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ــد،  ــوی ش ــت پهل ــاختن حکوم ــن س ــالب موجــب ریشــه ک ــان انق ــه در جری ــدی ک ــای بلن ــی از گام ه یک
ــود. ــن 1357 ب ــی در 19 بهم ــروی هوای ــان نی ــه ی کارکن ــت متهوران حرک

 
ــه ایــران گذشــته بــود و هنــوز رژیــم پهلــوی پــا بــر جــا و شــاپور  یــک هفتــه از ورود امــام قــدس ســره ب
بختیــار، مدعــی مقاومــت در مقابــل انقــالب بــود، از طرفــی شــایعه ی کودتــای ارتــش، روز بــه روز فراگیرتــر 
مــی شــد و همــه نگــران اوضــاع و احــوال بودنــد. اگــر چــه، اعتصابــات پراکنــده در برخــی از واحدهــای ارتــش 
گســترش و موضــوع بــه روزنامــه هــا نیــز کشــیده شــده بــود، امــا هنــوز مــردم، نگــران آینــده ای مبهــم و 

در هــراس بودنــد.
در ایــن شــرایط، کارکنــان فــداکار و متعهــد نیــروی هوایــی همــگام و همفکــر بــا دیگــر نیروهــای ارتشــی 
در سراســر کشــور، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد در پایتخــت دســت بــه کار بزرگــی زده و وظیفــه ی 
ملــی و مذهبــی خــود را انجــام دهنــد. لــذا بــا یــک حرکــت متهورانــه بــه ســیل خروشــان ملــت پیوســتند 
و در 19 بهمــن 1357 بــا حضــور در اقامتــگاه رهبــر کبیــر انقــالب اســالمی در مدرســه ی علــوی، ســندی 
از افتخــار، حماســه، رشــادت و ایمــان را در بــرگ هــای زریــن تاریــخ انقــالب اســالمی بــه ثبــت رســانیدند.

 
ــه،  ــام عصــر ســالم اهلل علی ــربازان ام ــر شــما س ــد: »درود ب ــدار تاریخــی فرمودن ــن دی ــی در ای ــام خمین ام
همانطــور کــه فریــاد زدیــد، تاکنــون در خدمــت طاغــوت بودیــد، طاغوتــی کــه همــه هســتی مــا را ســاقط 
ــه و در  ــام عصــر ســالم اهلل علی ــرده خارجی هــا کــرد و از امــروز در خدمــت ام ــا را ب ــی کــه م کــرد، طاغوت

خدمــت قــرآن کریــم هســتید.«
تصویــر پرســنل نیــروی هوایــی ارتــش بــه هنــگام بیعــت و ســالم نظامــی در مقابــل امــام خمینــی کــه در 
ــان  ــواج خروش ــد و ام ــا امی ــش ن ــش از پی ــم را بی ــان رژی ــد، دژخیم ــاپ ش ــردای آن روز چ ــای ف روزنامه ه

انقالبــی مــردم را فزونتــر کــرد. بــه طــوری کــه ســه روز بعــد انقــالب بــه پیــروزی رســید.

نیروی هوایی روز 
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ــه کارکنــان نیــروی هوایــی نبــود و تقریبــً تمــام نیروهــای ارتــش در  ــا انقــالب، منحصــر ب البتــه، بیعــت ب
سراســر کشــور عمــاًل بــه مــردم پیوســته بودنــد کــه در غیــر ایــن صــورت، چــه بســا انقــالب هــم بــه اهــداف 
خــود دســت نمــی یافــت... از ایــن رو مــی تــوان بیعــت ارتــش و همراهــی آن بــا انقــالب را هــم از معجــزات 
الهــی برشــمرد بــه گونــه ای کــه حضــرت امــام خامنــه ای )مدظلــه العالــی( مــی فرماینــد: »یکــی از عوامــل 

قدرتمنــد پیــروزی انقــالب ، پیوســتن ارتــش بــه مــردم بــود« 
بی تردیــد، اســتمرار یــک پیمــان و یــک عهــد و وفــادار مانــدن بــه آن، بســیار مهم تــر و اثرگذارتــر از شــروع 
و آغــازش مــی باشــد و ایــن کاری بــود کــه ارتشــیان در ســالهای پــس از انقــالب و در دوران دفــاع مقــدس 
)و همچنیــن تــا بــه امــروز( بــه منصــه ظهــور رســانده و در وفــای بــه عهــد خــود بــا نظــام مقــدس ج.ا.ا و 
خدمــت بــه مــردم خویــش، بــی رقیــب و شــاداب همچنــان وظیفــه ســربازی خــود را بــه انجــام می رســانند... 
و در ایــن راه متعالــی و نورانــی، نیــروی هوایــی و کارکنــان متخصــص وغیــور آن همــواره پیشــتاز و پیشــگام 
هســتند، بویــژه پیشکســوتان ایــن نیــرو کــه خالــق چنیــن روزی و روزهــای حماســی دفــاع مقــدس و آغــاز 

راه خودکفایــی هــای فنــی بــوده انــد.
ــزرگ ایــران 19 بهمــن، روز نیــروی هوایــی را در حالــی گرامــی مــی دارد کــه مرزهــای  ... و اینــک ملــت ب
هوایــی کشــور عزیزمــان، بــه برکــت خــون شــهداء و ایثارگــری جانبــازان و رزمنــدگان ایــن نیــروی ارزشــمند، 
ــان تیــز  ــا پیشــینه ای از دالور مــردی عقاب در امنیــت و آرامــش بــه ســرمی برد و دشــمنان ایــن ســرزمین ب
ــران  ــا ای ــران زمیــن و شــهدای واالمقــام نیــروی هوایــی ارتــش ج.ا.ا ، جــرات مواجهــه ی نظامــی ب ــرواِز ای پ

ســربلند را ندارنــد.
یادشان گرامی، راهشان پررهرو باد

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
مدیر مسئول
علی محبی راد
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ت ر خدم ی رد مس
گان استان     چهارمحال بختیاری  نشست

کانون     باز

)شهررکد(

اشاره: 
کانــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا بــا دارا بــودن بیش 
از ســیصد هــزار عضــو در سراســر کشــور، یکــی از 
گســترده تریــن و اثــر گذارتریــن نهادهــای مردمــی 
ــش  ــه ارت ــتگی آن ب ــطه وابس ــه واس ــه ب ــت ک اس
ــران از حساســیت و اهمیــت  جمهــوری اســالمی ای
خاصــی برخــوردار مــی باشــد، فلــذا آگاهــی داشــتن 
ــد  ــی توان ــا م ــرد کانونه ــاختار و عملک ــاء از س اعض
ــاء  ــی اعض ــی و همدل ــزایی در همراه ــه س ــش ب نق
ــه خدمــات و تســهیالت  ــون مربوطــه در ارائ ــا کان ب
ایفــاء نمایــد. بــه همیــن جهــت مــا در هــر شــماره 
ــون  ــای کان ــی از قســمت ه ــی یک ــه معرف ــدام ب اق
یــا مســئولین موثــر آن مــی نمائیــم تــا مخاطبــان 
ــون  ــف آنچــه در کان ــم و کی ــان ک ــرم در جری محت

مــی گــذرد قــرار گیرنــد.
در ایــن شــماره بــا یکــی از کانونهــای دیگــر آشــنا 
خواهیــم شــد، کانونــی در منطقــه مرکــزی کشــور و 
از مناطــق کوهســتانی فــالت مرکــزی ایران، اســتان 
ــت شــهرکرد و از  ــه مرکزی ــاری ب چهارمحــال بختی
همســایگان اســتانهایی چــون اصفهــان، خوزســتان، 
لرســتان و کهکیلویــه و بویــر احمــد و معــروف بــه 
اســتان بــام ایــران و دومیــن اســتان ایــران از لحــاظ 
ــوش و  ــخت ک ــالش و س ــی پرت ــا مردمان ــعت ب وس
جهادگــر از اقــوام لــری بختیــاری و ترکــی قشــقایی.

آری ایــن بــار بــه ســراغ کانــون اســتان چهارمحــال 
بختیــاری رفتــه و بــا همســنگری دردآشــنا و دریــا 
دل و رزمنــده ای از دوران دفــاع مقــدس بــه گفتگــو 

نشســته ایــم.
ــه  ــامانی ک ــرج ســلطانی س ســرهنگ بازنشســته ای
ــده دارد در  ــتان را برعه ــن اس ــون ای ــت کان ریاس
ایــن مصاحبــه کوتــاه، بخشــی از فعالیــت هــای ایــن 
کانــون را بــا مــا در میــان گــذارده کــه حاصــل آن 

ــردد. ــان می گ ــم حضورت ــل تقدی ــرح ذی ــه ش ب

معرفی رئیس کانون

اینجانــب ســرهنگ بازنشســته توپخانــه ســتاد ایــرج 
ســلطانی ســامانی در ســال 1336  در شهرســتان 
ســامان اســتان چهارمحــال و بختیــاری متولــد 
ــطه اول، دوم و  ــی و متوس ــالت ابتدائ ــدم، تحصی ش
ســوم آخریــن دوره ی نظــام قدیــم را در زادگاه خــود 
گذرانــده و جهــت ادامــه تحصیــل در ســال 1353 بــه 
اصفهــان نقــل مــکان نمــوده و در همــان ســال  بــه 
صــورت بورســیه در دبیرســتان نظــام نیــز اســتخدام 
ــمی وارد  ــورت رس ــه ص ــخ 1353/10/30 ب و از تاری
نظــام گردیــده و در ادامــه تحصیــل در دوره دوم 
ــق  متوســطه در ســال 1356 در رشــته ریاضــی موف
بــه اخــذ دیپلــم گردیــده و در مهــر مــاه 1356 وارد 
دانشــکده افســری گردیــدم و در 22 بهمــن مــاه 
1357 ســال دوم دانشــجوئی بــودم کــه انقــالب 
اســالمی بــه پیــروزی رســید و پــس از اســتقرار نظــام 
ــن  ــران در چهــارده فروردی جمهــوری اســالمی در ای
1358 مجددا وارد دانشــکده شــده و در ســال 1359 
ــوم  ــی عل ــدرک کارشناس ــا م ــکده افســری را ب دانش
ــان رســانده و  ــه پای ــی ب ــه و درجــه ســتوان دوم پای
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در حــال تمریــن جهــت اخــذ درجــه در شــهریور مــاه 1359 بودیــم کــه فــرودگاه هــای کشــور از طــرف رژیــم بعــث 
عــراق مــورد حملــه قــرار گرفــت. فــرودگاه مهــر آبــاد تهــران کــه صــدای بمبــاران آن در دانشــکده هــم شــنیده شــد و 
بــه حکــم تکلیــف بحــث جشــن فــارغ التحصیلــی و اخــذ درجــه و اعــزام بــه دوره مقدماتــی جــای خــودرا بــه مقابلــه بــا 
دشــمن داد و بالفاصلــه بــه دســتور فرمانــده وقــت دانشــکده امیــر نامجــو در دوم مهرمــاه 1359 کلیــه دانشــجویان ســال 
ســوم و همدوره هــای مــا کــه تــازه بــه درجــه ســتوان دومــی نائــل گردیــده بودیــم بــا ده فرونــد هواپیمــای C-130 بــه 
منطقــه جنــوب اعــزام و جنــگ بــا رژیــم بعــث آغــاز گردیــد در تاریــخ نهــم آبــان مــاه 59 در منطقــه مــارد و ســلیمانیه 
جــاده اهــواز- آبــادان بــا دشــمن درگیــر شــده و بنــده از ناحیــه دســت راســت و پــای چــپ مــورد اصابــت تیــر مســتقیم 
و ترکــش قــرار گرفتــه و بــه صــورت معجــزه آســایی از اســیر شــدن رهایــی یافتــه و بــه بیمارســتان ســربندر منتقــل 
شــدم و پــس از ترخیــص از بیمارســتان ســربندر بــه تقاضــای خــودم کــه بهبــودی نســبی حاصــل شــده بــود بــه تهــران 
مراجعــت و بــا همــان وضعیــت مجروحیــت بــه دوره مقدماتــی توپخانــه اصفهــان اعــزام و پــس از طــی یکــدوره مقدماتــی 
کوتــاه مــدت و فشــرده بــه لشــکر 81 زرهــی کرمانشــاه،تیپ یــک گــردان 396 توپخانــه اختصــاص و تــا ســال 1370 
در اکثــر مناطــق عملیاتــی و عملیــات هــای مختلــف از جملــه اولیــن عملیــات آفنــدی در منطقــه میمــک ایــالم ســال 
59 – عملیــات عاشــورا- کربــالی 1و5 - والفجرهــا و...شــرکت نمــوده و در ســال 1370 پــس از هشــت ســال جنــگ 
و ســه ســال بعــد از تصویــب قطعنامــه جهــت طــی دوره عالــی بــه اصفهــان منتقــل و پــس از دوره عالــی بــه عنــوان 
اســتاد بــه دانشــکده توپخانــه صحرائــی مرکــز آمــوزش توپخانــه و موشــکهای اصفهــان اختصــاص یافتــه و در مشــاغل 
استاد،سراســتاد در گــروه هــای آموزشــی و رئیــس گــروه آموزشــی تاکتیــک خدمــت نمــوده و در ســال 1382 جهــت 
ــه و در  ــاص یافت ــان اختص ــه اصفه ــز توپخان ــه مرک ــددا ب ــال 1383 مج ــزام و در س ــران اع ــه ته ــوس ب ــی دوره داف ط
مشــاغل ریاســت آمــوزش و تامیــن مرآتــو و معاونــت فرمانــده دانشــکده توپخانــه صحرائــی و نهایتــا بــه عنــوان سرپرســت 
و فرمانــده دانشــکده توپخانــه در مهــر مــاه ســال 1386 بــا ســی ســال خدمــت بــدون احتســاب دبیرســتان نظــام بــه 
ــه موطــن اصلــی خــود شهرســتان ســامان مراجعــت  ــل و پــس از بازنشســتگی در ســال 90 ب افتخــار بازنشســتگی نائ
نمــودم و دی مــاه ســال 92 بــه عنــوان اولیــن نماینــده مجمــع و اولیــن دوره نمایندگــی کانــون هــای آجــا از کانــون 
بازنشســتگان اســتان چهارمحــال و بختیــاری انتخــاب و مشــغول خدمــت رســانی بــه بازنشســتگان گردیــدم کــه بعــد از 
نماینــده شــدن حکــم ریاســت کانــون را کــه در ســال 1389 پــس از مجــزا شــدن کانــون هــای ارتــش و ناجــا و وزارت 
دفــاع توســط ریاســت کانــون وقــت امیــر حیــدری بــه ایــن جانــب واگــذار و از تاریــخ 20 خــرداد مــاه 1393 بنــده هــم 
نماینــده مجمــع کانــون و هــم ریاســت کانــون بازنشســتگان آجــا اســتان چهارمحــال و بختیــاری را بــه عهــده گرفتــه و 

کمــاکان ادامــه دارد.

تاریخچه تشکیل کانون

ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــا اس ــتگان آج ــون بازنشس کان
ــا کانــون هــای ناجــا و ودجــا بــه صــورت  تــا ســال 1389 ب
ــای مســلح  ــرو ه ــون بازنشســتگان نی ــام کان ــه ن مشــترک ب
انجــام وظیفــه مینمودنــد ، تــا اینکــه در ســال 1389 کانــون 
ناجــا از کانــون نیروهــای مســلح جــدا و مســتقل گردیــد و در 
ســال 1392 بــا برگــزاری انتخابــات نخســتین مجمــع کانــون 
ــاب  ــس از انتخ ــده و پ ــون ش ــد کان ــز کاندی ــده نی ــا، بن آج
ــون  ــع کان ــده مجم ــوان نماین ــه عن ــال 1392 ب ــر س از اواخ
ــا پیشــنهاد  ــال آن ب ــه دنب ــودم و ب ــکاری نم ــه هم شــروع ب
کانــون مرکــز و تصویــب امیر حیــدری از تاریــخ 1393/3/20 

رســما بــه عنــوان ریاســت و نماینــده مجمــع کانــون بازنشســتگان اجــا در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه مرکزیــت 
شــهرکرد منصــوب شــدم کــه قبــل از انتصــاب بنــده بــه عنــوان ریاســت کانــون شــهرکرد،این کانــون توســط یکــی از 
کارکنــان ناجــا اداره میشــد کــه بــه علــت عــدم آشــنایی بــا یــگان هــای نظامــی مشــکالت عدیــده ای در کانــون وجــود 
داشــت کــه از جملــه آمــار دقیقــی از تعــداد بازنشســتگان اجــا کــه از مهمتریــن پارامتــر هــای یــک ســازمان مــی باشــد 
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در دســت نبــود کــه بنــده پــس از انتصــاب و گذشــت حــدود دومــاه از معرفــی خــود توانســتم اولیــن آمــار دقیــق را بــا 
برقــراری ســامانه خدمــت رســان از رایانــه اســتخراج و مبنــاء کار خــود قراردهــم و بــه دنبــال آن بــه فکــر محلــی دائمــی 
بــرای کانــون شــدم و بــا مکاتبــه و ارتبــاط بــا مســئولین اســتانی توانســتم دســت خطــی از اســتاندار وقــت مبنــی بــر 
واگــذاری زمیــن یــا ســاختمان دریافــت کــرده و بــا ارجــاع بــه ســازمان راه و شهرســازی قــول یــک قطعــه زمیــن 550 
متــری را گرفتــه و در حــال حاضــر در مراحــل پایانــی کارهــای اداری و واگــذاری زمیــن قرارداریــم وبــا قولــی کــه امیــر 
محبــی راد ریاســت محتــرم کانــون مرکــز داده انــد و بــه یــاری حــق بتوانیــم محــل ثابتــی بــرای کانــون شــهرکرد بنــا 
نمائیم.پــس از قبــول مســئولیت کانــون ابتــدا بــا اعتباریکــه از طــرف کانــون مرکــز واگــذار گردیــده بــود یــک دســتگاه 
رایانــه بــا متعلقــات مربوطــه و بــروز خریــداری و اولیــن آمــار دقیــق از کانــون بازنشســتگان آجــا اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری را کــه بــه تعــداد 712 نفــر بــود،در تاریــخ 1393/5/19 اســتخراج نمــودم و بعــد از آن شــروع بــه فعالیــت و 
ارتبــاط بــا یــگان هــای نظامــی مســتقر در اصفهــان و گرفتــن کارکنــان وظیفــه بیشــتر از یــگان هــای نظامــی خــارج 
از اســتان نمــودم کــه در ایــن راه نیــز موفــق بــوده و در ادامــه تعامــل بــا گــروه 44 توپخانــه یــک نفــر کارمنــد رتبــه 
14 بــه نــام ذبیــح اهلل محمــد علیــزاده را از تاریــخ اســفند1398 بــه کانــون مامــور نمودنــد و درحــال حاضــر بــه عنــوان 

جانشــین کانــون و مســئول امــور اداری انجــام وظیفــه مینمایــد. 

اعضاء کانون چهارمحال و بختیاری

ــه اســتان شــامل )شــهرکرد،  ــون 712 نفــر می باشــد کــه در شهرســتان های دهگان در حــال حاضــر تعــداد اعضــاء کان
ــون  ــگ( ســاکن می باشــند و تحــت نظــر کان ــار، فارســان، اردل، کوهرن ــردگان، خانمیــرزا، بروجــن، کی ــن، ل ســامان، ب

ــوند. ــهرکرد اداره می ش ــتان ش ــز شهرس مرک

اقدامات و فعالیت های کانون

1- دیدار و سرکشی از 288 نفر پیشکسوت همراه با اعطاء هدایای نقدی و غیر نقدی
2- پرداخت وام توانمندسازی به تعداد 235 نفر از اعضا محترم کانون 

3-درخواست کمک بالعوض از کانون مرکز و پرداخت آن به اعضا معسر 
4-پرداخت وام صندوق الغدیر به تعداد860 نفر

5- دیدار در چند مرحله با نمایندگان مجلس در استان در رابطه با همسان سازی حقوق بازنشستگان
6- معرفی پیشکسوتان جهت دریافت وام از بانک های عامل در استان مخصوصا بانک سپه

7- پرداخت سه مرحله وام ودیعه مسکن به دوازده نفر که فاقد مسکن و یا مستاجر بوده اند
8-دیدار و سرکشی ویژه از پیشکسوتان و خانواده آنها که بیماری صعب العالج داشتند

9- اختصــاص شــش قبضــه اســلحه شــکاری برابــر ســهمیه واگــذاری شــده از کانــون مرکــز بــا انجــام قرعــه کشــی بیــن 
ــا متقاضی اعض

10- دیــدار و گفــت و گــو بــا فرماندهــان یگانهــای ســرزمینی واقــع در اســتان اصفهــان از جملــه ارشــد نظامــی اصفهــان 
در مــورد اســتفاده از امکانــات موجــود بــرای اعضــا محتــرم کانــون

11- دیــدار و سرکشــی چهــره بــه چهــره فرمانــده محتــرم پدافنــد هوائــی مرکــزی اصفهــان بــه همــراه ریاســت کانــون 
از اعضــای وابســته در اســتان

12-راهنمایــی عــده کثیــری از ایثارگــران وظیفــه هشــت  ســال دفــاع مقــدس )دربرخــورداری از امتیــازات ایثارگــری( 
ــه  ــون شــهرکرد مراجع ــه کان ــن اســتان ب ــگان ســرزمینی در ای ــت نداشــتن ی ــه عل ــوده و ب ــون نب ــن کان ــه عضــو ای ک

می نماینــد.
ــازل  ــی مســتقر در اصفهــان در خصــوص واگــذاری من ــده محتــرم پدافنــد هوای ــه فرمان 13-در خواســت و پیشــنهاد ب
ســازمانی واقــع در آن پایــگاه بــه پیشکســوتان آجــا کــه فاقــد مســکن و یــا قــادر بــه پرداخــت اجــاره منــزل نیســتند

14-برگزاری و دعوت به مهمانی و ضیافت در چندین مرحله توسط کانون از پیشکسوتان
15-شرکت در جلسات شورای هماهنگی کانون های سپاه و فراجا در استان

16- شرکت در مراسم ترحیم بازنشستگان متوفی و نصب بنر تسلیت و همدردی با خانواده محترمشان
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17-اطــالع رســانی بــه صــورت پیامــک و تلفــن بــه پیشکســوتان محتــرم در خصــوص ارائــه هرگونــه خدمــات از طــرف 
کانــون

18- شرکت در چندین مرحله مراسم ضیافت و مهمانی به میزبانی ساتا و سازمان حفظ آثار در استان
19-صــدور معرفــی نامــه جهــت تعــدادی از فرزنــدان اعضــا محتــرم ایثارگــر بــه کانــون مرکــز جهــت تغییــر وضعیــت 

اســتخدام قــراردادی و پیمانــی آنهــا بــه اســتخدام رســمی

سخن آخر

بــه لطــف و مــدد الهــی وبــا تــالش و فعالیــت خســتگی ناپذیــر از زمــان قبــول مســئولیت کانــون شــهرکرد بــه کمــک 
ــه  ــگان هــای فراجــا و ســپاه ب ــا ی ــا تعامــل ب ــون و ب ــت هــای کان ــم مقــام و معاون ــون مرکــز و قائ ریاســت محتــرم کان
علــت نبــودن یــگان آجــا در ایــن اســتان از کمــک هــا و امکانــات آنهــا در جهــت خدمت رســانی بــه اعضــاء بازنشســته 
ــا کانــون ایجــاد گردیــده وکانــون نیــز متقابــال در  بهره گیــری نمــوده و رابطــه صمیمــی و خوبــی بیــن اعضــا محتــرم ب
ــوده  ــذاری ننم ــزان فروگ ــن عزی ــای ای ــع مشــکالت و خواســته ه ــچ کوششــی در جهــت رف ــکان از هی ــوان و ام حــد ت
اســت: پــس از انتصــاب شایســته امیــر محبــی راد بــه عنــوان ریاســت کانــون آجــا و امیــر موســوی بــه فرماندهــی کل 
اجــا روح تــازه ای در کالبــد کانــون هــای بازنشســتگی دمیــده شــد و بازنشســتگان روحیــه مضاعفــی گرفتــه وجــا دارد 
ــوی و  ــر موس ــا، امی ــرم کل آج ــده محت ــمند فرمان ــور ارزش ــازی و حض ــان س ــا همس ــه ب ــابقه در رابط ــات بی س از اقدام
هیئــت رئیســه محتــرم آجــا و فرماندهــان عالــی قــدر نیروهــای چهــار گانــه )زمینــی، هوائــی، دریایــی و پدافنــد هوائــی( 
و ریاســت عقیدتــی سیاســی وحفاظــت  آجــا وتشــکیل جلســه هــم افزایــی فرماندهــان و اعــالم پشــتیبانی و حمایــت از 
بازنشســتگان، از ایــن دو بزرگــوار از طــرف خــود و بازنشســتگان ایــن اســتان تشــکر ویــژه ای داشــته باشــم. در پایــان 
ــد و همچنیــن از نشــریه  ــاری نموده ان ــارا ی ــون کــه همیشــه م ــم مقــام محتــرم و کلیــه معاونت هــای محتــرم کان از قائ
شایســتگان کــه فعالیت هــا و اقدامــات انجــام شــده کانــون هــای تابعــه را بــرای عمــوم پیشکســوتان منعکــس مینماینــد 

کمــال تشــکر را دارم.
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معرفی کتاب و نویسنده

کوله پشتی فرماندهی

پیشکســوت گرانقــدر امیــر ســرتیپ دوم پیــاده احمــد قاســمی متولــد آذر مــاه ســال 1329 در روســتای کشــتیبان 
از توابــع بخــش بکشــلوچای شهرســتان ارومیــه در اســتان آذربایجــان غربــی مــی باشــند. ایشــان پــس از گذرانــدن 
تحصیــالت دوره ابتدایــی در روســتا و دوره دبیرســتان در شهرســتان ارومیــه ، در ســال 1350 موفــق بــه اخــذ دیپلــم 
ریاضــی و قبولــی در آزمــون دانشــکده افســری گردیدنــد و در ســال 1353 بــا درجــه ســتواندومی فــارغ التحصیــل 
و بــا رســته پیــاده بــه گــردان 198 پیــاده تیــپ 1 پیرانشــهر لشــکر 64 پ ارومیــه منتقــل و مشــغول انجــام وظیفــه 
شــدند مشــارالیه در طــول خدمــت در ســمتهای فرماندهــی گروهــان، گــردان، تیــپ، لشــکر و در آخریــن شــغل بــه 
عنــوان جانشــین قــرارگاه منطقــه شــمالغرب نزاجــا و پــس از 31 ســال خدمــت بــا درخواســت شــخصی بــه مقــام 
ــاع  ــوزش دف ــدرس آم ــوان م ــه عن ــال ب ــدت 8 س ــه م ــس از بازنشســتگی ب ــد. پ ــل گردیدن ــامخ بازنشســتگی نائ ش
مقــدس در دانشــگاههای ارومیــه تدریــس نمــوده و کتــاب »کولــه پشــتی فرماندهــی« دســتاوردی از خاطــرات ایشــان 
در دوران خدمــت مــی باشــد کــه راوی و گویــای تمــام رویدادهایــی اســت کــه در کلیــه مأموریتهــای داخلــی، آفنــدی 

و پدافنــدی در مشــاغل مختلــف در پنــج فصــل بشــرح ذیــل گــردآوری و چــاپ گردیــده اســت.

