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پیشکسواتن      رپافتخار

شــاید اگــر از همیــن امــروز بــا خــود عهــد کنیــم تــا قبــل 
ــای  ــاه در فض ــی کوت ــا کلیپ ــر و ی ــر، تصوی ــار خب از انتش
ــه  ــه ایــن چنــد ســئوال ســاده پاســخ دهیــم، ن مجــازی؛ ب
ــم  ــن کرده ای ــا و آخــرت خــود را تضمی ــا ســعادت دنی تنه
بلکــه به عنــوان انســانی شــرافتمند و صاحــب اندیشــه 
مطــرح خواهیــم بــود، ســوالهایی همچــون اینکــه: » منبــع 
اصلــی پیــام کجاســت؟... واقعــً چه کســی این حــرف را زده 
اســت؟... آیــا گوینــده اعتبــار کافــی را دارد؟... چــه کســانی 
در ایــن پیــام منفعــت دارنــد؟... اصــاًل چــر ا ایــن خبــر اآلن 
منتشرشــده اســت؟... چــرا ایــن حــرف زده  شــده اســت؟«

اینجاســت کــه چنــد ســؤال ســاده، مــرز بیــن انســان فهمیــده و جاهــل را تعییــن و تبییــن می نمایــد، زیــرا 
ــات  ــیر تبلیغ ــاده، اس ــد س ــک خری ــی در ی ــه حت ــت ک ــن اس ــمند در ای ــل و هوش ــان عاق ــک انس ــت ی طبیع
اغواکننــده و یــا هجــوم دیگــران بــه خریــد محصولــی خــاص نمی شــود و او بــر مبنــای نیــاز خــود و اصالــت و 

ــد. ــام می ده ــود را انج ــاب خ ــول، انتخ ــت محص کیفی
ولیکــن عــده ای، بــدون لحظــه ای تفکــر و )حتــی بیشــتر اوقــات( بــدون اینکــه حتــی متــن خبــری را تــا آخــر 
ــع  ــا برخــی مناف ــی و ی ــرای خودنمای ــً ب ــد صرف ــن نماین ــی یقی ــا از صحت وســقم موضوع ــده باشــند و ی خوان
ســطحی و شــخصی، بی آنکــه بــه عواقــب کارشــان بیاندیشــند خبــر یــا تصویــر و یــا کلیپــی جعلــی و سراســر 
ــرد را  ــت منحصربه ف ــی و صداق ــی از همه چیزدان ــوربختانه توهم ــد و ش ــال می نماین ــران ارس ــه دیگ ــذب را ب ک

نیــز بــرای خــود قائــل مــی باشــند!!
بی تردیــد، جامعــه بــزرگ و فرهیختــه پیشکســوتان ارتــش ج.ا.ا به عنــوان انســانهایی مســئولیت پذیر و 
میهن دوســت کمتــر پــای در ایــن مهلکــه مجــازی می گذارنــد و اوقــات فراغــت خــود را بیشــتر بــه امــور پرفایــده 
و معنــوی مشــغول می دارنــد... امــا واقعیــت آن اســت کــه تعــداد اندکــی هــم در جمــع مــا وجــود دارنــد کــه 
بواســطه برخــی ســرخوردگی ها و یــا ناآگاهی هــا، مبــادرت بــه انتشــار شــایعات و اخبــار غیرواقعــی می نماینــد 
کــه البتــه تــا اینجــای کار، موضــوع، فقــط یــک امــر شــخصی تلقــی شــده و فــرد بایــد در نــزد وجــدان خــود 
و آخــرت )کــه قطعــً همــه در آن قضــاوت خواهیــم شــد(، پاســخگو باشــد امــا مشــکل آنجایــی آغــاز می شــود 
کــه همیــن افــراد، بــدون هیچگونــه آگاهــی قانونــی و صدالبتــه، بــدون در نظــر گرفتــن جنبه هــای اخالقــی، 
مبــادرت بــه نشــر اخبــار و موضوعاتــی می نماینــد کــه جنبــه عمومــی داشــته و موجــب تشــویش اذهــان، ایــراد 
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ــری ناشایســت از  ــق تصوی ــران و خل ــه دیگ ــت ب تهم
کــردار و رفتــار پیشکســوتان ارتــش می گــردد، آنهــم 
ــداری،  ــت و قانونم ــه در ادب، صداق ــوتانی ک پیشکس
الگــوی جامعــه بــوده و مــردم بــه ایــن قشــر اعتمــاد و 

نــگاه خاصــی دارنــد.
هــم  خبرپراکنی هــا  ایــن  جنبــه  حیرت آورتریــن 
جعــل عنوانــی اســت کــه ایــن انگشت شــماران بــکار 
بــرده و در تمــام پیامهــای ارســالی، خــود را نماینــده 
می نامنــد...  ارتــش  بازنشســتگان  االختیــار  تــام 
ــنگران  ــه همس ــا قاطب ــا ب ــخن م ــال، روی س علی ایح
ــت و  ــاده صداق ــگاه از ج ــه هیچ ــت ک ــان اس عزیزم

ــد. ــه و نمی رون ــرون نرفت ــوی بی تق
آری، همســنگران عزیــز، بــرادران و خواهــران محتــرم 

و گرانقــدر، امــروز کانــون درحرکتــی پرشــتاب و روبه جلــو قرارگرفتــه و بــه فضــل الهــی بســیاری از مطالبــات 
قانونــی یکــی پــس از دیگــری در حــال اجابــت و اجــرا می باشــد.

ــکار  ــزد اف ــش در ن ــی و مراقبــت از خدشــه دار نشــدن چهــره واقعــی پیشکســوتان ارت ــون، وحــدت، همدل اکن
ــاس  ــت ســربازی را پ ــد افتخــار و هوی ــد، و بای ــه شــماره می آی ــا ب ــک م ــرای یکای ــه ای مهــم ب عمومــی، وظیف
بداریــم و نگذاریــم تعــدادی انــدک بــه نــام مــا و بــا سوءاســتفاده از اعتبــار مــا، بــه هــر بهانــه ای موجــب دلســرد 
نمــودن خادمــان مــا در کانونهــا گردیــده و یــا بــا نشــر اکاذیــب، موجــب بدبینــی مســئوالن نظــام بــه ایــن قشــر 
شــریف شــوند. کــه برابــر وعــده الهــی سرنوشــت هــر قومــی بدســت همــان قــوم رقــم می خــورد و  بــی تردیــد 

پیشکســوتان جهــاد و شــهادت ارتــش ج.ا.ا، مســتحق بهتریــن سرنوشــت هــا هســتند. )ان شــاء اهلل(
           والسالم علی من اتبع الهدی
مدیر مسئول
علی محبی راد
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کانون بازنشستگان استان اصفهان
اشاره: 

ــودن  ــا دارا ب ــش ج.ا.ا، ب ــتگان ارت ــون بازنشس کان
ــور،  ــر کش ــو در سراس ــزار عض ــیصد ه ــش از س بی
اثرگذارتریــن نهــادی  از گســترده ترین و  یکــی 
ــش  ــه ارت ــتگی آن ب ــطه وابس ــه به واس ــت ک اس
ج.ا.ا، از حساســیت و اهمیــت خاصــی برخــوردار 
می باشــد، فلــذا آگاهــی داشــتن اعضــاء از ســاختار 
ــه ســزایی در  ــد نقــش ب و عملکــرد کانونهــا می توان
ــده  ــات ارائه ش ــا خدم ــان ب ــی آن ــی و همدل همراه
ایفــاء نمایــد، بــه همیــن جهــت مــا در هــر شــماره 
ــال  ــمت های فع ــی از قس ــی یک ــه معرف ــدام ب اق
ــا  ــم ت ــر آن می نمائی ــئولین مؤث ــا مس ــون و ی کان
ــف  ــم و کی ــان ک ــرم در جری ــان محت ــما مخاطب ش

ــد. ــرار گیری ــذرد، ق ــون می گ ــه در کان آنچ
در این شــماره ســراغ اســتان هنــر و فرهنگــی یعنی 
ــی خونگــرم،  ــا مردمان اصفهــان رفته ایــم، اســتانی ب
ــم  ــیاری تقدی ــهدای بس ــه ش ــن ک ــاش و مؤم پرت
انقــاب نمــوده انــد، هــم اکنــون نیــز کانــون اصفهان 
ــره  ــاش به ــده و پرت ــوتی رزمن ــور پیشکس از حض
می بــرد رزمنــده ای کــه از ابتــدای جنــگ تحمیلــی 
تــا پایــان آن در معرکــه نبــرد حضــور داشــته اســت، 
امیــر ســرتیپ 2 بازنشســته جانبــاز علیرضــا ملکــی 
از جملــه مســئولین درد آشــنایی  ده مجنونــی 
اســت کــه اینــک ســنگر خدمــت بــه پیشکســوتان 
ــل  ــوی ذی ــه و گفتگ ــده گرفت ــتان را برعه ــن اس ای
ــنیدیم:  ــم و ش ــه گفتی ــت ک ــه اس ــه ای از آنچ خاص

معرفی :

اینجانــب ســرتیپ2 ســتاد جانبــاز علیرضــا ملکــی ده مجنونــی 
در ســال 1356 وارد دانشــکده افســری شــدم ایــن دوره از 
ــود. وقــوع  دانشــکده بســیار پــر تالطــم و متنــوع و متفــاوت ب
انقــالب شــکوهمند اســالمی ایــران اجــرای اردوهــا در مناطــق 
عملیاتــی از جملــه کردســتان و نقطــه عطــف آن شــرکت 
ــا  ــل دشــمن ت ــران اســالمی درمقاب ــاع از ای دانشــجویان در دف
ــه آن مقاومــت 35 روزه در  ــن نمون ــدان مســلح کــه بارزتری دن
ــا  ــتم ت ــار را داش ــن افتخ ــز ای ــده نی ــه بن ــت ک ــهر اس خرمش
ــن مقاومــت حضــور داشــته  ــار ســایر دانشــجویان در ای در کن

باشــم.
پــس از طــی دوره عالــی رســته ای در قــرارگاه عملیاتــی 
غــرب در مشــاغل افســر آمــوزش قــرارگاه، فرمانــده پشــتیبانی 
ــی  ــودم و مدت ــه نم ــام وظیف ــرارگاه انج ــی ق ــس بازرس و رئی
ــکر  ــه لش ــتاد ب ــی و س ــکده فرمانده ــی دوره دانش ــا ط ــد ب بع
ــکر  ــاون لش ــه و مع ــده توپخان ــاغل فرمان ــل و در مش 21 منتق
ــاغل  ــان و در مش ــه اصفه ــوزش توپخان ــز آم ــپس در مرک و س

ــم. ــزاری پرداخت ــه خدمتگ ــز ب ــین مرک ــاون و جانش مع
ــه  در طــول جنــگ تحمیلــی در عملیاتهــای متعــددی از جمل
ــالی 6  ــات کرب ــهر، عملی ــت 35 روزه خرمش ــور در مقاوم حض
ــاه  ــدت 180 م ــه م ــاد و... ب ــر، مرص ــع الفج ــاو(، مطل و8  )ف
حضــور مســتمر داشــته کــه در ایــن مــدت مجــروح و مصــدوم 
ــت درگاه  ــورد رضای ــااهلل م ــه ان ش ــدم ک ــز گردی ــیمیایی نی ش

ــرد. ــرار گی ــت ق ذات احدی

چگونگی وضعیت استقرار کانون بازنشستگان 
اصفهان

ــات و  ــع دارای امکان ــاحت 2300 مترمرب ــا مس ــون ب ــن کان ای
ــه  ــر  ب ــش از 19 هزارنف ــه بی ــه ب ــد ک ــروز میباش ــزات ب تجهی
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ــد: ــی نمای ــانی م ــت رس ــر خدم شــرح زی

ــاحت 633  ــه مس ــون ب ــا کان ــی کیمی ــالن پذیرای ــاالر و س 1-ت
ــع در 2 طبقــه جهــت برگــزاری مراســم عقــد و عروســی  مترمرب
ــز میباشــدکه  ــف در شــان پیشکســوتان عزی و مناســبتهای مختل
ــوردار  ــز برخ ــژه ای نی ــات وی ــم از تخفیف ــه مراس ــت اینگون جه

ــد. میگردن

2-آشــپزخانه و رســتوران کیمیــا کانــون در 2 طبقــه بــا مســاحت 
ــا ســرو  ــوع و دلنشــین و ب ــع در فضــای بســیار متن 388 مترمرب
ــه  ــی ارائ ــژه آمادگ ــف وی ــت و تخفی ــا قیم ــوع و ب ــای متن غذاه
ــه پیشکســوتان و خانواده هــای محتــرم آنهــا میباشــد. خدمــت ب

3-مهمانســرای کانــون اصفهــان در مســاحتی بالــغ بــر 195 
مترمربــع و شــامل 5 ســوئیت کامــل در 2 طبقــه و امکانات بســیار 
عالــی در خدمــت پیشکســوتان گرامــی بویــژه میهمانــان عزیــزی 

کــه اصفهــان را جهــت مســافرت انتخــاب مینماینــد، میباشــد.

ــر 250 مترمربــع  ــغ ب ــا مســاحتی بال 4-مجموعــه اداری کانــون ب
مشــتمل بــر 10 دفتــر جداگانــه جهــت انجــام امــورات کارکنــان 

دفتــر مشــاوره حقوقــی، دفتــر مشــاوره روانشناســی، اتــاق پزشــک 
ــاز پذیــرای پیشکســوتان و  ــا روی ب و... میباشــد کــه همــه روزه ب

خانــواده محتــرم آنهــا میباشــد.

5-آسایشــگاه ســربازان و اماکــن تجــاری کانــون بالــغ بــر 370متر 
مربــع مشــتمل بــر خشکشــوئی _ بیمــه کوثــر و ایــران_ آرایشــگاه 
ــن  ــات ای ــه خدم ــه ارائ ــلوار و... ک ــت و ش ــروش ک ــت و ف دوخ
ــهر  ــه ســطح ش ــف و اقســاطی نســبت ب ــا 50% تخفی قســمتها ب

ــواده آنهــا ارائــه خدمــات مینماینــد. جهــت پیشکســوتان و خان

6-ســالن همایــش کانــون کــه اخیــرا بازســازی و بــه سیســتمهای 
ــه روز مجهــز گردیــده و جهــت برگــزاری همایشــها و جلســات  ب
کانــون و میهمانــان اســتفاده میگــردد و دارای سیســتم صوتــی بــه 
تعــداد میهمانان_سیســتم تصویــری، نقشــه وضعیــت و موقعیــت 

کانــون هــای اســتان و... میباشــد.
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ان
سوت

شک
ا پی

ب

تعامل کانون با اعضای محترم

ــون آجــا و همچنیــن توجــه  ــه منظــور تحقــق اهــداف عالیــه کان ب
ــای  ــگاه اعض ــت و جای ــای منزل ــه ارتق ــب ک ــن مطل ــه ای ــاص ب خ
ــت  ــه معیش ــیدگی ب ــه و رس ــرار گرفت ــر ق ــه مدنظ ــرم همیش محت
ــذا  ــد، ل ــب میباش ــک اینجان ــای الینف ــئولیت ه ــز از مس ــراد نی اف
ــواره  ــون هم ــرم کان ــه اعضــاء محت ــات ب ــد خدم پوشــش ضابطه من

ــرار دارد. ــون ق ــتور کار کان ــت دس در اولوی
همچنیــن کانــون جهــت اطــالع رســانی بــه موقــع اخبــار و اطالعات 
و دسترســی ســریع اعضــاء بــه ایــن اخبــار بــا ارســال پیامــک و در 
ــروش و  ــرام، س ــال تلگ ــدازی کان ــه راه ان ــدام ب ــازی اق ــای مج فض
ــای  ــورد اســتقبال بازنشســتگان و خانواده ه ــه م واتســاپ نمــوده ک

محتــرم آنهــا نمــوده اســت.

تعامل کانون با مسئولین و فرماندهان

ــا  ــی ب ــه و تنگاتنگ ــاط صمیمان ــان ارتب ــتگان اصفه ــون بازنشس کان
فرماندهــان یگانهــای نظامــی آجــا در منطقــه داشــته و بــا تعامــل بــا 
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ــتفاده  ــوتان اس ــت پیشکس ــا جه ــات آنه ــرم از امکان ــان محت فرمانده
مینمایــد. همچنیــن بــا حضــوردر جلســات مســتمر و ماهانه مســئولین 
کانونهــای بازنشســتگان کشــوری و لشــکری اســتان در جهت پیشــبرد 

اهــداف کانــون و مشــکالت وابســتگان همفکــری میگــردد. 
ــبتهای  ــه مناس ــان ب ــیمای اصفه ــای صــدا و س ــه ه حضــور در برنام
ــاع  ــه دف ــهر، هفت ــح خرمش ــالروز فت ــه س ــی از جمل ــف نظام مختل
ــوق  ــاع از حق ــبت ها دف ــن مناس ــخنرانی )در ای ــراد س ــدس و ای مق

ــز(. ــوتان عزی ــه پیشکس حق
ــس شــورای اســالمی در جهــت اجــرای  ــدگان مجل ــا نماین ــل ب تعام
همســان ســازی و جلــب نظــر نماینــدگان و توجیــه آنهــا بــا توجــه بــه 

مســائل و مشــکالت بازنشســتگان. 
ــا مســئولین  ــل ب ــان و تعام ــاتا اصفه حضــور مســتمر در جلســات س
اداره در جهــت دریافــت امکانــات، دیدارهــا، مهمانــی و... جهــت 

پیشکســوتان.

