــن مراســم ضمــن پذیرایــی بــه صــرف ناهــار از مدعویــن، طــی انجــام 

قرعــه کشــی بــه 20 نفــر از برنــدگان هدیــه  ای ارزشــمند اعطــاء گردیــد.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )مراغه(

اهم فعالیتهای کانون مراغه 
در مورخــه 1401/2/4 و در راســتای اجــرای طــرح قــرارگاه تابــان ، بــه نمایندگــی از امیــر فرماندهــی محتــرم ف 
آمــاد و پــش منطقــه ای شــمالغرب از 4 نفــر از بازنشســتگان معــزز جمعــی ف آمــاد و پــش بــا اهــداء لــوح تقدیــر 

و کارت هدیــه تجلیــل گردیــد. 
ــی  ــری بناب ــون مراغــه در مورخــه 1401/2/10 در معیــت حجــه االســالم حــاج شــیخ رضــا باق 2-مســئولین کان
نماینــده محتــرم مــردم شــریف بنــاب در مجلــس شــورای اســالمی بــا 6 نفــر از بازنشســتگان گرامــی تحت پوشــش 
در منــزل دیــدار نمــوده ، ضمــن دلجویــی و رســیدگی بــه مشــکالت مطروحــه، از زحمــات و فداگاری هــای ایــن 

یــادگاران 8 ســال دفــاع مقــدس تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
ــته  ــو بازنشس ــت 50 عض ــت جه ــس و الف ــگری ان ــک روزه گردش ــه اردوی ی ــه 1401/3/10 برنام 3- در مورخ
ــا حضــور نماینــدگان ســاتای اســتان و  ــکان ب ــاب و مل ــه همــراه همســران محترمشــان از شــهرهای مراغــه، بن ب
فرماندهــی محتــرم پــادگان امــام رضــا )ع( و گــروه 11 توپخانــه انجــام کــه ضمــن اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی، 

ــود اعطــاء گردیــد. ــاد ب ــه رســم ی ــه 20 نفــر از مدعویــن هدایایــی ب تفریحــی و مســابقات ورزشــی، ب
4- تهیــه و توزیــع تعــداد 360 قوطــی روغــن 1/5 لیتــری و 360 قوطــی روغــن 850 گرمــی بــا قیمــت مصــوب 

ــون  ــازار بیــن بازنشســتگان و مســتمری بگیران عضــو کان تنظیــم ب

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )میانه(

مراسم روز سوم خرداد
بــه مناســبت گرامیداشــت روز آزادســازی خرمشــهر قهرمــان، مراســم 
صبحــگاه عمومــی بــا شــرکت مســئولین کانــون، جمــع کثیــری از 
ــئولین  ــهدا و مس ــرم ش ــواده محت ــازان، آزادگان ، خان ــوتان ، جانب پیشکس
محلــی شهرســتان میانــه در محــل تیــپ 36 میانــه برگــزار گردیــد. در ایــن 
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ــا اشــارات  مراســم فرماندهــی محتــرم تیــپ جنــاب ســرهنگ جوادیــان ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه مدعویــن ب
ــای  ــا و جانبازیه ــدس، از ایثارگری ه ــت المق ــن بی ــرور آفری ــات غ ــده در عملی ــرکت کنن ــای ش ــه نیروه ــی ب کل

ــد.  ــر نمودن ــل و تقدی ــوت تجلی ــدگان پیشکس رزمن

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )اهر(

دیدار با فرماندار
ــراه  ــه هم ــر ب ــتان اه ــتگان شهرس ــون بازنشس ــس کان رئی
ــاع  ــال دف ــت س ــازان هش ــوتان و جانب ــی از پیشکس جمع
فرمانــدار جدیــد  بــا  مورخــه 1401/3/21  در  مقــدس 
ــر ابوالفضــل غنــی زاده  ــای دکت ــاب آق شهرســتان اهــر جن
ــتگان  ــکالت بازنشس ــائل و مش ــوص مس ــدار و در خص دی
بویــژه بیــکاری فرزنــدان ســاکن منطقــه ، مشــکالت 
معیشــتی و تــورم موجــود و ... گفتگــو و تبــادل نظــر نمودند. 
ایشــان نیــز ضمــن اظهــار خرســندی و تشــکر از مالقــات بــا 
یــادگاران دفــاع مقــدس، قــول هرگونــه همــکاری بــا کانــون 

ــد. ــالم نمودن ــه را اع ــادن منطق ــا و مع ــرکت ه ــا در ش ــته ه ــدان بازنشس ــذب فرزن ــاعدت در ج و مس

کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی )ارومیه(

اهم فعالیتهای انجام شده در سه ماهه اول سال جاری 

ــا  ــه در مورخــه 1401/3/22 ب ــون بازنشســتگان شهرســتان ارومی 1-برگــزاری مراســم ضیافــت شــام توســط کان
همــکاری ســاتای اســتان بــا دعــوت از 38 نفــر از پیشکســوتان بــه همــراه خانــواده هــای محترمشــان و بــا حضــور 
ــای  ــر کل محتــرم ســاتا و ریاســت محتــرم ســابای اســتان در محــل ســالن غذاخــوری مهــدا و اعطــاء هدای مدی

ارزنــده بــه مدعویــن بــه قیــد قرعــه 
ــاز  ــر از پیشکســوتان جانب ــا 31 نف ــا هماهنگــی ســاتای اســتان در مورخــه 1401/3/24 ب ــون ب 2-مســئولین کان
بــاالی 40 درصــد و مســتمری بگیــران گرانقــدر در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و احوالپرســی ، هدایایــی 

شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و شــیرینی تقدیــم حضــور ایــن عزیــزان گردیــد.
3- تیــم کوهنــوردی پیشکســوتان خــوی در تاریــخ 1401/3/20 بــه ارتفاعــات مشــرف بــر ســد آغاچای شهرســتان 

چایپــاره صعــود و از ســد یــاد شــده نیــز بازدیــد نمودنــد.
ــا 5 نفــر از بازنشســتگان گرامــی در مورخــه 1401/3/18 و تجلیــل از ایــن  4- دیــدار مســئولین کانــون خــوی ب

عزیــزان بــا اهــداء کارت هدیــه، لــوح تقدیــر و شــیرینی 
5-بازدیــد از کانــون ســلماس توســط ســردار رضایــار رئیــس بســیج ســتاد فرماندهــی کل قــوا بــه همــراه مدیــر 
کل ســاتا و رئیــس کانــون ارومیــه و دلجویــی از 3 نفــر از پیشکســوتان تحــت پوشــش بــا اعطــاء کارت هدیــه، گل 

و شــیرینی 
6- بازدیــد از کانــون مهابــاد توســط نماینــده امیــر فرماندهــی قــرارگاه تابــان آجــا در معیــت رئیــس کانــون ارومیــه 

و نماینــدگان ســاتای اســتان و مالقــات بــا پیشکســوت ارجمنــد آقــای علــی آریانــا
7-واگذاری تعداد 61 فقره وام جعاله 30 میلیونی به اعضاء متقاضی برابر نوبت بندی 

ــه قیمــت  ــو گوشــت گوســفند ب ــج تایلنــدی، 6 تــن شــکر و 800 کیل 8- دریافــت و واگــذاری مقــدار 6 تــن برن
تنظیــم بــازار بــه اعضــاء کانــون 
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9- عیــادت از بازنشســته بیمــار همــت حیــدرزاده اصــل در بیمارســتان در مورخــه 1401/3/9 و تجلیــل و دلجویــی 
از نامبــرده و اهــداء کادو 

کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی )سلماس(

دیدار با پیشکسوتان
مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان ســلماس باتفــاق مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان آذربایجــان غربــی 
جنــاب دکتــر کارگــر و ســردار رضایــار رئیــس محتــرم بســیج در مورخــه 1401/3/9 بــا 3 نفــر از اعضــای معســر 
ــا  ــزان، ب ــن عزی ــی و بررســی وضعیــت زندگــی ای ــدار نمــوده، ضمــن دلجوی ــون در منــزل دی تحــت پوشــش کان
ــی  ــل و قدردان ــت تجلی ــان در دوران خدم ــات آن ــیرینی از زحم ــه و گل و ش ــامل کارت هدی ــی ش ــاء هدایای اعط

گردیــد.

کانون بازنشستگان استان اردبیل )اردبیل(

اهم اقدامات کانون اردبیل
1-بــه مناســبت بزرگداشــت ســالروز آزادســازی خرمشــهر، مراســمی تحــت عنــوان انــس و الفــت بــا شــرکت جمــع 

کثیــری از پیشکســوتان آجا اســتان، جمعی از شــاغلین آجــا، ناجا، 
ســپاه و بســیج و بــا حضــور امــام جمعــه ، اســتاندار، فرماندهــان 
نظامــی و انتظامــی ، مدیــران و ســایر مســئولین اســتانی در محــل 
ســالن والیــت ســپاه اســتان اردبیــل برگــزار گردیــد. کــه پــس از 
خــوش آمد گویــی توســط فرماندهــی محتــرم تیــپ 40 مســتقل 
پیــاده نزاجــا، از رزمنــدگان و جانبــازان و ایثارگــران پیشکســوت 
عملیــات غرورآفریــن بیــت المقــدس و جنــگ تحمیلــی تجلیــل و 
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قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
ــل و  ــون اردبی ــئولین کان 2-مس
مشــکین شــهر بــا هماهنگــی 
همــراه  بــه  اســتان  ســاتای 
مســئول امــور رفاهــی و نماینــده 
خانــواده   3 بــا  ســاتا  ارشــد 
پوشــش  تحــت  پیشکســوت 
مشــکین  شهرســتان  ســاکن 

شــهر در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی و دلجویــی از آنــان، هدایایــی 
شــامل لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و شــیرینی توســط ســاتا بــه ایــن عزیــزان اهــداء گردیــد.