فصل اول: از تولد تا پایان دوره دبیرستان 
فصل دوم: ورود به دانشگاه افسری تا زندگی مشترک پادگانی 

فصل سوم: مأموریت در عملیات ظفار در کشور پادشاهی عمان به مدت 6 ماه و فرآیند خدمتی 
فصل چهارم: شرح تمام عملیات های پاکسازی محورها و استقرار در پایگاههای تامینی

پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی و شــروع عملیــات 
اســتانهای  در  انقالبیــون  ضــد  توســط  مســلحانه 
ــه  ــی و کردســتان، خاطــره نخســت ب آذربایجــان غرب
عنــوان فرمانــده گروهــان در ســال 1357 از محورهای 
ــل ســال 1359 در  پیرانشــهر شــروع و ســپس از اوای
ــوکان و  ــه ب ــاد ب ــاد، مهاب ــه مهاب ــه ب ــای ارومی محوره
ــرزی  ــط م ــه خ ــت ب ــت و سردش ــه سردش ــاد ب مهاب
ایــران و عــراق و پــس از آن اســتقرار در مواضــع 
پدافنــدی ارتفاعــات مــرزی ایــران و عــراق از ســال 63 
ــات  ــان ســال 64 و ســرانجام شــرکت در عملی ــا پای ت

ــنویه    ــی شهراش ــه عموم ــادر در منطق ق
و  زیارتــی  خارجــی،  ســفرهای  پنجــم:  فصــل 

تصاویــر  و  اســناد  همــراه  بــه  بازنشســتگی 

نشــریه شایســتگان: بــرای ایــن پیشکســوت فرهیختــه، 
عــزت، ســربلندی، تندرســتی و بهــروزی بیــش از 

ــش آرزومندســت  پی

نویسنده: امیر سرتیپ دوم پیاده احمد قاسمی
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پیشکسوت ورزشی  

ستواندوم بازنشسته اسداهلل رضازاده 

پیشکســوت ورزشــکار ســتواندوم اســداهلل رضــا زاده 
اســتان  در  ســقز  شهرســتان   1315 ســال  متولــد 
کردســتان مــی باشــد. او دوران تحصیــالت خــود را 
ــان  ــه پای ــال 1334 ب ــقز در س ــاهپور س ــه ش در مدرس
رســانید و بــه علــت عالقــه شــدید بــه شــغل نظامیگــری 
ــی  ــگاه گروهبان ــتخدام آموزش ــه اس ــال 1334 ب در س
ــد و پــس  ــروی زمینــی در شهرســتان ســنندج درآم نی
ــه ورزش،  ــدی ب ــگاه و عالقه من ــدن دوره آموزش از گذران
ــنندج در  ــه س ــی قلع ــگاه ورزش ــال 1336 در باش در س
ــد  ــی ش ــات ورزش ــغول تمرین ــازی مش ــدن س ــته ب رش
ــل  ــل منتق ــگ 6 اردبی ــه هن ــال 1339 ب ــان در س ایش
ــت و  ــال یاف ــه انتق ــکر 5 خان ــه لش ــال 1341 ب و در س
ــی داد.  ــه م ــود ادام ــات ورزشــی خ ــه تمرین ــاکان ب کم
نامبــرده پــس از انتقــال بــه گروهــان 101 دژبــان 
کرمانشــاه بــا راهنمایــی همــکاران در رشــته باســتانی و 
کشــتی شــروع بــه فعالیــت نمــود. وی در ســال 1363 به 
افتخــار بازنشســتگی نائــل گردیــدو پــس از بازنشســتگی 
ــتان  ــی شهرس ــت بدن ــس اداره تربی ــنهاد رئی ــه پیش ب
ســقز مســئولیت دبیرخانــه هیئــت کشــتی ســقز را بــه 
عهــده گرفــت و همزمــان در رشــته دو و میدانــی و پیاده 
ــی نمــود. و نتیجــه فعالیتهــای  روی نیــز فعالیــت م
ورزشــی مشــارالیه کســب 17 مدال کشــوری، اســتانی و 
شهرســتان و ده هــا لــوح تقدیــر از اداره ورزش و جوانــان 
شهرســتان ســقز، فرمانــداری و اســتانداری کردســتان را 

ــه ورزشــی خــود دارا مــی باشــد. در کارنام

احکام قهرمانی مشارالیه در سال 1401:

ــای دو و  ــن دوره رقابته ــام دوم در پنجمی ــب مق 1-کس
میدانــی پیشکســوتان کشــور در رده ســنی 80 بــه بــاال 

در ماده 100 متر در شهرستان تهران

ــای دو و  ــن دوره رقابته ــام دوم در پنجمی ــب مق 2-کس
میدانــی پیشکســوتان کشــور در رده ســنی 80 تــا 84 در 

مــاده 5000 متــر در اســتان گیــالن

نشــریه شایســتگان: ضمــن تقدیــر از زحمــات ایــن 
ورزشــکار گرانقــدر، ســالمتی و ســرافرازی ایــن 
ــان مســئلت  ــزد من ــز را از درگاه ای پیشکســوت عزی

ــد.  مــی نمای
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برخــی اوقــات کارمنــدان خــوب کــه تکیــه گاه مدیــران 
ــازمان هســتند، در  ــداف س ــق اه ــرای تحق شــرکت ها ب

مواقــع حســاس اســتعفا می دهنــد و مجموعــه خــود را بــه دردســر می اندازنــد. ایــن اســتعفای کارمنــداِن خــوب 
ربطــی بــه موفقیــت یــا عــدم موفقیــت، بــزرگ و کوچــک بــودن و حتــی نامــدار و گمنــام بــودن ســازمانها نــدارد. 

دلیــل ایــن اســتعفا چیســت؟؟
ــای  ــوند و گله ه ــت می ش ــیار ناراح ــران بس ــد، مدی ــتعفا می دهن ــه اس ــک مجموع ــوب از ی ــدان خ ــی کارمن وقت
زیــادی از ایــن موضــوع انجــام می دهنــد. حــق بــا ایــن مدیــران اســت زیــرا بــرای کســب وکارها هیــچ چیــزی پــر 
هزینه تــر و ناراحــت کننــده تــر از اســتعفای کارمنــدان خــوب و بــا لیاقــت نیســت. مدیــران وقتــی بــا اســتعفای 
ــی را توجیــه مناســبی  ــرو می شــود، بیشــتر، راضــی نبــودن از شــرایط مال کارمنــدان کارآمــد و مستعدشــان روب
بــرای عــدم ادامــه همــکاری کارمندان شــان اعــالم می کننــد. در حالــی کــه دلیــل ایــن اقــدام اغلــب بــه مــوارد 

ــران ســبب فــراری دادن کارمنــدان می شــود. ــرا در بیشــتر مــوارد، رفتــار مدی غیــر مالــی برمی گــردد. زی
دلیــل ایــن نــوع توجیــه کــردن، ایــن اســت کــه مدیــران  همیشــه مــوارد مالــی را دلیلــی بــرای مشــکالت شــرکت 
ــه  ــد بلک ــرک نمی کنن ــان را ت ــراد شغل ش ــتر اف ــه بیش ــتند ک ــه هس ــن نکت ــل از ای ــویی غاف ــد و از س می دانن
ــتعفا و  ــن اس ــی از ای ــه راحت ــد ب ــه می توانن ــت ک ــه اینجاس ــش قضی ــن بخ ــد. بدتری ــرک می کنن ــان را ت مدیرش
مشــکل جلوگیــری کننــد، بــدون اینکــه برای شــان هزینــه زیــادی در بــر داشــته باشــد. بــرای جلوگیــری از ایــن 
اســتعفاها یــا از دســت دادن کارمنــدان خــوب بایــد مدیــران نــگاه جدیــدی بــه مســائل شــرکت داشــته باشــند 
ــع ایــن مشــکالت  ــرای رف ــر انجــام دهنــد. ب و ســعی کننــد تالش هــای بیشــتری را به عنــوان وظیفــه یــک مدی
بایــد دانســت کــه چــه رفتارهــای نامناســبی از ســوی مدیــران ســبب فــراری شــدن کارمنــدان خــوب از شــرکت 

می شــود.

بیگاری کشیدن از کارمندان

بدتریــن چیــزی کــه یــک کارمنــد خــوب را آزرده 
می ســازد بیــگاری کشــیدن از او اســت. وسوســه کار 
کشــیدن زیــاد از کارمنــدان خــوب یکــی از نقــاط ضعــف 
مدیــران اســت کــه آنهــا را روزی در دام مشــکالت 
می انــدازد. کار کشــیدن زیــاد از کارمنــدان خــوب ســبب 
ــن  ــویق در ذه ــای تش ــه به ج ــس تنبی ــه ح ــود ک می ش
ــد.  ــا را آزرده کن ــم روح آنه ــرد و کم ک ــکل بگی ــا ش آنه

ــد.  ــس می ده ــه عک ــن کار نتیج ای
ــتعد  ــدان مس ــد از کارمن ــر می خواهی ــب اگ ــن ترتی بدی
ــید  ــته باش ــاد داش ــه ی ــید، ب ــد کار بکش ــود بیش ازح خ
کــه ایــن حرکــت شــما ســبب خواهــد شــد کــه درنهایــت 
کارمنــد یــا کارمندان تــان اســتعفا دهنــد، آن هــم زودتــر 
از آن چیــزی کــه فکــرش را می کنیــد. امــا یــک راه وجــود 
ــت  ــد. پرداخ ــری کنی ــکل جلوگی ــن مش ــه از ای دارد ک
پــاداش، افزایــش حقــوق، تشــویق و ارتقــای پســت افــراد 
ــگاری  ــا کاســته و تفکــر بی ــد از فشــار کاری آن ه می توان

ــد. را از ذهنشــان دور کن

حفظ و نگهداری از کارمندان خوب

پــس قبــل از اقــدام بــه افزایــش کار یــا مســئولیت 
ــدون  ــه ب ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــود ب ــدان خ کارمن
ــان  ــتری از کارمندان ت ــوان کار بیش ــرایط نمی ت ــر ش تغیی
درخواســت کنیــد و شــاهد عاقبــت تلــخ نباشــید. بــا یــک 
پیشــنهاد خــوب می توانیــد هــم کارمنــدان خــوب خــود را 
بــه کار بیشــتر ترغیــب کنیــد و هــم حــس وفاداری شــان 
ــان و  ــغل درش ــال ش ــه دنب ــا ب ــا آنه ــد ت ــت کنی را تقوی

ــند. ــان نباش ــور لیاقت ش درخ

به رسمیت نشناختن پاداش و مساعده

مدیــران شــرکت ها خیلــی راحــت از کنــار تشــویق، تقدیــر 
ــور  ــر ش ــه سراس ــان ک ــدان پرتالش ش ــکر از کارمن و تش
ــی  ــن کم اهمیت ــه همی ــد ک ــتند می گذرن ــزه هس و انگی
ــا  ــراری داده ی ــوب را ف ــدان خ ــوع، کارمن ــن موض ــه ای ب
ــل  ــازده تبدی ــدون ب ــزه و ب ــدان بی انگی ــه کارمن ــا را ب آنه
ــا  ــد، ام ــاداش و تشــویق را دوســت دارن ــد. همــه پ می کن
ــف  ــان را وق ــه خودش ــی ک ــرای کارمندان ــوع ب ــن موض ای
کارشــان می کننــد بســیار لذت بخــش و زیباســت. در 
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حقیقــت ایــن پــاداش انــرژی دوچندانــی بــه آنهــا داده و میزان 
ــد  ــران بای ــد. مدی ــش می ده ــان را افزای ــی و بهره وری ش بازده
ــا  ــد ت ــت کنن ــود صحب ــدان خ ــا کارمن ــتمر ب ــورت مس به ص
ضمــن جویاشــدن حالشــان دریابنــد کــه از چــه چیــزی راضــی 
ــاداش،  ــه پ ــدان ب ــی کارمن ــرا برخ ــوند. زی ــحال می ش و خوش
ــای  ــه ارتق ــر ب ــده ای دیگ ــوق و ع ــش حق ــه افزای ــی ب بعض
ــر از  ــد تقدی ــه بع موقعیــت شغلی شــان راضــی هســتند. مرحل

ــه خواســته خودشــان اســت. ــا ب کارمنــدان خــوب بن

اهمیت ندادن به کارمندان

بیــش از ۵۰ درصــد افــراد کــه موقعیــت شــغلی خــود را تــرک 
ــان  ــوه ارتباط ش ــم را نح ــن تصمی ــی ای ــل اصل ــد دلی می کنن
بــا مدیــران می داننــد. شــرکت های باهــوش و زرنــگ بــه 
مدیرانشــان می آموزنــد کــه چگونــه بــا کارمنــدان خــود رفتــار 
کننــد. در حقیقــت ایــن مدیــران هســتند کــه بایــد موفقیــت 
ــار  ــه دچ ــی ک ــا کارمندان ــد، ب ــن بگیرن ــان را جش کارمندانش
ــه  ــا در حــل مشــکالت ب ــد ی مشــکل شــده اند همــدردی کنن
وجــود آمــده بیــن کارمنــدان بــا طرفیــن ماجــرا بــا یــک دیــد 

برخــورد کننــد.
دقــت داشــته باشــید، مدیرانــی کــه بــه ایــن موضوعــات اهمیت 
نمی دهنــد همیشــه میــزان ریــزش نیروهای شــان زیــاد اســت 
ــتند.  ــروی هس ــوب روب ــدان خ ــتعفای کارمن ــش اس ــا چال و ب
ــه در  ــاعت کار روزان ــل ۸ س ــدان تحم ــرای کارمن ــا ب مطئمن
کنــار مدیرانــی کــه اهمیتــی بــه آنهــا نمی دهنــد، امکان پذیــر 

نیســت.

بدقولی و پایبند نبودن به تعهدات

ــدات، از  ــه تعه ــودن ب ــد نب ــی و پایبن ــه ای بدقول ــر جامع در ه
نــکات منفــی افــراد به حســاب می آیــد. ایــن اخــالق بــد 
ــه  ــود. همیش ــدل ش ــراد مب ــیل اف ــنه آش ــه پاش ــد ب می توان
ــه  ــول دادن ب ــه ق ــت ک ــروری اس ــوع ض ــن موض ــتن ای دانس
ــر آن  ــک س ــه ی ــد ک ــرار می ده ــیری ق ــمارا در مس ــردم ش م
خشــنودی و ســر دیگــر آن نارضایتــی اســت. وقتــی تعهــدی 
بــه کارمندتــان می دهیــد در چشــم او به عنــوان فــردی 
ــن  ــه ای ــه ب ــا هنگامی ک ــد، ام ــدا می کنی ــاد ارزش پی قابل اعتم
تعهــدات عمــل نمی کنیــد، ورق ۱۸۰ درجــه می چرخــد، 
او شــمارا به عنــوان فــردی غیرقابل اعتمــاد یــاد می کنــد 
ــر  ــن تفک ــن ای ــد. در ضم ــت می دهی ــان را از دس و احترامت
ــس  ــی رئی ــه وقت ــرد ک ــکل می گی ــان ش ــن کارمندت در ذه
ــاری  ــه انتظ ــه چ ــد، از بقی ــل نکن ــود عم ــای خ ــه وعده ه ب

می تــوان داشــت.

بکارگیری و تشویق کارمندان ناالیق

وقتــی کارمنــد ناالیقــی توســط یــک مدیــر بــه 
کارگرفتــه و حمایــت شــود و بــه او بال وپــر داده شــود، 
ــه او اعطــا  ــر ب ــر و چشــم گیرت ــی بهت ــی امکانات و حت
شــود نیروهــای خــوب و الیــق کــه دوســت دارنــد بــا 
ــد، انگیزه شــان را از دســت  ــه ای کار کنن ــران حرف مدی
ــدارد و  ــر ن ــی در ب ــه خوب ــن کار نتیج ــد. ای می دهن
ــدان  ــن کار از دســت دادن کارمن ــی ای سرنوشــت نهای

ــق اســت. ــازده و الی پرب

جلوگیری از رسیدن کارمندان به اهدافشان

کارمنــدان مســتعد و خــوب، بیشــتر، افــراد جاه طلــب، 
ــن  ــردن ای ــال ک ــه دنب ــتند ک ــی هس ــور و باهدف پرش
اهــداف و آرزوهــا می تــوان ســبب بهــره بــری، کارایــی 
ــادی  ــران زی ــا مدی و رضایــت شــغلی بیشــتر شــود. ام
ــد کارمندانشــان را محــدود  هســتند کــه دوســت دارن
کننــد. آن هــا از ایــن می ترســند کــه مبــادا روزی 
آزادی عمــل و افزایــش دامنــه تمرکــز کارمنــدان 
بهــره وری کارمند شــان  و  کارایــی  ســبب کاهــش 
ــد  ــان می ده ــمندان نش ــات دانش ــج تحقیق ــود. نتای ش
ــال  ــداف و آم ــا اه ــد ت ــکان می یابن ــه ام ــرادی ک اف
خــود را دنبــال کننــد، کارایــی و بهره وری شــان 5 

ــود. ــتر می ش ــر بیش براب

محدود کردن

ــرد  ــر ف ــکل دارد و ه ــت مش ــا محدودی ــان ب ذات انس
نســبت بــه محدودیــت واکنــش نشــان می دهــد. 
نیروهــای مســتعد بــه دنبــال ارتقــا و بهبــود موقعیــت 
ــا ایــن بهانــه بــه وضــع  و نیازهایشــان هســتند. اگــر ب
ــت  ــا آن راح ــد و ب ــت می دهی ــرکت رضای ــود ش موج
ــود  ــدان خ ــی را از کارمن ــن توانای ــر ای ــتید، و اگ هس
ســلب کنیــد، باعــث دل زدگــی و بی تفاوتــی آنهــا 
ایــن  گرفتــن  می شــود.  شغل شــان  بــه  نســبت 
ــا  ــا آنه ــتعد نه تنه ــوب و مس ــدان خ ــی از کارمن توانای

ــد. ــدود می کن ــز مح ــمارا نی ــه ش بلک
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1-به خودتان یادآوری کنید که همه چیز زمان می بَردش

ــد  ــرار دارن ــه اص ــتند ک ــانی هس ــوال کس ــر معم ــراد بی صب اف
کارهــا در همــان لحظــه انجــام شــود و دوســت ندارنــد 
وقت شــان را هــدر دهنــد. با این حــال برخــی کارهــا بــا 

عجلــه بــه نتیجــه نمی رســند.
ــا  ــاال آنه ــد. احتم ــر کنی ــان فک ــادترین خاطرات ت ــورد ش درم
مــواردی بوده انــد کــه صبــر شــما نتیجــه ی مطلوبــی داشــته 
ــه  ــرای رســیدن ب ــی کــه به طــور مــداوم ب اســت، ماننــد زمان
هدفــی تــالش کردیــد و فعالیت تــان فــورا نتیجه بخــش نبــود 
یــا بــرای مانــدن در کنــار یکــی از عزیزان تــان، کمــی بیشــتر 
ــد،  ــرج نمی دادی ــه به خ ــر و حوصل ــر صب ــتید. اگ ــت گذاش وق

ــی داشــته باشــید؟ ــن خاطرات ــا می توانســتید چنی آی

2-خودتان را برای شرایط نامساعد آماده کنید

اغلــب اوقــات فکــر می کنیــم کــه بایــد همــه  چیــز در 
زندگی مــان بــر وفــق مــراد باشــد و در صــورت رخ دادن 
کوچک تریــن اتفاقــی کــه قــرار باشــد مــا را از دایــره ی 
امنیت مــان خــارج کنــد صبرمــان را از دســت می دهیــم. 

3-به یاد داشته باشید درنهایت به آنچه می خواهید، 
دست پیدا خواهید کرد

ــتلزم  ــئله، مس ــن مس ــن ای ــردن و پذیرفت درک ک
ــت.  ــری شماس ــوغ فک ــر و بل ــودن و صب ــور ب صب
اگــر بــرای هدفــی به ســختی تــالش کنیــد، 
به احتمال زیــاد بــه آن دســت پیــدا خواهیــد 
کــرد، امــا در اغلــب مــوارد، بــرای رســیدن بــه آن 

ــید. ــور باش ــد صب بای
شــاید در حــرف ســاده باشــد، امــا درحقیقــت تنها 
چیــزی کــه در رســیدن بــه خواســته های تان 
و  برنامه ریــزی  شــیوه  ی  دارد،  اهمیــت  واقعــا 
رســیدن  بــرای  اســت.  زمــان  از  بهره بــردن 
ــه  ــه ب ــتید، توج ــب آن هس ــا طال ــه واقع ــه آنچ ب
ــر و  ــیار مؤث ــز بس ــرده نی ــای م ــت زمان ه مدیری

ــت. ــد اس مفی

4-از خود بپرسید چه چیزهایی شما را بی 
صبر و تحمل می کند. 

ــد.  ــه داری ــدر عجل ــرا اینق ــه چ ــد ک ــف کنی کش
معمــوال مــا وقتــی کــه ســرمان شــلوغ مــی شــود 
ــم،  ــام دهی ــان انج ــن کار را همزم ــد چندی و بای
ــم و  ــی دهی ــت م ــود را از دس ــل خ ــر و تحم صب
انتظــار داریــم تمامــی آن شــلوغی هــا و آشــفتگی 
ــعی  ــد. س ــان برس ــه پای ــه ب ــد دقیق ــا در چن ه
ــا را  ــد و همــه کار ه ــف کنی ــد تقســیم وظای کنی
ــد.  ــان انجــام ندهی ــی و همزم ــه تنهای ــان ب خودت
انجــام کار هــا را بــه طــور منطقــی زمــان بنــدی 
کنیــد. انجــام همــه کارهــا بــه تنهایــی، خــود مــی 
توانــد آزمونــی بــرای صبــر و تحمــل شــما باشــد 
ــای روی دوش  ــه باره ــد ک ــاد بگیری ــد ی ــا بای ام
خــود را بــه صــورت منطقــی بــا دیگــران قســمت 

ــد. کنی

سنگ صبور
صبــور بــودن اغلــب یــک انتخــاب اســت. شــما انتخــاب مــی 
ــی . موقعــی کــه شــما  ــا عصبان کنیــد کــه صبــور باشــید ی
عصبانــی مــی شــوید بیشــتر بخاطــر ایــن اســت که احســاس 

ــف می شــود. ــان دارد بی نتیجــه تل ــد وقتت مــی کنی
صبــور بــودن هرگــز کار راحتــی نبــوده اســت، امــا احتمــاال 
ــت.  ــخ اس ــری در تاری ــان دیگ ــر زم ــخت تر از ه ــروزه، س ام
ــه  ــورا ب ــوان ف ــات را می ت ــا و اطالع ــه پیام ه ــی ک در دنیای
سراســر دنیــا ارســال کــرد و تنهــا بــا چنــد کلیــک مــوس، 
بــه هرچیــزی دسترســی داشــت، اکثــر مــا آن قــدر کــه الزم 
اســت، صبــر و حوصلــه نداریــم. خوشــبختانه صبــر، فضیلتــی 
اســت کــه می تــوان آن را به مــرور زمــان به دســت آورد 
ــر  ــودگی و آرامش خاط ــد آس ــی بفهمی ــرورش داد. وقت و پ
ــذارد،  ــر بگ ــما اث ــی ش ــت زندگ ــر کیفی ــد ب ــدر می توان چق
واقعــا تعجــب خواهیــد کــرد. در مطلــب زیــر، راهکارهایــی 
بــرای تمریــن صبــر و شــکیبایی بــه شــما معرفــی خواهیــم 

کــرد.
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ــی  ــی تاب ــل و ب ــر و تحم ــت دادن صب ــق از دس ــت دقی عل
ــد.  ــدا کنی ــود را پی خ

5-وقایع ناخوشایند روزمره را روی کاغذ بیاورید و 
یک گزارش روزانه تهیه کنید

.
بــرای یــک تــا دو هفتــه هنگامــی کــه احســاس بــی صبــری 
ــد، تمــام احساســات مرتبــط را هــر چــه  ــی کردی ــی تاب و ب
ــال: روز اول  ــرای مث ــید. )ب ــذ بنویس ــت روی کاغ ــه هس ک
کالس زمیــن شناســی( مطمئــن شــوید کــه بــه طــور مرتــب 
و پــی در پــی هنگامــی کــه ایــن احســاس در شــما بــه وجود 
مــی آیــد، از شــرایط یادداشــت بــرداری کنیــد. بعــد از مدتی 
ــی  ــی تاب ــاس ب ــه احس ــبت ب ــه نس ــوید ک ــی ش ــه م متوج
خــود، آگاهــی و آمادگــی بیشــتری داریــد. شــما همچنیــن 
ــای آن را  ــد ه ــاس  و پیام ــن احس ــود ای ــد ب ــادر خواهی ق
بــه صــورت عینــی شناســایی کنیــد. ممکــن اســت بــه ایــن 
نتیجــه برســید کــه شــرایط پیرامــون ایــن احســاس باعــث 
ــه  ــوند بلک ــی ش ــما نم ــی در ش ــی و نگران ــا امن ــاس ن احس
ــا  ــن روش ه ــا اســتفاده از ای ــن خــود احســاس اســت. ب ای
هنــگام حملــه ور شــدن احساســات، بهتــر مــی توانیــد ایــن 

بــی تابــی و بــی قــراری درونتــان را کنتــرل کنیــد.

6-برنامه هفتگی، تمرین صبور بودن

ــور  ــت صب ــد خصل ــی توانی ــه م ــن اســت ک ــر خــوب ای خب
بــودن را در خودتــان تقویــت کنیــد، البتــه صبــور بــودن کار 
ــروزی  ــوژی ام ــای تکنول ــا در دنی ــت مخصوص ــی نیس راحت
ــل  ــدون اندکــی تعل ــی و ب ــه راحت ــد ب ــی توانی ــه شــما م ک
بــا ارســال پیامــی تمــام عصبانیــت هایتــان را بــه مخاطــب 
خودتــان انتقــال دهیــد. بــا ایــن حــال اگــر اراده کنیــد، بــا 
ــد.  ــن کنی ــودن را تمری ــور ب ــد صب ــی توانی ــتکار الزم م پش
تجدیــد نظــری در روابــط خودتــان داشــته باشــید و از 
افــرادی کــه عینــک بدبینــی گذاشــته انــد دوری کنیــد تــا 

ــه زیبایــی هــای اطــراف خــود توجــه کنیــد. بتوانیــد ب

7-تنفس عمیق

هــر زمــان کــه دچــار تنــش ُشــدید، چنــد تنفــس عمیــق 
ــان  ــس ت ــم تنف ــترس، نظ ــان اس ــید. در زم ــکمی بکش ش
ــی شــود؛ در نتیجــه  ــر م ــف ت ــی خــورد و ضعی ــم م ــه ه ب
ــس  ــد. تنف ــی کن ــت م ــری دریاف ــیژن کمت ــان اکس بدنت
ــی  ــث م ــه باع ــتد ک ــی فرس ــان م ــه مغزت ــی ب ــق پیام عمی
شــود سیســتم پاراســمپاتیک کــه فعالیــت هــای انســان را 

ــود در  ــال ش ــد فع ــی کن ــم م ــتراحت تنظی ــان اس در زم
نتیجــه اســترس و خشــم تــان کاهــش پیــدا مــی کنــد.