اقدامات در دست اجرا

ــر  ــا امی ــون آج ــرم کان ــت محت ــای ریاس ــه ه ــا و توصی ــا رهنموده ب
ســرتیپ علــی محبــی راد اقداماتــی بــه شــرح زیــر مدنظــر و در شــرف 

اجــرا میباشــد:

ــه  ــش ب ــی ارت ــی از اراض ــه زمین ــت قطع ــون دریاف ــدام پیرام 1- اق
مســاحت 3000 متــر مربــع واقــع در خیابــان صفــه شهرســتان 
ــتگان  ــون بازنشس ــرای کان ــاز مهمانس ــاخت و س ــت س ــان جه اصفه
ــی و  ــی در جهــت پیــش بین ــه، در ضمــن اقدامات ــج طبق آجــا در پن
ــه  ــه ب ــه ک ــا صــورت گرفت ــون آج ــق کان ــار الزم از طری ــن اعتب تأمی
ــه عملیاتــی شــدن آن اقــدام خواهــد شــد. محــض وصــول نســبت ب

2- پیگیــری درخصــوص دریافــت زمیــن بــه منظــور احــداث ســرای 
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سوت

شک
ا پی

ب

ســالمندان
ــا  ــون آج ــت مهندســی کان ــه معاون ــه ب ــرح و ادام ــه ط 3- تهی
 VIP جهــت تخصیــص اعتبــار احــداث ســه دســتگاه ســاختمان

در محــل فعلــی کانــون

کانونهای زیر مجموعه

کانون بازنشستگان آجا - کاشان

ایــن کانــون بــا داشــتن حــدود 400 نفــر عضــو از شهرســتانهای 
ــت  ــغول خدم ــادرود مش ــز و ب ــدگل، نطن ــان _ آران و بی کاش
رســانی میباشــد. ســاختمان ایــن کانــون دارای 2 طبقــه 
ــا تــالش چشــمگیر  ــوده کــه ب ــازه ب ــاب مغ ــک ب مســکونی و ی
رئیــس کانــون وقــت پــس از گذشــت چندیــن ســال موفــق بــه 
اخــذ ســند بــه نــام کانــون شــده اســت و چون در حاشــیه شــهر 
قــرار دارد در نظــر اســت بــه زودی ایــن ملــک بــه فروش برســد 
ــدی  ــاختمان جدی ــون س ــرای کان ــری ب ــکان مناســب ت و در م

ــرار داده شــود.  ــار ق ــداری و در اختی خری

کانون بازنشستگان آجا - گلپایگان

ــون  ــن کان منطقــه مســئولیت ای
مربــوط بــه شــهرهای گلپایــگان، 
ــاری  ــهرکهای اقم ــار و ش خوانس
ــش از 260  ــه دارای بی ــوده ک ب

عضــو  میباشــد.
ــون موقوفــه  ســاختمان ایــن کان
ــرار  ــون ق ــار خــود کان و در اختی
رنــگ  جهــت  اخیــرا  و  دارد 
بازســازی  و  مرمــت  آمیــزی، 
اقداماتــی بعمــل آمــده و بــا 
ــی از  ــرار دادن یک ــار ق در اختی
ایــن  ســاختمان  محل هــای 

ــه  ــا ب ــانی اعض ــت رس ــکل خدم ــاتا، مش ــر س ــه دفت ــون ب کان
حداقــل رســیده اســت. بــا وجــود اقدامــات انجــام گرفتــه  کانون 
گلپایــگان کمــاکان نیــاز بــه بازســازی اساســی دارد کــه در ایــن 
رابطــه خــط مشــی الزم بــه رئیــس کانــون داده شــده اســت و 
در ایــن خصــوص مــراودات بــا مســئولین شــهر در شــرف انجــام 

ــد. ــد ش ــه خواه ــه نتیج ــج ب ــااهلل منت ــه ان ش ــت ک اس

کانون بازنشستگان آجا - شاهین شهر

ایــن کانــون در یکــی از منــازل ســازمانی وزارت دفــاع در 
ــو  ــدود 3000 نفرعض ــتقر و دارای ح ــهر مس ــاهین ش ــهر ش ش
ــاد مــی باشــد. در  ــت آب از شهرســتانهای میمــه، برخــوار و دول
ــن  ــزی ای ــگ آمی ــازی و رن ــت، بازس ــازی، مرم ــوص بهس خص
محــل، بــا مســاعدت کانــون اصفهــان و توســط کانــون شــاهین 
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ــرار  ــرداری ق ــه صــورت آبرومنــد مــورد بهــره ب شــهر اقدامــات الزم انجــام و ب
گرفتــه اســت. در رابطــه بــا اختصــاص محلــی کــه در تملــک و مالکیــت خــود 
کانــون باشــد، اخیــرا بــا ارشــد نظامــی آجــا در منطقــه اصفهــان و فرماندهــی 
ــده و  ــل آم ــی بعم ــه و رایزن ــهر مکاتب ــاهین ش ــی ش ــد هوای ــکده پدافن دانش
ــا پیگیــری در  زمینــی در ایــن خصــوص مدنظــر قــرار گرفتــه کــه ان شــااهلل ب

ــه نتیجــه خواهــد شــد. آینــده منتــج ب

کانون بازنشستگان آجا - شهرضا

ایــن کانــون عــالوه بــر شهرســتان شــهرضا، از شهرســتانهای دهاقــان، ســمیرم، 
ــر در  ــال حاض ــته و در ح ــت داش ــا را در عضوی ــوتان آج ــز پیشکس ــه نی مبارک
ــر و  ــات زی ــتن امکان ــا داش ــتقر و ب ــهرداری مس ــق ش ــذاری از طری ــل واگ مح

حــدود 700 نفــر عضــو مشــغول فعالیــت میباشــد.
-2 ســالن اجتماعــات آمــاده جهــت انجــام جشــن هــا و مراســمها بــرای کلیــه 

اعضــا بــا نــازل تریــن قیمــت
-آشپزخانه تامین غذای میهمانان و غذای بیرون بر

-3 باب مغازه تجاری
-5 باب سوئیت آماده پذیرایی کلیه اعضاء کانون در سراسر کشور

-4 باب ساختمان اداری
-سالن کنفرانس 

ــرم  ــی محت ــا فرمانده ــل ب ــت و تعام ــا جدی ــهرضا ب ــون ش ــس کان ــا رئی ضمن
گــروه 22 توپخانــه نســبت بــه دریافــت امتیــاز چندیــن بــاب آپارتمــان اقــدام 
و همچنیــن در خصــوص اســتخدام فرزنــدان کارکنــان و دریافــت وام از 

ــت. ــام داده اس ــدی انج ــات مفی ــتان اقدام ــن شهرس ــای ای بانک ه

کام آخر :

ــه اینکــه همــگان در طــول ســنوات  ــت ب ــا عنای ب
ــوده  ــب مهــم ب ــن مطل گذشــته شــاهد و ناظــر ای
ــا  ــتگان آج ــون بازنشس ــرم کان ــت محت ــه ریاس ک
ــی محبــی راد( همــواره ســعی  ــر ســرتیپ عل )امی
بــر ایجــاد وحــدت رویــه در همــه ســطوح و 
علی الخصــوص مابیــن گروههــای فعــال بــرای 
همســان ســازی حقوقــی را داشــته و بــا مســئولین 
خصوصــً  و  لشــکری  و  کشــوری  اول  طــراز 
و  ربــط مجلــس  نماینــدگان ذی  و  مســئولین 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه دولــت، جلســات 
و تعامــالت فراوانــی را برقــرار نمودنــد کــه انجــام 
ــن مهــم خوشــبختانه  و اجــرا و پیگیــری هــای ای
منتــج بــه ســرانجام رســیدن بســیاری از کارهــای 
بــزرگ بــرای عزیــزان پیشکســوت بــوده و از 
کارآمدتریــن و مهــم تریــن آن قرارگرفتــن جایــگاه 
ــالمی  ــوری اس ــش جمه ــتگان ارت ــون بازنشس کان
ایــران در جایــگاه و اعتبــار اصلــی خــود در جامعــه 

ــی باشــد.  م
لــذا بــا الگــو گرفتــن از ایــن همــه اهتمــام و تالش 
ــون و  ــن کان ــرم، ای ــت محت ــش آن ریاس و کوش
کانون هــای تابعــه اســتانی بــا همــه کارکنــان 
ــن  ــد ای ــواره مترص ــود هم ــالش خ ــاعی و پرت س
بــوده و هســت کــه تدابیــر مدبرانــه و رهنمودهــای 
امیــر ریاســت محتــرم کانــون آجــا را نصــب العیــن 
قــرار داده و بــا تــالش شــبانه روزی خــود گام های 
مؤثرتــری بــرای انجــام خدمــات هــر چــه بهتــر و 
بیشــتر بــه پیشکســوتان عزیــز ایــن اســطوره هــای 
ایثــار و شــهادت برداشــته و بــردارد. باشــد کــه این 
خدمــت ناچیــز مــا مــورد رضایــت حضــرت حــق 
و مســئولین دلســوز نظــام مقــدس جمهــوری 

ــران نیــز قــرار گیــرد. اســالمی ای
در خاتمــه از همــه مســئولین محتــرم کانــون آجــا 
ــر  ــد امی ــش توحی ــر بزرگــوار ارت و در رأس آن امی
ســرتیپ علــی محبــی راد صمیمانــه کمــال تشــکر 
ــرای  ــت را ب ــن موقعی ــه ای ــم ک ــان را داری و امتن
ــا راه  ــد ت ــم نمودن ــا فراه ــون ه ــاندن کان شناس
جدیــدی را در فراســوی مســیر خدمــت، در پیــش 

ــرار دهنــد. روی خــود ق
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انواع بمب ها، راکت ها و موشک های هدایت شونده و معرفی  کتاب و نویسنده
مغناطیسی آمریکا 

نوشته:پیشکسوت سرهنگ ستاد فرهاد کاویانی نیا

اشاره: 
بســیاری از ســازمان ها و افــراد ماننــد 
صلیــب ســرخ و ســازمان ملــل بــه صورتی 
ــه ای  ــای خوش ــرد بمب ه ــا کارب ــدی ب ج
مخالــف هســتند؛ چــرا کــه غیرنظامیــان 
زیــادی تــا بــه حــال طعمــه ایــن بمب هــا 

شــده اند. 
ــه دو صــورت  ــرای غیرنظامیــان ب تهدیــد ویــژه ایــن ســالح ب
ــی وســیعی  ــا محــدوده خیل ــه آنه مطــرح می شــود: اول اینک
را پوشــش می دهنــد و ممکــن اســت در ناحیــه ای کــه 
ــق  ــم مناط ــی و ه ــداف نظام ــم اه ــت، ه ــده اس ــب رهاش بم
ــیله  ــه وس ــه ب ــه ای ک ــند. منطق ــده باش ــی واقع ش غیرنظام
ــی  ــه بزرگ ــد ب ــود، می توان ــش داده می ش ــا پوش ــن بمب ه ای
ــای  ــت بمب ه ــن خصوصی ــد. ای ــال باش ــن فوتب ــا 3 زمی 2 ی
خوشــه ای به ویــژه هنگامــی بــرای غیرنظامیــان مشــکل زا 
می شــود کــه در نواحــی پرجمعیــت بــه کار رونــد. دلیــل دوم 
بــه نــوع بمــب به کاررفتــه، بســتگی دارد. بیــن 1 تــا 40 درصد 
ــن  ــا زمی ــورد ب ــگام برخ ــده در هن ــک رهاش ــای کوچ بمب ه
ــم،  ــده متراک ــای منفجرنش ــن بمب ه ــوند . ای ــر نمی ش منفج
پــس از پایــان درگیری هــا، منطقــه ای خطرنــاک را بــه وجــود 
ــرای  ــته ب ــورت ندانس ــه به ص ــت ک ــن اس ــد و ممک می آوردن
ــدازه  ــد. ان ــل کنن ــن عم ــدان می ــک می ــا به صــورت ی مدت ه
ــران مخصوصــً  ــرای عاب ــا را ب ــگ بمب هــای کوچــک آنه و رن
بچه هــا جالب توجــه می ســازد. هنــوز در الئــوس و مرکــز 
ویتنــام بمب هــای خوشــه ای رهاشــده در جنــگ ویتنــام 
ــد و در کــوزوو، افغانســتان و عــراق تعــدادی از  تهدیدکننده ان
ــر انفجــار بمب هــای خوشــه ای عمل نکــرده،  ــان براث غیرنظامی
کشــته می شــوند. به هرحــال بمب هــای خوشــه ای هنــوز 
بین المللــی ممنــوع نشــده اند و  پیمــان  از ســوی هیــچ 
در بســیاری از دولت هــای عضــو ناتــو به عنــوان ســالحی 

مشــروع و مؤثــر به کاربــرده می شــوند.

ایــن پیشکســوت گرامــی اســتخدامی ســال 1366 بــوده 
ــه  ــاده ب ــی پی ــی دوره مقدمات ــت ط ــه 1369 جه و در مورخ
مرکــز پیــاده شــیراز اعــزام و در تاریــخ 1370 فارغ التحصیــل 
ــگاه ش . م . ه  ــت در دانش ــدت خدم ــول م ــد. در ط گردیده ان
ــال  ــه و در س ــتاد نمون ــوان اس ــی به عن ــال متوال ــار س در چه

1385 به عنــوان مدیــر آمــوزش مراپــش منصــوب گردیــده و در ســال 1386 
ــه معاونــت اطالعــات  ــه دوره دافــوس اعــزام و پــس از طــی دوره دافــوس ب ب
آجــا منتقــل و در مشــاغل مختلــف بــا عنــوان رئیــس دایــره وابســتگان نظامــی 
ــت  ــه فعالی ــروع ب ــی ش ــای تحقیقات ــی طرح ه ــره ارزیاب ــس دای ــز رئی و نی
ــک منصــوب  ــادگاه آبی ــس ســتاد آم ــوان رئی ــد در ســال 1390 به عن نموده ان
و از تاریــخ 92/3/4 بــه دانشــگاه افســری امــام علــی )ع( منتقــل گردیده انــد.

دارای تألیفاتــی در حــوزه کتــب NBC بــوده کــه در دوره هــای مقدماتی و عالی 
مراپــش تدریــس می شــود ازجملــه آن کتابهــا آشــنایی بــا مهمــات شــیمیایی، 
ــورهای  ــکا و کش ــور آمری ــک کش ــارت و موش ــب، مه ــواع بم ــا ان ــنایی ب آش
ــا و روش هــای خنثی ســازی آن هــا، ســازمان عملیــات ش.م.ه و  پیشــرفته دنی

ــر تشعشــعات می باشــد. حفاظــت در براب
از فعالیت های این پیشکسوت گرامی عبارتند از:  

1-عضو انجمن هسته ای ایران  
2-فعالیــت به عنــوان مجــری پــروژه در پــروژه آشکارســازی دخــان خودکفایــی 

جا ا نز
ــه  ــرات حاصل ــی اث ــرح تحقیقات ــروژه در ط ــری پ ــوان مج ــت به عن 3- فعالی
از گازهــای شــیمیایی بر روی رزمنــدگان و غیرنظامیــان در طــول جنــگ 

ــی  تحمیل
4-فعالیــت به عنــوان مجــری پــروژه در طــرح تحقیقاتــی تاکتیــک شــیمیایی 

یگان هــای نزاجــا در برابــر نیروهــای فــرا منطقــه ای 
به عنــوان  بین المللــی تجهیــزات دفاعــی ش.م.ه  5-شــرکت در ســمینار 

ــد ــک و فنالن ــلواکی و چ ــور اس ــخنران در کش س
6-شــرکت در تمامــی همایش هــای ش.م.ه داخــل کشــور به عنــوان ســخنران 
ــز، اداره  ــتاری تبری ــگاه پرس ــا، دانش ــکی آج ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ازجمل

ــام حســین )ع(   ــا و دانشــگاه ام ــان نزاج بهداشــت و درم
ــی  ــد باریتعال ــرادر گرانقــدر از درگاه خداون ــن ب ــرای ای نشــریه شایســتگان:  ب

ــد..   ــئلت می نمای ــزون را مس ــق روزاف توفی
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پیشکسوت
 ورزشی 

پیشکسوت ورزشی سروان 
بازنشسته محمدی مهریار

ــه  ــده و در ســال 1350 ب ــز گذران ــد ســال 1332، تحصیــالت مقدماتــی را در تبری ــار متول ســروان بازنشســته بهمــن محمــدی مهری
اســتخدام نیــروی زمینــی ارتــش در آمــده اســت. ایشــان بــا توجــه بــه عالقمنــدی و اســتعداد خاصــی کــه در رشــته وزنــه بــرداری 
داشــته، در مســابقات وزنــه بــرداری نیروهــای مســلح و مســابقات آزاد کشــوری موفــق بــه کســب عناویــن مختلــف قهرمانــی گردیــده 
اســت ایشــان در آمــوزش و انتقــال تجربیــات خــود بــه ســربازان عالقمنــد در پــادگان و جوانــان شهرســتان مراغــه از هیــچ کوشــش 
و تالشــی دریــغ نورزیــده و توانســته اســت شــاگردانی در ایــن زمینــه تربیــت نمایــد کــه خالــق افتخــار و ســربلندی بــرای شــهر و 

میهنشــان گردنــد.

از جمله احکام قهرمانی این پیشکسوت گرامی عبارتند از:

1- اعزام به مسابقات جهانی وزنه برداری آلمان در سال 2016
2-کسب مدال طال و منتخب اعزام به مسابقات جهانی وزنه برداری اسپانیا در سال 2017

3-به عهده داشتن ریاست هیئت ورزنه برداری شهر مراغه به مدت 18 سال
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی، ســروان محمــدی مهریــار بــه مناطــق عملیاتــی اعــزام و مــدت چهارســال در مناطقــی از جملــه ســرپل 

ذهــاب، مریــوان، سردشــت، اهــواز، اندیمشــک و قصرشــیرین در رویارویــی حــق علیــه باطــل حضــور داشــته انــد. 

نشــریه شایســتگان: بــرای ایــن پیشکســوت گرامــی کــه در زمینــه ترویــج ورزش نقــش آفریــن بــوده از درگاه خداونــد منــان توفیــق 
روز افــزون بــه همــراه ســالمتی و تندرســتی و بهــروزی آرزومنــد اســت.
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عی
تما

اج

ــذت  ــد ل ــه بای ــور ک ــی آن ط ــات در زندگ ــی اوق گاه
ــدن  ــرای خوابی ــه ای ب ــال بهان ــدام دنب ــم و م نمی بری
ــیم.  ــدن می تراش ــا ش ــئولیت ره ــار مس ــر ب ــا از زی ی
ــد  ــا می توان ــع بیماری ه ــه موق ــان ب ــری و درم پیش گی

ــد. ــک کن ــان کم ــت درم ــودی و کیفی ــد بهب ــه رون ب
ــات  ــارات و کلم ــن عب ــد از ای ــش از ح ــتفاده  بی اس
ــد  ــد بای ــا می گوین ــه م ــه ب ــتند ک ــانه هایی هس نش
ــاره  ــرد باشــیم و در این ب نگــران ســامت روحــی آن ف

ــم. ــدار دهی ــه او هش ب

1. »من«، »خودم«، »من به شخصه«

طبــق داده هــای ســایت کلینیــک علــم روانشناســی، افــرادی کــه 
دچــار افســردگی می شــوند بیشــتر رویکــرد فهمــی و درکی شــان 
بــه خودشــان اســت و در خــود کنــدوکاو می کننــد. بــه همیــن 
ــتفاده  ــد اس ــش از ح ــرد بی ــخص مف ــر اول ش ــت از ضمای عل
می کننــد. دبــوراه ســرانی، روانشــناس و نویســنده  کتــاب 
ــد،  ــت می کن ــه  ثاب ــد: »تجرب ــردگی« می گوی ــا افس ــی ب »زندگ
افــرادی کــه بیــش از انــدازه و از قصــد از کلماتــی ماننــد »مــن«، 
»خــودم«، »مــن بــه شــخصه« اســتفاده می کننــد بــه افســردگی 
ــودکان و  ــت در ک ــن اس ــالل ممک ــن اخت ــتند«. ای ــار هس دچ
بزرگســاالن رخ دهــد کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد؛ زیــرا 
ــذار اســت و  ــر گ ــز اث ــدام فیزیکــی و مغ افســردگی در ســایر ان
ــی  ــه راحت ــم ب ــه می توانی ــتند ک ــانه هایی هس ــات نش ــن کلم ای
ــو  ــن: »ت ــه گفت ــه حواســمان باشــد ک ــم. البت ــراد را آگاه کنی اف
افســردگی داری« همیشــه اثــر مثبــت نخواهــد گذاشــت و بهتــر 

ــا روانپژشــک مشــورت کنیــم. اســت ب

2. »همیشه« و »هیچوقت«

ــه  ــال ب ــراد مبت ــه اف ــد ک ــان می دهن ــن نش ــات همچنی مطالع
افســردگی، میــل بــه صحبــت دربــاره  قطعیــت دارنــد. بــازه ای از 
ــه  ــا متوجــه می شــوید ک ــای آنه ــا صــد را در صحبت ه ــر ت صف
برگرفتــه از احساســات آنهاســت. ایــن افــراد دوســت دارنــد همــه 

چیــز را حوزه بنــدی کننــد. هــر موضوعــی در ذهــن آنهــا ســفید یــا ســیاه 
اســت. پــس اگــر دوســت شــما مرتــب از جمالتــی ماننــد »ایــن اتفاقــات 
ــن کاری  ــام همچی ــه انج ــادر ب ــت ق ــن هیچ وق ــا »م ــد« ی ــه میفت همیش
نیســتم« یادداشــت برداریــد. ممکــن اســت افــراد زیــادی از ایــن کلمــات 
در زبــان خــود اســتفاده کننــد ولــی افــرادی کــه افســردگی دارنــد بیــش 
ــراد میــل  ــرد. ایــن اف ــه کار خواهنــد ب از حــد نیازشــان ایــن کلمــات را ب

بیشــتری بــه قضــاوت کــردن دارنــد تــا تفکــر کــردن.

