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هفتــم آذر »روز نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش ج.ا.ا« یــادآور عملیــات پیروزمندانــه ای اســت کــه در آن دالورمردان 
نیــروی دریایــی ضمــن انهــدام اســکله  های نفتــی »البکــر واالمیــه« چندیــن ناوجنگــی و هواپیمــای دشــمن را بــه 
ــات  ــی در عملی ــروی دریای ــا دل نی ــان دری ــانی کارکن ــار و جانفش ــن ایث ــه یم ــن روز ب ــتادند و ای ــا فرس ــر دری قع

مرواریــد، بــه عنــوان روز نیــروی دریایــی نامگــذاری گردیــد.
البتــه بــه خاطــر داریــم کــه در ســال 59 چــه وضعیتــی داشــتیم،... انقــالب بــه ثمــر نشســته بــود و دسیســه های 
متعــدد اســتکبار جهانــی، یکــی پــس از دیگــری از جایــی ســردرمی آورد... یکــی از آنهــا، درگیری هــای مــرزی بــود و 
در ایــن فضــا، دشــمن توطئــه انحــالل ارتــش را بــر ســرزبان برخــی انداخــت تــا اینکــه بــا دوراندیشــی امــام خمینــی 
)ره(، ایــن توطئــه نیــز خنثــی گردیــد و بــه همیــن جهــت، اســتکبار جهانــی بــه ســمت تحریــک صــدام بــرای حملــه 
ــرد؛ چــون می دانســت  ــار بگی ــز« را در اختی ــه هرم ــژه »تنگ ــارس و بوی ــج  ف ــه خلی ــا بلک ــت ت ــش رف ــران پی ــه ای ب
ــن  ــی شــود و در صــورت از دســت دادن ای ــا نقطــه ای اســتراتژیک محســوب م ــرای صــادرات م ــن تنگــه ب ــه ای ک
ــل  ــه از قب ــش ج.ا.ا ک ــی ارت ــروی دریای ــا نی ــی شــود. ام ــالل جــدی م ــار اخت ــا دچ ــه، 95 درصــد صــادرات م تنگ

بــه دسیســه دشــمن واقــف بــود، خطــوط مواصالتــی آن را در 
اختیــار گرفــت و انهــدام کامــل نیــروی دریایــی رژیــم بعثــی 
ــای  ــع راه ه ــور و قط ــن کش ــت ای ــادرات نف ــع ص ــدام، قط ص
کمــک اســتکبار بــه صــدام را در دســتور کار خــود قــرار داد.

در صبحــگاه هفتــم آذر ســال 1359، دلیرمــردان نیــروی 
دریایــی ارتــش ج.ا.ا، درســی عبــرت آمــوز بــه متجــاوزان رژیم 
بعــث دادنــد بــه طــوری کــه در لحظــات اولیــه ایــن عملیــات 
)مرواریــد(، توانســتند هفــت ناوچــه مــدرن و اژدرافکــن صــدام 
ــر  ــی »البک ــکوهای نفت ــی س ــه »اوزا« را در حوال ــوم ب موس
ــی  ــم بعث ــرای رژی ــی ب ــادی مهم ــه اقتص ــه جنب ــه« ک واالمی

ــه قعــر دریــا بفرســتند. داشــت، ب
در ادامــه ایــن عملیــات، چندیــن فرونــد از ناوهــا و قایق هــای 
دشــمن توســط ناوچــه حماســه  آفریــن پیــکان، نابــود شــدند 
ــای خــود  ــه از ناوه ــز ک ــای دشــمن نی ــدادی از بالگرده و تع

نیروی     ردیایی قهرمان
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پشــتیبانی مــی کردنــد، ســاقط و چنــد 
فرونــد از هواپیمــای جنگنــده دشــمن توســط 
ــکان  ــه پی ــی و ناوچ ــروی هوای ــروازان نی تیزپ
ســرنگون شــدند و بســیاری از نفــرات دشــمن 
ــی  ــای جنگ ــه ه ــا و ناوچ ــر روی ناوه ــه ب ک
ــیدند  ــت رس ــه هالک ــد، ب خــود مســتقر بودن
ــای  ــلیم نیروه ــود را تس ــم خ ــیاری ه و بس
ــکوهای  ــب، س ــن ترتی ــد و بدی ــی کردن ایران

ــد. ــران افتادن ــی ای ــروی دریای ــه دســت نی ــه« ب ــر واالمی ــی »البک نفت
ــور  ــا حض ــه ای ب ــم آذر 1359 در جلس ــدام در ده ــه ص ــود ک ــاک ب ــی دردن ــم بعث ــرای رژی ــدری ب ــات بق ــن عملی ای
فرماندهــان خــود در دفتــر کارش گفتــه بــود کــه شــنیدن خبــر واقعــه هفتــم آذر و عملیــات مرواریــد و کســب پیــروزی 

ــت. ــوده اس ــی وی ب ــول زندگ ــر در ط ــن خب ــا، بدتری ــع ایرانی ه قاط
و اینهــا همــه، گوشــه ای از هــزاران عملیــات کوچــک و بزرگــی اســت کــه بدســت رزمنــدگان دیــروز و پیشکســوتان امــروز 
)آنهــم در شــرایطی کــه تمامــی اســتکبار جهانــی بــا تمــام تجهیــزات و امکانــات حامــی صــدام متجــاوز بــود( بــه انجــام 
رســیده اســت تــا افتخــاری بــزرگ بــرای تاریــخ ایــن ســرزمین بــه یــادگار گــذارده شــود... افتخــاری کــه شــاید در هــزار 

ســاله اخیــر ایــران بی نظیــر بــوده و تــا ســالهای متمــادی، موجــب فخــر ایرانیــان و هــراس دشــمنان خواهــد بــود. 
ــروی  ــژه پیشکســوتان حماســه ســاز نی ــران و بوی ــت شــریف ای ــام مل ــه تم ــزرگ را ب ــن روز ب ــن مناســبت، ای ــه همی ب
دریایــی ارتــش ج.ا.ا و همســنگران عزیزمــان در ایــن نیــروی سرنوشــت ســاز تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و بــه روان 

پــاک تمامــی شــهدای دریــادل ایــن ســرزمین ســالم و درود مــی فرســتیم.  
     والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
مدیر مسئول
علی محبی راد
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کانون بازنشستگان استان البرز )کرج(

اشاره: 
دارا  بــا  ج.ا.ا،  ارتــش  بازنشســتگان  کانــون 
بــودن بیــش از ســیصد هــزار عضــو در سراســر 
ــن  ــترده ترین و اثرگذارتری ــی از گس ــور، یک کش
ــتگی  ــطه وابس ــه به واس ــت ک ــی اس نهادهای
ــت  ــیت و اهمی ــش ج.ا.ا، از حساس ــه ارت آن ب
خاصــی برخــوردار می باشــد فلــذا آگاهــی 
داشــتن اعضــاء از ســاختار و عملکــرد کانونهــا 
می توانــد نقــش بــه ســزایی در همراهــی 
ــه در  ــای مربوط ــا کانونه ــاء ب ــی اعض و همدل
ــه  ــد، ب ــاء نمای ــهیالت ایف ــات و تس ــه خدم ارائ
ــه  ــدام ب ــماره اق ــر ش ــا در ه ــت م ــن جه همی
ــون و  ــال کان ــمت های فع ــی از قس ــی یک معرف
ــما  ــا ش ــم ت ــر آن می نمایی ــئولین مؤث ــا مس ی
ــف  ــم و کی ــان ک ــرم در جری ــان محت مخاطب

ــد. ــرار گیری ــذرد، ق ــون می گ ــه در کان آنچ
کانون هــای  از  یکــی  بــا  شــماره  ایــن  در 
ــه  ــی ک ــد، کانون ــم ش ــنا خواهی ــت آش پرجمعی
ــانی  ــن خدمت رس ــب و همچنی ــم و ترتی در نظ
بــه اعضــاء خــود در مرتبــه بســیار خوبــی قــرار 
دارد و تعــداد قابــل مالحظــه ای از اعضــاء آن در 
ــدس  ــاع مق ــدگان دف ــران و رزمن ــره ایثارگ زم
ــن کانــون )در  ــی ای ــر ویژگ ــد ... دیگ بوده ان
ــنا و  ــام آش ــری ن ــور امی ــر( حض ــال حاض ح
رزمنــده ای  می باشــد،  آن  راس  در  خوشــنام 
ــته  ــور داش ــدس حض ــاع مق ــالها در دف ــه س ک
ــینی  ــون جانش ــنگینی چ ــئولیت های س و مس
نیــروی دریایــی ارتــش ج.ا.ا را برعهــده گرفتــه 

ــت. اس
آری ایــن بــار بــه ســراغ کانــون کــرج رفتــه و 
بــه محضــر امیــر دریــادار بازنشســته غالمرضــا 
ــا  ــر م ــب زی ــیده ایم و مطال ــم رس ــادم بیغ خ
ــرافراز  ــر س ــن امی ــا ای ــا ب ــوی م ــل گفتگ حص

مــی باشــد. 