8-صرف کردن زمانی برای خودتان

مســائل مختلفــی وجــود دارد کــه باعــث مــی شــود صبــر 
ــای  ــه ه ــد؛ دغدغ ــت بدهی ــان را از دس ــه خودت و حوصل
شــغلی، تحصیلــی، تربیــت فرزنــدان و مراقبــت از والدیــن 
پیــر همــه ایــن هــا باعــث مــی شــود کــه حــس کنیــد 
ــت.  ــده اس ــر ش ــان کمت ــودی ت ــت وج ــش ظرفی گنجای
ســعی کنیــد بــه صــورت روزانــه یــا هفتگــی ســاعاتی را 
بــا خودتــان و بــرای ســرگرمی هــا و عالیقتــان اختصــاص 
ــا مدیریــت زمــان مــی توانیــد بــه ایــن اهــداف  دهیــد. ب

دســت یابیــد.

9-همیشه چشم انداز مثبتی در زندگی داشته باشید

داشــتن محیــط ذهنــی مثبــت، در افزایــش توانایــی شــما 
ــا  ــی ایف ــش مهم ــکیبایی، نق ــر و ش ــن صب ــرای تمری ب
می کنــد. به یــاد داشــته باشــید زندگــی، مســابقه نیســت، 
بلکــه ســفری اســت کــه بایــد از هــر قدمــش لــذت ببریــد.

10-از مسیر زندگی تان لذت ببرید

تمرکــز روی هــدف نهایــی می توانــد آدم را خســته و 
ــت و  ــم و بی پرواس ــان مه ــدف زندگی ت ــد. ه ــه کن کالف
زمــان و صبــر زیــادی می خواهــد؟ ایــن هــدف بــزرگ را 
ــدف  ــتای آن ه ــه در راس ــر ک ــدف کوچک ت ــد ه ــه چن ب
ــل  ــن صــورت دالی ــد. در ای ــزرگ هســتند تقســیم کنی ب

ــت. ــد داش ــان خواهی ــویق خودت ــرای تش ــادی ب زی
ــد  ــرفت تان را می بینی ــت کار و پیش ــه ی مثب ــی نتیج وقت
ــان  ــید، انگیزه ت ــور باش ــور صب ــه چط ــد ک ــاد می گیری ی
را حفــظ کنیــد و حیــن تــالش بــرای رســیدن بــه 

ــد.  ــم بگردی ــادی ه ــال ش ــه دنب ــان ب اهداف ت
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تعارضــات  از مشــكالت اصلــی خانواده هــا،  اشــاره: یكــی 
و درگیری هــای بیــن والدیــن و فرزنــدان اســت. والدیــن 
انتظارشــان ایــن اســت كــه فرزنــدان، مطیــع و فرمانبــردار آنهــا 
ــدان  ــدازه فرزن ــا اســتقالل طلبی های بیــش از ان ــذا ب باشــند؛ ل
ــه  ــد ك ــازه می  دهن ــا اج ــه آنه ــر ب ــد و كمت ــت می كنن مخالف

ــد. مســتقل عمــل كنن
ــود  ــه وج ــه همیش ــت ك ــی اس ــل ها واقعیت ــن نس ــالف بی اخت
داشــته، حتــی اگــر پــدر و مادرهــای مــا روزگار جوانی شــان را 
بــه یــاد بیاورنــد، قطعــً صحنه هایــی از مشــاجرات و اختالفاتــی 
ــدر و مادرهایشــان داشــته اند، در ذهن شــان تداعــی  ــا پ ــه ب ك
ــی  ــه كل ــوان ب ــه نمی ت ــر چ ــات را اگ ــن اختالف ــد. ای می كن
ــا  ــش ت ــف خوی ــا شــناخت وظای ــوان ب ــا می ت ــرد، ام ــن ب از بی
ــش را  ــف خوی ــن وظای ــر والدی حــدودی آن را كاهــش داد. اگ
بداننــد و ســعی كننــد پــدر و مــادر خوبــی بــرای فرزندان شــان 
باشــند و هم چنــان فرزنــدان نیــز بكوشــند اخــالق اســالمی را 
مراعــات كننــد و فرزنــد خوبــی بــرای پــدر و مادرشــان باشــند، 
ــواده ایجــاد می شــود. فضــای مســالمت آمیز و مطلوبــی در خان

ــی  ــد خوب ــد فرزن ــان می توان ــه انس ــی ك ــن راه های عمده تری
ــد از: ــد عبارتن ــادرش باش ــدر و م ــرای پ ب

1-رعایت ادب در مقابل پدر و مادر
ادب و احتــرام در برابــر پــدر و مــادر از عناصــر حیاتــی اســت 
ــه آن می باشــد.  ــه ســعادت و خوشــبختی انســان وابســته ب ك
مراعــات  آن  در  اســالمی  آداب  و  اخــالق  كــه  خانه هایــی 
ــد.  ــی محروم ان ــای زندگ ــذت و صف ــاس ل ــود، از احس نمی ش
فرزندانــی كــه احتــرام و ادب پــدر و مــادر را حفــظ و رعایــت 
قــرآن  در  خداونــد  ندارنــد،  خوبــی  عاقبــت  نمی كننــد، 
بالوالدیــن احســانً؛ جــز  ااّل اهلل و  می فرمایــد: »التعبــدون 
ــد،  ــی كنی ــادر نیك ــدر و م ــر پ ــتید و در براب ــد را نپرس خداون
یكــی از مصادیــق نیكــی كــردن، برخــورد نیــك و رعایــت ادب 

ــت. ــا اس ــل آن ه در مقاب

2-خدمت کردن به پدر و مادر
والدیــن حــق بزرگــی بــر گــردن مــا دارنــد؛ زیــرا زحمت هــای 

ــیرة  ــده اند. از ش ــل ش ــا متحم ــر م ــه خاط ــایی را ب طاقت فرس
ــد. مــا بایــد  ــزرگ كرده ان وجودشــان مایــه گذاشــته و مــا را ب
ایــن زحمــات پــدر و مادرمــان را جبــران كنیــم. پــدر و مــادر 
همیشــه بــه خدمــت نیــاز دارنــد بــه خصــوص در دوران پیــری 
ــا  ــه ج ــان از هم ــوند و دست ش ــوان می ش ــف و نات ــه ضعی ك
ــه  ــرآن ب ــات ق ــات و هــم در آی ــاه می گــردد. هــم در روای كوت
ایــن نكتــه اشــاره شــده كــه در دوران پیــری و ناتوانــی پــدر و 
مــادر بایــد كمــك كنیــم. مــادران بیشــتر نیــاز به كمــك دارند 
پــس وظیفــة مــا در مقابــل مادرمــان بیشــتر اســت. خداونــد 
ــه  ــادر ب ــدر و م ــری پ ــه در دوران پی ــه نمــوده اســت ك توصی
آن هــا كمــك نماینــد. خداونــد می فرمایــد: و وصینــا االنســان 
ــه  ــه ب ــم ك ــه نموده ای ــان توصی ــه انس ــا ب ــنً؛ م ــن حس بوالدی
پــدر و مــادر خــود خدمــت نمــوده و بــه نیكــی برخــورد كننــد.

3-ابراز محبت به پدر و مادر
ــزان  ــد می ــت. بای ــی نیس ــادر كاف ــدر و م ــتن پ ــت داش دوس
ــدر  ــم. پ ــراز كنی ــه آن هــا اب ــه و دوســتی مان را نســبت ب عالق
ــا  ــد م ــه بدانن ــوند ك ــی می ش ــا راض ــی از م ــادر در صورت و م
ــه آن هــا عشــق می ورزیــم.  واقعــً آن هــا را دوســت داریــم و ب

4-حرف شنوي و اطاعت از پدر و مادر
ــن اســت  ــا ای ــودن م ــم در خــوب ب یكــی از شــاخص های مه
كــه از پــدر و مــادر حــرف شــنوی داشــته باشــیم. همــه پــدر و 
ــد.  ــان را می خواهن ــبختی فرزندان ش ــعادت و خوش ــا س مادره
هیــچ كســی دوســت نــدارد كــه فرزنــدش بدبخــت و بیچــاره 
شــود. لــذا دســتورات والدیــن بــه خاطــر ایــن اســت كــه فكــر 
ــه در  ــد. البت ــدش می باش ــالح فرزن ــه ص ــن كار ب ــد ای می كنن
ــتباه  ــا اش ــخیص آن ه ــت تش ــن اس ــم ممك ــوارد ه ــی م برخ
باشــد. بنابرایــن، اصــل نیــت و انگیــزه والدیــن خــوب اســت، 
حتــی در مــواردی كــه پــدر و مــادر كاری را از مــا می خواهنــد 
یــا بــرای مــا انجــام می دهنــد كــه مــا یقیــن داریــم ایــن كار و 
ایــن تصمیــم بــه صــالح مــا نیســت و پیامــد منفــی دارد،  بــاز 
هــم نبایــد بــه صــورت صریــح و فــوری مخالفــت كنیــم، بایــد 
كامــاًل احتــرام آن هــا را حفــظ نمــوده و بــا رعایــت احتــرام و 

چگونه مي توانیم فرزندی خوب، براي پدر و مادرمان باشیم؟
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ــان  ــم و تشخیص ش ــم تصمی ــر می دانی ــم. اگ ــورد نمایی ادب برخ
اشــتباه اســت، بایــد بــا اســتدالل و منطــق بــرای آن هــا توضیــح 
ــر،  ــر دیگ ــه تعبی ــت. ب ــا نیس ــالح م ــه ص ــن كار ب ــه ای ــم ك دهی
ــد  ــی نق ــت و نرم ــا مالیم ــادر را ب ــدر و م ــنهاد پ ــم و پیش تصمی
ــری  ــان موضع گی ــل خودش ــه در مقاب ــچ وج ــه هی ــا ب ــم، ام كنی
نكنیــم، شــخصیت آنهــا غیــر از تصمیــم و تشخیص شــان اســت.

5- احترام به پدر و مادر
در برخــی مــوارد ممكــن اســت پــدر و مــادر ناخواســته یا براســاس 
ــا انجــام  ــه م ــی نســبت ب ــار نامطلوب ــر رفت ــل دیگ یكســری عوام
دهنــد. مثــاًل همیشــه مــا را ســرزنش كننــد. یــا ســخنان زشــت 
و نــاروا بگوینــد. در ایــن گونــه مــوارد نیــز بایــد احتــرام آن هــا را 
حفــظ كنیــم. پــدر و مــادر وظیفــه دارنــد كــه مــا را خــوب تربیــت 
ــه  ــم وظیف ــا ه ــد، م ــیدگی نماین ــا رس ــای م ــه نیازه ــد و ب كنن
ــه  ــادر ب ــدر و م ــر پ ــم. اگ ــه داری ــا را نگ ــرام آنه ــه احت ــم ك داری
وظیفــه خــود عمــل نكردنــد، و برخــورد ناشایســته و نادرســتی بــا 
مــا داشــتند، ایــن دلیــل نمی شــود كــه مــا هــم بــه وظیفــه خــود 
ــد  ــم. خداون ــی نمایی ــا بی احترام ــه آنه ــبت ب ــم و نس ــل نكنی عم
از مــا خواســته اســت كــه همیشــه و حتــی در ایــن گونــه مــوارد 
هــم احتــرام پــدر و مــادر را حفــظ نماییــم و فرزنــد خوبــی بــرای 

آنهــا باشــیم.

6- رعایت ارزش هاي دیني در زندگي
هــم كارهــای خــوب مــا و هــم كارهــای بــد مــا بــه نحــوی بــه پدر 
ــع دســت پرودة آنهــا هســتیم.  ــا در واق ــا برمی گــردد. م ــادر م و م
ــای اســالمی را  ــم و ارزش ه ــای خــوب انجــام دهی ــا كاره ــر م اگ
ــه پــدر و مــادر  ــد، ب در زندگــی خــود محــور قــرار دهیــم، خداون
ــد و  ــالش كرده ان ــا ت ــرا آنه ــد، زی ــاداش نیــك عطــا می كن ــم پ ه

ــد. ــا را فراهــم نموده ان زمینــة تربیــت مذهبــی م
ــی  ــد. وقت ــاد می كنن ــی ی ــه نیك ــادر ب ــدر و م ــز از پ ــه نی جامع
دیگــران كارهــای خــوب مــا را ببیننــد، می گوینــد: خــدا رحمــت 
ــوده و  ــت نم ــدی تربی ــن فرزن ــه چنی ــادرش را ك ــدر و م ــد پ كن
ــند از  ــده باش ــا زن ــادر م ــدر و م ــر پ ــد. اگ ــه داده ان ــل جامع تحوی
ــوند، و  ــوردار می ش ــران برخ ــزد دیگ ــی ن ــرام و ارزش اجتماع احت
ــردم در حــق  ــر م ــاز هــم دعــای خی ــوت كــرده باشــند، ب اگــر ف

ــد شــد. ــان مســتجاب خواه آن
یكســری اعمــال و وظایــف مربــوط بــه زمــان بعــد از فــوت پــدر و 
مــادر اســت. وظایــف مــا در قبــال پــدر و مــادر مخصــوص زمــان 
حیــات آن هــا نیســت، بعــد از وفــات آنهــا نیــز یكســری وظایفــی 
داریــم كــه اگــر آنهــا را رعایــت كنیــم، فرزنــد خوبــی بــرای پــدر 

و مادرمــان خواهیــم بــود.
در اینجا به برخی از آنها نیز اشاره می كنیم:

7- دعا کردن در حق پدر و مادر
اگــر چــه انســان می توانــد در زمــان حیــات پــدر و مــادر نیــز دعــا 
ــا  ــق و ســالمت كندام ــب توفی ــا طل ــرای آنه ــد ب ــد و از خداون كن
ــد. در  ــه دعــای خیــر مــا نیــاز دارن بعــد از مــرگ، آنهــا بیشــتر ب
ــرده،  ــا می ك ــرگاه دع ــدا ه ــول خ ــه رس ــت ك ــده اس ــات آم روای
ــه كــه رضایــت  ابتــدا پــدر و مــادرش را دعــا می نمــود. همان گون

پــدر و مــادر در ســعادت انســان مؤثــر اســت، دعــای مــا در 
ــا  ــود م ــم خ ــا و ه ــرای آن ه ــم ب ــز ه ــادر نی ــدر وم ــق پ ح

ــا می شــود. ــی م ــت در زندگ ــث برك ــد اســت و باع مفی

8- زنده نگه داشتن یاد و خاطره والدین
ــم  ــق مراس ــم از طری ــادر می توانی ــدر و م ــرگ پ ــد از م بع
ــده  ــاد و خاطــرة آن هــا را زن ــا ختــم قــرآن و ... ی ســالگرد ب
نگــه داشــته و نشــان دهیــم كــه فرزنــد خوبــی بــرای آن هــا 

هســتیم.

9- انجام تکالیف شرعي و پرداخت بدهکاري هاي 
پدر و مادر

بــه  بدهكاری هایــی  خــود  زندگــی  در  انســان  طبعــًَ 
ــاز و  ــد نم ــب او مانن ــال واج ــی اعم ــا برخ ــردم دارد، و ی م
ــون و  ــه دی ــد خــوب آن اســت ك روزه اش قضــا شــده، فرزن
بدهكاری هــای پــدر و مــادر را پرداخــت نمــوده و اعمــال او 

ــد. ــام ده را انج

10-انجام اعمال مستحبي به جاي پدر و مادر یا از 
سوي آن ها

ــه  ــدن و... ب ــاز خوان ــدن، نم ــه خوان ــدن، زیارتنام ــا خوان دع
جــای پــدر و مــادر می توانــد شــاخص دیگــری بــرای خــوب 

بــودن  فرزنــد باشــد.
ــدر و  ــرای پ ــی ب ــد خوب ــم فرزن ــر می خواهی ــن، اگ بنابرای
مادرمــان باشــیم بایــد همیشــه ادب و احتــرام آن هــا را نگــه 
داشــته و از دســتورات و گفته هایشــان اطاعــت كنیــم. حتــی 
ــه آنهــا احتــرام  ــاز هــم ب ــا مــا برخوردبــدی كننــد، ب اگــر ب
بگذاریــم و رضــای الهــی را از ایــن طریــق بــه دســت آوریــم. 
همیشــه كاری كنیــم كــه ســبب افتخــار و ســربلندی آن هــا 

باشــد و مــردم از آن هــا بــه نیكــی یــاد كننــد.
ــی  ــد خوب ــكات بتوانیــد فرزن ــا رعایــت ایــن ن امیــد اســت ب
بــرای پــدر و مادرتــان باشــید و زندگــی سرشــار از موفقیــت 
و خوشــبختی را كــه آرزوی همــه افــراد بــه خصــوص جوانان 

اســت پیــش رو داشــته باشــید.
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از دغدغــه هــای خانــم هــا و آقایانــی کــه بــه امــورات آشــپزی عالقــه منــد و مشــغول هســتند، انتخــاب و نگهــداری 
صحیــح و اصولــی از چاقــو آشــپزخانه اســت. امیدواریــم کــه مــوارد ذکــر شــده بتوانــد برایتــان کارآمــد باشــد.

ــا مایــع ظرفشــویی و اســکاچ  بــه خاطــر داشــته باشــید کــه حتمــا قبــل از اولیــن اســتفاده چاقــو آشــپزخانه آن را ب
ــه آب گیــری خشــک کنیــد. ــا حول بشــویید و ب

ترجیحــا چاقــو را بــا دســت بشــوید بــا ایــن کار بعیــد اســت کــه چاقــوی آشــپزخانه شــما زودتــر از عمــر مفیــد خــود 
خــراب شــود اگــر در ماشــین ظرفشــویی آنــرا بشــوید ممکــن اســت تیغــه اش خــورده شــود، دســته پالســتیکی آســیب 

ببینــد و یــا بــه ســبدهای داخــل ماشــین خــراش و خســارت وارد کنــد.
بــرای جلوگیــری از خرابــی چاقــو بالفاصلــه بعــد از شســتن آنــرا خشــک کنیــد کــه بــه محــض اســتفاده، از هــر گونــه 

خطــر گســترش باکتــری بــر روی مــواد غذایــی بــه عنــوان مثــال مــرغ خــام و ســبزیجات تــازه جلوگیــری کنیــد.
اســتفاده از یــک چاقــوی بســیار تیــز، ایمــن تــر از چاقویــی اســت کــه بــر روی تیغــه ی آن نشــانه هایــی از خــورده 

شــدن یــا لــه شــدن لبــه وجــود دارد بنابرایــن چاقــوی خــود را بــه طــور مرتــب تیــز نگهداریــد.
معمــوال چاقــو آشــپزخانه دارای یــک تیغــه از فــوالد ضدزنــگ اســت. بــرای اســتفاده در مصــارف معمولــی خانگــی بهتــر 
اســت ماهــی یکبــار آنــرا تیــز کنیــد. همچنیــن بــه یــاد داشــته باشــید کــه یــک جســم تیزکننــده، بایــد از متریالــی 
ســخت تــر از تیغــه چاقــو ســاخته شــده باشــد. .بــه همیــن دلیــل شــما نیــاز بــه یــک تیــز کننــده ســرامیکی یا ســاخته 

شــده از  آلیــاژ کــروم، ســنگ تیــز کننــده یــا یــک چاقــو تیزکــن معمولــی داریــد.
کنــد یــا خــراب شــدن چاقــو آشــپزخانه بســتگی بــه نحــوه نگهــداری شــما در طوالنــی مــدت و نــوع اســتفاده آن دارد. 
تیغــه را بــه طــور حرفــه ای تیــز کنیــد و تنهــا در یــک جهــت حرکــت دهیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه حرکــت 
رفــت و برگشــتی بــرای تیــز کــردن تیغــه کار اشــتباهی هســت. توصیــه مــی کنیــم کــه حرکــت تیغــه از ســمت نــوک 

بــه طــرف عقــب در یــک جهــت صــورت گیــرد.
برای سالم نگهداشتن لبه تیغه از محافظ های موجود در بازار یا روی بسته بندی استفاده کنید.

از بــرش زدن مــواد یــخ زده یــا ســخت ماننــد اســتخوان خــود داری کنیــد زیــرا ایــن کار مــی توانــد باعــث خــم شــدن 
لبــه چاقــو آشــپزخانه یــا شــل شــدن تیغــه شــود. اگــر مــی خواهیــد غذاهــای ســفت و یخــی را بــرش بزنیــد ســعی 
کنیــد آنــرا ثابــت نگهداریــد و فقــط چاقــو را بــه ســمت عقــب یــا جلــو بکشــید. چــه بهتــر کــه در ایــن حالــت از چاقــو 

اره ای و یــا ســاطور باشــد.
همیشــه بــرای بــرش از نــوع تختــه گوشــت پالســتیکی یــا چوبــی انتخــاب کنیــد و از تختــه هایــی از جنــس شیشــه 

و ســرامیک اســتفاده نکنیــد.

چند نکته درباره ایمنی و نگهداری از چاقوی آشپزخانه
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ــتارت  ــد از اس ــه بع ــد ک ــادت دارن ــا ع ــاره: خیلی ه اش
زدن خــودرو چنــد دقیقــه ای را بــه صــورت درجــا بــرای 
بــه اصطــالح گــرم کــردن موتــور صبــر کننــد. امــا ایــن 

کار واقعــا علمــی اســت؟

ــد چنــد دقیقــه  ــن اســت کــه بای ــر ای ــاور عمومــی ب ب
پــس از اســتارت زدن اجــازه دهیــد دمــای این ســیاالت 
ــا از فرســایش موتــور کاســته و  ــد ت کمــی افزایــش یاب
ــی اســت کــه  ــزوده شــود. ایــن در حال ــر عمــر آن اف ب
ــه  ــودرو ن ــردن خ ــا کار ک ــد درج ــن میگوین متخصصی
ــم  ــازتر ه ــه مشکل س ــد، ک ــا دردی را دوا نمی کن  تنه

خواهــد بــود.

آسیب به سیلندر، واشر و روغن

ــان  ــودرو جری ــور خ ــوا درون موت ــا، ه ــت درج در حال
ــاال رفتــن و گــرم شــدن  ــن مســئله باعــث ب ــدارد. ای ن
ــن  ــود. همچنی ــودرو می ش ــور خ ــدازه موت ــش از ان بی
ایــن مســئله باعــث می شــود دمــای ســیلندر افزایــش 
یابــد و در نتیجــه بــه ســیلندر، واشــرها و روغن آســیب 

برســد.

آسیب به فن در صورت در جا کار کردن خودرو

ــد  ــا بای ــودرو، فن ه ــور خ ــدن موت ــرم ش ــه گ در نتیج
ــور را  ــای موت ــا دم ــد ت ــداوم کار کنن ــورت م ــه ص ب
پاییــن بیاورنــد. در نتیجــه فن هــای خنک کننــده 
ــان  ــر مفیدش ــد و از عم ــیب ببینن ــت، آس ــن اس ممک

کاسته شــود.

فشار به سیستم برقی ماشین

ــی  ــد. وقت ــاز دارن ــرق نی ــه ب ــت ب ــرای فعالی ــا ب فن ه
فن هــا  شده باشــد،  داغ  زیــادی  خــودرو  موتــور 
ــور را خنــک  ــا موت ــد ت ــد بیشــتر فعالیــت کنن مجبورن
نگــه دارنــد. در نتیجــه بــه بــرق بیشــتری نیــاز دارنــد. 
ــه سیســتم  ــادی ب ــه فشــار زی ــن باعــث می شــود ک ای

ــود. ــری وارد ش ــام و بات ــودرو، دین ــی خ برق

خورده شدن قطعات فلزی داخل موتور

درجا کار کردن خودرو
 مشکل ساز است؟

بــه گفتــه کارشناســان، وقتــی احتــراق بــه صورت کامــل صــورت نگیرد، 
گازهــای اســیدی و آالینــده در ســیلندر خــودرو تولیــد می شــود. ایــن 

گازهــا باعــث خــورده شــدن قطعــات فلــزی داخــل موتــور می شــوند.