3. »من باید...«

ایــن عبــارت نیــز از همــان تفکــر ســفید و ســیاه می آیــد. شــخص خــود را 
ــاره  ــه انجــام عملــی خــاص می کنــد. ســرانی در این ب محــدود و مجبــور ب
ــاق  ــی از خــود در افســردگی اتف ــر منف ــر و داشــتن تصوی ــد: »تنف می گوی
میفتــد کــه در آن صــورت، مــا خــود را مجبــور بــه انجــام  کارهایــی بــرای 
ــم روانشناســی،  ــق نظــر مجمــع عل ــم«. طب ــن مشــکالت می بینی ــع ای رف
افــرادی کــه افســردگی دارنــد در تفکــرات منفــی گیــر می کننــد و زمــان 
زیــادی را نیــاز دارنــد تــا آنهــا را بــه افــکار مثبــت تبدیــل کننــد. اجبــار 
خــود بــه انجــام و حــس کــردن چیــزی کــه نیســتیم در اکثــر اوقــات افــراد 

ــد. ــز می کن ــرده تر نی را افس

4. کلمات احساسی منفی

برخــی نوجوانــان بــرای بیان احساســات خــود از کلمــه  دپرس یا افســردگی 
ــا کلماتــی کــه بارهــای منفــی احساســی دارنــد  اســتفاده می کننــد کــه ب
ــاالنی  ــان و بزرگس ــودکان، نوجوان ــا ک ــه ب ــرانی: »در مصاحب ــد. س متفاوتن
ــدون  ــد، ناراحــت، ب ــد ب ــی مانن ــا بیشــتر کلمات ــد آنه کــه افســردگی دارن
ــق،  ــرد، احم ــی ارزش، بی کارب ــده، ب ــاک، گمش ــد، دردن ــتیبان، ناامی پش
گیرافتــاده، ســرگردان، ترســناک، نامطمئــن، ناامــن، ناجــور، مشــکی و آبــی 

ــد«. ــه کار می برن ــود و احساساتشــان ب ــاره ی خ را درب

5. »نمی توانم«

ــرون  ــواب بی ــد از تختخ ــوال نمی توانن ــد معم ــه افســردگی دارن ــرادی ک اف
بیاینــد، خودشــان لبــاس بپوشــند یــا آشــپزی کننــد. بــر اســاس مطالعــات 
موسســه ملــی ســالمت عقــل، ناتوانــی در انجــام کارهــای روزمــره یکــی از 
نشــانه های کالســیک افســردگی اســت و بــه کار بــردن کلمــه  »نمی توانــم« 
فقــط شــرح حالــی از رویدادهاســت. امــا ایــن کلمــه همچنــان در دســته ی 
ــا در احســاس و  ــر کــردن م ــی حســاب می شــود کــه حاکــی از گی کلمات
ــم از  ــد؛ مــن نمی توان ــی مانن ــد: » جمالت شــرایطی اســت. ســرانی می گوی
تخت خــواب بیــرون بیایــم، نمی توانــم احســاس خــوب یــا بهتــری داشــته 
ــم از  ــم کار کن ــا نمی توان ــانم ی ــان برس ــه پای ــی ب ــم تنهای ــم، نمی توان باش
ــه  ــراد افســرده بیشــتر ب ــای اف ــی هســتند کــه در گفته ه جمــالت معمول

ــد«. ــوش می خورن گ

6. »همه چیز تقصیره من است«

افســردگی بــا میــزان زیــادی از خــود تقصیــری و حــس گنــاه به احساســات 

۱۳کلمهوعبارتکهخبرازافسردگیمیدهند
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مــا حملــه می کنــد. هنگامــی کــه بهانه هــا و قضاوت هــا در 
ــد.  ــر می دهن ــزی را تغیی ــوی مغ ــد الگ ــای می گیرن ــا ج ــز م مغ
نتیجــه ی مطالعــات منتشــر شــده در آرشــیو روانپزشــکی عمومی، 
ــه ایــن الگوهــای مغــزی فعالیت هــای  اثبــات می کنــد کــه چگون
مغــز را مختــل می کننــد. در ایــن بیــن خــود را مقصــر پنداشــتن 
ــوع  ــن موض ــرا در ای ــت؛ زی ــات اس ــه احساس ــر از بقی خطرناک ت
ــکالت  ــت مش ــن عل ــر م ــد: »اگ ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــار ب بیم
پیــش آمــده بــرای خانــواده و کســی کــه دوســتش دارم هســتم 

پــس بهتــر اســت نباشــم«.

7. »من خوبم«

ــانه   ــم« نش ــن »خوب ــد م ــی مانن ــات مثبت ــردن کلم ــد ک تقلی
ــرد در  ــم کــه ف افســردگی پیشــرفته اســت. حــاال چطــور بفهمی
ــا وضعیــت  حــال تقلیــد کــردن اســت؟ هنگامــی کــه کلمــات ب
ــه  ــال گری ــه در ح ــی ک ــال زمان ــد. مث ــور در نمی آی ــی او ج کنون
ــم«. تحقیقــات انجــام شــده  اســت و بــی دلیــل می گویــد: »خوب
ــه  ــد قضــاوت شــدن ب ــکا نشــان می ده ــاالت متحــده  آمری در ای
ــاره ی  ــردن درب ــت ک ــراد را از صحب ــب اف ــردگی، اغل ــل افس دلی
احســاس حقیقــی آنهــا و کمــک خواســتن دور می کنــد. ســرانی 
ــل  ــالمت عق ــالالت س ــانه های اخت ــراد نش ــی اف ــد: »برخ می گوی
ــان  ــه درم ــوری ب ــاز ف ــه نی ــی ک ــد در حال ــت آور می دانن را خجال

ــد.« دارن

8. »خسته ام«

افســردگی نشــانه های فیزیکــی و روحــی هم زمــان دارد. خســتگی 
افــراد افســرده، می توانــد فیزیکــی یــا روحــی باشــد. علــت 
ــیمیایی  ــای ش ــه فعالیت ه ــوط ب ــد مرب ــا می توان ــن رویداده ای
ــن  ــد ای ــا می توانی ــد. عموم ــی باش ــای عصب ــا و رگ ه نورون ه
کلمــه را در جمالتــی ماننــد: »مــن بــرای انجــام ایــن کار خیلــی 

ــد. ــدا کنی خســته ام« پی

9. »می خوام تنها باشم«

افــرادی کــه افســردگی دارنــد مــدام می خواهنــد خــود را 
ــز  ــن نی ــد. ای ــن کار رنجــی نمی برن منــزوی و تنهــا کننــد و از ای
ــس  ــت. پ ــی اس ــب ذهن ــای نامناس ــانه های الگوه ــی از نش یک
ــد  ــای جدی ــرای تجربه ه ــی ب ــد میل ــه افســردگی دارن ــرادی ک اف
ندارنــد، اتاق هــای تاریــک، بی صــدا و دوری از دیگــران را ترجیــح 
ــا  می دهنــد. بــه عقیــده  دکتــر ســرانی: »آنهــا نیــاز دارنــد کــه ب
ــد  ــرار بگیرن ــاب ق ــور آفت ــند، در ن ــته باش ــاط داش ــران ارتب دیگ
و احساســات منفــی خــود را محــو کننــد، ایــن را می تــوان 
ــر اســاس  ــودن برطــرف ســاخت«. ب ــراه جمــع ب ــه کمــک هم ب
ــان«،  ــار انس ــر در رفت ــده ای در »کامپیوت ــر ش ــه ی منتش مطالع
جایگزیــن کــردن ارتباطــات مجــازی بــه جــای دیدارهــای 

ــی آورد. ــود م ــه وج ــردگی ب ــان افس ــوری در نوجوان حض

10. »هیچ کس اهمیت نمی دهد«

ــیب  ــه آس ــت ک ــودن نیس ــزوی ب ــا من ــه تنه ــد ک ــان دریافتن محقق
می رســاند؛ بلکــه احســاس تنهــا بــودن نیــز چنیــن اثــری دارد. نتیجــه  
انــزوای اجتماعــی می توانــد بــه چنیــن تفکــری ختــم شــود کــه »بــرای 
ــن  ــد«. ای ــت نمی ده ــن اهمی ــه م ــی ب ــتم« و »کس ــم نیس ــی مه کس
تفکــرات شــخص را در جــاده ی تاریــک افســردگی هــل می دهــد. 
تفکــرات در ایــن زمینــه، ایــن حــس را در شــخص پدیــد مــی آورد کــه 
کســی بــرای کمــک بــه او وجــود نــدارد. ســرانی می گویــد: »احســاس 
ــن  ــه ای ــت«. او ب ــردگی اس ــانه های افس ــی از نش ــتیبانی یک ــدم پش ع
ــه  ــه ب ــاالنی ک ــان و بزرگس ــه نوجوان ــد ک ــاره می کن ــز اش ــوع نی موض
آینــده ی خــود امیــدوار می شــوند دوبــاره بخــش حــل مســئله و قضــاوت 

ــد. ــی می کنن ــود را بازیاب ــز خ ــه  مغ عادالن

11. »من این چنین احساس نمی کنم«

ــن اســت کــه  ــی کــردن در زندگــی ای از دیگــر دیدگاه هــای شــانه  خال
ــا  ــرادی ب ــیم. اف ــام کاری بازشناس ــذت را در انج ــاس ل ــوان احس نمی ت
ــل  ــد قب ــر مانن ــن دیگ ــد: »ای ــن اســت بگوین ــال افســردگی ممک احتم
برایــم جــذاب نیســت«. ســرانی می گویــد: »اثــرات اختــالالت احساســی، 

ــد«. ــف می کنن ــحالی را تضعی ــذت و خوش ــد ل ــی مانن حس های

12. »خب که چی؟«

ــور  ــت. او مجب ــخت اس ــخص س ــرای ش ــیار ب ــردگی بس ــل افس تحم
می شــود همــه  حس هــای بــد را همزمــان در خــود داشــته باشــد و ایــن 
ــر اســاس گزارشــی  ــز ناامیــد شــود. ب باعــث می شــود کــه از همــه چی
ــا  ــن فاکتوره ــی از بزرگتری ــردگی یک ــا، افس ــرل بیماری ه ــز کنت از مرک
ــه  ــی ک ــد: »زمان ــاره می گوی ــرانی در این ب ــت. س ــی اس ــرای خودکش ب
شــما فکــر کنیــد احســاس بهتــری بــه هیــچ  چیــز نخواهیــد داشــت و 
هیــچ چیــزی تغییــر نخواهــد کــرد، می خواهیــد کــه پایــان زندگی تــان 
فــرا رســد و در ایــن زمــان مــرگ را بهتریــن گزینــه بــرای حــال خــوب 
خــود می دانیــد«. افــرادی کــه از عباراتــی ماننــد »نــا امیــدی در 
ــتفاده  ــه« اس ــرای ادام ــی ب ــدم توانای ــی« و »ع ــی انگیزگ ــی«، »ب زندگ
ــرای تمــام کــردن زندگــی خــود  می کننــد در معــرض ایجــاد انگیــزه ب
هســتند. در ایــن مــوارد خــود ســرانه عمــل نکنیــد و در ســرچ گــوگل 

ــه یــک روانپزشــک مراجعــه کنیــد. ــد. ب ــه دنبــال راه حــل نگردی ب

13. »احساس بهتری دارم«

ــه   ــاره  جمل ــان یکب ــردگی بی ــاک افس ــانه های خطرن ــر از نش ــی دیگ یک
ــع  ــن مقط ــه در ای ــل ک ــن دلی ــه ای ــت ب ــری دارم« اس ــاس بهت »احس
ــه اســت و نشــانه هایی  ــرای خودکشــی گرفت ــم خــود را ب ــار تصمی بیم
ماننــد »آرام تــر هســتم« و »آرامــش بیشــتری دارم« در گفتــار او هویــدا 
ــار  ــردگی دچ ــه افس ــه ب ــانی ک ــرانی کس ــده  س ــه عقی ــد. ب ــد ش خواه
هســتند بــه دوره هــای درمــان حرفــه ای نیــاز دارنــد و حتمــا بایــد قبــل 

ــد. ــکاو مراجعــه کنن ــه روان ــر بشــود ب از آن کــه دی
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تصمیــم گیــری در مــورد ایــن کــه اکنــون شــما حاضــر بــه تــرک ســیگار هســتید یــا خیــر 
ــد راه خــود را  ــا ســیگار اســت. دانســتن اینکــه از کجــا بای فقــط بخشــی از نبــرد شــما ب

شــروع کنیــم وچــه گام هایــی برداریــم نیــز بســیار مهــم اســت.
هنگامــی کــه تصمیــم بــه تــرک ســیگار گرفتیــد، آمــاده هســتید کــه تاریــخ انصــراف از 
ســیگار کشــیدن را تعییــن کنیــد. روزی را انتخــاب کنیــد کــه در آینــده خیلــی دور نباشــد 
)بــه ایــن ترتیــب کــه نظــر خــود را تغییــر ندهیــد(، امــا ایــن امــر بــه شــما زمــان کافــی 
بــرای آمــاده ســازی می دهــد. تاریــخ تــرک خــود را انتخــاب کنیــد و آمــاده شــوید کــه در 

تمــام روز ســیگار را بــه طــور کلــی متوقــف کنیــد.

برای روز ترک آماده شوید

روش های مختلفی برای ترک سیگار وجود دارد، اما در نهایت، باید تصمیم بگیرید که آیا قصد دارید:
_به طور ناگهانی سیگار را کنار بگذارید یا خیر

_به تدریج ترک کنید یا خیر
تحقیقاتــی کــه تــرک ناگهانــی را بــا کاهــش مصــرف ســیگار مقایســه کــرده اســت، نشــان داد کــه هیــچ یــک از روش هــا بــر دیگــری 

برتــری نــدارد، بنابرایــن روشــی را انتخــاب کنیــد کــه مناســب شــما باشــد.

به دوستان، خانواده و همکارانتان خبر دهید

بــه لحــاظ حمایــت روانــی و اجتماعــی بســیار مهــم اســت کــه بــه دیگــران بگوییــد قصــد داریــد تــرک کنیــد 
ــه شــما ســیگار تعــارف نکننــد و البتــه از شــما در  چــرا کــه ایــن اطــالع رســانی باعــث می شــود آن هــا ب
مواقعــی کــه عصبــی هســتید و ممکــن اســت بــاز هــم بــه ســمت ســیگار تمایــل داشــته باشــید، حمایــت 

. کنند

تجربیات خود را یادداشت کنید

اگــر ایــن بــار چندمــی اســت کــه ســعی داریــد ســیگار کشــیدن را تــرک کنیــد و قبــال نیــز بــرای تــرک 
ســیگار تــالش کــرده ایــد و شکســت خــورده ایــد بهتــر اســت تجربیــات پیشــین خــود را یادداشــت و بررســی کنیــد. ایــن موضــوع 

بــه شــما کمــک می کنــد ایــن بــار مســیر را اشــتباه نرویــد و در جهتــی درســت تر حرکــت کنیــد.

برای میل به سیگار نقشه بکشید

بــه هــر حــال طبیعــی اســت کــه بــه خصــوص در روز هــای نخســت بــه شــدت بــه مصــرف ســیگار تمایــل داشــته باشــید، بنابرایــن 
بایــد بــرای ایــن میــل نقشــه بکشــید تــا بــا ولــع خــود مبــارزه کنیــد. بــرای مثــل بــرای خــود حــواس پرتــی ایجــاد کنیــد. در مواقــع 
ــالم  ــری و س ــم کال ــالت ک ــید، تنق ــته باش ــه ای ورزشــی داش ــق بکشــید، برنام ــای عمی ــید، نفس ه ــود آب بیشــتری بنوش ــع خ ول

بخوریــد و...

           حتما با مشاور ترک اعتیاد در تماس باشید

وابســتگی عاطفــی و جســمی شــما بــه ســیگار کشــیدن باعــث می شــود کــه بعــد از تــرک 
تــا مدتــی عصبــی و تحریــک پذیــر باشــید، لــذا بهرمنــدی از تــرک ســیگار بــدون مشــاور روانــی 

و جســمانی بــه ســختی امــکان پذیــر اســت. مشــاور بــه شــما بردبــاری، خودبــاوری و آرامــش 
ــار بیاییــد. ــا شــرایط ســخت خــود کن می دهــد و کمــک می کنــد ب
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فضــای مجــازی بســتری شده اســت بــرای ظهــور افــرادی کــه بــا کســب مخاطــب 
ــه اظهارنظرهــای غیرکارشناســانه می کننــد؛ بســتری کــه در آن بیشــتر  ــدام ب اق

ــد. ــی می کنن حراف
ایــن فضــا بســتر مناســبی اســت بــرای آنهــا کــه چهــره دیگــری از خودشــان غیــر 
از آنچــه بــا واقعیــت همخــوان اســت، نشــان بدهنــد. متاســفانه دنبال کننده هــای 

ایــن اشــخاص هــم دقتــی بــه نــوع رفتــار و گفتــار ایــن افــراد ندارنــد.
بــه عنــوان مثــال: یــک اســتاد روان شناســی مــی گفــت: »نزدیــک بــه 27ســال 
ــدارم امــا مــدام شــاهد  در ایــن حــوزه فعالیــت می کنــم، از ایــن فضــا ســهمی ن
توصیه هــای اشــتباه یکــی از دانشــجویانم هســتم کــه در زمینــه روان شناســی بــه 

ــد.«  ــت می کن ــازی فعالی ــای مج ــاال در فض ــده ب ــطه دنبال کنن واس
فرامــوش نکنیــم اســطوره ها و افــراد شــاخص در زمینــه هــای مختلــف چارچــوب 
ــر  ــه تغیی ــن حــوزه ب ــط در ای ــگاه غل ــا ن ــد. ام ــک فرهنــگ را تشــکیل می دهن ی
جایــگاه ایــن اســطوره ها در فضــای عمومــی یــک جامعــه می انجامــد. بــه 
ایــن مفهــوم کــه بــه عنــوان مثــال محــدود کــردن فــردی بــه نــام علــی دایــی، 

ــد. ــو می انجام ــام تتل ــه ن ــده ای ب ــور پدی ــه ظه ناخــودآگاه ب
اســطوره در ذات جمعــی مــردم اســت، اگــر آنهــا اســطوره نداشته  باشــند طبیعــی 
ــر  ــطوره ها منج ــتن اس ــن نداش ــان«! همی ــی معرف ــراغ »ب ــد س ــه برون ــت ک اس
ــا  ــن کوتوله ه ــه ای ــت ک ــن اس ــخ ای ــاق تل ــود و اتف ــا می ش ــور کوتوله ه ــه ظه ب
می شــوند اســطوره مــردم... یــا وقتــی مدیــری الیــق و توانمنــد موجــب تغییــرات 
اساســی و پیشــرفت در ســازمانی مــی شــود مــورد بــی مهــری قــرار گیــرد، و بــه 
جــای تکیــه بــر انبوهــی از کارهــای مثبــت او، غیرمنصفانــه بــر یــک ایــراد واهــی 
ــراد  ــه اف ــر دادن ب ــال و پ ــه دســت خــود، موجــب ب ــان ب ــم خودم ــز نمائی تمرک

ناالیــق مــی شــویم کــه جــز شــهرت و مطامــع شــخصی هدفــی ندارنــد.
ریشــه دیگــر ایــن آســیب هــم در پاییــن بــودن میانگیــن ســواد رســانه ای یــک 
ــواد  ــل س ــب حداق ــد صاح ــاال بای ــه را ح ــک روزنام ــب ی ــت. مخاط ــه اس جامع
ــی  ــک رســانه تلق ــه ی ــه مثاب ــی فضــای مجــازی را ب ــا وقت رســانه ای دانســت ام

از ماست که بر ماست

ــانه ای  ــواد رس ــن س ــی آن از میانگی ــران میلیون ــم، کارب کنی
ــتند. ــوردار نیس ــی برخ معقول

ــودن ســواد رســانه ای نیــز دیگــر دلیــل رشــد  همیــن کــم ب
ایــن افــراد می شــود و البتــه کــه بــه تجــارت مجــازی 
ــغ  ــی تبلی ــدون نگران ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ــد،  ب ــم می انجام ه
ــای  ــه اظهارنظره ــراس و واهم ــی ه ــد و ب ــی می کنن داروی
ــا  ــم ب ــراد ه ــن اف ــود ای ــد. خ ــوچ دارن ــانه و پ غیرکارشناس

ــتند. ــه رو هس ــی رو ب ــیار روان ــکالت بس مش
ــاوری کاذب  ــس و خودب ــزت نف ــک ع ــار ی ــراد دچ ــن اف ای
ــن  ــم ای ــد. در توه ــیفته می کن ــا را خودش ــه آنه ــتند ک هس
ــت  ــد درس ــه بگوین ــر چ ــد ه ــان می کنن ــیفتگی گم خودش
اســت؛ ضمــن این کــه وقتــی تعــداد دنبال کننــده  هــای ایــن 
افــراد افزایــش پیــدا کنــد، ایــن گفته هــا شــکلی رســالت گونه 
بــه خــود می گیــرد و آنهــا خــود را بــه اشــتباه منجــی 
هوادارانشــان می داننــد! بــرای همیــن اســت کــه اغلــب ایــن 
افــراد نــه صرفــا مــوردی خــاص پزشــکی کــه در برابــر همــه 

ــد. ــر می کنن ــار نظ ــد و اظه ــوا می دهن ــات فت موضوع
بــرای امتحــان، همیــن االن بــه گوشــی همــراه خــود مراجعــه 
ــان  ــا را برایت ــه پیام ه ــرادی ک ــد اف ــاهده نمایی ــد و مش کنی
ــا را  ــا آنه ــتند... آی ــوابقی هس ــه س ــد دارای چ ــتاده ان فرس
ــن  ــان از ای ــدف و منظورش ــد ه ــی دانی ــا م ــید... آی می شناس
ــا مســئولیتی  ــا چیســت؟... آی دلســوزی ها و فرســتادن پیامه
ــی  ــون خوب ــا اصــواًل مســئولیتی داشــته و آزم ــد؟... و آی دارن

ــد... ــس داده ان پ
بــاور کنیــد شــخصیت مــا، بیشــتر از آن مــی ارزد کــه بازیچــه 

هــوس هــای کودکانــه عــده ای بیمــار شــود؟!!
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میوه هایی که شاید نمی دانستید که پوست شان هم خوردنی است

مــا بســیاری از قســمت هــای میــوه هــا را دور مــی اندازیــم و معمــوالً فقــط داخــل و قســمت گوشــتی آن هــا 
را مصــرف مــی کنیــم.