معرفی رئیس کانون 
 

بنــده دریــادار بازنشســته غالمرضــا خــادم بیغــم، متولــد بیســت 
و هفتــم اردیبهشــت مــاه ســال 1338، شهرســتان آبــادان 
ــن  ــی و میه ــن و ارتش ــواده موم ــک خان ــن در ی ــم. م می باش
ــش  ــی ارت ــروی دریای ــز در نی ــدرم نی ــه پ ــی ک ــت در حال دوس
خدمــت می نمودنــد )و از شــخصیت هــای خوشــنام و شــناخته 
ــا ســابقه خدمــت درخشــان و خدمــات  شــده منطقــه جنــوب ب
ــه  ــال 1356 وارد عرص ــوده و در س ــد نم ــد(، رش ــده بودن ارزن

ــدم.  ــش ش ــت در ارت خدم
اینجانــب فــارغ التحصیــل رســته فرماندهــی و ناوبــری از کالــج 
دریایــی کشــور انگلســتان می باشــم و ســابقه فعالیــت بــه 
ــژه  ــه وی ــی ب ــی و فرمانده ــای رزم ــال در یگان ه ــدت 20 س م
ــا و 9  ــناور نداج ــی ش ــای رزم ــد از یگان ه ــی 6 فرون فرمانده
ســال خدمــت در ســتادهای مختلــف نداجــا از جملــه فرماندهــی 
پایــگاه دریایــی خرمشــهر، جانشــینی فرماندهــی منطقــه یکــم 
ــا در  ــی نداج ــم دریای ــه یک ــی منطق ــا و فرمانده ــی آج دریای

بندرعبــاس را دارم.
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ــی  ــینی فرمانده ــمت جانش ــال در س ــدت 10 س ــه م ــن ب همچنی
ــرارگاه  ــت در ق ــابقه خدم ــز س ــال نی ــدت 3 س ــا و م ــرم نداج محت
مرکــزی خاتــم االنبیــا )ص( ســتاد کل نیروهــای مســلح را در 

ــود دارم. ــی خ ــه خدمت کارنام
از دیگــر ســوابق حقیــر، گذرانــدن دوره هــای عالــی عملیــات 
دریایــی، دوره فرماندهــی و ســتاد و همچنیــن دوره دکتــرای 

می باشــد.  عملیــات 
در حــال حاضــر نیــز بــا 7 ســال و 3 مــاه حضــور فعــال در 
ــدس،  ــاع مق ــال دف ــل در دوران 8 س ــه باط ــق علی ــای ح جبهه ه
ــی، مســئولیت  ــروی دریای ــت در نی ــه خدم ــار ده ــه چه ــب ب و قری

ــده دارم. ــرج را برعه ــون ک کان

دورنمای کلی ساختمان کانون:

در ســال 1378 متقــارن بــا هفتــه دولــت، کانون بازنشســتگان 
نیروهــای مســلح کــرج در یک آپارتمــان 60 متری اســتیجاری 
بــا تعــداد 9 هــزار نفــر عضــو رســمًا فعالیت خــود را آغــاز نمود 
و ســپس در تیرمــاه ســال 1382 بــا زحمــات و پیگیری هــای 
ــرتیپ  ــردار س ــت س ــا موافق ــرج و ب ــون ک ــت کان ریاســت وق
پاســدار حســین دهقــان جانشــین وقــت وزرات محتــرم دفــاع 
ــدار  و پشــتیبانی نیروهــای مســلح، طــی صورت جلســه ای مق
1000 مترمربــع زمیــن مشــاع از اراضــی 44 هکتــاری معــروف 
بــه بــاغ ارتــش حصــارک جهــت احــداث کانــون و تأسیســات 

جانبــی آن در اختیــار ایــن کانــون قــرار گرفــت. 
و  ســازمان ها  از  مســاعدت  درخواســت  و  مذاکــره  طبــق 
ــت شــورای  ــی، موافق ــی و غیرنظام ــف نظام ــای مختل ارگان ه
ــرج  ــت ک ــرم وق ــهردار محت ــدار و ش ــالمی، فرمان ــرم اس محت
ــوض  ــی بالع ــای مال ــابا، کمک ه ــت س ــرم وق ــت محت و ریاس
ــیعی از  ــدا و بخــش وس ــون اه ــه کان ــری ب ــغ قابل ذک در مبال
مصالــح و اقــالم موردنیــاز احــداث ســاختمان کانــون توســط 
فرماندهــان محتــرم وقــت نزاجــا و نهاجــا تأمیــن گردیــد کــه 
ــًا در ســال 1383  ــان و تشــکر دارد و نهایت جــای بســی امتن
ساخت وســاز تدریجــی آغــاز و در ســال 1387 ســاختمان 
ــاب  ــک ب ــه و ی ــع در 2 طبق ــراژ 2800 مترمرب ــه مت ــون ب کان

ــد. ــل گردی ــن تکمی زیرزمی
 

 طبقه اول:

شــامل قســمت اداری کانــون )اتــاق ریاســت، اتــاق جانشــین، 
ــاوا، باجــه اطالعــات، صنــدوق قرض الحســنه،  ــاق اداری و ف ات
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فروشــگاه  دندانپزشــکی،  مطــب  و...(،  خدمــات  باجه هــای 
ــگاه  ــی، آرایش ــگاه لوازم خانگ ــر، فروش ــه کوث ــر بیم ــکا، دفت ات
ــک  ــات الکترونی ــر خدم ــا، دفت ــت تاالره ــر مدیری ــه، دفت مردان
ــت  ــه حکم ــر بیم ــان، دفت ــات ازدواج آس ــر خدم ــاتا، دفت س
ــاب ســوئیت و  ــک، مهمانســرا شــامل 4 ب ــا، فروشــگاه عین صب
ــار  ــی، انب ــای گیاه ــنتی و داروه ــب س ــات ط ــت، خدم 11 تخ
ــی،  ــر مال ــر مدی ــه، دفت ــه، نمازخان ــون، آبدارخان ــماره 1 کان ش

بهداشــتی. ســرویس های 
 

طبقه دوم:

ــاق عقــد،  ــی، آشــپزخانه، ات ــا شــامل ســالن پذیرای ــاالر کیمی ت
رختکــن، ســرویس بهداشــتی.

 
زیرزمین:

ــردخانه،  ــپزخانه، س ــی، آش ــالن پذیرای ــامل س ــاس ش ــاالر ی ت
ــتی. ــرویس بهداش س

پشت بام:

تــاالر البــرز )روبــاز( شــامل آشــپزخانه، انبــار شــماره 2 و 3 ، دو 

بــاب ســوئیت VIP، ســرویس بهداشــتی.
 

کانــون بازنشســتگان آجــا اســتان البــرز در حــال حاضــر تعــداد 
15 هــزار نفــر از پیشکســوتان جنــگ و جهــاد عضــو دارد کــه 
ــتهارد،  ــتگرد، اش ــاد، هش ــس، نظرآب ــرج، فردی ــهرهای ک در ش

طالقــان، آســارا، ماهدشــت ســاکن مــی باشــند.

 
 

فعالیت های اداری و اتوماسیون:
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ــون در  ــه  عنــوان اولیــن کان ــون اســتان البــرز در ســال 1390 ب کان
ــز  ــون مرک ــد از کان ــوت بع ــورت پایل ــه به ص ــود ک ــور ب ــطح کش س
ــه ســامانه خدمــت رســان مجهــز گردیــد.  ــا هزینــه خــود ب رأســًا ب
کلیــه امــور مربــوط بــه مراجعیــن محتــرم بــا حضــور 3 نفــر پرســنل 
اداری، یــک نفــر مســئول دبیرخانــه و یــک نفــر مدیــر اداری و فــاوا 
ــر  ــرد و براب ــام می پذی ــون انج ــه کان ــت  رئیس ــارت هیئ ــت نظ تح
آمــار موجــود، به طــور میانگیــن ســالیانه حــدود 8000 الــی 8500 
ــاختمان  ــه س ــر و ... ب ــتمری بگیر و وظیفه بگی ــته، مس ــر بازنشس نف
اداری کانــون مراجعــه می نمایــد و الحمــداهلل اکثــرًا از نحــوه 

ــد.  ــل دارن ــت کام ــور، رضای ــه ام ــیدگی ب ــانی و رس خدمت رس

 کانون های تابعه:

اســتان البــرز کــه از ســال 1389 از اســتان تهــران منفــک و مســتقل 
گردیــد، دارای 6 شهرســتان بــه نامهــای کــرج، فردیــس، اشــتهارد، 
ــت قابل مالحظــه ای  ــان می باشــد و جمعی ــاد، طالق هشــتگرد، نظرآب
از اعضــا در شهرســتان های تابعــه به ویــژه فردیــس و هشــتگرد 

ــند.  ــاکن می باش س
 

بخشی از وظایف و اهم اقدامات انجام شده کانون 
استان البرز: 

_ صدور کارت شناسایی برای اعضا. 
_ صدور معرفی نامه جهت صدور یا تمدید گذرنامه. 