افزایش استهالک خودرو با در جا کار کردن ماشین

بــا توجــه بــه ایــن کــه در حالــت درجــا کار کــردن خــودرو، گازهــای 
ــد  ــت تولی ــال حرک ــودروی در ح ــه خ ــبت ب ــتری نس ــده بیش آالین
می شــود، در نتیجــه کاتالیزورهــای داخــل سیســتم اگــزوز بایــد بیشــتر 

ــد داشــت. ــد و در نتیجــه اســتهالک بیشــتری خواهن کار کنن

کوتاه شدن عمر مفید قطعات

شــما بــه تصــور این کــه بــا توجــه بــه کیلومتــر کارکــرد خــودرو، نیــاز 
بــه ســرویس دوره ای داریــد، خــودروی خــود را دیرتــر بــرای ســرویس 
ــردن خــودرو  ــا درجــا کار ک ــد ب ــد بدانی ــه بای ــی ک ــد. در صورت می بری
ــین  ــرویس ماش ــه س ــاز ب ــی نی ــای زمان ــات و دوره ه ــد قطع ــر مفی عم
ــه  ــن نگ ــا روش ــا درج ــه ب ــت ک ــت اس ــون درس ــود. چ ــر می ش کوتاه ت
داشــتن خــودرو، عــدد کیلومترشــمار تغییــری نمی کنــد، امــا کارکــرد 
موتــور، تســمه ها، روانکارهــا و …. افزایــش می یابــد. خصوصــً در 
مــورد تســمه تایــم ایــن مســئله بایــد بســیار جــدی گرفتــه شــود. چــرا 
ــم  ــمه تای ــرویس دوره ای، تس ــردن س ــر ب ــا دیرت ــت ب ــن اس ــه ممک ک

آســیب دیــده و یــا پــاره شــود.
ــردن  ــا کار ک ــه درج ــید ک ــته باش ــر داش ــه را در نظ ــن نکت در کل، ای
ــد و  ــه حســاب نمی آی ــه لحــاظ علمــی ب خــودرو اصــاًل کار درســتی ب
ممکــن بــه قطعــات خــودرو آســیب وارد کنــد و عمــر ماشــین را کــم 

می کنــد.
ــد. در  ــت کنی ــت: حرک ــاده اس ــئله س ــن مس ــا ای ــه ب ــل مقابل راه ح
ــه حرکــت آرام  ــس از روشــن کــردن خــودرو شــروع ب ــی کــه پ صورت
ــد و  ــش در می آی ــه چرخ ــور ب ــود موت ــور و خ ــای رادیات ــد گرم کنی
باعــث می شــود تــا بــا گــرم شــدن تدریجــی سنســور ارســال ســوخت 
میــزان تزریــق ســوخت را بــه تدریــج کــم کنــد. در ابتــدای حرکــت امــا 
نبایــد فشــار زیــادی بــه موتــور وارد کنیــد و ســعی کنیــد حرکــت آرام 

ــرای موتــور عــادی شــود. داشــته باشــید تــا همــه چیــز ب
ــه راه  ــک دقیق ــس از ی ــد پ ــی میتوانی ــای قدیم ــل ه ــورد اتومبی در م
بیفتیــد. امــا بــرای گــرم کــردن خــودرو ابتــدا کمــی آهســته حرکــت 

کنیــد.
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اگر پالک خودرو به سرقت رفت، چه کنیم؟

ــرای  ــاق ب ــن اتف ــر ای  اگ
شــما رخ داد چــه بایــد 
ــرای جلوگیــری از  کــرد؟ ب
ــی  ســو اســتفاده های قانون
بایــد ســریعا بــا پلیــس 
تمــاس بگیریــد و موضــوع 
مفقــودی را اطــالع بدهیــد 

ــه  ــاعت ب ــر از ۴۸ س ــود و در کمت ــت ش ــما ثب ــودی ش ــورد مفق ــا م ت
مراکــز راهنمایــی  و رانندگــی، واحــد شــماره گذاری مراجعــه کنیــد تــا 
ــر شــما نشــود.  ــالک ماشــین، دامن گی ــی از پ ســو اســتفاده های قانون
ــگام  ــه هن ــی ک ــل و اقدامات ــی مراح ــه بررس ــه ب ــن مقال ــه ای در ادام
ســرقت پــالک خــودرو بایــد انجــام شــوند پرداخته ایــم. بــا مــا همــراه 

باشــید.

اولین قدم بعد از به سرقت رفتن پالک خودرو چیست؟
بعــد از هــر ســرقتی به محــض متوجــه شــدن، بایــد ســریعا بــه پلیــس 
اطــالع بدهیــد تــا گــزارش تهیــه کننــد. در ســرقت پــالک خــودرو هــم 
دقیقــا بایــد همیــن کار را انجــام بدهیــد تــا پــالک شــما را در لیســت 
ســیاه ثبــت کننــد و در صــورت مشــاهده پــالک، آن را متوقــف کننــد. 
وقتــی پــالک شــما در لیســت ســیاه ثبــت شــود، از نظــر قانونــی شــما 

مســئول جرایــم اتفــاق افتــاده بــا پــالک نیســتید.
بــرای اعــالم مفقــودی پــالک بــا پلیــس ۱۱۰ تمــاس بگیریــد تــا پلیس 
در محــل ســرقت حضــور پیــدا کنــد و یــک گــزارش از شــرح مــا وقــع 
ــا  ــه شــما داده می شــود ت تهیــه کنــد. یــک نســخه از ایــن گــزارش ب
ــه  ــا دردست داشــتن برگ ــد. ب ــدی را انجــام بدهی ــات بع ــد اقدام بتوانی
گــزارش، مــدارک خــودرو و مــدارک شناســایی بــه کالنتــری مراجــع 
ــور  ــی و راه ــس آگاه ــیاه پلی ــت س ــودرو در لیس ــالک خ ــا پ ــد ت کنی
ثبــت شــود. از ایــن لحظــه بــه بعــد، هرکجــا خودرویــی بــا ایــن پــالک 

ــد. ــف می کنن مشــاهده شــود، خــودرو را متوق
یــک راه دیگــری کــه ســاکنان اســتان ها می تواننــد پــالک را در 
ــالک در  ــض پ ــز تعوی ــه مراک ــه ب ــد، مراجع ــت کنن ــیاه ثب ــت س لیس
مرکــز اســتان اســت. ایــن قضیــه بــرای افــرادی کــه ســاکن شهرســتان 
ــر تعویــض  ــن دلیــل کــه دفات ــه ای ــاوت اســت، ب هســتند، کمــی متف
پــالک شهرســتان ها غرفــه آگاهــی ندارنــد و شهرســتان نشــینان بایــد 
ــا تشــکیل پرونــده بدهنــد. ــه اداره پلیــس آگاهــی مراجعــه کننــد ت ب

اگر پالک مفقود شده باشد چه کنیم؟
ــه  ــا ب ــود شــده و ی ــالک ماشــین شــما مفق ــه پ ــد ک ــر شــک داری اگ
ســرقت رفتــه اســت، هیــچ تفاوتــی در رونــد کاری شــما ایجــاد 

ــرای  ــه را ب ــن مقال ــده در ای ــد روال گفته ش ــما بای ــد و ش نمی کن
پــالک مفقــود شــده هــم انجــام بدهیــد. یکــی از اقدامــات خیلــی 
ســاده کــه می توانــد شــما و پــالک ماشــین شــما را از ســو 
ــردن  ــه دارد، چــک ک ــان نگ ــارقان در ام ــی س اســتفاده های احتمال

هــر روزه پالک هــای خــودرو اســت.

بدون پالک نمی توانید رانندگی کنید
اگــر ماشــین شــما پــالک نداشــته باشــد، شــما نمی توانیــد رانندگــی 
کنیــد و خــودرو را جابه جــا کنیــد حتــی بــرای رفــع انــواع صــدای 
ــد  ــس بای ــد پ ــه کنی ــه مکانیکــی مراجع ــد ب ماشــین هــم نمی توانی
ــد چــون  ــد بدهی ــالک جدی ــودی، درخواســت پ ــالم مفق ــد از اع بع
ــرای همیشــه  ــرود، ب ــه لیســت ســیاه ب پــالک قبلــی شــما وقتــی ب

ــود. ــتفاده می ش ــل اس ــر قاب غی

اگر اعالم سرقت پالک خودرو نکنیم چه می شود؟
پــالک خــودرو درســت مثــل اثــر انگشــت شــما اســت، اگــر جرمــی 
ــا پــالک شــما ثبــت شــود و شــما اعــالم ســرقتی پــالک خــودرو  ب
را ثبــت نکــرده باشــید، اثــر انگشــت شــما در صحنــه جــرم موجــود 
ــرای  ــاده باشــید. ب ــاق افت ــد پاســخگوی جــرم اتف اســت و شــما بای
ــب  ــرم مرتک ــر ج ــس دادن به خاط ــاوان پ ــر دادگاه و ت ــه درگی اینک
نشــده نشــوید، حتمــا بــا پلیــس تمــاس گرفتــه و یــا بــه راهنمایــی 

و رانندگــی مراجعــه کنیــد.
ــی کــه پالکــش مفقــود شــده اســت درســت  ــا خودروی رانندگــی ب
مثــل ایــن اســت کــه شــما ســند ماشــین را ضامــن فــردی کنیــد که 
ــراردادش عمــل نمی کنــد و قســط هایش را  ــه ق مطمئــن هســتید ب
پرداخــت نمی کنــد، پــس نبایــد انتظــار داشــته باشــید کــه بتوانیــد 
فــک رهــن خــودرو کنیــد؛ پــس اگــر کســی پــالک خــودروی شــما 
را دزدیــد نبایــد انتظــار داشــته باشــید کــه جرمــی بــا آن مرتکــب 
نشــود. به جــز مــوارد گفتــه شــده در بــاال، قانــون گــذار بــرای فــردی 
کــه ماشــین و یــا پــالک ماشــینش مفقــود شــود ولــی بــه پلیــس 
اطــالع ندهــد، پرداخــت جــزای نقــدی هــم در نظــر گرفتــه اســت.

اگر مالک پالک را از بین ببرد جرمش چیست؟
گاهــی اوقــات راننــدگان خودشــان به عمــد پــالک خــودرو را مفقــود 
می کننــد، اگــر بــه پلیــس اعــالم مفقــودی کننــد و پلیــس متوجــه 
شــود کــه مالــک عمــدا ایــن کار را کــرده اســت، جریمــهٔ ســنگینی 
پیــش رو خواهــد داشــت و بایــد بــه مراجــع قانونــی علــت ایــن کار را 
توضیــح بدهــد. یکــی دیگــر از اقداماتــی کــه راننــدگان بــرای فــرار از 
ــی می کننــد، مخــدوش  ــای راهنمایی ورانندگ ــه و دوربین ه جریم
و یــا کنــدن پــالک اســت کــه بــرای ایــن کار هــم پلیــس جریمــه 
ســنگین و حکــم دادگاهــی صــادر می کنــد؛ بنابرایــن بــدون پــالک 
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بــا ماشــین هیــچ جــا نرویــد و تنهــا مکانــی کــه بــا ماشــین بــدون 
پــالک می توانیــد برویــد، مراکــز تعویــض پــالک اســت.

مدارک الزم برای ثبت پالک جدید
اگــر بعــد از اعــالم مفقــودی، جهــت گرفتــن پــالک جدیــد اقــدام 
کردیــد، بایــد بــه قوانیــن تعویــض پــالک خــودرو آگاهــی داشــته 
ــان  ــود خودت ــه مقص ــد ب ــان بتوانی ــن زم ــا در کوتاه تری ــید ت باش
ــما  ــرای ش ــاز ب ــدارک موردنی ــت از م ــک لیس ــه ی ــید. در ادام برس

ــید. ــراه باش ــا هم ــا م ــم، ب ــه کرده ای تهی
• اصل سند کارخانه

• برگه سبز
• کارت خودرو

• مــدارک احــراز هویــت مالــک ماشــین )اصــل کارت ملــی و 
شناســنامه(

• برگه عدم خالفی
• اصل برگه ی بیمه نامه ی شخص ثالث

• اصل کارت معاینه فنی
• مدارک احراز محل سکونت مالک ماشین

معمــوال ســارقان از پالک هــای دزدی بــرای ارتــکاب جــرم اســتفاده 
ــب  ــرقتی نص ــین های س ــرقتی را روی ماش ــالک س ــد و پ می کنن
ــد  ــالش می کنن ــالک ت ــرقت پ ــا س ــرداران ب ــا کالهب ــد و ی می کنن
یــک خــودروی ســرقتی بــه شــما بفروشــند و شــما را درگیــر قانــون 
ــتعالم  ــن راه اس ــرقتی بهتری ــین س ــخیص ماش ــرای تش ــد. ب کنن
شــماره پــالک اســت. می توانیــد وارد وبســایت راهــور شــوید 
ــر  ــه دفت ــوری ب ــه حض ــق مراجع ــا از طری ــد و ی ــتعالم بگیری و اس
پلیــس +۱۰ از وضعیــت ســرقتی نبــودن خــودرو و پــالک مطمئــن 

شــوید.

از ضبط مکالمه های تلفنی بصورت جدی صرف نظر کنید

ــطه  ــه واس ــراد ب ــی اف ــاره: برخ اش
رقابت هــای صنفــی و یــا عدواتهــای 
شــخصی در اقدامــی غیــر اخالقــی 
ــل خــود  ــک طــرف مقاب ــا تحری و ب

ــاًل  ــی )کام ــات تلفن ــخصی در مکالم ــرات ش ــه نظ ــان نقط ــه بی ب
ــدون اجــازه ضبــط و در اقدامــی  ــور را ب خصوصــی( ، مکالمــه مذب
ــه، صــدای ضبــط شــده را  ــه مجرمان ــر و البت ــر اخالقی ت بســیار غی

ــد. ــرار مــی دهن ــار دیگــران ق در اختی
ضمــن اینکــه ضبــط مکالمــه خصوصــی افــراد یــک کار زشــت ، غیر 
ــر شــرعی محســوب مــی شــود، و در هیــچ محکمــه  انســانی و غی
ای وجاهــت قانونــی نــدارد، بلکــه هــم ضبــط کننــده و هــم ارائــه 
کننــده صــدا بــه دیگــران و هــم کســانی کــه از ایــن صــدای ضبــط 
شــده بــرای اقدامــات خــود اســتفاده می برنــد، مجــرم تلقــی شــده 
ــن  ــه همی ــت ب ــان اس ــار ایش ــنگینی در انتظ ــای س ــازات ه و مج
ــه  ــه ب ــن خصــوص گفت ــون در ای مناســبت مختصــری از آنچــه قان

شــرح ذیــل ارائــه مــی گــردد:

جرم ضبط صدا به صورت مخفیانه
ــی  ــه تلفن ــراد مکالم ــه اف ــده اســت ک ــده ش ــوارد دی  در برخــی م

ــی  ــی در جمع ــا وقت ــد و  ی ــط می کنن ــر ضب ــا شــخصی دیگ خــود را ب
ــوده  ــط نم ــف ضب ــتگاه های مختل ــا دس ــراد را ب ــدای اف ــته اند ص نشس
ــون  ــق قان ــد. طب ــتفاده می کنن ــوء اس ــده س ــط ش و از آن صــدای ضب
ضبــط صــدا بــدون اجــازه گرفتــن از افــراد جــرم محســوب می شــود و 
فرقــی نمی کنــد کــه از صــدای ضبــط شــده ســوء اســتفاده شــود یــا 
خیــر. در صورتــی کــه صــدای فــردی بــدون اجــازه اش ضبــط شــود او 
می توانــد بــا مراجعــه بــه دادگاه خواهــان مجــازات فــرد ضبــط کننــده 

شــود. 
ضبط صدا برای اثبات جرم 

ــراد صــدای دیگــری را ضبــط  ــده شــده اســت اف در برخــی مــوارد دی
می کننــد تــا بــه عنــوان مــدرک در دادگاه بــر علیــه او اســتفاده کننــد 
و یــا بــه ایــن وســیله بتواننــد جــرم فــرد را در دادگاه اثبــات نماینــد. 
در ایــن بــاره بایــد بگوییــم کــه مکالمــه تلفنــی ضبــط شــده و  یــا هــر 
صــدای دیگــری کــه افــراد بــرای اثبــات جــرم آن را ضبــط می کننــد 
ــنجیدن  ــود و س ــوب نمی ش ــندی محس ــه پس ــه محکم در دادگاه ادل
ــور  ــراد تص ــی از اف ــتگی دارد. بعض ــی بس ــر قاض ــه نظ ــار آن ب اعتب
ــد کــرد  ــه صــورت تلفنــی آن هــا را تهدی ــردی ب می کننــد کــه اگــر ف
و یــا فحاشــی نمــود می تواننــد بــا ضبــط صــدای او جرمــش را اثبــات 
کننــد کــه در ایــن خصــوص بایــد بگوییــم اثبــات فحاشــی و تهدیــد 
ــات  ــرای اثب ــر نیســت و می بایســت ب ــکان پذی ــق ام ــن طری ــز از ای نی

آن هــا دو نفــر شــاهد بــه دادگاه ارائــه نمــود. 

قانون گذار چه مجازاتی را برای ضبط کننده صدا بدون اجازه 
افراد در نظر گرفته است ؟ 

ــا  ــت آن ه ــدون رضای ــران را ب ــدای دیگ ــه ص ــی ک ــون کس ــق قان طب
ــب  ــر حس ــازات او ب ــت و مج ــازات اس ــتحق مج ــد مس ــط می کن ضب
ــال می شــود. مجــازات  ــه مرتکــب شــده اســت اعم ــی ک ــزان جرم می

ــد ــر می باش ــرح زی ــه ش ــدا ب ــده ص ــط کنن ــرد ضب ف

مجازات فرد ضبط کننده بدون سوء استفاده از صدا: 
چنانچــه فــردی مرتکــب جــرم ضبــط صــدا بــدون اجــازه افــراد شــود 
ــد  ــتفاده ای نکن ــوء اس ــه س ــچ گون ــده هی ــط ش ــا از آن صــدای ضب ام
قانــون او را بــه تحمــل ۳ تــا ۱۶ مــاه حبــس محکــوم می کنــد. البتــه 
ایــن مجــازات در صورتــی اجــرا می شــود کــه فــرد شــاکی خصوصــی 
ــوده و  ــی ب ــل جایگزین ــز قاب ــن مجــازات او نی داشــته باشــد و همچنی
می توانــد بــا پرداخــت جریمــه نقــدی مجــازات خــود را تبدیــل کنــد.

 
مجازات ضبط کننده صدا به همراه سوء استفاده

ــد و  ــط کن ــای او ضب ــدون رض ــری را ب ــدای دیگ ــردی ص ــه ف چنانچ
ســپس بــا آن صــدا اقــدام بــه تهدیــد طــرف مقابــل نمایــد و یــا ایــن 
کــه صــدا را پخــش کنــد یــا در اختیــار دیگــری بگــذارد تــا بــه فــرد 
آســیب بزنــد و یــا آبــروی او را بــرده و کســی را علیــه او تحریــک نماید، 
مجــازات ســنگین تری نســبت بــه فــردی دارد کــه فقــط صــدا را ضبــط 
ــا دو  ــاه ت ــل ۱۶ م ــن تحم ــه مجرمی ــن گون ــازات ای ــرده اســت. مج ک
ســال حبــس می باشــد و ممکــن اســت قانــون گــذار مجــرم را جریمــه 
نقــدی نیــز کنــد کــه عــالوه بــر حبــس، جریمــه نقــدی او تــا چهــل 

ــد. ــال می باش ــون ری میلی
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زیــرا  می کننــد،  بینی شــان  در  انگشــت  آدم هــا 
ــرژی  ــا آل ــتند، ی ــی هس ــه، عصب ــر رفت ــان س حوصله ش
دارنــد؛ برخــی نیــز بــر حســب عــادت ایــن کار را انجــام 
می دهنــد. چــه بپذیریــد و چــه نپذیریــد، بیش تــر 
ــت  ــان انگش ــار در زندگی ش ــک ب ــت کم ی ــا دس آدم ه
خوشــبختانه،  داده انــد.  انجــام  را  بینــی  در  کــردن 
ــی  ــردن در بین ــت ک ــد انگش ــا می دانن ــر آدم ه بیش ت
ــه  ــود؛ ب ــی می ش ــند تلق ــادت ناپس ــک ع ــع ی در جم
ــا  ــر ج ــه ه ــتم ب ــور نیس ــوال مجب ــر، معم ــن خاط همی
ــم کــه انگشــت در  ــردی را ببینی ــم ف ــگاه می کنی کــه ن
ــادت  ــن ع ــود ، ای ــن وج ــا ای ــت! ب ــرده اس ــی اش ک بین
نــه تنهــا ناپســند و زشــت اســت، بلکــه واقعــا می توانــد 

ــد. ــز باش ــر نی ــان مض برای م

1. این کار باعث عفونت می شود
بافــت داخــل بینــی  ناخن های تــان می تواننــد بــه 
آســیب بزننــد – بــه خصــوص اگــر بیــش از انــدازه بلنــد 
ــودن  ــه حســاس ب ــا انگشــت تان را بی توجــه ب باشــند ی
ــدن  ــیب دی ــد. آس ــل آن کنی ــی داخ ــل بین ــت داخ باف
بافــت بینــی باعــث تجمــع باکتــری و بــروز عفونــت در 
ایــن ناحیــه می شــود. بــر اســاس نتایــج یــک مطالعــه، 
ــد،  ــان می کنن ــل بینی ش ــت داخ ــه انگش ــی ک آدم های
بینی شــان را فشــار می دهنــد یــا آن را می مالنــد، 
ــه  ــل ذات الری ــری عام ــار باکت ــر انتش ــرض خط در مع
ــا  ــک ی ــط خش ــری در محی ــن باکت ــد. ای ــرار می گیرن ق
ــم از  ــر می خواهی ــن، اگ ــد؛ بنابرای ــترش می یاب ــر گس ت
ســالمت خــود و دیگــران در برابــر ایــن بیمــاری مراقبت 
ــه  ــم – ب ــت کنی ــردی را رعای ــد بهداشــت ف ــم، بای کنی

خصــوص، دســت های مان را مرتــب بشــوییم.

2. این کار به حفره ی بینی آسیب 
می رساند

اگــر مرتبــا و در یــک دوره ی طوالنــی 
کنیــد،  بینی تــان  در  انگشــت  مــدت 

ــان  ــت بینی ت ــدن باف ــیب دی ــال آس احتم
ــه  ــک مطالع ــج ی ــد. نتای ــش می دهی را افزای
مرتبــا  کــه  آدم هایــی  می دهنــد،  نشــان 

ــن  ــد، ممک ــان می کنن ــت در بینی ش انگش
اســت دچــار التهــاب و تــورم بافــت بینــی 
شــوند؛ ایــن وضعیــت نهایتــا می توانــد بــه 

ــود. ــر ش ــی منج ــاری بین ــدن مج ــگ ش تن

3. این کار می تواند باعث بیماری شود
ــری و  ــه باکت ــر گون ــان از ورود ه ــل بینی ت ــاط داخ مخ
ــری  ــود، جلوگی ــوا وارد می ش ــراه ه ــه هم ــه ب ویروســی ک
می کنــد؛ و هنگامــی کــه شــما انگشــت تان را داخــل 
بینــی می کنیــد، ایــن باکتری هــا و ویروس هــا را بــه 
دســت تان منتقــل می کنیــد. انتقــال ایــن آلودگی هــا 
بــه دســت های تان باعــث گســترش آن هــا از بینــی و 
دســت ها بــه ســطوح موجــود در محیــط اطراف تــان 
ــه  ــه ب ــی ک ــه، آدم های ــک مطالع ــج ی ــق نتای می شــود. طب
ــد  ــد، می توانن ــادت دارن ــان ع ــردن در بینی ش ــت ک انگش
باکتــری عامــل ذات الریــه را در محیــط گســترش بدهنــد.

4. این کار باعث خونریزی بینی می شود
ــی  ــروق خون ــی ع ــث پارگ ــی باع ــردن در بین ــت ک انگش
داخــل بینی تــان می شــود و می توانــد بــه خونریــزی 

ــود. ــر ش منج

5. می تواند باعث ایجاد زخم شود
ــی  ــره ی بین ــاب حف ــث الته ــی باع ــردن در بین انگشــت ک
ایــن  در  دردناکــی  زخم هــای  می توانــد  و  می شــود 
ــردن در  ــن، انگشــت ک ــد. گذشــته از ای ــه ایجــاد کن ناحی
بینــی می توانــد باعــث کنــده شــدن موهــای ظریــف 
ــای  ــاد جوش ه ــان، و ایج ــی از فولیکول های ش ــل بین داخ

ــود. ــه ش ــن ناحی ــاک در ای دردن

6. می تواند باعث آسیب دیدن تیغه ی بینی شود
ــدا  ــم ج ــی را از ه ــره ی بین ــی دو حف ــه ی بین تیغ
ــت  ــن اس ــی ممک ــردن در بین ــت ک ــد. انگش می کن
ــث  ــی باع ــاند و حت ــیب برس ــه آس ــن تیغ ــه ای ب
ــوراخ  ــوراخ در آن بشــود – س ــک س ــاد ی ایج
شــدن تیغــه ی بینــی بایــد ترمیــم و درمــان 

شــود.

انگشت کردن در بینی برای 
سالمتی مضر است 
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احساس نفخ مداوم

میــوه یــک ماشــه بــرای ابتــال بــه نفــخ اســت. میوه هــا غنــی از یــک نــوع قنــد بــه نــام فروکتــوز هســتند کــه متاســفانه 
بســیاری از مــا قــادر بــه جــذب و هضــم موثــر مقادیــر زیــادی از فروکتــوز نیســتیم. محققــان بــر ایــن باورنــد کــه ۴۰ 
درصــد از مــردم از یــک بیمــاری بــه نــام ســوء جــذب فروکتــوز در روده کوچــک رنــج می برنــد. عــدم جــذب فروکتــوز 
بــا عالئمــی ماننــد ایجــاد گاز و نفــخ در دســتگاه گــوارش همــراه اســت. دریافــت فروکتــوز بیــش از حــد بــا واکنش هــای 

التهابــی در بــدن نیــز همــراه اســت.

ابتال به اسهال یا وخیم شدن عالئم سندرم آی بی اس

ســوء جــذب فروکتــوز موجــود در میــوه منجــر بــه نفــخ، گرفتگــی عضــالت شــکم، درد و اســهال و حتــی گاهــی ســردرد 
ــه  ــر ک ــوع فیب ــک ن ــن هســتند؛ ی ــار از پکتی ــیب سرش ــد س ــا مانن ــن، بســیاری از میوه ه ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــز می ش نی

مبتالیــان بــه ســندرم روده تحریــک پذیــر یــا آی بــی اس، بــرای شکســتن کامــل آن مشــکل دارنــد.

افزایش وزن

حتــی اگــر مــواد غذایــی حــاوی قنــد و کربوهیدرات هــای تصفیــه شــده، غذاهــای فــراوری شــده و محصــوالت چــرب 
ــکل  ــت دادن وزن، مش ــرای از دس ــد ب ــم می توان ــاز ه ــوه ب ــد می ــش از ح ــرف بی ــد، مص ــار بگذاری ــز کن ــی را نی حیوان
آفریــن باشــد. مصــرف روزانــه ۵ میــوه متوســط توصیــه شــده اســت. یــک میــوه متوســط درحــدود ۶۰ کالــری انــرژی 

ــت شــود. ــدال در مصــرف میوه هــا هــم رعای ــد اعت ــدن در محــدوده طبیعــی بای ــرای حفــظ وزن ب ــن ب دارد بنابرای

احساس ضعف و گرسنگی

فروکتــوز نــه تنهــا جلــوی گرســنگی را نمی گیــرد بلکــه برعکــس میــل بــه مصــرف مــواد غذایــی پرکالــری را افزایــش 
می دهــد. محققــان دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبــی پــس از زیــر نظــر گرفتــن ۲۴ داوطلــب کــه گروهــی نوشــیدنی های 
حــاوی گلوکــز و برخــی نوشــیدنی های حــاوی فروکتــوز مصــرف می کردنــد اعــالم نمودنــد، وقتــی داوطلــب نوشــیدنی 
حــاوی فروکتــوز می خــورد احســاس گرســنگی بیشــتری دارد و میــل بــه مصــرف مــواد غذایــی پرکالــری مثــل مــوز و 
بیســکوییت بیشــتر می شــود. متخصصــان می گوینــد، گرچــه فروکتــوز قنــد میــوه اســت، امــا بــه هرحــال قنــد ســاده 
تلقــی می شــود و عامــل ذخیــره چربــی در بــدن اســت. گرچــه ایــن قنــد ســبب مقاومــت بــه انســولین نمی شــود، امــا 

بــرای حفــظ تناســب انــدام بایــد مراقــب مصــرف متعــادل آن در طــول روز باشــید.