امــا جالــب اســت بدانیــد کــه خــوردن پوســت بســیاری از میوه هــا مثــل مــوز، کیــوی و هندوانــه نــه تنهــا 
ضــرری نــدارد بلکــه حتــی مفیــد هــم هســت.

ــی  ــم خوردن ــان ه ــتید پوستش ــه نمی دانس ــت ک ــم پرداخ ــا خواهی ــمت هایی از میوه ه ــه قس ــه ب در ادام
ــتند. هس

پوست انبه
گرچــه بیشــتر مــردم فقــط قســمت 
گوشــتی و آبــدار داخــل انبــه را مصــرف 
میــوه  ایــن  پوســت  امــا  می کننــد، 
هــم مــواد مغــذی زیــادی از جملــه 

دارد. معدنــی  مــواد  و  فیبــر   ،C و  A ویتامین هــای
در تحقیقــی مشــاهده شــد کــه خــواص ضــد اکسایشــی و 
ضــد ســرطانی عصــاره ی پوســت انبــه بیشــتر از عصــاره ی 

قســمت گوشــتی انبــه میباشــد.
بــا ایــن حــال بعضــی افــراد ممکــن اســت بــه پوســت انبــه 
حساســیت داشــته باشــند. بــه عــالوه اگــر پوســتش خــوب 
ــل  ــه داخ ــش ب ــت ک ــواد آف ــر ورود م ــود خط ــته نش شس
ــر  ــه خاط ــم ب ــه ه ــت انب ــوردن پوس ــود دارد. خ ــدن وج ب
ــه خوشــایندی داخــل ایــن  بافــت متفاوتــش در مجمــوع ب

میــوه نیســت.

پوست موز
گرچــه بســیاری از مــردم بــه 
ــوز هرگــز  خــوردن پوســت م
ــد،  ــم نمی کنن ــر ه ــی فک حت
ــیم،  ــوز پتاس ــت م ــا پوس ام

ــید های  ــباع و اس ــر اش ــد غی ــی چن ــی، چرب ــر غذای فیب
آمینــه ی ضــروری زیــادی دارد. تحقیقــی هــم نشــان 
ــای کال،  ــت موز ه ــوص پوس ــه خص ــوز و ب ــت م داده پوس

ــت. ــیدان اس ــی اکس ــار از آنت سرش
می توانیــد بــا اســتفاده از دســتگاه مخلــوط کــن بــا 
پوســت مــوز اســموتی درســت کنیــد. امــا اول بایــد آن را 

ــویید. ــوب بش خ

پوست پرتقال
گرچــه حتمــً از دیــدن 
ــال را  ــه پرتق ــی ک کس
ــد  ــل ســیب گاز بزن مث
ــد،  ــد ش ــوکه خواهی ش

امــا پوســت پرتقــال نــه تنهــا خوردنــی اســت، بلکــه حــاوی 
 B ــن ــواع ویتامی ــیم، ان ــی، کلس ــیدان های طبیع ــی اکس آنت
ــت  ــر پوس ــت فیب ــت. در حقیق ــای A و C اس و ویتامین ه

ــال از داخــل آن بیشــتر اســت. پرتق
باریکه های پوست پرتقال طعم خوبی هم دارند.

پوست لیموترش
حــاوی  لیموتــرش  پوســت 
همچــون  مغــذی ای  مــواد 
ویتامیــن  و  پتاســیم  کلســیم، 

پوســت  از  گرچــه  اســت.   C
لیموتــرش در غــذا بیشــتر بــه صــورت 

ــن  ــت ای ــا کل پوس ــود، ام ــتفاده می ش ــک اس ــای باری نوار ه
اســت. خــوردن  قابــل  میــوه 

بــا ایــن حــال، بــه گفتــه ی کارشناســان پوســت میوه هایــی 
مثــل پرتقــال و لیموتــرش ســخت هضــم اســت.

پوست کیوی
پوســت کیــوی یکــی از منابــع غنــی 
فیبــر محلــول در آب بــه شــمار 
مــی رود. در حقیقــت، فیبــر پوســت 

ــت. ــل آن اس ــر داخ ــً ۳ براب ــوه تقریب ــن می ای
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پوست هندوانه
گرچــه قســمت گوشــتی آبــدار هندوانــه محبوب تریــن بخــش ایــن میــوه بــرای خــوردن 

اســت، امــا در حقیقــت کل ایــن میــوه، از جملــه پوســت آن قابــل خوردن اســت.
پوســت هندوانــه هــم فوایــد زیــادی دارد کــه بیشــتر بــه دلیــل غلظــت بــاالی اســید 

آمینــه ی ســیترولین در آن اســت.
ســیترولین موجــود در پوســت هندوانــه  اکســیژن رســانی بــه عضــالت را بیشــتر می کنــد، فشــار خــون را کاهــش می دهــد 

و یکــی از منابــع خــوب فیبــر بــه شــمار مــی رود.

هسته آووکادو
ــه همــراه  ــوه را تشــکیل می دهــد و معمــواًل ب ــن می ــه ۱۸ درصــد از حجــم ای هســته آووکادو نزدیــک ب
پوســت آن دور انداختــه می شــود. گرچــه هنــوز درمــورد بــی ضــرر بــودن کل هســته ی ایــن میــوه تردیــد 
وجــود دارد، امــا روش هایــی بــرای اســتفاده از هســته آووکادو وجــود دارد کــه گفتــه می شــود مزایایــی 

بــرای ســالمتی دارنــد.
طبــق تحقیقــات، پــودر هســته آووکادو، کلســترول بــد و بــه طــور کلــی کلســترول را در موش هــا کاهــش می دهــد و برخــی 

پژوهش هــا نشــان داده عصــاره ی هســته ی ایــن میــوه خــواص ضــد اکسایشــی قدرتمنــدی دارد.

ساقه کلم بروکلی
ــه  ــد کــه ب ــی را مصــرف کنن ــم بروکل ــد کل ــد فقــط ســر های درخــت مانن ــح می دهن گرچــه بســیاری ترجی

رنــگ ســبز تیــره هســتند، امــا ســاقه های ایــن ســبزی هــم همانقــدر مغــذی و خــوش طعــم اســت.
ــه درســتی مصــرف  ــر و شــیرین تر اســت، امــا اگــر ب مــزه ی ســاقه ی کلــم بروکلــی از ســر آن کمــی مالیم ت

ــدازه خــوش طعــم و دارای آنتــی اکســیدان و فیبــر باشــد. ــه همــان ان ــد ب شــود می توان

برگ های هویج
ــن تصــور وجــود دارد  گرچــه ای
غیــر  هویــج  برگ هــای  کــه 
قابــل خــوردن یــا حتــی ســمی 

ــوردن  ــدارد. خ ــت ن ــوع حقیق ــن موض ــا ای ــتند، ام هس
ــم  ــا ه ــدارد و آن ه ــرری ن ــچ ض ــج هی ــای هوی برگ ه
برگ هــای  گرچــه  هســتند.  ویتامین هایــی  حــاوی 
ــاالد،  ــا در س ــد، ام ــی دارن ــزه ی تلخ ــا م ــی هویج ه بعض
ــوان از  ــر می ت ــای دیگ ــیاری غذا ه ــوپ و بس ــس، س س

ــرد. ــتفاده ک ــا اس آن ه

آناناس
ــه در  گرچــه قســمتی ک
وســط آنانــاس وجــود 
ســفت تر  اندکــی  دارد 
بخش هــای  بقیــه ی  از 

ــا  داخــل ایــن میــوه اســت و شــیرینی کمتــری دارد، ام
ــت. ــن C اس ــوء از ویتامی ــذی و ممل ــدر مغ همانق

پــس بــار دیگــر کــه خواســتید آناناســی را بــرش بزنیــد 
دیگــر الزم بــه جــدا کــردن قســمت وســط آن نیســت.
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وکیل خود باشید

)مباحث کاربردی حقوقی(

آیا می توان به استناد فیلم ضبط شده ، از شخصی 
شکایت کرد؟

دالیــل اثبــات جــرم: مطابــق مــاده ۱۶۰ قانــون مجــازات اســالمی 
ــامه و  ــهادت، قس ــرار، ش ــت از: اق ــارت اس ــرم عب ــات ج ــه اثب ادل

ســوگند در مــوارد مقــرر قانونــی و علــم قاضــی.
ــایر  ــده و س ــط ش ــدای ضب ــا ص ــده ی ــط ش ــم ضب ــن فیل بنابرای
مــواردی از ایــن دســت نمی توانــد به عنــوان تنهــا دلیــل شــاکی، 

کافــی باشــد.
ــاره ای در  ــوان ام ــواردی را به عن ــن م ــوان چنی ــه می ت هرچندک
ــه  ــیدگی کننده ب ــی رس ــه قاض ــرار داد ک ــا ق ــایر اماره ه ــار س کن
ــه  ــورد قضی ــی در م ــم کاف ــه عل ــاس آن ب ــد براس ــده بتوان پرون

ــد. ــادر کن ــد و رای ص ــت یاب دس
ــرای  ــده هــای کیفــری امــاره ای قــوی ب ــت کلــی در پرون در حال
علــم قاضــی و در پرونــده هــای حقوقــی امــاره ای قــوی در 

ــد. ــی میباش کارشناس

اگر جراحی منجر به فوت بیمار شود، آیا پزشک 
مسوولیتی دارد؟

ــه  ــت ك ــی اس ــراح درصورت ــری ج ــا كیف ــی ی ــوولیت انتظام مس
ــه وی  ــوری از ناحی ــا قص ــر ی ــی تقصی ــل جراح ــام عم اوال درانج
صــورت گرفتــه باشــد و ثانیــا بیــن تقصیــر یــا قصــور وی و مــرگ 
بیمــار رابطــه علیــت و ســببیت برقرارباشــد. بــه ایــن معنــی كــه 
اگركوتاهــی و تخلــف پزشــك جــراح نبــود، بیمــار فــوت نمی شــد. 
نكتــه حائــز اهمیــت در ایــن رابطــه اینكــه گاهــی علــل و عوامــل 
ــت را  ــك عل ــا ی ــد و تنه ــر گذارن ــار تأثی ــوت بیم ــددی درف متع
نمی تــوان مقصردانســت. مثــال كوتاهــی كادر اتــاق عمــل، عفونــی 
بــودن محیــط اتــاق عمــل، اســترلیزه نبــودن وســایل جراحــی و 
ــن قبیــل  ــق دوز نامناســب داروی بیهوشــی و مســایلی از ای تزری
كــه درایــن صــورت تمامــی عواملــی كــه درمــرگ بیمــار مقصــر 
ــزان  ــه می ــی ب ــه متوف ــت دی ــوده و پرداخ ــن ب ــد، ضام ــوده ان ب
ــد  ــیم خواه ــا تقس ــن آنه ــر، بی ــن ام ــل درای ــل دخی تقصیرعوام

شــد.

فروش مال غیر چیست؟

ــه  ــر )چ ــه غی ــق ب ــال متعل ــوع م ــر ن ــی ه ــروع و غیرقانون ــال نامش انتق
ــال باشــد چــه منفعــت آن( توســط اشــخاص،  ــال موضــوع انتق ــن م عی
ــودن  ــا نم ــوِءنیت و مهی ــا س ــری ب ــه دیگ ــی ب ــی و حقوق ــم از حقیق اع
ــع  ــت آوردن مناف ــه دس ــور ب ــه منظ ــود ب ــب عق ــی در قال ــات قبل مقدم

ــد. ــر می گوین ــال غی ــال م ــرم انتق ــق را ج ــور ناح ــادی به ط م
ــون مجــازات بیــان نمــوده: کســی کــه مــال  مقنــن در مــاده ی یــک قان
ــا  ــه نحــوی از انحــاء عین ــر اســت ب ــال غی ــه اینکــه م ــم ب ــا عل ــر را ب غی
ــردار  ــد، کالهب ــل کن ــری منتق ــه دیگ ــی ب ــدون مجــوز قانون ــا ب ــا نفعت ی
ــوم  ــی محک ــازات عموم ــون مج ــاده ی ۲۳۸ قان ــق م ــوب و مطاب محس

می شــود. 

همچنیــن انتقــال گیرنــده کــه در حیــن معاملــه عالِــم بــه عــدم مالکیــت 
انتقــال دهنــده باشــد. اگــر مالــک از وقــوع معاملــه مطلــع شــده و تــا یــک 
مــاه پــس از حصــول اطــالع اظهاریــه بــرای ابــالغ بــه انتقــال گیرنــده و 
مطلــع کــردن او از مالکیــت خــود بــه اداره ی ثبــت یــا دفتــر اســناد یــا 
دفتــر بدایــت یــا صلحیــه یــا یکــی از دوایــر دیگــر دولتــی تســلیم ننمایــد، 
معــاون جــرم محســوب خواهــد شــد. هــر یــک از دوایــر و دفاتــر مکلفنــد 
ــت  ــوت وق ــدون ف ــد و آن را ب ــک رســید بدهن ــه ی مال ــل اظهاری در مقاب

بــه طــرف برســاند.

 انتقــال مــال غیــر جرمــی مســتقل اســت و بــا کالهبــرداری فــرق دارد، 
امــا مجــازات ایــن دو جــرم یکســان اســت. بنابرایــن کســی کــه اقــدام بــه 
انتقــال مــال غیــر می کنــد بــه همــه ی مجازات هــای زیــر )کــه مجــازات 
ــا  جــرم کالهبــرداری هــم هســتند( محکــوم می شــود. حبــس از یــک ت
ــری  ــه دیگ ــه ب ــی ک ــادل مال ــدی مع ــزای نق ــت ج ــال، پرداخ ــت س هف

منتقــل کــرده اســت، رد مــال منتقــل شــده بــه صاحبــش.

 ضمنــا اگــر متهــم بــه دالیلــی مســتحق تخفیــف مجــازات باشــد؛ )ماننــد 
ــابقه و...( دادگاه  ــتن س ــن، نداش ــت س ــی، کهول ــاکی خصوص ــت ش رضای
نمی توانــد مجــازات حبــس او را از یــک ســال کمتــر کنــد. همچنیــن اگــر 
ــم از خدمــات  ــه انفصــال دائ ــت باشــد ب ــان دول مرتکــب جــرم، از کارکن

دولتــی نیــز محکــوم خواهــد شــد.
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چربی خونی ها این سبزی را زیاد مصرف کنند!
خــواص شــوید بســیار گســترده اســت، برخــی از 
مهمتریــن خــواص شــوید شــامل خاصیــت شــیر افزایــی، 
درمــان نفــخ، قولنــج، اختــاالت خــواب و رفــع بــوی بــد 

ــت. ــان اس ده

فواید بیشمار شوید

شــوید یــا شــبت از ســبزیجات معطــر و پرخاصیــت اســت کــه در پخــت انــواع 
غذاهــای ایرانــی مصــرف فــراوان دارد. عــالوه بــر ارزش تغذیــه ای شــوید، ایــن 
ســبزی دارای خــواص درمانــی و مــوارد مصــرف طبــی بســیار بــوده، در طــب 
ســنتی از بــرگ، ســاقه و تخــم شــوید در درمــان بیمــاری هــا اســتفاده بســیار 

مــی شــود.

خواص شوید )طبیعت و خواص درمانی(

شوید دارای طبعی گرم و خشک است. برخی از مهمترین خواص درمانی گیاه شوید عبارتند از:
یکــی از خــواص شــوید کــه در طــب ســنتی از آن اســتفاده مــی شــود درمــان بــی خوابــی و مشــکالت خــواب اســت، بــه ایــن 
منظــور بــرای درمــان بــی خوابــی، قبــل از خــواب مقــداری از بــرگ هــای تــازه شــوید را بجویــد، همچنیــن بــه کســانی کــه در 
خــواب خروپــف مــی کننــد توصیــه مــی شــود، قبــل از خــواب کمــی تخــم شــوید را جویــده و بــا کمــی آب بخورنــد. الزم بــه 

ذکــر اســت اســتفاده از ایــن درمــان را نبایــد بیــش از یــک هفتــه ادامــه داد.
استفاده از دم کرده شوید برای منظم کردن قاعدگی مفید است.

در طب سنتی از خواص شوید برای رفع دل درد و نفخ استفاده می شود.
شوید خاصیت ضد چربی داشته و مصرف آن در کاهش چربی خون مؤثر است.

گیــاه شــوید، افزایــش دهنــده شــیر مــادر بــوده و جالــب اســت بدانیــد شــیر حاصلــه بعــد از مصــرف ایــن ســبزی خاصیــت ضــد 
کولیــک در نــوزادان دارد و بــه تســکین دل درد نــوزاد کمــک مــی کنــد.

از دیگــر خــواص شــوید در طــب ســنتی، اســتفاده از آن بــرای درمــان تنگــی نفــس، ضعــف معــده، کبــد، طحــال و ســنگ کلیــه 
و مثانــه اســت.

در مــورد بیمارانــی کــه مبتــال بــه اســتفراغ شــدید هســتند و هیــچ غذایــی حتــی آب را نمــی تواننــد در معــده خــود نــگاه دارنــد 
بهتریــن درمــان مصــرف دم کــرده شــوید اســت.

تخم شوید اشتها را زیاد کرده، باعث تقویت معده شده و به بدن انرژی می دهد.

مضرات شوید )موارد احتیاطی و منع 
مصرف(

ــوده و  ــاال ب ــبتا ب ــوید نس ــدیم ش ــدار س مق
ــم  ــت رژی ــه رعای ــور ب ــه مجب ــی ک بیماران
غذایــی کــم نمــک هســتند، بایســتی از 
ــودداری  ــوید خ ــرف ش ــاده روی در مص زی

ــد. کنن
ــا  ــاس ب ــت در تم ــن اس ــراد ممک ــی اف برخ
ــوند. ــتی ش ــیت پوس ــار حساس ــوید دچ ش

ــرم  ــوید گ ــع ش ــه طب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــرم بایســتی از  ــزاج گ ــراد دارای م اســت، اف
ــد. ــز کنن ــرف آن پرهی ــاده روی در مص زی

ارزش غذایی و ترکیبات موثر شوید

ســبزی شــوید منبــع خوبــی بــرای آهــن، 
کلســیم، منیزیــم، منگنــز و فیبــر غذایــی 
اســت. فالونوئیدهــا، کوماریــن، اســیدهای 
ــواد  ــر م ــا از دیگ ــن ه ــک و پارافی فنولی
موثــر موجــود در ایــن ســبزی پرخاصیــت 

و معطــر اســت.
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تی
سالم

تــا بــه امــروز همیشــه از مضــرات نمک شــنیدیم 
امــا در ایــن مقالــه قصــد داریــم از فوایــد نمــک 
ــا  ــویه ب ــم. از دهانش ــت کنی ــما صحب ــرای ش ب
ــا  ــا غرغــره آب نمــک، شســتن بینــی ب نمــک ت
آب نمــک و حتــی تمیزکــردن دنــدان بــا نمــک، 

پــس بــا مــا همــراه باشــید:

زخم های کانکر )آفت دهان(

ــی از  ــد درد ناش ــک می توان ــا آب نم ــان ب شستشــوی ده
زخــم کانکــر )آفــت دهــان( 
ــما  ــه ش ــش داده و ب را کاه
آن  ســریع تر  بهبــود  در 
ــق  ــک قاش ــد. ی ــک کن کم

ــل  ــان آب ح ــم فنج ــک و نی ــک را در ی ــوری نم چایخ
کــرده، ســپس جرعــه جرعــه در دهــان قرقــره کــرده و آن 
را بیــرون بریزیــد. چندیــن بــار در روز ایــن کار را انجــام 
دهیــد تــا ایــن زخم هــا التیــام یافتــه و دیگــر بــرای شــما 

ــند. ــاک نباش دردن

ناخِن فرورفته در گوشت پا

ایــن حالــت کــه بیشــتر 
انگشــت شســت پــا را تحــت 
می دهــد،  قــرار  تاثیــر 
کــه  رخ می دهــد  زمانــی 

لبــه ناخــن پــای شــما خــم شــده و در پوســت گیــر کنــد. 