ــرای  ــواز ب ــد ج ــکاری و تمدی ــلحه ش ــد اس ــورد خری ــدام در م _اق
ــط. ــادی ذیرب ــان از مب متقاضی

ــه دانشــگاه آزاد و دیگــر مراکــز آموزشــی و  _ صــدور معرفی نامــه ب
ورزشــی جهــت اعمــال تخفیــف بــه متقاضیــان.

ــه شــهر  ــون ب ــدان مشــمول اعضــاء کان _ پیگیــری اختصــاص فرزن
محــل ســکونت والدیــن آنهــا.

ــدد  ــزار ع ــش از 10 ه ــه بی ــی و تهی ــز ورزش ــا مراک ــکاری ب _ هم
ــا و  ــرای اعض ــتان  ب ــطح اس ــک در س ــتخرهای درجه ی ــط اس بلی

ــا. ــل آنه ــت تکف ــه تح عائل
ــا ارائــه  _ احــداث درمانــگاه دندانپزشــکی و پزشــک عمومــی ب
خدمــات ویــژه بــه اعضــای متقاضــی بــا نــرخ 10 درصــد کمتــر 

از کلیــه مراکــز طــرف قــرارداد نیروهــای مســلح.
 

ــد  ــا قی ــرده ب ــره مف ــج عم ــان ح ــزام متقاضی ــام و اع _ ثبت ن
ــاتا. ــکاری س ــا هم ــه ب قرع

_ اشــتغال زایی و ثبت نــام از اعضــا و فرزنــدان  جویــای کار آنهــا 
و معرفــی آنــان به ادارات و مراکــز اقتصــادی و کارخانجات و ...

ــرای مطالعــه بازنشســتگان  ــه کتــب ب ــه و ارائ _ ایجــاد کتابخان
ــی. ــگ کتاب خوان ــاعه فرهن ــتای اش ــی در راس ــورت امان به ص

_ رســیدگی بــه مشــکالت حقوقــی و مشــاوره به صــورت 
رایــگان توســط وکیــل پایه یــک دادگســتری. 

ــدار از ایشــان در منــازل  ــه امــور معســرین و دی _ رســیدگی ب
ــه  و شــرکت در کمیســیون معســرین و کمک هــای بالعــوض ب

ایشــان. 
_ صــدور معرفی نامــه جهــت اســتفاده از اماکــن رفاهــی و 

ــان.  ــرای متقاضی ــی ب زیارت
ورزشــی  تیم هــای  تشــکیل  و  ورزشــکاران  شناســایی   _
ــی و  ــابقات ورزش ــان در مس ــرکت دادن آن ــوتان و ش پیشکس
ــی. ــن کانون ــور و بی ــابقات کش ــر در مس ــای برت ــب رتبه ه کس
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ــط  ــکن توس ــه مس ــک ودیع ــکن و کم ــد مس ــا وام خری _ اعط
کانــون مرکــز و بانــک مســکن بــه بازنشســتگان فاقــد مســکن. 
_ دعــوت از اعضــا جهــت حضــور در مراســم منعقــده بــه 
ــدا  ــا اه ــا ب ــات آنه ــل از زحم ــف و تجلی ــای مختل ــبت ه مناس
هدایــای ویــژه و لــوح تقدیــر و ... کــه تاکنــون بیــش از 9 هــزار 

ــد. ــه ان ــور یافت ــف حض ــم مختل ــا در مراس ــر از اعض نف
_ دیــدار از بیمــاران بســتری در منــازل و بیمارســتانها و دلجویی 

آنها.  از 
_ شــرکت در مجالــس درگذشــتگان عضــو کانــون، بنــر نویســی 
و اعــزام دســته تشــریفات و همــدردی بــا خانــواده هــای مصــاب 
ــش،  ــون )روز ارت ــبت های گوناگ ــه مناس ــه ب ــدور اطالعی _ ص
ــن اســالمی،  ــه میه ســوم خــرداد، ســالروز بازگشــت آزادگان ب
ــه  ــی، ده ــی و هوای ــروی دریای ــدس، روز نی ــاع مق ــه دف هفت
مبارکــه فجــر بــا شــرکت در مناظــره رادیــو البــرز و ســخنرانی 
ــانه ها  ــکاس آن در رس ــه و انع ــاز جمع ــای نم ــل از خطبه ه قب
ــرای بیمــه خودروهــا و ســایر  ــر، ب _ تأســیس دفتــر بیمــه کوث
ــرای  ــژه ب ــا تخفیــف وی خدمــات بیمــه ای به صــورت اقســاطی ب

اعضــاء محتــرم. 
ــپه در  ــک س ــر بان ــتگاه عاب ــب دس _ نص
ــون جهــت ســهولت در واریزهــا  محــل کان
و امــور بانکــی اعضــا به ویــژه واریــز مبالــغ 

ــر و ... ــدوق الغدی ــرا و صن مهمانس
ــرز  ــاس و الب ــتگان و ی ــی شایس ــای پذیرای ــیس تاالره _ تأس
ــا  ــد و عروســی و ولیمــه و ... ب ــزاری مراســم های عق ــرای برگ ب
ــزرگ شــاغلین و بازنشســتگان  ــواده ب ــرای خان ــژه ب تخفیــف وی

ــای مســلح . نیروه
_ تأسیس آرایشگاه ویژه آقایان با نرخ مناسب. 

_ ارتقــا فروشــگاه تعاونــی مصــرف بــه 
ــانی  ــکا جهــت خدمت رس فروشــگاه ات
و عرضــه مایحتــاج عمومــی و فــروش 

ــی.  ــاطی لوازم خانگ اقس
_ انعــکاس به موقــع مشــکالت عمــده پیشکســوتان بــه مقامــات 
ــوده  ــات قابل ذکــری همــراه ب ــا توفیق مســئول کــه بحمــداهلل ب

اســت.
ــه  ــف ازجمل ــم  مختل ــزاری مراس ــکاری در برگ ــرکت و هم _ ش
ــی و  ــد، هوای ــی، پدافن ــروی زمین ــدس، روز نی ــاع مق ــه دف هفت

ــی و ... دریای

_ پیگیــری مجدانــه در خصوص تأســیس درمانگاه و بیمارســتان 
ــرج و  ــش در ک ــزرگ ارت ــواده ب ــداوای خان ــه و م ــت معاین جه
ــتانداری  ــک اس ــا کم ــالمندان ب ــگاه س ــودن آسایش ــر نم دای

اســتان البــرز و فرماندهــی محتــرم ارشــد نظامــی منطقــه و ف 
ــت آجــا . ــکاور والی ل 23 ت

_ ایجــاد فروشــگاه انــواع عینــک طبــی و آفتابــی بــا طرح هــای 
فــروش نقــدی و اقســاطی و تخفیف هــای قابل توجــه بــه اعضــا.
 

_ تشکیل شرکت تعاونی مسکن کانون در سال 1389 و اقدام 
الزم در مورد ساخت مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد برای 

118 نفر از اعضاء کانون که به بهترین نحو به متقاضیان تحویل 
گردید.

_ شــرکت در جلســات شــورای هماهنگــی کانون هــای اســتان 
ــا،  ــای آج ــرم کانون ه ــای  محت ــرکت روس ــا ش ــه ب ــه هرماه ک
ــتان  ــابا اس ــاتا و س ــرم س ــای محت ــا و روس ــا و ودج ــپاه، ناج س

ــردد. ــزار می گ ــرز برگ الب
ــاده روی خانوادگــی  ــه پی _ برگــزاری تعــداد بیــش از 10 مرحل
پیشکســوتان جمعــًا بالــغ  بــر 5000 نفــر در فضایــی نشــاط آور 
بــه  ورزشــی  ویــژه  هدایــای  اهــدا  بــا   روحیه بخــش  و 

شــرکت کنندگان. 
_ عطــا بســته های حمایتــی مــواد غذایــی و مایحتــاج خانــواده 
بــه اعضــای نیازمنــد بــا همــکاری و تعامــل موسســه حمایــت از 

ایثارگــران اســتان البــرز.
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 سایر اقدامات مهم :

ــا پیگیری هــای فــراوان و همــکاری بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران، بنیــاد  ــر رســالت دائمــی خــود، ب ــون اســتان البــرز عــالوه ب کان
حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس و ســایر مســئولین معــزز، مراســم بزرگداشــت امیــران و 2000 شــهید عالیقــدر ارتــش 
جمهــوری اســالمی ایــران و خانواده هــای معــّزز ایشــان و آزادگان و جانبــازان ســرافراز ســاکن در اســتان البــرز برگــزار نمــوده اســت.