عوارض زیاده روی 

در مصرف میوه

ــی  ــای غذای ــالم ترین گزینه ه ــی از س ــوه یک می
اســت، امــا بــه گفتــه کارشناســان تغذیــه، زیــاده 

ــی از خطــر نیســت. روی در مصــرف آن خال
در اینجــا ۴ نشــانه ای کــه بــه شــما هشــدار 

نیازتــان میــوه دریافــت می کنیــد، معرفــی شــده اســت: انــدازه  از  بیــش  می دهــد روزانــه 
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کبــد چــرب ، مشــکلی کــه ایــن روزهــا آمــار مبتالیــان 
بــه آن بــه طــور نگــران کننــده ای در حــال افزایــش 
و ســن ابتــال بــه آن بــه طــور نگــران کننــده تــری در 
ــا  ــد ب حــال کاهــش اســت پــس هــر کســی مــی توان
بــی توجهــی بــه  ســبک زندگــی و تغذیــه ی خــود در 

معــرض ابتــال بــه آن باشــد.
ــد  ــه کب ــر ب ــی، ۳ نف ــر ۱۰ ایران ــت از ه ــی اس گفتن
چــرب مبتــال هســتند و ایــن آمــار، زنــگ خطــر هــا را 
دربــاره شــیوع گســترده ایــن بیمــاری در جامعــه بــه 
صــدا درآورده اســت، زیــرا گرچــه ممکــن اســت ایــن 
بیمــاری در ابتــدا عوارضــی در بــدن ایجــاد نکنــد، امــا 
اگــر تحــت درمــان مناســب قــرار نگیــرد، مــی توانــد 

بــه التهــاب و نارســایی جــدی کبــد منجــر شــود.
بیمــاری کبــد چــرب درمــان کامــل و مقطعــی نــدارد 
ــک  ــالم و داشــتن ی ــی س ــواد غذای ــا مصــرف م ــا ب ام
تغذیــه خــوب و مناســب انجــام فعالیــت هــای ورزشــی 
مــی تــوان رونــد آن را تــا حــد قابــل توجهــی کنتــرل 
ــرد و  ــگیری ک ــرفت آن پیش ــود و از پیش ــد نم و کن
همیــن مــورد یعنــی تاثیــر عالــی تغذیــه خــود یکــی از 
امیدوارکننــده تریــن بخــش هــای درمانــی بــرای فــرد 

مبتــال بــه کبــد چــرب اســت ؛

 عواملی متفاوت با آنچه می دانید که به 
کبد آسیب می رسانند:

ادرار نکردن هنگام بیدار شدن از خواب
زیاده روی در غذا خوردن

صبحانه خوردن با عجله
دیر خوابیدن در شب و دیر بیدار شدن در صبح

اســتفاده بیــش از انــدازه رنــگ هــای مصنوعــی 
موجــود در مــواد غذایــی ؛ قندهــای مصنوعــی، ادویــه 
هــا و بــه طــور کلــی اســتفاده از خوراکــی هایــی کــه 
موجــب از دســت رفتــن مــواد مغــذی مفیــد از بــدن 

مــی شــود.
مصــرف نامناســب روغــن و غذاهــای ســرخ شــده بــه 

خصــوص فســت فــود
عوامل مضر برای کبد

عوامل آسیب رسان های کبد

بهترین میوه ها برای کبد چرب:

آووکادو

اگــر قصــد داریــد کبــد چــرب تــان را از شــر چربــی هــا نجــات 
ــان  ــی ت ــه ســبد غذای ــز ب ــوه را نی ــن می ــد ای ــی توانی ــد م دهی
ــات موجــود  ــه ترکیب ــد، در نظــر داشــته باشــید ک ــه کنی اضاف
در آووکادو باعــث کاهــش ســلول هــای چــرب تجمــع یافتــه در 

ایــن ارگان شــده و باعــث بهبــود عملکــرد آن مــی شــود.

درمان کبد چرب با سیب سبز

ــن ســیب هــا و  ــن و مفیدتری ــب ســبز یکــی از ســالم تری سی
ــه خصــوص  البتــه میــوه هــا محســوب مــی شــود ؛ ســیب و ب
ــه مــی  ــد مــی شــود ؛ توصی ســیب ســبز باعــث پاکســازی کب
شــود کــه ســیب را بــا پوســت میــل کنیــد بــه ایــن دلیــل کــه 
ــی هــا  ــا چرب ــی مفیــدی اســت کــه ب ســیب دارای مــواد معدن

ــد. ــی کن ــع م ــدن دف ــزات ســنگین را از ب ــرده و فل ــه ک مقابل

گریپ فروت و دارابی

یکــی دیگــر از میــوه هــای مشــهور بــرای کبــد چــرب گریــپ 
ــل  ــز مث ــو نی ــا پومل ــی ی ــروت و داراب ــپ ف ــروت اســت . گری ف
لیموتــرش جــزو میــوه هــای مفیــد کبــد و ناجــی کبــد چــرب 
ــث  ــه باع ــت ک ــی اس ــاوی آنزیم ــروت ح ــپ ف ــتند. گری هس
تحریــک کبــد شــده و چربــی هــا و توکســین هــا را دفــع مــی 
کند.دارابــی حــاوی میــزان زیــادی اســید مالیــک و کاراتنوئیــد 
اســت کــه ایــن دو ترکیــب باعــث تقویــت و تمیــزی کبــد مــی 

شــوند.

    لیموترش با تاثیر فوق العاده برای کبد چرب

ــار  ــا دچ ــید ی ــود باش ــد خ ــب کب ــد مراق ــی خواهی ــه م چنانچ
کبــد چــرب شــده ایــد بــه ایــن کار بســنده نکــرده و لیموتــرش 
را بــه رژیــم غذایــی تــان نیــز اضافــه کنیــد.آب لیموتــرش تــازه 
ــتا  ــور ناش ــح بط ــد و اول صب ــوان آب داغ بریزی ــک لی را در ی
ــن کار باعــث  ــد( ای ــه اگــر ناراحتــی معــده نداری بنوشــید )البت

کبدچرب



شایستگان

23

مــی شــود کبــد پــاک شــود و عمــل ســم زدایــی و تصفیــه 
ــد. آن افزایــش یاب

ــده و روده  ــرده، مع ــک ک ــرا را تحری ــد صف ــن تولی همچنی
ــی  ــش م ــرکات روده ای را افزای ــد و ح ــی کن ــاک م را پ
دهــد. توجــه داشــته باشــید کــه مرکبــات بــه طــور کلــی 
باعــث پاکســازی کبــد مــی شــوند چــون سرشــار از آنتــی 

ــا هســتند. اکســیدان ه

     درمان کبد چرب با آرتیشو )کنگرفرنگی(

آرتیشــو تولیــد صفــرا را افزایــش مــی دهــد و بــرای کبــد 
ــن اســت  ــرا ای ــای صف ــی از کاره ــد اســت یک چــرب مفی
کــه ســموم بــدن را از طریــق روده پــاک مــی کنــد. جالــب 
ــت کــرده اســت کــه ۳۰  ــات ثاب ــد کــه مطالع اســت بدانی
دقیقــه بعــد از خــوردن مقــداری آرتیشــو، ترشــح صفــرا تــا 

۱۰۰ درصــد افزایــش مــی یابــد.

موز

ــه  ــوز، آن را ب ــر در م ــذی دیگ ــواد مغ وجــود پتاســیم و م
میــوه ای مفیــد بــرای تصفیــه ی کبــد تبدیــل کــرده اســت 
بــرای همیــن مــوز را بــه عنــوان یکــی از میــوه هــای مفیــد 
بــرای کبــد چــرب پیشــنهاد مــی کننــد ؛ مصــرف مــوز بــه 
هضــم مــواد غذایــی کمــک مــی کنــد و فلــزات ســنگین و 

ســموم را از بــدن مــی زدایــد.

درمان کبد چرب با گردو

مقادیــر زیــاد اســید آمینــه ال آرژنیــن در گــردو بــه کبــد 
ــع  ــا منب ــده و ضمن ــازی ش ــا پاکس ــد ت ــی کن ــک م کم
خوبــی از گلوتاتیــون و امــگا ۳ اســت کــه بــرای پروســه ی 
 E ــن ــت. ویتامی ــودمند اس ــد س ــی کب ــی طبیع ــم زدای س
موجــود در مغزهایــی چــون گــردو، عالئــم بیمــاری هــای 
ــه طــرز چشــم گیــری کاهــش  کبــد ناشــی از چاقــی را ب

مــی دهنــد.

بادام زمینی

ــادام  ــن لیســت ب یکــی از غیرمنتظــره تریــن حاضــر در ای
ــز  ــن مغ ــه ای ــید ک ــته باش ــاور داش ــی ب ــی اســت ول زمین
خوشــمزه بــرای کبــد چــرب مفیــد اســت البتــه بــا روش 
اســتفاده خــاص . بــادام زمینــی بــرای پیشــگیری از 

ــت. ــتهای کاذب اس ــار اش ــرب، مه ــد چ ــاری کب بیم
ــی  ــادام زمین ــدد ب ــد ع ــرف چن ــا مص ــب ب ــن ترتی ــه ای ب
ــه فواصــل معیــن و دریافــت مــواد مغــذی  در طــول روز ب
ــه خــوردن تنقــالت  ــل ب ضــروری و احســاس ســیری، می

ناســالم و پــر خــوری کــه از عوامــل اصلــی ابتــال بــه کبــد چــرب 
ــد. ــه شــدت کاهــش مــی یاب اســت، ب

بادام تلخ

بــا مصــرف بــادام تلــخ مــی توانیــد کبــد را تصفیــه کنیــد و لکــه 
هــای صــورت را از بیــن ببریــد ؛ البتــه دقــت داشــته باشــید کــه 
ــرای معــده هــای ضعیــف و ســرد  ــادام همچنیــن ب ــوع ب ایــن ن
خــوب نیســت و افــرادی کــه معــده ضعیــف دارنــد بهتــر اســت 

بــادام را بــا شــکر بخورنــد.

عناب

تحقیقــات نشــان داده اســت کــه عنــاب مــی توانــد از کبــد در 
برابــر برخــی بیمــاری هــا محافظــت کند.مصــرف میــوه عنــاب 
ــی  ــدی م ــای کب ــم ه ــطوح آنزی ــمگیر س ــش چش ــث کاه باع

شــود.

خربزه و طالبی

ــد  ــد مفی ــذ کب ــردن مناف ــاز ک ــرای ب ــم ب ــی ه ــزه و طالب خرب
ــوند. ــرف ش ــه مص ــی روی ــد ب ــه نبای ــد البت میباش

سبزیجات مفید برای کنترل و کاهش شدت 
کبد چرب:

انواع کلم

ــم بروکســل  ــچ و کل ــم پی ــم قمــری، کل ــم، کل ــی، گل کل بروکل
در صــدر ســبزیجات مفیــد بــرای کبــد چــرب قــرار مــی گیرنــد 
چــرا کــه کلــم هــا دارای خاصیــت ســم زدایــی قــوی بــرای کبــد 
ــدن  ــه بعضــی ســموم را در ب ــوادی هســتند ک ــوده و دارای م ب
ــی را  ــم های ــد آنزی ــد و باعــث مــی شــوند کب ــی مــی کنن خنث
تولیــد کنــد کــه بــرای انجــام فرآینــد ســم زدایــی الزم هســتند.

چغندر

چغنــدر تصفیــه خــون را تقویــت کــرده و فلــزات ســنگین را در 
بــدن جــذب مــی کنــد.

رزماری

رزمــاری باعــث افزایــش ترشــح صفــرا مــی شــود بــه طــوری کــه کبــد 
ــرای کنتــرل  ــه عملکــرد خــوب آن کمــک مــی کنــد ، ب را تمیــز و ب
ــر آب  ــک لیت ــاری را در ی ــک رزم ــرگ خش ــرم ب ــرب ۱۵ گ ــد چ کب
ــه  ــرده و روزان ــاف ک ــول را ص ــانید. محل ــه بجوش ــه و ۱۵ دقیق ریخت

چنــد فنجــان از آن میــل کنیــد.
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برگزاری آیین تجلیل و تقدیر از پیشکسوتان، ایثارگران، جانبازان و فرماندهان عالیرتبه نیروی 
دریایی راهبردی ارتش ج.ا.ا

ــر از  ــل و تقدی ــم تجلی ــش ج.ا.ا مراس ــردی ارت ــی راهب ــروی دریای ــالروز نی ــاه س ــم آذر م ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس ب
ــده اســبق نیــروی دریایــی در محــل  ــا حضــور امیــر محتــاج، فرمان پیشکســوتان، ایثارگــران و جانبــازان نیــروی دریایــی ب

ــد. ــزار گردی ــرو برگ ســتاد آن نی
ــی راهبــردی ارتــش جمهــوری  ــی فرماندهــی محتــرم نیــروی دریای ــادار شــهرام ایران در مراســم مربوطــه، ابتــدا امیــر دری
اســالمی ایــران ضمــن خیرمقــدم و تشــکر از پیشکســوتان حاضــر در جلســه از اقدامــات آن نیــرو در رابطــه بــا ارتقــاء معیشــت 

و منزلــت پیشکســوتان مطالبــی را بیــان و درخصــوص  وضعیــت ارتقــاء یافتــه نیــروی دریایــی گزارشــی را ارائــه نمودنــد.
ــون بازنشســتگان آجــا )ســرتیپ علــی محبــی راد( ضمــن تشــکر از فرماندهــی محتــرم  ســپس امیــر ریاســت محتــرم کان
ــه تاریخچــه کانــون و نقــش پیشکســوتان نداجــا در دفــاع  نداجــا در برگــزاری مراســم مذکــور، طــی ســخنان مبســوطی ب
مقــدس و اقدامــات انجــام شــده در مــورد ارتقــاء معیشــت و منزلــت و موضــوع همســان ســازی مطالبــی را عنــوان نمودنــد 
و اشــاره داشــتند اگــر امــروز ارتبــاط و همبســتگی الزم بیــن نیروهــای آجــا و کانــون بوجــود آمــده اســت صرفــً منــوط بــه 
توجــه خــاص امیــر فرماندهــی محتــرم کل آجــا )سرلشــکر ســید عبدالرحیــم موســوی( و تــالش فرماندهــان نیروهــا مــی 
باشــد و از مســاعدت هــای بــی دریــغ  امیــر فرماندهــی محتــرم کل آجــا و همــکاری فرماندهــان نیروهــا در احــداث و تجهیــز 

پــروژه یکصــد واحــدی تفریحــی رفاهــی مجتمــع چلنــدر نوشــهر تشــکر و قدردانــی نمودنــد.

معارفه رئیس جدید کانون بازنشستگان استان گیالن

در تاریــخ 1401/10/11 معرفــی رئیــس جدیــد کانــون بازنشســتگان آجــا در اســتان گیــالن )رشــت( بــا حضــور فرماندهــان 
منطقــه نیــروی دریایــی، رئیــس ســاتای اســتان، روســای کانــون هــای نیروهــای مســلح اســتان و تعــدادی از پیشکســوتان 

در تــاالر اجتماعــات مرکــز آمــوزش هــای نیــروی دریایــی رشــت برگــزار گردیــد.
در ایــن مراســم کــه بــا تــالوت آیاتــی چنــد از کالم اهلل آغــاز گردیــد ابتــدا ناخــدا شــعبانی) رئیــس ســابق کانون رشــت( ضمن 
خیــر مقــدم بــه حاضریــن ،گزارشــی از فعالیــت هــای انجام شــده را ارائــه نمودند. ســپس امیر ریاســت محترم کانون )ســرتیپ  
علــی محبــی راد( ضمــن بیــان اقدامــات بنیادیــن صــورت گرفتــه در  خصــوص ارتقــاء معیشــت و منزلــت پیشکســوتان ؛ بــه 
برنامــه هــای آتــی کانــون و خــط مشــی تعییــن شــده در رابطــه با اجــرای آنــان مطالبــی را ایــراد نمــوده و در ادامه با تشــکر و 
قدردانــی از زحمــات چندیــن ســاله جنــاب ناخــدا ایمــان علــی شــعبانی، امیــر دریــادار دوم مهــدی شــعبان زاده را بــه عنــوان 
رئیــس جدیــد کانــون بازنشســتگان آجــا در اســتان گیــالن معرفــی و بــرای ایشــان آرزوی ســالمتی و موفقیــت نمودنــد. در 
ادامــه ایــن ســفر، امیــر ریاســت کانــون در تاریــخ 1401/10/12 از پــروژه یکصــد و چهــار واحــدی احــداث شــده در مجتمــع 

و  تفریحــی  فرهنگــی، 
نوشــهر  چلنــدر  رفاهــی 
بازدیــد و تدابیــر الزم در 
رابطــه بــا تجهیــز و تســریع 
ابــالغ  مذکــور  پــروژه 

ــتند. داش
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بازدید امیر ریاست محترم کانون آجا از پروژه در حال احداث کانون اصفهان

امیــر ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا )ســرتیپ ۲ ســتاد علــی محبــی راد( در روز جمعــه مورخــه 1401/۰۹/25 از 
پــروژه در حــال احــداث کانــون اصفهــان کــه در زمینــی بــه مســاحت ۳۵۰۰ متــر مربــع و در ۴ طبقــه اســت، بازدیــد نمودنــد.

ســپس در ادامــه بازدیــد، در جمــع تعــدادی از پیشکســوتان هوانیــروز حاضــر شــدند و ضمــن بیــان اقدامــات انجــام شــده 
در رابطــه بــا ارتقــاء معیشــت و منزلــت پیشکســوتان  کــه مــورد اســتقبال آنــان قــرار گرفــت بــه ســئواالت مطروحــه نیــز 

پاســخ دادنــد.

انتصاب رئیس جدید کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی

مراســم معارفــه رئیــس جدیــد کانــون بازنشســتگان اســتان آذربایجــان غربــی در تاریــخ 1401/۰۹/27بــا حضــور فرماندهــان 
یــگان هــای مســتقر در ارومیــه، روســای کانــون هــای نیروهای مســلح اســتان، رئیس ســاتای اســتان و جمعی از پیشکســوتان 
گرامــی برگــزار گردیــد. در جلســه مذکــور کــه بــا تــالوت آیاتــی چنــد از قــرآن مجیــد آغــاز گردیــد، ابتــدا جنــاب ســرهنگ 
بازنشســته منوچهــر نظمــی افشــار ضمــن خیــر مقــدم، گزارشــی از فعالیــت هــای انجــام شــده را ارائــه نمودنــد. ســپس امیــر 
ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا )ســرتیپ ۲ ســتاد علــی محبــی راد( طــی ســخنان مبســوطی بــه جایــگاه واالی 
پیشکســوتان و تــالش آنــان در دوران دفــاع مقــدس اشــاره نمودنــد و در ادامــه بــه اقدامــات بنیادیــن و سیاســی انجــام شــده 
ــه  ــه خصــوص احــداث یکصــد واحــد ویــال آپارتمــان در مجتمــع تفریحــی چلنــدر نوشــهر و پیگیــری مجددان ــون ب در کان
در رابطــه بــا احــداث دهکــده ســالمت و پیگیریهــای مســتمر حقــوق بازنشســتگان بــا حضــور در کمیســیون هــای مختلــف 
مجلــس مــواردی را بیــان داشــتند. ایشــان ضمــن قدردانــی و تشــکر از فعالیــت هــای امیــر فرماندهــی محتــرم کل آجــا کــه 
در همــه زمینــه هــا کانــون را یــاری و کمــک نمــوده انــد از تــالش هــای جنــاب ســرهنگ ب منوچهــر نظمــی افشــار در مدت 
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تصــدی ریاســت کانــون ارومیــه تشــکر و قدردانــی نمودنــد 
ــه  ــزاده را ک ــال ولی ــرتیپ ۲ ب جم ــر س ــن امی و همچنی
ــند  ــدس می باش ــاع مق ــدگان دف ــازان و رزمن ــی از جانب یک
ــون بازنشســتگان اســتان  ــد کان ــوان رئیــس جدی ــه عن را ب
آذربایجــان غربــی معرفــی نمودنــد و برایشــان آرزوی 

موفقیــت و بهــروزی در مســئولیت جدیــد نمودنــد.

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره

ــخ 1401/۰۹/29 در  ــره در تاری ــت مدی ــه هیئ ــن جلس ــت و چهارمی بیس
کانــون مرکــز بــا تــالوت آیاتــی چنــد از کالم اهلل مجیــد آغــاز گردیــد. ابتدا 
امیــر ریاســت محتــرم هیئــت مدیــره ضمــن خیــر مقــدم بــه جمــع حاضر 
ــد گزارشــی از اقدامــات را  ــون تقاضــا نمودن ــر ریاســت محتــرم کان از امی

بیــان بفرماینــد .
ســپس ریاســت محتــرم کانــون امیــر ســرتیپ۲ علــی محبــی راد از اعضــاء هیئــت مدیــره و مجمــع کــه همــواره تصمیمــات 
جامعــی را بــرای پیشــبرد اهــداف کانــون اتخــاذ مــی نماینــد، تشــکر و قدردانــی نمودنــد و از بازدیدهــای اخیــر کانــون هــای، 
دزفــول، مســجد ســلیمان، )دیــدار بــا فرماندهــان منطقــه و جمعــی از پیشکســوتان دزفــول( و همچنیــن  بازدیــد از پــروژه 
درحــال ســاخت کانــون اصفهــان، مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس کانــون ارومیــه، تجهیــز یکصــد واحــدی چلنــدر، موضــوع 
)آب و بــرق و گاز درحــال اقــدام( حضــور در مجلــس و پیگیــری در رابطــه بــا تشــکیل فراکســیون بازنشســتگان درمجلــس ، 

برگــزاری روز پرســتار بــا حضــور فرماندهــی محتــرم کل آجــا انجــام گردیــده اســت را بــه ســمع حاضریــن رســانند.
سپس هیئت مدیره موارد دستور کار را مورد بررسی قرارداد و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

درجلســه مذکــور امیــر ســرتیپ ۲ ب ضرغــام ایــران مهــر بعنــوان نماینــده کانــون حضــور داشــته و توضیحــات الزم را در 
مــوارد مطروحــه ارائــه نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )تبریز(

فعالیتهای کانونهای استان
الف: کانون تبریز

1-رئیــس کانــون بــه همــراه نماینــده اســتان در مجمــع کانــون در مورخــه 1401/8/30 بــا 15 نفــر از پیشکســوتان تحــت 
پوشــش در منــزل دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

2- رئیــس کانــون بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان گرانقــدر در مورخــه 1401/8/30 بــا جنــاب آقــای دکتــر متفکــر آزاد 
ــده  ــای عیســی زاده نماین ــاب آق ــا جن ــس و در مورخــه 1401/9/2 ب ــت رئیســه مجل ــز و عضــو هیئ ــرم تبری ــده محت نماین
ــر  ــدوآب و رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس و همچنیــن رئیــس فراکســیون بازنشســتگان در دفت ــرم مــردم میان محت
ریاســت کانــون دیــدار و در خصــوص احقــاق لوایــح ســاکت مانــده بازنشســتگان و افزایــش 20 درصــدی حقــوق و دائمــی 
ــادل نظــر  ــدان بازنشســتگان و مشــکالت عمــده پیشکســوتان گفتگــو و تب ــکاری فرزن ــات کشــوری، بی ــون خدم شــدن قان

نمودنــد.
3-در راســتای تجلیــل و تکریــم از بازنشســتگان عضــو کانــون ، مراســم ضیافــت ناهــار باشــکوهی بــا دعــوت از 82 نفــر از 
پیشکســوتان باتفــاق همســر و فرزنــد و بــا حضــور آقــای عیســی زاده نماینــده محتــرم مــردم میانــدوآب و رئیــس فراکســیون 
ــاالر  ــل ت ــه 1401/9/2 در مح ــان در مورخ ــتان و همراه ــاخد اس ــاتا و س ــرم س ــر کل محت ــس، مدی ــتگان در مجل بازنشس
ســرافرازان کانــون تبریــز برگــزار شــد. در ایــن مراســم ضمــن صــرف ناهــار و پذیرایــی از مدعویــن، هدایایــی مناســب بــه 10 

نفــر از پیشکســوتان بــه قیــد قرعــه اهــداء گردیــد.
4-بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــم آذر روز نیــروی دریایــی ارتــش ، رئیــس کانــون باتفــاق نماینــده اســتان در مجمــع کانــون 
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در مورخــه 1401/9/7 در محــل مدیریــت دفتــر نمایندگــی نداجــا جنــاب ناخــدا صمــد حاجیلــو حضــور یافتــه ، ضمــن اهــداء 
لــوح تبریــک بــه ایشــان، از زحمــات و جانفشــانیهای کلیــه کارکنــان و آحــاد پیشکســوتان نداجــا تقدیــر نمودنــد. 

ــه منظــور  ــط بیمارســتانی در مورخــه 1401/9/9 ب ــه همــراه راب ــون ب ــه مناســب نکوداشــت روز پرســتار ، رئیــس کان 5- ب
ــه  ــات رســانی ب ــدر در حــوزه ســالمت و خدم ــژه پرســتاران گرانق ــان و بوی ــان بهداشــت و درم ــی از زحمــات کارکن قدردان
بیمــاران، در دفتــر ریاســت بیمارســتان امــام علــی )ع( ارتــش در تبریــز حضــور و بــا نصــب بنــر از زحمــات و فداکاریهــای 

ــد. ایــن عزیــزان تقدیــر و تشــکر نمودن
ــور  ــا حض ــوتان ب ــم از پیشکس ــل و تکری ــم تجلی ــز در مراس ــکاور تبری ــپ 121 ت ــتگان تی ــر از بازنشس ــا 14 نف ــدار ب 6- دی
فرماندهــی محتــرم تیــپ 121 و جمعــی از کارکنــان تیــپ مذکــور در مورخــه 1401/9/9 و اعطــاء هدایــا بــه ایــن عزیــزان 

بــه رســم یــاد بــود.