ایــن فرورفتــن ناخــن در گوشــت پــا می توانــد بســیار دردنــاک باشــد. 
بــرای کاهــش ورم و حساســیت، می توانیــد پــای خــود را چندیــن بــار 
در طــول روز در آب نمــک گــرم قــرار دهیــد، ســپس بــر روی آن پمــاد 
ــن کار  ــا ای ــه ب ــی  ک ــد. در صورت ــداژ کنی ــده و بان ــک مالی آنتی بیوتی

ــد. ــه نمایی ــک مراجع ــه پزش ــد، ب ــر ش ــا بدت ــد و ی ــوب نش خ

بینِی گرفته یا آبریزش بینی

نمــک روشــی اثبات شــده بــرای کمــک بــه 
ــرماخوردگی،  ــگام س ــر هن ــس راحت ت تنف
ــت آن  ــت. مزی ــرژی اس ــا آل ــزا و ی آنفلوآن
ــودن و قیمــت مناســب آن  در دســترس ب

ــما  ــی ش ــرژی، بین ــا آل ــرماخوردگی و ی ــر س ــه در اث ــی  ک ــت. زمان اس
ــه  ــد از داروخان ــید، می توانی ــته باش ــی داش ــزش بین ــا آبری ــه و ی گرفت
اســپری های نمکــی بینــی را تهیــه نماییــد، و یــا از ســرم نمکــی بــرای 

ــد. ــی اســتفاده نمایی ــره و شستشــوی بین قرق

پسوریازیس و اگزما

در  معدنــی  مــواد  از  غنــی  آب نمــِک 
در  مــرده  دریــای  ماننــد  مکان هایــی 
خاورمیانــه، تــاالب آبــی در ایســلند و 
دریاچــه ارومیــه در ایــران وجــود دارد. 

ــدن  ــوب ش ــه مرط ــا ب ــن آب ه ــدن در ای ــراردادن ب ــردن و ق ــنا ک ش
پوســت و کاهــش قرمــزی آن کمــک می کنــد و اگــر شــما اگزمــا و یــا 
ــته  ــای پوسته پوس ــد لکه ه ــا می توانن ــن آب ه ــد، ای ــوریازیس داری پس
شــده را التیــام بخشــیده و التهــاب پوســت را تســکین دهنــد. در خانــه 
بــرای فراهــم کــردن محیطــی هماننــد آنچــه کــه گفتــه شــد، می توانید 
ــت  ــا تش ــه آب وان و ی ــوم را ب ــک اپس ــا نم ــرده و ی ــای م ــک دری نم
ــانید.  ــود را در آن بخیس ــدن خ ــه ب ــدود ۱۵ دقیق ــد و ح ــه نمایی اضاف
ــد  ــز می توان ــی در آِب واِن حمــام نی ــک فنجــان نمــک معمول حتــی ی

ــد. ــش ده ــا را کاه ــم اگزم عالئ

سوزش سردل

جــوش شــیرین نوعــی نمــک اســت و 
طبیعــی  آنتی اســید  یــک  همچنیــن 
ــوری  ــق چایخ ــک قاش ــدود ی ــت. ح اس
ــوان آب  ــک لی ــیرین را درون ی ــوش ش ج

ــاد ســوزش  ســرد حــل کــرده و بعــد از غــذا مصــرف نماییــد. اگــر زی

فواید نمک
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ســردل داریــد، خوددرمانــی نکــرده و بــرای اطمینــان از اینکــه مشــکل 
ــته  ــاد داش ــه ی ــد. ب ــه نمایی ــه پزشــک مراجع ــری نیســت، ب ــم دیگ مه
ــی،  ــه دالیل ــر ب ــت. اگ ــدیم اس ــیرین دارای س ــوش ش ــه ج ــید ک باش
ــوع دیگــری از  ــد، پزشــک ممکــن اســت ن رژیــم غذایــی کم نمــک داری

ــد. ــز نمای ــما تجوی ــرای ش ــید را ب آنتی اس

گزش یا نیش حشرات

ترکیــب خمیر ماننــدی از جــوش شــیرین و 
ــه  ــام هرگون ــرای التی ــد ب ــی آب می توان کم
ــر  ــی موث ــورم جزئ ــا ت ــش و ی ــارش، نی خ
ــن  ــری همچنی ــب خمی ــن ترکی ــد. ای باش

بــرای کاهــش خــارش ناشــی از کهیــر، آنژیــوادم یــا تمــاس بــا گیاهانــی 
ــر اســت. ــا ســماق ســمی موث ــوط و ی ماننــد پیچــک، بل

گلو درد

حــدود   _ آب نمــک  بــا  کــردن  قرقــره 
یــک دوم قاشــق چایخــوری نمــک را در یک 
ــد  ــد _ می توان ــل کنی ــرم ح ــان آب گ فنج
ــد. ــش ده ــودرد را کاه ــاک و گل ــع دردن بل

خستگی پا

ــک  ــول دو فنجــان نمــک اپســوم در ی محل
تشــت آب گــرم، درمــان شــایعی بــرای 
ــک  ــت. نم ــاک اس ــته و دردن ــای خس پا ه
دارای منیزیــم اســت کــه بــه عملکــرد بهتــر 
ــه شــواهدی  ــد. البت عضــالت کمــک می کن

دال بــر جــذب منیزیــم از طریــق پوســت وجــود نــدارد، بنابرایــن ممکــن 
اســت تنهــا علــت رفــع خســتگی پــا و احســاس خــوب بعــد از اســتفاده 
ــا و  ــه خیســاندن پا ه ــی اســت ک ــن در حال ــی آب باشــد. ای از آن، گرم
یــا بــدن در محلــول آب نمــک اپســوم هیــچ ضــرر و آســیبی بــه همــراه 

نــدارد.

بوی بد دهان

اگــر بــوی دهــان شــما تــازه نیســت و 
داریــد،  آن  بــه  ناخوشــایندی  احســاس 
و  دهــان  خشــکی  دلیــل  بــه  احتمــااًل 
ایجــاد پــالک در آن اســت. جــوش شــیرین 

می توانــد بــا میکروب هــای موجــود در دهــان مبــارزه 
ــد.  ــی نمای ــان را خنث ــد ده ــوی ب ــا ۳ ســاعت ب ــوده و ت نم
بــا نصــف قاشــق چایخــوری جــوش شــیرین و یــک فنجــان 
آب، دهان شــویه درســت کنیــد. دهــان خــود را ۳ تــا ۴ بــار 
در روز بــه مــدت یــک دقیقــه بــا ایــن دهان شــویه شستشــو 

ــد. دهی

گرفتگی ناشی از گرما

اگــر بــه مــدت طوالنــی در 
یــا  می کنیــد  ورزش  گرمــا 
ــام  ــی انج ــت فیزیک کار  و فعالی
اســت  ممکــن  می دهیــد، 

مایعــات و نمــک را از طریــق عــرق از دســت بدهیــد. 
ــه  ــدید ب ــای ش ــاد درد ه ــث ایج ــد باع ــر می توان ــن ام ای
ــود.  ــا ش ــاق پ ــه س ــکم و ماهیچ ــا، ش ــوص در بازو ه خص
بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق، می بایســت مایعــات و 
نمــک دریافــت کنیــد. می توانیــد یــک نوشــیدنی ورزشــی 
ــه  ــا ب ــد. ی ــل نمایی ــا آب می ــور ب ــذای ش ــا غ ــیده و ی نوش
ــق  ــک قاش ــردن ی ــوط ک ــا مخل ــد ب ــاده می توانی ــور س ط
ــی  ــیدنی ورزش ــارم آب، نوش ــک در یک چه ــوری نم چایخ

ــد. ــه نمایی ــود را تهی خ

یبوست

داریــد؟  یبوســت  احســاس 
ــپوم را در  ــک اس ــداری  نم مق
ــرده  ــل ک ــوان آب ح ــک لی ی
ــدار دوز  ــد )مق و اســتفاده کنی

آن معمــواًل روزانــه ۲ تــا ۶ قاشــق چایخــوری اســت(. بــرای 
ــه  ــو اضاف ــه آن آب لیم ــد ب ــر، می توانی ــم بهت ــتن طع داش

ــد. نمایی

لکه های روی دندان

مطالعــات نشــان می دهــد کــه خمیر دنــداِن حــاوِی جــوش 
ــوش  ــه ج ــی ک ــر از انواع ــما را بهت ــای ش ــیرین دندان ه ش
شــیرین ندارنــد، ســفید می کنــد. جــوش شــیرین لکه هــای 
ــطح  ــی در س ــا خراش ــرد، ام ــن می ب ــدان را از بی ــطح دن س
ــوش  ــا ج ــدیم ی ــات س ــد. ) بی کربن ــاد نمی کن ــدان ایج دن
شــیرین بــا فرمــول NaHCO۳ یکــی از نمکهای ســدیم در 

ترکیــب بــا کربنیــک اســید اســت. (
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تی
سالم

این افراد به هیچ وجه سیر نخورند!

ــرای ســالمت  ــادی کــه ب ــد بســیار زی ــر خــواص و فوای ســیر عــالوه ب
بــدن دارد بــرای برخــی افــراد بــا شــرایط خــاص مــی توانــد عــوارض 
و خطراتــی هــم داشــته باشــد کــه بایــد از خــوردن آن پرهیــز کننــد.

ــی طــب ســنتی  ــت نســخه هــای درمان ــای ثاب ــه ه ســیر یکــی از پای
ــی از  ــرای برخ ــا ب ــالمتی دارد ام ــرای س ــی ب ــواص فراوان ــت و خ اس
افــراد کــه شــرایط خاصــی دارنــد خــوردن ســیر بــه هیــچ وجــه توصیــه 
ــد  ــالمتی مفی ــرای س ــه ب ــت ک ــین اس ــاوی آلیس ــیر ح ــود. س نمی ش

اســت و بــه کاهــش فشــار خــون و کلســترول کمــک مــی کنــد، همچنیــن بــه تولیــد آنژیــو تانســین کــه بــه آرامــش رگ هــای 
ــی کمــک مــی کنــد جلوگیــری مــی کنــد. خون

ــن خوراکــی هــا بشناســند. یــک بخشــی از ســیر  ــوان یکــی از بهتری ــه عن ــن اســت کــه مــردم ســیر را ب خــواص عمــده ســیر ای
بــرای درمــان و بــاال بــردن سیســتم ایمنــی بــدن اســتفاده مــی شــود. مصــرف مــداوم ســیر تــا 63 درصــد از ابتــال بــه آنفوالنــزا و 
ســرماخوردگی جلوگیــری مــی کنــد و عفونــت هــای گوارشــی را درمــان مــی کنــد، طبــق آنچــه در ادامــه ایــن بخــش خواهیــد 

خوانــد مــواردی هــم وجــود دارد کــه مصــرف ســیر مجــاز نیســت.
گاهــی اوقــات ســیر نــارس تنفــس را ســخت مــی کنــد. مصــرف ســیر نــارس مــی توانــد تاثیــر عکــس روی فــرد بگــذارد. در ادامــه 
بــه مــوارد ممنوعیــت مصــرف ســیر خواهیــم پرداخــت. مواقعــی کــه بایــد از مصــرف ســیر خــودداری کنیــد یــا بهتــر اســت بگوییــم 

افــرادی بــا ایــن شــرایط گزینــه ی مناســبی بــرای خــوردن ســیر نیســتند:

1-مصرف داروی ضد انعقاد:

انعقــاد  ضــد  یــک  ســیر 
ــن  ــه بهتری ــت ک ــی اس طبیع
ــون  ــردش خ ــرای گ ــان ب درم

ــیر  ــرف س ــود از مص ــی ش ــه م ــل توصی ــن دلی ــه همی ــت ب اس
پرهیــز کنیــد چــون موجــب خونریــزی شــدید میشــود.

2-تپش قلب :

ــیر  ــوردن س ــد از خ ــر بع اگ
دچــار تپــش قلــب می شــوید 

بهتــر اســت در ایــن مــورد احتیــاط کنیــد.

3-بارداری :

دوران  در  ســیر  مصــرف 
ــه  ــان ب ــرای درم ــارداری ب ب
ــی  ــه نم ــه توصی ــچ وج هی

ــا  ــد ب ــا بای ــود و حتم ش

4-فشار خون پائین :

طبیعــی  فشــارخون  اگــر 
ــن  ــد بهتری ــن داری ــا پایی ی
پیشــنهاد ایــن اســت کــه از 

ــد، چــون خــوردن ســیر باعــث  ــز کنی خــوردن ســیر پرهی
ــود. ــون میش ــار خ ــت فش اف

5-مشکات کبدی :

ــر بعضــی از  مصــرف ســیر تاثی
ــش  ــدن کاه ــا را روی ب داروه
مــی دهــد. بیشــتر داروهــا 

ــر  ــارداری، اگ ــری از ب ــد و جلوگی ــای کب ــا داروه مخصوص
بــا ســیر مصــرف شــوند تاثیــر بــر عکــس روی بــدن 

رنــد. می گذا

6-مشکات گوارشی :

ــن  ــر ای ــوارش ســنگین اســت، بناب ــرای دســتگاه گ ســیر ب
اگــر شــما دســتگاه گــوارش حساســی داریــد، ســیر مصــرف 

نکنیــد.

3-مشکات گوارشی :

ســیر بــرای دســتگاه گوارش 
ــن  ــر ای ســنگین اســت، بناب
اگــر شــما دســتگاه گــوارش 
ســیر  داریــد،  حساســی 

ــد. ــرف نکنی مص

6-بارداری :

ــچ  ــه هی ــان ب ــرای درم ــارداری ب ــیر در دوران ب ــرف س مص
وجــه توصیــه نمــی شــود و حتمــا بایــد بــا مشــورت پزشــک 

مصــرف شــود.



شایستگانکـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

23شماره 184/ مهر 1399

چگونه تا آخر عمر کمر درد نگیریم
فقــط بــا رعایــت چنــد مســئله ارگونومــی ســاده، در محــل کار، خانــه و در زندگــی روزمــره، می تــوان از بیماریهــای 
جســمی کــه معمــوال در پیــری بــه ســراغ آدم هــا می آیــد، راحــت شــد. تصــور کنیــد کــه در هفتــاد ســالگی تان، 
بــه انــدازه وقتــی کــه 25 ســاله هســتید، بتوانیــد تحــرک داشــته باشــید؛ بــدون اینکــه دردهــای رایــج دوران پیــری 

بــه ســراغ شــما بیایــد.

نحوه صحیح بلند کردن اجسام نحوه صحیح رانندگی نحوه صحیح نشستن

نحوه صحیح برداشتن کودک از 
زمین نحوه صحیح حمل کردن اشیا

نحوه صحیح ایستادن برای انجام 
هر کاری

یک نرمش کششی بسیار مناسب
انجام کشش عضات به صورت 

خوابیده انجام حرکات نرمش برای پا

نرمشی دیگر برای پا نرمشی جهت ستون فقرات نرمشی جهت کشش عضات
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مراسم تقدیر و تجلیل از خدمات ارزشمند مدیریت جهادی امیر ریاست محترم کانون 
بازنشستگان آجا

ــی و  ــای نظارت ــد نهاده ــر و تایی ــاله اخی ــش ج.ا.ا در دو س ــون بازنشســتگان ارت ــز کان ــت آمی ــات موفقی ــال سلســله اقدام ــه دنب ب
ــگاه  ــاء جای ــات ارتق ــه موجب ــور پیشکســوتان، ک ــع ذیمدخــل در ام ــی مراج ــا تمام ــا ب ــون آج ــای کان ــی ه ــم افزای ــن ه همچنی
اجتماعــی و معیشــتی ایــن قشــر فرهیختــه گردیــده اســت، صبــح روز چهارشــنبه مورخــه 99/5/29، طــی مراســمی بــا حضــور 
معاونیــن ســتاد آجــا و جمعــی از  فرماندهــان، بــه پــاس دو ســال مدیریــت جهــادی و تــالش موفــق امیــر ریاســت محتــرم کانــون 

ــه ایشــان اهــداء گردیــد. )ســرتیپ علــی محبــی راد( لــوح ســپاس خدمــت از ســوی امیــر فرماندهــی محتــرم کل آجــا ب
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کانون بازنشستگان آذربایجان شرقی )تبریز(

اقدامات
اهم اقدامات کانون آجا شهرستان تبریز در مرداد ماه سال جاری 

ــای 5/12/ 99و  ــون در تاریخ ه ــو کان ــته عض ــر بازنشس ــه از 49 نف ــت رئیس ــده هیئ ــاق نماین ــه اتف ــون ب ــس کان ــدار رئی 1-دی
ــزان ــن عزی ــه ای ــی ب ــداء هدایای ــزل و اه 99/5/14 در من

ــیوع  ــری از ش ــت جلوگی ــوع جه ــاب رج ــوتان ارب ــدو ورود پیشکس ــی در ب ــه اجتماع ــتی و فاصل ــای بهداش ــرای پروتکل ه 2-اج
ــان ــواده آن ــته و خان ــزان بازنشس ــالمتی عزی ــظ س ــا و حف ــروس کرون وی

3-دیــدار مســئولین کانــون از ســرکار خانــم دکتــر وقــار خادمــی راد دندانپزشــک کلینیــک ســرافرازان کــه از ســادات بودنــد و 
اهــداء هدایایــی بــه ایشــان بــه مناســبت عیــد غدیــر خــم

4- شرکت در جلسه معسرین و مساعدتهای مالی برابر مقررات به 8 نفر از آنان
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دیدار
ــخ  ــه از تاری ــت رئیس ــده هیئ ــاق نماین ــه اتف ــون ب ــس کان رئی
99/5/20 الــی 99/5/27 در ســه مرحلــه از 47 نفــر بازنشســته 
عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده ضمــن دلجوئــی و بررســی 
ــم  ــزان تقدی ــن عزی ــه ای ــی ب ــان هدایای مشــکالت معیشــتی آن
ــه 99/5/25  ــر در مورخ ــی دیگ ــن در اقدام ــد  و همچنی نمودن
امیــر ســرتیپ خلبــان ســعید رســولی فرماندهــی محتــرم 
پایــگاه دوم شــکاری در کانــون موصــوف حضــور بهــم رســانده، 
ــی( و  ــید جالل ــرتیپ س ــون )س ــس کان ــا رئی ــدار ب ــن دی ضم
ســایر دســت اندرکاران از کلیــه قســمتهای کانــون شــامل 
)زمیــن واگــذاری جهــت احــداث آسایشــگاه ســالمندان، محفــل 

ــد.  ــد نمودن ــرافرازان...( بازدی ــرای س ــوتان، مهمانس پیشکس

کانون بازنشستگان آباده 

تکریم و حمایت از بازنشستگان
مســئولین کانــون آجــا شهرســتان آبــاده در راســتای تجلیــل و تکریــم از پیشکســوتان معــزز برابــر هماهنگــی و تعامــل بــه عمــل 

ــای  ــی نیروه ــن اجتماع ــازمان تامی ــرم س ــر محت ــا مدی ــده ب آم
مســلح اســتان از تاریــخ 99/5/4 الــی 99/5/6 بــا 11 نفــر 
ــوده  ــدار نم ــاده دی ــتان آب ــون در شهرس ــو کان ــته عض بازنشس
ــه نقــدی  ــان یــک فقــره حوال ــی از آن ــی و قدردان ضمــن دلجوئ

ــد.  ــم نمودن ــزان تقدی ــن عزی ــه ای ب
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کانون بازنشستگان ابهر

دیدار
بــه مناســبت عیــد ســعید غدیــر خــم مســئولین کانــون برابــر هماهنگــی در مورخــه 99/5/11 در معیــت مدیــر محتــرم خدمــات 
رفاهــی ســازمان تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح اســتان جنــاب آقــای ســیروس محمــدی از 7 نفــر پیشکســوت در منــزل دیــدار 
نمــوده، ضمــن دلجوئــی و بررســی مشــکالت معیشــتی و قدردانــی از آنــان یــک پــک بهداشــتی و یــک فقــره حوالــه نقــدی بــه 

ایــن عزیــزان اعطــاء نمودنــد. 

کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی )ارومیه( 

دیدار
رئیــس کانــون آجــا شهرســتان ارومیــه در تاریــخ 99/5/11 از پیشکســوت گرانقــدر ســروان 
ب علــی زراعــت در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجوئــی و بررســی مشــکالت درمانــی بــا 

اهــداء هدایایــی از وی تقدیــر بــه عمــل آوردنــد. 

دیدار
ــرم اداره بازنشســتگی  ــا ریاســت محت ــون ب ــده مســئولین کان ــه عمــل آم ــل ب طــی تعام
نیروهــای مســلح اســتان در مــرداد مــاه ســال جــاری رئیــس کانــون بــه همــراه مســئول 
ــی و  ــدار نمــوده، ضمــن دلجوئ ــزل دی ــون در من ــر پیشکســوت عضــو کان اداری از 30 نف
ــر و  ــی از ایشــان تقدی ــم هدایای ــا تقدی ــان ب بررســی مشــکالت معیشــتی و جســمانی آن
تشــکر بــه عمــل آوردنــد و همچنیــن در اقدامــی دیگــر در مورخــه 99/5/25 بــه مناســبت 
ــون در بیمارســتان 523  ــا حضــور مســئولین کان ــم از بازنشســتگان مراســمی ب روز تکری

ــه عمــل آمــد.  ــا اهــداء هدایایــی از تعــدادی از بازنشســتگان تجلیــل و قدردانــی الزم ب برگــزار و ب
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کانون بازنشستگان استان اصفهان )اصفهان(

دیدار
در ادامــه اجــرای برنامــه هــای خدمــات رفاهــی، مســئولین کانونهــای ذی ربــط اســتان اصفهــان در ســه ماهــه دوم ســال جــاری 
بــا تعامــل بــه عمــل آمــده بــا ریاســت محتــرم اداره بازنشســتگی نیروهــای مســلح اســتان، از 120 نفــر بازنشســته گرانقــدر عضــو 
کانــون بشــرح ذیــل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجوئــی و بررســی مشــکالت معیشــتی، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود بــه ایــن عزیــزان 

ــاء گردید. اعط
1-کانون اصفهان 81 دیدار 

2- کانون شاهین شهر 18 دیدار 
3-کانون شهرضا 9 دیدار 
4-کانون کاشان 7 دیدار 

5- کانون گلپایگان 5 دیدار

اقدامات
اهم اقدامات کانون آجا )شهرستان اصفهان(

ــن اســالمی  ــه میه ــالروز ورود آزادگان ب ــه مناســبت س 1-ب
مســئولین کانــون از 5 نفــر پیشکســوت آزاده در منــزل 
دیــدار و سرکشــی نمــوده و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدیــه از 

ــد. ــه عمــل آوردن ــی ب ــان قدردان خدمــات آن

ــس  ــان رئی ــعید قرب ــد س ــت عی ــبت بزرگداش ــه مناس 2-ب
کانــون بــه عنــوان مدعــو از طــرف فرمانــده گــروه 55 
توپخانــه اصفهــان در تاریــخ 99/5/9 در ســالن آمفــی تئاتــر 
ــاع  ــال دف ــت س ــوص هش ــاند و در خص ــم رس ــور به حض
مقــدس و فعالیتهــای کانــون بــه ایــراد ســخنرانی پرداختــه 
ــی  ــته هدایای ــزان بازنشس ــر از عزی ــه 20 نف ــه ب و در خاتم

ــد. ــم نمودن تقدی

3- بــه مناســبت روز بزرگداشــت پزشــک و همچنیــن ارج نهــادن بــه زحمــات و تــالش مدافعــان ســالمت رئیــس کانــون از تاریخ 
99/6/1 از بیمارســتان منطقــه 577 اصفهــان و کلینیــک فجــر دیــدار و بــا اهــداء گل از زحمــات ایــن عزیــزان تقدیــر نمودنــد. 
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کانون بازنشستگان استان اردبیل 

دیدار از آزادگان
بــه مناســبت ســالروز ورود آزادگان بــه میهــن اســالمی و بزرگداشــت روز خانــواده و تکریــم از بازنشســتگان مســئولین کانــون آجــا 
اردبیــل در تاریــخ 99/5/26 در معیــت امیــر ســرتیپ ســلیمانیان فرماندهــی محتــرم تیــپ 40 پیــاده هجومــی نزاجــا بــه همــراه 
روســای دوائــر از چهــار خانــواده آزاده و ســه خانــواده بازنشســته عضــو کانــون دیــدار نمــوده و بــه رســم یــاد بــود هدایایــی بــه ایــن 

عزیــزان اهــداء نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان بوشهر )بوشهر(

دیدار
بــه مناســبت دهــه امامــت و والیــت مســئولین کانــون شهرســتان بوشــهر در تاریــخ 99/5/8 در معیــت فرماندهــی ارشــد نظامــی 
آجــا و مدیریــت محتــرم ســاتا و ســابا بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از 2 خانــواده بازنشســته نهاجــا در منــزل دیــدار نمــوده، 

و بــه رســم یــاد بــود هدایایــی بــه ایشــان تقدیــم نمودنــد. 
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کانون بازنشستگان بندرانزلی

دیدار 
ــا  ــون آج ــس کان ــزز، رئی ــوتان مع ــه پیشکس ــاء روحی ــتای ارتق در راس
شهرســتان بندرانزلــی بــه اتفــاق تعــدادی از مســئولین کانــون از تاریــخ 
99/4/28 الــی 99/5/13 از 31 نفــر پیشکســوت عضــو کانــون در منــزل 
دیــدار نمــوده، ضمــن دلجوئــی و بررســی مشــکالت آنــان یــک بســته 
پــک بهداشــتی و همچنیــن یــک فقــره حوالــه نقــدی و لــوح تقدیــر بــه 

ایــن عزیــزان تقدیــم نمودنــد. 

کانون بازنشستگان بومهن

تجلیل از آزادگان
بــه مناســبت ســالروز ورود آزادگان بــه میهــن اســالمی رئیــس کانــون 
ــر از  ــوت از 5 نف ــا دع ــخ 99/5/25 ب ــن در تاری ــتان بومه ــا شهرس آج
عزیــزان آزاده مراســمی در کانــون موصــوف برگــزار و بــا اهــداء هدایایی 

از ایشــان تقدیــر و تشــکر نمودنــد. 

کانون بازنشستگان استان تهران )تهران(

جلسه هم اندیشی
امیــر ســرتیپ محبــی راد ریاســت محتــرم کانــون آجــا در مورخــه 99/5/28 
بنــا بــه درخواســت اعضــاء مجمــع کانــون در محــل ســرای شایســتگان حضــور 
بهــم رســانده و در خصــوص ارائــه خدمــات رفاهــی، تســهیالت وام و اجرائــی 
ــه  ــاری )ک ــال ج ــاه س ــر م ــوق بازنشســتگان در مه شــدن همسانســازی حق
ــر  ــش امی ــده کل ارت ــژه فرمان ــه وی ــی مســئولین و ب ــت عال ــالش و هم ــا ت ب
سرلشــکر موســوی انجــام و بــه نتیجــه رســید( بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد 
ــاری  ــرخ انص ــادار دوم ب ف ــر دری ــران امی ــون ته ــس کان ــه رئی و در خاتم
ــالش بیشــتر در  ــات رفاهــی و ت ــی در راســتای کیفیــت بخشــی خدم مطالب

ــد. ــان نمودن ــع بی ــه اعضــاء مجم ــدی پیشکســوتان ب جهــت رضایت من

اقدامات
ــرم  ــر کل محت ــور مدی ــا حض ــخ 99/5/21 ب ــی در تاری ــم اندیش ــه ه 1-جلس

اداره بازنشســتگی اســتان تهــران و شــرکت روســای کانونهــای اســتان تهــران بــه منظــور حمایــت مالــی و تامیــن هزینــه هــای 
درمانــی 57 نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر کــه دارای بیماری هــای خــاص و صعــب العــالج میباشــند، در کانــون تهــران برگــزار و 

مقــرر گردیــد بــه مــدت ســه مــاه الــی یکســال مبالغــی بــه حســاب آنــان واریــز گــردد.
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کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی )بیرجند(

دیدار و سرکشی
رئیــس کانــون آجــا شهرســتان بیرجنــد در مورخــه 99/5/5 در 
معیــت مدیــر کل محتــرم ســازمان تامیــن اجتماعــی نیروهــای 
مســلح و مدیــر کل حفــظ آثــار ارزشــهای دفــاع مقدس اســتان 
از 7 نفــر ســرباز ایثارگــر آجــا کــه در دوران دفــاع مقــدس 26 
مــاه در منطقــه عملیاتــی حضــور داشــتند دیــدار و بــا اهــدای 
لــوح تقدیــر، شــیرینی و کارت هدیــه از آنــان تقدیــر بــه عمــل 

آوردند. 

دیدار و سرکشی
بــه مناســبت روز خانــواده و تکریــم از بازنشســتگان رئیــس کانــون بــه اتفــاق مدیــر محتــرم بازنشســتگی اســتان )جنــاب ســرهنگ 
جعفــری( از چهــار نفــر مســتمری بگیــران عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجوئــی و بررســی مشــکالت معیشــتی 
ــر محمــود محمــودی ارشــد نظامــی آجــا و  ــر ســرتیپ دکت ــن امی ــد و همچنی ــی نمودن ــان قدردان ــه از آن ــا اهــداء کادو و هدی ب
فرمانــده لشــکر 30 پیــاده بــه همــراه رئیــس بازرســی لشــکر در محــل کانــون حضــور بهــم رســانده و از کانــون بازدیــد نمودنــد.

2-برابــر هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده مســئولین کانــون تهــران از تاریــخ 99/5/13 الــی 99/5/15 بــه عنــوان نماینــده کانــون 
ــه  ــه همــراه رابطیــن مســتقر در بیمارســتانها و همچنیــن ب آجــا و ب
ــاب  ــران جن ــتان ته ــتگی اس ــرم اداره بازنشس ــر کل محت ــاق مدی اتف
ــی اداره  ــی سیاس ــس عقیدت ــی( و رئی ــی خالوی ــد )عل ــای کارمن آق
ــا  ــاران بازنشســته بســتری آج ــاری( از بیم ــا )علی ــاج آق موصــوف ح
در بیمارســتانهای )فجــر ، بعثــت، خانــواده ارتــش، 501 و گلســتان( 

ــد.  ــی نمودن ــان قدردان ــی از آن ــا اهــداء هدایای ــادت و ب عی
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تجلیل از آزادگان 
ــخ 99/5/27  ــورد در تاری ــتان بجن ــا شهرس ــون آج ــس کان رئی
جهــت تجلیــل از آزادگان ســرافراز در معیــت مدیــر کل محتــرم 
حفــظ آثــار نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس و مقامــات اســتانی 
ــدادی  ــانده و از تع ــم رس ــور به ــه حض ــام جمع ــر ام در دفت
از عزیــزان آزاده تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد و 
همچنیــن مراســم مشــابهی در تاریــخ 99/5/23 و 99/5/25 در 

ــد. ــزار گردی ــیروان برگ ــفراین و ش ــتانهای اس شهرس

کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی )بجنورد(

دیدار در منزل
رئیــس کانــون آجــا شهرســتان بجنــورد در تاریــخ 99/5/11 
ــی ن.م  ــن اجتماع ــرم اداره کل تامی ــر محت ــاق مدی ــه اتف ب
ــتان  ــدر در شهرس ــوت گرانق ــر پیشکس ــک نف ــتان از ی اس
شــیروان در منــزل دیــدار و ضمــن دلجوئــی و بررســی 
ــه وی  ــی ب ــود هدایای ــاد ب ــم ی ــه رس ــرده ب ــکالت نامب مش

ــد.  ــم نمودن تقدی
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کانون بازنشستگان خوی

دیدار
مســئولین کانــون بــه مناســبت روز پزشــک در تاریــخ 99/6/1 از مســئولین محتــرم علــوم پزشــکی شهرســتان خــوی کــه در ایــام 

اوج شــیوع کرونــا همیــاری ســازنده ای بــا کانــون موصــوف داشــته قدردانــی نمودنــد.
1-حضور در بیمارستان مختص بیماران کرونایی و ابالغ پیام قدردانی امیر ریاست محترم کانون آجا سرتیپ محبی راد

ــتریهای  ــوص بس ــو مخص ــی ی ــاق آی س ــاء ات ــا اعض ــدار ب 2-دی
ــی کرونای

3-اهداء گل و تقدیر نامه به کادر درمانی 
4-اهــداء لــوح تقدیــر بــه رئیــس بیمارســتان و پزشــکان و 

ــو ــی ی ــاق آی س ــتاران ات پرس
ــق  ــداکار طب ــر از پرســتاران ف ــه 5 نف ــدی ب ــه نق ــداء حوال 5-اه

ــتان  ــر ریاســت بیمارس نظ
6- حضــور در محــل کار رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی 

شهرســتان و اهــداء لــوح تقدیــر بــه ایشــان

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی )تربت حیدریه(

مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان
ــواده و تکریــم بازنشســتگان مراســمی در تاریــخ  ــه کشــور و همچنیــن گرامیداشــت روز خان ــه مناســبت ســالروز ورود آزادگان ب ب
ــر تیــپ مذکــور و  ــا حضــور روســای دوای ــه ب ــت حیدری ــرم تیــپ 177 شهرســتان ترب ــر فرماندهــی محت 99/5/27 در محــل دفت

رئیــس کانــون تربــت حیدریــه برگــزار گردیــد.
در ایــن مراســم پــس از عــرض خیرمقــدم ریاســت کانــون موصــوف امیــر ســرتیپ 2 ضرغــام مــرادی فرماندهــی محتــرم تیــپ 177 
بــه ایــراد ســخنرانی پرداختــه و ایــام پربرکــت روز خانــواده و تکریــم بازنشســتگان را بــه حضــار تبریــک گفتنــد و در پایــان بــه چهار 
نفــر آزاده ســرافراز هدایایــی تقدیــم نمودنــد و همچنیــن در اقدامــی دیگــر در همیــن راســتا حــاج آقــا غالمــی ریاســت محتــرم 
عقیدتــی سیاســی تیــپ 177 در محــل کانــون شهرســتان تربــت حیدریــه حضــور بهــم رســانده و بــا تبریــک روز خانــواده و تکریــم 

بازنشســتگان از کلیــه عوامــل کانــون تشــکر و قدردانــی بــه عمــل آمــد. 
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کانون بازنشستگان استان خوزستان )اهواز( 
دیدار

ــر  ــون آجــا شهرســتان اهــواز در مــرداد مــاه ســال جــاری در معیــت مدی رئیــس کان
ــون  ــدادی از معســرین بازنشســته عضــو کان ــا تع ــرم اداره بازنشســتگی اســتان ب محت
دیــدار نمــوده، ضمــن دلجوئــی و بررســی مشــکالت معیشــتی هدایایــی بــه آنــان اهــداء 

نمودنــد.
همچنیــن در اقدامــی دیگــر مســئولین کانــون در ایــام تعطیلــی و پیشــگیری از شــیوع 
ویــروس کرونــا را بــه فرصــت تبدیــل و کلیــه تجهیــزات کانــون را بازســازی تعویــض 

و تعمیــر نمــوده اســت. 

کانون بازنشستگان دزفول

دیدار و سرکشی
پیــرو سلســله برنامــه هــای خدماتــی و رفاهــی، رئیــس کانــون 
ــتمری  ــته، مس ــر بازنشس ــاری از 5 نف ــال ج ــاه س ــرداد م در م
ــکر از  ــر و تش ــن تقدی ــوده، ضم ــدار نم ــون دی ــو کان ــر عض بگی
آنــان یــک فقــره حوالــه نقــدی و یــک پــک بهداشــتی بــه ایــن 

ــد.  ــم نمودن ــزان تقدی عزی

کانون بازنشستگان سراب

دیدار
مســئولین کانــون آجــا شهرســتان ســراب در تاریــخ 
ــده  ــلیمانیان فرمان ــرتیپ س ــر س ــت امی 99/5/21 در معی
ــر  ــای دوای ــراه روس ــه هم ــی ب ــرک هجوم ــپ 40 متح تی
)ریاســت عقیدتــی، بازرســی و ریاســت رکــن یکــم( از 3 نفر 
بازنشســته عضــو کانــون دیــدار نمــوده، ضمــن دلجوئــی و 
بررســی مشــکالت معیشــتی آنــان هدایایــی از طــرف تیــپ 

ــد.  ــم گردی ــزان تقدی ــن عزی ــه ای ــون ب موصــوف و کان
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کانون بازنشستگان استان سمنان )سمنان(

دیدار و سرکشی
ــور  ــت ام ــی و معاون ــات درمان ــت خدم ــر کل و معاون ــاق مدی ــه اتف ــخ 99/5/13 ب ــون آجــا شهرســتان ســمنان در تاری رئیــس کان
ــان اهــداء  ــه آن ــی ب ــزان هدایای ــن عزی ــی از ای ــدار و جهــت قدردان ــون دی ــر پیشکســوت عضــو کان ــار نف بازنشســتگی ســاتا از چه

ــد.  نمودن
و همچنیــن در اقدامــی دیگــر مســئولین کانــون بــه مناســبت گرامیداشــت چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس در مورخــه 99/6/4 
در جلســه ای کــه بــا حضــور رئیــس بنیــاد شــهید اســتان مدیــر حفــظ آثــار نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس نماینــده اســتانداری 
روســای کانونهــا نیروهــای مســلح و نماینــدگان کــه از جهــاد ســازندگی اســتان در محــل بنیــاد شــهید برگــزار شــده بــود شــرکت 

و در خصــوص بهــره منــدی از فضــای مجــازی و امکانــات صــدا و ســیما اســتان ســمنان بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد. 

کانون بازنشستگان شاهرود

اهداء خون
ــالمی و  ــن اس ــه میه ــالروز ورود آزادگان ب ــبت س ــه مناس ب
ــدر  ــتگان گرانق ــدادی از بازنشس ــزان تع ــن عزی ــل از ای تجلی
عضــو ایــن کانــون در رزمایــش سراســری اهــداء خــون جهــت 
ــداء  ــه اه ــبت ب ــرکت و نس ــی ش ــاران کرونای ــه بیم ــک ب کم
خــون خــود ســالمتی را بــه هموطنــان بــه ارمغــان بیاورنــد.  

کانون بازنشستگان استان فارس )شیراز(

اقدامات 
اهم اقدامات مسئولین کانون آجا شهرستان شیراز در تیر و مرداد ماه سال جاری:

1-دیــدار بــا امیــر ســرتیپ دوم پزشــک بازنشســته محمــود تابنده از موسســین بیمارســتان 
تخصصــی و فــوق تخصصــی قلــب کوثــر و ریاســت آن بیمارســتان در مورخــه 99/5/4 کــه 

بــا اهــداء لــوح تقدیــر از ایشــان قدردانــی بــه عمــل آمــد.
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کانون بازنشستگان استان قم 

دیدار
مســئولین کانــون آجــا شهرســتان قــم در تاریــخ 99/4/31 از چهار 

ــون  ــو کان ــته عض ــر بازنشس نف
دیــدار نمــوده، ضمــن دلجوئــی 
مشــکالت  بــه  رســیدگی  و 
ــه  ــی ب ــان، هدایای ــتی آن معیش
رســم یــاد بــود بــه ایشــان 

تقدیــم نمودنــد. 

2-شــرکت در مراســم ســالروز شــهادت سرلشــکر خلبــان عبــاس دوران قهرمــان ملــی و اســطوره ای و رکــورد دار پرواز هــای جنگــی 
در مورخــه 99/4/3 بــا حضــور امــام جمعــه، فرماندهــان نظامــی و انتظامــی مســئولین اســتانی و جمعــی از پیشکســوتان آجــا در 

تــاالر پارســی.