ــوص  ــا در خص ــت نزاج ــکاور والی ــکر 23 ت ــرم لش ــی محت ــا و فرمانده ــه آج ــی منطق ــد نظام ــا ارش ــی ب ــه و عال ــکاری صمیمان هم
ــا ــتگان آج ــاغلین و بازنشس ــن ش ــترک، فی مابی ــات مش ــش و خدم ــتفاده از دان ــات و اس ــال تجربی ــه و انتق ــای دوجانب همکاری ه

برگــزاری جلســات و دیدارهــای متعــدد بــا نماینــدگان محتــرم کــرج  در مجلــس شــورای اســالمی و پیگیــری مطالبــات و معوقــات 
ــه راهکارهــای مناســب جهــت طــرح موضوعــات مذکــور در کمیســیون های مجلــس. حقــوق پیشکســوتان و ارائ

چندین نوبت دعوت از فرماندهان ارشد ارتش ج.ا.ا جهت شرکت در مراسم  مختلف و ایراد سخنرانی.
شــایان ذکر اســت، کانــون بازنشســتگان آجــا اســتان البــرز در طــول فعالیــت 22 ســاله خــود، طــی چندیــن بــار بازدیدهــای دوره ای 
ــر  ــت و موردتقدی ــه اول کشــور را دریاف ــای کاری، رتب ــی حیطه ه ــت در تمام ــوع و حســن فعالی ــم ارباب رج ــت تکری ــاالنه از جه و س

قرارگرفتــه اســت.

سخن آخر

الحمــداهلل در ایــن مــدت یــک ســالی کــه از تصــدی اینجانــب در کانــون بازنشســتگان اســتان البــرز می گــذرد، رابطــه بســیار صمیمــی 
و خوبــی بیــن اعضــاء و مســئولین کانــون برقــرار شــده و سیاســت ایــن کانــون نیــز بــر مبنــای رفتــار عزتمندانــه و در خــور شــأن بــا 
ــان در حــد تــوان مــی باشــد کــه در همیــن جــا از  مراجعیــن محتــرم و پیگیــری و اقــدام ســریع در جهــت تامیــن خواســته های آن
کارکنــان خــدوم ایــن کانــون کــه بــا صبــوری و ایثــار در ایــن جهــت تمــام تــالش خــود را بــکار بســته اند تشــکر و قدرانــی مــی نمایــم.

ــاء  ــر در جهــت ارتق ــر مؤث ــون پیشکســوتان و اتخــاذ تدابی ــه کان ــش ج.ا.ا ب ــب فرماندهــی ارت ــده سلســله مرات ــگاه ارزن ــن از ن همچنی
وضعیــت معیشــتی بازنشســته های عزیــز و همچنیــن تدابیــر ارزنــده امیــر ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا و مســاعدت و 
همــکاری معاونیــن و مدیــران محتــرم ســتاد کانــون کــه نهایــت همــکاری را بــا ایــن کانــون داشــته انــد تشــکر و قدردانــی مــی گــردد.

از ســردبیر محتــرم ماهنامــه شایســتگان و ســایر عوامــل کــه در انعــکاس فعالیــت هــای کانونهــای تابعــه تــالش و کوشــش مــی نماینــد 
کمــال تشــکر و قدردانــی را دارم و از درگاه خداونــد بــزرگ ســالمتی و توفیــق روز افــزون بــرای آنــان و کلیــه خدمتگــزاران صدیــق بــه 

نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران را تحــت زعامــت مقــام معظــم رهبــری و فرماندهــی کل قــوا مســئلت مــی نمایــم. 
والسالم علیكم و رحمة اهلل و بركاته.
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 کتاب و نویسنده

ــین  ــتوانیکم ب غالمحس ــد س ــوت ارجمن پیشکس
عزیزآبــادی فرزنــد اســداهلل در تاریــخ 1316/6/21 
در شــیراز متولــد و دوران ابتدایــی را در دبســتان 
فرهنــگ و دوره دبیرســتان را در دبیرســتان ابــوذر 
ــال 1335 وارد  ــد و در س ــیراز گذران ــازی ش و نم
ــه  ــی دوره ب ــس از ط ــی و پ ــگاه گروهبان آموزش
ــال در  ــدت 14 س ــل و م ــیراز منتق ــگ 19 ش هن

آذربایجــان خدمــت نمــود .
آموزشــگاه  دوره  در  دیپلــم،  اخــذ  از  پــس  او 
ــته  ــی دوره در رس ــس از ط ــول و پ ــری قب افس
آجودانــی بــه مرکــز زرهــی شــیراز منتقــل و بعــد 
ــپ 37  ــی تی ــت آجودان ــه معاون ــال ب ــد س از چن
ــه  ــال 1358/10/1 ب ــد. ... وی در س ــوب ش منص
افتخــار بازنشســتگی نایــل و بعــد از بازنشســتگی 
چــون عالقــه وافــری بــه شــعر و شــاعری داشــت، 
چهــار مجموعــه شــعر را ســرود و ســه کتــاب نیــز 
ــمانی و  ــد آس ــان و پیون ــای ازدواج جوان ــه نامه ب
کتــاب طــب ســنتی کــه 460 صفحــه مــی باشــد 

ــه چــاپ رســاند. را ب
بخشی از کتاب: 

بی کــران خداونــد عزوجــل  حمــد و ســپاس 
ــه  ــده کلی ــرا و آفرینن ــون چ ــش بی چ ــه قدرت ک
مخلوقــات و روزی دهنــده آنــان، خــوان نعمتــش 
گســترده و برمطیــع و عاصــی بخشــنده، تــار 
ــه  ــتان و پش ــت دوس ــد راه عصم ــوت را س عنکب
دشــمنان  گرفتــن  جــان  مامــور  را  ضعیفــی 
می نمایــد آدمــی را منطــق گویایــی و بیشــتر 
ــان  ــه نقص ــم و ب ــکون عال ــرای س ــات را ب حیوان
زبــان آفریــده، پــروردگاری کــه آســمان بــا 
ــه  ــپس توج ــق و س ــش روز خل ــت را در ش عظم
خویــش را بــه عــرش اعــال معطــوف فرمــوده کــون 

ــد. ــی باش ــش م ــار قدرت ــکان در اختی و م
ایــن کتــاب را بــه خاطــر ایــن کــه همــه ی 
ــی و  ــای گیاه ــد از داروه ــده بتوانن ــان بن همنوع
خــواص معجرآســای آن هــا اســتفاده بــرده و خــود 

خواص گیااهن و خواص معجزه آسای آنها

نوشته: ستوانیکم بازنشسته غالمحسین عزیز آبادی

پزشــک خــود باشــند و بتواننــد در مواقــع لــزوم از خــواص بســیار مفیــد آن هــا اســتفاده نماینــد بــه 
ــر در آوردم.  ــته ی تحری رش

مطالــب ایــن کتــاب ارزنــده و ارزشــمند مــی باشــد امیــد اســت بــا تهیــه و خوانــدن آن بهــره الزم 
ــن  ــد در ای ــدگان ارجمن ــما خوانن ــرای ش ــب آن را ب ــی از مطال ــذا بخش ــد. ل ــان ببری را  در زندگی ت

ــم. نشــریه آورده ای
ــًا دوازده ســاعت و خــوراک  ــالم باشــد. خــوراک ســبک را تقریب ــوارش س ــده و دســتگاه گ ــر مع اگ
ســنگین را تقریبــًا پانــزده ســاعت نــگاه مــی دارد بایــد آن قــدر غــذا در دســتگاه گــوارش بمانــد تــا 

هضــم شــود. ســپس نوبــت دســتگاه راننــده اســت کــه غــذای هضــم شــده را خــارج کنــد.
درمان:

کســی کــه غــذا بــه کنــدی از معــده اش پاییــن مــی رود یــا در معــده اش بــه حالــت شــناور درآیــد 
بایــد ایــن دســتورات را انجــام دهــد. بــه پهلــو راســت بخوابــد چــون در پاییــن رفتــن خــوراک تاثیــر 

خوبــی دارد. بــه آهســتگی پیــاده روی کنــد و پاهــا را ماســاژ دهــد.
کســی کــه غــذا بیــش از ســرعت معمــول از معــده اش پاییــن مــی آیــد از ایــن داروهــا بایــد اســتفاده 

 . کند
نســخه: آرد شــنبلیله و بــذر کتــان بــه صــورت مســاوی همــراه عســل بــا هــم مخلــوط شــود و بــر 

معــده بگــذارد و بخورنــد.
نســخه: زرده تخــم مــرغ برشــته یــک قاشــق عســل و مصطکــی دو دانــک، مصطکــی را ســاییده و 
همــه را در پوســت تخــم مــرغ خالــی از ســفیده و خشــکیده بریزیــد و بــر خاکســتر گــرم بگذاریــد. 

