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هفتــم آذر، روز نیــروی دریایــی، روزی اســت کــه دالورمــردان شــجاع نیــروی دریایــی ارتــش جمهوری 
اســالمی ایــران، بــا کمتریــن امکانــات و بــا ایثــار جــان، بــزرگ تریــن ضربــه را بــر پیکــر نیــروی دریایی 
ارتــش بعــث عــراق وارد ســاختند و شــجاعانه از حقانیــت و یــک پارچگــی ســرزمینِی ایــران اســالمی 
دفــاع کردنــد. آنهــا بــا اهــداء خــون خــود در آب هــای خروشــان خلیــج فــارس، بــه نــدای حــق لبیــک 
گفتنــد و بــا افتخــار، شــربت شــهادت نوشــیدند. بــه مناســبت رشــادت هــا و دالورمــردی هــای نیــروی 
دریایــی ارتــش و دفــاع از جزایــر، بنــادر، ســواحل و دریاهــای کشــور در دوران جنــگ تحمیلــی، هفتــم 
آذر، روز نیــروی دریایــی ارتــش نــام گرفــت تــا همــه ســاله حماســه باشــکوه دریــادالن و یــاد شــهیدان 

واالمقامشــان گرامی داشــته شــود.
ــاع  ــی کشــور در عرصــه دف ــای آب ــارس و مرزه ــج ف ــای خلی ــی در آب ه ــروی دریای ــای نی ــالش ه ت
از کشــور اســالمی مــان ســتودنی اســت. ایــن نیــرو، هنــوز هــم بــر عرشــه کشــتی افتخــار و صالبــت 
خــود اســتوار ایســتاده اســت. رویارویــی آنــان بــا نیــروی دریایــی دشــمن و آن همــه افتخارهــا و نیــز 
کنتــرل و بازرســی کشــتی هــا در خلیــج فــارس و تنگــه هرمــز و مهــم تــر از همــه، نبــرد قهرمانانــه 
آنــان در برابــر آمریــکای متجــاوز و حضــور جــدی در آب هــای بیــن المللــی، نشــانه اقتــدار و اعتبــار 
ایــن نیــروی بــزرگ و ســرافراز اســت و ملــت ایــران بایــد بــه چنیــن ارتــش مؤمــن و وفــادار افتخــار 
کنــد. رشــادت هــا و دالورمــردی هــای نیــروی دریایــی ارتــش در دفــاع از کیــان ایــران اســالمی، نــام 

نیــروی دریایــی ارتــش را بــا افتخــار بــر زبــان هــا جــاری کــرده اســت. 
بــه طــور کلــی، سیاســت نیــروی دریایــی در تأمیــن امنیــت آب هــا و ســواحل مــرزی کشــور، سیاســت 
ــا  ــا دارد، ب ــه در دری ــی ک ــری های ــتفاده از برت ــا اس ــی ب ــروی دریای ــون، نی ــم اکن ــت. ه ــی اس دفاع
ــکیل داده  ــجمی را تش ــی منس ــی دفاع ــازمان ده ــور، س ــی کش ــای دفاع ــی ارگان ه ــکاری تمام هم
ــوده  ــی ب ــش زدای ــدا سیاســت دوری از تشــنج و تن ــوری اســالمی از ابت ــای جمه اســت. سیاســت ه
اســت. از ایــن رو، در دو جنگــی کــه در ســال هــای اخیــر در خلیــج فــارس اتفــاق افتــاده، بــر همــگان 
مشــخص شــد کــه نیــروی دریایــی ایــران، قصــد هیــچ گونــه تجــاوز یــا توســعه طلبــی را نــدارد و بــه 
عکــس، تمــام تــالش هایــش بــر ایــن بــوده اســت کــه در راه رفــع تنــش در منطقــه یــاری رســاند. 
ــوآوری و  ــا بهــره گیــری از عنصــر ن ــه خــود و ب ــا حضــور مقتدران نیــروی دریایــی در حــال حاضــر ب

روز افتخار
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تجهیــزات، توانایــی هــا و صنایــع بومــی، توانســته اســت بــا تکیــه بــر نیروهــای تــوان منــد و متخصــص 
خــود، اقدامــات مهمــی را در زمینــه ایجــاد امنیــت در مرزهــا و ســواحل دریایــی کشــور بــه انجــام رســاند 
کــه نتیجــه آن، برقــراری آرامــش در مرزهــا و ســواحل کشــورمان اســت. هــم اکنــون نیــروی دریایــی، 
امنیــت کشــتی رانــی در دریــای خــزر، خلیــج فــارس، تنگــه هرمــز و دریــای عمــان را برقــرار کــرده و از 
همــه تهدیدهــا و فرصــت هــا آگاه اســت. در حــال حاضــر، نیــروی دریایــی بــه همــت و تــالش متخصصان 
جــوان توانســته اســت بســیاری از تجهیــزات نظامــی را بومــی کنــد و بــه خودکفایــی برســد. بــرای نمونــه، 
ســاخت انــواع ســامانه هــای الکترونیکــی و ناوهــا و ناوشــکن هــای نیــروی دریایــی و نیــز انــواع ســامانه 
ــی  ــروی دریای ــر، نی ــن دستاوردهاســت. از ســوی دیگ ــی و زیرســطحی برخــی از ای ــرای زیردریای ــا ب ه
ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران همــواره بــا انجــام تمرینــات و مانورهــای دریایــی در خلیــج فــارس و 
ــرای هــر گونــه حملــه و تجــاوز خارجــی حفــظ کــرده اســت و هــر  دریــای عمــان، آمادگــی خــود را ب

گونــه تهدیــد را بــا واکنــش جــدی پاســخ مــی دهــد.
... و یادمــان باشــد تمــام افتخاراتــی کــه گفتــه شــد و ایــن روش و ســیره ای کــه در نیــروی دریایــی بنــا 
نهــاده شــد، همگــی یــادگار پیشکســوتان واالمقامــی اســت کــه در ســخت ترین شــرایط کشــور، مردانــه 
وارد میــدان نبــرد گردیــده و بــا تقدیــم هــزاران شــهید و جانبــاز، مرزهــای دریایــی ایــران عزیزمــان را تــا 
ابــد بیمــه کردنــد ... پیشکســوتانی کــه اینــک جمعــی از آنــان دیگــر در میــان مــا نیســتند و بخشــی از 

آنــان هنــوز ســایه پربرکتشــان بــر ســر ایــن ســرزمین اســت.
ایــن روزهــا هــم بهانــه ای اســت تــا مســئوالن محتــرم )بــه عنــوان الگوهــای رفتــاری جامعــه(، بــا تکریــم 
ــداری را در ذهــن و  ــت پای ــد، امنی ــی گذارن ــن کهــن ســربازان وطــن م ــه ای ــه ب ــژه ای ک ــرام وی و احت
اندیشــه جوانــان نهادینــه نماینــد کــه غفلــت از بزرگداشــت ایثارگــران و قهرمانــان واقعــی، موجــب بــروز 
و ظهــور قهرمانــان پوشــالی مــی گــردد و در روز مبــادا، ره گــم کردگانــی مــی شــوند کــه نــه وفــاداری 
مــی شناســند و نــه غیــرت و ملیــت و آنــگاه شــاید بســیار دیــر شــده باشــد ... پــس از هــم اکنــون، راه 
اشــتباه را تکــرار نکــرده و بــا تمرکــز بــر ســرمایه هــای ارزشــمند خــود در جامعــه، اســتقالل و اقتــدار و 

امنیــت کشــور را حفــظ نمائیــم )ان شــاء اهلل( 
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
مدیر مسئول
علی محبی راد
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کانون باز

)بندرعباس(

اشاره: 
ــودن  ــا دارا ب ــش ج.ا.ا ب ــتگان ارت ــون بازنشس کان
بیــش از ســیصد هــزار عضــو در سراســر کشــور، 
گذارتریــن  اثــر  و  تریــن  گســترده  از  یکــی 
واســطه  بــه  کــه  اســت  مردمــی  نهادهــای 
وابســتگی آن بــه ارتــش جمهــوری اســالمی 
ایــران از حساســیت و اهمیــت خاصــی برخــوردار 
ــاء از  ــتن اعض ــی داش ــذا آگاه ــد ، فل ــی باش م
ــش  ــد نق ــی توان ــا م ــرد کانونه ــاختار و عملک س
ــا  ــاء ب ــی اعض ــی و همدل ــزایی در همراه ــه س ب
ــات و تســهیالت  ــه خدم ــون مربوطــه در ارائ کان
ــر  ــا در ه ــت م ــن جه ــه همی ــد. ب ــاء نمای ایف
شــماره اقــدام بــه معرفــی یکــی از قســمت هــای 
ــا  ــر آن مــی نمائیــم ت ــا مســئولین موث ــون ی کان
مخاطبــان محتــرم در جریــان کــم و کیــف آنچــه 

ــد. ــرار گیرن ــذرد ق ــی گ ــون م در کان
در ایــن شــماره بــا یکــی از کانونهــای دیگر آشــنا 
خواهیــم شــد، کانونــی در منطقــه ای گرمســیری 
ــارس،  در جنــوب کشــور و در ســواحل خلیــج ف
بــا مردمانــی ســخت کــوش، متواضــع، خونگــرم 

و کــم توقــع
آری ایــن بــار بــه ســراغ کانــون اســتان هرمزگان 
ــا دل و  ــنا و دری ــنگری دردآش ــا همس ــه و ب رفت
ــو  ــه گفتگ ــدس ب ــاع مق ــده ای از دوران دف رزمن

نشســته ایــم.
کــه  قائــدی  علیرضــا  بازنشســته  ناخدایکــم 
ــون ایــن اســتان را برعهــده دارد در  ریاســت کان
ــاه، بخشــی از فعالیــت هــای  ایــن مصاحبــه کوت
ــه  ــذارده ک ــان گ ــا در می ــا م ــون را ب ــن کان ای
ــان  ــم حضورت ــل تقدی ــرح ذی ــه ش ــل آن ب حاص

ــردد. ــی گ م

معرفی رئیس کانون

اینجانــب ناخــدا یکــم علیرضــا قائــدی در ســال 1334 در 
شهرســتان خرمشــهر اســتان خوزســتان متولــد پــس از 
اتمــام دوران تحصیــل در زادگاه خــود بــه دلیــل عالقــه 
وافــری کــه بــه ارتــش مخصوصــا نیــروی دریائــی داشــتم 
ــس  ــدم. و پ ــی گردی ــروی دریائ ــال 1352 وارد نی در س
ــان  ــدن دوره  زب ــی و گذران ــای مقدمات ــی دوره ه از ط
انگلیســی، در ادامــه آمــوزش در اوایــل ســال 1353 
ــه  ــه کشــور انگلســتان و در خــرداد مــاه ســال 1355ب ب
کشــور آمریــکا اعــزام و بعــد از طــی دوره هــای تخصصی 
بــه پایــگاه زیــر دریایــی اعــزام و بعــد از پایــان دوره هــای 
ــی کوســه اختصــاص  ــر دریائ ــه زی ــگاه ب ــف در پای مختل
یافتــم. ضمــن آمــوزش در زیردریائــی کوســه کــه بــا دریا 
نــوردی همــراه بــوده بعــد ازپیــروزی شــکوهمند انقــالب 
اســالمی ایــران در ســال 1358 بــه کشــورعزیزمان ایــران 
بازگشــتم و بــه منطقــه یکــم دریائــی نداجــا بندرعبــاس 
ــگ  ــکن پلن ــه ناوش ــال ب ــان س ــرداد هم ــزام و در م اع
منتقــل و درحفاظــت از آبهــای نیلگــون خلیــج فــارس و 
جزایــر ســه گانــه تنــب بــزرگ و تنــب کوچک ابوموســی 
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و ســیری انجــام وظیفــه نمــودم و بــا آغــاز جنــگ تحمیلی 
ــف  ــای مختل ــت ه ــالمی ماموری ــران اس ــه ای ــراق علی ع
ــان(  ــران )عم ــی مک ــای دریائ ــت از آبه ــی و محافظ دریائ
ــر  ــا جزای ــارس ت ــج همیشــگی ف ــز وخلیـــ تنگــه ی هرم
خــارک و خورموســی بــه عهــده ی نــاوگان نیــروی دریائــی 

ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران قــرار گرفــت .
ــگ در دوران  ــکن پلن ــم ناوش ــای مه ــات ه ــی از عملی یک
دفــاع مقــدس، بمبــاران ســاحلی ســکوهای نفتــی البکــر و 
العمیــه عــراق در اســفند مــاه 1359 بــود کــه بنــده افتخار 
ــات  ــن عملی ــات مذکــور را داشــتم. در ای حضــور در عملی
هــر دو ســکوی البکــر و العمیــه بــا آتــش ســنگین توپخانه 

ناوشــکن و پرتــاب موشــک کامــاًل منهــدم گردیدنــد.
ــام  ــی ام ــداران دریائ ــم تفنگ ــپ یک ــه تی درســال 1366 ب
ــا  ــان ت ــای گروه ــام رده ه ــل ودر تم ــین )ع( منتق حس
ــر  ــده در جزای ــوان فرمان ــه عن گــردان خدمــت نمــوده و ب
تنــب بــزرگ و کوچــک – ســیری – ابوموســی همچنیــن 
ــین  ــپ و جانش ــده تی ــوان فرمان ــه عن ــات ب ــرح نازع درط
قــرارگاه ثــاراهلل خدمــت نمــوده و آخریــن شــغل ســازمانی 
مــن فرمانــده گــردان ســوم تیــپ یکــم تفنگــداران دریائــی 
ــی  ــتم و دوره ی عال ــده داش ــه عه ــین)ع( را ب ــام حس ام
ــوده  و  ــی نم ــل ط ــی منجی ــکاوران دریائ ــگاه ت را در پای
ــه  ــه  ب ــت صادقان ــال خدم ــا 30 س ــاه 1382 ب در دی م
افتخــار بازنشســتگی نائــل گردیــدم و پــس از بازنشســتگی 
ــرافراز  ــان س ــت فرمانده ــف و عنای ــورد لط ــا م ــز باره نی
ــت  ــالی اس ــد س ــون چن ــم اکن ــم و ه ــرار گرفت ــش ق ارت
ــئولیت  ــوت مس ــزان پیشکس ــادم عزی ــوان خ ــه عن ــه ب ک
ــده  ــزگان را برعه ــتان هرم ــتگان اس ــون بازنشس اداره کان
دارم و همچنیــن افتخــاردارم بــه عنــوان منتخــب عزیــزان 

ــز باشــم. ــون نی ــع کان پیشکســوت عضومجم

وضعیت کانون بازنشستگان آجا استان 
هرمزگان

ــون بازنشســتگان آجــا اســتان هرمــزگان دارای حــدود  کان
ــر  ــع بگی ــتمری بگیر و وظیف ــته ، مس ــو بازنشس 5000 عض
بــوده و هیــچ کانــون تابعــه و یــا دفتــر نمایندگــی در ســطح 
اســتان نداشــته و کلیــه امــور بازنشســتگان در کانــون 

ــرد. ــاس صــورت میپذی بندرعب
ســاختمان کانــون بندرعبــاس در مرکــز شــهر بندرعبــاس- 
بلــوار امــام خمینــی- جنــب شــهرداری – پشــت اداره 
دارایــی کوچــه کلینیــک فرهنگیان واقع شــده – ســاختمان 
ــه مســاحت 500  ــع در زمینــی ب ــر مرب ــای 700 مت بازیربن
متــر مربــع از اراضــی دژبــان نیــروی دریایــی تفکیــک و بــه 

کانــون واگــذار گردیــد و در ســال 1383 افتتــاح گردیــد.
ــه همکــف  ــوده کــه طبق ــه ب ــون در دو طبق ســاختمان کان
در قســمت جلــو ســاختمان اداری و در قســمت پشــت 
ــت. ــده اس ــع گردی ــرا واق ــه اول مهمانس ــاختمان و طبق س

ــون،  ــت کان ــر ریاس ــه و دفت ــامل دبیرخان ــمت اداری ش قس
ــگاه پرســنل  امــور اداری، امــور مالــی، امــور رفاهــی و خواب

وظیفــه و انبــار وســایل مصرفــی مــی باشــد.
مهمانســرای کانــون شــامل 11 ســوئیت بــا کلیــه امکانــات 
رفاهــی کــه 4 ســوئیت در طبقــه همکــف و 7 ســوئیت در 
ــف  ــه همک ــان در طبق ــرش میهم ــر پذی ــه اول و دفت طبق
ــدر  ــار پیشکســوتان گرانق ــی باشــد کــه در اختی مســتقر م
قــرار مــی گیــرد. بازنشســتگان مــی تواننــد از طریــق ســایت 
ــا از طریــق کانونهــای سراســر کشــور در طــول  ــون و ی کان
ســال رزرو نمــوده و از امکانــات مهمانســرا اســتفاده نماینــد.

مهمانسرای خلیج فارس در جزیره قشم

ــج  ــرای خلی ــاس، مهمانس ــرای بندرعب ــر مهمانس ــالوه ب ع
ــان  ــی خ ــام قل ــدان ام ــع در می ــم واق ــره قش ــارس جزی ف
ــروی  ــظ – روب ــدان حاف ــمت می ــه س ــتان ب ــوار گلس – بل
ــاحت 105  ــه مس ــی ب ــی در زمین ــن اجتماع ــازمان تامی س
ــه  ــا کلی ــوئیت ب ــه دارای 14 س ــه ک ــع در 4 طبق ــر مرب مت
پذیــرای  ســال  مختلــف  فصــول  در  رفاهــی  امکانــات 
ــر مهمانســرا  ــی باشــد. مدی ــا م ــد مهی پیشکســوتان ارجمن
آقــای محمدرضــا رمضانپــور و همــکاران وی بــا آغــوش بــاز 

ــود. ــد نم ــی خواهن ــان پذیرای از مهمان

رابطه ی اعضا و کانون

خوشــبختانه رابطــه ی بســیار صمیمــی و دوســتانه بــا 
پیشکســوتان برقــرار و بــه محــض مراجعــه ایــن عزیــزان بــه 
گرمــی پذیــرش و مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه و خواســته 
هــای آنــان در اســرع وقــت انجــام میگــردد. بــا دیــدار هــای 
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بســیار صمیمانــه در منــازل پیشکســوتان موجبــات رضایــت خاطــر 
آنــان فراهــم و بــا اجــرای مراســم ضیافــت ، ســاعات بــه یادماندنــی 
بــا ایــن بزرگــواران و خانــواده محترمشــان ثبــت گردیــده و تــالش 
بــر ایــن اســت کــه ایــن اقــدام بصــورت گســترده و وســیع انجــام 

پذیــرد.

رابطه ی کانون با مسئولین لشکری و کشوری در 
استان

ــک و بســیار صمیمــی  ــن رابطــه ای نزدی همچنی
اســتان  در  مســتقر  نظامــی  فرماندهــان  بــا 
شــامل ارشــد نظامــی اســتان و فرمانــده قــرارگاه 
ــاوگان جنــوب، فرمانــده منطقــه یکــم دریایــی  ن
ــت  ــه دوم والی ــی منطق ــا، فرمانده ــت نداج امام
نداجــا، فرماندهــی پایــگاه هوایــی نهــم شــکاری ، 
فرماندهــی پدافنــد منطقــه جنــوب شــرق، ارشــد 
حفاجــا و عقیدتــی سیاســی اســتان و فرماندهــان 
ســپاه پاســداران و فرماندهــی ناجــا و بســیج 
اســتان، مدیریــت حفــظ آثــار و مدیریتهــای 
ســاتا و ســابا و رؤســای کانونهــای وداجــا، ناجــا 
و ســپاه و همچنیــن مســئولین محتــرم کشــوری 
ــدار، شــهردار، اعضــای شــورای  )اســتاندار، فرمان
شــهر و نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
ــف  ــورد لط ــواره م ــته ام و هم ــاس( داش بندرعب
و عنایــت ایــن بزرگــواران قــرار گرفتــه و بــا 
ــئولین  ــه مس ــه جانب ــت هم ــاعدت و حمای مس
مؤثــری  هــای  قــدم  محتــرم  فرماندهــان  و 
ــمند  ــز و ارزش ــه عزی ــه جامع ــت ب ــت خدم جه

ــد. ــته ش ــتگان برداش بازنشس
ــناس  ــون و قدرش ــود را مدی ــً خ ــب عمیق اینجان
ــن  ــزان دانســته و شــکرگزار ای ــن عزی ــاف ای الط

ــای ذیقیمــت هســتم. نعمــت ه

یک اقدام ماندگار

در راســتای اجــرای تدابیــر امیــر ریاســت محتــرم 
ــاعدت  ــک و مس ــور کم ــه منظ ــا و ب ــون آج کان
بــه بازنشســتگان جهــت تســهیل در امــور درمــان 
بیمارانــی کــه بــه بیمارســتانهای آجــا در ســطح 
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شــهر بندرعبــاس و بیمارســتان سیدالشــهدا منطقــه یکــم 
دریائــی امامــت نداجــا بندرعبــاس مراجعــه مــی نماینــد 
ــون  ــتان( درکان ــط بیمارس ــوان )راب ــت عن ــی تح پایگاه
ــا اختصــاص نفــر مســئول)ناوبانیکم  هرمــزگان ایجــاد و ب
بیمارســتان منطقــه یکــم  زاده( در  امینــی  هوشــگ 
ــن  ــی و گرفت ــاورات درمان ــه مش ــای الزم و ارائ راهنمائیه

ــه انجــام مــی رســانند. ــرای بیمــاران را ب نوبــت ب
ــتگان  ــون بازنشس ــده کان ــام ش ــات انج ــی از اقدام بخش

ــزگان ــا هرم آج
ــون  ــه چهــره رئیــس کان ــدار چهــره ب انجــام دی  .1

بــا اعضــا وابســته
صدور کارت شناسایی برای اعضا  .2

صــدور معرفــی نامــه بــه دانشــگاه و دیگــر مراکز   .3
آموزشــی اســتان

پیگیــری انتقــال فرزنــدان ســرباز مشــمول   .4
ــن  ــکونت والدی ــل س ــتان مح ــه شهرس ــون ب ــاء کان اعض
ثبــت نــام اعضــاء و فرزنــدان جویــای کار آنهــا و   .5
معرفــی آنــان بــه ادارات و مراکــز اقتصــادی اســتان

ــز ورزشــی و اداره  ــا مراک ــه ب ــکاری صمیمان هم  .6
اســتان جوانــان  و  ورزش  کل 

ــای  ــی یگانه ــن ورزش ــن اماک ــار گرفت در اختی  .7
رایــگان  صــورت  بــه  شهرســتان  و  ســرزمینی 

شــرکت در جلســات ماهانــه شــورای هماهنگــی   .8
روســای کانــون هــای ناجا،ودجــا و ســپاه و بررســی 
)پیگیــری( رفــع مشــکالت اعضــاء از طریــق ســاتا و ادارات 

ــی دولت
توزیــع بســته هــای بهداشــتی شــامل ضــد   .9
ــدادی  ــه تع ــورت ب ــک ص ــت و ماس ــده دس ــی کنن عفون
ــاتا  ــکاری س ــا هم ــر ب ــتگان معس ــازان و بازنشس از جانب

ســرزمینی ویگانهــای 
ــج،  ــامل برن ــتی ش ــای معیش ــته ه ــداء بس اه  .10
روغــن، مــرغ ،گوشــت و... بــه تعــدادی از بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران معســر بــا هماهنگــی اداره بازنشســتگی 
ــد ،نهاجــا،  ــزگان ، پدافن ــای مســلح اســتان هرم ــرو ه نی

ــا نداج
ترحیــم  و  تدفیــن  مراســم  در  شــرکت   .11
درگذشــتگان و چــاپ بنــر تســلیت و توجیــه خانــواده هــا 
مربوطــه امــور  ســایر  و  عمــر  بیمــه  خصــوص  در 

اجــرای مراســم انــس و الفــت و اردو هــای   .12
ــا بصــورت منظــم ــروس کرون یکــروزه قبــل از شــیوع وی

ارائــه مشــاوره رایــگان قضائــی بــه اعضاء توســط   .13
ــاتا  ــق س ــی از طری ــان قضائ کارشناس

ــای  ــس روس ــو کنفران ــات ویدئ ــزاری جلس برگ  .14
کانون هــای بازنشســتگان نیــرو هــای مســلح اســتان 

بــه اتفــاق مدیــر کل ســاتا اســتان و رئیــس اداره 
بازنشســتگی نیــرو هــای مســلح و معاونــت هــای آنــان

ــون  ــق کان ــتان از طری ــط بیمارس ــتقرار راب اس  .15
بازنشســتگان بندرعبــاس در بیمارســتان ســید الشــهدا 
ــت  ــا جه ــت نداج ــی امام ــروی دریائ ــم نی ــه یک منطق
ــتگان و  ــه بازنشس ــک ب ــن پزش ــت گرفت ــاوره و نوب مش
مســتمری بگیــران – وظیفــه بگیــران و راهنمایــی آنــان 

ــهر ــطح ش ــتانهای س ــه بیمارس ب
ــه  ــره ب ــدون به ــی ب ــذاری وام ده میلیون واگ  .16
افــراد بازنشســته ای کــه بــه بیمــاری کوویــد 19 
مبتــال گردیــده بودنــد و یــا بــر اثــر ایــن بیمــاری فــوت 
ــای  ــرو ه ــتگی نی ــی اداره بازنشس ــا هماهنگ ــد ب نمودن

ــان  ــواده آن ــه خان ــزگان ب ــتان هرم ــلح اس مس
کانــون  امــوال  گــذاری  کــد  و  شــمارش   .17
ــارس  ــج ف ــرای خلی ــاس و مهمانس ــتان بندرعب شهرس
ــامانه ــت در س ــوال و ثب ــب  ام ــب برچس ــم و نص قش

ــکاری  ــالح ش ــه س ــع 30قبض ــت و توزی دریاف  .18
ــه اعضــاء بــه قیــد قرعــه  ب

صــدور معرفــی نامــه جهــت دریافــت گذرنامــه   .19
ــد آن و یــا تمدی

عیــادت از بازنشســتگان بیمــار بســتری شــده   .20
منــازل و  بیمارســتان ها  در 