3-شــرکت در مراســم افتتــاح مــوزه دفــاع مقــدس در مورخــه 99/5/7 بــا حضــور فرماندهــان نظامــی و انتظامــی و مســئولین اســتان 
کــه توســط جنــاب آقــای دکتــر نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور افتتــاح گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان قزوین 

اقدامات
اهم اقدامات کانون آجا شهرستان قزوین 

1-در مورخــه 99/5/2 بــه مناســبت روز خبرنــگار از خبرنــگار خبرگــزاری هفتــه نامــه قزویــن ســرکار خانــم رحمانــی کــه همــکاری 
صمیمانــه ای بــا کانــون قزویــن در رابطــه بــا ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت و رشــادتهای پیشکســوتان ارتــش ج.ا.ا در طــول دوران 
ــاع  ــار و نشــر ارزش هــای دف ــاد حفــظ آث ــر کل بنی ــری مدی ــر ســرتیپ دوم پی ــد در معیــت امی ــه عمــل آورده ان ــاع مقــدس ب دف

مقــدس قزویــن بــا اهــداء هدیــه از وی تقدیــر بــه عمــل آمــد.

2- شــرکت در جلســه ویدئــو کنفرانــس مورخــه 99/5/26 در محــل اداره بازنشســتگی نیروهــای مســلح اســتان قزویــن بــا شــرکت 
روســای کانونهــای آجــا، ســپاه، ناجــا، وداجــا( و بــا حضــور ریاســت محتــرم ســازمان بازنشســتگی ن.م ســردار گــودرزی و انجــام بحث 

و تبــادل نظــر در خصــوص مشــکالت مســکن، نحــوه پرداخــت وام ودیعــه مســکن و... ســایر موضوعــات مرتبــط بــا بازنشســتگان.

ــتیمتر،  ــس اس ــکی پال ــرفته پزش ــتگاههای پیش ــون از دس ــا در کان ــروس کرون ــار وی ــیوع و انتش ــری از ش ــور جلوگی ــه منظ 3- ب
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــال م ــنج دیجیت ــار س ــرو فش ــتات ترمومت ترموس

مراسم تجلیل از آزادگان - اهداء خون
بــه مناســبت ســالروز ورود آزادگان بــه میهــن اســالمی در تاریــخ 99/5/28 
امیــر ســرتیپ اســدی فرماندهــی محتــرم ارشــد نظامــی آجــا اســتان قــم با 
دعــوت از تعــدادی از آزادگان ســرافراز و ریاســت محتــرم کانــون و ریاســت 
ــی حضــرت  ــد هوائ ــگاه پدافن ــات پای ــی سیاســی و حفاظــت اطالع عقیدت
ــی از  ــداء هدایای ــا اه ــه و ب ــور یافت ــد حض ــگان پدافن ــه )س( در ی معصوم
ایــن عزیــزان قدردانــی الزم بــه عمــل آوردنــد. همچنیــن در اقدامــی دیگــر 
مســئولین کانــون بــه همــراه تعــدادی از پیشکســوتان آجــا و بســیج جهــاد 
و شــهادت در معیــت امیــر ســرتیپ اســدی در مورخــه 99/5/25 در مراکــز 

انتقــال اهــداء خــون بــرای ســالمتی هموطنــان و جامعــه در ایــن همایــش سراســری شــرکت نمودنــد.
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کانون بازنشستگان استان کردستان )سنندج(

اقدامات
اهم اقدامات مسئولین کانون آجا شهرستان سنندج در مرداد و شهریور سال جاری 

1-در تاریــخ 99/6/1 رئیــس کانــون در معیــت ریاســت محتــرم ســازمان تامیــن اجتماعــی ن . م از 1 نفــر بیمــار بازنشســته آجــا 
ــدی از وی  ــه نق ــداء کادو و هدی ــا اه ــدار و ب ــزل دی در من

ــد. ــه عمــل آوردن ــی ب قدردان
ــون  ــه مناســبت عیــد غدیرخــم نماینــدگان ســاتا و کان 2-ب
موصــوف در تاریــخ 99/5/15 از یــک نفــر ســادات بازنشســته 
آجــا در منــزل دیــدار و بــه رســم یــاد بــود هدایایــی بــه وی 

تقدیــم نمودنــد.
3-بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه والیــت و امامــت رئیــس 
کانــون در تاریــخ 99/5/14 جهــت عــرض تبریــک بــه همــراه 
ریاســت ســاتا و جمعــی از کارکنــان وزارت دفــاع بــا نماینــده 
ولــی فقیــه و نماینــده مجلــس خبــرگان رهبــری در اســتان 

دیــدار نمودنــد.
ــا همیــاری امیــر ســرتیپ دوم حســینی فرمانــده محتــرم گــروه 33 توپخانــه ســنندج از  4-بــه مناســبت عیــد ســعید قربــان و ب
محــل دامــداری جهــاد خودکفایــی مقــدار 100 کیلوگــرم گوشــت گــرم دریافــت و بــه 50 نفــر از بازنشســتگان و مســتمری بگیــران 

متقاضــی تحویــل گردیــد. 

تجلیل از آزادگان
بــه مناســبت ســالروز ورود آزادگان ســرافراز بــه میهــن اســالمی، امیــر فرماندهــی محتــرم ق ع ل 28 پ کردســتان )ســرتیپ دوم 
اثنــی عشــریه( برابــر هماهنگــی کانــون بازنشســتگان آجــا ســنندج از 15 نفــر آزاده دوران دفــاع مقــدس دعــوت و بــا اهــداء لــوح 

تقدیــر و کارت هدیــه از آنــان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.اشایستگان رویدادها
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کانون بازنشستگان استان کرمانشاه

اقدامات
ــاه در  ــتان کرمانش ــتگان شهرس ــون بازنشس ــات کان ــم اقدام اه

ــاری: ــال ج ــاه س ــرداد م م
1-همزمــان بــا ســالروز ورود آزادگان بــه میهن اســالمی مســئول 
روابــط عمومــی کانــون بــا 4 نفــر از آزادگان گرانقــدر بازنشســته 
ــده  ــوی زن ــرا( گفتگ ــادل اس ــل تب ــروی )مح ــرز خس ــا در م آج

تلویزیونــی برقــرار نمــوده اســت.
2-بــه مناســبت عیــد ســعید غدیــر خــم رئیــس کانــون بــه اتفاق 
ــر محتــرم ســازمان تامیــن  ــر کل ســاتا و مدی دکتــر آزادی مدی
اجتماعــی آقــای مرزوعیــان ریاســت محتــرم اداره بازنشســتگی 

و حــاج آقــا صفــری رئیــس عقیدتــی سیاســی وزارت دفــاع در غــرب از 20 نفــر بازنشســته دیــدار نمــوده، و بــه رســم یــاد بــود 
هدایایــی بــه ایشــان اهــداء نمودنــد.

ــا حضــور فرماندهــان  ــان جلســه ای ب ــواده هــای آن ــم ، از بازنشســتگان و خان ــه مناســبت ســالروز تکری ــخ 99/5/25 ب 3- در تاری
محتــرم غــرب برگــزار گردیــد. 

ــریال ن خ  ــازی در س ــل از وی در ب ــت تجلی ــوت و جه ــی دع ــاله وروای ــا )ماش ــد آج ــته هنرمن ــخ 99/5/14 از بازنشس 4-در تاری
ــم ایشــان شــد. ــی تقدی هدایای

ــا مدیــر کل صــدا و ســیما مرکــز و معــاون اطالعــات  ــون موصــوف ب ــگار مســئول روابــط عمومــی کان ــه مناســبت روز خبرن 5- ب
ــه عمــل آمــد. اخبــار دیــدار و در خصــوص پخــش مســتندهای از پیشکســوتان عرصــه پیــکار تبــادل نظــر ب

6- در تاریــخ 99/5/29 امیــر ســرتیپ ســبزی فرمانــده محتــرم لشــکر 81 زرهــی کرمانشــاه در کانــون حضــور بهــم رســانده و از 7 
نفــر کــه اخیــرا بازنشســته شــده بودنــد تجلیــل نمودنــد.

7-بــه مناســبت ســالروز ورود آزادگان بــه کشــور از ســرهنگ دوم ب آزاده ســرهنگ دوم مرتضــی فالحــی کــه دو ســال تمــام در 
اســارت رژیــم بعثــی بــود تجلیــل بــه عمــل آمــد. 
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کانون بازنشستگان استان کرمان )کرمان( 

اقدامات انجام شده در مقابله با ویروس کرونا - دیدار و خدمات
اهــم اقدامــات کانــون بازنشســتگان آجــا شهرســتان کرمــان از شــروع ویــروس کرونــا تاکنــون و ســایر اقدامــات بشــرح ذیــل بــه 

انجــام رســیده اســت.
1-دریافت 100 بسته محلول ضدعفونی و ماسک اهدایی ف آماد و پش منطقه و توزیع بین ارباب رجوع به کانون.

2-ضدعفونی روزانه اماکن و تجهیزات کانون.
3-ضدعفونی نمودن دست مراجعه کنندگان هنگام ورود به ساختمان کانون و واگذاری ماسک به افراد بدون ماسک.

4-در اختیــار گذاشــتن دســتکش و ماســک جهــت کارکنــان کانــون و همچنیــن 10 عــدد پــک بهداشــتی اهدایــی آمــاد و پــش 
بــرای کارکنــان پایــور و وظیفــه قســمت اداری کانــون.

5-دریافت 250 عدد محلول ضدعفونی جیبی دست اهدایی آماد و پش پایور و توزیع آنها بین مراجعه کنندگان.
6- توصیه به رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی هنگام مراجعه اعضاء به کانون جهت انجام امور اداری.

7-اطــالع رســانی پیامکــی بــه اعضــاء و توصیــه بــه حضــور در منــزل و ترغیــب اعضــاء بــرای انجــام امــور اداری بــه اســتفاده از تلفن، 
ســامانه پیامکــی و پیــام رســان ســروش بــرای ارتبــاط بــا کانون.

8-دیدار از 10 نفر پیشکسوت در منزل و همچنین عیادت از 15 نفر بیمار با رعایت پروتکل های بهداشتی.
9- دلجوئــی از 2 نفــر از پیشکســوتان کــه همســران خــود را براثــر ابتــال بــه بیمــاری کرونــا از دســت داده انــد و راهنمایــی آنهــا 

در راســتای دریافــت بیمــه عمــر و وام قــرض الحســنه ده میلیــون تومــان ســاتا.
10- دریافت اعتبار برای اعطاء وام 20 میلیون تومان جعاله به اعضاء از ساتا.

کانون بازنشستگان استان گیان )رشت(

جلسه هم اندیشی
بــا دعــوت رئیــس کانــون آجــا )رشــت( و بــه منظــور 
ــا  ــط ب ــکاالت مرتب ــع اش ــات، رف ــه مکاتب ــنایی و توجی آش
امــور پیشکســوتان از قبیــل خدمــات درمانــی و بیمــه هــای 
ــه  ــوزی...( در مورخ ــش س ــرمایه و آت ــر و س ــی، عم )درمان
99/5/8، مدیــر محتــرم ارشــد بازنشســتگی ن.م اســتان 
ــات  ــرم خدم ــر محت ــینی، مدی ــای حس ــاب آق ــالن جن گی
درمانــی آقــای دکتــر ســلیمانپور کارشــناس ارشــد خدمــات 
ــر  ــرم بیمــه کوث ــر محت ــی و مدی ــای احمــد جان ــی آق درمان
مهنــدس مــوذن چــی جهــت شــرکت در جلســه هم اندیشــی 
ــانید  ــم رس ــا رشــت حضــور به ــون بازنشســتگان آج در کان

ضمــن بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون مســایل مطروحــه بــه ســواالت روســای کانونهــا پاســخ دادنــد در جلســه هــم اندیشــی کلیــه 
ــتند. ــرکت داش ــز ش ــتان نی ــه اس ــای تابع ــای کانونه روس

همچنیــن در اقدامــی دیگــر روســای کانونهــای رشــت و انزلــی در تاریــخ 99/5/5 و 99/5/9 جهــت عــرض تقدیــر و تشــکر از امیــر 
ــادار دوم شــفقت رودســری فرماندهــی  ــادار دوم طاهــری فرماندهــی محتــرم ارشــد نظامــی آجــا اســتان گیــالن و امیــر دری دری
محتــرم آمــوزش تخصصهــای دریایــی در دفتــر ایشــان حضــور بهــم رســانده و از مســاعدتهای آنــان بــه کانــون مخصوصــً در دوران 

شــیوع کرونــا بــه وابســتگان قدردانــی نمودنــد. 

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.اشایستگان رویدادها
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دیدار
بــه مناســبت عیــد ســعید غدیــر خــم و در راســتای تجلیــل و تکریــم از پیشکســوتان دارای بیمــاری هــای صعــب العــالج مســئولین 
کانــون موصــوف در معیــت فرماندهــی محتــرم آمــوزش تخصصهــای دریایــی امیــر دریــادار 2 شــفقت رودســر، ریاســت عقیدتــی، 
حفــا و نیــروی انســانی نیــروی دریایــی از 5 نفــر بازنشســته در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجوئــی و بررســی مشــکالت معیشــتی 

و درمانــی هدایایــی بــه ایــن عزیــزان تقدیــم نمودنــد. 

دیدار
معاونــت محتــرم هماهنــگ کننــده کانــون بازنشســتگان آجــا جنــاب ســرهنگ دکتــر احمــدی نــژاد در تاریــخ 99/5/27 بــه همــراه 
معاونــت توانمندســازی جنــاب ســرهنگ ب وحیدپــور و مســئول دفتــر ارتبــاط مردمــی جنــاب ســامانی جهــت بازدیــد از پــروژه 
مســکن مــورد نظــر جهــت بازنشســتگان از مســکن مهــر رشــت و همچنیــن بازدیــد از کانــون وارد اســتان گیــالن شــدند و ضمــن 
دیــدار بــا تعــدادی از بازنشســتگان رهنمــود الزم را جهــت خدمــات رســانی بیشــتر اعــالم فرمودنــد. همچنیــن در اقدامــی دیگــر 

رئیــس کانــون در معیــت مدیریــت محترم ارشــد اداره بازنشســتگی 
نیروهــای مســلح در تاریــخ 99/6/1 از 8 نفــر بازنشســته دیــدار و بــا 

تقدیــم حوالــه نقــدی از آنــان قدردانــی الزم بــه عمــل آمــد. 
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کانون بازنشستگان استان گلستان )گرگان(

خرید گوسفند قربانی
بــه مناســبت گرامیداشــت عیــد ســعید قربــان کانــون شهرســتان گــرگان 
جهــت کمــک بــه تامیــن آســان هزینــه خریــد گوســفند قربانــی نســبت 
بــه خریــد 241 راس گوســفند بصــورت 500/000 تومــان پیــش پرداخت 
و مابقــی طــی 5 قســط جهــت کســر از حقــوق آنــان اقــدام نمــوده اســت.

کانون بازنشستگان استان مازندران )ساری(

کمیسیون حمایتی
ــا  ــون آج ــئولین کان ــده مس ــل آم ــه عم ــای ب ــی هماهنگی ه ط
ــای  ــه در تاریخه ــی ک ــیون حمایت ــاری در کمیس ــتان س شهرس
99/4/16 و 99/5/15 جهــت 13 نفــر از بازنشســتگان عضــو 
ــکیل  ــتان تش ــلح اس ــای مس ــتگی نیروه ــون در اداره بازنشس کان
ــتی و  ــکالت معیش ــه مش ــه ب ــا توج ــوده و ب ــرکت نم ــد ش گردی
ــان  ــا پای ــه ت ــد ماهیان ــرر گردی ــورد نظــر، مق ــزان م ــی عزی درمان

ــردد.  ــز گ ــان واری ــاب آن ــه حس ــی ب ــاری مبالغ ــال ج س

کانون بازنشستگان مرند و حومه

دیدار
مســئولین کانــون آجــا شهرســتان مرنــد در تاریــخ 
99/5/27 در معیــت جنــاب ســرهنگ اســد خبــازی 
فرماندهــی محتــرم تیــپ 121 احتیــاط پایــه نزاجــا 
ــان دوم محمــد  ــرم مرحــوم گروهب ــواده محت از خان
باقــر ســتاری در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن 
دلجوئــی و رســیدگی بــه مشــکالت معیشــتی آنــان 
هدایایــی بــه رســم یــاد بــود بــه آن خانــواده تقدیــم 

ــد.  نمودن

ماقات با فرماندار مرند و تبریک هفته دولت
بــه مناســبت هفتــه دولــت رئیــس کانــون آجــا شهرســتان مرنــد در مورخــه 99/6/3 بــه اتفــاق روســای کانونهــای ســپاه و ناجــا در 
فرمانــداری شهرســتان مرنــد حضــور بهــم رســانده و بــا دکتــر داوود گرشاســبی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان مرنــد 
دیــدار و هفتــه دولــت را تبریــک و تهنیــت گفتنــد. در ایــن دیــدار رئیــس کانــون آجــا شهرســتان مرنــد )جنــاب ســرهنگ ب جــواد 
فرقانــی( اظهــار داشــتند هفتــه دولــت فرصــت مناســبی بــرای تجدیــد میثــاق مدیــران بــا آرمانهــای امــام راحــل )ره( و بیعــت 
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بــا رهبــر کبیــر انقــالب اســالمی مدظله العالــی و 
شــهدای دولــت، رجایــی و باهنــر مــی باشــد و فرصــت 
خدمتگــزاری بیــش از پیــش را نصیبمــان مــی نمایــد 
و در ادامــه معــاون اســتاندار و فرمانــدار مرنــد در 
خصــوص حفــظ شــان و جایــگاه معنــوی بازنشســتگان 
در جامعــه و رســیدگی بــه نیــاز آنــان و گاهــی نشســت 

بــا ایشــان بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد. 

کانون بازنشستگان مراغه

اقدامات
اهم اقدامات کانون در مرداد ماه سال جاری: 

1-بــه مناســبت ســالروز ورود آزادگان بــه میهــن 
اســالمی و بزرگداشــت روز تکریــم در تاریــخ 99/5/28 
بــا تعامــل مدیــر کل ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ســرهنگ لطفــی و جنــاب آقــای احمــدی از 37 نفــر 
ــره  ــک فق ــدار نمــوده و ی ــاز و ایثارگــر دی آزاده و جانب

ــد.  ــم گردی ــان تقدی ــه آن ــدی ب ــه نق حوال

2-در تاریــخ 99/5/29 مســئولین کانــون موصــوف 
ــر فرماندهــی محتــرم  ــه اتفــاق امی ــر هماهنگــی ب براب
ــر  ــرتیپ جعف ــمالغرب س ــه ای ش ــش منطق ــاد و پ آم

ــد. ــم گردی ــه وی تقدی ــی ب ــود هدایای ــاد ب ــم ی ــه رس ــدار و ب ــر آزاده دی ــک نف ــور از ی رضاپ
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3- در تاریــخ 99/5/26 رئیــس کانــون در معیــت امیــر ســرتیپ صــادق نــوری فرماندهــی محتــرم گــروه 11 توپخانــه بــه همــراه 
روســای دوائــر گــروه مذکــور از 3 نفــر آزاده دیــدار نمــوده ضمــن دلجوئــی هدایایــی بــه ایــن عزیــزان تقدیــم نمودنــد. همچنیــن در 
اقدامــی دیگــر در تاریــخ 99/6/3 مســئولین کانــون بــه اتفــاق امیــر ســرتیپ صــادق نــوری از ســرهنگ بازنشســته کریــم ســلیمی 

در منــزل دیــدار نمــوده و بــه رســم یــاد بــود هدایایــی تقدیــم وی گردیــد.