تــا آن گاه آن را بــه هــم زده تــا برشــته شــود و بخوریــد ایــن کار را ســه روز انجــام دهیــد. 
سفتی معده:

ــان ســخت مــی شــود کــه همچنیــن ورم مــی گــردد. علــت آن  گاهــی مــی شــود کــه معــده چن
ــاده ی ســودایی غلیــظ اســت کــه در معــده وارد شــده اســت. ــا م ــه اســت ی ســردی پرمای

درمان:
بایــد مرهــم بــر روی معــده گذاشــت و مرهــم از ایــن داروهــا باشــد. شــاه افســر، زعفــران، مصطکــی 

بلســان، کنــدر، مقــل، ســنبل، میــوه ی انــار بیابانــی، مــوم و روغــن گل ســرخ.
نســخه: مــوم شــش اوقیــه ســقز درخــت بنــه ســه اوقیــه، زنجبیــل دو اوقیــه، الــو ســه اوقیــه، بــارزد 
ســه اوقیــه، روغــن بلســان بیســت و چهــار اوقیــه همگــی بــا هــم مخلــوط شــود و بــر معــده گذاشــته 

 . د شو
ــق  ــی توفی ــد باریتعال ــدر از درگاه خداون ــرادر گرانق ــن ب ــرای ای ــتگان: ب ــریه شایس نش

ــد. ــئلت می نمای ــزون را مس روزاف
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پیشکسوت ورزشی 

ســرهنگ پیــاده بازنشســته خســرو شــعبانی اهــل کرمانشــاه متولــد ســال 1342 در خانــواده ای متوســط بــه دنیــا آمــد و پــس از 
طــی دوران ابتدایــی در نوجوانــی بــا ورزش تکوانــدو آشــنا و بــه فراگیــری ایــن ورزش پرداختــه و حاصــل ایــن جدیــت بیــش از 5 
دوره قهرمانــی اســتان 3 دوره قهرمانــی منطقــه ای غــرب کشــور و 3 دوره نایــب قهرمانــی و ســوم کشــوری در ادوار مختلــف بــوده 

اســت، وی در ســال 63 رســمًا وارد ارتــش گردیــد.
بــا عنایــت بــه عالقــه ای کــه بــه ورزشــهای رزمــی داشــته یــگان محــل خدمــت خــود را لشــکر 23 نیــرو مخصــوص انتخــاب و 
پــس از معرفــی بــه لشــکر بالفاصلــه بــه منطقــه عملیاتــی شــمال غــرب اعــزام و مشــغول خدمــت گردیــده اســت و علــی رغــم 
حضــور در منطقــه عملیاتــی بــه فعالیت هــای ورزشــی خــود ادامــه داده و توانســته در 7 دوره مســابقات نیروهــای مســلح شــرکت 

و در 2 دوره آن قهرمــان و بــرای مســابقات ارتشــهای جهــان نیــز انتخــاب شــده اســت.
وی در ســال 1365 ازدواج کــرده کــه حاصــل آن، 2 فرزنــد )یــک دختــر( کــه در حــال حاضــر دانشــجوی دکتــری حســابداری 
و )یــک پســر( کــه دارای دکتــری تخصصــی تربیــت بدنــی گرایــش رفتــار حرکتــی بــوده و از قهرمانــان چندیــن دوره کشــور در 

رشــته تکوانــدو مــی باشــد. 
ایــن پیشکســوت ورزشــکار در دوران دفــاع مقــدس در چندیــن عملیــات شــرکت و در طــی 70 مــاه حضــور در جبهه هــای حــق 

علیــه باطــل 4 مرتبــه از نواحــی مختلــف مجــروح و در حــال حاضــر از جانبــازان گرامــی بــا 40 درصــد جانبــازی مــی باشــد. 
از جمله احکام قهرمانی این پیشکسوت گرامی عبارتند از:

1- مربی بین الملللی تکواندو 
2- دارای احکام کوکی وان از کره در رشته تکواندو

3- نایب قهرمان ارتش های جهان در سال 72 در رشته تکواندو 

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

سرهنگ پیاده بازنشسته خسرو شعبانی
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عی
تما

در این جا چند پیشنهاد برای رویارویی با افراد سخت و منفی ارائه شده است.اج

ببخشــید: اگــر یــک انســان بــزرگ در آن موقعیــت بــود چــه مــی کــرد؟ بــدون شــک مــی بخشــید.... بــه یــاد داشــته باشــیم کــه از نظــر ذاتــی 
مــا آدم هــای خوبــی هســتیم امــا قضــاوت مــا ممکــن اســت نادرســت باشــد و ممکــن اســت چیزهــای بــدی بگوییــم. از خودتــان بپرســید 

اگــر در ایــن شــرایط یــا در برابــر ایــن شــخص از خــود بخشــش نشــان دهــم چــه مــی شــود؟
 

صبــر کنیــد: بعضــی اوقــات احســاس میکنیــم کــه بایــد ایمیلــی بفرســتیم و از خــود دفــاع کنیــم. معمــواًل ایــن ایمیــل هــای احساســی نتیجــه 
دلخــواه مــا را در پــی نــدارد و فقــط آتــش جــدال را شــعله ورتــر میکنــد. خــوب اســت کــه مدتــی بــه خــود وقــت بدهیــم تــا آرام تــر شــویم. 
شــما میتوانیــد آن ایمیــل احساســی را بــرای آن شــخص بنویســید امــا آنــرا نفرســتید. اگــر هــم میخواهیــد حتمــا جــواب آن را بدهیــد قبــل 

از پاســخ دادن ابتــدا آرام شــوید.
 

آیــا واقعــا مهــم اســت کــه حــق بــا مــا اســت؟: بعضــی اوقــات مــا از نقطــه نظــر خــود بــه شــدت دفــاع میکنیــم. اگــر خــود را در حــال بحــث 
بــر ســر صحــت حــرف خــود یافتیــد از خــود بپرســید:» آیــا واقعــا مهــم اســت کــه حــق بــا مــن باشــد؟« اگــر جــواب مثبــت اســت دوبــاره 

بپرســید چــه نیــازی اســت کــه آن را اثبــات کنــم؟ چــه بدســت مــی آورم؟
 

واکنــش نشــان ندهیــد: بیشــتر وقتهــا کــه شــخصی یــک پیــام منفــی یــا نظــر بــد میدهــد تــالش میکنــد کــه واکنــش شــما را بــر انگیــزد. 
وقتــی مــا عکــس العمــل نشــان میدهیــم آنهــا را بــه خواســته شــان رســانده ایــم. پــس ایــن چرخــه را متوقــف کنیــد و خــود را بــرای جــواب 

دادن بــه زحمــت نیندازیــد.
 

درمــورد موضوعــات ناراحــت کننــده صحبــت نکنیــد: وقتــی مشــکل و درگیــری در زندگــی داریــد بــرای صحبــت کــردن در مــورد آن نــزد 
افــراد منفــی نرویــد. مــا داســتان را بــرای هــر کســی کــه گــوش کنــد بیــان میکنیــم. تعریــف میکنیــم کــه چقــدر از یــک شــخص و یــا یــک 
موقعیــت بیزاریــم آنچــه کــه قــادر بــه درک آن نیســتیم ایــن اســت کــه هــر چــه بیشــتر در مــورد چیــزی صحبــت میکنیــم بیشــتر درگیــر 
آن میشــویم. مثــال هرچــه بیشــتر در مــورد اینکــه از یــک نفــر متنفریــم صحبــت کنیــم متنفــر تــر میشــویم و متوجــه نــکات نفــرت انگیــز 
دیگــری در آن شــخص میشــویم. صــرف انــرژی روی اینــکار را متوقــف کنیــد و از تفکــر و صحبــت در مــورد آن دســت برداریــد. تــالش کنیــد 

کــه قضیــه را نــزد دیگــران مطــرح نکنیــد.