ــون  ــا کن ــه ت ــی ک ــی از عزیزان ــدار و دلجوی دی  .21
بــه آنهــا سرکشــی نشــده اســت بــا اهــداء لــوح و کارت 

ــه هدی
ــکا  ــگاه ات ــر فروش ــا مدی ــات ب ــزاری جلس برگ  .22
اســتان و همچنیــن جلســه ای بــا دکتــر اعلمــی مدیــر 

ــکا ــای ات ــگاه ه کل فروش
ارشــد  فرماندهــان ســرزمینی)  بــا  دیــدار   .23
ــوب ،  ــاوگان جن ــرارگاه ن ــده ق ــتان و فرمان ــی اس نظام
فرمانــده پدافنــد منطقــه جنــوب شــرق، فرمانــده پایــگاه 
ــی امامــت  ــه یکــم دریائ ــده منطق نهــم شــکاری، فرمان
ــت  ــا( جه ــت نداج ــه دوم والی ــده منطق ــا ، فرمان نداج

ــتگان ــه بازنشس ــر ب ــانی مطلوبت ــات رس خدم
تکمیــل پرونــده هــای ایثارگــران جهــت کارت   .24
ــه تعــداد 780 نفــر و ارســال آن  ایثارگــری هوشــمند ب
جهــت صــدور کارت ایثارگــری بــه پایــگاه نهــم شــکاری 
و پدافنــد منطقــه جنــوب شــرق و منطقــه یکــم نیــروی 

دریائــی امامــت نداجــا
هماهنگــی رئیــس کانــون بندرعبــاس بــا امیــر   .25
فرماندهــی محتــرم پایــگاه نهــم شــکاری جهــت گرفتــن 
ســهمیه پــرواز از بندرعبــاس بــه تهــران و جدیــدا پــرواز 
ــدازی  ــم راه ان ــهد ه ــه مش ــاس ب ــتیبانی از بندرعب پش

ــده. گردی
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ــت  ــس جه ــدگان مجل ــا نماین ــتمر ب ــدار مس دی  .26
پیشکســوتان  حقــوق  ســازی  همســان 

ــا اســتاندار  ــه مناســبت هــای مختلــف ب ــدار ب دی  .27
، فرمانــدار، شــهردار، شــورای اســالمی شــهر بندرعبــاس و 

ــتان ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
اطــالع رســانی پیامکــی مــوارد مهــم و ضــروری از   .28

ــزگان  ــا / هرم ــال آج ــق کان طری
از  بازنشســتگان  پیگیــری وضعیــت معیشــتی   .29

مختلــف هــای  کانــال 
ــتگان از  ــه بازنشس ــازمانی ب ــازل س ــذاری من واگ  .30
طریــق فرماندهــان پایــگاه نهــم شــکاری و پدافنــد منطقــه 
ــه  ــود را ب ــت خ ــن نی ــه حس ــه همیش ــرق ک ــوب ش جن

ــد ــته ان ــوتان داش ــا پیشکس ــو ب ــن نح بهتری
هماهنگــی بــا منطقــه یکــم دریائــی امامــت نداجا   .31
و تیــپ تــکاوران مســلم ابــن عقیــل بــه منظــور واگــذاری 
تعمیــرکار جهــت انجــام تعمیــرات مــورد نیــاز ســاختمان و 

ــون تأسیســات کان
ــالج و  ــب الع ــاران صع ــا بیم ــزل ب ــدار در من دی  .32
فرزنــدان معلــول آنهــا کــه نیــاز بــه نگهــداری و پرســتاری 
دارنــد بــا شــرکت در جلســات اداره تأمیــن اجتماعــی نیــرو 
ــا  ــه ب هــای مســلح اســتان هرمــزگان و همــکاری صمیمان

آنــان و تصویــب و پرداخــت کمک هــای بالعــوض 
پرداخــت وام هــای متعــدد خصوصــا در چنــد   .33
ــنه 20،10،5  ــرض الحس ــای ق ــامل وام ه ــر ش ــال اخی س
میلیونــی، وام هــای جعالــه 20 و 30 میلیونــی، واگذاری وام 
ــه کشــی، وام  ــق قرع ــون از طری ــه مســکن کان هــای ودیع
اشــتغال فرزنــدان تــا 50 میلیــون تومــان، وام 5 میلیونــی 
ــه  ــک هزین ــی کم ــر، وام 100میلیون ــی الغدی و 8 میلیون
خریــد مســکن از طریــق فرمانــده محتــرم کل ارتــش، وام 

ــد کاال ــی خری 50میلیون
ــه ادارات و ســازمانهای  ــه ب ــی نام ــدور معرف ص  .34
ــدان  ــتخدامی فرزن ــت اس ــر وضعی ــت تغیی ــف جه مختل

بــه رســمی قــراردادی  از  بازنشســته 
برگــذاری مســابقات انتخابــی پیشکســوتان اســتان   .35
در رشــته هــای شــنا ، تنیــس روی میــز ، شــطرنج ، دارت،  
تیــر اندازی)تفنــگ بــادی و کلــت( در مناســبتهای مختلــف  
میزبانــی ســه مرحلــه مســابقات ورزشــی جنــوب   .36
ــت  ــارک فجــر و هف ــه مب ــه مناســبت ده شــرق کشــور ب
ــارس  ــای ف ــا شــرکت اســتان ه ــی ب ــروی دریائ آذر روز نی
،کرمــان ، سیســتان و بلوچســتان ، بوشــهر و هرمــزگان دو 
تیــم الــف و ب در رشــته هــای شــنا ، تنیــس روی میــز ، 
شــطرنج ، دارت ،  تیــر اندازی)تفنــگ بــادی و کلــت( کــه 
ــام اول را  ــزگان مق ــتان هرم ــم اس ــه تی ــه مرحل ــر س در ه

کســب نمــود

اعــزام تیــم هرمــزگان بــه مســابقات ورزشــی   .37
بــه مناســبت روز نیــروی هوائــی بــه شــیراز بــا شــرکت 
ــان  ــهر ، کرم ــارس ، بوش ــزگان ، ف ــتان هرم ــم اس تی
ــف  ــای مختل ــته ه ــتان در رش ــتان و بلوچس و سیس
ــب  ــام دوم را کس ــزگان مق ــتان هرم ــه اس ــی ک ورزش

نمــود.
لــوازم  تعاونــی  فروشــگاه  بــا  هماهنگــی   .38
ــه  ــت تهی ــا  جه ــت نداج ــم امام ــه یک ــی منطق خانگ
ــق حکمــت کارت  ــزل از طری ــا وســایل من ــه ی جهیزی

ــاط ــورت اقس ــه ص ــک ب ــا چ ی
اســنوا  هــای  فروشــگاه  بــا  هماهنگــی   .39
در ســطح شهرســتان بندرعبــاس بــرای پرســنل 
بازنشســته و مســتمری بگیــر و وظیفــه بگیــر جهــت 
خریــد وســایل برقــی و ســرد کننــده بــا تخفیــف و وام 
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از طریــق بانــک ســپه(
اعزام پیشکسوتان به سفر زیارتی و سیاحتی به شیراز   .40

واگذاری بلیط استخر از طریق ساتا به بازنشستگان  .41
موکت کاری و انجام تعمیرات اساسی سوئیت های مهمانسرای کانون بندرعباس  .42

سخن آخر

خداونــد منــان را شــاکرم کــه از ســال 1397 ســکان کانــون بازنشســتگان آجــا را بــه مدیــری الیــق و شایســته 
همچــون امیــر ســرتیپ علــی محبــی راد محــول نمــوده کــه از بــدو انتصــاب تمــام تــوان خــود را صــرف پیگیــری 
ــود  ــده ب ــه صــورت بالتکلیــف مان ــه از ســال 1386 ب ــا شــاغلین ک ــوق بازنشســتگان ب ــون همسان ســازی حق قان
نمــوده و بــه همیــن منظــور بــا دیدارهــای مکــرر بــا فرماندهــی محتــرم کل ارتــش و معاونــت هماهنــگ کننــده 
آجــا و همچنیــن نماینــدگان محتــرم شــورای  اســالمی  و ریاســت ســازمان برنامــه و بودجــه و همچنیــن نامــه 
ریاســت کانــون بازنشســتگان آجــا بــه ریاســت محتــرم جمهــور و ریاســت محتــرم مجلــس شــورای اســالمی در 
ــای همــه  ــری ه ــالش و پیگی ــا ت ــش و ســایر مســئولین داشــته و ب ــاء معیشــت بازنشســتگان ارت خصــوص ارتق
جانبــه ایــن امــر خطیــر را بــه ثمــر رســاندند کــه در مهــر مــاه ســال 1399 شــاهد ببــار نشســتن ایــن طــرح بــزرگ 
بودیــم کــه بیــش از 320/000 نفــر از اعضــاء تحــت پوشــش کانــون آجــا و خانــواده هایشــان را شــاد و امیــدوار بــه 
زندگــی بهتــر در آینــده نویــد دادن و طرحــی  را کــه بــه مــدت 12 ســال الینحــل مانــده بــود )همســان ســازی 
حقــوق بازنشســتگان( را بــا پیگیــری مــداوم بــه ثمــر رســاندند لــذا اینجانــب از طــرف خــود وهمکارانــم در کانــون 
اســتان و حــدود 5/000 نفــر از اعضــاء تحــت پوشــش اعــم از بازنشسته،مســتمری بگیــر و وظیفــه بگیــر از امیــر 
ــر و تشــکر را دارم امیــدوارم  ــون کمــال تقدی ــت هــای گرامــی کان ــم مقــام محتــرم و معاون ریاســت محتــرم، قائ
خداونــد ســبحان ایشــان وســایر مســئولین کانــون را از کلیــه بالیــای ارضــی و ســماوی مصــون و محفــوظ بــدارد 
ــد و  ــق و مؤی ــه قشــر بازنشســته موف ــرم را در راه خدمتگــزاری ب ــر ریاســت محت ــت بیــش از پیــش امی و موفقی
همچنیــن از ســر دبیــر محتــرم ماهنامــه وزیــن شایســتگان و ســایر همــکاران گرانقدرشــان کمــال تشــکر و امتنــان 

را دارم.

ومن ا.. توفیق
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معرفی کتاب و نویسنده

نویسنده :  خانم خدیجه ارشادی 
همسر مرحوم سرهنگ محمد کریم بردبار
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کتابت دو جلد قرآن مجید
ــواده ای  ــارس در خان ــم خدیجــه ارشــادی در ســال 1341 در شهرســتان فســا اســتان ف خان
فرهنگــی و مذهبــی متولــد شــدند. پــدر ایشــان ابوالحســن ارشــادی معلــم قــرآن در مــدارس 

ــد و  ــد. دوران تحصیــل را در شهرســتان محــل تولدشــان گذراندن و اســتاد تدریــس قــرآن در مســاجد فســا بودن
در ســال 1358 بــا ســروان محمــد کریــم بردبــار ازدواج نمودنــد. بــا تشــویق و حمایــت همسرشــان و بــا داشــتن 
ســه فرزنــد بــه تحصیــالت خــود تــا مقطــع لیســانس ادبیــات در دانشــگاه شــیراز ادامــه دادنــد. از آنجایــی کــه 
ــرآن  ــی حقــوق و مــدرس ق ــارغ التحصیــل در مقطــع عال ــی و ف ــر خدمــت در نیــروی هوای همسرشــان عــالوه ب
بــه زبــان انگلیســی در دانشــگاههای شــیراز بودنــد ایشــان را نیــز تشــویق بــه یادگیــری کتابــت قــرآن نمــوده و 
ــد اول را شــروع و پــس  ــت جل ــت قــرآن داشــتند در ســال 1392 کتاب ــه وافــری کــه در یادگیــری کتاب ــا عالق ب
ــه  ــد دوم را ب ــت جل ــال 1396 کتاب ــروع و در س ــز ش ــد دوم نی ــت جل ــال 1395 کتاب ــد اول در س ــه جل از خاتم
پایــان رســاندند. خانــم ارشــادی توفیقــات حاصلــه را اول از جانــب خداونــد متعــال و در ثانــی لطــف و همــکاری و 
شــکیبایی و تشــویق همســر و همچنیــن دعــای خیــر پــدر و مــادر و در نهایــت حمایــت مســئولین دلســوز نیــروی 

ــد. ــی می دانن هوای
همســر ایشــان شــادروان ســرهنگ محمــد کریــم 
ــه در  ــا ک ــتان فس ــال 1333 شهرس ــد س ــار متول بردب
ــی اســتخدام و در ســال  ــروی هوای ســال 1354 در نی
ــد. وی  ــل گردیدن ــتگی نای ــار بازنشس ــه افتخ 1387 ب
ســالها در دوران جنــگ تحمیلــی در جبهه هــا حضــور 
ــطه  ــه واس ــازی ب ــه امتی ــرش هرگون ــته و از پذی داش
بــه  پیوســتن  از  پــس  زد.  فداکاری هایــش ســرباز 
ــه  ــوق ادام ــته حق ــود را در رش ــالت خ ــش، تحصی ارت
داده و در مقطــع کارشناســی ارشــد از دانشــگاه شــهید 
ــر  ــالوه ب ــارالیه ع ــد. مش ــل ش ــارغ التحصی ــتی ف بهش
تدریــس در دانشــگاه شــیراز، در ســمت قضــاوت نیــز 

مشــغول بــه کار شــد و بــا تعهــد کامــل خــود را وقــف خدمــت بــه همنوعانــش کــرد و در نهایــت در حادثــه ســیل 
دروازه قــرآن شــیراز در ســال 1398 ، در تــالش بــرای نجــات جــان ســیل زدگان، خــود نیــز طعمــه ســیل شــد و 

ــی    ــادش گرام ــود شــتافت – روحــش شــاد – ی ــار معب ــه دی ب

نشــریه شایســتگان: بــرای ایــن بانــوی پرتــالش موفقیــت، طــول عمــر و ســرافرازی و بــرای همســر مرحومشــان 
آمــرزش و غفــران از درگاه ایزدمنــان مســئلت مــی نمایــد.
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ســروان پیشکســوت جمــال مــرادی فرزنــد عبدالحســین در ســال 1342 در یــک خانــواده مذهبــی در شهرســتان جهــرم 
اســتان فــارس متولــد گردیــد و دوران تحصیــل را در شــهر محــل تولــد خــود ســپری نمــود.

ــت و  ــت داش ــی فعالی ــته دو و میدان ــوده و در رش ــد ب ــه ورزش عالقه من ــی ب ــی ابتدای ــان دوران تحصیل ــرده از هم نامب
ــی  ــی شهرســتان و اســتانی شــرکت م ــی و دبیرســتان در مســابقات ورزشــی دو و میدان ــی راهنمای در مقاطــع تحصیل
نمــود. عالقه منــدی بــه ورزش باعــث آشــنایی ایشــان بــا ارتــش شــد و در ســال 1361 بــه اســتخدام نیــروی زمینــی در 
ــی در جبهه هــای شــمال غــرب ، خوزســتان، دشــت عبــاس، فکــه و مهــران حضــور  ــد و در زمــان جنــگ تحمیل آمدن
داشــته و پــس از خاتمــه جنــگ بــه مــدت 10 ســال در جزیــره ابوموســی و بندرعبــاس بصــورت مأموریــت و ســپس تــا 
پایــان خدمــت در پشــتیبانی منطقــه 2 شــیراز انجــام وظیفــه نمودنــد و در ســال 1391 بــا درجــه ســروانی بــه افتخــار 

بازنشســتگی نائــل گردیــد.
ــس از  ــه پ ــوده ک ــه گام ب ــرش س ــول و پ ــرش ط ــاده پ ــی در م ــته دو و میدان ــارالیه در رش ــی مش ــای ورزش فعالیته
ــت. ــوده اس ــب نم ــل را کس ــروحه ذی ــای مش ــه ه ــن و رتب ــوتان عناوی ــی پیشکس ــابقات قهرمان ــتگی در مس بازنشس

1-ماده پرش طول سال 1397 در رده سنی 55-59 کسب رتبه اول مسابقات قهرمانی پیشکسوتان در تهران 
2- مــاده پــرش طــول ســال 1400 در رده ســنی 55-59 کســب رتبــه اول در چهارمیــن دوره رقابتهــای دو و میدانــی 

پیشکســوتان کشــور در تهــران
3-مــاده پــرش ســه گام ســال 1400 در رده 
ــابقات  ــوم در مس ــه س ســنی 55-59 کســب رتب

دو و میدانــی پیشکســوتان در تهــران
4-دریافــت تقدیــر نامــه بــه مناســبت روز جهانــی 
المپیــک در تخــت جمشــید شــیراز در ســال 

 )1397(  2018

ــه  ــان ب ــد ایش ــه دو فرزن ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
نامهــای رضــا و مهــدی نیــز در ورزش دو و میدانی 
ــالن و  ــل س ــه داخ ــه و 7 گان ــته 10 گان در رش
ــای  ــته و دارای مقامه ــت داش ــول فعالی ــرش ط پ

ــی باشــند.   ــی م ــیایی و جهان کشــوری، آس

نشــریه شایســتگان: بــرای ایــن پیشکســوت 
قهرمانشــان  فرزنــدان  و  پرتــالش  ورزشــکار 
ــت بیــش از پیــش، ســالمتی و ســربلندی  موفقی

آرزومندســت.
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اهمال کاری و تنبلی به چه معناست؟ش

بــه تعبیــری بــه پشــت گــوش انداختــن 
کارهــا و یــا در دقیقــه نــود انجــام دادن 
ــه  ــبت ب ــی نس ــال کاری و تنبل کار، اهم
کار گفتــه می شــود. دقیقــه نــود انجــام 

ــه  ــا اینک ــه ب ــت ک ــی اس ــه فوتبال ــک کنای دادن کار، ی
ــه فرصــت زدن گل را  ــود دقیق ــال ن ــم فوتب اعضــای تی
دارنــد، امــا آن را بــه تعویــق انداختــه و در دقیقــه نــود 

بــازی گل می زننــد.
ــراد  ــه بســیاری از اف ــورد بســط ب ــا م ــه دقیق ــن کنای ای
ــام  ــرای انج ــادی ب ــای زی ــه فرصت ه ــا اینک ــت. ب اس
امــور، درس، تکالیــف و … داریــم امــا همیشــه آن را در 
ــا  ــه بس ــم و چ ــام می دهی ــی انج فرصــت محــدود پایان

ــت. ــوردار اس ــم برخ ــری ه ــت پایین ت ــه از کیفی ک

تفاوت افراد اهمال کار و تنبل در چیست؟

اهمــال کار یعنــی کســی که در اولویت بنــدی امــور 
خــود مشــکل دارد و آنهــا را بــه تآخیــر می انــدازد. 
ــد. در  ــام می ده ــود کار را انج ــه ن ــان در دقیق ــا هم ی
حالیکــه تنبــل فــردی اســت کــه تــن بــه کار نمی دهــد.

تفاوت مغز انسان های اهمالگر و بقیه در چیست؟

ــم،  ــبیه کنی ــتی تش ــک کش ــه ی ــان را ب ــن انس ــر ذه اگ
می توانیــم یــک ناخــدا هــم بــرای آن متصــور شــویم. ذهــن 
ــده  ــودآگاه تشــکیل ش ــودآگاه و ناخ ــدا خ ــان از دو ناخ انس
ــن  ــی ذه ــا ناخــدا خــودآگاه، ناخــدا منطق ــوان ی اســت. مل
ــال  ــی و کام ــورت منطق ــور را به ص ــی ام ــه تمام ــت ک اس
آگاهانــه و بــا در نظــر گرفتــن تمــام جوانــب انجــام می دهــد.

ــون  ــک میم ــد ی ــوان همانن ــودآگاه را می ت ــدا ناخ ــا ناخ ام
فرصت طلــب در نظــر بگیریــم کــه اجــازه اســتفاده از دلیــل 
و منطــق را بــه مغــز نمی دهــد و در لحظــه کارهایــی انجــام 
ــاد  ــما را ش ــه ای ش ــورت لحظ ــه ص ــا ب ــه صرف ــد ک می ده

می کنــد و شــادی لحظــه ای می آفرینــد.
ــود را  ــه خ ــد خان ــد و بای ــان داری ــب مهم ــما ش ــال ش مث
نظافــت کنیــد، ایــن چیــزی اســت کــه خــودآگاه بــه 
ــت  ــمت جذابی ــما را س ــودآگاه ش ــا ناخ ــد. ام ــما می گوی ش
اینســتاگرام تان فــرا می خوانــد تــا جایــی کــه یکدفعــه 
ــند و  ــر می رس ــاعت دیگ ــم س ــا نی ــا ت ــد، مهمان ه می بینی
ــت  ــه نظاف ــد، بلک ــاده نکرده ای ــی آم ــا پذیرای ــه تنه ــما ن ش

ــد. ــام نداده ای ــم انج ــه را ه خان
یــا مثــال اســتادتان بعنــوان انجــام یــک کار و فعالیــت 
ــان  ــه عهده ت ــق را ب ــه و تحقی ــک مقال ــه ی ــی، تهی کالس
ــت.  ــت داده اس ــما مهل ــه ش ــرم ب ــان ت ــا پای ــته و ت گذاش
شــما هــی امــروز و فــردا می کنیــد تــا زمانــی کــه یــک روز 
زمــان نداریــد و مجبوریــد یــک چیــزی ســرهم کنیــد و بــه 
اســتاد تحویــل دهیــد کــه مطمئنــا کیفیــت نامطلوبــی دارد. 
ــتند،  ــال کار نیس ــه اهم ــرادی ک ــدای اف ــه ناخ در صورتی ک

ــودآگاه اســت. خ

تنبلی!! خداونــد بســیاری از صفــات را در ذات انســان ها 
قــرار داده اســت. تمــام مــا انســان ها کمالگــرا 
ــک صفــت اکتســابی  ــی ی ــن کمالگرای هســتیم و ای
ــه  ــاده شــده اســت. ب ــا نه نیســت، در ذات همــه م
همیــن دلیــل اســت کــه مــا هیــچ زمــان نهایــت و 
مقصــد اهــداف و آرزوهامــان را نخواهیــم دیــد، زیــرا 
ــد،  ــور در حرکتن ــه ســوی ن ــه ب ــا ک همچــون گل ه
مــا نیــز بــه دنبــال کمــال در حرکتیــم. ســد مقابــل 

ــی ــال کاری و تنبل ــال چیســت؟ اهم کم
ــاال،  ــالت ب ــر، درس، تحصی ــوردی، ورزش، هن کوه ن
موقعیــت اجتماعــی خــوب، مشــهور و معــروف 
بــودن، احتــرام، شــخصیت و … همــه اینهــا جزئــی 
از کماالتــی اســت کــه انســان به آنهــا گرایــش دارد.

صفت هــای خــوب انســانی همچــون ســحرخیز 
ــه  ــزی ک ــا آن چی ــودن و … ام ــد ب ــودن، هنرمن ب
مانــع پیشــبرد مــا بــه تمــام این هــا می شــود، 
چیســت؟ اهمــال کاری و تنبلــی در کارهــا یکــی از 
موانــع دســتیابی بــه اهــداف و کمــال انســانی اســت.
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اهمال کار یا فرصت طلب؟

در واقــع بســیاری از افــراد جــای آنکــه اهمــال کار باشــند، فرصت طلب انــد. یعنــی نــه آنکــه ناخــودآگاه ســکان امــور 
ــر نظــر  را در دســت داشــته باشــد، ن. بلکــه کامــال ایــن اهمــال کاری، تنبلــی و پشــت گــوش انداختــن ارادی و زی

ذهــن کامــال خــودآگاه آنهــا صــورت می گیــرد. کــه ایــن تفــاوت میــان افــراد اهمــال کار و فرصت طلــب اســت.

چه کنیم که اهمال کار و تنبل نباشیم؟

اولین راهکار: دم دستی تر کردن امور
یکــی از راهکارهــای رفــع اهمــال کاری ایــن اســت کــه کارهایــی کــه آنهــا را پشــت گــوش می اندازیــم و در انجــام 
آن تنبلــی می کنیــم را کمــی بــه اجــرا نزدیک تــر کنیــم. مثــال اگــر در نظافــت خانــه تنبلــی می کنیــم، جاروبرقــی 
ــا اگــر در انجــام تکالیــف درســی کوتاهــی می کنیــم، دفتــر و کتاب مــان را در جایــی  ــه بگذاریــم ی را در وســط خان

قــرار دهیــم کــه در میــدان دیدمــان قــرار گیــرد.

دومین راهکار: جذابیت بخشیدن به کار
بعضــی از امــور هیــچ جذابیتــی بــرای انســان ندارنــد. مثــال نظافــت و گردگیــری خانــه یــا انجــام تکالیــف درســی نــه 
ــا کارهایــی انجــام  ــه نظــر می رســد. از ایــن رو بایــد آنهــا را ب ــد، بلکــه یــک کار دشــوار هــم ب  تنهــا جذابیــت ندارن

دهیــم کــه جذابیــت دارنــد. مثــال در حیــن گردگیــری آهنــگ مــورد عالقه مــان را گــوش دهیــم.

سومین راهکار: همراه کردن افراد دوست داشتنی با خود
ــک کار بســیار دشــوار اســت.  ــورد دلخــواه همــگان نیســت و ی ــد ورزش، ســحرخیزی و …. م ــوری همانن ــال ام مث
ــر  ــا به خاط ــود ت ــبب می ش ــام کار، س ــود در انج ــا خ ــم ب ــیار داری ــه بس ــا عالق ــه آنه ــه ب ــرادی ک ــردن اف ــراه ک هم

ــم. ــری کنی ــه آن کار جلوگی ــال کاری نســبت ب ــه شــده از اهم ــم ک حضــور آن شــخص ه

چهارمین راهکار: کوچک تر کردن کار
ــب  ــراری هســتیم و نوعــی تــرس در مــا غال ــاالی کار، مــا از شــروع کار ف ــه دلیــل حجــم ب در بســیاری از اوقــات ب
می شــود. بــرای اینکــه ایــن تــرس بــر مــا غلبــه نکنــد، بایــد کار بــزرگ را بــه قطعــات کوچک تــر تقســیم کنیــم تــا 

ــود. ــاده تر ش ــام کار س انج
برایــان تریســی در کتــاب قورباغــه ات را قــورت بــده 
عنــوان کــرده اســت کــه اگــر هــدف خــود را یــک 
قورباغــه تصــور کنیــد، بــرای راحتتــر قــورت دادن 
آن، بایــد آن را بــه قطعــات کوچکتــر تقســیم کنید.