کانون بازنشستگان استان البرز )کرج(

اهم فعالیتهای کانون
1-بــه مناســبت گرامیداشــت ســالروز آزادســازی خرمشــهر قهرمــان و در راســتای اعتــالی ورزش و ارتقــاء روحیــه 
ــا  ــز ب ــس روی می ــای دارت، شــطرنج و تنی ــدوره مســابقات ورزشــی در رشــته ه ورزش دوســتان بازنشســته، یک
حضــور 40 نفــر از پیشکســوتان ورزشــکار در محــل ســرای ورزشــی شایســتگان کانــون بــه مــدت 4 روز برگــزار و 
مســابقات پــس از رقابتــی مهیــج و تنگاتنــگ و در عیــن حــال دوســتانه و صمیمــی ، بــا ســخنرانی ریاســت کانــون 
در خصــوص فوایــد ورزش در دوران کهولــت و تشــویق اعضــاء بــه تحــرک و ورزش، خاتمــه یافــت و بــه هــر یــک از 
برنــدگان مقامهــای اول تــا ســوم حکــم قهرمانــی و هدیــه ای نفیــس اعطــاء گردیــد و همچنیــن از زحمــات مســئول 

ورزش کانــون در برنامــه ریــزی و اجــرای مســابقات قدردانــی بــه عمــل آمــد.
2-مســئولین کانــون بــا هماهنگــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی ن.م اســتان از ابتــدای ســالجاری تــا 1401/3/20بــه 
ــازان و  ــر از پیشکســوتان، جانب ــا 36 نف ــح خرمشــهر و ... ب ــش، ســالروز فت ــل روز ارت ــف از قبی مناســبتهای مختل
مســتمری بگیران تحــت پوشــش اســتان البــرز دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و اســتماع مســائل و مشــکالت ایــن 

عزیــزان، هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ، کارت هدیــه و شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان اصفهان )شهرضا(

اهم فعالیتهای کانون در خرداد ماه 1401
1- دیــدار مســئولین کانــون بــا 3 نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد ســاکن شهرســتان شــهرضا در منــزل و تجلیــل و 

قدردانــی از آنــان بــا اهــداء لــوح تقدیــر ، کادو و کارت هدیــه 
2- برگــزاری مســابقه خاطــره نویســی بــه مناســبت ســوم خــرداد مــاه ســالروز آزادســازی خرمشــهر و اعطــاء جوایــز 

و لــوح تقدیــر بــه نفــرات برتــر مســابقه
3- شــرکت مســئولین کانــون بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان در برنامــه کوهنــوردی خانوادگــی بــا هماهنگــی 

بســیج پیشکســوتان جهــاد و شــهادت 
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4- معرفی 7 نفر از پیشکسوتان به گروه 22 توپخانه و تقدیر و تجلیل از این عزیزان با اهداء کادو 
ــوان  ــه عن ــت شهرســتان شــهرضا ب ــون شــهرضا در مجمــع عمومــی شــرکت ســهام عدال 5- انتخــاب رئیــس کان

عضــو هیئــت مدیــره

کانون بازنشستگان استان تهران )تهران(

برگزاری مراسم ضیافت پیشکسوتان در اردیبهشت و خرداد ماه 1401
کانــون بازنشســتگان اســتان تهــران بــه 
مناســبت آزادســازی خرمشــهر دالور و میالد 
حضــرت معصومــه )س( اقــدام بــه برگــزاری 
مراســم ضیافــت انــس و الفــت بشــرح ذیــل 
ــا حضــور جمــع کثیــری از خانــواده هــای  ب
پیشکســوتان و مســتمری بگیــران در محــل 
ــد . در طــی ایــن  ــون نمودن ــاالر یــاس کان ت
ــون  ــرم کان ــت محت ــر ریاس ــا، امی ضیافت ه
آجــا ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه مدعویــن، 

ــت  ــات بی ــدس و عملی ــاع مق ــا در دوران دف ــه آج ــای چهارگان ــای نیروه ــا و دالورمردیه ــوص فداکاری ه در خص
ــه  ــی ب ــل و قدردان ــدگان تجلی ــای رزمن ــا و جانبازیه ــوده و از ایثارگری ه ــراد نم ــوطی ای ــخنان مبس ــدس س المق

عمــل آوردنــد.
ــرکت  ــر از ش ــه 5 نف ــواده و ب ــراه خان ــه هم ــت ب ــداد 70 سرپرس ــا تع ــوتان نداج ــخ 1401/2/20 پیشکس 1- تاری

ــد. ــداء گردی ــزه اه ــه جای ــد قرع ــه قی ــدگان در مســابقات ســرگرمی ب کنن
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ــه 5 نفــر از شــرکت  ــواده و ب ــه همــراه خان 2- تاریــخ 1401/2/28 پیشکســوتان نهاجــا – تعــداد 77 سرپرســت ب
کننــدگان در مســابقات ســرگرمی بــه قیدقرعــه جایــزه اهــداء گردیــد.

ــر از شــرکت  ــه 5 نف ــواده و ب ــراه خان ــه هم ــداد 78 سرپرســت ب ــا – تع ــخ 1401/3/2 پیشکســوتان نزاج 3- تاری
ــد. ــداء گردی ــزه اه ــه جای ــه قیدقرع ــدگان در مســابقات ســرگرمی ب کنن

ــواده و بــه 5 نفــر از شــرکت  4- تاریــخ 1401/3/10 پیشکســوتان پداجــا – تعــداد 55 سرپرســت بــه همــراه خان
کننــدگان در مســابقات ســرگرمی بــه قیدقرعــه جایــزه اهــداء گردیــد.

کانون بازنشستگان استان تهران )شهریار(

دیدار با پیشکسوتان
مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان شــهریار در اردیبهشــت و خردادمــاه 
ــران  ــه بگی ــران و وظیف ــر از پیشکســوتان، مســتمری بگی ــا 40 نف ســالجاری ب
ــه  ــیدگی ب ــی و رس ــن بررس ــوده، ضم ــدار نم ــزل دی ــش در من ــت پوش تح
مشــکالت آنــان و انعــکاس بــه اداره بازنشســتگی ن.م ، هدایایــی شــامل لــوح 

ــد. ــم حضورشــان گردی ــه تقدی ــر و کارت هدی تقدی

کانون بازنشستگان استان تهران )بومهن(

عیادت از بیماران
مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان بومهــن در خــرداد مــاه 
ســالجاری از 5 نفر از پیشکســوتان بســتری در بیمارســتان و منزل 
ــزان  ــن عزی ــان، از ای ــد درم ــری رون ــادت نمــوده، ضمــن پیگی عی

تجلیــل و دلجویــی بــه عمــل آوردنــد. 

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی )مشهد(

فعالیتهای انجام شده کانونهای استان
1- مســئولین کانــون از مورخــه 2/25/ الــی 1401/3/25 بــا 38 نفــر بــا پیشکســوتان ، مســتمری بگیران و وظیفــه 
بگیــران عضــو کانــون مشــهد در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی و دلجویــی و رســیدگی بــه مشــکالت ، در 
خواســتهای مطروحــه ایــن عزیــزان از طریــق اداره کل ســازمان تأمیــن اجتماعــی ن.م اســتان پیگیــری و اقدامــات 

الزم صــورت پذیرفــت
ــی  ــه 3/10/ ال ــدس از مورخ ــت المق ــن بی ــرور آفری ــات غ ــهر در عملی ــالروز آزادی خرمش ــبت س ــه مناس 2- ب
ــا 9  ــون بازنشســتگان مشــهد ب 1401/3/24  ، هیئتــی مرکــب از نماینــدگان اداره بازنشســتگی ن.م اســتان و کان
نفــر از پیشکســوتان بســتری در بیمارســتان 550 منطقــه ای ارتــش عیــادت نمــوده، ضمــن دلجویی و احوالپرســی و 
پیگیــری رونــد درمــان آنــان، بــا تقدیــم لــوح تقدیــر ، شــیرینی و آبمیــوه از ایــن عزیــزان تجلیــل بــه عمــل آوردنــد.

3- کانــون بازنشســتگان قوچــان بــا برنامــه ریــزی اردوی یــک روزه ســیاحتی – زیارتــی بــا دعــوت از 35 خانــواده 
پیشکســوتان مجموعــً بــه تعــداد 135 نفــر در مورخــه 1401/2/30 بــه روســتای در بــادام و امامــزاده عبدالرحمــان 
در شــمال غــرب قوچــان اعــزام و بــا اجــرای برنامــه هــای متنــوع شــامل کوهپیمایــی، مســابقات ورزشــی ، اجــرای 
ــن  ــه و نشــاط و رضایت منــدی مدعوی ــاء روحی ــز و صــرف ناهــار موجــب ارتق برنامــه هــای هنــری و اهــداء جوای
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گردیــده اســت.
ــه  ــر( در منطق ــً 137 نف ــواده پیشکســوت )مجموع ــا شــرکت 30 خان ــک روزه ب ــی ی 4- اردوی ســیاحتی – زیارت
امــام زاده علــی )ســلطان زیــر آبــه( در شــمال شــهر قوچــان در مورخــه 1401/3/27 برنامــه ریــزی و بــا اجــرای 
راهپیمایــی ، انجــام مســابقات ورزشــی شــامل دال پــالن، دارت، طنــاب کشــی و دو و همچنیــن پذیرایــی ناهــار 

موجــب ارتقــاء روحیــه و رضایــت منــدی شــرکت کننــدگان گردیدنــد.
5- در صبحــگاه مشــترک نیروهــای مســلح خراســان رضــوی و بــه مناســبت ســوم خــرداد جمعــی از بازنشســتگان 
و رزمنــدگان حاضــر در فتــح خرمشــهر شــرکت نمــوده کــه 3 نفــر از ایــن پیشکســوتان توســط فرماندهــی قــرارگاه 
منطقــه ای نزاجــا در شــمال شــرق و 5 نفــر از پیشکســوتان توســط فرماندهــی تیــپ 38 زرهــی تربــت جــام بــا 

اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه مــورد تجلیــل و قدردانــی قــرار گرفتنــد.
6- رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان ســبزوار بــه نمایندگــی از کانــون اســتان خراســان رضــوی در مورخــه 
ــه و  ــرم کمیســیون برنام ــی ریاســت محت ــر حاجــی بابای ــای دکت ــا حضــور آق 1401/3/19 در جلســه متشــکله ب
ــدگان  ــتانی و نماین ــی وعنابس ــر محب ــان دکت ــس آقای ــبزوار در مجل ــتان س ــدگان شهرس ــس، نماین ــه مجل بودج
ــم  ــی دانشــگاه حکی ــات بیهق ــالن اجتماع ــی در محــل س ــازمانهای دولت ــای مســلح، ادارات و س ــای نیروه کانونه
ســبزواری شــرکت و در خصــوص وضعیــت معیشــتی، مشــکالت اقتصــادی بــا توجــه بــه تــورم بــاالی 40 درصــد 

و افزایــش حقــوق 10 درصــدی و تصویــب الیحــه دائمــی 
ــای  ــه آق ــد ک ــو نمودن ــتگان گفتگ ــوق بازنشس ــدن حق ش
ــه شــناخت و آگاهــی از  ــا اشــاره ب دکتــر حاجــی بابایــی ب
ــری  ــه پیگی ــول مســاعد داد ک ــده، ق مشــکالت مطــرح ش

ــد.  ــه عمــل آورن ــق مجلــس ب الزم از طری

کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی )بجنورد(

اعزام تیم کوهنوردی کانون
بــه منظــور ارتقــاء روحیه ورزش دوســتان و آمادگی جســمانی 
پیشکســوتان ، تیــم کوهنــوردی کانــون بازنشســتگان اســتان 
ــات  ــه ارتفاع ــه 1401/3/26 ب ــر در مورخ ــتعداد 8 نف ــه اس ب
مــی ســی نــو واقــع در شــمال شــرقی اســتان صعــود نمودنــد. 
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کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی )بیرجند(

برگزاری اردوی یکروزه
بــه مناســبت گرامیداشــت میــالد امــام رضــا )ع(،کانــون بازنشســتگان بیرجنــد بــا همــکاری اداره بازنشســتگی ن.م 
ــادگاران امــام خمینــی )ره(  ــی اردوی یــک روزه ســیاحتی در مجتمــع فرهنگــی رفاهــی ی اســتان خراســان جنوب
ــد. ایــن  ــواده محتــرم برگــزار گردی ــه همــراه خان ــا دعــوت از 15 نفــر از بازنشســتگان ب در مورخــه 1401/3/21 ب
مراســم بــا اجــرای برنامــه هــای شــاد و مفــرح و انجــام مســابقات ورزشــی و ایــراد ســخنرانی در خصــوص ســالمت 

دوران بازنشســتگی و همچنیــن پذیرایــی 
بــه صــرف ناهــار خاتمــه یافــت.

کانون بازنشستگان استان خوزستان )اهواز(

مراسم گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر
بــه مناســبت ســوم خــرداد ســالروز آزادســازی خرمشــهر قهرمــان، مراســم باشــکوهی در مورخــه 1401/3/4 توســط 
فرماندهــی محتــرم منطقــه جنــوب غــرب آجــا بــا حضــور فرماندهــان و مســئوالن محلــی اســتان برگــزار گردیــد 
و از 108 نفــر از پیشکســوتان دفــاع مقــدس و رزمنــدگان و جانبــازان عملیــات بیــت المقــدس بــا اعطــاء هدایایــی 

تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان خوزستان )دزفول(

دیدار با پیشکسوتان
دزفــول  بازنشســتگان شهرســتان  کانــون  مســئولین 
ــوتان  ــام واالی پیشکس ــه مق ــادن ب ــور ارج نه ــه منظ ب
ــتگان  ــر از بازنشس ــا 14 نف ــالجاری ب ــاه س ــرداد م در خ
و مســتمری بگیران ارجمنــد دیــدار نمــوده ، ضمــن 
دلجویــی و احوالپرســی، بــا اعطــاء هدایایــی شــامل لــوح 
ــن  ــات ای ــه و کادوی مناســب از زحم ــر، کارت هدی تقدی

ــد. ــی گردی ــل و قدردان ــزان تجلی عزی
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کانون بازنشستگان استان زنجان )ابهر(
 

اقدامات انجام شده کانون ابهر 
ــون و  ــئولین کان ــر، مس ــتان ابه ــی شهرس ــای ورزش ــت ه ــان و هیئ ــرم ورزش و جوان ــوت اداره محت ــر دع 1-براب
جمعــی از بازنشســتگان و خانــواده محترمشــان در مورخــه 1401/2/30 در همایــش بــزرگ پیــاده روی خانوادگــی 
بــا پخــش مســتقیم از شــبکه ســوم صــدا و ســیما شــرکت و در مســیر میــدان خاتــم االنبیــا بــه طــرف جــاده ی 

ــد.  کــوی نیــک بــه مســافت 10 کیلومتــر را پیــاده روی نمودن
2- بــه مناســبت گرامیداشــت عملیــات غــرور آفریــن بیــت المقــدس و بنــا بــه دعــوت فرماندهــی ناحیــه مقاومــت 
بســیج، رئیــس کانــون ابهــر و جمعــی از پیشکســوتان گرانقــدر در مراســم صبحــگاه مشــترک در مورخــه 1401/3/3 
ــا و  ــم از ایثارگری ه ــن مراس ــوده و در ای ــرکت نم ــر ش ــتان ابه ــا حضــور مســئولین لشــکری و کشــوری شهرس ب

جانبازی هــای بازنشســتگان و رزمنــدگان در عملیــات مذکــور تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
ــا 2 نفــر  ــون شهرســتان ابهــر باتفــاق مســئولین ســاتای اســتان زنجــان در مورخــه 1401/3/28 ب 3- رئیــس کان
از پیشکســوتان ارجمنــد تحــت پوشــش در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و رســیدگی بــه مشــکالت ایــن 
عزیــزان و اختصــاص وام 30 میلیونــی بــه منظــور رفــع مشــکالت، بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از زحمــات 

آنــان قدردانــی گردیــد.

کانون بازنشستگان استان سیستان و بلوچستان )زاهدان( 

دیدار 
مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان زاهــدان در نیمــه دوم خــرداد مــاه ســالجاری بــا 10 نفــر از پیشکســوتان 
ــد درمــان  ــدار و عیــادت نمــوده، ضمــن دلجویــی و احوالپرســی و پیگیــری رون و بیمــاران بســتری در منــزل دی

ــاد  ــم ی ــه رس ــی ب ــاران، هدایای بیم
ــد. ــود تقدیــم حضورشــان گردی ب

کانون بازنشستگان استان سمنان )سمنان(
 

دیدار با نماینده مجلس و اهم فعالیتها
1- رئیــس کانــون بازنشســتگان بــه اتفــاق رؤســای کانونهــای بازنشســتگی نیروهــای مســلح اســتان و جمعــی از 
ــا جنــاب آقــای دکتــر گلــرو نماینــده محتــرم مــردم شــهرهای ســمنان،  پیشکســوتان در مورخــه 1401/3/11 ب
ســرخه و مهدشــیر در مجلــس شــورای اســالمی دیــدار و در خصــوص مشــکالت معیشــتی، دائمــی شــدن الیحــه 
همسانســازی حقــوق بازنشســتگان، بیــکاری فرزنــدان و ... بحــث و تبــادل نظــر و مقــرر گردیــد مــوارد مطروحــه 

بــه صــورت صورتجلســه تهیــه و جهــت پیگیــری در مجلــس بــه آقــای دکتــر گلــرو ارائــه گــردد.
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2- بــه مناســبت گرامیداشــت ســالروز فتــح خرمشــهر در عملیــات غرورآفریــن بیــت المقــدس، مســئولین کانــون 
شهرســتان گرمســار بــه همــراه 25 نفــر از پیشکســوتان تحــت پوشــش در مراســم متشــکله در حســینیه ثــاراهلل 
شــرکت و جنــاب احمــد مجیــد پنــاه از پیشکســوتان آجــا در خصــوص نقــش نیــروی هوایــی و انهــدام پــل شــناور 
دشــمن بــر رودخانــه ارونــدرود ومحاصــره کامــل خرمشــهر توســط رزمنــدگان ســخنرانی نمودنــد. همچنیــن در 
مورخــه 1401/3/9 ، بــا یکــی از کهــن ســربازان آجــا دیــدار و ضمــن تجلیــل و تقدیــر از ایشــان هدایایــی توســط 

ســابا اســتان تقدیــم حضورشــان گردیــد.
3-بــه مناســبت دهــه کرامــت، مراســم ضیافتــی بــا حضور جمعــی از پیشکســوتان نیروهای مســلح توســط ســاتای 

اســتان در تاریــخ 1401/3/18 در محــل تــاالر طوبــی شهرســتان دامغــان 
ــتان  ــتان و شهرس ــلح اس ــای مس ــای نیروه ــای کانونه ــرکت رؤس ــا ش و ب
دامغــان، مدیــر کل محتــرم ســاتا اســتان و مســئولین لشــکری و کشــوری 
شهرســتان دامغــان برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم پــس از صــرف ناهــار، 
بــا اعطــاء هدایایــی بــه قیــد قرعــه از زحمــات و ایثارگریهــای پیشکســوتان 

تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان سمنان )شاهرود( 

دیدار و مالقات 
رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان شــاهرود در مورخــه 1401/3/10 بــا 2 نفــر از پیشکســوتان معــزز تحــت 
پوشــش در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و اســتماع مســایل معیشــتی و درمانــی ایــن عزیــزان و انعــکاس 
آن بــه کانــون ســمنان جهــت طــرح در کمیســیون، هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تقدیــم حضورشــان 

گردید.