بــرای همــه مــا پیــش آمــده کــه ســروکارمان بــا افــراد بدقلــق بیفتــد. 
ایــن افــراد اشــکال مختلفــی دارنــد. بعضــی از آنهــا اهــل جــر و بحــث 
هســتند و بعضــی بددهــن، یــک دنــده و لجبــاز، عصبانــی یــا دعوایــی 
ــًا تعدادشــان کــم  ــه اتفاق ــرادی ک ــن اف ــا چنی ــد ب هســتند. چطــور بای

هــم نیســت کنــار بیاییــم؟
  بیاییــد ایــن طــور بــه مســاله نــگاه کنیــم کــه آدم هــای عصبانــی داد 
مــی زننــد کــه شــنیده شــوند. آنهــا بــه دنبــال احترام و عشــق هســتند. 
مــی خواهنــد احســاس کننــد کــه مهــم هســتند، فقــط نمی داننــد راه 

درســت کســب آنچــه مــی خواهنــد کــدام اســت.
 بــا وجــود اینکــه تمرینــات زیــادی بــرای رویارویــی بــا افــراد منفــی انجــام داده ایــم گاهــی اوقــات خــود را در حــال جــدال بــا آن مــی یابیــم 
و معمــوال وقتــی بــه مقابلــه میپردازیــم بــه نــدرت نتیجــه خوبــی بدســت مــی آیــد. نکتــه ایــن اســت کــه مــا انســانیم و دارای احساســات و 
نفســیات. بــا بــه کنتــرل درآوردن نفــس خــود و اســتفاده از هــوش هیجانــی نــه تنهــا بــه ســالمت روحــی و جســمی خــود کمــک کرده ایــم 

بلکــه از بوجــود آمــدن شــرایط بــد نیزجلوگیــری نموده ایــم.

بد قلق ها را چون موم نرم کنید
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خــود را جــای دیگــران بگذاریــد: ممکــن اســت کلیشــه ای بــه نظــر برســد امــا نبایــد فراموشــش کنیــم کــه مــا فقــط از جانــب خــود بــه 
مســئله نــگاه میکنیــم. خودتــان را جــای دیگــران بگذاریــد وبــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه ممکــن اســت شــما هــم آزارشــان داده باشــید. 
ایــن کار باعــث میشــود کــه نــگاه تــازه ای داشــته باشــید و عاقالنــه رفتــار کنیــد و شــاید منجــر بــه دلســوزی شــما بــرای آن شــخص شــود.

 
بــه دنبــال درس گرفتــن باشــید: از هــر فرصتــی کــه باعــث کســب تجربــه بــرای شــما میشــود و بــه رشــد و تعالــی شــما کمــک مــی کنــد 
اســتفاده کنیــد. بــدون توجــه بــه اینکــه یــک ســناریو چقــدر منفــی بــه نظــر برســد همیشــه درس یــا درس هایــی در آن وجــود دارد. آنهــا 

را پیــدا کنیــد.
 

افــراد منفــی را از زندگــی تــان حــذف کنیــد: افــراد منفــی باعــث از دســت رفتــن انــرژی هســتند. اشــخاص ناراحــت میخواهنــد از نظــر 
روحــی بــه شــما زخــم بزننــد و از ایــن نظــر تنهــا نباشــند. تمــاس خــود را بــا آنهــا قطــع کنیــد. شــما ایــن حــق را داریــد کــه اطرافیــان 

خــود را انتخــاب کنیــد و ایــن افــراد کســانی باشــند کــه شــما دوســت داریــد: افــراد خــوش بیــن، مثبــت، آرام و مشــوق.
 

مراقــب باشــید: وقتــی مــا تمریــن میکنیــم کــه مراقــب احساســات، اندیشــه هــا و شــرایط باشــیم در واقــع خــود را از احساســاتمان جــدا 
میکنیــم و بــه جــای اینکــه بــه احساســاتمان اجــازه دهیــم کــه کنتــرل مــا را بــر عهــده بگیرنــد مــا آنهــا رصــد میکنیــم. وقتــی دیدیــد کــه 

درگیــر احساســات و اندیشــه هــای خــود هســتید روی تنفــس خــود تمرکــز کنیــد.
 

بدویــد: بدویــد یــا شــنا کنیــد یــا بــه ســایر ورزشــها بپردازیــد. تمرینــات بدنــی باعــث آزاد شــدن انــرژی منفــی میشــود. بــه ورزش بــه چشــم 
ابــزاری جهــت پــاک کــردن ذهــن و آزاد کننــده انــرژی هــای منفــی بنگریــد.

 
این دو سوال را از خود بپرسید:

اگر واکنشی نشان ندهم بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟
اگر واکنش نشان دهم بدترین نتیجه آن چیست؟

پرســیدن ایــن ســواالت باعــث بــاز شــدن دیــد شــما میشــود. نتیجــه کار خــود را متصــور مــی شــوید و مــی فهمیــد کــه بــا ایــن واکنــش 
نتیجــه خوبــی بدســت نمــی آوریــد، انــرژی شــما هــدر میــرود و درون شــما آشــفته مــی شــود.

 
بحــث نکنیــد: وقتــی احساســات بــر مــا غلبــه میکننــد آنقــدر در درون خــود غــرق میشــویم کــه بــه خاطــر رضایــت نفســمان بــر ســر هــر 
چیــز کوچکــی بحــث میکنیــم و از خــود دفــاع میکنیــم. معمــوال خــرد و قــوه تشــخیص در ایــن بحــث هــا جایــی نــدارد. اگــر الزم اســت 

کــه بــه بحــث بپردازیــد تــا زمانــی کــه همــه آرام شــدند صبــر کنیــد.
 

لیســتی از مهــم تریــن هــا تهیــه کنیــد: مهــم تریــن چیزهــا در زندگــی تــان را لیســت کنیــد. ســپس از خــود بپرســید واکنــش بــه ایــن 
شــخص نقشــی در مهــم تریــن مســائل زندگــی مــن دارد یــا نــه؟

 
محبــت کنیــد: ایــن روش همیشــه موثــر واقــع نمیشــود امــا بعضــی اوقــات باعــث خلــع ســالح کســانی میشــود کــه میخواهنــد بــه شــما 
زهــر بریزنــد. از دیگــران بــرای کاری کــه بــه خوبــی انجــام داده انــد تعریــف کنیــد. بــه آنهــا بگوییــد کــه در تعامــل بــا آنهــا چیــز جدیــدی 
یــاد گرفتــه ایــد و پیشــنهاد دوســتی بدهیــد. البتــه ممکــن اســت مجبــور شــوید بــرای اینکــه چیــزی بــرای تعریــف از آن شــخص بیابیــد 

خیلــی زحمــت بکشــید.
 

بنویســید: یــک کاغــذ برداریــد و تمــام افــکار منفــی خــود را بــدون مالحظــه بنویســید. آنقــدر بــه ایــن کار ادامــه دهیــد تــا چیــزی باقــی 
نمانــد. بعــد کاغــذ را بــه شــکل تــوپ مچالــه کنیــد، چشــم هایتــان را ببندیــد و تمــام انــرژی منفــی درون کاغــذ را تجســم کنیــد. کاغــذ را 

بــه درون ســطل زبالــه بیندازیــد و رهــا شــوید. 
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نمــاز، دعــا، نیایــش، شــور و شــوقی غیرقابــل وصــف بــرای رســیدن زمــان 
مناجــات و شــتافتن بــه ســمت نماز، قــرآن خوانــدن، عبــادت پروردگار، توســل 
ــی هســتند کــه روح انســان  ــا از آن دســته حــاالت و اعمال ــن ه و ... همــه ای
ــود  را جــال مــی دهــد، قلــب را آرام ســاخته و دلشــوره هــا و ســیاهی ها را ناب

مــی کنــد.
امــا ســوالی کــه شــاید در ذهــن بســیاری از افــراد شــکل گرفتــه باشــد ایــن 
ــری  ــور دیگ ــدا را ط ــود خ ــی ش ــا نم ــم؟!، آی ــاز بخوانی ــد نم ــرا بای ــت؛ چ اس

ــرد؟! ــادت ک عب
یعنــی خداونــد تنهــا مــا را آفریــده تــا عبادتــش کنیــم، البتــه بنظــر نمی رســد 

کــه مــا صرفــا بــرای عبــادت کــردن پــرودگاری بــی همتــا کــه نقصــی در دســتورات و کارهایــش وجــود نــدارد خلــق شــده 
باشــیم چــون قبــل از مــا موجــودات و فرشــته هایــی بودنــد کــه خداونــد را عبــادت کننــد البتــه بهتــر بگوییــم در جایــی بــه 
نــام بهشــت عبــادت کننــد ، محلــی کــه برخــی از مــا انســان هــا مشــتاقانه بــرای رســیدن بــه آن گــوش بــه فرمــان حقیــم و 
بنوعــی خداونــد را بــرای رســیدن بــه بهشــت وعــده داده شــده و در نهایــت بــرای آســایش و لــذت بــردن خودمــان عبــادت 

مــی کنیــم.
امــا شــاید بــد نباشــد بــه خــود تلنگــری بزنیــم کــه، مــا خداونــد را بــرای ذات مقــدس خــودش عبــادت مــی کنیــم یــا بــرای 

آنکــه بــه مــا بهشــت را عطــا کنــد گــوش بــه فرمــان دســتورات او هســتیم؟!