پنجمین راهکار: قانون پنج ثانیه
بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه اگــر قصــد انجــام 
ــد.  ــه فرصــت داری ــج ثانی ــد، فقــط پن کاری را داری
ایــن پنــج ثانیــه اگــر بیشــتر شــود، ســکان کشــتی 
شــما بــه دســت میمــون بازیگــوش ذهن تــان 
می افتــد و آن وقــت کاری از دســت خــودآگاه 

ــد. ــر نمی آی ــما ب ــی ش منطق
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چگونه با افراد کینه ای رفتار کنیم

ــا یکــی از ایــن  مطمئنــا همــه  شــما حداقــل ب
ــه،  ــال در خان ــته اید، مث ــورد داش اشــخاص برخ
ــد  ــا می دانی ــی حتم ــع رانندگ ــل کار، موق مح
کــه وقتــی آتــش کینه ورزی شــان روشــن 
شــود، ممکــن اســت چــه رفتارهــای زننــده ای 
بــا شــما داشــته باشــند. امــا شــما هــم 
ــای  ــا از روش ه ــا آنه ــورد ب ــد در برخ می توانی
ــر آســیب  ــا کمت ــد ت ــتفاده کنی بخصوصــی اس

ــد.  ببینی
ــات،  معمــواًل فــرد کینــه ای در بســیاری از اوق
ــه دو نیــم شــده اســت:  حــس می کنــد دنیــا ب
ــه  ــی ک ــا آنهاســت و آنهای ــه حــق ب ــی ک آنهای
ایــن  بــه  روان شناســان  می کننــد.  اشــتباه 
مســئله، »دوپاره ســازی« می گوینــد: یعنــی 
و  باورهــا  )احساســات،  افــراد  تقســیم کردن 
بقیــه ی چیزهــا( بــه خــوب و بــد. مالنــی کلین، 
ــی  ــن یعن ــد ای ــی می گوی روان شــناس بریتانیای
ــر و  ــا به شــیوه ای دقیق ت ــدن چیزه ــی دی توانای
ــی در  ــن ویژگ ــت ای ــد اس ــر. او معتق پیچیده ت
ــا  ــرد و معمــوال ب ــل کودکــی شــکل می گی اوای

ــد. ــترش می یاب ــن، گس ــن س باالرفت

ــا را  ــدن چیزه ــفید دی ــه سیاه وس ــل ب ــا می ــی از م ــا بعض ام
ــان در  ــت از خودم ــرای محافظ ــم؛ ب ــار نمی گذاری ــال کن کام
برابــر احســاس اینکــه کامــال بــد هســتیم، مجبوریــم خودمــان 
را کامــال خــوب ببینیــم. کینــه، فــرد کینــه ای را در دســته ی 
افــرادی قــرار می دهــد کــه حــق بــا آنهاســت و فــرد خاطــی را 

ــد. نیــز در دســته ی مقابــل: افــراد ب
در ایــن هنــگام، فــرد خطــاکار الیــق خشــم و عصبانیــت طــرف 
مقابــل اســت. فــرد کینــه ای فکــر می کنــد شــخص خطــاکار 
به خاطــر کار و رفتــار اشــتباهش، مســتحق مجــازات نیــز 

هســت.
ــا  ــراه ب ــم هم ــه و خش ــم کین ــه حج ــت ک ــن اس ــکل ای مش
آن، اغلــب بــا اشــتباِه رخ داده، متناســب نیســت. از نظــر 
ــا  ــما را نه تنه ــن اســت ش ــه ای ممک ــرد کین ــناختی، ف روان ش
به خاطــر اشــتباه اخیرتــان مجــازات کنــد، بلکــه ممکــن اســت 
ــز  ــته تان نی ــتباهات گذش ــه ای از اش ــا مجموع ــتباه ی ــرای اش ب
ــی  ــب در دوران کودک ــتباهات، اغل ــد. آن اش ــان کن مجازات ت
ــدرت  ــوم، ق ــرد مظل ــه ف ــی ک ــی زمان ــد، یعن ــاق افتاده ان اتف
ــا اصــال  ــات واردشــده داشــته ی ــه صدم ــرای پاســخ ب کمــی ب
ــرای مقابلــه نداشــته اســت. او چــون هیــچ چــاره ای  قدرتــی ب
جــز نگه داشــتن خشــم و غیــظ در درونــش نداشــته اســت، بــه 
فــردی کینــه ای تبدیــل شــده اســت. حــاال بــه خــودش حــق 
می دهــد خشــمگین و کینــه ای باشــد، هرچنــد ممکــن اســت 

ــد. ــه کن ــتباهی تخلی ــرد اش ــاتش را روی ف احساس
در مقابــل فــردی کــه کینــه  شــما را بــه دل گرفتــه اســت، چــه 

ــد؟ ــد انجــام دهی کاری می توانی

1. عذرخواهی کنید
ــئولیت  ــد، مس ــتباهی کرده ای ــا کار اش ــر واقع اگ
ــتباه  ــد اش ــراف کنی ــد: اعت ــده بگیری آن را به عه
کاری  هــر  آن  جبــران  بــرای  و  کرده ایــد، 
می توانیــد، بکنیــد. اگــر فکــر نمی کنیــد کار 
اشــتباهی انجــام داده باشــید امــا می دانیــد طــرف 
بگذاریــد  فکــر می کنــد،  این طــور  مقابل تــان 
ــتید  ــش هس ــدگاه متفاوت ــه  دی ــه متوج ــد ک بدان
و البتــه از عمــد باعــث ایجــاد مشــکل موردنظــر 
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ــت  ــه از وضعی ــد ک ــل بدان ــرف مقاب ــد ط ــازه دهی ــده اید. اج نش
پیش آمــده متأســفید، حتــی اگــر فکــر می کنیــد خطایــی از شــما 

ــزده اســت. ســر ن

2. بپرسید برای بهترکردن اوضاع، چه کاری می توانید بکنید
ــی  ــی، کاف ــراه عذرخواه ــما به هم ــوب ش ــات خ ــات نی ــی اوق گاه
ــان را آمــاده کنیــد؛ ممکــن اســت رئیــس  ــود، امــا خودت خواهــد ب
ــما، از  ــی ش ــس از عذرخواه ــی پ ــد، حت ــس محم ــد رئی ــما مانن ش
ــاع  ــردن اوض ــرای بدترک ــی ب ــد و راه ــی نکن ــتباه تان چشم پوش اش

ــد. ــدا کن پی

۳. بپذیرید اگرچه کار اشتباهی کرده اید، احتماال اوضاع 
آن قدر که فرد کینه  ای وانمود می کند، مطلقا سیاه  و سفید 

نیست
ایــن چیــزی نیســت کــه بخواهیــد بــه طــرف مقابل تــان بگوییــد، اما 
ــری  ــدگاه واقع بینانه ت ــد دی ــک کن ــما کم ــه ش ــد ب ــل می توان حداق

دربــاره ی رفتارتان داشــته باشــید.

4. بهتر است به یاد داشته باشید کینه  ای شدن آن فرد، 
احتماال دالیل بسیاری دارد

شــاید پــدر یــا مــادرش دائمــا از او انتقــاد می کرده انــد و او همچنــان 
ســعی دارد در برابــر آن درد از خــودش محافظــت کنــد. شــاید هــم 
ــده اند،  ــرزنش نمی ش ــچ گاه س ــرش هی ــرادر کوچک ت ــا ب ــر ی خواه
درحالی کــه او همیشــه به خاطــر هرگونــه ســرپیچی از قوانیــن 
ــر از همــه، شــاید او  ــواده، مجــازات می شــده اســت. حتــی بدت خان
ــن  ــه همی ــد و ب ــرش می اندازی ــرادر کوچک ت ــا ب ــر ی ــاد خواه را به ی

ــد. خاطــر، شــما را مجــازات می کن

۵. بعد از عذرخواهی و دلیل آوردن برای دفاع از خودتان، 
مسئله را رها کنید

ــورد  ــئله، م ــورد آن مس ــان درم ــد دیدگاه ت ــالش کنی ــا ت ــر دائم اگ
ــت  ــه را در او تقوی ــس کین ــرد، ح ــرار بگی ــل ق ــرف مقاب ــد ط تأیی
ــت  ــوارد، درنهای ــیاری از م ــه ای در بس ــرد کین ــرد. ف ــد ک خواهی
دســت از کینه جویــی برمــی دارد. گاهــی اوقــات ایــن تغییــِر موضــع 
ــد  ــد. ســعی کنی ــاق می افت ــر برخــورد شــما، ســریع تر اتف ــا تغیی ب
ــتید و  ــران نیس ــال نگ ــخص اص ــت آن ش ــد از عصبانی ــود کنی وانم
ببینیــد چــه اتفاقــی می افتــد. درمانگــراِن شــناختی رفتاری بــر ایــن 
باورنــد کــه گاهــی اوقــات می توانیــم بــا وانمودکــردن بــه درســتی 

ــم. ــر دهی چیــزی، وضعیــت را تغیی

۶. از خارج رابطه، پشتیبانی مثبت دریافت کنید
هنگامــی کــه خانــواده ی همســر ســعید درمــورد عصبانیــت 
ــا  ــرد، ام ــت ک ــاس خجال ــد، او احس ــت انداختن ــان او را دس مادرش

وقتــی گفتنــد مادرشــان بــا همــه ایــن رفتــار را 
ــرد. او  ــدا ک ــری پی ــی بهت ــاس خیل دارد، احس
ــا بخشــی از  ــه واقع ــود ک ــن ب ــل ای ــت: »مث گف
خانــواده شــده بــودم.« ایــن وضعیــت در محــل 
کار، دشــوارتر اســت: نبایــد درمــورد رئیــس یــا 
ــا ممکــن  ــد، ام ــان شــکایت کنی حتــی همکارت
ــی  ــتقیم کم ــور غیرمس ــد به ط ــت الزم باش اس
ــکار  ــد از هم ــد. می توانی ــع کنی ــات جم اطالع
قدیمی ترتــان بپرســید: »آیــا او تابه حــال از 
دســت تــو هــم عصبانــی شــده اســت؟« اجــازه 
ــل  ــی تبدی ــه بدگوی ــان ب ــد گفت وگوی ت ندهی
ــه  ــرای مقابل ــد ب ــؤال کنی ــا از او س ــود، ام ش
ــه  ــت. متوج ــرده اس ــه ک ــت، چ ــن وضعی ــا ای ب
خواهیــد شــد کــه تنهــا نیســتید و حتــی 
ــت  ــدی دریاف ــای مفی ــت توصیه ه ــن اس ممک

ــد. کنی

۷. برخی مواقع ممکن است مجبور باشید 
از امیدواری برای تغییردادن شرایط دست 

بردارید
وقتــی ایــن اتفــاق می افتــد، ممکــن اســت 
زمــان تــرک کار، قطــع رفاقــت یــا حتــی 
ــا  ــال، آنیت ــد. به عنوان مث ــه باش ــم زدن رابط به ه
ــرای  ــدی ب ــچ امی ــد هی ــه ش ــت متوج درنهای
ترمیــم دوســتی اش وجــود نــدارد. او می گویــد: 
»خیلــی غمگیــن بــودم، امــا زمــاِن رفتــن بــود.«

اگــر در محــل کار بــا مافوقــی کینــه ای برخــورد 
داریــد و در موقعیتــی نیســتید کــه آنجــا را ترک 
ــر  ــود. اگ ــم می ش ــوارتر ه ــرایط دش ــد، ش کنی
ــتفاده  ــان اس ــت همکاران ت ــد از حمای می توانی
ــد  ــن کار بای ــکان، ای ــورت ام ــا در ص ــد، ام کنی
از رئیس تــان  بدگویــی  یــا  بــدون شــکایت 
ــورت  ــن ص ــر ای ــون در غی ــرد، چ ــورت بگی ص
ــش  ــی افزای ــه ی کینه جوی ــال ادام ــط احتم فق
داشــته  به خاطــر  کنیــد  ســعی  می یابــد. 
باشــید حتــی اگــر کینــه، شــخصی به نظــر 
ــوط نمی شــود؛  ــه شــما مرب برســد، امــا فقــط ب
چیــزی در ذهــن طــرف مقابــل وجــود دارد کــه 
از آن اطالعــی نداریــد و اصــال ارتباطــی بــا شــما 
نــدارد. درنهایــت، کینــه بــه مشــکالت شــخص 
ــدف  ــه ه ــردی ک ــه ف ــردد، ن ــه ای برمی گ کین

کینه تــوزی قــرار می گیــرد.
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ــن   ــنین  بی ــران  در س ــه  دخت ــد ک ــان دریافته ان ــاره : محقق اش
10-14ســالگی  به طــور محسوســی  دچــار ضعــف   اعتمادبه نفــس  
می شــوند. طبــق  ایــن تحقیقــات، دختــران  در آغــاز ســن  
ــود(   ــا از خ ــور  آنه ــتان  خودپنداره)تص ــروع  دبس ــه  و ش مدرس
ــد،  ــران  دارن ــه  پس ــبت  ب ــتری  نس ــس  بیش ــر و اعتمادبه نف باالت
دوران   آغــاز  دبســتان   و  پایانــی   ســال های  در   درحالی کــه 
نوجوانــی،  ایــن  نســبت  برعکــس  شــده  و دختــران  دچــار ضعــف  

می شــوند. اعتمادبه نفــس   کاهــش   و 
 در مــورد پســران مســأله کامــال متفــاوت اســت چــون برحســب 
ــان  ــه  پسرش ــد ب ــد بای ــس می کنن ــادران ح ــه، م ــای زنان نیازه
کمــک کننــد یــا او را بســیار مــورد نــاز و نــوازش قــرار دهنــد 
ــک  ــر  کوچ ــی اگ ــران حت ــد پس ــوش می کنن ــه فرام درحالی ک
از عهــده مشکالتشــان  باشــند، دوســت دارنــد خودشــان 
ــان  ــد.  آن ــس می ده ــاد به نف ــان اعتم ــه آن ــن کار ب ــد. ای بربیاین
ماننــد دختــران نیــاز بــه کمــک بیــش از حــد یــا نــاز و نــوازش 
ندارنــد. ایــن گــزارش بــه شــما می گویــد دختــران و  پســران تان 
ــث مهــم و  ــی از مباح ــت یک ــد.  تربی ــت کنی ــور تربی را چط
ــه  ــان این ک ــن می ــا در ای ــت، ام ــا اس ــز خانواده ه چالش برانگی
تربیــت دختــران ســخت تر اســت  یــا پســران ســوالی اســت کــه 
ــه  ــه ای ک ــا نکت ــه آن پاســخ داد. ام ــق ب ــوان به طــور دقی نمی ت
نبایــد در هیــچ  شــرایطی از نظــر  دور داشــت ایــن اســت کــه در 
ــه تناســب آن  ــی وجــود دارد و ب نحــوه تربیــت آنهــا تفاوت های

ــاوت  اعمــال شــود.   ــی متف ــد برخوردهای بای

تفاوت در بازی:
ــردد.  ــران برمی گ ــران و دخت ــازی پس ــه ب ــا ب ــی از تفاوت ه  یک
ــند و  ــته باش ــتری  داش ــوی بیش ــد تکاپ ــت دارن ــرها دوس پس
ــد  ــح می دهن ــرق را ترجی ــدا و پرزرق وب ــباب بازی های پرص اس
ــی  بی احتیاطنــد و  ــرها کم ــردار. پس ــل اتومبیل هــای آژی مث
ــد  ــن بای ــرای همی ــد و ب ــکاری می کنن ــی خراب ــا گاه در بازی ه
والدیــن بــه بــازی پســرها نظــارت داشــته  باشــند. امــا دخترهــا 
ــازی  ــا نی ــد. آنه ــح می دهن ــر را ترجی ــای آرام ت ــوال بازی ه معم
ذاتــی بــه پرســتاری از دیگــران دارنــد و بــه  همیــن دلیــل بــه 
بــازی بــا عروســک و حیوانــات خانگــی عالقــه نشــان می دهنــد. 
ــات  ــا  اسباب بازی های شــان، از تعارف ــت ب ــگام صحب ــا هن آنه
ــیوه   ــاد ش ــه متض ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس ــم و تک گوی مالی

ــازی اســت.  ارتباطــی بیشــتر پســرها هنــگام  ب

تفاوت های گفتاری:
ــرار  ــاط برق ــه ارتب ــید ک ــته باش ــر داش ــه را در نظ ــن نکت  ای

ــر  ــا  دخت ــد ی ــر داری ــه پس ــه این ک ــه ب ــا توج ــان ب کردن ت
ــد  ــاد می گیرن ــر ی ــوال زودت ــران معم ــت. دخت ــاوت اس متف
کــه حــرف بزننــد و تمایــل بیشــتری بــه حــرف زدن 
نشــان  می دهنــد. آنهــا از گــوش دادن بــه صحبت هــای 
پدرومادرشــان لــذت می برنــد و معمــوال به طــور مفصــل 
آن چــه برای شــان  اتفــاق افتــاده را تعریــف می کننــد و 
کم حرف ترنــد،  پســران  می دهنــد.  طوالنــی  پاســخ های 
ــه  ــا توج ــات گفت  وگوه ــه  جزیی ــران ب ــدازه دخت ــه ان ــا ب آنه
نشــان نمی دهنــد و پاسخ های شــان یکــی، دو کلمــه ای و 
در حــدی اســت کــه اصــل قضیــه را  برســاند. ایــن خصوصیت 
پســران احتمــاال به خاطــر طبیعــت شــلوغ  کاری آنهــا و 
ــت  ــی اس ــرف زدن  هنگام ــتن و ح ــه نشس ــان ب عدم عالقه ش

ــد.    ــن ور و آن ور برون ــد ای ــه می توانن ک
دیــدگاه  دختــران  و  پســران  اعتماد به نفــس:  در  تفــاوت 
متفاوتــی بــا هــم دارنــد و بــرای همیــن بایــد والدیــن بیشــتر 
ــر  ــیار زودت ــران بس ــد؛ دخت ــا باش ــه دختره ــان ب  حواس ش
ــر  ــس درگی ــاد به نف ــه اعتم ــوط ب ــائل مرب ــا مس ــران ب از پس
ــای دخترشــان  ــه نگرانی ه ــن ب می شــوند و  الزم اســت والدی
ــدود  ــی - ح ــنین پایین ــت در س ــن  اس ــه ممک ــاره ک دراین ب
5 ســال- بــروز  کنــد، توجــه نشــان دهنــد. مشــکالت مربــوط 
بــه کاهــش اعتمــاد  بــه  نفــس در پســران، معمــوال در 
ــا  ــد. از آن ج ــان نمی ده ــود را نش ــوغ  خ ــش از بل ــنین پی س
ــد،  ــکل دارن ــان مش ــا خودش ــر ب ــوال کمت ــران معم ــه پس ک

ــرد.   ــع ک ــه قان ــن  زمین ــا را در ای ــوان آنه ــر می ت راحت ت

اشتباهات تربیتی والدین
اشــتباهات همیشــه مختــص کــودکان نیســت و پیــش 
صحیــح  تربیــت  بــر  تــالش  در  والدیــن  کــه  می آیــد 
بی شــک  کــه  بیفتنــد  اشــتباهاتی  دام  کودکان شــان  در 
ایــن  بــود.  نخواهنــد  بی تأثیــر  آینــده کودکان شــان  در 
ــدارد و  ــی ن ــران تفاوت ــران و پس ــال  دخت ــتباهات در قب اش
ــر شــکل گیری شــخصیت آنهــا  ــدازه ب ــه یــک  ان می تواننــد ب
ــا پســری داریــد کــه  تأثیــر بگــذارد، بنابرایــن اگــر  دختــر ی
می خواهیــد از او فــردی مســتقل، باشــخصیت و اجتماعــی و 

ــد.   ــز کنی ــتباهات پرهی ــن  اش ــازید از ای ــق بس موف
دروغ نگوییــد: دروغ، دروغ اســت و مصلحتــی و غیرمصلحتــی 
ــوند  ــار آن می ش ــا گرفت ــه اولی ــی ک ــی از دام های ــدارد. یک ن
 دروغ هــای مصلحتــی ای اســت کــه گاهــی اولیــا بــرای 
ــادق  ــوند. ص ــل می ش ــه آن متوس ــان ب ــبرد کارهای ش پیش
بــودن بهتریــن  کار اســت چــون در چنیــن شــرایطی فرزندتان 
در کنــار آموختــن صــادق بــودن بــه درک درســتی از شــرایط 

می رســد.  و  موقعیت هــا 

تهدید نکنید: 
ــا  ــم« ب ــه ات می کن ــاوری، تنبی ــت را دربی ــاره زبان ــر دوب »اگ
ــت  ــه  در نهای ــد ک ــا توانســته اید کاری کنی ــد تنه ــن تهدی ای
کودک تــان بــا شــما لجبــازی کنــد و ایــن درحالــی اســت کــه 
مطمئــن باشــید او کار بــدش را تکــرار خواهــد کــرد.  فراموش 

آنچه باید در تربیت فرزندان بدانیم
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نکنیــد کــه کــودکان بایــد از جدیــت شــما مطمئــن باشــند 
البتــه نــه تهدیدهــا!  

رشوه دادن ممنوع:
 رشــوه دادن بــه کــودکان، آن هــم وقتــی بایــد وظیفه شــان 
ــع  ــما توق ــه از ش ــود  همیش ــث می ش ــد، باع ــام دهن را انج
ــن  ــویق را جایگزی ــت تش ــر اس ــند. بهت ــته باش ــزه داش جای

رشــوه کنیــم تــا بــه نتیجــه بهتــری دســت  بیابیــم.  

دختران هم می توانند قوی باشند

را  دختــران   درســت  تربیتــی  شــیوه های  بــا  می تــوان 
همچــون  پســران  افــرادی  قــوی  و متکــی  بــه  نفــس  بــارآورد. 
ــت  ــح تقوی ــار صحی ــرش و رفت ــر نگ ــا تغیی ــد  ب ــن بای والدی
ــه  ــد. البت ــرار دهن ــدف ق ــان را ه ــس دختران ش اعتمادبه نف
بایــد در ایــن مــورد  جانــب احتیــاط را رعایــت کــرد؛ 
چراکــه در غیــر ایــن صــورت دخترانــی لــوس و خودشــیفته 

ــت.  ــم داش خواهی
ــتی  ــه درس ــان را ب ــد احساسات ش ــد بیاموزن ــران بای  *دخت
ــدی احساســاتش  ــا کلمــات ب ــن اگــر ب ــد، بنابرای ــراز کنن اب
ــن را  ــالت جایگزی ــات و جم ــه او کلم ــد ب ــان  می کن را بی
ــات تان  ــان احساس ــم در بی ــان ه ــد و خودت ــوزش دهی آم
ــد  ــالت بای ــن جم ــد. ای ــتفاده کنی ــابهی اس ــالت  مش از جم

ــند.   ــی باش ــه و منطق ــح، محترمان صری
 *از دختران تــان در موضوعــات مختلــف نظرخواهــی کنیــد، 
بنابرایــن از آنهــا بخواهیــد وقتــی در موقعیــت  تــرس،  
ــرار می گیــرد، از او بخواهیــد  ــا فشــار عصبــی ق  اضطــراب   ی
دربــاره موضــوع صحبــت کــرده و بگویــد کــه چــه  احساســی 

ــد.   ــر می کن ــه فک ــه چ دارد و ب
 *    انــواع احساســات را بــه تفکیــک ویژگی هایــش بــه 
فرزندتــان بیاموزیــد. خیلــی از بچه هــا )و حتــی بزرگســاالن( 
ــراب،  ــرس،   اضط ــت، ت ــر،   عصبانی ــم، تنف ــن خش ــرق  بی ف
ــخصی از  ــف مش ــه تعری ــد. ب ــی و... را نمی دانن ــم، آزردگ غ
ــراز و برطــرف کــردن ایــن  ایــن احساســات  برســید و راه اب

ــد.   ــوزش دهی ــان آم ــه فرزندت ــات را ب احساس
ــه  ــت    ب ــمند اس ــاتش ارزش ــد احساس ــان بگویی ــه دخترت   *ب
ــه  ــود. ب ــی نش ــه کس ــه زدن ب ــث صدم ــه باع ــرطی ک ش

ــه  ــاز ب ــر نی ــرد. اگ ــات را نگی ــراز احساس ــوی اب ــوان  جل هیچ عن
گریــه دارد، بگذاریــد گریــه کنــد. اگــر نیــاز بــه درددل دارد، پــای 

 حرف هــای او بنشــینید.   
 *    از احساســات خــود بــا فرزندتــان صحبــت کنیــد. حتــی 
می توانیــد هــر دو دفترچه هایــی بــرای بیــان احساســات تان 

 بخریــد و روزانــه آنهــا را یادداشــت کنیــد.  
ــاد  ــه او ی ــران را ب ــات دیگ ــنیدن از احساس ــردن و ش ــی ک  *همدل

ــد.   بدهی
ــود  ــوری وانم ــد و ط ــان دهی ــه نش ــان توج ــای فرزندت ــه نیازه  *ب
ــی  ــه احساس ــا چ ــد ی ــه می خواه ــد او چ ــه نمی دانی ــد ک نکنی
 دارد. اگــر بــرآورده کــردن نیــاز و خواســته او فعــال برایتــان مقــدور 
نیســت، ایــن را بــه او بگوییــد تــا دســت کــم بدانــد کــه  از درک او 

ــده اید.   ــل نش غاف

در تربیت پسران به این موارد توجه کنید

بــه او کمــک کنیــد تــا بــرای حــل مشــکالتش راه حلــی پیــدا کنــد: 
ــد،  ــرای او رخ  می ده ــدی ب ــاق ب ــر اتف ــه اگ ــد ک ــاد دهی ــه او ی ب
ــد.  ــز کن ــد و روی آن تمرک ــه ده ــد آن را ادام ــش از ح ــد بی نبای
پســرها بیــش از تمرکــز روی احســاس خــود  روی مشــکل تمرکــز 
ــی  ــی عاطف ــه از زندگ ــت ک ــن اس ــن ای ــه والدی ــد و وظیف می کنن
پســران خــود محافظــت کننــد. بخشــی  از مســئولیت والدیــن در 
تربیــت پســرها ایــن اســت کــه بــه آنهــا آمــوزش دهنــد عواطفــی 
ــه گاه  ــرس، حواســی هســتند ک ــا  ت ــم، خشــم ی همچــون درد، غ
بــه ســرعت از بیــن نمی رونــد و ایــن امــر خــوب اســت. دانســتن 
همیــن موضــوع بــه  کــودکان کمــک می کنــد تــا احســاس بهتــری 

داشــته باشــند. 
بــه کودک تــان همدلــی را آمــوزش دهیــد: همدلــی یــک مهــارت 
ارزشــمند اجتماعــی اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد  احســاس 
ــه مضــر هســتند،  ــی ک ــد و از انجــام کارهای دیگــران را درک کنی
خــودداری ورزیــد. ایــن یکــی از بهتریــن اصــول  تربیتــی اســت کــه 
ــات  ــا مطالع ــد. ام ــوزش دهن ــودکان خــود آم ــه ک ــد ب ــن بای والدی
ــن اصــل را از  ــروزی ای ــادران  ام ــه متاســفانه م ــد ک نشــان می ده

ــد.   ــاد برده ان ی
ــد  ــگران معتقدن ــد: پژوهش ــویق کنی ــان تش ــدن رم ــه خوان او را ب
ــاس  ــی  احس ــرای درک چگونگ ــا ب ــه م ــز ک ــمت هایی از مغ قس
شــخصیت های داســتانی از آنهــا اســتفاده می کنیــم، همــان 
ــم  ــی را درک  می کنی ــردم واقع ــاس م ــه احس ــت ک ــمتی اس قس
ــر  ــم، قوی ت ــتفاده کنی ــز اس ــش مغ ــن بخ ــتر از ای ــدر بیش و هرق

می شــود.  
ــه  ــی ک ــد: هنگام ــت کنی ــودش تقوی ــه خ ــبت ب ــس او را نس ح
مــردی نســبت بــه خــودش احســاس خوبــی دارد، ایــن بــه  معنــای 
به نفــس،  اعتمــاد  او احســاس  بلکــه  نیســت؛  او  خودخواهــی 
ــزی اســت  ــا همــان  چی ــن دقیق شایســتگی و صالحیــت دارد و ای

ــد.   ــع داری ــرتان توق ــده پس ــما از آین ــه ش ک
احتــرام گذاشــتن بــه دیگــران را بــه آنهــا آمــوزش دهیــد: پســری 
ــن را  ــار و  قوانی ــوزانه رفت ــیوه ای دلس ــه ش ــرد ب ــاد می گی ــه ی ک
ــذارد  ــرام می گ ــز احت ــران نی ــا و دیگ ــه بزرگتر ه ــد ب ــت کن رعای
ــا  ــه ب ــیوه ای  محترمان ــا ش ــه ب ــود ک ــل می ش ــردی تبدی ــه م و ب

ــد.   ــورد می کن ــران برخ دیگ
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ــه  ــفاهی گفت ــت ش ــه آن وصی ــه ب ــد ک ــه باش ــی صــورت گرفت ــیوه لفظــی و زبان ــه ش ــی ب ــت توســط متوف ــن اســت وصی ممک
می شــود.