کانون بازنشستگان استان فارس )شیراز(

فعالیتهای کانون استان فارس
1-کانــون بازنشســتگان اســتان فــارس بــه مناســبت گرامیداشــت آزادی خرمشــهر دالور و بــا هــدف ارتقاء طــراوت و 
شــادابی و تقویــت روحیــه ورزشــکاری پیشکســوتان، اقــدام بــه برگــزاری یکــدوره مســابقات ورزشــی در رشــته های 
شــطرنج و دارت بیــن پیشکســوتان ورزش دوســت در خانــه شــطرنج پایــگاه هوایــی شــیراز و ســالن ورزشــی کانــون 

بازنشســتگان نمــوده و بــه نفــرات برتــر مســابقات جوایــز ارزنــده ای اهــدا گردیــد.
ــی  ــه 1401/3/17 ط ــتگان ، در مورخ ــم از بازنشس ــان و تکری ــرارگاه تاب ــتورالعمل ق ــرای دس ــتای اج 2-در راس
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ــا جمعــی از پیشکســوتان  ــوم و فنــون مکانیــزه شــهید رســتمی ب مراســمی در ســبوی عشــق مرکــز آمــوزش عل
ــد. ــل آوردن ــه عم ــی ب ــل و قدردان ــت تجلی ــزان در دوران خدم ــن عزی ــات شایســته ای ــدار و از خدم ــزز دی مع

ــی از  ــور جمع ــا حض ــه 1401/3/25 ب ــتان در مورخ ــاتای اس ــکاری س ــا هم ــت( ب ــی )ضیاف ــم دورهم 3- مراس
ــواده محترمشــان در محــل هتــل بیــن الحرمیــن شهرســتان شــیراز برگــزار گردیــد  پیشکســوتان بــه همــراه خان
ایــن مراســم بــا اجــرای برنامــه هــای شــاد و مفــرح و اهــداء جوایــز بــه مدعویــن و تجلیــل و قدردانــی از زحمــات 

ــان خاتمــه یافــت. آن

جلسه شورای هماهنگی مسئولین کانونهای نیروهای مسلح استان فارس
ــا حضــور نماینــدگان  در راســتای طــرح و پیگیــری مشــکالت بازنشســتگان جلســه ای در مورخــه 1401/3/18 ب
ــزی، ســردار گــودرزی رئیــس  ــادری و ســردار عزی ــر ق ــان دکت ــرم اســتان در مجلــس شــورای اســالمی آقای محت
ســازمان بازنشســتگی ن.م، مدیــر کل ســاتا و ســابای اســتان، رؤســا و معاونیــن کانونهــای بازنشســتگان نیروهــای 
مســلح اســتان و رئیــس ســازمان بســیج پیشکســوتان جهــاد و شــهادت اســتان فــارس در محــل اداره کل ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی ن.م اســتان برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه کلیــه مســائل و مشــکالت بازنشســتگان اعــم از حقوقــی، خدمــات درمانــی، معیشــتی، بیمــه ای، 
ــط  ــکن و ...  توس ــکالت مس ــاطی، مش ــودرو اقس ــای خ ــدان، اعط ــتغال فرزن ــا، اش ــت وامه ــازی ، پرداخ توانمندس
ــد کــه توضیحــات الزم در خصــوص یکایــک  مســئولین کانونهــا و نماینــدگان مجمــع بازنشســتگان مطــرح گردی
ــریف  ــردم ش ــده م ــزی نماین ــردار عزی ــه س ــه جلس ــه و در ادام ــوردزی ارائ ــردار گ ــط س ــه توس ــائل مطروح مس
شهرســتان شــیراز در مجلــس ضمــن تشــکر از ســردارگودرزی ، اعــالم نمودنــد مطالــب مطروحــه از طریــق ســاتای 

ــه شــود. ــه نماینــدگان ارائ اســتان مکتــوب و جهــت پیگیــری از طریــق مجلــس ب

کانون بازنشستگان استان قزوین )قزوین(

فعالیتهای انجام شده کانون
1-بــه مناســبت بزرگداشــت حماســه آزادســازی خرمشــهر قهرمــان و تجلیــل از پیشکســوتان و رزمنــدگان دفــاع 
ــرا،  ــن زه ــهرهای بوئی ــان در ش ــواده محترمش ــوتان و خان ــر از پیشکس ــا 4 نف ــه 1401/3/3 ب ــدس، در مورخ مق
اســفرورین و تاکســتان در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و آگاهــی از مشــکالت آنــان، هدایایــی شــامل لــوح 

ــر ، کارت هدیــه و شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردیــد. تقدی
ــه  ــزه ب ــاده مکانی ــپ 116 پی ــگاه تی ــدان صبح ــترک در می ــگاه مش ــم صبح ــه 1401/3/3، در مراس 2- در مورخ
مناســبت گرامیداشــت آزادی خرمشــهر بــا حضــور یگانهــای نظامــی نمونــه اســتان، فرماندهــان نظامــی و انتظامــی 
ــران و  ــوتان ، ایثارگ ــی ار پیشکس ــون و جمع ــس کان ــتان، رئی ــن اس ــورای تأمی ــای ش ــرزمینی، اعض ــای س یگانه
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ــا  ــواده شــهدای عملیــات غــرور آفریــن بیــت المقــدس ب ــواده معظــم شــهدا، از رزمنــدگان و جانبــازان و خان خان
ــد. ــه عمــل آوردن ــی ب اعطــاء هدایایــی تجلیــل و قدردان

3-بــه مناســبت ســوم خــرداد، همایــش انــس و الفــت نیروهــای مســلح بــا همــکاری ســاتای اســتان در مورخــه 
1401/3/3 در شهرســتان بوئیــن زهــرا بــا حضــور رئیــس کانــون و جمــع کثیــری از پیشکســوتان نیروهــای مســلح، 
امــام جمعــه بوئیــن زهــرا و مدیــر کل ســاتای اســتان برگــزار گردیــد کــه ضمــن پذیرایــی از مدعویــن بصــرف شــام، 

بــا اعطــاء هدایایــی از رزمنــدگان عملیــات پیروزمنــد بیــت المقــدس تقدیــر گردیــد.
4-تجلیــل و تقدیــر از بازنشســتگان ، جانبــازان، آزادگان و شــهدای جنــگ تحمیلــی و عملیــات بیــت المقــدس در 
مراســم مورخــه 1401/3/9 بــا حضــور مشــاور فرماندهــی محتــرم نزاجــا، ارشــد نظامــی منطقــه، فرمانــده آمــاد و 
پــش نزاجــا و جمعــی از فرماندهــان لشــکر 16 زرهــی و فرماندهــان مخــازن پــادگان آبیــک و شــرکت بیــش از 700 

نفــر از پیشکســوتان پــادگان آبیــک و ســایر یگانهــای آجــا
5- بــه مناســبت دهــه کرامــت، رئیــس کانــون بــه اتفــاق فرماندهــی محتــرم تیــپ پیــاده مکانیــزه 116 قزویــن 
در مورخــه 1401/3/14 بــه همــراه رئیــس رکــن یکــم و رئیــس شــعبه ایثارگــران تیــپ بــا 4 نفــر از بازنشســتگان 
تحــت پوشــش دیــدار و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از خدمــات شایســته ایــن عزیــزان قدردانــی نمودنــد. 

ــتر  ــک اش ــنواره مال ــب جش ــمی در قال ــه 1401/3/11، مراس 6- در مورخ
تیــپ 116 شــهید صفــوی از 56 نفــر از منتخبیــن جشــنواره تقدیــر شــد و 
از 4 نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون بــه همــراه خانــواده بــه صــرف شــام 

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

کانون بازنشستگان استان قم )قم(

تجلیل از پیشکسوتان
1-بــه مناســبت گرامیداشــت ســوم خرداد ســالروز آزادســازی خرمشــهر، مراســمی با هماهنگــی کانــون و فرماندهی 
محتــرم ارشــد نظامــی اســتان بــا حضــور ریاســت محتــرم ســازمان عقیدتــی سیاســی آجــا، فرماندهــی نظامــی و 
انتظامــی ، مســئولین اســتان و بــا دعــوت از 150 نفــر از خانــواده هــای پیشکســوتان، ایثارگــران، جانبــازان، آزادگان 
ــم  ــتان ق ــدس شهرس ــاع مق ــوزه دف ــاغ م ــه ب ــی در مجموع ــگ تحمیل ــدس و جن ــت المق ــات بی و شــهدای عملی
برگــزار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و پذیرایــی شــام از میهمانــان و مدعویــن تجلیــل و قدردانــی گردیــد.

ــا حضــور امیــر دریادارســیاری معــاون محتــرم هماهنــگ  2- در آســتانه ســالروز آزادی خرمشــهر، در مراســمی ب
ــواده هــای  ــون و جمعــی از پیشکســوتان و خان کننــده آجــا، فرماندهــان نظامــی، مســئولین اســتان، رئیــس کان
ــس  ــش و تندی ــاخص ارت ــهدای ش ــار ش ــه آث ــم از مجموع ــدس ق ــاع مق ــوزه دف ــاغ م ــل ب ــا در مح ــهدای آج ش
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شــهید امیــر سرلشــکر فراشــاهی رونمایــی گردیــد و بــا اعطــاء هدایایــی از 
ــد. ــواده شــهدا تجلیــل بعمــل آوردن خان

ــا 10  ــتان ب ــاتای اس ــرم س ــر کل محت ــاق مدی ــون باتف 3- مســئولین کان
ــدار  ــزل دی ــالج در من ــب الع ــاران صع ــاز و بیم ــر از پیشکســوتان جانب نف
ــاران،  ــان بیم ــد درم ــری رون ــی و پیگی ــن دلجوی ــوده، ضم ــادت نم و عی
بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی 

ــد. گردی

کانون بازنشستگان استان کرمانشاه )کرمانشاه(

فعالیتهای کانون
1-بــه مناســبت گرامیداشــت ســوم خــرداد ســالروز آزادســازی خرمشــهر در عملیــات غرورآفریــن بیــت المقــدس 
مراســمی توســط کانــون بازنشســتگان بــا دعــوت از جمعــی از خانــواده هــای گرامــی پیشکســوتان برگــزار گردیــد 

و بــا اهــداء جوایــز و صــرف شــام و شــیرینی از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
2- سرکشــی و عیــادت از جانبــاز 31 درصــد جنــاب ســرهنگ بازنشســته علــی اکبــر پــاک یــار در منــزل و پیگیــری 