ب: کانون مرند
ــتان،  ــابای اس ــاتا و س ــی س ــا هماهنگ ــد ب ــتان مرن ــتگان شهرس ــون بازنشس کان
ــواده  ــراه خان ــه هم ــوتان ب ــر از پیشکس ــوت از 170 نف ــا دع ــی ب ــم ضیافت مراس
محترمشــان بــه اســتعداد 490 نفــر و بــا حضــور فرماندهــی محتــرم تیــپ 321 
ــه  ــا در مورخ ــمالغرب ودج ــی ش ــی سیاس ــت عقیدت ــراه و ریاس ــت هم و هیئ

1401/8/25 در مجتمــع پذیرایــی ماریانــای مرنــد برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم ضمــن خوشــامدگویی بــه مدعویــن توســط 
رئیــس کانــون و اجــرای مســابقات فرهنگــی و پذیرایــی و صــرف ناهــار، بــا اعطــاء جایــزه بــه 30 نفــر از برنــدگان مســابقه از 

ــد.  ــه عمــل آوردن ــر ب پیشکســوتان شــرکت کننــده در مراســم تقدی

پ: کانون مراغه
ــتان در  ــی ن.م اس ــن اجتماع ــازمان تامی ــرم س ــر کل محت ــاق مدی ــه باتف ــتان مراغ ــتگان شهرس ــون بازنشس ــس کان 1-رئی
مورخــه 1401/8/10 بــا 11 خانــواده متوفیــان پیشکســوت تحــت پوشــش در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن عــرض تســلیت بــه 
بازمانــدگان و ابــراز همــدردی بــا خانــواده هــای ارجمنــد و دلجویــی از آنــان، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان 

گردیــد.
ــتمری بگیر  ــواده مس ــا 3 خان ــخ 1401/8/10 ب ــتان در تاری ــاتای اس ــرم س ــر کل محت ــراه مدی ــه هم ــون ب ــئولین کان 2- مس

ــن  ــدار، ضم ــزل دی ــون در من ــو کان عض
ــکالت  ــه مش ــیدگی ب ــی و رس احوالپرس
ــوح  ــا اعطــاء ل ــزان، ب ــن عزی مطروحــه ای
تقدیــر، هدیــه و شــیرینی از آنــان تجلیــل 

ــد.  ــه عمــل آوردن ــی ب و قدردان
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی )ارومیه(

اهم فعالیتهای کانون 
1-مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان ارومیــه بــه مناســبت گرامیداشــت روز پرســتار در مورخــه 1401/9/9 از تعــداد 
25 نفــر از پرســتاران شــاغل در بیمارســتان 523 منطقــه ای آجــا ارومیــه بــا اهــدای شــاخه گل و نصــب بنــر تبریــک روز 

پرســتار از زحمــات و فداکاریهــای ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
ــا اعتبــار و هماهنگــی ســاتای اســتان آذربایجــان غربــی و بــا محوریــت کانــون  2-مراســم انــس و الفــت و ضیافــت شــام ب
ارومیــه بــا دعــوت از 65 نفــر از پیشکســوتان تحــت پوشــش بــه همــراه خانــواده محترمشــان بــه اســتعداد 240 نفــر و بــا 
ــر  ــه، مدی ــرارگاه تاکتیکــی ل 64 ارومی ــر فرماندهــی ق ــه ای شــمالغرب نزاجــا، امی ــرارگاه منطق ــر فرماندهــی ق حضــور امی

کل ســاتای اســتان، رئیــس اداره بازنشســتگی نیروهــای مســلح اســتان، معاونــت 
ــوتان  ــیج پیشکس ــس بس ــمالغرب و رئی ــه ای ش ــرارگاه منطق ــانی ق ــروی انس نی
اســتان در محــل تــاالر پذیرایــی مهــدا شهرســتان ارومیــه در مورخــه 1401/9/12 
برگــزار گردیــد کــه مــورد اســتقبال و رضایــت مســئولین و مدعویــن قــرار گرفــت.

کانون بازنشستگان استان اصفهان

اهم اقدامات و فعالیتهای کانونهای استان در آبانماه 1401
الف: کانون اصفهان

ــزل و  ــان در من ــران تحــت پوشــش ســاکن اصفه ــه بگی ــران و وظیف ــر از پیشکســوتان، مســتمری بگی ــا 30 نف ــدار ب 1-دی
ــه  ــر و کارت هدی ــوح تقدی ــا اعطــاء ل ــان ب ــی از آن ــل و قدردان تجلی

2-دیــدار مســئولین کانــون بــا 70 نفــر از بازنشســتگان، مســتمری بگیــران و وظیفــه بگیــران ســاکن در شهرســتان فریــدن و 
فریدونشــهر در محــل مصــالی نمــاز جمعــه شهرســتان داران و تقدیــر از ایــن عزیــزان بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه 

ــال  ــزد و چهارمح ــان، ی ــتان اصفه ــا در اس ــی آج ــد نظام ــی ارش ــه میزبان ــان ب ــرارگاه تاب ــتانی ق ــه اس ــرکت در جلس 3-ش
ــان ــتان اصفه ــلح اس ــای مس ــئولین نیروه ــان و مس ــور فرمانده ــا حض ــاری ب بختی

4-عیــادت از 5 نفــر از پیشکســوتان بیمــار بســتری در بیمارســتان 577 منطقــه ای اصفهــان و پیگیــری رونــد درمــان ایــن 
عزیــزان 

ــه  ــرض الحســنه، مرابحــه و جعال ــال وام ق ــارد ری ــغ 50 میلی ــک ســپه اســتان مبل ــرم بان ــت محت ــا هماهنگــی مدیری 5- ب
ــد. ــذار گردی ــاه 1401 واگ ــر و آبانم ــوتان در مه ــر از پیشکس ــه 80  نف ــت و ب دریاف

ــه  ــل آن ب ــتان و تحوی ــتگی ن.م اس ــه( از اداره بازنشس ــگان )10 جلس ــتخر رای ــه کارت اس ــداد 325 قطع ــت تع 6- دریاف
ــوتان  پیشکس

ــا شــرکت تیمهــای والیبــال کانونهــای  7- مســابقات ورزشــی چهارجانبــه گروهــی در رشــته والیبــال ویــژه پیشکســوتان ب
آجــا، فراجــا، ودجــا و ســپاه بــه میزبانــی کانــون بازنشســتگان آجــا اســتان اصفهــان بــه مناســبت گرامیداشــت ایثارگریهــا 
ــه  ــه در خاتمــه مســابقات ب ــد ک ــزار گردی ــای مســلح برگ ــدس نیروه ــاع مق ــدگان هشــت ســال دف ــای رزمن و دالورمردیه
تیمهــای رتبــه برتــر بــه شــرح ذیــل و همچنیــن نفــرات برتــر مــدال و حکــم قهرمانــی اعطــاء و بــه دســت انــدرکاران ایــن 

ــا اعطــاء هدایایــی تجلیــل و قدردانــی گردیــد. مســابقات )سرپرســت هــای تیــم، داوران و مربیــان تیــم هــای کانــون( ب
1-تیم الف کانون بازنشستگان آجا حائز مقام اول 

2-تیم کانون سپاه پاسداران حائز مقام دوم
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3- تیم ب کانون بازنشستگان حائز مقام سوم

ب: کانون کاشان
1- دیدار با 14 نفر از پیشکسوتان گرانقدر تحت پوشش و قدردانی از آنان با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه 

2- دیدار با 4 نفر از پیشکسوتان سازمان عقیدتی سیاسی به مناسبت سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی
ــن  ــراروی ای ــان و مشــکالت ف ــد درم ــری رون ــر از بیمــاران پیشکســوت بســتری در بیمارســتان و پیگی ــادت از 2 نف 3- عی

ــزان عزی
4- تهیه و واگذاری 2 تخته فرش جهت جهیزیه فرزندان بازنشستگان تحت پوشش

پ: کانون شهرضا
1-دیدار و تجلیل از 8 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران عضو کانون در منزل با اهداء لوح تقدیر وکارت هدیه 

2- تجلیــل و قدردانــی از 3 نفــر از فرماندهــان پیشکســوت دوران دفــاع مقــدس بــه اتفــاق خانــواده در مراســم ضیافــت گــروه 
22 توپخانــه همــراه بــا پذیرایــی و صــرف شــام و اهــدای لــوح تقدیــر و کادو

3- شــرکت در جلســه اداره بهداشــت و درمــان شهرســتان شــهرضا در خصــوص رســیدگی بــه وضعیــت بیمــاران ســالمند و 
کمــک و مســاعدت بــه عزیــزان پیشکســوت

ــا حضــور 120 نفــر از پیشکســوتان اعضــاء  ــا هماهنگــی اداره بازنشســتگی ن.م اســتان ب 4- اجــرای مراســم کوهپیمایــی ب
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ــواده و اعطــاء هدایــا و پذیرایــی از شــرکت کننــدگان کانــون بــه همــراه خان
5- برگــزاری مســابقات ورزشــی در رشــته هــای تیرانــدازی ، تنیــس روی میــز، دارت، شــطرنج 
ــا  ــه ب و فوتبــال دســتی در محــل ســالن ورزشــی شــهید صیــاد شــیرازی در گــروه 22 توپخان

حضــور پیشکســوتان ارجمنــد و اهــداء جوایــز بــه نفــرات رتبــه هــای برتــر

کانون بازنشستگان استان اردبیل )اردبیل(

فعالیتهای کانون
1-مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان اردبیــل باتفــاق مدیــر کل محتــرم ســازمان تامیــن اجتماعــی ن.م اســتان در 
ــش در  ــت پوش ــوتان تح ــر از پیشکس ــون و 3 نف ــاء کان ــتگان اعض ــواده درگذش ــا 12 خان ــای 8/30 و 1401/9/14 ب تاریخه
منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن احــوال پرســی و دلجویــی و اســتماع ســخنان و مشــکالت آنــان و ارائــه راهنمایی هــای الزم در 
خصــوص مــوارد مطروحــه ، بــا اعطــاء هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و کادو از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی 

گردیــد.
ــپ 40  ــران تی ــده ایثارگ ــراه نماین ــه هم ــون ب ــس کان ــی، رئی ــروی دریای ــم آذر روز نی ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس 2-ب

ــا در  ــی نداج ــر نمایندگ ــه 1401/9/7 در دفت ــا در مورخ ــی نزاج ــرک هجوم متح
اســتان اردبیــل حضــور و ضمــن تبریــک روز هفتــم آذر بــه نماینــده نداجــا ناخــدا 
ــر از پیشکســوتان  ــا 2 نف ــی و ســپس در معیشــت ایشــان ب ــا عبدل ــم غالمرض یک
ــر ناوســروان منوچهــر  ــد االث ــواده شــهید جاوی گرانقــدر نداجــا و همچنیــن از خان
ــه  ــی ب ــی، هدایای ــی و دلجوی ــن احوالپرس ــوده، ضم ــدار نم ــزل دی ــی در من عباس

ــد. ــم حضورشــان نمودن ــود تقدی ــاد ب رســم ی

کانون بازنشستگان استان البرز

مراسم سالروز نیروی دریایی آجا
ــر از  ــوت از 260 نف ــا دع ــکوهی ب ــت باش ــم ضیاف ــا مراس ــی آج ــروی دریای ــم آذر روز نی ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس ب
پیشکســوتان گرانقــدر نداجــا و خانــواده گرامیشــان و بــا حضــور مســئولین محتــرم اســتان البــرز در مورخــه 1401/9/7 در 
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کانون بازنشستگان استان تهران )بومهن(

مراسم تجلیل از پیشکسوتان نداجا
بــه مناســبت نکوداشــت هفتــم آذر روز نیــروی دریایــی ارتــش ج.ا.ا در مورخــه 1401/9/7 بــا دعــوت از 6 نفــر از بازنشســتگان 
نداجــا، طــی مراســمی در دفتــر کانــون بازنشســتگان شهرســتان بومهــن بــا حضــور امیر ســرتیپ پیشکســوت ســید علــی اکبر 

امینــی مشــاور کانــون آجــا در 
ــا اهــداء هدایایــی  شــرق تهــران ب
جانبازیهــای  و  ایثارگریهــا  از 
ــم آذر و دوران  ــادالن در هفت دری
دفــاع مقــدس تجلیــل و قدردانــی 

ــد.  ــه عمــل آوردن ب

محــل تــاالر کیمیــا کانــون اســتان البــرز برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم 
ضمــن عــرض خیــر مقــدم و اجــرای برنامــه هــای شــاد و متنــوع هنــری و 
پذیرایی و صرف شــام، از ایثارگری و جانفشــانیهای پیشکســوتان و شــهدای 
ــه  ــی ب ــد پیــکان تجلیــل و قدردان واالمقــام نداجــا و ناوچــه همیشــه جاوی
ــرم  ــی از طــرف فرماندهــی محت ــد. در خاتمــه مراســم هدایای عمــل آوردن
نداجــا امیــر دریــادار ایرانــی بــه کلیــه پیشکســوتان مدعــو تقدیــم گردیــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی )مشهد(

اقدامات و فعالیتهای کانونهای استان
ــزان پیشکســوت،  ــر از عزی ــا 130 نف ــاه ســالجاری ب ــان و آذر م ــون بازنشســتگان شهرســتان مشــهد در آب 1-مســئولین کان
مســتمری بگیــر و جانبــاز عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و اســتماع ســخنان و مشــکالت آنــان، بــا 

اعطــاء هدایایــی از زحمــات و ایثارگریهــای آنهــا تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل اوردنــد.
2-در مورخــه 1401/8/11 ، مســئولین کانــون بــا پیشکســوت محمــد حســن قصابــی بیمــار بســتری در منــزل عیــادت نموده، 

ضمــن احوالپرســی و پیگیــری رونــد درمــان مشــارالیه، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
ــی از پیشکســوتان تحــت پوشــش در مورخــه  ــراه جمع ــه هم ــون ب ــس کان ــتار، رئی ــه مناســبت گرامیداشــت روز پرس 3-ب
1401/9/8 بــا حضــور در بیمارســتان 550 شــمس الســموس مشــهد، بــه 5 نفــر از پرســتاران شــاغل آن بیمارســتان بــا اعطــاء 

لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از زحمــات ایــن عزیــزان در خدمــات رســانی بــه بازنشســتگان آجــا تقدیــر نمودنــد.
همزمــان مراســم مشــابهی در بیمارســتانهای شهرســتان تربــت حیدریــه، قوچــان و تربــت جــام توســط رؤســای کانون هــای 

مذکــور بــا نصــب بنــر تبریــک روز پرســتار برگــزار گردیــد.
ــون  ــر کان ــون، در محــل دفت ــتاران و پزشــکان بازنشســته عضــو کان ــر از پرس ــوت از 6 نف ــا دع 4- در مورخــه 1401/9/9 ب
حضــور یافتــه و از زحمــات و فداکاریهــای ایــن عزیــزان در دوران دفــاع مقــدس و کرونــا بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه 

قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
5- مراســم ضیافــت شــام امیــر فرماندهــی محتــرم تیــپ 277 متحــرک هجومــی قوچــان در تاریخهــای 10 و 1401/8/16 
بــا دعــوت از 42 نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر بــه همــراه خانــواده بــه اســتعداد 170 نفــر در محــل ســالن اجتماعــات تیــپ 
مذکــور بــا حضــور مســئولین تیــپ و کانــون بازنشســتگان شهرســتان قوچــان و فرمانــدار قوچــان برگــزار گردیــد. در ایــن 
مراســم ضمــن ســخنرانی فرماندهــی تیــپ و رئیــس کانــون و پذیرایــی و صــرف شــام، بــا اعطــاء هدایایــی بــه مدعویــن از 

زحمــات ایــن عزیــزان تجلیــل و تقدیــر نمودنــد. 
ــا 10 نفــر از پیشکســوتان، جانبــازان و مســتمری بگیــران تحــت  ــون بازنشســتگان شهرســتان نیشــابور ب 6- مســئولین کان
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پوشــش در منــزل دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از ایثارگریهــای ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد کــه موجــب 
رضایــت و خشــنودی آنــان گردیــد.

7- مســئولین کانــون بازنشســتگان شهزســتان ســبزوار در آذرمــاه 1401 بــا 8 خانــواده پیشکســوت و مســتمری بگیــر عضــو 
ــوح  ــه و ل ــی شــامل کارت هدی ــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی و بررســی مشــکالت مطروحــه، هدایای ــزل دی ــون در من کان

تقدیــر بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد. 
ــا هماهنگــی اداره بازنشســتگی ن.م اســتان در مورخــه 1401/8/26  ــه ب ــون بازنشســتگان شهرســتان ترتبــت حیدری 8- کان
، تعــداد 8 نفــر از اعضــای بازنشســته بــه همــراه خانــواده )جانبــاز بــاالی 30 درصــد، بیمــار صعــب العــالج و دارای فرزنــد 
معلــول( جمعــً 16 نفــر را بصــورت رایــگان بــه ســفر ســیاحتی – گردشــی بندرانزلــی اعــزام نمــود کــه مــورد اســتقبال و 

خرســندی ایــن عزیــزان قــرار گرفــت.
9- مســئولین کانــون شهرســتان تربــت حیدریــه در مورخــه 1401/9/9 بــا 8 نفــر از عزیــزان پیشکســوت ، مســتمری بگیــر 
و وظیفــه بگیــر تحــت پوشــش در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی و دلجویــی، بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه 

از زحمــات چندیــن ســاله آنــان تقدیــر گردیــد.
ــای 16  ــتان در تاریخه ــی اداره بازنشســتگی ن.م اس ــا هماهنگ ــام ب ــت ج ــتان ترب ــون بازنشســتگان شهرس ــس کان 10- رئی
ــا  ــن ب ــاد و همچنی ــواده پیشکســوت در شــهر نصرآب ــت جــام و 2 خان ــواده پیشکســوت ســاکن ترب ــا 4 خان و 1401/9/20 ب
ــی و اســتماع  ــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی و دلجوی ــا در منــزل دی ــواده مرحــوم ســرگرد بازنشســته علــی نظــری نی خان
مســائل و مشــکالت آنــان و ارائــه راهنمایــی هــای الزم، هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر، کادو و کارت هدیــه تقدیــم حضورشــان 

گردیــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی )بجنورد(

فعالیتهای کانون در آبان و آذرماه سالجاری
1-رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان بجنــورد باتفــاق مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان در مورخــه 1401/8/28بــا یــک 
نفــر از پیشکســوتان بیمــار بســتری عضــو کانــون در بیمارســتان امــام حســن مجتبــی )ع( دیــدار و عیــادت نمــوده، ضمــن 

دلجویــی و اطــالع از رونــد درمــان مشــارالیه، هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تقدیــم حضورشــان گردیــد.
2-بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــم آذر روز نیــروی دریایــی، مســئولین کانــون بــه همــراه مدیــر کل محتــرم اداره تأمیــن 
اجتماعــی ن.م اســتان خراســان شــمالی در تاریــخ 1401/9/13 بــا ناوبانیکــم پیشکســوت محمــد علــی شــاهپور ســاکن در 
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شهرســتان بجنــورد دیــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی و تبریــک روز نیــروی دریایــی، بــا اعطــاء هدایایــی از نامبــرده تجلیــل 
و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

ــه  ــتوانیکم بازنشســته نصرال ــه 1401/9/6 از س ــتان در مورخ ــاتای اس ــرم س ــر کل محت ــت مدی ــون در معی ــس کان 3- رئی
طراوتــی در بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی بجنــورد و در مورخــه 1401/9/13 بــا دو نفــر از پیشکســوتان تحــت پوشــش در 
منــزل دیــدار و عیــادت نمــوده، ضمــن دلجویــی و بررســی مشــکالت ایــن عزیــزان هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت 

هدیــه بــه آنــان تقدیــم گردیــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی )بیرجند(

اقدامات انجام شده کانون
ــتان  ــتگان شهرس ــون بازنشس ــکاری کان ــا هم ــی ب ــم ضیافت ــا، مراس ــوتان آج ــم از پیشکس ــل و تکری ــور تجلی ــه منظ 1-ب
بیرجنــد و اداره بازنشســتگی ن.م اســتان بــا دعــوت از 40 نفــر از بازنشســتگان ارجمنــد عضــو کانــون بــه همــراه خانــواده 
ــن  ــد، در ای ــام رضــا )ع( نزاجــا برگزارگردی ــاالر میــالد مرکــز آمــوزش 04 ام هــای گرامیشــان در مورخــه 1401/9/2در ت

مراســم ضمــن عــرض خیرمقــدم توســط رئیــس کانــون و ســخنرانی ســرکار خانم 
ــای دوران  ــوص مراقبت ه ــتی در خص ــازمان بهزیس ــوری س ــدرس کش ــی م امین
ــام و  ــرف ش ــرح و ص ــی مف ــری و نمایش ــای هن ــه ه ــرای برنام ــالمندی و اج س
پذیرایــی، از زحمــات پیشکســوتان در دوران خدمــت تقدیــر بــه عمــل آوردنــد.

2-یکــدوره مســابقات انفــرادی پینــگ پنــگ بیــن 25 نفــر از بازنشســتگان عضــو 
ــی  ــالن ورزش ــل س ــه 1401/9/3 در مح ــد در مورخ ــتان بیرجن ــون شهرس کان
مرکــز آمــوزش 04 امــام رضــا )ع( برگــزار گردیــد و در خاتمــه مســابقات جوایــزی 

توســط فرماندهــی محتــرم مرکــز آمــوزش بــه نفــرات برتــر اهــداء شــد.

کانون بازنشستگان استان خوزستان )دزفول(

بازدید امیر ریاست محترم کانون آجا از کانونهای دزفول و مسجد سلیمان
امیــر محبــی راد ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا در مورخــه 1401/9/14 در خــالل بازدیــد از کانونهــای یاد شــده، 
ضمــن دیــدار بــا فرماندهــی محتــرم پایــگاه چهــارم شــکاری وحدتــی، بــا حضــور در منــزل یکــی از پیشکســوتان ارجمنــد از 
ایشــان تجلیــل و تقدیــر نمودنــد و ســپس در مراســم تجلیــل و تکریــم جمعــی از پیشکســوتان یــگان آمــاد و پــش منطقــه 
جنــوب غــرب نزاجــا و همچنیــن تجلیــل از پرســتاران گرانقــدر یــگان مذکــور بــه مناســبت روز پرســتار شــرکت نمــوده و 
ضمــن قدردانــی از زحمــات بازنشســتگان و پرســتاران چــه در زمــان دفاع مقــدس و چــه در دوران بیماری کرونــا، در خصوص 
قــرارگاه تابــان و هــدف از تشــکیل قــرارگاه و عملکــرد آن و همچنیــن تــالش و زحمــات مســئولین در جهــت رفــاه و معیشــت 

آحــاد پیشکســوتان ســخنان 
فرمودنــد.  ایــراد  مبســوطی 
در خاتمــه مراســم هدایایــی 
ــاد  ــر فرماندهــی آم توســط امی
ــا  ــرب نزاج ــوب غ ــش جن و پ
ــتاران  ــوتان و پرس ــه پیشکس ب

ــد. ــو اعطــاء گردی مدع
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کانون بازنشستگان استان لرستان )خرم آباد(

مالقات و دیدار با پیشکسوتان
ــون بازنشســتگان شهرســتان  ــی لشــکر 84، رئیــس کان ــرارگاه عملیات ــرم ق ــر فرماندهــی محت ــه دعــوت امی ــا ب بن
ــر  ــه 1401/9/7 در دفت ــدس در مورخ ــاع مق ــان دوران دف ــوتان و فرمانده ــی از پیشکس ــاق جمع ــاد باتف ــرم آب خ
ــنودی از  ــراز خش ــی و اب ــا مدگوی ــن خوش ــار ضم ــوش کن ــرتیپ دوم خ ــر س ــد. امی ــور یافتن ــی حض آن فرمانده
دیــدار بــا پیشکســوتان و تقدیــر از اقدامــات قابــل توجــه مســئولین کانــون بازنشســتگان آجــا، اظهــار نمودنــد مــا 

ــون آجــا  ــا کان ــم همچــون گذشــته ب ــز آمادگــی داری نی
ــا  ــدی و ی ــه نیازمن ــوده و هرگون ــکاری نم ــتان هم لرس
مشــکالت پیشکســوتان گرانقــدر را در حــد تــوان مرتفــع 
نمائیــم و در خاتمــه بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه 
ــزان  ــن عزی ــات ای ــوتان از زحم ــر از پیشکس ــه 20 نف ب

ــد. ــه عمــل آوردن ــی ب تجلیــل و قدردان

کانون بازنشستگان استان زنجان )زنجان(

فعالیتهای کانون استان در آبان و آذر ماه 1401
الف: کانون زنجان

ــا هماهنگــی و همــکاری ســازمان  ــه مناســبت نکوداشــت ســالروز آزادی سوســنگرد ب ــس و الفــت ب ــت ان 1-مراســم ضیاف
تأمیــن اجتماعــی ن.م اســتان زنجــان بــا دعــوت از 52 نفــر از پیشکســوتان و مســتمری بگیــران تحــت پوشــش بــه همــراه 
ــتان در  ــوری اس ــکری و کش ــئولین لش ــور مس ــا حض ــه 1401/8/26 ب ــر در مورخ ــداد 160نف ــه تع ــان ب ــواده محترمش خان
تــاالر صــدف شهرســتان زنجــان برگــزار شــد. ایــن مراســم بــا اجــرای برنامــه هــای هنــری و فرهنگــی متنــوع و پذیرایــی از 
مدعویــن و اعطــای جوایــز بــه 6 نفــر از برنــدگان مســابقات فرهنگــی خاتمــه یافــت کــه موجــب ایجــاد نشــاط و شــادابی و 

رضایتمنــدی بازنشســتگان و خانــواده هایشــان گردیــد. 
2-مســئولین کانــون در تاریخهــای 14، 22 و 1401/8/28 بــا 3 نفــر از نفــرات بازنشســته و جانبــاز بیمــار بســتری در منــزل 

دیــدار و عیــادت نمــوده، ضمــن احوالپرســی و دلجویــی و پیگیــری رونــد درمــان ایــن 
عزیــزان، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان نمودنــد. 