براســاس قانــون امــور حســبی کــه تکمیــل کننــده قانــون مدنــی در بحث هــای پیرامــون ارث و وصیــت اســت، اصــوال وصیــت 
بایــد بــه همــان شــیوه قانونــی نــگارش شــود کــه در ایــن قانــون پیــش بینــی شــده اســت و بــا توجــه بــه مــواد مختلــف ایــن 
ــه شــیوه وصیــت نامــه رســمی، وصیــت نامــه  ــه صــورت کتبــی نوشــته شــود و ب قانــون در می یابیــم کــه وصیــت نامــه بایــد ب
ســری و یــا وصیــت نامــه خــود نوشــت تنظیــم گــردد؛ بــا ایــن حــال در مــواردی ممکــن اســت وصیــت توســط متوفــی بــه شــیوه 

لفظــی و زبانــی صــورت گرفتــه باشــد کــه بــه آن وصیــت شــفاهی و یــا وصیــت نامــه شــفاهی گفتــه می شــود.

حکم وصیت نامه شفاهی

آموزه هــای دیــن مبیــن اســالم مبیــن ایــن مطلــب اســت کــه وصیــت کــردن توســط متوفــی مســتحب موکــد می باشــد و اگــر 
ــرد )وصیــت  ــق گی ــه شــخصی تعل ــی ب ــوت وی مال ــه موجــب آن بعــد از ف ــوت خــود وصیتــی کــرده کــه ب شــخصی قبــل از ف
تملیکــی( و یــا انجــام امــر یــا امــوری بــه عهــده دیگــری قــرار گیــرد )وصیــت عهــدی(، عمــل کــردن بــه چنیــن وصیتــی واجــب 

می باشــد و تفاوتــی میــان کتبــی بــودن وصیــت یــا شــفاهی بــودن آن وجــود نــدارد.
حکــم وصیــت نامــه شــفاهی یــا لفظــی آن اســت کــه توســط موصــی لــه یــا وصــی بــه انجــام برســد و در ایــن خصــوص اختالفــی 
وجــود نــدارد؛ لکــن گاهــی شــخص متوفــی بــه صــورت شــفاهی یــا لفظــی امــری را وصیــت می کنــد، ولــی ورثــه متوفــی بــه 
دلیــل اینکــه وصیــت شــفاهی را نشــنیده انــد یــا بــه هــر دلیلــی مفــاد آن را قبــول ندارنــد، از پذیــرش اعتبــار وصیــت شــفاهی 

ــد. ــه آن نیــز خــودداری می ورزن ــا لفظــی توســط متوفــی خــودداری می کننــد و از عمــل نمــودن ب ی
بــا ایــن حــال بایــد دانســت کــه اگــر متوفــی بــه صــورت شــفاهی بــه امــری وصیــت کــرده باشــد، وصیــت شــفاهی واجــب شــرعی 
محســوب شــده و عمــل نمــودن بــه آن ضــروری اســت؛ چــرا کــه آخریــن خواســت متوفــی همــان امــر بــوده اســت. الزم بــه ذکــر 
اســت کــه شــخص متوفــی نمی توانــد بیشــتر از یــک ســوم از امــوال خــود را مــورد وصیــت قــرار بدهــد و وصیــت مــازاد بــر ثلــث 

نیازمنــد تنفیــذ یــا رضایــت ســایر ورثــه خواهــد بــود.

اعتبار وصیت نامه شفاهی در دادگاه

بــر اســاس قانــون امــور حســبی، وصیــت نامــه بایــد طبــق احــکام و قواعــد قانونــی نــگارش شــده و بــه صــورت وصیــت رســمی، 
وصیــت ســری و وصیــت خــود نوشــت تنظیــم گــردد و هــر وصیتــی کــه بــه ترتیــب مذکــور در ایــن فصــل واقــع نشــده باشــد، 

در مراجــع رســمی معتبــر نبــوده و قابــل پذیــرش نیســت.
البتــه بــه موجــب مــاده ۲۹۴ همیــن قانــون، اگــر اشــخاص ذی نفــع در ارث متوفــی، وصیــت شــفاهی یــا لفظــی متوفــی را قبــول 

کــرده باشــند و بــه صحیــح بــودن آن اقــرار کــرده باشــند، وصیــت شــفاهی متوفــی نیــز صحیــح و مــورد قبــول خواهــد بــود.
بــه عنــوان مثــال، اگــر پــدر خانــواده بــه صــورت شــفاهی در حضــور همــه فرزنــدان وصیــت کنــد کــه یــک ســوم از امــوال وی بعــد 
از فــوت او بــه یکــی از فرزندانــش تعلــق گیــرد، علیرغــم اینکــه وصیتــی صحیــح و معتبــر اســت و بــه حکــم اســالم قابــل اجــرا 
خواهــد بــود؛ اگــر ســایر فرزنــدان از پذیــرش وصیــت شــفاهی وی خــودداری نمایــد، شــخصی کــه بــه نفــع او وصیــت شــفاهی 
شــده اســت نمی توانــد بــا شــهادت در دادگاه وصیــت شــفاهی را اثبــات نمایــد؛ مگــر اینکــه اشــخاص مذکــور خودشــان وصیــت 
ــل اجــرا  ــار پیــدا کــرده و قاب ــرار کــرده باشــند کــه در ایــن صــورت وصیــت شــفاهی اعتب ــه آن اق شــفاهی را قبــول کننــد و ب
ــذ  ــوان تنفی ــد تحــت عن ــه عمــل می آی ــه ب ــی کــه توســط ورث ــه شــفاهی متوف ــه وصیــت نام ــار بخشــیدن ب ــود. اعتب خواهــد ب
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وصیــت شــفاهی نیــز شــناخته شــده اســت و ذی نفــع می توانــد بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت تنفیــذ وصیــت نامــه شــفاهی 
را ارائــه دهــد.

چگونه تمکین نکردن همسرتان را ثابت کنید

بــه محــض اینکــه پیمــان ازدواج بســته مــی شــود، زن و شــوهر حقــوق و تکالیفــی نســبت بــه یکدیگــر پیــدا مــی کننــد. اگرچــه 
معمــواًل نشــوز فقــط بــه نافرمانــی زن از طریــق عــدم تمکیــن بــه شــوهر اشــاره دارد. امــا نافرمانــی شــوهر نیــز در نوشــته های 
فقهــی نشــوز نامیــده می شــود. هرچنــد اصطــالح تمکیــن در مــورد شــوهر اســتفاده نمی شــود. در ایــن مطلــب از مجلــه دلتــا بــه 

موضــوع راه هــای اثبــات عــدم تمکیــن زن می پردازیــم.

نحوه اثبات عدم تمکین

چنانچــه زن از مــرد تمکیــن نکنــد، مــرد می توانــد بــا مراجعــه بــه دادگاه الــزام بــه تمکیــن زوجــه را درخواســت کنــد. قبــل از 
ــرای زن بفرســتد. ــد اظهارنامــه ای را پــر کــرده و ب ایــن کار مــرد می توان

ایــن اظهارنامــه بعــدا می توانــد اثبات کننــده عــدم تمکیــن زن باشــد. مــدارک دیگــری نیــز می توانــد در ایــن زمینــه مــورد تاییــد 
قاضــی قــرار بگیــرد. از جملــه شــهودی کــه عــدم تمکیــن زن را شــهادت می دهنــد.

شــکایت مــرد از عــدم تمکیــن زن یــک دعــوای خانوادگــی اســت کــه در صــورت اثبــات منجــر بــه نشــوز زن شــده و الزم نیســت 
دیگــر بــه زن نفقــه بپــردازد.

در مقابــل چنانچــه مــرد منــزل مشــترک را تــرک نمایــد یــا نفقــه را نپــردازد یــا وظایــف خــود را انجــام ندهــد بــه طــوری کــه 
مصــداق سوءمعاشــرت باشــد، زن می توانــد بــا مراجعــه بــه دادگاه الــزام مــرد یــا حقــوق مالــی خــود ازجملــه مهریــه و نفقــه خــود 

یــا نفقــه فرزنــدان را مطالبــه نمایــد.
حتــی در مــواردی کــه توانایــی مالــی مــرد اثبــات شــود، عــدم پرداخــت نفقــه از ســوی مــرد جــرم محســوب شــده و زن می توانــد 

شــکایت کیفــری نمایــد تــا مــرد زندانــی شــود.

نحوه رسیدگی

ــر  ــر و هــم زمان ب ــه ب ــه پرونده هــای خانوادگــی از حساســیت و پیچیدگــی خاصــی برخــوردار اســت کــه هــم هزین رســیدگی ب
ــاره  ــک ب ــه ی ــه ب ــی اســت ک ــد مداوم ــز طــول کشــیده اســت چــون فراین ــا ۸ ســال نی ــی ت ــای خانوادگ ــا پرونده ه اســت. گاه

ــود. ــالق نمی ش ــه ط منجرب
در مــورد دعــوای عــدم تمکیــن مــرد پــس از اظهارنامــه ای کــه بــرای همســرش فرســتاده اگــر زن بــه عــدم تمکیــن خــود ادامــه 

بدهــد، مــرد می توانــد دادخواســت الــزام زوجــه بــه تمکیــن را در دادگاه خانــواده ثبــت نمایــد.
پــس از ثبــت دادخواســت و ابــالغ آن بــه طرفیــن، جلســه دادرســی آغــاز می شــود. بــرای این کــه زن نیــز از ایــن شــکایت مطلــع 
شــود، بایــد نشــانی دقیقــی از محــل ســکونت فعلــی زن بــه دادگاه ارائــه شــود تــا بــرای زن اخطاریــه جهــت حضــور در دادگاه 

ارســال شــود.
ــزل  ــزل خــود یعنــی همــان من ــد نشــانی من ــرد نمی توان ــا م ــرک کــرده اســت، قاعدت ــزل مشــترک را ت ــواردی کــه زن من در م

ــر بازنگشــته اســت. ــه خــارج شــده و دیگ ــد همســرش از خان ــرد می گوی ــد چــون م مشــترک را بده
پــس از تشــکیل جلســه دادرســی، مــرد می توانــد مــدارک خــود را کــه اثبات کننــده عــدم تمکیــن زن اســت، بــه قاضــی بدهــد. 
ســپس، قاضــی از زن می خواهــد کــه دفاعیــات خــود را مطــرح نمایــد. چنانچــه هیــچ مانــع شــرعی و عقلــی، قانونــی یــا عرفــی 
بــرای تمکیــن زن وجــود نداشــته باشــد، قاضــی ابتدائــا حکــم بــه الــزام زن بــه تمکیــن می دهــد. در صــورت تکــرار عــدم تمکیــن، 

زن ناشــزه شــده و دیگــر نفقــه بــه او تعلــق نمی گیــرد.
ــع مشــروع از ادای وظایــف زوجیــت امتنــاع  ــدون مان ــه صراحــت بیــان مــی دارد: »هــرگاه زن ب ــی در مــاده ۱۱۰۸ ب ــون مدن قان
کنــد، مســتحق نفقــه نخواهــد بــود.« ضمــن اینکــه در صــورت عــدم تمکیــن زن، مــرد می توانــد بــا مراجعــه بــه دادگاه خانــواده 

تقاضــای صــدور حکــم بــر تجویــز ازدواج مجــدد نمایــد.
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راهکار اول: از شارژر مناسب استفاده کنید

ــه ولتــاژ ورودی حســاس هســتند و  باتری هــای موبایــل کامــاًل ب
درصورتی کــه از شــارژر نامناســب اســتفاده کنیــد ممکــن اســت 
کــه ولتــاژ بیــش از حــد مجــاز وارد باتــری گوشــی شــما شــود 
کــه ایــن امــر می توانــد شــما را دچــار دردســر کنــد، باتــری هــر 

ــی اســت. گوشــی دارای مشــخصه های متفاوت
ــی  ــه گوش ــف را ب ــی های مختل ــارژر گوش ــد ش ــما نمی توانی ش
ــری گوشــی های شــیائومی  ــال بات ــرای مث ــد، ب خــود وصــل کنی
ــه  ــت، و درصورتی ک ــاوت اس ــونگ متف ــی سامس ــری گوش ــا بات ب
ــد  ــتفاده کنی ــیائومی اس ــی ش ــرای گوش ــونگ ب ــارژر سامس از ش
موجــب خرابــی آن خواهــد شــد کــه ایــن شــیوه درســت 

ــت. ــی نیس ــری گوش ــداری بات نگه
همچنیــن همیشــه بــه ایــن موضــوع دقــت کنیــد، هنگامــی کــه 
گوشــی در شــارژ قــرار دارد از آن اســتفاده نکنیــد، این کار بســیار 

غلــط اســت و عمــر باتــری شــما را کاهــش می دهــد.

راهکار دوم: باتری را در شب به شارژ نزنید

یکــی از قابلیت هــای باتــری لیتیــوم یونــی ایــن اســت کــه خیلــی 
ســریع شــارژ می شــود، درصورتی کــه شــب هنــگام خــواب 
ــح در  ــا صب ــد مســلمً گوشــی ت ــه شــارژ بزنی گوشــی خــود را ب
شــارژ باقــی خواهــد مانــد، وقتــی گوشــی بیــش از حــد در شــارژ 
باقــی بمانــد حرکــت جریــان بــرق درون باتــری موجــب باالرفتــن 

دمــای باتــری خواهــد شــد.
ــتید  ــود هس ــری خ ــر بات ــش عم ــتار افزای ــه خواس درصورتی ک
ــد گوشــی خــود را از شــارژر  ــل از اینکــه بخوابی ــر اســت قب بهت
جــدا کنیــد و صبــح وقتــی بیــدار شــدید آن را بــه شــارژر متصــل 

ــد. کنی

راهکار سوم: از قابلیت فست شارژ استفاده نکنید

ــروزی  ــی های ام ــام گوش ــً تم ــه تقریب ــی ک ــی از قابلیت های یک

ــی  ــت، وقت ــارژ اس ــت فست ش ــد قابلی ــتفاده می کنن از آن اس
گوشــی از قابلیــت فست شــارژ برخــوردار باشــد زودتــر از 
ــد  ــی شــارژ خواهــد شــد، و شــما می توانی گوشــی های معمول
در کمتریــن زمــان شــارژ گوشــی خــود را ۱۰۰ درصــد کنیــد.

ــه  ــن ب ــود ای ــال می ش ــی فع ــارژ گوش ــت فست ش ــی حال وقت
ــود  ــاژ ورودی خ ــد ولت ــری می توان ــه بات ــت ک ــا اس آن معن
ــود،  ــارژ ش ــریع تر ش ــما س ــی ش ــا گوش ــد ت ــش ده را افزای
ــش  ــز افزای ــای آن نی ــری، دم ــاژ ورودی بات ــش ولت ــا افزای ب
ــد  ــتفاده می کنی ــت اس ــن قابلی ــه از ای ــد، درصورتی ک می یاب
ــاعت در  ــم س ــش از نی ــود را بی ــی خ ــه گوش ــت ک ــر اس بهت
شــارژ نگذاریــد تــا اتفاقــی بــرای باتــری گوشــی شــما نیفتــد.

راهکار چهارم: باتری را در معرض گرما قرار ندهید

ــا  ــت، گرم ــری اس ــل بات ــا قات ــم گرم ــه گفتی ــور ک همان ط
ــد،  ــری را دچــار اخــالل می کن ــر اینکــه عملکــرد بات عــالوه ب
مــواد  فعل وانفعــاالت  باشــد،  نیــز  خطرآفریــن  می توانــد 
شــیمیایی درون باتــری بــا گرمــا موجــب می شــود کــه باتــری 
ــاال اســت  منفجــر شــود، درصورتی کــه دمــای گوشــی شــما ب

ــد. ــود دور کنی ــورت خ ــد آن را از ص ــعی کنی س
ــد آن را  ــارژ می زنی ــه ش ــب ب ــری را در ش ــه بات درصورتی ک
از خــود دورتــر بگذاریــد، زیــرا امــکان انفجــار آن وجــود دارد.

راهکار پنجم: از قابلیت power saving استفاده 
کنید

تقریبــً قابلیــت power saving در تمامــی گوشــی های 
ــی  ــت، گوش ــن قابلی ــردن ای ــا فعال ک ــود دارد، ب ــروزی وج ام
ــت و مصــرف  ــرار خواهــد گرف ــت بهینه ســازی ق شــما در حال
ــد  ــه طــور قابل توجهــی کاهــش می یاب ــری گوشــی شــما ب بات

و موجــب افزایــش عمــر باتــری شــما خواهــد شــد.

طالیی ترین راهکار های افزایش 
باتــری موبایــل رســانای بــرق و انــرژی بــه عمر باتری

باتــری  اگــر  و  اســت  گوشــی  ســخت افزار 

به خوبــی وظیفــه خــود را انجــام ندهــد عملکــرد 

ــا  ــد، ب ــد ش ــال خواه ــار اخ ــما دچ ــی ش گوش

افزایــش عمــر باتــری کارایــی موبایــل شــما نیــز 

ــیوه  ــه ش ــت، درصورتی ک ــد یاف ــش خواه افزای

درســت نگهــداری باتــری گوشــی را بلــد باشــید 

ــری  ــال از بات ــالیان س ــی س ــد به راحت می توانی
ــد. ــتفاده کنی ــود اس ــل خ موبای

در ادامــه چندیــن راهــکار کاربــردی و کلیــدی را 

ــر  ــول عم ــا ط ــم داد ت ــوزش خواهی ــما آم ــه ش ب
باتــری شــما افزایــش پیــدا کنــد.
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هنگامــی کــه Power saving را فعــال کنیــد فعالیت هــای 
گوشــی شــما محدودتــر می شــود، بــرای مثــال نــور گوشــی شــما 

ــد. ــد ش ــر خواه ــات کمت به صــورت اتوم

راهکار ششم: Brightness گوشی را پایین بیاورید و 
حالت auto brigtness را غیرفعال کنید

وقتــی شــما شــدت روشــنایی صفحــه گوشــی خــود را افزایــش 
ــرژی  ــرای اینکــه روشــنایی بیشــتری تولیــد شــود ان ــد ب می دهی
ــری  ــداری بات ــرای نگه ــود، ب ــرف می ش ــری مص ــتری از بات بیش
ــر  ــود را پایین ت ــنایی خ ــدت روش ــه ش ــت ک ــر اس ــی بهت گوش

ــد. بیاوری
 auto ــتند ــز هس ــه آن مجه ــی ها ب ــه گوش ــری ک ــت دیگ قابلی
ــور  ــه ن ــاس ب ــور های حس ــا سنس ــه ب ــد ک brightness می باش
ــن  ــردن ای ــا خاموش ک ــد ب ــما می توانی ــد، ش ــی کار می کنن گوش
ــاره  ــه اش ــور ک ــد، همان ط ــرف کنی ــری مص ــارژ کمت ــت ش حال
ــور انجــام  ــه ن ــر توســط سنســور های حســاس ب ــن ام ــم ای کردی
ــد  ــال باش ــً فع ــه auto brightness دائم ــی ک ــود و وقت می ش
ــال شــده و شــارژ بیشــتری مصــرف  ــز همیشــه فع سنســور ها نی

می شــود.

راهکار هفتم: دمای گوشی خود را پایین نگه دارید

اســتفاده مــداوم از گوشــی و اجــرای بازی هــای ســنگین موجــب 
می شــود کــه فشــار زیــادی بــه ســخت افزار گوشــی بیایــد، 
اســتفاده زیــاد از ســخت افزار گوشــی موجــب تولیــد گرمــا 
ــما  ــری ش ــه بات ــد ب ــی می توان ــای گوش ــش دم ــود و افزای می ش

ــد. ــدی وارد کن ــیب ج آس

راهکار هشتم: امکانات اضافی گوشی را خاموش کنید

گوشــی ها امکانــات مختلــف زیــادی دارنــد کــه بســیاری از آن هــا 
خیلــی مورداســتفاده قــرار نمی گیرنــد و شــما می توانیــد بــا 
ــری  ــارژ گوشــی خــود جلوگی ــالف ش ــا از ات ــردن آن ه غیرفعال ک
کنیــد، توجــه داشــته باشــید کــه حتمــً bluetooth و یــا 
location خــود را خامــوش کنیــد، شــما هیــچ اســتفاده ای از این 
ــا  ــتن آن ه ــن گذاش ــورت روش ــا در ص ــد، ام ــا نمی کنی قابلیت ه

ــر خالــی خواهــد شــد. باتــری شــما زودت

راهکار نهم: سعی کنید بیشتر از wi-fi استفاده کنید

اتصــال داده ســیم کارت موبایــل شــارژ زیــادی مصــرف می کنــد، 
ــری  ــرای بات ــتفاده از wi-fi ب ــه اس ــت ک ــی اس ــن در صورت ای
ــردن  ــا جایگزین ک ــد ب ــما می توانی ــت، ش ــر اس ــل بهینه ت موبای

ــد. ــش دهی ــود را افزای ــری خ ــر بات ــول عم wi-fi ط

راهکار دهم:  اپلیکیشن های باز را ببندید

زمانــی کــه شــما کارتــان با یــک اپلیکیشــن تمام می شــود و آن 
را می بندیــد، ایــن اپلیکیشــن بــه طــور کامــل بســته نمی شــود 
ــد،  ــه می ده ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــل ب ــه موبای و در پس زمین
ــاری  ــای ج ــت برنامه ه ــردن لیس ــا خالی ک ــد ب ــما می توانی ش

بــه فعالیــت آن هــا خاتمــه بدهیــد.
نبســتن کامــل اپلیکیشــن ها عــالوه بــر آســیب باتــری موجــب 
و  می شــوند  شــما  موبایــل  ســخت افزار  کارایــی  کاهــش 
ــری  ــداری بات ــرای نگه ــد، ب ــش می دهن ــا را کاه ــی آن ه توانای

ــد. ــل ببندی ــود را کام ــای خ ــً برنامه ه ــی حتم گوش

راهکار یازدهم: شناسایی نرم افزار های پرمصرف

بــا اســتفاده از ابزار هــای کمکــی برنامه هــای پرمصــرف گوشــی 
ــا دسترســی  ــرده و ی ــا را حــذف ک ــد، آن ه ــدا کنی خــود را پی
آن هــا را کاهــش دهیــد تــا شــاهد افزایــش عمــر باتــری خــود 
باشــید، این گونــه برنامه هــا بیــش از حــد مجــاز از تــوان 
ســخت افزاری و باتــری گوشــی شــما اســتفاده می کننــد و 

ــوند. ــما می ش ــی ش ــه گوش ــانی ب ــب آسیب رس موج

راهکار دوازدهم: از شر نوتیفیکیشن ها خاص شوید

ــد،  ــا را ببندی ــی از برنامه ه ــن بعض ــد نوتیفیکیش ــعی کنی س
نوتیفیکیشــن های  دائمــً  کــه  دارنــد  وجــود  برنامه هایــی 
بی مــورد و تبلیغاتــی ارســال می کننــد کــه ایــن کار بــا 
اســتفاده از باتــری گوشــی شــما انجــام می شــود، بــرای 
نگهــداری باتــری گوشــی از شــر ایــن نوتیفیکیشــن ها خــالص 

ــوید. ش

نتیجه گیری

ــالمت  ــد س ــده می توانی ــه ش ــای ارائ ــتفاده از راهکار ه ــا اس ب
باتــری گوشــی خــود را تنظیــم کنیــد و ســالیان ســال از 
ــود  ــری خ ــالمت بات ــه از س ــد، درصورتی ک ــتفاده کنی آن اس
ــالمت  ــت س ــای تس ــد از برنامه ه ــتید می توانی ــن نیس مطمئ
باتــری اســتفاده کنیــد، اگــر باتــری گوشــی شــما ســالم اســت 
ــد. ــتفاده کنی ــا اس ــن راهکار ه ــن االن از ای ــت از همی ــر اس بهت
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مردها تصور می کنند دچار حمله قلبی نمی شوند

یکــی از مهــم تریــن مشــکالتی کــه مردهــا دارنــد ایــن اســت کــه اکثــر اوقــات نگــران 
ــی  ــه قلب ــژه حمل ــه وی ــا ب ــاری ه ــر بیم ــا خط ــود هســتند، ام ــزرگ خ ــا پدرب ــدر ی پ
بــرای تمــام مردهــا وجــود دارد. اگــر بیمــاری قلبــی در خانــواده شــما موروثــی اســت، 
ــوید،  ــی ش ــه قلب ــار حمل ــود دچ ــی خ ــه 30 زندگ ــم در ده ــما ه ــه ش ــال اینک احتم
ــب  ــب ســالمت قل وجــود دارد. ســن و ســال مهــم نیســت، الزم اســت همیشــه مراق

خــود باشــید. 