رونــد درمــان و هزینــه هــا و همچنیــن اهــداء جوایــز بــه 5 خانــواده ارجمنــد بازنشســته تحــت پوشــش 
3- صعــود تیــم کوهنــوردی پیشکســوتان کانــون بــه قلــل زلیخــا شــان نشــین و گاوه الن در مورخــه 1401/3/14 

و نصــب پــالکارد کانــون بازنشســتگان در قله هــای یــاد شــده 
ــای الزم در  ــالم همــکاری و مســاعدت ه ــون بازنشســتگان و اع ــس از کان ــدگان اســتان در مجل ــد نماین 4- بازدی

ــوی ــای معن ــی و برحــق پیشکســوتان و کمکه ــای قانون ــع خواســته ه ــع موان جهــت رف
5- اهداء کادوی ارزنده به 2 نفر از بازنشستگان معزز به مناسبت میالد با سعادت امام رضا )ع( 

6- اعطاء بسته های ورزشی و تحصیلی )نوشت افزار( به جمعی از فرزندان بازنشستگان 
ــرم  ــای محت ــواده ه ــت خان ــکر جه ــن و ش ــج، روغ ــامل برن ــی ش ــی مصرف ــای اساس ــع کااله ــه و توزی 7- تهی

ــون ــی کان ــگاه تعاون ــق فروش ــازار از طری ــم ب ــوب تنظی ــرخ مص ــا ن ــون ب ــو کان ــوتان عض پیشکس
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کانون بازنشستگان استان کرمان )کرمان(

مراسم ضیافت شام
بــه مناســبت والدت بــا ســعادت حضــرت فاطمــه معصومــه )س( و آغــاز دهــه کرامــت، مراســم ضیافــت باشــکوهی 
در مورخــه، 1401/3/11 بــا همراهــی ســاتای اســتان و بــا حضــور مدیــر خدمــات درمانــی ن.م و نماینــده ســاتا 
ــن  ــد. در ای ــاالر ســاحل برگــزار گردی ــواده در ت ــه همــراه خان ــر از پیشکســوتان گرانقــدر ب ــا شــرکت 176 نف و ب
ــروژه در حــال  ــون و پ ــده ای از فعالیتهــای کان ــه گزی ــون ضمــن عــرض خوشــامدگویی و ارائ مراســم رئیــس کان
ســاخت جدیــد کانــون کرمــان و تجلیــل از زحمــات بازنشســتگان در دوران خدمــت و دفــاع مقــدس ، از حمایــت 
هــای بیدریــغ امیــر محبــی راد ریاســت محتــرم کانــون آجــا، امیــر قائــم مقــام و معاونــت هــای پرتــالش کانــون 

آجــا قدردانــی نمودنــد.
مراســم بــا اجــرای موســیقی زنــده، پخــش کلیــپ و اجــرای مســابقات فرهنگــی و صــرف شــام ادامــه و در خاتمــه 

بــه 14 نفــر از برنــدگان مســابقه هدایایــی اعطــاء گردیــد.

کانون بازنشستگان استان کهکیلویه و بویر احمد )یاسوج(

مراسم ضیافت
ــرور  ــات غ ــز در عملی ــازی خرمشــهر عزی ــه آزادس ــالروز حماس ــاه س ــرداد م ــه مناســبت گرامیداشــت ســوم خ ب
آفریــن بیــت المقــدس مراســم ضیافــت شــام بــا حضــور 60 نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر آجــا، ناجــا و ســپاه و 
مســئولین لشــکری و کشــوری یاســوج در ســالن اجتماعــات ســاختمان ســالمت شهرســتان یاســوج برگــزار گردید. 
ــه مدعویــن و پیــش بینــی برنامــه هــای متنــوع فرهنگــی و صــرف  ــن مراســم ضمــن عــرض خیرمقــدم ب در ای
شــام، بــا اعطــاء هدایایــی بــه قیــد قرعــه بــه جمعــی از شــرکت کننــدگان، از فداکاریهــا و رشــادتهای رزمنــدگان 

و جانبــازان و شــهدای جنــگ تحمیلــی و عملیــات بیــت المقــدس تجلیــل و قدردانــی نمودنــد. 

کانون بازنشستگان استان گیالن

اهم فعالیتهای انجام شده
1- بــه مناســبت ســوم خــرداد ســالروز آزادی خرمشــهر قهرمــان، مراســم ضیافــت شــام بــا دعــوت از 142 نفــر 
از پیشکســوتان گرانقــدر و خانــواده هــای محترمشــان بــا حضــور فرماندهــی محتــرم آمــوزش تخصصهــای دریایــی 
باقرالعلــوم نداجــا و مدیریــت محتــرم ســابای اســتان در محــل ســالن کانــون بازنشســتگان گیــالن برگــزار گردیــد 
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کانون بازنشستگان استان گلستان )گرگان(

اقدامات کانون در خرداد ماه 1401
1-دیــدار و عیــادت از 3 نفــر از پیشکســوتان معــزز اســتان در بیمارســتان و منــزل و اعطــاء کارت هدیــه و لــوح 

تقدیــر بــه ایــن عزیــزان
ــران و  ــازان، ایثارگ ــام واالی پیشکســوتان، جانب ــه مق ــادن ب ــه منظــور ارج نه ــت و ب ــه کرام ــه مناســبت ده 2- ب
آزادگان مراســم همایــش بــزرگ پیــاده روی خانوادگــی در مورخــه 1401/3/17 در محــل نهارخــوران )حــد فاصــل 
هتــل باباطاهــر تــا تپــه نورالشــهدا ( بــا اجــرای برنامــه هــای مفــرح و متنــوع و پذیرایــی و صــرف صبحانــه برگــزار 

و در خاتمــه مراســم بــه 57 نفــر از مدعویــن بــه قیــد قرعــه کارت هدیــه اعطــاء گردیــد.

ــزرگ  ــن روز ب ــک ای ــن و تبری ــه مدعوی ــدم ب ــون بازنشســتگان ضمــن عــرض خیرمق ــن مراســم رئیــس کان در ای
ــن بیــت المقــدس از  ــاع مقــدس و عملیــات غــرور آفری ــازان هشــت ســال دف ــه رزمنــدگان ، ایثارگــران و جانب ب
فداکاریهــای ایــن عزیــزان تقدیــر نمــوده و در خاتمــه مراســم جوایــزی بــه برنــدگان مســابقات فرهنگــی و نفــرات 

حاضــر در عملیــات بیــت المقــدس اهــداء گردیــد.
2- در راســتای بازدیــد تیــم قــرارگاه تابــان ســتاد کل نیروهــای مســلح از اســتان گیــالن ، در تاریــخ 1401/3/4 
رئیــس کانــون گیــالن باتفــاق امیــر ســرتیپ دوم فراهانــی از قــرارگاه تابــان و مدیریــت ارشــد ســابای اســتان بــا 
ــده  ــاع 34 روزه خرمشــهر و رزمن ــا محمــدی از پیشکســوتان دف ــاز محمدرضــا آق ــکاور جانب ــم ت ــاب ناخدایک جن

عملیــات بیــت المقــدس دیــدار نمــوده و بــا اعطــاء هدایایــی از ایشــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. 
3- بــه مناســبت گرامیداشــت ســالروز آزادی خرمشــهر در مراســم صبحــگاه مشــترک در منطقــه چهــارم دریایــی 
بندرانزلــی از جمعــی از پیشکســوتان ، ایثارگــران ، جانبــازان و خانــواده شــهدای عملیــات بیــت المقــدس تجلیــل 

و قدردانــی گردیــد.
4-مســئولین کانــون شهرســتان انزلــی بــا هماهنگــی مدیــر ارشــد ســابا اســتان گیــالن و هیئــت همــراه در مورخــه 
1401/3/23 بــا 10 نفــر از پیشکســوتان و مســتمری بگیران و بیمــاران عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن 
دلجویــی و رســیدگی بــه مشــکالت و رونــد درمــان بیمــاران ، هدایایــی مشــتمل بــر کارت هدیــه، لــوح تقدیــر و 

شــیرینی تقدیــم حضــور ایــن عزیــزان گردیــد.
5- کانــون بازنشســتگان شهرســتان الهیجــان در خــرداد مــاه ســالجاری بــه مناســبت ســالروز آزادســازی خرمشــهر 

پیشکســوتان  از  نفــر   2 بــا 
محتــرم تحــت پوشــش ســاکن 
در شهرســتان الهیجــان دیــدار 
و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت 
آنــان  از  شــیرینی  و  هدیــه 
ــد.  ــی نمودن ــل و قدردان تجلی



42

ا.ا
ج.

ش 
ارت

ن 
گـا

ستـ
ش

ازن
 بـ

ون
انـ

کـ
14

01
اد 

رد
/ م

 2
04

ره 
ما

ش

شایستگانشایستگان

42

ا.ا
ج.