کانون بازنشستگان استان همدان 

افتتاح خانه امید - تقدیر از رئیس کانون
بــه مناســبت روز خانــواده و گرامیداشــت روز تکریــم از بازنشســتگان خانــه امیــد بازنشســتگان اســتان همــدان در مــرداد مــاه ســال 

جــاری بــا حضــور مقامــات سیاســی و امنیتــی و مدیــر کل محتــرم صنــدوق بازنشســتگی 
اســتان توســط ریاســت محتــرم کانــون موصــوف ســرتیپ دوم ب حســن خلیلــی پــرده 
بــرداری و رونمایــی شــد و همچنیــن در اقدامــی دیگــر بــه مناســبت روز صنعــت دفاعــی 
در جلســه ای بــا حضــور امیــر فرماندهــی ارشــد نظامــی آجا در منطقــه همــدان و نماینده 
وزیــر و مدیــر ارشــد وزارت دفــاع و ســایر مســئولین ســاتا در اســتان برگــزار و از زحمــات 
چندیــن ســاله ســرتیپ دوم حســن خلیلــی ریاســت محتــرم کانــون همــدان با اهــداء لوح 

تقدیــر تجلیــل بــه 
ــل آمد.  عم

کانون بازنشستگان یزد

دیدار و سرکشی
رئیــس کانــون آجا شهرســتان یــزد در تاریــخ 99/5/12 
در معیــت ریاســت محتــرم اداره بازنشســتگی نیروهای 
مســلح اســتان از تعــدادی از بازنشســتگان و مســتمری 
ــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در منــزل  بگیــران ب
دیــدار نمــوده و بــا اهــداء هدایایــی از آنــان تجلیــل بــه 

عمــل آوردنــد. 
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معمــوال« ورزش در خانــه میــان افــرادی کــه مشــغله زیــادی 
ــی را  ــای ورزش ــگاه ه ــور در باش ــت حض ــا فرص ــد و ی دارن
ندارنــد و از طــرف دیگــر بــه ســالمت عمومــی خــود اهمیــت 
مــی دهنــد طرفــدار زیــادی دارد. در ایــن مطلــب بــه ۵ دلیــل 

ــم. ــه اهمیــت دارد مــی پردازی کــه چــرا ورزش در خان

1-ورزش در خانه، صرفه جویی در هزینه

معمــوال »در بعضــی از مــاه هــای ســال کــه ترافیــک کاری و 
مشــغله کمتــری داریــد در باشــگاه هــای ورزشــی حضــور پیدا 
مــی کنیــد؛ امــا بعــد از آن کمتــر و کمتــر مــی شــود و رفتــه 
ــالن ورزشــی،  ــه س ــن ب ــرای رفت ــان ب ــردن زم ــدا ک ــه پی رفت
ظاهــرا« ســخت تــر مــی شــود. الزم نیســت بــرای روی فــرم 
بــودن بــدن خــود حتمــا عضــو باشــگاه هــای ورزشــی گــران 
قیمــت شــوید. در واقــع عضــو بــودن در باشــگاه بســیار خوب و 
مهــم اســت امــا وقتــی نتوانیــد بــه طــور مرتــب حضور داشــته 
باشــید، باشــگاه را فرامــوش کنیــد و در خانــه ورزش کنیــد. بــا 
ایــن وصــف ورزش در خانــه موجــب صرفــه جویــی در پــول و 

مصــرف بنزیــن مــی شــود.

2-صرفه جویی در زمان

ــت.  ــت اس ــی در وق ــه جوی ــه صرف ــت دوم ورزش در خان مزی

ــالن ورزش  ــه س ــود را ب ــما خ ــا ش ــد ت ــی کش ــول م ــدت ط ــه م چ
برســانید، لبــاس هــای خــود را عــوض کنیــد، تمریــن کنیــد، دوش 
بگیریــد، دوبــاره لبــاس خــود را عــوض کنیــد و بــه خانــه برگردیــد؟ 
خــوب ایــن بــرای شــما کــه وقــت کمــی در اختیــار داریــد مناســب 
نیســت، بــرای مثــال شــما مــی توانیــد، غــذا را در فــر قــرار دهیــد و 
تمریــن خــود را شــروع کنیــد و هنگامــی کــه ورزش شــما تمــام شــد، 
شــام شــما نیــز آمــاده خواهــد بــود. ایــن چیــزی اســت کــه مــا اســم 
آن را انجــام چنــد تکلیــف در بهتریــن حالــت آن مــی گذاریــم. زمــان 
ــواده  ــی صــرف دوســتان و خان ــه خوب ــوان ب ــی ت ــره شــده را م ذخی
خــود و یــا خوانــدن کتابــی کنیــد کــه معمــوال وقــت خوانــدن آن را 

نداشــتید.

3-مربی خود باشید

بعضــی از اشــخاص بــه دلیــل اعتمــاد بــه نفــس پایینــی کــه دارنــد، 
برایشــان خوشــایند نیســت کــه هنــگام ورزش کســی آنهــا را تماشــا 
ــا تمرینــات متنــوع ورزش در خانــه و یــا تناســب انــدام  کنــد! امــا ب
مــی توانیــد هــر تمریــن جدیــدی را بــا خیــال راحــت انجــام دهیــد، 
مــی توانیــد بــا هــر ســرعتی ورزش کنیــد، مــی توانیــد پــس از یــک 
تمریــن اینتــروال بــا شــدت بــاال روی زمیــن بــا صــورت قرمــز و عــرق 
کــرده دراز بکشــید بــدون اینکــه بــه ایــن فکــر کنیــد کــه دیگــران 
ــگام  ــد هن ــی توانی ــی م ــما حت ــه، ش ــد. در خان ــری می کنن ــه فک چ
ــی  ــه ی خــود از لحــاظ روان ــا انتخــاب موســیقی مــورد عالق ورزش ب

فایــده بیشــتری ببریــد.

4-با وزن بدن، نه با وزنه

تمرینــات بــا وزنــه، یــا بهتر اســت بگویم تمرینــات قدرتــی و مقاومتی، 
تأثیــر بســیاری بــر روی خــوش فرم شــدن بدن و تناســب انــدام دارد، 
امــا بــا یــک نــگاه بــه وســایل بدنســازی شــاید خــود را ناتــوان ببینیــد 
و یــا شــاید در منــزل فضــای بــرای جــای دادن آن نداشــته باشــید. 
ــن  ــا بهتری ــرای مبتدی ه ــدن ب ــا وزن ب ــازی ب ــرکات بدنس ــام ح انج
ــرار  ــدام ق ــب ان ــش تناس ــددی در بخ ــات متع ــت، تمرین ــه اس گزین

داده ایــم کــه مــی توانیــد از آن هــا اســتفاده کنیــد.

5-ورزش در خانه، هر وقت که شما بخواهید

ــی  ــما م ــت. ش ــاز اس ــه ب ــما همیش ــه ی ش ــی خان ــگاه ورزش باش
ــه  ــزی، خــود را ب ــه ری ــه برنام ــاز ب ــدون نی ــان و ب توانیــد در هــر زم
محیطــی کــه بــرای ورزش انتخــاب کــرده ایــد برســانید. هــر چنــد 
کــه همســایه ی شــما ممکــن اســت مخالــف کالس تناســب انــدام در 

ــدن باشــد. ــد موســیقی و پری ــا صــدای بلن نیمــه شــب ب

ورزش در خانه
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 شــیر زردچوبــه یکــی از نوشــیدنی هــای مفیــد و خوشــمزه در جهــان 
اســت کــه در ســالیان گذشــته بــرای درمــان بیمــاری هــای در هنــد 
از آن اســتفاده مــی شــده اســت. ایــن نوشــیدنی پــر فایــده مــی توانــد 
ــزا  ــرماخوردگی و آنفوالن ــل س ــی مث ــاری های ــر بیم ــما را در براب ش

محافظــت کنــد.
بــا مقــدار مــوادی کــه در ایــن دســتور قــرار گرفتــه اســت می توانیــد 
بــرای ۲ نفــر شــیر زردچوبــه تهیــه کنیــد. در صورتــی کــه می خواهیــد 
ــت  ــد کافیس ــه کنی ــه تهی ــیر زردچوب ــتری ش ــا بیش ــر ی ــدار کمت مق

مقــدار مــواد را ضــرب یــا تقســیم کنیــد. 

مواد الزم شیر زردچوبه

شیر بادام ۲ فنجان
پودر زنجبیل ۱ قاشق چایخوری
پودر زردچوبه ۱ قاشق چایخوری
پودر هل نصف قاشق چایخوری
عسل یا شکر ۲ قاشق چایخوری

طرز تهیه شیر زردچوبه

بــرای تهیــه شــیر زردچوبــه ابتــدا شــیر بــادام را در کاســه ای 
ــه آن  ــل را ب ــودر زنجبی ــه، پ ــودر زردچوب ــل، پ ــودر ه ــم و پ می ریزی
ــم و در  ــی کنی ــوط م ــم مخل ــا ه ــق ب ــا قاش ــم و ب ــه می کنی اضاف

شیشــه ای شــبیه بــه شیشــه شــیر مــی ریزیــم ســپس عســل 
ــم. ــی کنی ــه م ــه آن اضاف ــکر را ب ــا ش ی

در ادامــه درب شیشــه را محکــم مــی بندیــم و بــه مــدت ۲ 
دقیقــه شیشــه را مــداوم تــکان مــی دهیــم تــا مــواد کامــال با 
ــاز می کنیــم  ــوط شــوند. ســپس درب شیشــه را ب هــم مخل
و مــواد را از صافــی رد مــی کنیــم و شــیر زردچوبــه آمــاده 

شــده را در لیــوان مــی ریزیــم و نــوش جــان کنیــد.

خواص شیر زردچوبه

پیشگیری از سرماخوردگی و آنفوالنزا
اگــر جــزو افــرادی هســتید کــه خیلــی ســریع ســرما 
می خوریــد توصیــه مــا ایــن اســت کــه شــیر زردچوبــه را در 
رژیــم غذایــی خــود قــرار دهیــد. شــیر زردچوبــه بــه دلیــل 
ــتم  ــت سیس ــه تقوی ــد ب ــی توان ــیدان م ــی اکس ــود آنت وج
ــه  ــه در نتیج ــد ک ــایانی کن ــک ش ــما کم ــدن ش ــی ب ایمن
ــزا  ــرماخوردگی و آنفوالن ــه س ــال ب ــگیری از ابت ــث پیش باع

ــی شــود. م

تقویت و استحکام استخوان ها
ــیم  ــی کلس ــع غن ــه منب ــل اینک ــه دلی ــه ب ــیر زردچوب ش
اســت مــی توانــد باعــث تقویــت و محکــم شــدن اســتخوان 
ــن نوشــیدنی خوشــمزه  ــدن شــود. ضمــن اینکــه ای هــای ب
ــتخوانی  ــای اس ــاری ه ــگیری از بیم ــث پیش ــد باع می توان

ــود. ــز ش ــی اســتخوان نی ــل پوک مث

درمان سردرد
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــیر زردچوب ــواص ش ــر از خ ــی دیگ یک
ــن  ــد. ای ــود ببخش ــی را بهب ــردرهای سینوس ــد س ــی توان م
نوشــیدنی مفیــد عــالوه بــر افزایــش مخــاط، باعــث می شــود 
بافــت مخــاط نــرم تــر و ســبک تــر شــود و بــه همیــن جهت 

باعــث تســریع در تخلیــه ســینوس مــی شــود.

شیر زردچوبه

می
رگر

و س
هنر 
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رولــت بادمجــان یکــی از غذاهــای خوشــمزه و مجلســی 
ایرانــی اســت کــه همانطــور کــه از نامش مشــخص اســت 
ــا بادمجــان تهیــه مــی شــود. ایــن غــذای خوشــمزه را  ب
ــه عنــوان غــذای اصلــی  ــر اینکــه مــی توانیــد ب عــالوه ب
ســرو کنیــد، بــه عنــوان یــک پیــش غــذای مجلســی هــم 

مــی توانیــد از آن اســتفاده کنیــد.
ــه  ــرار گرفت ــپزی ق ــتور آش ــن دس ــه در ای ــوادی ک ــا م ب
ــت بادمجــان تهیــه  ــرای ۴ نفــر رول اســت مــی توانیــد ب
ــا  ــر ی ــد مقــدار کمت ــی کــه مــی خواهی ــد. در صورت کنی
بیشــتری رولــت بادمجــان تهیــه کنیــد کافیســت مقــدار 

ــا تقســیم کنیــد. مــواد را ضــرب ی

مواد الزم رولت بادمجان

سیر ۳ حبه
پیاز متوسط ۱ عدد
گوجه فرنگی ۳ عدد

بادمجان متوسط ۴ عدد
پنیر پیتزا ۴ قاشق غذاخوری
گوشت چرخ کرده ۳۰۰ گرم

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

طرز تهیه رولت بادمجان

ابتــدا ســیرها را بــا پیــاز پوســت مــی گیریــم و مــی شــوییم و روی تختــه 
پیــاز را نگینــی بــرش مــی زنیــم و ســیرها را ریــز خــرد مــی کنیــم و در 
تابــه ای روغــن میریزیــم و صبــر مــی کنیــم تــا بــا حــرارت کــم روغــن داغ 
شــود و ســپس پیــاز و ســیر را در روغــن تفــت مــی دهیــم تــا نــرم شــوند

و ســپس گوشــت چــرخ کــرده را اضافــه مــی کنیــم و تفــت مــی دهیــم 
ــا را  ــد. گوجــه فرنگــی ه ــر کن ــال تغیی ــگ گوشــت کام ــی کــه رن ــا جای ت
می شــوییم و ۱ عــدد از آنهــا را خــرد مــی کنیــم و بــه تابــه مــی افزاییــم و 
همچنــان تفــت مــی دهیــم تــا آب گوشــت و گوجــه فرنگــی کامــال تبخیــر 

شــود.
بعــد رب گوجــه فرنگــی و نمــک، فلفــل ســیاه را نیــز اضافــه مــی کنیــم و 
مــواد را زیــر رو مــی کنیــم تــا رب بــه همــه جــای گوشــت آغشــته شــود 
و ســپس تابــه را از روی حــرارت بــر مــی داریــم. بادمجــان هــا را پوســت 
مــی گیریــم و بــه صــورت ورقــه ورقــه از طــول آن هــا را بــرش مــی زنیــم

)نــه خیلــی نــازک کــه زمانــی کــه مــواد را روی بادمجــان میریزیــم وســط 
بادمجــان ســوراخ شــود و نــه خیلــی ضخیــم ، بــه قــدری کــه مــواد بتوانــد 
در وســط آن بمانــد( و کمــی نمــک روی آنهــا مــی پاشــیم تــا آب اضافــه 

بادمجــان هــا خــارج شــود.
بــرای ایــن کار تــا ۳۰ دقیقــه بادمجــان هــا را رهــا مــی کنیــم ســپس روی 
بادمجــان هــا را بــا یــک دســتمال تمیــز خشــک مــی کنیــم و در یــک تابــه 
روغــن مــی ریزیــم وزمانــی کــه کمــی داغ شــد بادمجــان هــا را در تابــه 
مــی چینیــم تــا ســرخ شــوند و ســپس بــر مــی گردانیــم تــا طــرف دیگــر 

آن نیــز ســرخ شــود.
)همیــن کــه رنــگ آنهــا طالیــی شــود کفایــت مــی کنــد( بادمجــان هــای 
ســرخ شــده را یکــی یکــی روی تختــه آشــپزخانه بــا مــواد رول مــی کنیــم 
بــه ایــن صــورت کــه از مــواد داخــل تابــه بــا قاشــق کمــی بــر میداریــم و 

در وســط بادمجــان مــی ریزیــم و مثــل رولــت رول مــی کنیــم.
و بــا ۱ عــدد خــالل دنــدان رول هــا را فیکــس مــی کنیــم تــا بــاز نشــوند.

ــس  ــرف پیرک ــک ظ ــد در ی ــاده ش ــه آم ــا ک ــان ه ــت بادمج ــام رول تم
ــرار  ــر ق ــم و ظــرف را در ف ــزا مــی ریزی ــر پیت ــا پنی ــم و روی آنه می چینی
مــی دهیــم تــا پنیــر بــه روی رولــت هــا آب شــود و بــه رنــگ طالیــی در 

بیایــد.
در زمانــی کــه رولــت هــا داخــل فــر هســتند مــی توانیــم ســس گوجــه 
فرنگــی را آمــاده کنیــم بــه ایــن صــورت کــه ۲ عــدد گوجــه فرنگــی هــا را 
روی تختــه خــرد مــی کنیــم و در تابــه ای روغــن میریزیــم و روی حــرارت 

کــم مــی گذاریــم و گوجــه فرنگــی هــا را در روغــن مــی ریزیــم.
در ادامــه مقــداری نمــک و فلفــل ســیاه روی گوجــه فرنگــی هــا می پاشــیم 
و صبــر مــی کنیــم تــا بــا حــرارت کــم خــوب نــرم و پختــه شــوند و آب 
ــت  ــا رول ــم و ب ــی ریزی ــه ای م ــر شــود، ســپس در پیال ــال تبخی ــا کام آنه

ــد. ــوش جــان کنی ــاده شــده ن بادمجان هــای آم

رولت بادمجان
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افقی:

1 –  دســتگاه نمایــش فیلــم – ســتواندوم بازنشســته و پیشکســوت ورزشــی کــه شــرح کامــل آن را در شایســتگان 165مالحظــه فرمائیــد. 2-خدمــات 
ــال کــه  ــه و تحــت شــرایط رزمــی و مشــابه آن – ســتاره و نجــم – گــردی ســیاه مرکــب از شــوره و گوگــرد و زغ یگانهــای جنگــی، عمــاًل در منطق
در ســاختن فشــنگ و گلولــه تــوپ و غیــره بــکار رود 3-ظلمــت و ســیاهی – کرمینــه حشــرات – تــوده بخــار معلــق در جــو – کاشــف ایرانــی الــکل 
ــدران – معــدوم و  ــروگاه مازن ــن رمــق – آگاه کــردن از خطــر – ذات و سرشــت 5- شــهر نی ــاع و ســرباززدن – آخری ــد – امتن ــد از بل 4-دوری و تبعی
ناچیــز – بهشــت و جنــت – ســخن بــی معنــی و بیهــوده – از حــروف انگلیســی 6-گردانــدن و نظــام دادن – تعویــض نــام مجلــه تــالش بــه ایــن نــام 
و روایــت امیــر محبــی راد و بــه معنــای ســزاواران والیقــان در همیــن شــماره – در نــگارش و آن کروشــه مضاعفــی اســت 7- خــاک صنعتــی – نــادر و 
کمیــاب – خــروس معــروف ! عــدس و مرجومــک – طریــق و ســیر 8- دهــان و فــم – شــعر گفتــن – یکــی از دو حالــت دریــا – نشــانه الهــی – سرگشــته 
ــواده حضــرت محمــد )ص( – امیــدوار –  ــوس شیشــه ای 10- خان ــده – نوعــی فان ــه – ســود و فای و حیــران 9- طبیــب امــراض چشــم – واحــد گلول
درجــه ای در نیــروی دریایــی برابــر درجــه ســپهبدی در نیــروی زمینــی و هوائــی 11- نوشــته ای تحــت ایــن عنــوان از امیــر محبــی راد ریاســت کانــون 

در شایســتگان – هیئــت وزیــران 
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عمودی:

ــی از  ــالف 2- بخش ــل خ ــام عم ــالف – انج ــیر از غ ــیدن شمش 1- کش
ــد  ــه منظــور پدافن ــه آب ب ــا و مجــاورت لب ــه دری ــدی کران موضــع پدافن
مقابــل نیــروی پیــاده شــونده دشــمن 3-نــام ســه کشــور اســت در یــک 
قــاره کــه بــا مرکــزی، جنوبــی و شــمالی خوانــده میشــود- نــرم و نــازک 
ــا نعمــت 4- دیــده و نظــر – کیفــر ودیــه جراحــت – کنــاره چیــزی  و ب
5- فروشــگاه ارتــش – دیگــر، نیــز و ایضــً – گنــدم 6-جنــاغ و اســتخوان 
ســینه – بــالل 7- زمیــن آمــاده کشــت – یادگیرنــده و باهــوش 8- امیــد 
و آرزو – اولیــن جنــگ دولــت صفــوی بــا عثمانــی در شــمال غــرب کشــور 
و بنــام  همــان محــل در ســال 920 قمــری رخ داد 9- فصاحــت و زبــان 
آوری – ســخنان بیمارگونــه – محــل و مــکان 10- اینهــم شــهر زیبــای 

مازنــدران – تــرس و هــراس 11- وســیله صــاف کــردن لبــاس – گوهــر یکتــا 12- میــان چیــزی – عالمــت روی عدل هــای مــال التجــاره - تــه نشــین 
مایعــات 13- احضــار عمومــی – سرکشــیدن مایعــات بــه یکبــاره 14- ضبــط کننــده و نگهدارنــده – ســوره زنــان در قــرآن کریــم 15- ســخن ســر بــه 
مهــر – قیمــاق و سرشــیر 16- مایعــی بــی طعــم و بــو مرکــب از اکســیژن و هیــدروژن – لــون و فــام – عیســوی مذهــب 17- آتــش جهنــم – مــرد 
کریــم و نیکــوکار – عــادت و خــوی 18-کنایــه از آدم پــر حــرف – واگــن تختخــواب دار قطــار – 19- دفتــری بــرای ثبــت کلیــه وقایــع کــه در یــگان 

یــا رکــن مربوطــه در دوره مشــخصی اتفــاق مــی افتــد 20- غذایــی از بادمجــان – مســتمری و وابســته  
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