مردها خر و پف کردن را جدی نمی گیرند 

ــواب  ــه خ ــه آپن ــال ب ــد، مبت ــی کنن ــف م ــر و پ ــه خ ــی ک ــی از مردان ــدود نیم ح
ــا  ــر مرده ــا اکث ــالل جــدی اســت، ام ــک اخت ــواب ی ــه خ انســدادی هســتند. آپن
تصــور مــی کننــد تنهــا مشــکل مربــوط بــه آپنــه خــواب آزار و اذیــت اطرافیــان بــه 
خاطــر شــنیدن صــدای خــر و پــف اســت. آپنــه خــواب باعــث وقفــه چنــد ثانیــه در 
تنفــس مــی شــود و منجــر بــه بــروز بیمــاری هایــی ماننــد بیمــاری قلبــی و فشــار 

خــون بــاال مــی شــود. 

مردها از ضد آفتاب استفاده نمی کنند

منظــور از اســتفاده از ضــد آفتــاب تنهــا بــه هنــگام بــازی هــای ســاحلی و آفتــاب 
شــدید خالصــه نمــی شــود. آقایــان عزیــز لطفــا توجــه داشــته باشــید کــه شــما 
هــم هــر زمــان کــه قصــد رفتــن بــه محیــط بیــرون از خانــه را داریــد، بایــد از ضــد 
آفتــاب دارای SPF حداقــل 30 اســتفاده کنیــد. اکثــر مردهــا اصــال از ضــد آفتــاب 

اســتفاده نمــی کننــد. 

مردها در زمان ابتا به ناتوانی جنسی از دریافت کمک اجتناب می کنند

از بابــت بــروز مشــکالت جنســی شــرمنده نباشــید، ایــن مشــکالت قــرار نیســت مردانگــی شــما را زیــر ســوال ببرنــد. 
بــه یــاد داشــته باشــید مهــم تریــن علــت بــروز مشــکالت جنســی عــدم گــردش خــون کافــی بــه آلــت تناســلی اســت 
کــه ایــن مشــکل مــی توانــد نشــانه بیمــاری قلبــی باشــد، بنابرایــن بهتــر اســت تصــورات غلــط خــود را کنــار بگذاریــد 

مردان، فراریان از دکتر!! شــاید اکثــر مردهــا بداننــد کــه الزم اســت 
ــا از خــوردن برخــی  مقــداری وزن کــم کننــد ی
ــود  ــت ف ــا فس ــس ی ــد چیپ ــا مانن ــی ه خوراک
اجتنــاب کننــد، امــا همیــن مردهــا مراجعــه بــه 
ــی  ــد و حتــی زمان پزشــک را جــدی نمــی گیرن
کــه بایــد بــه پزشــک مراجعــه کننــد راه هایــی 
ــی  ــا یک ــد. ام ــی کنن ــدا م ــرار از آن پی ــرای ف ب
از مهــم تریــن اقداماتــی کــه مــی توانیــد بــرای 
ــای  ــکاپ ه ــد، چ ــود بکنی ــالمتی خ ــظ س حف
ــاز  ــان نی ــک در زم ــه پزش ــه ب ــم و مراجع منظ

اســت. 
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و در زمــان بــروز مشــکل جنســی بــه پزشــک مراجعــه کنیــد. 

مردها تصور می کنند دچار افسردگی نمی شوند

ــاور  ــن ب ــه همیــن دلیــل ای زنهــا بیشــتر از مردهــا دچــار افســردگی مــی شــوند و ب
ــت، در  ــه اس ــاری زنان ــک بیم ــردگی ی ــه افس ــت ک ــج اس ــردم رای ــن م ــط در بی غل
ــه دلیــل  ــه ایــن مشــکل روحــی دچــار مــی شــوند. ب حالیکــه مــردان زیــادی هــم ب
وجــود باورهــای غلــط در مــورد افســردگی اکثــر مردهــا پــس از ابتــال بــه ایــن مشــکل 
روحــی بــه مــواد مخــدر و الــکل رو مــی آورنــد تــا مشــکل روحــی خــود را حــل کننــد. 
امــا ایــن اقــدام افســردگی را بدتــر مــی کنــد و در نتیجــه درمــان آن ســخت تــر مــی 

شــود. 

مردها به تعداد دفعات دستشویی رفتن خود دقت نمی کنند 

چنــد بــار در روز بــه دستشــویی مــی رویــد؟ مطمئنــا تاکنــون بــه ایــن مســئله دقــت نکــرده ایــد. اگــر بیشــتر از 8 بــار 
در روز یــا بیشــتر از دو بــار در طــول شــب بــه دستشــویی مــی رویــد، بهتــر اســت کمــی مســئله را جــدی بگیریــد. 
زیــاد دستشــویی رفتــن در مردهــا نشــان دهنــده وجــود یــک بیمــاری ماننــد بــزرگ شــدن پروســتات، بیــش فعالــی 

مثانــه یــا حتــی نوعــی ســرطان باشــد. در ایــن مــورد بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد. 

مردها کمتر به دندانپزشک مراجعه می کنند
 

ــه دندانپزشــک مراجعــه مــی کننــد، در حالیکــه  ــه طــور منظــم ب ــم هــا ب اکثــر خان
مردهــا کمتــر ایــن کار را مــی کننــد. مراجعــه منظــم بــه دندانپزشــک نــه تنهــا بــه 
حفــظ ســالمت دهــان و دنــدان کمــک مــی کنــد، بلکــه مــی توانــد وجــود بیمــاری 

هایــی ماننــد دیابــت، بیمــاری کــرون، لوپــوس و حتــی لوســمی را برمــال ســازد. 

مردها کمتر میوه و سبزیجات مصرف می کنند

بــه نــدرت پیــش مــی آیــد کــه مردهــا در طــول روز بــه انــدازه کافــی میــوه و ســبزی بخورنــد. بــرای حفــظ ســالمت 
ــوه و ســبزی و  ــد. خــوردن می ــت کنی ــوه و ســبزی دریاف ــده می ــا 5 وع ــی شــود در طــول روز 4 ت ــه م ــب توصی قل
داشــتن یــک رژیــم غذایــی ســالم عــالوه بــر حفــظ ســالمت قلــب، مزیــت هــای دیگــری هــم دارد، از جملــه کاهــش 

خطــر بــروز ســکته مغــزی یــا مشــکالت گوارشــی و حفــظ تعــادل در میــزان قنــد خــون. 

مردها تمایل بیشتری به انجام کارهای خطرناک دارند 

ــا  ــی ب ــیگار کشــیدن، رانندگ ــکل، س ــه نوشــیدن ال ــادی ب ــه زی ــا عالق مرده
ــرای اکثــر آنهــا ایــن  ــد. ب ــا پــرش از ارتفاعــات را دارن ــاال ی ســرعت خیلــی ب
اقدامــات نوعــی ســرگرمی محســوب مــی شــود، امــا بــه یــاد داشــته باشــید 
هــر یــک مــی توانــد خطــری بــرای ســالمت شــما نیــز باشــد. علــت خطــر 
پذیــری مردهــا ایــن اســت کــه کمتــر بــه عواقــب کارهــای خــود فکــر مــی 

کننــد. 

مردان، فراریان از دکتر!!
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ــان  ــار درم ــردن آب نمــک را در کن ــره ک ــا پیشــگیری از برخــی مشــکالت غرغ ــان ی ــرای درم بســیاری از پزشــکان ب
توصیــه مــی کننــد. یــک محلــول نمکــی مــی توانــد بــه کاهــش شــدت عفونــت ویروســی و باکتریایــی کمــک کنــد و 
باعــث بهبــود و درد ناراحــت کننــده بــه دلیــل واکنــش هــای آلرژیــک شــود و محــرک هایــی ماننــد آلــرژن هــا، باکتــری 
ــان برخــی از  ــرای درم ــد آب نمــک ب ــا فوای ــن بخــش ب ــه ای ــد. در ادام ــارج کن ــی خ ــو و بین ــا را از گل ــارچ ه ــا و ق ه

مشــکالت بیشــتر آشــنا خواهیــد شــد.

تسکین التهاب و عفونت

ــو  ــه ســوزش گل ــره آب نمــک بســیاری از مشــکالت ازجمل غرغ
و خــارش را برطــرف مــی کنــد. غرغــره خصوصــا بــرای التهــاب 
گلــو ناشــی از حساســیت هــای فصلــی، ســرماخوردگی و عفونــت 
هــای سینوســی مفیــد اســت بــا ایــن حــال، ایــن درمــان ســاده 
مــی توانــد بــه جلوگیــری از ایجــاد عفونــت مجــدد کمــک کنــد.

کاهش باکتری های مضر در دهان

ــده اســیدهایی اســت کــه باعــث  ــره آب نمــک خنثــی کنن غرغ
ــر  ــن ام ــن، ای ــود بنابرای ــی ش ــان م ــا در ده ــری ه ــر باکت تکثی
بــه حفــظ تعــادل pH کمــک و ایــن همــان چیــزی اســت کــه 
ــد  ــل رش ــک مح ــد. آب نم ــی کن ــری م ــه جلوگی ــاری لث از بیم
باکتریهــا را از بیــن مــی بــرد و از گســترش عفونــت هــا )قارچــی( 
ــه  ــت و ب ــی اس ــت قارچ ــک عفون ــه ی ــس ک ــد کاندیدیازی مانن

ــد. ــد، محافظــت مــی کن ــه مــی کن ــو حمل دهــان و گل

پاکسازی راه بینی

یکــی از بهتریــن مــوارد بــرای پاکســازی راه هــای تنفســی ســر و 
قفســه ســینه، غرغــره آب نمــک اســت. غرغــره آب نمــک مخــاط 
جمــع شــده در مجــاری تنفســی و حفــره هــای بینــی را نــازک 
مــی کنــد. اگــر در اثــر ســرماخوردگی و یــا آلــرژی، بینــی شــما 
ــرای درمــان از آب نمــک  ــد، ب ــا آبریــزش بینــی داری گرفتــه و ی

بــرای قرقــره و شستشــوی بینــی اســتفاده نماییــد.

جرعه ای شفابخش

تسکین لوزه

لــوزه هــا دو بافــت تــوده ای هســتند کــه در پشــت گلــو قــرار 
ــی  ــب م ــی ملته ــت ویروس ــری و عفون ــر باکت ــد و در اث دارن
ــع  ــث مشــکل در بل ــوزه ممکــن اســت باع ــاب ل شــوند. الته
غــذا شــود و غرغــره کــردن بــا آب نمــک مــی توانــد بــه شــما 

در تســکین درد و ایــن عالئــم کمــک کنــد.

رفع یبوست

ــک  ــپوم را در ی ــک اس ــداری نم ــت مق ــان یبوس ــرای درم ب
ــد و  ــه نمایی ــه آن آب لیمــو اضاف ــرده و ب ــوان آب حــل ک لی
ــه درمــان یبوســت کمــک خواهــد  ــول ب ــن محل بنوشــید. ای

نمــود.

بهبود خون ریزی لثه و دندان درد

غرغــره آب نمــک خونریــزی و تــورم لثــه را کــه اولیــن عالئــم 
ــا هســتند، تســکین مــی  ــری ه ــه ناشــی از باکت بیمــاری لث
دهــد. شستشــوی دهــان بــا آب نمــک مــی توانــد بــه کاهــش 
التهــاب و مبــارزه بــا باکتــری هــا و همچنیــن بهبــود دنــدان 

درد کمــک مــی کنــد.

کاهش بوی بد دهان

اگــر از بــوی بــد دهــان رنــج مــی بریــد یکــی از درمــان هــای 
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ــای  ــری ه ــرا باکت ــره آب نمــک اســت زی ــر غرغ موث
موجــود در دهــان را کــه موجــب بــوی بــد دهــان مــی 

شــود را از بیــن مــی بــرد.

پسوریازیس و اگزما

آب نمــِک غنــی از مــواد معدنــی بــه مرطــوب شــدن 
پوســت و کاهــش قرمــزی پوســت کمــک و لکــه هــای 
ــاب  ــیده و الته ــام بخش ــده را التی ــته ش ــته پوس پوس
ــتفاده  ــد. در صــورت اس ــی ده پوســت را تســکین م
ــای  ــک دری ــت، نم ــرای پوس ــک ب ــواص آب نم از خ
ــا تشــت  ــه آب وان و ی ــا نمــک اپســوم را ب مــرده و ی
اضافــه نماییــد و حــدود ۱۵ دقیقــه بــدن خــود را در 

ــد. ــم اگزمــا کاهــش یاب ــا عالئ آن بخیســانید ت

رفع خستگی

ــوم  ــک اپس ــان نم ــا دو فنج ــتگی پ ــع خس ــرای رف ب
ــته  ــای خس ــد و پاه ــرم بریزی ــت آب گ ــک تش در ی
ــد. نمــک دارای  ــرار دهی ــاک خــود را در آن ق و دردن
منیزیــم اســت کــه بــه عملکــرد بهتــر عضــالت کمــک 

مــی کنــد.

درمان گرفتگی

ــه  ــد، ممکــن اســت ب ــا ورزش نمــوده ای اگــر در گرم
ــی را از  ــک فراوان ــات و نم ــاد مایع ــق زی ــل تعری دلی
ــبب  ــر س ــن ام ــد و ای ــت بدهی ــرق از دس ــق ع طری
ــا،  ــازو ه ــه خصــوص در ب ــای شــدید ب ایجــاد درد ه
شــکم و ماهیچــه ی ســاق پــا شــود. بــرای جلوگیــری 
از ایــن اتفــاق، یــک قاشــق چایخــوری نمــک در یــک 

ــد و بنوشــید. ــارم آب حــل کنی چه

درمان آفت و زخم دهان

هیــچ چیــز دردناکتــر از زخــم دهــان نیســت حتــی 
ــکل  ــما مش ــرای ش ــذا را ب ــوردن غ ــت خ ــن اس ممک
ــد  ــی توان ــک م ــا آب نم ــان ب ــازد. شستشــوی ده س
درد ناشــی از زخــم کانکــر )آفــت دهــان( را کاهــش 
داده و بــه شــما در بهبــود ســریع تــر آن کمــک کنــد. 
ــک  ــوری نم ــق چایخ ــک قاش ــار در روز ی ــن ب چندی
ــپس  ــرده، س ــل ک ــان آب ح ــم فنج ــک و نی را در ی
جرعــه جرعــه در دهــان قرقــره کــرده و آن را بیــرون 
ــم  ــت و زخ ــا آف ــد ت ــام دهی ــن کار را انج ــد. ای بریزی

ــد. دهــان بهبــود یاب

ــواب کار  ــان خ ــی زم ــنگین در نزدیک ــی س ــده غذای ــک وع ــوردن ی خ
ــنهاد  ــه پیش ــان تغذی ــم! کارشناس ــی مجبوری ــا گاه ــت ام ــتی نیس درس
ــل از  ــید و قب ــرم بنوش ــوان آب گ ــک لی ــرایطی ی ــن ش ــد در چنی می کنن

ــد. ــت دهی ــان فرص ــه بدنت ــی ب ــت کم ــیدن روی تخ دراز کش
ــان  ــبکی زندگی م ــه س ــته ب ــز وابس ــر چی ــش از ه ــا بی ــدن م ســالمتی ب
اســت و ســبک تغذیــه یکــی از مهم تریــن بخش هــای زندگــی اســت. مــا 
بایــد نظــم و زمان بنــدی را در مــورد عــادات غذایــی خــود رعایــت کنیــم. 
ــالمتی  ــکالت س ــی از مش ــه انبوه ــر ب ــد منج ــب می توان ــم نامناس هض
ــد  ــزی بای ــه چــه چی ــه دانســتن اینک ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ش

بخــورد و چقــدر بایــد خــورد مهــم اســت.

دوش گرفتن بعد از خوردن غذا، ممنوع
ــم  ــه هض ــا ب ــد ت ــه می کن ــده را احاط ــراف مع ــون اط ــذا، خ ــد از غ بع
ــر  ــدن تغیی غــذا کمــک کنــد و هنگامــی کــه حمــام می کنیــد، دمــای ب
می کنــد. بــرای بازگردانــدن بــدن بــه دمــای اولیــه خــود، خــون از ســطح 
معــده بــه ســطح پوســت منحــرف مــی شــود و ایــن تغییــر مســیر، منجــر 

ــود. ــدی آن می ش ــم و کن ــالل در هض ــه اخت ب
بعد از خوردن غذا ورزش نکنید

ــل  ــم را مخت ــد هض ــد رون ــذا می توان ــد از غ ــه بع ــدید بالفاصل ورزش ش
کنــد. ایــن کار ممکــن اســت باعــث تهــوع، درد معــده بــا شــکم و رفالکس 

اســید معــده یــا حتــی اســتفراغ شــود.
خوابیدن بماند برای وقتی دیگر

تمایــل بــه دراز کشــیدن بعــد از غــذا بســیار رایــج اســت. ایــن کار باعــث 
ــد و ســوزش ســر دل تشــدید  ــاال بیاین می شــود شــیره هــای گوارشــی ب
ــا ایــن حــال اگــر مجبــور شــدید در نزدیکــی زمــان خــواب غــذا  شــود ب
بخوریــد، یــک لیــوان آب گــرم بنوشــید و قبــل از دراز کشــیدن کمــی بــه 

بدنتــان فرصــت دهیــد.
نوشیدن آب، یک نه کوچک

ــید  ــن کار اس ــد. ای ــد می کن ــم را کن ــد هض ــذا رون ــیدن آب روی غ نوش
ــرای  ــد. ب ــل می کن ــذا را مخت ــم غ ــد هض ــرده و فرآین ــق ک ــده را رقی مع

ــا ســوپ انتخــاب مناســبی اســت. ــع عطــش، مصــرف ســاالد ی رف
خوردن میوه، یک نه بزرگ

ــد  ــرا می توان ــت زی ــر اس ــز مض ــی نی ــده غذای ــد از وع ــوه بع ــوردن می خ
ــد. ــش ده ــوه را کاه ــذی می ــواد مغ ــذب م ج

چای، قهوه و سیگار را بگذارید بعد از نیم ساعت
ــواد  ــی م ــذب برخ ــیگار در ج ــا س ــوه ی ــای، قه ــود در چ ــات موج ترکیب
ــه  ــد. البت ــاد می کنن ــالل ایج ــی اخت ــده غذای ــن از وع ــد آه ــذی مانن مغ
ــواد  ــن م ــرف ای ــه مص ــادت ب ــر ع ــت. اگ ــر اس ــه مض ــه همیش ــیگار ک س

ــد. ــام دهی ــا انج ــید ی ــذا بنوش ــه از غ ــا فاصل ــا را ب ــد آن ه داری

۶ کاری که هرگز نباید بعد از خوردن غذا 
انجام دهید
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برگزاری نهمین جلسه مجمع کانون بازنشستگان آجا

نهمیــن جلســه مجمــع کانــون آجــا بــا حضــور 
در   1401/۰۸/04 تاریــخ  در  مربــوط  نماینــدگان 
ــون شهرســتان تبریــز برگــزار گردیــد. در جلســه  کان
مذکــور پــس از تــالوت آیاتــی از قــرآن مجیــد، امیــر 
فرماندهــی محتــرم لشــگر ۲۱ و فرمانــده ارشــد آجــا 
ــدم  ــر مق ــن خی ــرقی ضم ــان ش ــتان آذربایج در اس
ــت و  ــورد اهمی ــع، در م ــدگان مجم ــه نماین ــه کلی ب
جایــگاه رفیــع بازنشســتگان ســخنرانی ایــراد نمونــد. 
ــون امیــر ســرتیپ  ســپس امیــر ریاســت محتــرم کان

علــی محبــی راد ضمــن خیــر مقــدم بــه نماینــدگان مجمــع در مــورد اقدامــات انجــام شــده از زحمــات و تــالش 
هــای هیئــت مدیــره و نماینــدگان مجمــع قدردانــی نمودنــد و در ادامــه نماینــدگان ســواالتی را مطــرح کــه پاســخ 
ــی ریاســت  ــر ســرتیپ ۲ ب احمــد اطالق ــد. ســپس امی ــه گردی ــون ارائ ــرم کان ــر ریاســت محت الزم توســط امی
محتــرم مجمــع ضمــن قدردانــی از زحمــات مجمــع بــا توجــه بــه پایــان یکســال مــدت ریاســت مجمــع کانــون 
بــر حســب اساســنامه مصــوب، رأی گیــری در مــورد انتخــاب رئیــس جدیــد مجمــع و بازرســان قانونــی و علــی 
البــدل را اعــالم نمودنــد . پــس از اخــذ آرا و شــمارش توســط رئیــس ســنی جلســه )جنــاب ســرهنگ شــکوهی( و 
ناظریــن مربــوط، امیــر ســرتیپ دوم  احمــد اطالقــی بــا کســب ۳۴ رأی مجــددًا بعنــوان رئیــس مجمــع انتخــاب 

شــدند
ــاب  ــا ۳۵ رأی و جن ــر ب ــی ف ــاس اعتصام ــاب ســرهنگ عب ــری شــد و جن ــورد انتخــاب بازرســین رأی گی در م
ســرهنگ حســن صبــوری بــا ۳۳ رأی و جنــاب ســرهنگ ابوالفضــل مهیمنــی بــا ۲۹ رأی بعنــوان بازرســین اصلــی 
ــد.  ــوارد مطروحــه دســتور کار را بررســی و مصــوب نمودن ــه جلســه م ــدل انتخــاب شــدند و در ادام ــی الب و عل

جلســه مذکــور در ســاعت ۱۳:۰۰بــه پایــان رســید.

برگزاری بیست و سومین جلسه هیئت مدیره کانون آجا

بیســت و ســومین جلســه هیئــت مدیــره کانــون بازنشســتگان آجــا در تاریــخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳در کانون بازنشســتگان 
ــز برگــزار گردید .  تبری

ــره ) امیــر ســرتیپ ۲  ــا تــالوت آیاتــی چنــد از کالم ا… آغــاز و ســپس ریاســت محتــرم هیئــت مدی جلســه ب
بازنشســته محمــد علــی مــرادی ( ضمــن خیــر مقــدم بــه حاضریــن 
ــت  ــی هیئ ــورد بررس ــرح و م ــتور کار را مط ــوارد دس ــه م در جلس
مدیــره قــرار گرفــت . در جلســه مذکــور قائــم مقــام کانــون ) امیــر 
ســرتیپ دوم بازنشســته ضرغــام ایرانمهــر ( نیــز حضــور داشــتند کــه 
ــن  ــر ، آخری ــنه الغدی ــرض الحس ــدوق ق ــرد صن ــا عملک ــه ب در رابط
ــاده یکــم اساســنامه و  ــای در حــال احــداث ، م ــروژه ه ــت پ وضعی
ســایر مــوارد مطروحــه توضیحاتــی را ارائــه نمودنــد . جلســه مذکــور 

ــه پایــان رســید ــا ذکــر صلــوات ب در ســاعت : ۱۳:۳۰ب
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حضور اعضاء شورای قرارگاه تابان در کانون بازنشستگان آجا

بیســتمین جلســه شــورای قــرارگاه تابــان در تاریــخ 1401/7/19بــا حضــور ســردار فرمانــده قــرارگاه تابــان، رؤســای 
ــیج  ــازمان بس ــس س ــردار رئی ــلح، س ــای مس ــتگی نیروه ــازمان بازنشس ــس س ــلح، رئی ــای مس ــای نیروه کانون ه
پیشکســوتان و عناصــری از دفتــر سیاســتگذاری، حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس و مؤسســه تحقیقات 

پژوهشــی و کاربــردی در محــل کانــون بازنشســتگان آجــا تشــکیل گردیــد.
ایــن جلســه بــا تــالوت آیاتــی چنــد از کالم اهلل مجیــد و پخــش ســالم خاصــه امــام رضــا )ع( و کلیــپ تشــریف 
فرمایــی امیــر فرماندهــی محتــرم کل ارتــش در کانــون آغــاز شــد و در ادامــه جلســه، امیــر ریاســت محتــرم کانــون 
آجــا ضمــن خیــر مقــدم بــه حاضریــن در جلســه، در مــورد تاریخچــه کانــون و نقــش کانــون در ارتقــاء منزلــت 
و معیشــت بازنشســتگان و همچنیــن از توجــه خــاص و مســاعدت هــای بــی دریــغ امیــر فرماندهــی محتــرم کل 
ارتــش مطالبــی را ارائــه نمودنــد. ســپس جلســه وارد بررســی دســتور کار مربوطــه گردیــد و در ســاعت ۱۰:۳۰ بــا 

ذکــر صلــوات بــه پایــان رســید.