ش 
ارت

ن 
گـا

ستـ
ش

ازن
 بـ

ون
انـ

کـ

کانون بازنشستگان استان مرکزی )اراک(

اردوی یک روزه شهرستان محالت
ــه  ــتان در مورخ ــلح اس ــای مس ــتگی نیروه ــی اداره بازنشس ــا هماهنگ ــتان اراک ب ــتگان شهرس ــون بازنشس کان
ــک روزه  ــه اردوی ی ــواده محترمشــان را ب ــه همــراه خان ــر از پیشکســوتان تحــت پوشــش ب 1401/3/18 ، 18 نف
ــه  آبگــرم شهرســتان محــالت اعــزام نمــوده، ضمــن اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی ، تفریحــی، هدایایــی نیــز ب

ــد. ــزان گردی ــن عزی ــم حضــور ای ــود تقدی ــاد ب رســم ی

3- صعــود موفقیــت آمیــز تیــم کوهنــوردی پیشکســوتان اســتان بــه قلــه هــای گاوکشــان، زرگــران و بینالــود و 
نصــب پــالکارد کانــون در قلــل مذکــور

کانون بازنشستگان استان لرستان )خرم آباد(

مراسم بزرگداشت سوم خرداد
ــا  ــتان ب ــلح اس ــای مس ــتگی نیروه ــهر، اداره بازنشس ــازی خرمش ــالروز آزادس ــرداد س ــوم خ ــبت س ــه مناس 1- ب
همــکاری کانــون هــای آجــا، ناجــا و ســپاه مراســم باشــکوهی بــا دعــوت از 150 نفــر از پیشکســوتان و جانبــازان 
دفــاع مقــدس و خانــواده هــای محترمشــان و بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه و نماینــده بســیج پیشکســوتان در 
محــل دهکــده مقاومــت ســپاه برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه مدعویــن و پذیرایــی 
و اجــرای برنامــه تیرانــدازی در ســالن شــبیه ســاز، بــا اعطــاء هدایایــی بــه 9 نفــر از پیشکســوتان، از ایثارگری هــا 

و فداکاری هــای رزمنــدگان عملیــات غــرور آفریــن بیــت المقــدس تجلیــل و قدردانــی گردیــد.
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــده مجل ــودرزی نماین ــر گ ــای دکت ــور آق ــا حض ــتان ب ــی اس ــورای هماهنگ ــه ش 2- جلس
ــتگان  ــکالت بازنشس ــائل و مش ــوص مس ــتان دورود در خص ــپاه شهرس ــادگان س ــه 1401/3/26 در پ در مورخ
شــامل الیحــه دائمــی شــدن همسانســازی حقــوق، رفــع تبعیضــات نــاروا، ایجــاد اشــتغال فرزنــدان بازنشســتگان، 
افزایــش حقــوق و رفــع مشــکالت معیشــتی و منزلتــی پیشکســوتان بحــث و تبــادل نظــر نمودنــد و آقــای دکتــر 

گــودرزی نیــز قــول هرگونــه همــکاری و طرح 
مســائل مطروحــه در صحــن علنــی مجلــس و 

کمیســیون مربوطــه را اعــالم نمودنــد.

14
01

اد 
رد

/ م
 2

04
ره 

ما
ش



شایستگان

43

کانون بازنشستگان استان مازندران )ساری(

اهم فعالیتها
1-مســئولین کانــون بازنشســتگان اســتان بــه مناســبت بزرگداشــت ســالروز حماســه فتــح خرمشــهر بــا 12 نفــر 
از پیشکســوتان ارجمنــد ســاکن شهرســتان ســاری در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن قدردانــی و دلجویــی از آنــان، 

هدایایــی بــه رســم یــاد بــود توســط اداره بازنشســتگی ن.م اســتان تقدیــم حضورشــان گردیــد.
ــتعداد 40  ــه اس ــدران ب ــتان مازن ــوتان اس ــوردی پیشکس ــم کوهن ــهر، تی ــالروز آزادی خرمش ــبت س ــه مناس 2- ب
ــوردی  ــا همراهــی و مســاعدت رئیــس هیئــت کوهن ــژن شــبابی و ب ــه سرپرســتی ســرهنگ بازنشســته بی ــر ب نف
شهرســتان قائمشــهر جنــاب آقــای دکتــر هژیــر زارع نــژاد در مورخــه 1401/3/12 بــه قلــه ارفعکــوه )ســواد کــوه( 

ــد.  ــه مذکــور نصــب نمودن ــون بازنشســتگان را در قل ــالکارد کان پروچشــمه صعــود و پ
3- رئیــس کانــون بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان در تاریــخ 1401/3/17 بــا آقــای دکتــر غالمرضــا شــریعتی 
نماینــده مــردم شــریف شهرســتانهای بهشــهر، نــکاء و گلــوگاه در مجلــس شــورای اســالمی دیــدار و در خصــوص 
ــتگان،  ــوق بازنشس ــدن حق ــی ش ــه دائم ــب الیح ــازی و تصوی ــر همسانس ــتگان نظی ــکالت بازنشس ــائل و مش مس
اشــتغال فرزنــدان بیــکار، خدمــات درمانــی و مشــکالت مســکن و وضعیــت حقوقــی و معیشــتی بازنشســتگان بحــث 

و تبــادل نظــر نمودنــد.

معاونت نیروی انسانی نهاجا )دایره امور وابستگان(

دیدار و تقدیر از بازنشستگان
1-مســئولین دایــره امــور وابســتگان نهاجــا در مورخــه 1401/2/22 بــا هماهنگــی پایــگاه شــهید نــوژه همــدان بــه 
اتفــاق مدیــر کل محتــرم ســازمان تأمیــن اجتماعــی ن.م اســتان بــا 5 نفــر از اعضــاء وابســته گرانقــدر در منــزل 

دیــدار و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و شــیرینی از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.
ــه منظــور ارج نهــادن  ــام دهــه کرامــت و ب ــه مناســبت گرامیداشــت ای 2-ب
بــه خدمــات شایســته پیشکســوتان ارجمنــد، اداره عقیدتــی سیاســی نهاجــا 
ضمــن برگــزاری پنجمیــن جلســه قــرارگاه تابــان، از 3 نفــر از بازنشســتگان 
اداره مذکــور توســط هیئــت رئیســه و مســئولین دایــره امــور بازنشســتگان بــا 

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

کانون بازنشستگان استان همدان )همدان(

اهم اقدامات کانون همدان
ــدی  ــرتیپ اس ــر س ــت امی ــدان در معی ــتان هم ــتگان اس ــون بازنشس ــس کان ــت، رئی ــه کرام ــبت ده ــه مناس 1-ب
فرماندهــی محتــرم پدافنــد غــرب کشــور و ریاســت عقیدتــی سیاســی و مدیریــت محتــرم ســاتای اســتان بــا 4 نفــر 
از پیشکســوتان گرانقــدر پدافنــد دیــدار نمــوده، ضمــن تجلیــل و بررســی مشــکالت آنــان، لــوح تقدیــر و هدایایــی 

مناســب تقدیــم حضورشــان گردیــد.
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2- کانــون همــدان بــا هماهنگــی و مســاعدت مدیریــت محتــرم ســاتای اســتان، اقــدام بــه برگــزاری اردوی یــک 
روزه فرهنگــی، تفریحــی، ســیاحتی و ورزشــی بــا شــرکت 43 خانــواده محتــرم بازنشســتگان و مســتمری بگیــران 
شهرســتان رزن و قــروه در جزیــن در شهرســتان نهاونــد نمــوده اســت. اردوی مذکــور بــا بازدیــد از اماکــن تاریخــی 
ــه و ناهــار و میــوه و  ــا صــرف صبحان ــد و انجــام مســابقات متنــوع ورزشــی شــروع و ب و دیدنــی شهرســتان نهاون

اعطــاء جوایــز مناســب بــه 10 نفــر از برنــدگان مســابقات خاتمــه یافــت.  

کانون بازنشستگان استان هرمزگان )بندرعباس(

تجلیل از حماسه سازان آسمان ایران
بــه مناســبت گرامیداشــت ســالروز حماســه بــزرگ فتــح خرمشــهر، بــه همــت پایــگاه نهــم شــکاری بندرعبــاس، 
ــتاندار  ــور اس ــا حض ــران ب ــمان ای ــازان آس ــه س ــل از حماس ــور تجلی ــه منظ ــه 1401/3/3 ب ــمی در مورخ مراس
محتــرم، ارشــد نظامــی اســتان، فرماندهــی نظامــی و انتظامــی و جمعــی از خلبانــان رزمنــده دوران دفــاع مقــدس 
و عملیــات غــرور آفریــن بیــت المقــدس از جملــه امیــر خلبــان مهــدی بــرات پــور بــه عنــوان یکــی از اســطوره 
هــای جنــگ تحمیلــی و امیــر خلبــان اکبــر زمانــی از اســتاد خلبانــان پیشکســوت نهاجــا برگــزار گردیــد. در ایــن 
مراســم اســتاندار هرمــزگان بــا تجلیــل از حماســه آفرینی هــای خلبانــان و پرســنل دلیــر نیــروی هوایــی در دوران 
دفــاع مقــدس و آزادســازی خرمشــهر، تاکیــد کــرد نیــروی هوایــی دســت بــزن ملــت ایــران در برابــر قلــدران بــوده 

و هیمنــه سیاســی مرتجعیــن منطقــه را در هــم شکســته اســت.

کانون بازنشستگان استان یزد )یزد(

دیدار با نماینده مجلس یزد
ــه  ــزد در مورخ ــتان ی ــلح اس ــای مس ــتگان نیروه ــای بازنشس ــای کانونه روس
1401/3/19 بــا جنــاب آقــای دکتــر جــوکار نماینــده محتــرم مــردم شهرســتان 
یــزد واشــکذر در مجلــس شــورای اســالمی در محــل دفتــر امــام جمعــه یــزد 

دیــدار و در خصــوص مشــکالت معیشــتی بازنشســتگان باالخــص موضــوع همسانســازی حقــوق بــا ایشــان گفتگــو 
نمودنــد و گــزارش کتبــی مشــکالت پیشکســوتان نیــز تقدیــم حضورشــان گردیــد.
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هب یاد حماهس رمصاد
)خاطره ای از سپهبد  شهید علی صیاد شیرازی از عملیات مرصاد(

متــن زیــر قســمتی از خاطــرات امیــر ســرافراز ارتــش اســالم، ســپهبد شــهید علــی صیــاد شــیرازی در مــورد عملیــات 
مرصــاد اســت:

»شــبانه خــودم را بــا یــک فرونــد هواپیمــای فالکــون بــه کرمانشــاه رســاندم و صحنــه پیشــروی دشــمن را از نزدیــک 
مشــاهده کــردم و متوجــه اوضــاع شــدم.