فلسفه خواندن نماز چیست؟

از آنجــا کــه خداونــد وجــودی نامحــدود و نامتناهــی و پیراســته از هــر گونــه نقــص و نیــاز اســت احتیاجــی بــه پرســتش مــا 
نــدارد پــس پرســتش و عبــادت او فــی الواقــع وســیله تکامــل و ســعادت ماســت و دســتور او بــه عبــادت، یــک نــوع لطــف و 
مرحمــت و راهنمایــی خواهــد بــود کــه مــا را بــه کمــال شایســته برســاند و کاًل عبــادت و خصوصــًا نمــاز دارای یــک سلســله آثــار 
گرانبهــای فــردی و اجتماعــی اســت زیــرا اواًل حــس تقدیــر و شــکرگزاری را در انســان زنــده مــی کنــد، قــدر دانــی از مقامــی 
کــه نعمتهــای زیــادی در اختیــار او نهــاده و بــا ایــن ســپاس گــزاری، فــرد، حــق شناســی خــود را در برابــر آفریــدگار خــود کــه 
ایــن همــه نعمتهــای گرانبهــا در اختیــار او گذاشــته اعــالم مــی دارد و ثانیــًا نمــاز و عبــادت مایــه تکامــل روحــی انســان اســت 
چــون در نمــاز مــا خــود را بــا کمــال مطلــق مرتبــط ســاخته و از او کمــک مــی خواهیــم کــه شایســتگی و لیاقــت ســخن گفتــن 

بــا خــود را بــه مــا بدهــد.
 ضمــن ایــن کــه نمازگــزار همــواره بــه یــاد خداســت و یــاد خــدا بهتریــن وســیله بــرای کنتــرل نفــس اّمــاره و روح طغیانگــر 

اســت چنــان کــه غفلــت از یــاد خــدا و بــی خبــری از پاداشــها و کیفرهــای 
او موجــب تیرگــی عقــل و خــرد و کــم فروغــی آن مــی شــود انســان غافــل 
ــن نمــاز اســت  ــات آن را نمــی کنــد و ای فکــر عاقبــت کار ناپســند و عقوب
کــه انســان را بــه یــاد خــدا مــی انــدازد و اثــر آن غفلــت را از روح و روانــش 
ــاز خــود از  ــی نم ــرای قبول ــزار ب ــاز گ ــن نم ــم چنی ــازد و ه ــی س ــاک م پ
بســیاری از گناهــان اجتنــاب مــی ورزد مثــاًل یکــی از شــرایط نمــاز مشــروع 
ــی رود  ــه کار م ــه در آن ب ــت ک ــایلی اس ــام وس ــودن تم ــاح ب ــودن و مب ب

ماننــد آب وضــو و غســل، لبــاس و مــکان نمازگــزار.
ــرود و در  ــرام ن ــراف ح ــزار اط ــه نمازگ ــود ک ــی ش ــث م ــوع باع ــن موض ای
کار و کســب خــود از هــر نــوع حــرام اجتنــاب نمایــد زیــرا بســیار مشــکل 
اســت کــه یــک فــرد تنهــا در امــور مربــوط بــه نمــاز بــه حــالل بــودن آنهــا 
ــزار  ــه نمازگ ــص ک ــد باالخ ــروا باش ــی پ ــر ب ــوارد دیگ ــود و در م ــد ش مقّی
بدانــد شــرط قبولــی ایــن اســت کــه حقــوق مســتمندان و زکات را بدهــد، 
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از گناهــان کبیــره بپرهیــزد.
مســأله دیگــری کــه نمازگــزار بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــد 
نظافــت و بهداشــت اســت زیــرا او بایــد بــا لبــاس و بدنــی پــاک 
و تمیــز کــه بعضــًا مجبــور اســت غســل نمایــد تــا از آلودگیهــای 
ــاز  ــه نم ــا ک ــازد و از آنج ــاک س ــود را پ ــوی خ ــری و معن ظاه
بــرای خــود وقــت معّینــی دارد یکــی از آثــار آن انضبــاط و وقــت 

شناســی اســت.
ــت  ــر نیس ــد منحص ــه ش ــه گفت ــه آن چ ــاز ب ــفه نم ــار و فلس آث
ولــی ایــن نمونــه مــی توانــد نشــانه اســرار بــزرگ ایــن عبــادت 

ــزرگ باشــد. ب
البتــه نمــازی کــه مــی توانــد تمــام آثــار را داشــته باشــد نمــازی 
اســت کــه بــا حضــور قلــب و توجــه و نیــت پــاک بــه درگاه خــدا 

آورده شــود.
روی همیــن جهــات اســت کــه پیامبــر گرامــی)ص( مــی فرمایــد: 
ــود را در آن  ــه انســان خ ــی اســت ک ــر آب صاف ــون نه ــاز چ نم
شستشــو مــی دهــد، اگــر کســی در شــبانه روز پنــج مرتبــه خــود 
ــف  ــوده و کثی ــدن او آل ــز ب ــد هرگ ــاک شستشــو ده ــا آب پ را ب

نمــی شــود.
هــم چنیــن کســی کــه در شــبانه روز پنــج مرتبــه نمــاز بخوانــد 

و قلــب خــود را در ایــن چشــمه صــاف معنــوی شستشــو دهــد، هرگــز آلودگــی گنــاه بــر دل و جــان او نمــی نشــیند.
چــرا بایــد نمــاز بخوانیــم؟!، آیــا نمــی شــود خــدا را طــور دیگــری عبــادت کــرد؟!/ آیــا مــی دانیــد؛ چــرا بایــد نمــاز بخوانیــم؟!/ فلســفه 

خوانــدن نمــاز/ اگــر قــرار بــه عبــادت باشــد،نوع دیگــری هــم مــی شــود عبــادت کــرد؟

چرا در دین اسالم تاکید به نماز خواندن شده است؟

ــذا از دســتور او اطاعــت  ــوق او هســتیم، ل ــا مخل ــا و م ــق م ــد متعــال اســت و او خال نمــاز در منظــر نخســت دســتور و حکــم خداون
ــه  ــا معبــود خــود را بدســت مــی آوریــم، ثانیــا ب ــا تــوکل و اطاعــت خــدا آرامــش ارتبــاط ب می کنیــم. همیــن مــا را بــس کــه اوال ب
ســعادت خــود کــه تنهــا بــه دســت خداســت امیــدوار مــی شــویم و ثانیــًا خــود خــدا بــرای نمــاز فوائــد بســیاری برشــمرده اســت.

بطور مثال؛ در قرآن مجید می خوانیم که »نماز انسان را از فحشا و منکرات باز می دارد.«
ــن آن  ــد دســتورات و قوانی ــرار مــی دهــد بای ــا ســازمانی ق ــه و ی ــردی وقتــی خــود را تحــت مجموع ــب آن کــه هــر ف ــح مطل توضی
ســازمان و آن مجموعــه را رعایــت نمایــد، کســی هــم کــه خــود را مســلمان مــی دانــد و تحــت نظــام متعالــی اســالم قــرار گرفتــه و 

ــه مقــررات و ضوابــط آن پایبنــد باشــد. آئیــن جهانــی اســالم را پذیرفتــه اســت، بایــد ب
بنابــر ایــن نمــاز خوانــدن در نــگاه اول بــه عنــوان یــک وظیفــه دینــی بــر هــر فــرد مســلمان واجــب اســت، چــرا کــه خداونــد متعــال 

ایــن وظیفــه را بعهــده هــر فــرد مســلمان نهــاده و دســتور بــه انجــام آن داده اســت:
» ... أقیمــوا الصــالة ...« یعنــی نمــاز را بــه پــا داریــد )بقــره/43 و 83 و 110 – نســاء/77 و 103 – یونــس/87 – حــج/78 – و...( عــالوه 
بــر ایــن، نمــاز خوانــدن در حقیقــت نوعــی تشــکر از خداونــد اســت، در مقابــل همــه نعمتهایــی کــه بــه انســان عطــا کــرده و همچنیــن 
اظهــار بندگــی و عبودیــت در مقابــل آن خالــق بــی همتــا اســت و ایــن هــر دو وظایــف اخالقــی هــر انســانی اســت. فطــرت هــر انســانی، 

مســتقل از شــرع، او را بــه شــکرگزاری نســبت بــه ولــی نعمتــش فرامــی خوانــد.
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ــا   از پرمصــرف تریــن مــواد غذایــی در کشــور مــا مــرغ اســت کــه ب
آن غذاهــای متنــوع و خوشــمزه ای مــی تــوان تهیــه نمــود. برخــی از 
مــردم بــه غیــر از قســمت هــای اصلــی مــرغ انــواع بخــش هــای آن 
ماننــد بــال و گــردن , دل و جگــر و ســنگدان , پوســت و دنبالچــه و پای 
ــمت های  ــی از قس ــرف برخ ــا مص ــد ام ــی کنن ــرف م ــز مص ــرغ را نی م

مــرغ بــرای ســالمتی مضــر اســت.