انتصاب رئیس جدید کانون بازنشستگان استان فارس

ــگان  ــا حضــور فرماندهــان ی ــخ 1401/۰۷/28 ب ــارس در تاری ــون ب اســتان ف ــد کان ــه رئیــس جدی مراســم معارف
ــدادی از  ــای مســلح اســتان، رئیــس ســاتای اســتان و تع ــای نیروه ــون ه ــای مســتقر در شــیراز، رؤســای کان ه
ــد.  ــوم و فنــون نظامــی مرکــز پیــاده برگــزار گردی ــاالر امــام مرکــز آمــوزش عل پیشکســوتان گرامــی در محــل ت
ــا تــالوت آیاتــی چنــد از قــرآن مجیــد آغــاز گردیــد ابتــدا امیــر ســرتیپ ۲ بازنشســته  در جلســه مذکــور کــه ب

ــد. ــه نمودن ــه گــودرزی ضمــن خیــر مقــدم، گزارشــی از فعالیــت هــای انجــام شــده را ارائ حشــمت ال
ــن  ــوطی ضم ــخنان مبس ــی س ــر( ط ــام ایرانمه ــته ضرغ ــرتیپ ۲ بازنشس ــر س ــون )امی ــام کان ــم مق ــپس قائ س
برشــماری اقدامــات بنیادیــن کــه توســط امیــر ریاســت محتــرم کانــون آجــا در رابطــه بــا احــداث دهکــده ســالمت، 
ــروژه هــای در حــال  ــن وضعیــت پ ــان، آخری ــروژه یکصــد واحــدی چلنــدر، مجتمــع اداری رفاهــی کرم اتمــام پ

ــکا،  ــازمان ات ــل س ــر عام ــا مدی ــزاری جلســاتی ب ســاخت، برگ
ــدگان  ــا نماین ــات ب ــران، جلس ــهید و ایثارگ ــاد ش ــس بنی رئی
ــژه  ــت وی ــاص و عنای ــه خ ــالمی و توج ــورای اس ــس ش مجل
امیــر فرماندهــی محتــرم کل آجــا بــه کانــون و پیشکســوتان، 
ــد و  ــکر نمودن ــودرزی تش ــر گ ــای امی ــالش ه ــات و ت از زحم
ایشــان را بعنــوان مشــاور ریاســت کانــون آجــا در اســتان هــای 
ــن  ــد و همچنی ــی نمودن ــتان معرف ــارس و خوزس ــان، ف اصفه
ــژاد را  ــادار دوم بازنشســته ســید محســن سیاســی ن امیــر دری
ــی  ــارس معرف ــتان ف ــتگان اس ــون بازنشس ــس کان ــوان رئی بعن
ــاب ســرهنگ بازنشســته  ــن مراســم جن ــً در ای ــد. ضمن نمودن
ــام را  ــم مق ــر قائ ــون امی ــی کان ــس بازرس ــج رئی ــد اولن محم

ــد. همراهــی مــی کردن
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )تبریز(

فعالیتهای انجام شده کانونهای استان
1-عیــادت رئیــس کانــون از 3 نفــر از بازنشســتگان بیمــار در منــزل در مورخــه 1401/6/23 و دلجویــی و تجلیــل 

از آنــان بــا اعطــاء هدایــا
ــش  ــی در همای ــگ تحمیل ــده دوران جن ــتگان رزمن ــر از بازنشس ــراه 110 نف ــه هم ــون ب ــس کان ــرکت رئی 2- ش
ــام  ــرت ام ــی حض ــات مصل ــالن اجتماع ــل س ــه 1401/6/30 در مح ــوتان در مورخ ــم از پیشکس ــل و تکری تجلی

ــدس ــاع مق ــه دف ــبت گرامیداشــت هفت ــه مناس ــز ب ــی )ره( تبری خمین
3-برگــزاری مراســم ضیافــت ناهــار توســط ســاتای اســتان در راســتای تجلیــل از فرماندهــان و پیشکســوتان بــا 
دعــوت از 72 نفــر از اعضــاء کانــون در مورخــه 1401/7/6 در محــل هتــل پــارس ائــل گلــی تبریــز بــه مناســبت 
ــاع مقــدس و همچنیــن دعــوت از 20 نفــر از پیشکســوتان در مراســم ضیافــت شــام توســط ســازمان  هفتــه دف

حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس در محــل اســتانداری آذربایجــان شــرقی در مورخــه 1401/7/6 
4- برگــزاری مراســم ضیافــت شــام توســط ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان بــا دعــوت 
از 15 نفــر از بازنشســتگان رزمنــده دفــاع مقــدس در مورخــه 1401/7/7 در محــل پــارک مــوزه شــمیم پایــداری 

تبریــز و تجلیــل و قدردانــی از پیشکســوتان مدعــو در مراســم 
5- شــرکت رئیــس کانــون در کمیســیون بازنشســتگان نیازمنــد )طــرح رضــوان( بــا دعــوت رســمی ســاتای اســتان 
و بــا حضــور رؤســای کانونهــای نیروهــای مســلح و مســئولین ذیربــط در مورخــه 1401/7/19 و بررســی و تصمیــم 

گیــری در خصــوص 9 فقــره پرونــده نفــرات نیازمنــد
ــت مصــوب  ــا قیم ــای 6/29/ و 1401/7/9 ب ــی در تاریخه ــد برزیل ــرغ منجم ــن م ــدار 4 ت ــع مق ــه و توزی 6- تهی

ــون ــی مصــرف کان توســط فروشــگاه تعاون
میانــه  بازنشســتگان شهرســتان  کانــون  مســئولین   -7
ــه  ــده در مورخ ــوتان رزمن ــی از پیشکس ــراه جمع ــه هم ب
1401/6/31 در صبحــگاه مشــترک پــادگان میانــه و مراســم 
ســان و رژه هفتــه دفــاع مقــدس بــا حضــور مقامات لشــکری 
ــد و در خاتمــه مراســم از  ــه شــرکت نمودن و کشــوری میان
جمعــی از پیشکســوتان و جانبــازان و آزادگان آجــا بــا اعطــاء 

ــد. ــه عمــل آوردن ــی ب ــی تجلیــل و قدردان هدایای

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )مرند(

اهم اقدامات کانون
ــازان  ــل از پیشکســوتان و جانب ــم و تجلی ــه منظــور تکری ــاع مقــدس و ب ــه دف ــه مناســبت گرامیداشــت هفت 1-ب
رزمنــده دوران جنــگ تحمیلــی، مراســمی بــا حضــور فرمانــدار، امــام جمعــه ، فرماندهــان نظامــی و رؤســای ادارات 
و جمــع کثیــری از یــادگاران دفــاع مقــدس در مورخــه 1401/7/12 در محــل حســینیه مصــالی شهرســتان مرنــد 
برگــزار گردیــد و از 5 نفــر از ایثارگــران و جانبــازان آجــا بــا معرفــی کانــون بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه 

تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. 
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی )ارومیه(

فعالیتهای کانونهای استان در شهریور و مهر ماه 1401
1-برگــزاری ضیافــت شــام و تجلیــل و تکریــم از 53 نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون )فرماندهــان دوران دفــاع 
مقــدس ( همــراه بــا اعطــاء هدایــا بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر 

ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان بــا محوریــت ســاتای اســتان
2- دیــدار و عیــادت از 5 نفــر از اعضــای کانــون بســتری در بیمارســتانهای ارومیــه بــا اعطــاء هدایــا توســط ســاتای 

اســتان بــا محوریــت کانــون ارومیــه و بــا حضــور مدیــر کل محتــرم ســاتا و ســابای اســتان
3- اعــزام 8 نفــر از جانبــازان بــاالی 30 ٪ تحــت پوشــش بــه تــور ســیاحتی بنــدر انزلــی بــه مناســبت هفتــه دفــاع 

مقــدس توســط ســاتای اســتان و بــا محوریــت کانــون
ــا 5 نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد در  4- دیــدار امیــر فرماندهــی محتــرم قــرارگاه منطقــه ای شــمالغرب نزاجــا ب

محــل کانــون و تجلیــل از ایــن عزیــزان بــا اهــداءکارت هدیــه 
5- برگــزاری مســابقات تیرانــدازی مابیــن اعضــاء پیشکســوت کانونهــای نیروهــای مســلح اســتان در رشــته تفنــگ 

بــادی و طپانچــه بــادی بــا محوریــت کانــون ارومیــه و اهــداء جوایــز بــه نفــرات برتــر مســابقات بشــرح ذیــل:
الــف: در بخــش انفــرادی تفنــگ بــادی آقــای یحیــی حســین پــور از کانــون آجــا کســب مقــام اول و آقــای علــی 

رادپــور از کانــون آجــا کســب مقــام دوم
ب: در بخش طپانچه بادی آقای مجید عبدالهی از کانون آجا کسب مقام دوم

6-تهیــه و توزیــع مقــدار 5 تــن برنــج تایلنــدی و 400 کیلــو گوشــت گوســفندی مــا بیــن اعضــاء کانــون بــه قیمــت 
لتی  و د

7- برگــزاری همایــش پیــاده روی خانوادگــی توســط کانون شهرســتان خوی بــه اســتعداد 70 خانواده پیشکســوتان 
ــی صــرف  ــر و پذیرای ــً 200 نف ــواده جمع ــه اســتعداد 52 خان ــدوآب ب ــون شهرســتان میان ــر و کان ــً 280 نف جمع

ــهدا  ــزه سیدالش ــکر 21 حم ــرم لش ــی محت ــر فرمانده ــت امی ــون در معی ــس کان ــه 1401/7/12 رئی 2- در مورخ
ــا امیــر ســرتیپ دوم بازنشســته محمدرضــا  و فرماندهــی تیــپ 321 متحــرک هجومــی مرنــد و هیئــت همــراه ب

ــد.  ــدار و عیــادت نمودن ــد در منــزل دی رنجبــر کــه اخیــرا در بیمارســتان بســتری بودن
3- رئیــس کانــون بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان در مورخــه 1401/7/19 بــا پیشکســوت ایثارگــر ســتوانیکم 
بازنشســته احمــد جبرائیلــی بــا 3975 روز ســابقه خدمــت در مناطــق جنگــی و 2920 روز خدمــت اداری منطقــه 
عملیاتــی و از ایثارگــران بنــام و یــادگاران دفــاع مقــدس بســتری در بیمارســتان دیــدار و عیــادت نمــوده، ضمــن 
احوالپرســی و دلجویــی و پیگیــری رونــد درمــان مشــارالیه، از زحمــات و ایثارگری هــا و فداکاریهایشــان در دوران 

جنــگ تحمیلــی تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. 
ــاالی ٪30  ــازان ب ــر از جانب ــه 1401/7/15 ، 15 نف ــتان، در مورخ ــتگی ن.م اس ــی اداره بازنشس ــا هماهنگ 4- ب
دفــاع مقــدس بــه همــراه خانــواده محترمشــان )جمعــً 30 نفــر( بــه اردوی 3 روزه بندرانزلــی اعــزام و در مجتمــع 

و  اســکان  ســپیدکنار 
قــرار  پذیرایــی  مــورد 

گرفتنــد.
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صبحانــه و اهــدای 17 دســت لبــاس ورزشــی بــه نفــرات برتــر
ــه  ــری و معارف ــم باق ــتوانیکم بازنشســته کری ــدوآب س ــا میان ــون بازنشســتگان آج ــم کان ــس قدی ــع رئی 8- تودی
رئیــس جدیــد کانــون ســروان بازنشســته حســن کوچــه میدانــی بــا حضــور رئیــس کانــون اســتان و نماینــده ســاتا

کانون بازنشستگان استان اردبیل )اردبیل(

تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس
ــا هماهنگــی ســازمان تأمیــن  ــاع مقــدس ب مراســم ضیافــت ناهــار و تجلیــل از پیشکســوتان رزمنــده دوران دف
اجتماعــی ن.م اســتان و کانونهــای آجــا، فراجــا و ســپاه اســتان اردبیــل در مورخــه 1401/7/12 در شهرســتان 
ــای  ــات و ایثارگریه ــی از زحم ــاء هدایای ــا اعط ــار، ب ــی ناه ــن پذیرای ــه ضم ــد ک ــزار گردی ــهر برگ ــکین ش مش

ــد. ــل آوردن ــه عم ــی ب ــل و قدردان ــدس تجلی ــاع مق ــازان و آزادگان دف ــوتان، جانب پیشکس

تخفیفات ویژه استفاده از مراکز آبگرم درمانی سرعین
برابــر اعــالم کانــون بازنشســتگان شهرســتان اردبیــل، رئیــس کانون طــی مالقاتی بــا فرمانــدار محترم و مســئولین 
مراکــز آبگــرم درمانــی، رویــال پــارک ایرانیــان و ارشــاد شهرســتان ســرعین، موفــق بــه عقــد قــرارداد اختصــاص 
ــوتان  ــذا پیشکس ــت. ل ــده اس ــا گردی ــوتان آج ــه پیشکس ــی ب ــرم درمان ــز آبگ ــتفاده از مراک ــژه اس ــات وی تخفیف
ارجمنــد جهــت بهره منــدی از تخفیفــات یــاد شــده مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه کانــون بازنشســتگان شهرســتان 

ــد.  ــه عمــل آوردن اردبیــل، هماهنگی هــای الزم را ب

کانون بازنشستگان استان اصفهان )اصفهان(

فعالیتهای کانونهای استان در شهریور ماه 1401
الف: کانون اصفهان
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کانون بازنشستگان استان البرز )کرج(

بزرگداشت هفته دفاع مقدس
ــا تعامــل و حمایتهــای اســتاندار محتــرم و ریاســت محتــرم ســازمان حفــظ  کانــون بازنشســتگان اســتان البــرز ب
آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان و بــه منظــور تجلیــل از ایثارگریهــا و فداکاریهــای پیشکســوتان غیــور 

1-دیــدار بــا 120 نفــر از پیشکســوتان، مســتمری بگیــران و وظیفــه بگیــران تحــت پوشــش در منــزل بــا اهــداء 
لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و رســیدگی بــه مشــکالت ایــن عزیــزان

2-عیــادت از 9 نفــر از بیمــاران بســتری در بیمارســتان 577منطقــه ای اســتان و قدردانــی از آنــان بــا اعطــاء لــوح 
تقدیــر، هدیــه و شــیرینی 

ــاع مقــدس  ــادگاران 8 ســال دف 3- شــرکت 40 نفــر از پیشکســوتان رزمنــده در مراســم تجلیــل سراســری از ی
در مورخــه 1401/6/31 در محــل ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای 
دفــاع مقــدس اســتان بــه مناســبت گرامــی داشــت هفتــه دفــاع مقــدس. 
و همچنیــن شــرکت جمعــی از پیشکســوتان در مراســم ســان و رژه 

ــه 1401/6/31 ــان در مورخ ــتان اصفه شهرس

ب: کانون شهرضا
ــا  ــزان ب ــن عزی ــل از ای ــزل و تجلی ــر از پیشکســوتان و مســتمری بگیران تحــت پوشــش در من ــا 9 نف ــدار ب 1-دی

ــه مشــکالت مطروحــه ــوح تقدیــر و کارت هدیــه و رســیدگی ب اهــداء ل
2- تقدیــر از 2 نفــر از پیشکســوتان توســط امیــر فرماندهــی محتــرم گــروه 22 توپخانــه بــا اهــداء لــوح تقدیــر و 

کارت هدیــه 
3- سخنرانی 5 نفر از بازنشستگان در مدارس و مساجد به مناسبت هفته دفاع مقدس

4- انتخــاب رئیــس کانــون آجــا شــهرضا بــا اکثریــت آرا بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت تعاونــی ســهام 
عدالــت شــهرضا 

پ: کانون شاهین شهر
از  نفــر   18 بــا  کانــون  مســئولین 
ــه  ــتمری بگیران و وظیف ــوتان، مس پیشکس
ــدار  ــزل دی ــون در من ــو کان ــران عض بگب
ــی و  ــی و دلجوی ــن احوالپرس ــوده، ضم نم
ــکالت  ــت ها و مش ــه درخواس ــیدگی ب رس

ــد. ــان گردی ــم حضورش ــود تقدی ــاد ب ــم ی ــه رس ــی ب ــزان، هدایای ــن عزی ای
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کانون بازنشستگان استان تهران )بومهن(

مراسم تجلیل از پیشکسوتان
ــر از پیشکســوتان  ــا دعــوت از 50 نف ــاع مقــدس، مراســم ضیافــت ناهــار ب ــه دف ــه مناســبت گرامیداشــت هفت ب
گرانقــدر بــه همــراه خانــواده محترمشــان در مورخــه 1401/7/14 و بــا حضور امیر ســرتیپ دوم بازنشســته حســنلو 
ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان اســتان تهــران در تــاالر اللــه شهرســتان پردیــس برگــزار گردیــد. در ایــن 
مراســم ضمــن عــرض خیــر مقــدم توســط ریاســت کانــون اســتان تهــران و کانــون بومهــن بــه مدعویــن از زحمات 

و ایثارگری هــای پیشکســوتان 
ــل و  ــدس تجلی ــاع مق دوران دف

قدردانــی بــه عمــل آمــد. 

نیروهــای مســلح در دوران جنــگ تحمیلــی، نســبت بــه برگــزاری مراســم گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس اقــدام 
و فعالیتهــای انجــام شــده در مراســم بشــرح ذیــل اعــالم گردیــد.

ــا  ــاع مقــدس در ســطح اســتان ب ــاز و آزاده دوران دف ــزان ایثارگــر، جانب ــر عزی ــی از 280نف 1- تجلیــل و قدردان
ــه  ــر و کارت هدی ــوح تقدی اعطــاء ل

2- برگزاری مراسم پیاده روی خانوادگی با شرکت 250 نفر از پیشکسوتان ارجمند
3- برگــزاری مســابقات ورزشــی بیــن اســتانی پیشکســوتان بــا شــرکت 21 نفــر از اســتانهای البــرز، قزویــن و قــم 

در رشــته هــای پینگ پنــگ، دارت و شــطرنج
4- برگزاری مراسم ضیافت شام جهت خانواده های گرانقدر پیشکسوتان به تعداد 250 نفر 

کانون بازنشستگان استان تهران )شهریار(

مراسم ضیافت ناهار
بــه مناســبت هفتــه وحــدت مراســم ضیافــت ناهــار توســط کانــون بازنشســتگان شهرســتان شــهریار بــا دعــوت 
ــر( در  ــً 340 نف ــان )مجموع ــواده محترمش ــون و خان ــو کان ــتمری بگیران عض ــوتان و مس ــر از پیشکس از 100 نف
مورخــه 1401/7/18 در محــل تــاالر بــاغ گیــالس شــهریار بــا حضــور امیــر دریــادار دوم انصــاری معاونــت محتــرم 

هماهنــگ کننــده کانــون آجــا و امیــر ســرتیپ دوم حســنلو رئیــس کانــون 
بازنشســتگان اســتان تهــران و جنــاب آقــای احمــدی و موســوی و حــاج آقا 
میدانــی نماینــدگان اداره بازنشســتگی ن.م اســتان تهــران برگــزار گردیــد. 
ــون شــهریار  در ایــن مراســم ضمــن عــرض خیرمقــدم توســط رئیــس کان

ــاد  ــای ش ــه ه ــرای برنام و اج
ــری  ــی و هن ــوع فرهنگ و متن
وشــیرنی  میــوه  پذیرایــی  و 
و صــرف ناهــار، از زحمــات 
پیشکســوتان  فداکاریهــای  و 
ــه عمــل  ــی ب تجلیــل و قدردان

ــد.  آوردن
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کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی )مشهد(

فعالیتهای کانونهای استان
1-بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و بــه منظــور تجلیــل و تکریــم بازنشســتگان رزمنــده و ایثارگــر 
ــازان و  ــوتان ، جانب ــر از پیشکس ــش از 500 نف ــور بی ــا حض ــام ب ــت ش ــم ضیاف ــی ، مراس ــگ تحمیل دوران جن
آزادگان دوران دفــاع مقــدس در مورخــه 1401/7/12 در شهرســتان مشــهد برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم امیــر 
فرماندهــی محتــرم قــرارگاه شمالشــرق آجــا در ســخنانی از پیشکســوتان گرانقــدر تجلیــل و ســپس امیــر ســرتیپ 
بازنشســته تــارخ بــه بیــان خاطراتــی از دفــاع مقــدس و حماسه ســازیهای رزمنــدگان آجــا پرداختنــد و در خاتمــه 

مراســم پــس از صــرف شــام بــه کلیــه عزیــزان حاضــر هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم گردیــد. 
2-همایــش بــزرگ راهپیمایــی خانوادگــی بازنشســتگان نیروهــای مســلح شهرســتان قوچــان بــا محوریــت کانــون 
آجــا قوچــان در مورخــه 1401/6/29 بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس بــا شــرکت 1300 نفــر )600 نفــر ارتــش، 
350 نفــر فراجــا، 350 نفــر ســپاه( در میــدان دفــاع مقــدس قوچــان برگــزار و پــس از صــرف صبحانــه تهیــه شــده 
توســط فرماندهــی محتــرم تیــپ 277 متحــرک هجومــی، جوایــزی بــه قیــد قرعــه بــه شــرکت کننــدگان اهــدا 

گردیــد.
ــه همــراه مســئولین اداره بازنشســتگی  ــون قوچــان ب همچنیــن پــس از خاتمــه همایــش راهپیمایــی، رئیــس کان
اســتان بــا 2 نفــر آزاده و جانبــاز عضــو کانــون دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از آنــان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.

ــوت  ــواده پیشکس ــا خان ــتان ب ــتگی ن.م اس ــی اداره بازنشس ــا هماهنگ ــاد ب ــتان تایب ــون شهرس ــئولین کان 3- مس
مرحــوم چوپانــی در منــزل دیــدار نمــوده ضمــن عــرض تســلیت و دلجویــی از آنــان، هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر 

ــد.  ــم حضورشــان گردی ــه تقدی و کارت هدی
ــاز حســین  ــواده مرحــوم جانب ــا خان ــون شهرســتان ســبزوار در تاریخهــای 29 و 1401/6/30 ب 4- مســئولین کان
بــالش آبــادی و مرحــوم مجتبــی بیــدی در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن عــرض تســلیت و دلجویــی، بــا اعطــاء لــوح 

تقدیــر و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان تجلیــل بــه عمــل آوردنــد. 

کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی )بجنورد(

اهم فعالیتهای کانون در شهریور و مهر ماه 1401 و هفته دفاع مقدس
1- مســئولین کانــون شهرســتان بجنــورد در معیــت مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان از مورخــه 6/6/ الــی 6/20/ 
و 1401/7/24 بــه مناســبتهای مختلــف بــا 21 نفــر از عزیــزان پیشکســوت و مســتمری بگیر عضــو کانــون ســاکن 
بجنــورد در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی و اســتماع مشــکالت آنــان، هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و 

کارت هدیــه بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
2-برگــزاری مســابقات ورزشــی در رشــته های پیــاده روی، طنــاب کشــی، پرتــاب حلقــه، بــازی  لنــگ، فوتســال و 
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کوهنــوردی بیــن پیشکســوتان ورزش دوســت در مورخــه 1401/6/9 و اعطــاء جوایــز بــه نفــرات رتبــه هــای برتــر
3- دیــدار بــا 4 نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد ســاکن شهرســتان شــیروان توســط مســئولین کانــون بــه همــراه 
مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان در مورخــه 1401/6/8 و تجلیــل و قدردانــی از آنــان بــا اعطــای لــوح تقدیــر و 

کارت هدیــه 
4- مســئولین کانــون بازنشســتگان بــه اتفــاق مدیــر کل محتــرم اداره تأمیــن اجتماعــی ن.م اســتان در مورخــه 
ــرا  ــه مناســبت ف ــی ســاکن شهرســتان اســفراین ب ــگ تحمیل ــر از پیشکســوتان دوران جن ــا 4 نف 1401/6/24 ب
رســیدن هفتــه دفــاع مقــدس در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی و دلجویــی، از زحمــات و ایثارگری هــای 

ایــن عزیــزان، بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. 
5- بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس، همایــش سراســری تجلیــل از پیشکســوتان جهــاد و مقاومــت 
در دوران دفــاع مقــدس در مورخــه 1401/6/30 در محــل ســالن همایــش فرهیختــگان دانشــگاه آزاد شهرســتان 
بجنــورد بــا حضــور مقامــات لشــکری و کشــوری اســتان و مســئولین کانــون بازنشســتگان و جمعی از پیشکســوتان 
ــا اعطــاء  ــون ب ــد کــه پــس از ســخنرانی و پذیرایــی، از 20 نفــر از پیشکســوتان رزمنــده عضــو کان برگــزار گردی

هدایایــی تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
ــون و جمعــی از پیشکســوتان در مراســم رژه 31 شــهریور نیروهــای مســلح اســتان و  6- شــرکت مســئولین کان

ــاالر صــدف ارتــش ــون در جلســه اعضــای شــورای تأمیــن اســتان در محــل ت همچنیــن شــرکت رئیــس کان
7- شــرکت مســئولین کانــون و جمعــی از پیشکســوتان بــه همــراه خانــواده محترمشــان در مراســم پیــاده روی 

نیروهــای مســلح اســتان در مورخــه 1401/6/31 و اهــداء هدایایــی بــه شــرکت کننــدگان در خاتمــه مراســم 
8- رئیــس کانــون باتفــاق مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان در مورخــه 1401/7/9 بــا امیر ســرتیپ دوم بازنشســته 
ــای  ــات و ایثارگری ه ــی از زحم ــا اعطــاء هدایای ــدار و ب ــدس دی ــاع مق ــه دف ــه مناســبت هفت ــرور ب حســن خارپ

ایشان در دوران جنگ تحمیلی تجلیل گردید.
9- بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس و روز ســالمندان، مراســم ضیافــت 
ــال  ــوت 8 س ــان پیشکس ــژه فرمانده ــای وی ــط مقدمی ه ــش خ و همای
دفــاع مقــدس در مورخــه 1401/7/10 توســط ســاتای اســتان در محــل 
تــاالر اللــه شهرســتان بجنــورد بــا حضــور کلیــه بازنشســتگان نیروهــای 
مســلح اســتان بــا ســخنرانی اســتاندار محتــرم برگــزار و پــس از صــرف 

ناهــار بــه 54 نفر از پیشکســوتان و ســالمندان 
8 ســال دفــاع مقــدس کانــون آجــا جوائــزی 