ــد. از طرفــی  ــه بیــرون آمــده بودن ــود کــه سراســیمه از خان چنــان جــو پریشــانی و اضطــراب در مــردم ایجــاد شــده ب
جــاده کرمانشــاه بــه بیســتون از خودروهایــی کــه در انتظــار جابه جایــی بودنــد، مملــو بــود و ترافیــک ســنگینی ایجــاد 

شــده بــود.
ــه ســمت یکــی از قرارگاه هــای تاکتیکــی ســپاه پاســداران  ــد هلــی کوپتــر از فــرودگاه ب ــا یــک فرون ــر ایــن اســاس ب ب

مســتقر در طــاق بســتان حرکــت کردیــم.
نیمــه شــب چهــارم تیرمــاه بــود و تــا ســاعت یــک ونیــم نتوانســتیم ماهیــت دشــمن را بــه دســت آوریــم کــه چــه کســی 
اســت کــه همیــن طــور در حــال پیشــروی اســت. ســاعت 5 بــه پایــگاه رفتــم. همــه را آمــاده و مهیــا بــرای توجیــه دیدم. 
پــس از توجیــه خلبانــان تاکیــد کــردم وضعیــت خیلــی اضطــراری اســت. چــاره ای نداریــم هلی کوپترهــای کبــری بایــد 
آمــاده باشــند. یــک تیــم آتــش آمــاده شــد ابتــدا خــودم بــا یــک هلــی کوپتــر 214 بــرای شناســایی دقیــق و هماهنگــی 

بــه ســمت مواضــع حرکــت کــردم و بــه ایــن ترتیــب اولیــن عملیــات را علیــه نیروهــای مهاجــم و منافــق آغــاز کردیــم.
صبــح روز پنــج مــرداد عملیــات بــا رمــز یــا علــی)ع( آغــاز شــد. در تنگــه چهارزبــر چنــان جهنمــی بــرای یــاران صــدام 

برپــا شــد کــه زمانــی بــرای پشــیمانی نمانــده بــود.
جاده به زودی انباشته از ادوات سوخته شد.

ــه  ــوب ب ــه از جن ــز ک ــدادی از لشــکرهای ســپاه نی ــی، تع ــای مردم ــر گروه ه ــالوه ب ــروز ع ــات هوانی ــا عملی ــان ب همزم
غــرب آمــده بودنــد، وارد عملیــات شــدند. راه از هــر ســو بــه روی بازمانــدگان کاروان بســته شــده بــود و آنــان بــه ســختی 
می توانســتند بــه عقــب برگردنــد. بعضــی از آنهــا بــه روســتاها پنــاه بردنــد و بعضی هایشــان بــا خــوردن قــرص ســیانور 

بــه زندگــی خــود خاتمــه داده بودنــد.
ــود، اجســاد  ــده ب ــه جــا مان ــان ب عملیــات کــه تمــام شــد در جــاده کرمانشــاه - اســالم آبادغــرب هــزاران کشــته از آن
پســران و دخترانــی کــه بــا ملــت خــود بســیار ناجوانمردانــه رفتارکــرده بودنــد. کســانی کــه روز تنهایــی میهــن بــه یــاری 

اردوی خصــم شــتافته بودنــد.
حــاال مــن از ایــن عملیــات نتیجــه می گیــرم کــه چقــدر خداونــد متعــال مــا و رزمنــدگان اســالم و انقــالب را دوســت 

دارد کــه در هــر زمــان طــوری مقــدر می کنــد کــه بســیاری از مشــکالت مــا بایــد بــا حالــت ســرافرازانه حــل شــود.
ــه  ــم ب ــن می خواه ــه م ــار ک ــا آن کف ــد ت ــد: بجنگی ــد می فرمای خداون
دســت شــما عذابشــان بدهــم و بــه مــا قــول و وعــده می دهــد تــا آنهــا 
ــما  ــای ش ــد و قلبه ــده می ده ــروزی وع ــما پی ــه ش ــد و ب ــوار کن را خ
ــات  ــن عملی ــل از ای ــه قب ــی ک ــا؟ قلبهای ــدام قلب ه را شــفا بخشــد. ک

گرفتــه و غــم زده بــود.
ــرای همیشــه گــره  ــا امامشــان ب ــب و دلشــان ب ــدگان اســالم قل رزمن
ــل  ــه مث ــرش قطعنام ــه پذی ــد ک ــاره ای دارن ــام اش ــود. ام ــورده ب خ
ــداکاری  ــالها ف ــه س ــالم ک ــدگان اس ــرای رزمن ــود ب ــر ب ــیدن زه نوش
ــود بعــد از  ــی کــه هشــت ســال تــالش شــده ب ــد. در حال کــرده بودن
ــد.  ــام می ش ــرد تم ــر نب ــی دیگ ــه صورت ــان می خواســت ب ــا دلم آن م
ــا ایــن  ــا ایــن پیــروزی بــزرگ و ب ــد ب ــود. امــا خداون دلمــان گرفتــه ب
ــه دســت  ــن دشــمنانمان ب ــن و خبیث تری کشــتار دســته جمعی بدتری
ــرد  ــان نب ــد و پای ــالم ش ــدگان اس ــر رزمن ــت خاط ــب رضای ــا، موج م
هشــت ســاله دفــاع مقــدس بــا ایــن عملیــات درخشــان مرصــاد انجــام 

ــت.« گرف
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مواد الزم برای تهیه آش رشته مجلسی 7 الی 8 
نفر

نخود 2/3 پیمانه
لوبیا چیتی 2/3پیمانه

عدس 1/2 پیمانه
ماش 1، 2 پیمانه برای لعاب و خوشمزه شدن آش

ــنیز،  ــری، گش ــره، جعف ــامل) ت ــازه آش ش ــبزی ت س
ــاک نکــرده ــو پ ــرگ چغنــدر( ۱.۵ کیل ــا ب اســفناج و ی

)مقــدار تــره و جعفــری و اســفناج دوبرابــر گشــنیز در 
نظــر گرفتــه شــود(

نعنا خشک ۲ قاشق سوپخوری
آویشن خشک ۱ قاشق سوپخوری

ــرای  ــه ب پیــاز نگینــی ریــز و عســلی 1/5 الــی ۲ پیمان
داخــل آش

رشته آشی مرغوب بین ۲۰۰ الی ۲۵۰ گرم
کشک پاستوریزه به میزان الزم

سیر رنده شده ۶ حبه برای داخل آش
ــزان  ــه می ــه ب ــز و زردچوب ــل ســیاه و قرم نمــک و فلف

الزم

آرد سفید 1 الی 1/5 قاشق سوپخوری
آب استخوان قلم ۲ لیتر در صورت دلخواه

کره ۱۰۰ گرم
ــت  ــزان الزم جه ــه می ــاز داغ ب ــا داغ و پی ــیر داغ و نعن س

ــن تزئی

* نسبت سبزیجات آش رشته

گشنیز ۳۰۰ گرم
اسفناج )برگ چغندر( ۵۰۰ گرم

جعفری ۳۰۰ گرم
تره ۴۰۰ گرم

* آماده کردن مواد آش رشته مجلسی

ــس  ــل در آب ســرد خی ــا را از شــب قب ــدا نخــود و لوبی ابت
کــرده و تــا روز بعــد چنــد بــار آب آن را عــوض کنیــد. )ایــن 

کار بــرای از بیــن بــردن نفــخ حبوبــات الزم اســت(
ــاعت  ــی ۴ س ــدود ۳ ال ــدس، ح ــاش و ع ــردن م ــس ک خی
کافیــه و در ایــن مــدت یــک بــار آب آنهــا را عــوض کنیــد.

ســبزی آش را بعــد از پــاک کــردن و شســتن، درشــت خــرد 
کنیــد و کنــار بگذاریــد.

ــه صــورت  ــه و ب ــن آش جداگان ــره ای ــر اســت ت ــه: بهت نکت
ــود. ــرد ش ــته ای خ دس

حــاال هریــک از حبوبــات را جداگانــه نیــم پــز کنیــد در ایــن 
فاصلــه پیــاز را بــه صــورت نگینــی ریــز خــرد کــرده و بــه 
همــراه زردچوبــه داخــل روغــن داغ تفــت دهیــد. بــه انــدازه 
ــب  ــی مواظ ــد ول ــدا کن ــلی پی ــرم و عس ــت ن ــه حال ای ک

باشــید کــه کامــال ســرخ نشــود.
اگــر ســیر تــازه باشــد )۳ تــا ســاقه کافیســت( بــا ســاقه ی 

کمرنــگ آن خــرد کنیــد.

طرز تهیه آش رشته مجلسی خوشمزه

آش رشــته یکــی از خوشــمزه تریــن، معروف ترین 

ــی اســت  ــای ایران ــن آش ه ــه پرطرفدارتری و البت

کــه بــه مناســبت هــای مختلــف طبــخ می کنیــم، 

مــا تمــام نــکات مهــم و فــوت وفــن آن را انتخــاب 

کــرده ایــم کــه بــا هــم مــی بینیــم.
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ــز  ــده ی ری ــازه، ســیر حبــه ای را رن در صــورت نبــود ســیر ت
ــن داغ  ــو روغ ــه ت ــک لحظ ــه ی ــداری زردچوب ــا مق ــرده ب ک

ــد. ــریع از روی گاز برداری ــد و س ــم بزنی ــد و آن را به بریزی
ســپس ۱ پیمانــه پیــاز عســلی، ســیر و دو قاشــق ســوپخوری 
نعنــا خشــک بــه همــراه آرد را بــا هــم مخلــوط کــرده روی گاز 

قــرار دهیــد.
کــره را هــم اضافــه نمــوده مقــدار کمــی تفــت دهیــد و ســپس 
بــا آب اســتخوان قلــم کــه از قبــل پختــه ایــد مخلــوط کنیــد 

و آن را کنــار بگذاریــد.

*ترکیب مواد آش رشته مجلسی

نصــف قابلمــه ای بــا حجــم نســبتا بــزرگ را آب بریزیــد و در 
قابلمــه را گذاشــته و صبــر کنیــد تــا بجــوش آیــد.

ــه و  ــده را در آن ریخت ــز ش ــم پ ــای نی ــود و لوبی ــپس نخ س
ــود(. ــرم ش ــی ن ــد )کم ــازه دهی اج

ــت  ــان پخ ــون زم ــد. )چ ــه کنی ــم اضاف ــاش را ه ــدس و م ع
ــی  ــه م ــر اضاف ــت، آن را دیرت ــر اس ــاه ت ــاش کوت ــدس و م ع

ــم(. کنی
ــه آب  ــد ک ــر کنی ــاز صب ــاش ب ــدس و م ــردن ع ــه ک ــا اضاف ب

ــد. ــوش آی ــات بج حبوب
ســپس ســبزی را بــه همــراه مخلــوط پیــاز عســلی و مقــداری 
نمــک و ادویــه و آویشــن خشــک بــه مخلــوط حبوبــات اضافــه 

کــرده و اجــازه دهیــد کــه مــواد بپزنــد.
نکته درب قابلمه را بنندید تا سبزی ها بد رنگ نشوند.