ــا ریاســت بیمارســتان 554 منطقــه ای زنجــان آقــای دکتــر  3-دیــدار رئیــس کانــون ب
حســین احمدلــو و مذاکــره در خصــوص خدمــات رســانی بــه پیشکســوتان و تعیــن مکانی 

جهت استقرار رابط بیمارستانی کانون 

ب: کانون ابهر
ــا 6 نفــر از  1-بــه مناســبت بزرگداشــت روز پرســتار، مســئولین کانــون شهرســتان زنجــان و ابهــر در مورخــه 1401/9/5 ب
ــوح تقدیــر و کارت هدیــه از زحمــات و فداکاریهــای ایــن عزیــزان در  ــا اهــداء ل پرســتاران ارجمنــد پیشکســوت دیــدار و ب

ــا تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. دوران دفــاع مقــدس و کرون
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کانون بازنشستگان استان سیستان و بلوچستان )زاهدان(

دیدارها و فعالیتهای کانون
1-مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان زاهــدان از مورخــه 8/30/ الــی 1401/9/2 از 7 نفــر از پیشکســوتان 
ــان، یکدســتگاه تخــت  ــی آن ــد درمان ــری رون ــادت نمــوده، ضمــن احوالپرســی و پیگی ــدار و عی ــار بســتری دی بیم
بیمارســتانی بصــورت امانــی دریافــت و بــه یکــی از بیمــاران در منــزل تحویــل و در خاتمــه دیــدار هدایایــی شــامل 

لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و کادو تقدیــم حضورشــان گردیــد.
2-مراســم ضیافتــی بــه مناســبت گرامیداشــت روز نیــروی دریایــی )هفتــم آذر( بــا دعــوت از جمعــی از پیشکســوتان 
نداجــا و بــا حضــور امیــر فرماندهــی محتــرم منطقــه ســوم نداجــا در چابهــار و کنــارک، امیــر فرماندهــی محتــرم 

قــرارگاه عملیاتــی لشــکر 88 زاهــدان در محــل تــاالر پذیرایــی لشــکر 88 برگزار 
ــی از  ــا اعطــاء هدایای ــن، ب ــی از مدعوی ــن مراســم ضمــن پذیرای ــد، در ای گردی
ایثارگریهــا و جانفشــانی آنــان در طــول خدمــت و دوران دفــاع مقــدس تجلیــل 

و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

ــر  ــک نف ــا ی ــه 1401/9/7 ب ــی در مورخ ــروی دریای ــم آذر روز نی ــبت هفت ــه مناس ــر ب ــتگان ابه ــون بازنشس ــس کان 2- رئی
ــات و  ــی از زحم ــاء هدایای ــا اعط ــی ب ــروی دریای ــک روز نی ــن تبری ــوده، ضم ــدار نم ــزل دی ــا در من ــوتان نداج از پیشکس

ــد. ــر گردی ــان تقدی ــای ایش ایثارگریه
3-مســئولین کانــون در تاریخهــای 8، 13 و 1401/9/16 بــه همــراه مدیــران امــور رفاهــی اداره بازنشســتگی اســتان بــا 8 نفــر 
از پیشکســوتان تحــت پوشــش ســاکن شهرســتان ابهــر در منــزل و دفتــر کانــون دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و رســیدگی 

بــه مشــکالت عزیــزان، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان نمودنــد.
4- رئیــس کانــون ابهــر باتفــاق رئیــس کانــون شهرســتان خرمــدره و ریاســت کانــون فراجــا ابهــر در مورخــه 1401/9/20 
بامســئول محتــرم کانــون فراجــا خرمــدره جنــاب ســرهنگ بیگلــر دیــدار و مالقــات نمــوده و در خصــوص هــم افزایــی در 

ــد.    ــه عمــل آوردن ــه پیشکســوتان گفتگــو و تبــادل نظــر ب خدمت رســانی ب
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کانون بازنشستگان استان سمنان

فعالیتهای کانونهای استان
الف: کانون سمنان

1-بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــم آذر )روز نیــروی دریایــی( و بــه منظــور تجلیــل از فرمانــده قهرمــان ناوچــه پیــکان شــهید 
امیــر دریــادار محمــد ابراهیــم همتــی و پرســنل شــهید و جانبــاز ناوچــه مذکــور مراســم باشــکوهی بــا حضــور امیــر دریــادار 
دوم جــواد داداش زاده ریاســت محتــرم مرکــز تحقیقــات و مطالعــات راهبــردی نداجــا، خانــواده محتــرم آن شــهید، مقامــات 
لشــکری و کشــوری اســتان و جمعــی از پیشکســوتان در مــزار آن شــهید بزرگــوار واقــع در امامــزاده اشــرف ســمنان برگــزار 

و از جانفشــانی و ایثارگریهــای شــهدا و جانبــازان ناوچــه قهرمــان پیــکان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آمــد.
2-همایــش پیــاده روی خانوادگــی پیشکســوتان نیروهــای مســلح اســتان بــا هماهنگــی اداره ورزش و جوانــان و اداره ســاتای 
اســتان بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــم آذر روز نیــروی دریایــی قهرمــان ارتــش در شهرســتانهای ســمنان، دامغــان، شــاهرود 
و گرمســار در تاریخهــای 3 و 4 و1401/9/6 بــا حضــور مســئولین لشــکری و کشــوری اســتان همــراه بــا برگــزاری مســابقات 
ــادی، طنــاب کشــی، دارت و فوتبــال دســتی در محوطــه چمــن اســتادیوم 15000 نفــری ســمنان  ــا تفنــگ ب تیرانــدازی ب
بــا شــرکت جمــع کثیــری از بازنشســتگان و خانــواده محترمشــان بــه صــورت بســیار باشــکوهی برگــزار گردیــد. در خاتمــه 
مراســم ضمــن پذیرایــی از حاضریــن ، بــه 80 نفــر از پیشکســوتان و خانــواده هــا بــه قیــد قرعــه هدایایــی اعطــاء نمودنــد. 

ب: کانون شاهرود
ــدار نمــوده،  ــا 4 نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد تحــت پوشــش در منــزل دی ــون در مورخــه 1401/8/24 ب 1-مســئولین کان
ضمــن دلجویــی و بررســی مســائل و مشــکالت معیشــتی و درمانــی آنــان و انعــکاس مشــکالت بــه کانــون اســتان، هدایایــی 

بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضــور ایــن عزیــزان گردیــد.
2- مراســم پیــاده روی خانوادگــی پیشکســوتان گرانقــدر شهرســتان شــاهرود در مورخــه 1401/9/7 بــه مناســبت نکوداشــت 
هفتــم آذر در محــل حــرم شــهدای گمنــام برگــزار و پــس از پایــان مراســم ضمــن پذیرایــی از شــرکت کننــدگان و صــرف 

صبحانــه ، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.

ت: کانون گرمسار
1-مراســم ضیافــت خانوادگــی پیشکســوتان نیروهــای مســلح توســط ســاتای اســتان بــا دعــوت از 50 نفــر از بازنشســتگان 
ــام جمعــه و جمعــی  ــر کل محتــرم ســاتای اســتان، ام ــا حضــور مدی ــواده محترمشــان و ب ــه همــراه خان ــون گرمســار ب کان
از مســئولین شهرســتان گرمســار در مورخــه 1401/8/22 در تــاالر قصــر مهســتان برگــزار گردیــد، در ایــن مراســم ضمــن 

اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی شــاد و متنــوع، از مدعویــن بــه صــرف میــوه و شــیرینی و شــام پذیرایــی نمودنــد.
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اهم فعالیتهای کانونهای استان
1- بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــم آذر روز نیــروی دریایــی ارتــش و شــهدای ناوچــه قهرمــان پیــکان، همایــش پیــاده روی 
ــور الشــهدای  ــه ن ــا حضــور جمــع کثیــری از بازنشســتگان و مســتمری بگیران نداجــا در مورخــه 1401/9/8 در محــل تپ ب
شــیراز واقــع در دروازه قــرآن برگــزار و پــس از خاتمــه پیــاده روی ضمــن پذیرایــی از شــرکت کننــدگان، جوایــزی بــه قیــد 

قرعــه اهــداء گردیــد.
2- مراســم ضیافــت شــام بــه مناســبت نیکوداشــت روز نیــروی دریایــی و روز پرســتار بــا دعــوت از 100 خانــواده پیشکســوت 
نداجــا و 70 خانــواده پرســتار بازنشســته بــه اســتعداد 600 نفــر بــا محوریــت کانــون بازنشســتگان آجــا فــارس و بــا همــکاری 
ــا حضــور مســئولین مربوطــه در مورخــه1401/9/9 در هتــل بیــن الحرمیــن شــیراز برگــزار گردیــد. در  ســاتای اســتان و ب
ایــن مراســم رئیــس کانــون فــارس ضمــن خوشــامدگویی و عــرض تبریــک روز نیــروی دریایــی و روز پرســتار بــه مدعویــن و 
اجــرای برنامه هــای شــاد و مفــرح، تعــداد 25 تختــه پتــو دو نفــره توســط ســاتا بــه قیــد قرعــه بــه برنــدگان اهــدا شــد. در 
خاتمــه مراســم پــس از پذیرایــی و صــرف شــام هدایایــی توســط کانــون بــه مدعویــن اعطــاء و از همــکاری مســئولین ســاتا 
در اجــرای مراســم قدردانــی شــد. همچنیــن در ایــن مراســم از خانــواده هــای ناوســروان ســرایداران و ندیمــی از شــهدای 

واقعــه تروریســتی حــرم شــاهچراغ بــه صــورت ویــژه تقدیــر گردیــد. 

ــا 2  ــون شهرســتان گرمســار در مورخــه 1401/9/9 ب ــی ارتــش، رئیــس کان ــه مناســبت هفتــم آذر روز نیــروی دریای 2- ب
نفــر از پیشکســوتان نداجــا در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی و دلجویــی، بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدایــا از ایــن 

عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

ج: کانون دامغان
ــاده روی  ــزاری پی ــه برگ ــدام ب ــی اق ــروی دریای ــم آذر روز نی ــبت بزرگداشــت هفت ــه مناس ــان ب ــتگان دامغ ــون بازنشس کان
خانوادگــی جهــت پیشکســوتان در محــل تفریحــی ســد شــهید شــاهچراغی دامغــان نمــود. در ایــن مراســم ضمــن طــی 
نمــودن دو کیلومتــری پیــاده روی و اجــرای مســابقات ورزشــی، اجــرای برنامــه هــای طنــز، خاطــره گویــی و پذیرایــی و 

ــه نفــرات منتخــب اهــداء گردیــد. ــه قیــد قرعــه ب ــه، جوایــزی ب صــرف صبحان
ــدار نمــوده، ضمــن عــرض  ــون دی ــا جمعــی از پیشکســوتان نیــروی دریایــی در محــل کان ــً در مورخــه 1401/9/7 ب ضمن
ــورد  ــه م ــن برنام ــه ای ــد ک ــاء ش ــر اعط ــرات برت ــه نف ــزی ب ــابقات دارت، جوای ــرای مس ــی و اج ــروی دریای ــک روز نی تبری

ــد. ــده گردی ــزان شــرکت کنن ــتقبال و خشــنودی عزی اس
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کانون بازنشستگان استان قم )قم(

فعالیتهای کانون در آبانماه 1401
1-برنامــه اردوی یکــروزه پیشکســوتان ارجمنــد و خانــواده محترمشــان در تاریخهــای 2 و 1401/8/9 بــه اســتعداد 260 نفــر 
در بــاغ غدیــر کهــک بــه همــراه پذیرایــی و صــرف ناهــار برگــزار گردیــد کــه مــورد اســتقبال شــرکت کننــدگان قــرار گرفــت.

ــیه 565  ــوتان در اجالس ــی از پیشکس ــراه جمع ــه هم ــون ب ــس کان ــرکت رئی 2- ش
ــرم کل آجــا  ــر فرماندهــی محت ــا حضــور امی ــم ب ــش اســتان ق ــدر ارت شــهید گرانق
ــاز، آزاده و معســر در منــزل  ــا 25 نفــر از پیشکســوتان جانب ــون ب 3- مســئولین کان
دیــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی و دلجویــی ، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم 

حضورشــان گردیــد. 

3-در راســتای نیــل بــه اهــداف قــرارگاه تابــان و تکریــم پیشکســوتان بــه مناســبت بزرگداشــت روز نیــروی دریایــی و روز 
پرســتار و تجلیــل از دریــادالن نیــروی دریایــی، مراســم ضیافــت شــامی توســط کانــون بازنشســتگان آجــا شهرســتان فســا 
ــر( و پرســتاران پیشکســوت  ــر و وظیفــه بگی ــون فســا )بازنشســته، مســتمری بگی ــواده اعضــای کان ــا دعــوت از 200 خان ب
جمعــً بــه تعــداد 600 نفــر بــا حضــور مســئولین کانــون اســتان فــارس، مســئولین کانــون فســا، مســئولین ســاتای اســتان 
و جمعــی از مقامــات شهرســتان فســا در مورخــه 1401/9/7 در محــل هتــل مجلــل خلیــج فــارس شهرســتان فســا برگــزار 
گردیــد. مراســم بــا عــرض خیرمقــدم بــه مدعویــن و تبریــک روز نیــروی دریایــی بــه دریــادالن و تبریــک روز پرســتار بــه 
ــری و ســرگرم  ــه هــای شــاد هن ــا اجــرای برنام ــه ب ــون شــروع و در ادام ــان بهداشــت ســالمت توســط ریاســت کان مدافع
کننــده و پذیرایــی و صــرف شــام، بــا اعطــاء هدایایــی بــه 12 نفــر از بازنشســتگان نداجــا و 9 نفــر از پرســتاران پیشکســوت از 
طریــق کانــون فســا از زحمــات و ایثارگریهــای ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. ضمنــً تعــداد 20 تختــه 

پتــو دو نفــره توســط ســاتای اســتان بــه قیــد قرعــه بــه برنــدگان اهــداء شــد. 
4- برابــر هماهنگــی کانــون بــا ســاتای اســتان، 8 نفــر از اعضــای جانبــاز بــاالی 30درصــد کانونهــای اســتان فــارس )4 نفــر 
ــه مســافرت گردشــی –  ــواده محترمشــان در مورخــه 1401/8/2 ب ــه همــراه خان ــون شــیراز( ب ــر کان ــاده و 4 نف ــون آب کان
ســیاحتی بندانزلــی بــه مــدت 5 روز بــه صــورت رایــگان اعــزام و در پایــان مســافرت هدایایــی توســط ســاتا بــه آنــان اعطــاء 

شــد کــه ایــن اقــدام موجــب ارتقــاء روحیــه و رضایــت و خرســندی ایــن عزیــزان گردیــد. 

کانون بازنشستگان استان قزوین )قزوین(

فعالیتهای کانون در آذرماه 1401
1- بــه مناســبت گرامیدشــت ســالروز آزادی سوســنگرد، مراســم باشــکوهی توســط ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای 
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دفــاع مقــدس اســتان و بــا مشــارکت کانــون بازنشســتگان شهرســتان قزویــن و بــا حضــور جمــع کثیــری از پیشکســوتان 
ــن  ــی لشــکر 16 زرهــی برگــزار شــد. در ای ــرارگاه عملیات ــن ق ــواده محترمشــان در ســالن 29 فروردی ــه همــراه خان آجــا ب
مراســم ضمــن خوشــامدگویی بــه مدعویــن ، در خصــوص نقــش ارتــش و دالورمردیهــای رزمندگان در آزادســازی سوســنگرد 

ســخنرانی و در پایــان مراســم 5 نفــر از همســران پیشکســوتان آجــا بــا اعطــاء هدایایــی مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.
2-مراســم ضیافتــی بــه مناســبت نکوداشــت هفتــم آذر، روز نیــروی دریایــی بــا هماهنگــی ســاتای اســتان بــا دعــوت از 45 
نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر و بــا حضــور مســئولین لشــکری و کشــوری اســتان قزویــن در تــاالر نارنجســتان آبیــک برگــزار 
شــد. در ایــن مراســم رئیــس کانــون در خصــوص حماســه ناوچــه همیشــه قهرمــان پیــکان و ایثارگریهــای دریــادالن در روز 
هفتــم آذر و دوران دفــاع مقــدس ســخنرانی و در ادامــه ضمــن اجــرای برنامــه هــای شــاد فرهنگــی و انجــام تســت هــای 

پزشــکی، پذیرایــی و صــرف ناهــار، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضــور مدعویــن گردیــد.
ــادالن ســرافراز، ضمــن ارســال پیــام  ــه مناســبت روز نیــروی دریایــی و تجلیــل از فداکاریهــای دری ــون ب 3-مســئولین کان
تبریــک ایــن روز تاریخــی، بــا 2 نفــر از پیشکســوتان نداجــا در منــزل دیــدار و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر، کادو و کارت هدیــه از 

ایــن عزیــزان قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
ــون  ــئولین کان ــتار، مس ــت روز پرس ــبت بزرگداش ــه مناس 4- ب
باتفــاق جمعــی از فرماندهــان دوران دفــاع مقــدس، بــا حضــور 
در بیمارســتان 553 منطقــه ای قزویــن و اهــداء گل و شــیرینی 
از پرســتاران زحمتکــش و کادر درمــان بیمارســتان تقدیــر 

ــد. نمودن

کانون بازنشستگان استان کرمانشاه )کرمانشاه(

فعالیتهای کانون در آذرماه 1401
1-دیــدار و تجلیــل از 17 نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد تحــت پوشــش در دو نوبــت در محــل قــرارگاه منطقــه ای غــرب نزاجــا 

و منــزل بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و همچنیــن بررســی درخواســتها و مشــکالت ایــن عزیــزان
2- شرکت در مراسم تجلیل و تکریم از مستمری بگیران عضو کانون

3-مســئولین کانــون بــه مناســبت گرامیداشــت روز پرســتار در بیمارســتان 520 منطقــه ای کرمانشــاه حضــور یافتــه ضمــن 
نصــب بنــر تبریــک روز پرســتار، از زحمــات و فداکاریهــای پرســتاران و کادر درمــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

4-برگــزاری مراســم ضیافــت تجلیــل و تکریــم از آحــاد بازنشســتگان آجــا در مورخــه 1401/9/14 بــا دعــوت از 50 نفــر از 
پیشکســوتان بــه همــراه خانــواده محترمشــان

5- عیــادت از 4 نفــر از پیشکســوتان بیمــار بســتری در بیمارســتان ابوالفضــل )ع( باتفــاق ریاســت محتــرم اداره بازنشســتگی 
استان و تقدیر از آنان با اهداء شاخه گل و شیرینی 

6-برگــزاری مســابقه ورزشــی والیبــال بیــن تیــم پیشکســوتان کانــون و تیــم 
ــوتان  ــم پیشکس ــر 1 تی ــری 3 ب ــا برت ــاه ب ــتی کرمانش ــال اداره بهزیس والیب

کانــون آجــا 
7- شــرکت رئیــس کانــون در کمیســیون حمایتــی پیشکســوتان در دو نوبــت 

در ســازمان تأمیــن اجتماعــی ن.م اســتان 
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کانون بازنشستگان استان کرمان )کرمان(

مراسم ضیافت ناهار پیشکسوتان
مســئولین کانــون بازنشســتگان کرمــان بــا هماهنگــی ســاتای اســتان بــه منظــور تجلیــل و تکریــم از پیشکســوتان مراســم 
ضیافتــی بــا شــرکت 101 نفــر از بازنشســتگان ســاکن شهرســتان رفســنجان بــه همــراه خانــواده گرامیشــان بــه اســتعداد 
360 نفــر و بــا حضــور جمعــی از فرماندهــان نظامــی و انتظامــی شهرســتان و مســئولین ســاتا و ســابای اســتان در مورخــه 
1401/9/16 در محــل هتــل بــاغ رفســنجان برگــزار نمودنــد، در ایــن مراســم رئیــس کانــون کرمــان ضمــن خوشــامدگویی 

ــون  ــد کان ــروژه ســاختمان جدی ــا و پ ــده ای از فعالیته ــان ، گزی ــه میهمان ب
ــیقی  ــرای موس ــا اج ــه ب ــاندند و در ادام ــن رس ــر مدعوی ــمع و نظ ــه س را ب
زنــده و مســابقات ســرگرم کننــده و پذیرایــی و صــرف ناهــار، بــه 12 نفــر 
از برنــدگان مســابقه جوایــزی اعطــاء و همچنیــن بــه مناســبت روز دانشــجو 
بــه 3 نفــر از فرزنــدان دانشــجو بازنشســتگان حاضــر در مراســم کادو اهــداء 

گردیــد.

کانون بازنشستگان استان کردستان )سنندج(

فعالیتهای کانون در آذر ماه 1401
ــتمری  ــوتان و مس ــی پیشکس ــت صمیم ــم نشس ــا، مراس ــی آج ــروی دریای ــم آذر روز نی ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس 1-ب
ــون اســتان و فرماندهــان یگانهــای نظامــی  ــا حضــور مســئولین کان ــی ســاکن شهرســتان ســنندج ب ــروی دریای ــران نی بگی
اســتان در محــل ســالن کنفرانــس لشــکر 28 پیــاده ســنندج برگــزار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایثارگــری و 
جانفشــانیهای ایــن عزیــزان در دوران دفــاع مقــدس تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد. همچنیــن بــه همیــن مناســبت 
مراســم مشــابهی در پــادگان تیــپ 228 ســقز بــا حضــور بازنشتســگان و مســتمری بگیــران نداجــا ســاکن شــهرهای ســقز، 

ــا اعطــاء هدایایــی از آنــان تقدیــر گردیــد. بانــه و قــروه توســط رؤســای کانونهــای یــاد شــده برگــزار و ب
2-مراســم ضیافــت ناهــار بــا هماهنگــی ســاتای اســتان و بــا دعــوت از 42 نفــر از بازنشســتگان و مســتمری بگیــران ســاکن 
ســنندج بــه همــراه خانــواده بــه اســتعداد 157 نفــر در یکــی از رســتورانهای شهرســتان ســنندج و همچنیــن در ضیافتــی 
ــر در  ــه اســتعداد 99 نف ــواده ب ــه همــراه خان ــروه ب ــر ســاکن شهرســتان ق ــر بازنشســته و مســتمری بگی ــا شــرکت 24 نف ب
شهرســتان مذکــور و بــا حضــور مقامــات نظامــی و انتظامــی و کشــوری اســتان برگــزار کــه ضمــن پذیرایــی و صــرف ناهــار، 

بــه 22 نفــر از مدعویــن بــه قیــد قرعــه هدایایــی اهــداء نمودنــد.
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کانون بازنشستگان استان گیالن

اقدامات انجام شده در کانونهای استان
1-بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــم آذر روز نیــروی دریایــی و بــه همــت فرماندهــی محتــرم آمــوزش تخصصهــای دریایــی 
رشــت، مراســم ضیافــت جهــت بازنشســتگان ســالجاری مرکــز آمــوزش مذکــور بــه همــراه خانــواده محترمشــان در مورخــه 
ــای  ــان و رؤس ــی از فرمانده ــالن و جمع ــا گی ــتگان آج ــون بازنشس ــئولین کان ــور مس ــا حض ــر ب ــاالر الغدی 1401/9/6 در ت
عقیدتــی و حفاجــا آموزشــگاه برگــزار گردیــد. رئیــس کانــون اســتان ضمــن خوشــامدگویی و تبریــک بــه عزیــزان بــه عرصــه 
پیشکســوتی، در خاتمــه مراســم پــس از پذیرایــی و صــرف شــام، بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدیــه از کلیــه عزیــزان بازنشســته 

تجلیــل و قدردانــی گردیــد.
2-به مناسبت گرامیداشت روز پرستار، مراسم مشروحه ذیل توسط کانون بازنشستگان آجا گیالن اجرا گردید. 

الــف: تجلیــل و قدردانــی از پرســتاران و مدافعــان ســالمت شــاغل در بیمارســتان ارتــش شهرســتان رشــت بــا نصــب بنــر در 
بیمارســتان ولــی عصــر )عــج( و اهــداء گل و شــیرینی بــه پرســتاران گرانقــدر

ــا  ــون و ســاتای اســتان مراســم ضیافــت تجلیــل از پرســتاران پیشکســوت ب ــده توســط کان ــا تعامــل و همــکاری ارزن ب: ب
ــاتا،  ــئولین س ــی از مس ــور جمع ــا حض ــان و ب ــواده محترمش ــراه خان ــه هم ــته ب ــتاران بازنشس ــر از پرس ــوت از 110 نف دع
بیمارســتان ولــی عصــر و مرکــز آمــوزش تخصصهــای دریایــی در مورخــه 1401/9/8 در تــاالر کانــون رشــت برگــزار گردیــد، 
در ایــن مراســم ضمــن پذیرایــی از مدعویــن ، از زحمــات و ایثارگریهــای ایــن عزیــزان در طــول 8 ســال دفــاع مقــدس و 
دروان کرونــا و همراهــی و همگامــی آنــان در امــر خدمــت رســانی در جهــت ســالمت پیشکســوتان تقدیــر بــه عمــل آوردنــد.

ــون بازنشســتگان شهرســتان  ــم آذر توســط کان ــه مناســبت نکوداشــت هفت ــل از پیشکســوتان ب ــت تجلی 3- مراســم ضیاف

3- مســئولین کانــون اســتان بــا ســروان پیشکســوت محمــد صدیــق مفاخــری بیمــار بســتری در منــزل دیــدار و عیــادت 
و احوالپرســی نمودنــد. همچنیــن رئیــس کانــون شهرســتان بانــه بــه همــراه مســئول امــور رفاهــی و رابــط بیمارســتانی از 
6 نفــر بازنشســته بیمــار بســتری در بیمارســتانهای ســنندج و بانــه بــا اهــداء گل و شــیرینی  عیــادت و دلجویــی بــه عمــل 

آوردنــد.
4- رئیــس کانــون اســتان باتفــاق ف ق ع ل 28 و ارشــد نظامــی آجــا اســتان در نشســتی صمیمــی بــا 24 نفر از پیشکســوتان 
ــر  ــاتا و دیگ ــس س ــور رئی ــا حض ــازمانی ل 28 ب ــوی س ــتان ک ــاالر گلس ــل ت ــش در مح ــت پوش ــران تح ــتمری بگی و مس

مســئولین اســتان دیــدار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر، کادو و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.



شایستگان

42

ا.ا
ج.

ش 
ارت

ن 
گـا

ستـ
ش

ازن
 بـ

ون
انـ

کـ
14

01
ن 

هم
/ ب

 2
10

ره 
ما

ش

کانون بازنشستگان استان گلستان )گرگان(

فعالیتهای کانون در آذر ماه 1401
1-بــه مناســبت گرامیداشــت روز پرســتار و مدافعــان ســالمت، کانــون شهرســتان گــرگان در مراســمی بــا دعــوت از 11 نفــر 
از پرســتاران گرانقــدر پیشکســوت در محــل کانــون ضمــن عــرض تبریــک روز پرســتار و تجلیــل و قدردانــی از زحمــات ایــن 
عزیــزان در دوران دفــاع مقــدس و بیمــاری کرونــا و همچنیــن نصــب بنــر در بیمارســتان 560 منطقــه ای ارتــش ، هدایایــی 

بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضــور مدعویــن گردیــد.
ــدار و عیــادت نمــوده، ضمــن  ــا جمعــی از بازنشســتگان بیمــار بســتری در منــزل و بیمارســتان دی ــون ب 2- مســئولین کان

ــکالت  ــه مش ــیدگی ب ــی و رس ــی و دلجوی احوالپرس
ــوح  ــاء ل ــا اعط ــان، ب ــی آن درمان
ــادت  ــه از عی ــر و کارت هدی تقدی
عمــل  بــه  تقدیــر  شــوندگان 

آوردنــد.