اهــداء گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان زنجان 

اهم اقدامات کانون 
ــی  ــه هماهنگ ــه 1401/6/19 در جلس ــون در مورخ ــس کان ــان، رئی ــی زنج ــپ 216 زره ــوت تی ــه دع ــا ب 1-بن
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بــا حضــور مســئولین لشــکری و کشــوری اســتان در اتــاق توجیــه تیــپ مذکــور 

ــد. ــری ش ــو و تصمیم گی ــدس گفتگ ــاع مق ــه دف ــزاری مراســم هفت شــرکت و در خصــوص برگ
ــاد و  ــوتان جه ــل از پیشکس ــم تجلی ــی در مراس ــگ تحمیل ــده دوران جن ــوتان رزمن ــر از پیشکس ــزام 10 نف 2-اع
مقاومــت در دوران دفــاع مقــدس در مورخــه 1401/6/30 در محــل ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع 

مقــدس اســتان
3- همایــش بــزرگ حماســه ســازان دفــاع مقــدس توســط ســتاد بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس شهرســتان ابهــر 
در مورخــه 1401/7/7 بــا حضــور مســئولین کانــون و جمــع کثیــری از پیشکســوتان رزمنــده جنــگ تحمیلــی در 
ــاع  ــازان، ایثارگــران و آزادگان دوران دف ســالن اجتماعــات 9 دی شــهرداری ابهــر برگــزار و از پیشکســوتان، جانب

مقــدس تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. 
ــداهلل خلفــی در  ــاز عب ــده جانب ــا پیشکســوت رزمن ــر در مورخــه 1401/7/19 ب ــون شهرســتان ابه 4- رئیــس کان
کانــون دیــدار و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایثارگریهــای نامبــرده در دوران جنــگ تحمیلــی تجلیــل 

و تقدیــر گردیــد.
ــدر،  ــام شــامخ پیشکســوتان گرانق ــه مق ــادن ب ــه منظــور ارج نه ــه وحــدت و ب ــه مناســبت گرامیداشــت هفت 5-ب
مراســم ضیافــت ناهــار بــا دعــوت از 246نفــر از بازنشســتگان نیروهــای مســلح شهرســتان ابهــر بــه همــراه خانــواده 
محترمشــان و بــا حضــور جمعــی از مســئولین شهرســتان ابهــر در مورخــه 1401/7/25 در محــل تــاالر دهکــده 
پــارس برگــزار گردیــد و در خاتمــه مراســم بــه 12 نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون هدایایــی بــه رســم یــاد بــود 

اعطــاء گردیــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی )بیرجند(

همایش پیاده روی خانوادگی
ــا  ــون آجــا ب ــاده روی خانوادگــی پیشکســوتان کان ــش پی ــاع مقــدس، همای ــه دف ــه مناســبت گرامیداشــت هفت ب
حضــور 500 نفــر در مورخــه 1401/7/7 بــا مدیریــت قــرارگاه تابــان مرکــز آمــوزش 04 بیرجنــد از تقاطــع بلــوار 
پیامبراعظــم و ورودی بنــددره بــه مســافت 5 کیلومتــر برگــزار گردیــد و مراســم پــس از صــرف صبحانــه و اهــداء 

جوایــز بــه 20 نفــر از شــرکت کننــدگان بــه قیــد قرعــه خاتمــه یافــت. 
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کانون بازنشستگان استان سمنان )سمنان(

فعالیتهای کانونهای استان در هفته دفاع مقدس 
ــون بهمــراه 50 نفــر از پیشکســوتان رزمنــده  ــاع مقــدس، مســئولین کان ــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دف 1-ب
ــار و نشــر  ــظ آث ــاد حف ــدس در محــل بنی ــاع مق ــل از پیشکســوتان دف ــم تجلی ــی در مراس ــگ تحمیل دوران جن
ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان در مورخــه 1401/6/30 شــرکت نمــوده و در خاتمــه مراســم از کلیــه نفــرات بــا 

ــد. ــی و تجلیــل بعمــل آوردن ــا قدردان ــر و هدای ــوح تقدی اهــداء ل
ــاع مقــدس  ــه دف ــی بزرگداشــت هفت ــون و جمعــی از بازنشســتگان ایثارگــر در مراســم خاطره گوی 2-رئیــس کان
بــا حضــور جمــع کثیــری از رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس و مســئولین لشــکری و کشــوری اســتان در ســالن 
اجتماعــات شــرکت توزیــع بــرق اســتان شــرکت نمــوده و رئیــس کانــون ســمنان ضمــن تشــریح عملکــرد نیروهای 
مختلــف ارتــش در دوران دفــاع مقــدس، خاطــره ای از زمــان جنــگ را بیــان نمــود کــه مــورد اســتقبال حاضریــن 

قــرار گرفــت.
3- مســابقه تیرانــدازی بــا کلــت بــا شــرکت 6 نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون و جمعــی از بازنشســتگان ســایر 
نیروهــا در مورخــه 1401/6/29 در میــدان تیــر مرکــز آمــوزش پدافنــد هوایــی ســمنان برگــزار گردیــد کــه دو نفــر 

از اعضــاء کانــون موفــق بــه کســب رتبــه هــای اول و دوم گردیــده کــه هدایایــی بــه نفــرات برتــر اعطــاء گردیــد.
4- بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه وحدت، مراســم ضیافت شــامی توســط ســاتای اســتان در مورخــه 1401/7/19 
ــواده پیشکســوتان آجــا در ســالن مجلــل حــاج رحیــم شهرســتان ســمنان برگــزار شــد کــه  ــا حضــور 22 خان ب

ضمــن اجــرای برنامــه هــای شــاد و مفــرح و صــرف شــام، جوایــزی بــه مدعویــن تقدیــم گردیــد.
ــرز  ــال ســنگ الب ــادن زغ ــش شــرکت مع ــالن همای ــای مســلح در س ــران نیروه ــل از ایثارگ ــم تجلی 5- در مراس
ــاع  ــاز دوران دف ــده و جانب ــر از پیشکســوتان رزمن ــاهرود در مورخــه 1401/6/30 از 50 نف ــتان ش ــرقی شهرس ش

ــد. ــه عمــل آوردن ــر ب مقــدس آجــا تجلیــل و تقدی
6- مراســمی بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و تجلیــل از پیشکســوتان رزمنــده نیروهــای مســلح 
ــو  ــوتان عض ــر از پیشکس ــزار و از 30 نف ــاهرود برگ ــتان ش ــر شهرس ــاالر کوث ــل ت ــه 1401/7/10 در مح در مورخ

کانــون بــا تقدیــم هدایایــی قدردانــی گردیــد.
ــم  ــه1401/7/10 در مراس ــار در مورخ ــتان گرمس ــون شهرس ــس کان 7- رئی
تجلیــل از پیشکســوتان بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در 
محــل کارخانجــات شــهید عارفــی فجــر 2 )وزارت دفــاع( شهرســتان آرادان 
در خصــوص چگونگــی شــروع جنــگ تحمیلــی و آمادگــی یگانهــای نظامــی 

و عملیــات مرصــاد و خاطــرات رزمنــدگان ســخنرانی نمــود.
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کانون بازنشستگان استان قم )قم(

فعالیتهای کانون در شهریور ماه و هفته دفاع مقدس 
1-شــرکت رئیــس کانــون بازنشســتگان و جمعــی از پیشکســوتان ارجمنــد در کنگــره شــهدای ارتــش در اســتان 
قــم و اهــداء لــوح تقدیــر و هدیــه بــه یــک نفــر از پیشکســوتان توســط فرماندهــی محتــرم پدافنــد هوایــی ارتــش 

و امــام جمعــه اســتان در تاریــخ 1401/6/3
ــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس ، شــرکت رئیــس کانــون و جمعــی از پیشکســوتان رزمنــده  2- ب
ــاع  ــوزه دف ــاغ م ــم پیشکســوتان در مورخــه 1401/6/30 در محــل ب ــی در مراســم تجلیــل و تکری جنــگ تحمیل

ــوح تقدیــر و هدایــا ــا اعطــاء ل مقــدس قــم و قدردانــی از 15 نفــر از پیشکســوتان ب
ــزار  ــانی گل ــی و عطرافش ــم غبارروب ــتگان در مراس ــی از بازنشس ــراه جمع ــه هم ــون ب ــئولین کان ــرکت مس 3- ش
شــهدای دفــاع مقــدس بــا حضــور فرماندهــان و کارکنــان نیروهــای مســلح و مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان 

ــه 1401/6/26  در مورخ

کانون بازنشستگان استان فارس )شیراز(

تجلیل از فرماندهان دفاع مقدس 
1-بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس، مراســم تجلیــل و تکریــم از جمعــی از فرماندهان و پیشکســوتان 
ــاع  جنــگ تحمیلــی برگــزار و از 55 نفــر از اعضــای بســیج پیشکســوتان آجــا و 65 نفــر از فرماندهــان دوران دف
مقــدس )جمعــً 120 نفــر( بــا اعطــاء هدایایــی از زحمــات و خدمــات و فداکاریهــای ایــن عزیــزان قدردانــی نمودنــد. 
2- همایــش پیــاده روی خانوادگــی پیشکســوتان نیروهــای مســلح شهرســتان آبــاده بــا هماهنگــی ســاتای اســتان 
فــارس و بــا حضــور رؤســای کانونهــای آجــا، فراجــا و ســپاه و جمــع کثیــری از بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
ــارک شــهر  ــه ســمت پ ــام صــادق ب ــه ام ــواده محترمشــان در مورخــه 1401/7/14 در مســیر حــوزه علمی و خان
شهرســتان آبــاده برگــزار گردیــد و در خاتمــه مراســم و پذیرایــی از شــرکت کننــدگان تعــداد 120 دســت لبــاس 
ورزشــی )ســهمیه هــر کانــون 40 دســت ( تهیــه شــده توســط ســاتای اســتان بــه قیــد قرعــه بــه برنــدگان اهــداء 

گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان قزوین )قزوین(

فعالیتهای انجام شده کانون در هفته دفاع مقدس 
1-شــرکت 20 نفــر از پیشکســوتان و فرماندهــان دوران دفــاع مقــدس در مراســم تجلیــل و تکریــم پیشکســوتان 
بــا حضــور اســتاندار، امــام جمعــه، فرماندهــان نظامــی و انتظامــی اســتان و رئیــس کانــون بازنشســتگان در مورخــه 
ــی از پیشکســوتان  ــاع مقــدس اســتان و قدردان ــار و نشــر ارزشــهای دف 1401/6/29 در محــل ســازمان حفــظ آث

گرانقــدر بــا اعطــاء هدایــا
2-شــرکت جمــع کثیــری از پیشکســوتان و ایثارگــران و جانبــازان دوران جنــگ تحمیلــی در مراســم رژه هفتــه 
دفــاع مقــدس در مورخــه 1401/6/31 و همچنیــن شــرکت در مراســم نمــاز جمعــه شهرســتان قزویــن در مورخــه 

1401/7/1
3-دعــوت از شــش نفــر از جانبــازان در برنامــه زنــده تلویزیونــی در قــرارگاه عملیاتــی لشــکر قزویــن در تاریخهــای 

6/30/ ، 7/3/ و 1401/7/7 و تجلیــل از ایــن عزیــزان بــا اهــداء کارت هدیــه
4- دیــدار بــا 3 نفــر از پیشکســوتان رزمنــده در منــزل بــا هماهنگــی ســازمان بازنشســتگی ن.م اســتان در مورخــه 

1401/7/4 و تجلیــل و قدردانــی از آنــان بــا اعطــاء هدایــا
5- برگــزاری مراســم ضیافــت ناهــار بــا دعــوت از 49 نفــر از پیشکســوتان رزمنــده، جانبــاز و آزاده جنــگ تحمیلــی 
در مورخــه 1401/7/7 در محــل تــاالر خورشــید و قدردانــی از زحمــات و فداکاریهــای ایــن عزیــزان بــا اهــداء هدایــا

6-مراســم تجلیــل از 18 نفــر از بازنشســتگان تیــپ 116 مکانیــزه قزویــن در مورخــه 1401/7/18 در محــل تــاالر 
شــقایق برگــزار گردیــد کــه پــس از ســخنرانی فرماندهــی محتــرم تیــپ مذکــور در خصــوص جایــگاه پیشکســوتان 

، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد. 

کانون بازنشستگان استان کرمانشاه )کرمانشاه(

فعالیتهای کانون در هفته دفاع مقدس و مهرماه 1401 
1-برگــزاری مراســم تکریــم و تجلیــل از بازنشســتگان رزمنــده دوران جنــگ تحمیلــی بــه مناســبت گرامیداشــت 

هفتــه دفــاع مقــدس 
2- برگــزاری مراســم ضیافــت شــام بــا دعــوت از جمعــی از پیشکســوتان، جانبــازان و آزادگان دفــاع مقــدس بــه 
همــراه خانــواده محترمشــان در رســتوران ونــوس شهرســتان کرمانشــاه و قدردانــی از ایثارگریهــای ایــن عزیــزان 

در 8 ســال دفــاع مقــدس
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کانون بازنشستگان استان کردستان )سنندج(

اهم فعالیتهای کانون در هفته دفاع مقدس 
ــور  ــا حض ــه 1401/6/30 ب ــدس در مورخ ــاع مق ــدر دوران دف ــوتان گرانق ــم پیشکس ــل و تکری ــم تجلی 1-مراس
ــتان و  ــوری اس ــئولین کش ــه و مس ــی فقی ــده ول ــتان، نماین ــی اس ــی و انتظام ــد نظام ــان ارش ــتاندار، فرمانده اس
جمعــی از بازنشســتگان نیروهــای مســلح در ســالن همایــش اســتانداری برگــزار و از زحمــات و ایثارگریهــای 7 نفــر 
از پیشکســوتان رزمنــده جنــگ تحمیلــی عضــو کانــون بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تجلیــل و قدردانــی 

بــه عمــل آوردنــد.
ــران و آزادگان دوران  ــازان، ایثارگ ــری از پیشکســوتان، جانب ــه همــراه جمــع کثی ــون ب 2-شــرکت مســئولین کان
دفــاع مقــدس در مراســم ســان و رژه در مورخــه 1401/6/31 بــا حضــور امیــر فرماندهــی محتــرم نزاجــا و مقامــات 

لشــکری و کشــوری اســتان.
3- بــا برنامه ریــزی ســاتای اســتان و همــکاری کانونهــای بازنشســتگان ن.م اســتان همایــش خــط مقدمی هــا در 
ســالن همایــش ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس بــا حضــور اســتاندار، نماینــده ولــی فقیــه 
ــزار و در خاتمــه  ــر کل ســاتا و رؤســای کانونهــای ن.م برگ و فرماندهــان ارشــد نظامــی و انتظامــی اســتان، مدی

3-شــرکت در مراســم تجلیــل و تقدیــر از پیشکســوتان و فرماندهــان خــط مقدمیهــا کــه توســط ســاتای اســتان 
برگــزار گردیــده بــود.

4-حضــور نماینــده محتــرم مجلــس شــورای اســالمی اســتان آقــای دکتــر محمــد رشــیدی در کانــون بازنشســتگان 
و گفتگــو و تبــادل نظــر در خصــوص پرداخــت مطالبــات بازنشســتگان گرانقــدر )حــق مناطق جنگی و همسانســازی 

ــوق ها(  حق
5-حضــور امیــر ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا و هیئــت همــراه و جمــع کثیــری از مقامــات نظامــی 
و سیاســی اســتان در مراســم ختــم و ســوگواری مرحــوم پــدر امیــر ســرتیپ 2 ب رامیــن پهلــوان ریاســت کانــون 

اســتان کرمانشــاه
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کانون بازنشستگان استان کرمان )کرمان(

اهم فعالیتهای شش ماهه اول سال 1401 کانون 
ــر از پیشکســوتان و مســتمری بگیران  ــا 115 نف ــن اجتماعــی ن.م اســتان ب ــون و ســازمان تأمی 1- مســئولین کان
عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی 

بــه عمــل آوردنــد.
2- برگــزاری همایــش پیــاده روی خانوادگــی پیشکســوتان نیروهــای مســلح در شهرســتان ســیرجان بــه میزبانــی 
ــی  ــه و فرمانده ــوزش وظیف ــز آم ــرم مرک ــی محت ــر فرمانده ــکاری ارزشــمند امی ــی و هم ــا و هماهنگ ــون آج کان
محتــرم آمــاد و پــش نداجــا در ســیرجان بــا شــرکت 310 نفــر از پیشکســوتان و خانــواده گرامیشــان و اهــداء کادو 

بــه 33 نفــر از شــرکت کننــدگان بــه قیــد قرعــه 
3- عیادت از پیشکسوتان بیمار در بیمارستان و منزل به تعداد10 نفر 

4- برگزاری مراسم ضیافت مشترک کانون و ساتا به تعداد 486 نفر به مناسبتهای مختلف 
5- اختصــاص کمکهــای بالعــوض نقــدی بــه بازنشســتگان بیمــار و همچنیــن همســر و فرزنــدان بیمار پیشکســوتان 

پــس از تشــکیل کمیســیون در ســاتا بــه تعــداد 154 نفر 
6- اعطــاء وامهــای قــرض الحســنه 20 میلیونــی )73 نفــر(، وام قــرض الحســنه 8 میلیونــی الغدیــر )356 نفــر( و 

وام جعالــه 30 میلیونــی بانــک ســپه و تجــارت مجموعــً )130 نفــر(

مراســم از 26 نفــر از پیشکســوتان رزمنــده و ایثارگــر عضــو کانــون بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کادو تجلیــل و قدردانــی 
نمودنــد.

4- مســئولین کانــون بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقدس بــا 8 نفــر از پیشکســوتان و خانواده محترمشــان 
ــزان ،  ــن عزی ــی از ای ــی و دلجوی ــن احوالپرس ــوده، ضم ــدار نم ــزل دی ــتان در من ــه اس ــهرهای تابع ــاکن در ش س

هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان گیان
 

برگزاری مسابقات ورزشی پیشکسوتان در هفته دفاع مقدس
بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و بــه منظــور ارتقــاء روحیه و حفــظ آمادگی جســمانی بازنشســتگان 
ــر(، شــنا )23  ــر(، دارت )21 نف ــا حضــور 18 نف ــدر، یکــدوره مســابقات ورزشــی در رشــته های شــطرنج )ب گرانق
ــئولین  ــور مس ــا حض ــتان ب ــف اس ــهرهای مختل ــی از ش ــوردی و قایقران ــا، کوهن ــازان کانونه ــال جانب ــر(، والیب نف
کانونهــای تابعــه اســتان در مورخــه 1401/7/20 در شهرســتان رشــت برگــزار و در خاتمــه مســابقات بــه نفــرات 

برتــر حکــم قهرمانــی و هدایــا بــه شــرح ذیــل اعطــاء گردیــد.
ب: شنا کرال سینه زیر 60 سال                                      ت: شنا در رشته قورباغه الف: شنای کرال سینه باالی 60 سال 
نفر اول:محسن تمدن کانون انزلی نفر اول:تقی قربانزاده کانون رشت  نفر اول:رضا قرطاسی کانون انزلی  
نفردوم: احمد نخجیری کانون الهیجان نفردوم: محمود تمجیدی کانون رشت  نفردوم: مهدی سامی خفتانی کانون انزلی 
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نفر سوم: زیران زیرانی ناو کانون تالش نفر سوم: عباس شعبانی کانون رودسر  نفر سوم: محمد ویزه نواز کانون انزلی 
ج: شطرنج پ: دارت 

نفر اول: محمد رضا آقایی کانون رشت نفر اول: علی آزادگان کانون رشت 
نفر دوم: مجید علی نژاد کانون رشت نفر دوم: علیرضا پرنیان کانون رشت 

نفر سوم: عباس رهبر کانون رشت نفر سوم: افشین عزیزیان کانون رشت 
مســابقات والیبــال جانبــازان کانــون در مورخــه 1401/7/21 در ســالن میــدان شــهرداری رشــت بــا هماهنگــی اداره 

تربیــت بدنــی اســتان برگــزار و در خاتمــه مســابقات هدایایــی بــه بازیکنــان اهــداء گردیــد.
برنامــه کوهنــوردی کانــون در مورخــه 1401/7/24 بــه سرپرســتی رئیــس کانــون انزلــی در مســیر کوههــای پونــل 

بــه خلخــال انجــام پذیرفــت
ــت  ــه عل ــی ب ــه مســابقات قایقران برنام
ــه  ــد ک ــو گردی ــوی لغ ــد ج ــرایط ب ش
ــت،  ــودن موقعی ــاعد ب ــورت مس در ص
ــدی  ــت بع ــه فرص ــابقات ب ــام مس انج

ــد. ــول گردی موک

فعالیتهای کانون های استان در هفته دفاع مقدس
ــط  ــالن توس ــتان گی ــا در اس ــوتان آج ــر از پیشکس ــدس، از 7 نف ــاع مق ــه دف ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس 1- ب
ــه عمــل  ــی ب ــل و قدردان ــه تجلی ــر و کارت هدی ــوح تقدی ــا اهــداء ل ــه شهرســتان رشــت ب ــام جمع اســتاندار و ام

ــد. آوردن
2-در تاریــخ 1401/7/4 اولیــن یــادواره 71 نفــر از شــهدای نداجــا اســتان گیــالن و یــاد بــود سرلشــکر شــهید نامجو 
بــا حضــور امیــر دریــادار ســیاری ریاســت محتــرم ســتاد و معــاون هماهنــگ کننــده آجــا، امیــر دریــادار شــهرام 
ایرانــی فرماندهــی محتــرم نداجــا، اســتاندار محتــرم گیــالن ، مقامــات لشــکری و کشــوری اســتان و جمــع کثیــری 
از پیشکســوتان آجــا در گلــزار شــهدای رشــت توســط ارشــد نظامــی آجــا برگــزار و از مقــام شــامخ شــهدای جنــگ 

تحمیلــی تجلیــل گردیــد.
3- مراســم تجلیــل از پیشکســوتان ن.م اســتان در تاریخهــای 6 و1401/7/7 در اکثــر شــهرهای اســتان برگــزار و 
بیــش از 170 نفــر از بازنشســتگان دوران دفــاع مقــدس بــا تقدیــم لــوح تقدیــر و کارت هدیــه مــورد تقدیــر قــرار 

گرفتنــد.
4- بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس جمعــی کثیــری از پیشکســوتان نیــز توســط رؤســای کانونهــای تابعــه اســتان 

دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی تجلیــل و قدردانــی گردیدنــد.
5- مســئولین کانــون بــا 17 نفــر از پیشکســوتان بیمــار بســتری در بیمارســتانهای رشــت دیــدار و عیــادت نمــوده، 
ــم  ــود تقدی ــاد ب ــم ی ــه رس ــی ب ــزان، هدایای ــن عزی ــان ای ــد درم ــری رون ــی و پیگی ــی و دلجوی ــن احوالپرس ضم

ــد. حضورشــان گردی
6-بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس، مراســم تجلیــل و تکریــم بازنشســتگان رزمنــده جنــگ تحمیلــی 
در مورخــه 1401/6/30 در تــاالر باهنــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان الهیجــان بــا حضــور مســئولین لشــکری و 
کشــوری و جمعــی از پیشکســوتان نیروهــای مســلح برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم ضمــن قدردانــی از زحمــات 
ــون اعطــاء  ــر از بازنشســتگان عضــو کان ــه 3 نف ــی ب ــاع مقــدس، هدایای ــای پیشکســوتان در دوران دف و ایثارگریه

گردیــد.
7- در مراســم گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در تــاالر ارشــاد شهرســتان آســتانه اشــرفیه در مورخــه 1401/7/7 
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کانون بازنشستگان استان گلستان )گرگان(

اهم فعالیتهای کانون در مهر ماه 1401 
ــه  ــه مناســبت گرامیداشــت هفت ــی ب ــم از پیشکســوتان دوران جنــگ تحمیل 1-برگــزاری مراســم تجلیــل و تکری

ــوح تقدیــر و کارت هدیــه ــا اعطــاء ل دفــاع مقــدس و قدردانــی از ایــن عزیــزان ب
2-عیادت و دلجویی از پیشکسوتان گرانقدر بستری در بیمارستان و پیگیری روند درمان آنان 

3- تشــکیل جلســه همفکــری و هــم اندیشــی بــا شــرکت مســئولین کانــون و فرماندهــان 8 ســال دفــاع مقــدس 
در خصــوص ارتقــاء روحیــه و ایجــاد نشــاط و شــادابی بازنشســتگان ارجمنــد بــا ارائــه خدمــات شایســته و مطلــوب 

ــه آحــاد پیشکســوتان و مســتمری بگیران ب
4- بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه وحــدت ، مراســم جشــنی بــا حضــور عاشــقان اهــل بیــت )ع( و شــرکت رئیــس 
کانــون بازنشســتگان شهرســتان گــرگان بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان ارجمنــد در مســجد جامــع شهرســتان 

آق قــال برگــزار گردیــد.
5- بازدیــد امیــر ســرتیپ کامیابــی جانشــین محتــرم معاونــت نیــروی انســانی ســتاد کل نیروهــای مســلح و هیئــت 

ــر از  ــالن از 3 نف ــتان گی ــتگان اس ــون بازنشس ــس کان ــور و رئی ــتان مذک ــرم شهرس ــئولین محت ــور مس ــا حض ب
پیشکســوتان رزمنــده عضــو کانــون شهرســتان اشــرفیه بــا اعطــاء هدایایــی تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. 
همچنیــن مســئولین پــس از خاتمــه مراســم از خانــواده گرامــی شــهید ناوســروان جمشــید پرنــدآور جمعــی نداجــا 
ــا اهــداء  ــود در منــزل دیــدار و ب ــه شــهادت رســیده ب کــه در ســال 1359 در شهرســتان سردشــت کردســتان ب

هدایایــی از خانــواده ایــن شــهید واالمقــام تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.
8- در مراســم بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در تــاالر ســاختمان دانشــکده پرســتاری شهرســتان لنگــرود در 
مورخــه 1401/7/7 از 10 نفــر از پیشکســوتان رزمنــده کانــون شهرســتان مذکــور بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت 

هدیــه تجلیــل گردیــد.
ــا حضــور مســئولین  9- از 20 نفــر از پیشکســوتان رزمنــده دوران دفــاع مقــدس کانــون شهرســتان بندرانزلــی ب

ــالن  ــور در س ــتان مذک ــه شهرس ــام جمع ــوری و ام ــکری و کش لش
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی انزلــی تجلیــل و تقدیــر بــه عمــل آوردنــد.