در اواســط پخــت آش رشــته مجلســی بقیــه پیــاز عســلی شــده 
را هــم اضافــه نمــوده و زمــان بدهیــد تــا آش لعــاب بینــدازد و 

بــه اصطــالح جــا بیفتــد.

*زمان اضافه کردن رشته در آش رشته مجلسی

ــد رشــته  ــاد میتوانی ــا حــرارت متوســط، جــا افت وقتــی آش ب
هــا را اضافــه کنیــد. حــرارت را کمــی از حالــت مالیــم بیشــتر 

کنیــد تــا رشــته هــا خمیــر نشــوند.
حــدودا ۱۵ الــی ۲۰ دقیقــه بــرای پختــن رشــته کافــی اســت. 
ــددا  ــد مج ــی توانی ــردن آش م ــوش ک ــل از خام ــه قب ۵ دقیق

نمــک و فلفــل آن را انــدازه کنیــد.
ــازه  ــاد اج ــا افت ــت و ج ــال پخ ــته کام ــه آش رش ــد از آنک بع

ــد. ــا بیفت ــی از دم ــد کم دهی
سپس داخل ظرف مورد نظر بریزید.

ــا نعنــاع داغ ، ســیر داغ و پیــاز  روی آش رشــته مجلســی را ب
ــرده و ســرو  ــن ک ــون تزئی ــلیقه خودت ــه س داغ، کشــک و ... ب

نماییــد.

*نکات قابل توجه: 

مقــدار حبوبــات رو بنــا بــه ســلیقه خــود، میتوانیــد کــم 
یــا زیــاد کنیــد.

اگــر از آب قلــم اســتفاده مــی کنیــد مقــدار کــره را بــه 
نصــف برســانید.

توجــه داشــته باشــید کــه رشــته و کشــک شــور هســتند 
پــس بــه هنــگام افــزودن نمــک مراقــب باشــید کــه آش 

ــور نشود. ش

*توضیح در خصوص سبزی های آش رشته

ســبزیجاتی کــه شــما بــرای پخــت یــک آش خوشــمزه 
ــفناج )در  ــتند: اس ــب هس ــن ترتی ــه ای ــد ب ــاز داری نی
ــدر (، جعفــری، گشــنیز  ــرگ چغن صــورت نبــودن آن ب

ــره. و ت
بــرای میــزان اســتفاده  ســبزی در انــواع آش بهتــر اســت 
ــک تناســب  ــک قســمت و ی ــه ی ــبزی ب ــوع س ــر ن از ه

مســاوی برداریــد.
امــا هــر انــدازه مقــدار اســفناج بیشــتر باشــد آش شــما 
ــت  ــر اس ــت. بهت ــد داش ــری خواه ــاب بهت ــم و لع طع
مقــدار تــره نیــز بیشــتر از بقیــه  ســبزیها باشــد. در ایــن 

ــر مــی شــود. صــورت طعــم آش خیلــی دلچســب ت
ســعی کنیــد ســبزیهای آش را خیلــی ریــز خــرد نکنیــد 
ــد.  ــه چشــم بیاین ــده شــوند و ب ــد در آش  دی چــون بای
بــرای ایــن منظــور مــی توانیــد ســبزیها را بــه قطعــات 

یــک تــا یــک و نیــم ســانتیمتری خــرد کنیــد.
ــد.  ــردن ندارن ــرخ  ک ــه س ــی ب ــبزیهای آش احتیاج س
ــا را  ــرده و آنه ــاده ک ــل آم ــبزیها را از قب ــد س می توانی
بــرای مــدت کوتــاه یــک یــا دو ماهــه فریــز کنیــد و هــر 

ــد. ــاز داشــتید از آن اســتفاده کنی ــه نی ــان ک زم
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جدول نشریه شماره 204               ستوانسوم بازنشسته عزیز اهلل چوپانی

افقی:

محمدرضــا  از  ادبــی  پژوهشــی   -1
شــفیعی کدکنــی متولــد 1318 ادیــب 
و پژوهشــگر و شــاعر متخلــص بــه 
»سرشــک« 2- جلــد ســوم کتــاب 
 1325 نــگارش  طغــرا،  و  شــمس 
قمــری از محمــد باقــر میــرزا خســروی 
رنــج   -3 پادشــاهی!  کاله  نصــف   –
و مصیبــت و پیــش آمــد – کنــار 
و پهلــو – خــط کــش مهندســی – 
ســرباز نیــروی دریائــی 4- کســی کــه 
ــو دماغــی صحبــت کنــد – نگهبــان  ت
حــد و مــرز – شــب چــراغ آســمان 5- 
حــرف شــرط بــه معنــی اگــر– صــوت 
و آهنــگ – واحــدی بــرای دکان و 
مغــازه – بــوی رطوبــت 6- خــارج 
  - فوتبــال  زمیــن  از  تــوپ  شــدن 
کلمــه احتــرام بــرای مــردان – توقــف 
ــرداری 7- کشــنده و قصــاب  در فیلمب
 – جــرح  دارای  و  زخمــی   – شــتر 
ســالم 8- شــاعر ســده دهــم قمــری و 
ــه »نــوری«  دارای دیــوان ، متخلــص ب
ــان را  ــه درخت ــخت ک ــرمای س 9- س
خشــک کنــد – غیــر خالــص و تقلبــی 

– احمــق و کنــد فهــم 10- آزار دهنــده پــدر و مــادر و بدرفتــاری بــا آنــان – اثــر چربــی بــر لبــاس – جســت و خیــز کــردن 11- تکیــه کالم 
دراویــش – واحــد شــمارش شــتر – نــام ســابق فــردوس – آب شــرعی 12- روح و روان – در اصطــالح بدیــع آنســت کــه ســخن در مــدح و 
یــا ذم کســی چنــان گوینــد کــه دنبــال آن بــه ســخنی دیگــر از همــان جنــس کشــیده شــود – دوســت مخلــص و یکــدل 13- هنــگام ظهــر 
و ســختی گرمــا – اشــاره بــه دور – از آن وارد میشــوند ! حیــوان بدبــوی جنگلــی 14- شــهری در اســتان خوزســتان – کنایــه از ســکوت و 

ــری    ــدود 600 قم ــر در ح ــاوراء النه ــرم م ــالن و اک ــج ارس ــمرقند و قل ــی 15 – از وزرای س ــی کس خاموش

عمودی:

1- آخریــن سلســله قراختائیــان کرمــان از 703 تــا 720 قمــری 2- کنایــه از شــخصی کــه بــا لــرزش و تــکان خــوردن راه بــرود – بلندتریــن 
نقطــه – الزم و ضــروری 3-منســوب بــه جنــس مذکــر – شــتافتن و شــتاب کــردن – قصــد هــا و عــزم هــا 4- چــالس و چشــم چــران – 

شــعری کــه بــه لحــن هــا و مقامهــای موســیقی خوانــده شــود – جبــه و بــاال 
پــوش 5- صــورت و چهــره – یکــی از صورتهــای فلکــی در منطقــه البــروج بــه 
ــدان  ــه ســوهان 6- یکــی از فرزن شــکل ماهــی – پشــت ســرو گــردن – دندان
حضــرت یعقــوب )ع( – شــهر تــازی – هــادی در بــرق 7- بــه پشــت افتــاده – 
صنفــی از مــردم کــه اهــل یــک زمــان باشــند – واحــدی در وزن 8- عالمــت 
مفعولــی – کتابــی از دکتــر عبدالحســین زرینکــوب ادیــب و پژوهشــگر متولــد 
ــالن و  ــدن – وی ــاالی ب ــرارت ب ــدن 9- ح ــرد – وازدن و بازگردانی 1301 بروج
ســرگردان – اولــی و ابتدائــی 10- چهــار دنــدان نیــش جلــوی دهــان - نصیــب 
ــان –  ــقف ده ــران – س ــوب ته ــهری در جن ــار! 11- ش ــده ت ــره – نوازن و به
گرســنگی – حــزن و انــدوه 12- کشــوری در شــبه جزیــره عربســتان – رمانــی 
ــران –  ــد 1313 ته ــس متول ــتان نوی ــح داس ــماعیل فصی ــگارش 1373 از اس ن
نیــزه 13- پایــان و انجــام کاری – ترشــح کــردن آب – شمشــیر برنــده و شــیر 
ــا  ــگام – از پســوندها – دســتگاهی کــه ســنگفرش ه ــده 14- فصــل و هن درن

ــه ســامانیان میرســاند. ــوده کــه نســب خــود را ب و موزائیک هــا را خراشــیده و تمیــز میکنــد 15- شــاعر و خوشــنویس و از فضــالی یــزد ب
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ت س ا م ا ر ا ز و ن ه ا ی ر د 1
ا ن ش ا ک ا خ ا ر گ ت س ا ر 2
ر د ی ل ه ط ا ش م م ا م ی 3
ی ا ل ش و ر ف ر ا ب ر ی ا 4
خ ن گ ن ر س ل ی ا ن س 5
س ه ر ی ت ا م م ت س ا 6
ی م ا و س و ن ی س ا م ا ل 7
ا ض ر ه ز م ح ه د ا ز م ا م ا 8

س ر و ب ن ی ب ا م ا و س ر 9
ی ت ا ت د ا ن ه ژ ر ب 10
ا ر ن ی ش ر ب ا ر م ی 11

س ا د ن ا ر ا ب ل گ گ ی د 12
ل ی ل ج ه د ن س ب س ا ن ر 13
ا ه د ن و ی پ ی ش ا ب ز و ی 14
م ا ل س ا ن ا ه ج و ن ا ر ی ا 15
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