معاونت نیروی انسانی نهاجا )دایره امور وابستگان(

عیادت و دیدار با پیشکسوتان
1-مســئولین دایــره امــور وابســتگان نهاجــا در مورخــه 1401/8/17 بــا عضــو وابســته بیمــار آقــای حســین اســالمی کیاســری 
در منــزل دیــدار نمــوده ، ضمــن دلجویــی و پیگیــری وضعیــت ســالمتی ایشــان بــا حضــور تیــم پزشــکی ، هدایایــی شــامل 

لــوح تقدیــر، گل و شــیرینی و دســتگاه فشــار ســنج بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
ــوتان  ــا پیشکس ــته ب ــاء وابس ــته اعض ــات شایس ــه خدم ــادن ب ــور ارج نه ــه منظ ــا ب ــوژه نهاج ــهید ن ــئولین ف. پ ش 2-مس
ارجمنــد عبــاس افرنجــه و علــی رســتمی دســتجرده در منــزل دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از زحمــات نامبــردگان در دوران 

ــد. خدمــت تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردن

رودســر و همــکاری ســاتای اســتان بــا دعــوت از 250 نفــر از خانــواده هــای محتــرم بازنشســته و مســتمری بگیــر و بــا حضــور 
مســئولین ســاتا و اتــکای اســتان، جانشــین پایــگاه دریایــی 
رشــت، رئیــس کانــون اســتان در تاریــخ 1401/9/9 در تــاالر 
ــم  ــن مراس ــد. در ای ــزار گردی ــر برگ ــتان رودس ــر شهرس کوث
ضمــن عــرض خیرمقــدم و پذیرایــی از مدعویــن، از فداکاریها 

و ایثارگریهای دلیرمردان نداجا قدردانی نمودند.

کانون بازنشستگان استان مازندران )ساری(

فعالیتهای کانونهای استان در نیمه دوم آبانماه سالجاری
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1-دیدار و عیادت از 5 نفر پیشکسوت بیمار بستری عضو کانون ساکن شهرستان ساری در منزل
2-دیــدار و مالقــات بــا آقــای دکتــر جعفــر چراغعلــی مدیــر کل منطقــه 2 و ارشــد ودجــا و نماینــده وزیــر محتــرم دفــاع 
در اســتان در تاریخهــای 17 و 1401/8/22 و گفتگــو در خصــوص پیشکســوتان تحــت پوشــش فاقــد مســکن و همچنیــن 

فرزنــدان بیــکار اعضــاء
3-شــرکت رئیــس کانــون در جلســه معســرین و نیازمنــدان در تاریــخ 1401/8/22 در اداره بازنشســتگی نیروهــای مســلح 

اســتان 
ــا  ــا همــکاری اداره بازنشســتگی ن.م اســتان ب ــه منظــور تجلیــل و تکریــم از بازنشســتگان ب 4-برگــزاری مراســم ضیافــت ب

ــون در شهرســتان بهشــهر در مورخــه 1401/8/22  ــوار از پیشکســوتان عضــو کان حضــور 40 خان
5-دیــدار و سرکشــی بــا 8 نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون شهرســتان آمــل توســط کانــون مربوطــه و تجلیــل و قدردانــی 

از آنــان بــا اعطــاء هدایــا
6- دیدار و دلجویی از 5 نفر از پیشکسوتان عضو توسط کانون شهرستان بابل در منزل

7- مســئولین کانــون شهرســتان تنکابــن بــا 6 نفــر از بازنشســتگان ســاکن شــهرهای تنکابــن و رامســر دیــدار و بــا اعطــاء 
هدایایــی از ایــن عزیــزان تقدیــر گردیــد.

8- دیدار و سرکشی از 5 نفر از اعضاء تحت پوشش توسط کانون چالوس و نوشهر 
9- رئیــس کانــون شهرســتان قائمشــهر بــا 8 نفــر از پیشکســوتان و مســتمری بگیــران عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده، 

ضمــن احوالپرســی و دلجویــی ، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
10-مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان بابلســر بــا 5 نفــر از پیشکســوتان ســاکن بابلســر دیــدار و از زحمــات آنــان در 

دوران خدمــت قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کارمند پیشکسوت رتبه 16 پدافند هوایی هدایت آریا نفر
برابــر اعــالم کانــون بازنشســتگان شهرســتان ســاری، پیشکســوت یــاد شــده فــوق در 
ــاالی 70 ســال در ســال 2021  ــی در رده ســنی ب ــدو بومســه جهان مســابقات تکوان
در کشــور کــره جنوبــی موفــق بــه کســب مقــام ســوم جهانــی گردیــده اســت کــه 
ــن پیشکســوت پرتــالش، تندرســتی و ســرافرازی و موفقیــت  ــه ای ضمــن تبریــک ب

روزافــزون را بــرای ایشــان و خانــواده گرامیشــان آرزومندیــم.

کانون بازنشستگان استان هرمزگان )بندرعباس(

اجرای مسابقات المپیاد ورزشی پیشکسوتان و بزرگداشت روز پرستار 
1-بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــم آذر روز نیــروی دریایــی آجــا، چهارمیــن دوره مســابقات المپیــاد ورزشــی پیشکســوتان 
ــارس،  ــا حضــور تیمهــای ورزشــی کانونهــای اســتان ف ــاس و ب ــون بندرعب ــی کان ــه میزبان ــوب شــرق کشــور ب ــه جن منطق
ــادی و  ــگ ب ــدازی )تفن ــنا، تیران ــی ش ــای ورزش ــته ه ــزگان در رش ــهر و هرم ــزد، بوش ــان، ی ــتان، کرم ــتان و بلوچس سیس
تپانچــه(، شــطرنج، دارت و تنیــس روی میــز در رده هــای ســنی مختلــف در مکانهــای ورزشــی منطقــه یکــم نداجــا و اداره 
ــاس در تاریخهــای 8 و 1401/9/9 برگــزار و مراســم  ــان ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری بنــدر عب کل ورزش و جوان
ــور  ــا حض ــا ب ــت نداج ــم امام ــه یک ــران منطق ــهید چم ــگاه ش ــل باش ــه 1401/9/10 در مح ــابقات در مورخ ــه مس اختتامی
ــت ورزشــی  ــا، ریاســت هیئ ــی آج ــت بدن ــا(، ریاســت تربی ــا، پداج ــا، نهاج ــتان )نداج ــای مســتقر در اس ــان یگانه فرمانده
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پیشکســوتان نیروهــای مســلح، مدیــر کل ســاتا اســتان، شــهردار بندرعبــاس و مســئولین اســتان و جمعــی از پیشکســوتان 
کانــون هرمــزگان انجــام گردیــد.

ــون  ــدرکاران اجــرای مســابقات توســط رئیــس کان ــی و تشــکر از دســت ان ــن مراســم ضمــن عــرض خوشــا مدگوی در ای
هرمــزگان و ســخنرانی مســئولین مدعــو، احــکام قهرمانــی و مــدال هــای ورزشــی و هدایــا توســط ایــن عزیــزان بــه نفــرات 

قهرمــان و رتبــه هــای برتــر مســابقات و همچنیــن بــه داوران مســابقات اهــداء نمودنــد.

نتایج مسابقات و نفرات رتبه های برتر:
                     تپانچه:    تنیس روی میز:

کریم ُارد اول   رستم شیروانی                         1-فارس  اول  1-فارس 
اصغر کمالی داود مختاری            2-سیستان و بلوچستان دوم  دوم  2-هرمزگان 

غالمرضا اربابی سوم  عباس حاجی جعفری          3-بوشهر  سوم  3- هرمزگان 
                          دارت:         شطرنج: 

محمدعلی طاهری کیانوش رئیسی             1- هرمزگان اول   اول  1- هرمزگان 
ابراهیم دیناری علی اکبر مرزبان                         2- هرمزگان دوم  دوم  2- فارس 

ملک شادکام سوم  جهانبخش جهانپور                         3- بوشهر  سوم  3- بوشهر 
4- سیستان و بلوچستان سوم    غالمعلی عابدی   

2- بــه مناســبت بزرگداشــت روز پرســتار، مراســم ضیافتــی بــا دعــوت از 60 نفــر از پیشکســوتان و پرســتاران بازنشســته 
ــان  ــاالر مرس ــه 1401/9/8 در ت ــر در مورخ ــتعداد 180نف ــه اس ــواده ب ــراه خان ــه هم ب
شهرســتان بندرعبــاس برگــزار گردیــد، در ایــن مراســم ضمــن خوشــامدگویی و تقدیــر 
از زحمــات و فداکاریهــای پرســتاران و کادر درمانــی و پیشکســوتان و پذیرایــی و صــرف 
ناهــار، بــه 10 نفــر از مدعویــن بــه قیــد قرعــه جوایــزی اهــداء و از یــک خانــواده شــهید 

در مراســم تجلیــل بعمــل آوردنــد.
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کانون بازنشستگان استان همدان )همدان(

اقدامات انجام شده کانون 
ــواده از بازنشســتگان  ــوت از 60 خان ــا دع ــی ب ــی، مراســم ضیافت ــروی دریای ــم آذر روز نی ــه مناســبت گرامیداشــت هفت 1-ب
نیــروی دریایــی برگــزار گردیــد، در ایــن مراســم ضمــن خوشــامدگویی و تبریــک روز نیــروی دریایــی بــه مدعویــن ، اجــرای 
برنامــه هــای متنــوع فرهنگــی – هنــری و پذیرایــی و صــرف ناهــار، بــه 25 نفــر از شــرکت کننــدگان در مراســم بــه قیــد 

قرعــه هدایایــی اعطــاء شــد. 
2-بــه ابتــکار آقــای زنجانــی یکــی از پیشکســوتان نیــروی هوایــی، مراســم دورهمــی جمعــی از بازنشســتگان هــم دوره ایــی 
ــور ارتــش در ضیافــت ناهــار شــرکت کــه  ــران در مهمانســرای کرخــه ن ــواده هایشــان از سرتاســر ای ــه همــراه خان نهاجــا ب

رئیــس کانــون همــدان و جمعــی از مســئوالن اســتان نیــز در ایــن گردهمایــی شــرکت نمودنــد. 
ــدر  ــتاران گرانق ــت پرس ــم نکوداش ــور در مراس ــا حض ــدان ب ــون هم ــس کان ــتار، رئی ــت روز پرس ــبت بزرگداش ــه مناس 3- ب
ــا  ــژه در دوران کرون ــان بوی ــه همــه پرســتاران، از زحمــات و فداکاریهــای آن بیمارســتان ارتــش و اهــداء شــاخه هــای گل ب

ــد. ــه عمــل آوردن ــر و تشــکر ب تقدی
ــر، 6 نفــر در شهرســتان تویســرکان و  4-در آبانمــاه ســالجاری مســئولین کانونهــا از 6 نفــر پیشکســوت در شهرســتان مالی
ــود تقدیــم  ــاد ب ــه رســم ی ــان، هدایایــی ب ــدار کــه ضمــن تجلیــل و تکریــم از آن ــد در منــزل دی 3 نفــر در شهرســتان نهاون

ــد. حضورشــان گردی
ــر از  ــه 117 نف ــی، ب ــارات ورزش ــتفاده از اعتب ــا اس ــتان و ب ــتگی ن.م اس ــی اداره بازنشس ــا هماهنگ ــدان ب ــون هم 5- کان
ــد. ــداء نمودن ــگان اه ــه صــورت رای ــط اســتخر ب ــه بلی ــدام 11 قطع ــر ک ــودر آهنــگ ه پیشکســوتان ســاکن شهرســتان کب
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تریــن  از مجلســی  تــه چیــن مــرغ یکــی   
غذاهــای پلویــی ایرانــی محســوب مــی شــود کــه 
در مجالــس و مهمانــی هــای مهــم از آن اســتفاده 
مــی شــود. تــه چیــن مــرغ قالبــی را مــی توانیــد 
در مهمانــی هــای مهــم خــود بــه صــورت تکــه ای 

بــه عنــوان پیــش غــذا هــم ســرو کنیــد.
ــا مقــدار مــوادی کــه در ایــن دســتور آشــپزی  ب
ــر  ــرای ۴ نف ــد ب ــی توانی ــت م ــه اس ــرار گرفت ق
تهیــه کنیــد. در صورتــی کــه مــی خواهیــد 
مقــدار کمتــر یــا بیشــتری تــه چیــن مــرغ 
تهیــه کنیــد کافیســت مقــدار مــواد را ضــرب یــا 

ــد.  ــیم کنی تقس

مواد الزم 

•برنج ۳ پیمانه
•سینه مرغ ۲ عدد

•پیاز ۱ عدد
•ماست چکیده ۱ پیمانه

•تخم مرغ ۲ عدد
•زرشک ۳/۱ پیمانه

•گالب ۱ ق غذا خوری
•روغن مایع ۳ ق غذا خوری

•کره ۵۰ گرم
•شکر ۱ ق غذا خوری

•زعفران دم کرده غلیظ به مقدار الزم
ــه  ــه ب ــو، زردچوب ــرگ ب ــیاه، ب ــل س ــک، فلف •نم

ــدار الزم مق

طرز تهیه ته چین مرغ مجلسی و زعفرانی

مرحله اول: آماده سازی
ــس  ــی نمــک خی ــراه کم ــه هم ــج را ب ــدا برن ابت
ــداری  ــا مق ــک را ب ــار بگذارید.زرش ــد و کن کنی
ــابید و  ــوب بس ــران را خ ــد. زعف ــس کنی آب خی
بــه همــراه کمــی یــخ بگذاریــد کنــار تــا خــوش 

ــگ شــود. رن

مرحله دوم: پخت مرغ
ســینه مــرغ را بــه همــراه یــک پیــاز ۴ قــاچ شــده و کمــی فلفــل 
ســیاه و بــرگ بــو و نمــک داخــل قابلمــه ریختــه و روی آن مقــداری 
ــد از  ــود بع ــه ش ــرغ پخت ــینه م ــا س ــد ت ــازه دهی ــد و اج آب بریزی
ــرده و اســتخوان  ــش ک ــش ری ــد و ری پخــت از قابلمــه خــارج کنی
هــای مــرغ را جــدا کنیــد و مقــداری زعفــران روی مــرغ هــا بریزید.

مرحله سوم: تهیه مواد ته چین مرغ مجلسی
ــه همــراه کمــی نمــک و فلفــل ســیاه داخــل  ــا را ب ــرغ ه تخــم م
کاســه شکســته و بــا چنــگال هــم بزنیــد تــا از لختگــی خــارج شــود 
ــه همــراه زعفــران دم کــرده و روغــن  ســپس ماســت چکیــده را ب

مایــع اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد تــا خــوش رنــگ شــود.
مرحله چهارم: تفت دادن زرشک

ــپس  ــود س ــا ذوب ش ــه ت ــره ریخت ــک ک ــه کوچ ــک تاب ــل ی داخ
ــا زرشــک هــا  ــه همــراه شــکر و گالب تفــت دهیــد ت زرشــک را ب

ــد. ــف کنن پ
مرحله پنجم: پخت برنج

برنــج را روی حــرارت بگذاریــد تــا بــه جــوش بیــاد و کــف روی برنج 
را بگیریــد ســپس یکــم زنــده تــر از مقــدار همیشــه آبکــش کنیــد و 
برنــج را داخــل مــواد تــه چیــن ریختــه و خــوب هــم بزنیــد تــا بــا 

تمــام مــواد مخلــوط و یکدســت شــود.
مرحله ششم: تهیه و پخت ته چین مرغ بدون فر

کمــی صبــر کنیــد تــا کــف قابلمــه مــورد نظــر داغ شــود ســپس 
نیمــی از برنــج را ریختــه و بــا کفگیــر خــوب فشــرده کنیــد ســپس 
مــرغ ریــش ریــش شــده را روی برنــج قــرار دهیــد و کمــی فشــار 
دهیــد تــا داخــل برنــج بــرود ســپس روی مــرغ هــا زرشــک تفــت 
داده بریزیــد و مابقــی برنــج را ریختــه و روی ســطح تــه چیــن مــرغ 
ــه چین مــرغ را روی حــرارت کــم  را خــوب صــاف کنیــد ســپس ت
بــه مــدت ۵۰ دقیقــه بگذاریــد تــا دم بکشــد در انتهــای پخــت کمی 
زعفــران و کــره روی برنــج بریزیــد ســپس از قابلمــه برگردانیــد و بــا 

زرشــک و خــالل هــای دلخــواه تزئیــن کنیــد.
مرحله هفتم: تهیه و پخت ته چین مرغ با فر
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ــا  ــس ی ــرف پیرک ــک ظ ــف ی ک
قالــب مخصــوص را کمــی چــرب 
کنیــد ســپس ماننــد مرحلــه فــوق 
مراحــل را تکــرار کنیــد و روی تــه 
ــرار  ــره را ق ــای ک ــه ه ــن تک چی
دهیــد ســپس  روی قالــب فویــل 
بــه  دمــای ۱۸۰  در  و  بکشــید 
ــد در  ــرار دهی ــاعت ق ــدت ۱ س م
انتهــای پخــت فویــل را برداریــد و 
گریــل را روشــن کنیــد تــا ســطح 
ــوش  ــود. ن ــی ش ــن طالی ــه چی ت

جــان

نکات کلیدی در تهیه ته چین 
مرغ مجلسی

ــم  ــاد ه ــا را زی ــرغ ه ــم م 1.تخ
بزنیــد تــا بــوی زهمــش را بگیــرد.

زرده  از  فقــط  توانیــد  2.مــی 
ــی اســتفاده از  ــد ول اســتفاده کنی
تخــم مــرغ کامــل چســبندگی 
ــی  ــرغ م ــن م ــه چی ــه ت ــی ب خوب

ــد. ده
زعفــران  مقــدار  3.هرچقــدر 
ــتفاده  ــن اس ــه چی ــتری در ت بیش
کنیــد بــو و رنــگ خوبــی خواهــد 

ــت. داش
ــرغ  ــن م ــه چی ــت ت ــرای پخ 4.ب
حتمــا از قابلمــه نچســب و تفلــون 

ــد. اســتفاده کنی
5.مــی توانیــد ســینه مــرغ را 
ــد و  ــرد کنی ــه خ ــورت تک ــه ص ب
ــا  ــه همــراه پیــاز تفــت دهیــد ت ب

ــود. ــه ش پخت
باشــد  آبکــی  نبایــد  6.ماســت 
ــد  ــیرین باش ــده و ش ــا چکی حتم
ماســت  از  توانیــد  مــی  البتــه 
اســتفاده  هــم  تــرش  چکیــده 
ــه  ــه ت ــی ب ــزه خاص ــا م ــد ت کنی

چیــن شــما بدهــد.
ــج را  ــا برن ــی حتم ــع آبکش 7.موق
زنــده تــر از همیشــه برداریــد زیــرا 
ــن  ــه چی ــواد ت ــزودن م ــع اف موق

ــرم شــدن مــی شــود. باعــث ن

دستور تهیه ماست و خیار قالبی 
 ماســت و خیــار قالبییکــی از روش هــای تهیــه ماســت و خیــار مــی باشــد کــه بســیار 
ــف  ــس مختل ــی و مجال ــرای مهمان ــد ب ــی توانی ــت و م ــم اس ــوش طع ــی و خ مجلس
ــه  ــار خوشــمزه را تهی ــن ماســت و خی ــی خــود ای ــای مهمان ــن ســفره ه ــرای تزیی ب
ــب هــای مختلــف تهیــه کنیــد  ــار قالبــی را مــی توانیــد در قال کنیــد. ماســت و خی
بــا بــرش هــای خیــار و کمــی ســبزیجات بــه دلخــواه تزییــن کنیــد. بــرای ایــن کــه 
ماســت و خیــار قالبــی داشــته باشــید بایــد از ژالتیــن اســتفاده کنیــد کــه کــه مــی 
توانیــد ژالتیــن را از لــوازم قنــادی و فروشــگاه هــا تهیــه کنیــد. ژالتیــن در در ماســت 
ــی  ــار م ــط ماســت و خی ــد و فق ــر نمــی ده ــزی را تغیی ــدارد و چی ــم ن ــار طع و خی
خوریــد بــا انســجام بیشــتر شــبیه بــه ژلــه کــه بــرای مهمانــی گزینــه بســیار خوبــی 

مــی باشــد..

مواد الزم برای تهیه ماست و خیار قالبی

•ماست ۲ پیمانه
•خیار ۱ الی ۲ عدد

•سیر ۲ حبه
•پودر ژالتین ۲ ق غذا خوری سرخالی

•آب ۴/۱ پیمانه سر پر
•نمک، فلفل سیاه، نعناع خشک به مقدار الزم

طرز تهیه ماست و خیار قالبی با پودر ژالتین

مرحله اول: بن ماری کردن ژالتین
ــرد  ــن را روی آب س ــن کار ژالتی ــرای ای ــد ب ــاری کنی ــن م ــن را ب ــد ژالتی ــدا بای ابت
ــا اســفنجی شــود و بعــد یــک کتــری را روی حــرارت قــرار  بریزیــد و صبــر کنیــد ت
دهیــد تــا بجــوش بیایــد و بعــد از جــوش آمــدن کاســه ژالتیــن را روی کتــری قــرار 
ــی  ــا م ــن شــفاف شــود و ی ــاری شــود و ذرات ژالتی ــن م ــا ب ــد ت ــم بزنی ــد و ه دهی

ــرار دهیــد. ــر ق ــرای ۱ دقیقــه داخــل ماکروف توانیــد ب
مرحله دوم: آماده سازی مواد

در ادامــه خیــار را پوســت بگیریــد و رنــده ریــز یــا درشــت بزنیــد بهتــر اســت خیــار 
را رنــده کنیــد زیــرا اگــر مکعبــی خــرد کنیــد فــرم قالــب را ناصــاف مــی کنــد. ســیر 

را نیــز پوســت بگیریــد و رنــده ریــز بزنیــد.
مرحله سوم: مخلوط کردن

ــا و کمــی  ــه ه ــار و ســیر و ادوی ــه همــراه خی ــد ماســت را ب ــک کاســه بای داخــل ی
نعنــاع خشــک هــم بزنیــدو خــوب مخلــوط کنیــد و از طعــم آن بچشــید و اگــر نیــاز 
داشــت کمــی نمــک اضافــه کنیــد و بعــد ژالتیــن از دمــا افتــاده را اضافــه کنیــد و 
ــه چــرب کــردن  ــاز ب ــد نی ــی کنی ــب ســیلیکونی اســتفاده م ــر از قال ــد. اگ هــم بزنی

قالــب نیســت.
مرحله چهارم: تهیه ماست و خیار قالبی

در ادامــه بایــد مــواد را داخــل قالــب مــورد نظــر بریزیــد و بــرای چنــد ســاعت داخــل 
یخچــال قــرار دهیــد تــا خــودش را بگیــرد و بعــد دور تــا دور ماســت و خیــار را آزاد 
کنیــد و بــا دســت بــه وســط قالــب بکشــید و زمانــی کــه احســاس کردیــد از قالــب 
جــدا شــده اســت روی دیــس برگردانیــد و بــا پشــت دســت روی قالــب ضربــه بزنیــد 

و بــه دلخــواه تزییــن کنیــد. نــوش جــان
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افقی:

ــگارش 1355،  1- مجموعــه داســتان ن
از منصــور یاقوتــی داســتان نویــس 
ســود   -2 کرمانشــاه   1327 متولــد 
 1321 نــگارش  داســتانی   – حــرام 
ــت  ــاد صــادق هدای ــده ی شمســی از زن
متولــد 1280 شمســی – جانــور درنــده 
3- پانــدول ســاعت – از ســبزیهای 
خورشــتی – شــهری در کشــور اوکراین 
ــی و  ــه آگاه ــان دشــت – کلم 4-نگهب
ــرس  ــده 5- ت ــزرگ پرن ــر ب ــه – پ تنبی
ــس  ــی – خی ــه درخت ــم – قورباغ و بی
 -6 میــن  را  همداســتان  آبــدار –  و 
منظومــه ای ســروده 1347، از حســین 
ــه  ــص ب ــاری شــاعر متخل ــان بختی پژم
»سرمســت« متولــد 1279 شمســی 
ــل  ــد – فص ــه ذات خداون ــاره ب 7- اش
اول ســال – تابــان و درخشــان – آبکــی 
8- اســتانی در کشــورمان – رمانــی 
روان شــناختی نــگارش 1350، از رضــا 
دانشــور داســتان نویــس متولــد 1326 
ــوئیس  ــور س ــت کش ــهد – پایتخ مش
ــه آب از آن  ــت و جائیک ــوع اس 9- ینب
ــردن – ســه  ــرض ک ــارج شــود – ع خ

تــازی 10- ســاحل و کنــاره دریــا – تیــره و کــدر – مدرســه بزرگســاالن 11- چاشــنی ســاالد – دروازه بــان فوتبــال – افســانه 
ــگارش 1370، از علــی مؤذنــی نمایشــنامه نویــس و داســتان  ــده – رمانــی ن ــاه – حــرف تنفــر12- منقــار پرن ــا داســتان کوت ی
پــرداز متولــد 1337 تهــران – پایــداری در دوســتی 13- چــوب دســتی کلفــت – بیمــاری و مــرض – مــاه ســرد! – پوشــاننده 
14- دســتگاه لرزاننــده – ضعــف و بیهوشــی – تنگدســتی و بینوائــی 15- رمانــی نــگارش 1374، از علــی مؤذنــی و برنــده جایــزه 

ــران شــد. ــوری اســالمی ای ــاب ســال جمه کت

عمودی:

ــه  ــی ب ــا – فیلم ــهد 2- دربه ــد 1313 مش ــد متول ــس و منتق ــتان نوی ــوش داس ــود کیان ــگارش 1345، از محم ــتانی ن 1- داس
ــوه  ــای ک ــرارت – پارس ــه ح ــل – درج ــور برزی ــهری در کش ــول 1959 – 3- ش ــی محص ــز آمریکائ ــکل کورتی ــی مای کارگردان
نشــین 4- یــل و پهلــوان – تکبــر – قســمتی از ارتــش – آنطــرف چیــزی 5- از حــروف انگلیســی – شــهری در شــمال شــرق 

تهــران – آشــوبگر شــهر تــروا – آقــای آلمانــی 6- امــر بــه دیــدن 
ــم  ــیله ای در لحی ــزرگ 7- وس ــر ب ــندگی – نه ــی و بخش – بزرگ
ــردی  ــزار 8- ولگ ــکر گ ــده و ش ــپاس دارن ــاروزی – س کاری – کش
ــک،  ــف ی ــوری 9- مخف ــوی ف ــگ م ــا – رن ــی ه ــی – افزون و لودگ
یــک – منطقــه ای کــه بیــن هندوســتان و پاکســتان مــورد اختــالف 
اســت – رســم و ســنن 10- رود مــرزی کشــورمان – بــا هــم تفاوت 
داشــتن – لولــه غــذا در معــده 11- قطعــه عمــده ای در ویدئــو – 
بــدی و فتنــه انگیــزی – پارچــه صــاف کــن – حــرف تنفــر 12- دو 
یــار همقــد – مــردن از غصــه – فرزنــد از دســت دادن و بــی فرزنــد 
شــدن – ســخت و غلیــظ و محکــم 13- نگهبــان برجــک – انــدوه 
ــر  ــه – دفت ــدکاره و فاحش ــه 14- زن ب ــد مرتب ــاری – بلن و گرفت
ــه  ــص ب ــاعر متخل ــانی ش ــفق کاش ــگارش 1343، از مش ــعری ن ش
»مشــفق« و متولــد 1304 شمســی کاشــان 15- پژوهــش ادبــی ، 

ــگارش 1345، از نویســنده و مترجــم کریــم کشــاورز ن
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