ــه همــراه رئیــس  ــالن ب ــون بازنشســتگان اســتان گی 10- رئیــس کان
ــر ارشــد اداره بازنشســتگی  ــاق مدی ــه اتف ــش ب ــتان تال ــون شهرس کان
ن.م اســتان بــا 4 نفــر از بازنشســتگان بیمــار و مســتمری بگیــر 
ــی  ــی و دلجوی ــن احوالپرس ــوده ، ضم ــدار نم ــش دی ــون تال عضــو کان
و رســیدگی بــه مشــکالت ایــن عزیــزان، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود 

ــد. ــان گردی ــم حضورش تقدی
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ــون بازنشســتگان آجــا اســتان گلســتان در مورخــه 1401/7/28 کــه توضیحــات مفصــل پیرامــون  همــراه از کان
مشــکالت پیشکســوتان در زمینه هــای مختلــف و نحــوه خدمــت رســانی بــه یــادگاران دفــاع مقــدس و همچنیــن 
وضعیــت معیشــتی بازنشســتگان و تــالش و حمایتهــای بیدریــغ امیــر ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا 
ــه  ــون ارائ ــه امیــر فرماندهــی محتــرم کل ارتــش از جامعــه پیشکســوتان توســط رئیــس کان و پشــتیبانی خالصان

گردیــد.

کانون بازنشستگان استان لرستان )خرم آباد(

اهم فعالیتهای کانون 
1-اقدامات کانون بازنشستگان استان لرستان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس: 

الــف: برگــزاری مراســم ضیافــت با دعــوت از 200 نفــر از پیشکســوتان دوران دفاع مقدس توســط اداره بازنشســتگی 
ــی فقیــه و نماینــده بســیج  ــا حضــور نماینــده ول ــا همــکاری کانونهــای آجــا، فراجــا و ســپاه و ب ن.م اســتان و ب
پیشکســوتان اســتان در محــل مجتمــع شایســتگان و تجلیــل و قدردانــی از ایثارگریهــای پیشکســوتان بــا اعطــاء 

هدایــا
ب: برگــزاری مراســم پیــاده روی خانوادگــی توســط اداره بازنشســتگی ن.م اســتان و همــکاری کانــون بازنشســتگان 
شهرســتان بروجــرد بــا شــرکت 66 نفــر از پیشکســوتان بــه همــراه همســران محترمــه و اهــداء هدیــه بــه 10 نفــر 

از مدعویــن بــه قیــد قرعــه
ــه  ــر شهرســتان الیگــودرز ب ــا همــکاری جمعــی از پیشکســوتان َخی ــی آموزشــی ب پ: اهــداء 200 بســته حمایت

ــدارس مناســبت بازگشــایی م
ت: برگــزاری مراســم پیــاده روی پیشکســوتان در شهرســتان ازنــا و اهــداء هدیــه بــه جمعــی از شــرکت کننــدگان 

بــه قیــد قرعــه 
ــواده  ــا 5 خان ــه همــراه ریاســت محتــرم اداره بازنشســتگی اســتان ب ــون شهرســتان بروجــرد ب 2- مســئولین کان
گرانقــدر مســتمری بگیر در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و پیگیــری مشــکالت مطروحــه ایــن عزیــزان، 

هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان هرمزگان )بندرعباس(

ماقات با امیر فرماندهی محترم کل آجا
در بازدیــد مورخــه 1401/7/28 امیــر سرلشــکر 
موســوی فرماندهــی محتــرم کل ارتــش از پایگاه 
نهــم شــکاری بندرعبــاس بــا عنایــت بــه توجــه 
ــس  ــا رئی ــوتان، ب ــه پیشکس ــان ب ــاص ایش خ
کانــون بازنشســتگان آجــا اســتان هرمــزگان در 
ــگاه نهــم شــکاری  مهمانســرای تپــه امیــری پای
ــزگان  ــون هرم ــس کان ــه رئی ــوده ک ــدار نم دی

ــه ایشــان از پیشکســوتان، در خصــوص در نظــر گرفتــن  ــت هــای همــه جانب ــی از حمای ضمــن تشــکر و قدردان
ــذاری  ــار و واگ ــال یکب ــر دو س ــل ه ــاغلین حداق ــد ش ــتگان همانن ــالمت بازنشس ــش س ــالمندان و پای ــرای س س

ــاندند. ــرض ایشــان رس ــه ع ــواردی را ب ــای بازنشســتگان م ــه کانونه ــی ب ــات ورزش همگان امکان

فعالیتهای کانون 
1-مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان بندرعبــاس بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بــا 20 
نفــر از عزیــزان پیشکســوت دوران جنــگ تحمیلــی در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی و رســیدگی بــه  
مشــکالت آنــان، بــا اعطــاء لــوح تقدیــر ، دســته گل و کارت هدیــه از زحمــات ایشــان در دوران هشــت ســال دفــاع 

مقــدس تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
ــه 1401/6/30  ــدس در مورخ ــاع مق ــت دوران دف ــاد و مقاوم ــوتان جه ــل از پیشکس ــری تجلی ــش سراس 2-همای

کانون بازنشستگان استان مازندران )ساری(

فعالیتهای کانونهای استان 
1-بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و بــه منظــور تجلیــل از پیشکســوتان و رزمنــدگان 8 ســال دفــاع 
مقــدس مراســم باشــکوهی توســط ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس بــا همــکاری کانونهــای 
چهارگانــه نیروهــای مســلح در مورخــه 1401/6/30 بــا حضــور مســئولین اســتانی و جمــع کثیــری از یــادگاران 
دوران جنــگ تحمیلــی در ســالن اجتماعــات غدیــر ســپاه ســاری برگــزار گردیــد کــه ضمــن پذیرایــی از مدعویــن، 

بــا اعطــاء هدایایــی از فداکاریهــای پیشکســوتان رزمنــده قدردانــی گردیــد.
2- مســئولین کانــون در ســالگرد هفتــه دفــاع مقــدس بــا 4 نفــر از بازنشســتگان بیمــار بســتری و تحــت درمــان 
دوران جنــگ تحمیلــی در منــزل دیــدار و عیــادت نمــوده ، ضمــن دلجویــی و پیگیــری رونــد درمــان ایــن عزیــزان، 

هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
3- رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان آمــل در مورخــه 1401/7/16 بــا آقــای حاجــی پــور نماینــده محتــرم 
مــردم شهرســتان آمــل در مجلــس شــورای اســالمی در خصــوص تصویــب الیحــه همسانســازی و افزایــش حقــوق 
بازنشســتگان دیــدار و گفتگــو نمــوده و مشــکالت معیشــتی و اشــتغال فرزنــدان بازنشســتگان را بــه اطــالع ایشــان 

ند. رسا
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ــی فقیــه ، فرماندهــان نظامــی و انتظامــی اســتان، ارشــد نظامــی آجــا اســتان  ــا حضــور اســتاندار، نماینــده ول ب
هرمــزگان ، رؤســای کانونهــای نیروهــای مســلح و جمــع کثیــری از پیشکســوتان رزمنــده جنــگ تحمیلــی توســط 
ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان برگــزار و از ایثارگریهــا و فداکاریهــای پیشکســوتان 

رزمنــده، جانبــاز و آزاده تجلیــل و تقدیــر نمودنــد.
ــه  ــرم منطق ــت شــام توســط فرماندهــی محت ــدس ، مراســم ضیاف ــاع مق ــه دف ــه مناســبت بزرگداشــت هفت 3-ب
یکــم امامــت نداجــا بــه منظــور تجلیــل از پیشکســوتان دفــاع مقــدس در مورخــه 1401/7/6 در محــل باشــگاه 
فانــوس منطقــه یکــم و بــا دعــوت از 47 نفــر از بازنشســتگان جدیــد بــه همــراه خانــواده محترمشــان و جمعــی از 

پیشکســوتان آجــا برگــزار و مراســم بــا پذیرایــی و صــرف شــام و اعطــاء هدایــا خاتمــه یافــت.
4- مراســم ضیافــت شــام در مورخــه 1401/7/7 توســط اداره بازنشســتگی ن.م اســتان بــه مناســبت هفتــه دفــاع 
ــای  ــا حضــور آق ــزگان و ب ــا هرم ــای مســلح آج ــده نیروه ــر از پیشکســوتان رزمن ــوت از 100 نف ــا دع ــدس ب مق
دکتــر مــرادی نماینــده مجلــس شــورای اســالمی، مدیــر کل ســاتای اســتان، رئیــس کانــون بازنشســتگان آجــا، 
فرماندهــی منطقــه یکــم ندســا برگــزار و از ایثارگری هــا و فداکاریهــای پیشکســوتان، جانبــازان و آزادگان دوران 

دفــاع مقــدس تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
ــه مناســبت هفتــه  5- در خــالل اجــرای مراســم ســان و رژه نیروهــای مســلح اســتان در مورخــه 1401/6/31 ب
دفــاع مقــدس کــه ریاســت محتــرم مجلــس شــورای اســالمی و نماینــدگان مجلــس اســتان هرمــزگان، اســتاندار، 
نماینــده ولــی فقیــه ، جانشــین ســتاد کل نیروهــای مســلح، فرمانــده نداجــا و ندســا، و جمعــی از پیشکســوتان 
ــا دکتــر قالبیــاف، در  ــون آجــا در اســتان ضمــن دیــدار ب رزمنــده جنــگ تحمیلــی حضــور داشــتند، رئیــس کان
رابطــه بــا وضعیــت معیشــت و همسانســازی حقــوق بازنشســتگان آجــا گفتگــو نمودنــد و ایشــان نیــز در حضــور 
مقامــات حاضــر در مراســم قــول دادنــد کــه در اولیــن فرصــت مشــکالت مطروحــه را پیگیــری و حــل و فصــل 

نماینــد.

کانون بازنشستگان استان یزد )یزد(

دیدار با پیشکسوتان دفاع مقدس
ــا هماهنگــی ســازمان بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع  رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان یــزد ب
ــر،  ــده، ایثارگ ــر از پیشکســوتان رزمن ــا 35 نف ــدس ب ــاع مق ــه دف ــه مناســبت بزرگداشــت هفت ــدس اســتان ب مق
جانبــاز و آزاده دوران جنــگ تحمیلــی دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از خدمــات و فداکاریهــای ایــن عزیــزان تجلیــل 

و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.  
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خــورش ماســت اصفهانــی یکــی از دســرهای خوشــمزه و 
پــر طرفــدار ایرانــی اســت کــه اصالتــا متعلــق بــه شــهر 
اصفهــان اســت. جالــب اســت بدانیــد کــه ایــن خورشــت 
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــتی اس ــا خورش ــی تنه ــل ایران اصی

دســر ســرو مــی شــود 
ــواد  ــه دارای م ــت اینک ــه جه ــت ب ــورش ماس ــه خ البت
ــه  تشــکیل دهنــده مقــوی و کاملــی اســت مــی توانــد ب
ــورد اســتفاده  ــی هــم م ــوان یــک وعــده کامــل غذای عن
قــرار گیــرد. نکتــه دیگــر در مــورد خــورش ماســت ایــن 
اســت کــه ایــن خــورش طعمــش هــم بــا دیگــر خــورش 

ــاوت اســت و طعمــی شــیرین دارد. هــا متف

مواد الزم برای 4 نفر

پیاز متوسط ۱ عدد  •
شکر نصف پیمانه متوسط  •
گالب ۱ قاشق سوپخوری  •

مغز گردو ۱ قاشق غذاخوری  •
خالل بادام ۱ قاشق غذاخوری  •

خالل پسته و زرشک برای تزیین  •
ماست پر چرب ۳ پیمانه متوسط  •
گوشت گردن گوسفند ۲۵۰ گرم  •

زعفران دم کرده ۱ قاشق سوپخوری  •
نمک ، فلفل سیاه و زردچوبه به اندازه کافی  •

دستور پخت

ــد و روی  ــر از آب کنی ــب را پ ــه مناس ــک قابلم ــدا ی  ابت
ــن  ــس از گرفت ــاز را پ ــپس پی ــد س ــرار دهی ــرارت ق ح
پوســت از وســط نصــف کنیــد و بــه قابلمــه اضافــه کنیــد. 
ــه  در ادامــه گوشــت گــردن را بــه همــراه کمــی زردچوب
ــا حــرارت زیــاد اجــازه دهیــد گوشــت  اضافــه کنیــد و ب

گــردن مغــز پخــت شــود.
پــس از اینکــه گوشــت گــردن بــه خوبــی پخــت ، قابلمــه 
را از روی حــرارت برداریــد و گوشــت را از قابلمــه خــارج 
ــا دقــت  کنیــد. اســتخوان هــای موجــود در گوشــت را ب
ــرف  ــک ظ ــل ی ــت را داخ ــپس گوش ــد ، س ــارج کنی خ

مناســب بریزیــد ) ترجیحــا ظــرف مســی (.
ایــن مرحلــه مهــم تریــن مرحلــه پخــت خــورش ماســت 
ــن  ــد. در ای ــام دهی ــرا انج ــی آن ــه خوب ــد ب ــت و بای اس

مرحلــه بایــد آنقــدر گوشــت را بکوبیــد تــا رنگــش 
مایــل بــه ســفید و کــش دار شــود. اگــر ایــن کار 
را بــه خوبــی انجــام دهیــد خــورش ماســت شــما 

کشــدار و منســجم مــی شــود.
ــه بعــدی یــک قابلمــه مناســب انتخــاب  در مرحل
ــکر  ــراه ش ــه هم ــرب را ب ــر چ ــت پ ــد و ماس کنی
داخــل قابلمــه بریزیــد. در ادامــه مــواد را بــه 
خوبــی مخلــوط کنیــد ســپس قابلمــه را روی 
حــرارت مالیــم قــرار دهیــد و مــداوم هــم بزنیــد 
تــا ماســت حبــاب بزنــد و نزدیــک بــه جوشــیدن 

ــد. باش
ــد گوشــت  ــه جــوش آم ــه ماســت ب ــس از اینک پ
ــه قابلمــه اضافــه کنیــد و هــم  کوبیــده شــده را ب
ــوند.  ــت ش ــواد یکدس ــا م ــد ت ــه دهی زدن را ادام
پــس از اینکــه گوشــت بــا دیگــر مــواد بــه خوبــی 
ــه همــراه خــالل  ــردو را ب ــز گ ــوط شــد ، مغ مخل
بــادام ، زعفــران دم کــرده ، گالب و مقــداری 

ــد. ــه کنی نمــک اضاف
چنــد دقیقــه دیگــر مــواد را هــم بزنیــد تــا 
یکدســت شــوند ســپس از روی حــرارت برداریــد و 
در ظــرف مــورد نظرتــان بکشــید. خــورش ماســت 
را بــا خــالل پســته و زرشــک تزییــن کنیــد و بــه 
مــدت حداقــل ۱۲ ســاعت در یخچــال قــرار دهیــد 

ــد. ســپس ســرو کنی

ــورش  ــورد خ ــب در م ــکات جال ــر از ن ــی دیگ یک
ماســت ایــن اســت کــه ایــن خــورش بــر خــالف 
دیگــر خــورش هــای معــروف ایرانــی بــه صــورت 
ــی  ــل م ــورت تمای ــود. در ص ــی ش ــرو م ــرد س س
ــرای  ــم ب ــه ه ــرغ و خام ــم م ــد از زرده تخ توانی
ــتفاده  ــت اس ــورش ماس ــدن خ ــر ش ــمزه ت خوش

ــد. کنی

طرز تهیه خورش ماست
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مواد الزم برای 4 نفر

فیله مرغ ۸۰۰ گرم 
تخم مرغ ۳ عدد 

پودر سوخاری ۳ لیوان 
آرد ۲ لیوان 

آب لیمو ترش تازه ۲ قاشق غذاخوری 
پیاز ۱ عدد 

۱ قاشق غذاخوری  سس مایونز
سس خردل ۱ قاشق غذاخوری 

فلفل سیاه، پاپریکا، پودر سیر و نمک به مقدار کافی 
ــودر  ــاال و پ ــه، گراماس ــودر انب ــاز، پ ــودر پی پ به مقدار کافی 

ــن آویش
طرز تهیه فیله مرغ سوخاری

مرحله اول
ــه  ــه هــا را ب ــه ســوخاری ســاده ابتــدای کار فیل ــرای تهیــه فیل ب
انــدازه هــای دلخــواه بــرش مــی زنیــم، ســپس درون یــک کاســه 
مناســب مــی ریزیــم. در ادامــه پوســت پیــاز را جــدا مــی کنیــم، 
ــی  ــرد م ــازک خ ــی ن ــورت خالل ــه ص ــوییم و ب ــی ش ــپس م س

کنیــم.
مرحله دوم

حــاال پیــاز را بــه همــراه ســس خــردل و ســس مایونــز بــه فیلــه 
مــرغ اضافــه مــی کنیــم، ســپس مخلــوط مــی کنیــم. در ادامــه 
فلفــل ســیاه، پاپریــکا، پــودر ســیر، نمــک، پــودر پیــاز، پــودر انبــه، 
گراماســاال و آب لیمــو تــرش تــازه را بــه فیلــه مــرغ اضافــه مــی 

کنیــم.
مرحله سوم

ــی  ــه ماســاژ م ــدت ۲ دقیق ــه م ــرغ را ب ــه م ــه فیل ــن مرحل در ای
دهیــم تــا بــه مــواد طعــم دهنــده آغشــته شــود. در ادامــه روی 
کاســه را بــا ســلفون مــی پوشــانیم، ســپس اجــازه مــی دهیــم بــه 
ــرغ  ــه م ــا فیل ــد ت مــدت ۱ ســاعت درون یخچــال اســتراحت کن

مــزه دار شــود.
مرحله چهارم

حــاال پــس از گذشــت ایــن زمــان تخــم مــرغ هــا را درون یــک 
کاســه مناســب اضافــه مــی کنیــم، ســپس بــا چنــگال هــم می 
زنیــم تــا بافــت تخــم مــرغ از لختگــی خــارج شــود. در ادامــه 
ــی  ــک کاســه مناســب م ــه درون ی ــه صــورت جداگان آرد را ب

زنیــم.
مرحله پنجم

در ایــن مرحلــه فلفــل ســیاه، نمــک، پــودر آویشــن، پاپریــکا، 
پــودر انبــه، پــودر گراماســاال، پــودر پیــاز و پــودر ســیر را بــه 
ــم  ــی کنی ــوط م ــپس مخل ــم، س ــی کنی ــه م ــفید اضاف آرد س
ــا هــم ترکیــب و یکدســت شــوند. در ادامــه پــودر  ــا مــواد ب ت

ــم. ــه مــی ریزی ســوخاری را درون یــک ظــرف جداگان
مرحله ششم

ــی  ــارج م ــال خ ــده را از یخچ ــزه دار ش ــای م ــه ه ــاال فیل ح
ــا  ــه ترتیــب ابتــدا درون آرد مــی غلطانیــم ت کنیــم، ســپس ب
کامــال آغشــته شــود. در ادامــه از آرد خــارج مــی کنیــم و درون 
تخــم مــرغ قــرار مــی دهیــم، پــس از آن درون پــودر ســوخاری 

قــرار مــی دهیــم تــا فیلــه را پوشــش دهــد.
مرحله هفتم

ــی  ــاده م ــا را آم ــه ه ــب فیل ــن ترتی ــه همی ــه ب ــن مرحل در ای
ــه  ــه هــا درون یــک تاب ــدازه ای کــه فیل ــه ان کنیــم، ســپس ب
گــود شــناور بماننــد روغــن مایــع اضافــه مــی کنیــم و اجــازه 
مــی دهیــم روغــن بــه خوبــی گــرم شــود. در ادامــه فیلــه هــا 

ــه قــرار مــی دهیــم. را درون تاب
مرحله هشتم

در نهایــت فیلــه هــا را کامــال ســرخ مــی کنیــم، ســپس روی 
ــی اش  ــا روغــن اضاف ــم ت ــرار مــی دهی ــه ای ق دســتمال حول
گرفتــه شــود. در ادامــه فیلــه هــای ســوخاری را درون ظــرف 
مــورد نظرمــان قــرار مــی دهیــم و بــه همــراه ســس دلخــواه 

ســرو مــی کنیــم.

طرز تهیه فیله مرغ سوخاری
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جدول نشریه شماره 208               ستوانسوم بازنشسته عزیز اهلل چوپانی

افقی:

مســجد  ســازنده  و  نامــدار  معمــار   -1
ــم  ــی – عل ــمار آمریکائ ــاد 2-سوس گوهرش
پرتابه هــا ماننــد موشــک و غیــره 3- اولیــن 
ســری اعــداد – نــام کوچــک نیوتن کاشــف 
جاذبــه زمیــن – جــدا کننــده ســره و 
ــه  ــه و مرتب ــده 4- دفع ــد کنن ــره و نق ناس
ــای  ــن – از روده ــور چی ــهری در کش – ش
مــرزی کشــور 5- یکــی از دو حالــت دریا – 
شــادی و شــادمانی – غــم و انــدوه – عیــد 
ــایر –  ــر و س ــدیدتر – غی ــا 6- ش ویتنامیه
بیــرق و پرچــم 7- بحــران عــرب – یکــی از 
تقســیمات ارتــش روم کــه باختــالف اوقــات 
از ســه هــزار تــا شــش هــزار نفــر میشــد- 
ــال  ــی از کم ــرد 8- تابلوئ ــوا ب ــای ه نیروه
ــد  ــاش متول ــاری« نق ــد غف ــک »محم المل
1264 قمــری کاشــان 9- وســیع و پهنــاور 
ــم  ــار محک ــکاری دارای منق ــده ای ش – پرن
ــز  ــاالک و تی ــوی بســیار چ ــای ق و چنگاله
ــز  ــدن 10- جای ــرواز اســت – حــس بوئی پ
و شایســته – قصــد و آهنــگ و عــزم – 
نامــوس و آبــرو 11- مایــع حیــات – ترشــح 
و ســرایت آب از چیــزی – مــارک کامیونــی 

اســت – دوســتی و محبــت 12- خورشــید و آفتــاب – بزرگتریــن دریــای آمریــکا – بنــدری در عــراق 13- در اصطــالح شــرع 
هفــت موضــع از بــدن کــه هنــگام ســجده بــر زمیــن میرســد را گوینــد – کشــوری در اروپــا – جنــس و متــاع 14- پایتخــت 
کشــور جزیــره ای قبــرس – در داســتانهای اســالمی و شــاهنامه از القــاب اســفندیار اســت 15- ســروده ای از پاپلونــرودا شــاعر 

ــالدی  ــی 1971 می ــل ادب ــزه نوی ــده جای ــده در فرانســه و برن ــی شــیلی و ســفیر آلن انقالب

عمودی:

1- صدراعظــم مقتــول زمــان محمــد شــاه قاجــار 2- الت و بیــکاره – نوعــی چــاپ کــه روی مشــما یــا پارچــه طبــع میگــردد – 
حصیــر 3- وارد و مطلــع – دیــد و نظرهــا – ثابــت و بــی حرکــت 4- کاشــتنی منفجــره ! – باالرونــده ای کــه باعث ســکته میشــود 
– فــرش و هــر چیــز گســتردنی 5- اســب ترکــی – بــازی تختــه ای !- سرشــک دیــده – بــازی نفــس گیــر 6- جمــع الیحــه 

– جســد حیــوان مــرده – نیــرو و قــوت دادن 7- آبگیــر بــزرگ 
ــری از  ــار و کــردار ســربازان و جلوگی ــور مراقبــت در رفت – مأم
کارهــای خــالف آنــان – روان و در جریــان 8- اثــر ژرژ دوهامــل 
ــن دزد  ــن و کف ــر ک ــتم 9- قب ــرن بیس ــوی ق ــنده فرانس نویس
ــی دیگــر  ــا جائ ــا داســتان از کســی ی – نقــل کــردن ســخن ی
– کمــک و همراهــی 10- کار بــی مــزد کــه کســی را بــزور بــه 
ــدار  ــن و دین ــوم هــون – مؤم ــر خونخــوار ق ــد – رهب آن وادارن
ــه  ــا – دو کلم ــی – جــوان و برن ــان ته ــی می ــوان – ن 11- پهل
از حــروف ابجــد بــه شــماره 10 و 5 – 12- رشــته و طنــاب – 
اثــری از پروســپه مریمــه کــه از آن فیلمــی نیــز ســاخته شــده 
– چیــن و چــروک پارچــه 13- پرهیــزکاری و حــذر کــردن – 
ــد از و  ــدار 14- بازدی گاههــا و زمانهــا – نیســت شــونده و ناپای
رفتــن بــه اماکــن متبرکــه – شــکیبایی و بردبــاری – پایتخــت 
کشــور مالــت در اروپــای جنوبــی 15- اثــری از آنتــوان چخــوف 

نویســنده روســی 1860 -1904 میــالدی 
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
د ر خ ی و ن ی م ن ا ت س د ا د 1
ا ی ل ا ت ی ا ی د ن ه ک ب س 2
ر ش ا ن م ر ا ک م ر و ر ت 3
ا ن ف ی ر ا د ل ا م ر ا ت 4

ب ا و ش و ب ج س ن ز ا 5
ن م ا ی ت ا ی ا ا ف ک ر 6
ا ه ن ت ت ل ا ب ن ت و م ی 7
م ت ا ل و ح ت خ ی ر ا ت ک 8
ه ش ا م ن ا م و ت ل ا ج د 9
ط ج ی گ د ع ر ه ی ه ا س 10
ر ن ن ا ن ا ت ا ن ل ت 11

س ا س م ا ی ص ه ا م م ی ر 12
و س ر ت س و ر ا ل س و ن و 13

س و پ ا ت خ ا ل ی ب ا ر و ش 14
ی ر ا ی ر ه ش ی ه م ا ن ب س ن 15

207   جدول شماره 
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208

شایستگان

هفتم آرذ، روز نیروی      ردیایی راهبردی

ارتش جمهوری اسالمی اریان

ربتمام ردیادالن پیشکسوت

رگامی باد
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