مضرات پوست مرغ

1-پوســت دارای اســید چــرب اشــباع و کلســترول زیــادی اســت و کالــری باالیــی دارد 
بنابرایــن ســبب اضافــه وزن و بیمــاری هــای خطرنــاک دیگــری خواهــد شــد.

 
2-بــرای ســالم نگــه داشــتن جوجــه هــا در حــال رشــد داروهــای آنتــی بیوتیکــی، را بــه 
ــه آنهــا تزریــق مــی کننــد. ایــن آنتــی بیوتیــک هــا در پوســت مــرغ  صــورت مکمــل ب

ذخیــره مــی شــود و مصــرف ایــن قســمت از مــرغ ســبب تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن خواهــد شــد.
 

3-فلــزات ســنگین، ســموم و آفــت کــش هایــی کــه بــه همــراه دانــه هــای جــو و ذرت وارد جیــره غذایــی مــرغ مــی شــود در پوســت 
مــرغ رســوب مــی کنــد و ابتــال بــه تومورهــای ســرطانی را افزایــش مــی دهــد.

 
4-متاســفانه بــرای رشــد ســریع تــر جوجــه هــا بــه آنهــا هورمــون هایــی تزریق مــی کننــد که ایــن هورمــون هــا شــبیه هورمون های 
جنســی هســتند در مــرد و زن بــه یــک میــزان موجــب بــروز مشــکالتی ماننــد رویــش موهــای زایــد، جــوش و کیســت تخمــدان 
در خانــم هــا، باعــث آکنــه هــای شــدید پوســتی و نارســایی درهورمــون هــای جنســی در آقایــان مــی شــود و بــرای کــودکان هــم 

افزایــش وزن را موجــب مــی شــوند.
 

مضرات دنبالچه مرغ
 

برخــی از افــراد از دنبالچــه مــرغ اســتفاده مــی کننــد. ایــن قســمت از مــرغ بــه دلیــل داشــتن چربــی بــاال بــرای همــه افــراد مضــر 
اســت و مصــرف آن ســبب بــروز عوارضــی ماننــد ابتــال بــه بیمــاری قلبــی و عروقــی، افزایــش چربــی خــون، کلســترول بــاال و ... 

مــی شــود.
 

مضرات مصرف پای مرغ

ــر اســاس نظــر متخصصــان تغذیــه  پــای مــرغ حــاوی بخــش هــای غضروفــی اســت و ب
ــم  ــرای ترمی ــت و ب ــن A و D اس ــفر، ویتامی ــیم، فس ــع کلس ــرغ را منب ــای م ــوپ پ س
غضــروف هــای آســیب دیــده و درمــان نرمــی اســتخوان مفیــد اســت ایــن متخصصــان 

 ها
نی

نست
دا

مرغ را اینطور مصرف کنیم
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مصــرف پــای مــرغ را یــک یــا دو بــار در مــاه بالمانــع مــی داننــد امــا مصــرف بیــش از یــک یــا دو بــار آن در مــاه باعــث بــروز 
ــی شــود. ــراد م ــی در اف ــات بافت التهاب

 
برخــی از کارشناســان نیــز بــر ایــن باورنــد کــه پــای مــرغ ارزش پروتئینــی چندانــی نــدارد و عاملــی بــرای ســاخت غضروف هــا 
نیســت. پــای مــرغ چربــی اشــباع باالیــی دارد و افــراد دارای اضافــه وزن و مبتــال بــه دیابــت نبایــد از ایــن قســمت از مــرغ اســتفاده 

. یند نما
 

مضرات مصرف سنگدان
 

برخــی از افــراد از ســنگدان بــه جــای گوشــت اســتفاده مــی کننــد امــا میــزان کادمیــوم، ســرب و کــروم زیــاد اســت و نمی تــوان 
ــی ـ  ــای قلب ــه بیمــاری ه ــان ب ــرای مبتالی ــس مصــرف آن ب ــادی دارد پ ــرد. ســنگدان کلســترول زی ــن گوشــت ک آن را جایگزی

عروقــی، چربــی خــون بــاال و نقــرس مضــر اســت.
 

مضرات جگر مرغ

جگــر عضــوی اســت کــه عــالوه بــر ذخیــره مــواد مغــذی بــه علــت آنزیــم هــای متنــوع 
محــل تجمــع و خنثــی ســازی ســموم، هورمــون هــا، واکســن هــای تلقیحــی و انــواع آنتــی 

بیوتیــک هــای تزریقــی و خوراکــی اســت.
 

ــتفاده  ــون اس ــا از هورم ــداری ه ــه مرغ ــود بودج ــت کمب ــه عل ــه ب ــا اگرچ ــور م در کش
ــی و  ــای انگل ــاری ه ــرل بیم ــی و کنت ــای عفون ــاری ه ــار بیم ــرای مه ــا ب ــد، ام نمی کنن
ویروســی طیــور از آنتــی بیوتیــک هــا و داروهــای شــیمیایی اســتفاده مــی کننــد. اگــر ایــن 
داروهــا 48 ـ 24 ســاعت قبــل از کشــتار بــه جوجــه هــا تزریــق شــود ، کبــد حیــوان فرصــت پاکســازی و دفــع مــواد مضــر تجمــع 
یافتــه را نــدارد و دارو در جگــر مــرغ رســوب و بــرای ســالمت مضــر اســت بنابرایــن مصــرف جگــر مــرغ ســبب عــوارض گوناگونــی 
ماننــد ابتــال بــه ســرطان، جهــش زایــی، مســمومیت و ایجــاد آلــرژی، مقاومــت دارویــی بــه انواعــی از آنتــی بیوتیــک مــی شــود.

عوارض مصرف بال مرغ

بــال و گــردن محــل تزریــق واکســن بــه طیــور اســت امــا بــه علــت ســرعت جــذب بــاال مــواد تزریقــی در ایــن اعضــا مانــدگاری 
زیــادی ندارنــد امــا برخــی از کارشناســان ، خــوردن ایــن قســمت هــای مــرغ را مضــر می دانند. 
گــردن مــرغ نیــز محــل تزریــق واکســن اســت و از ایــن قســمت نســوج عصبــی و بســیاری از 
غــدد لنفــاوی عبــور مــی کننــد، بــه دلیــل آنکــه نمــی تــوان مجــرای داخلــی گــردن مــرغ را 

بــه خوبــی بشــوییم بنابرایــن مصــرف آن توصیــه نمــی شــود.
 مصــرف بــال و گــردن مــرغ عــوارض مختلفــی بــرای ســالمتی ماننــد :تســریع رشــد ، اختالالت 
گوارشــی و کبــد چــرب، انتقــال بعضــی از ترکیــب هــای مضــر، ابتــال بــه بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی ، رشــد کیســت در رحــم، 
ابتــال بــه بیمــاری هــای مختلــف، کیســتیک شــدن ســینه هــا در خانــم هــا و ابتــال بــه آکنــه هــای شــدید پوســتی و افزایــش 

موهــای زایــد، تغییــر دوره ســیکل قاعدگــی، چاقــی و اضافــه وزن دارد.
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وکیل خود باشید

)مباحث کاربردی حقوقی(

مجازات سردسته های گروه های خالفکار و مجرمانه چیست؟

مــاده ۱۳۰ قانــون مجــازات اســالمی بیــان می کنــد: هــر کــس سردســتگی یــک گــروه مجرمانــه را بــر عهــده گیــرد بــه حداکثــر 
ــر آنکــه جــرم  ــردد مگ ــروه مرتکــب شــوند، محکــوم می گ ــروه در راســتای اهــداف همــان گ ــه اعضــاء آن گ ــی ک مجــازات جرم
ارتکابــی موجــب حــد یــا قصــاص یــا دیــه باشــد کــه در ایــن صــورت بــه حداکثــر مجــازات معاونــت در آن جــرم محکــوم می شــود.

ــد  ــه صــدق کن ــر سردســته گــروه مجرمان ــی االرض ب ــا مفســد ف ــوان محــارب ی ــی کــه عن ــی االرض زمان ــه و افســاد ف در محارب
ــردد. ــوم می گ ــی االرض محک ــا مفســد ف ــارب ی ــازات مح ــه مج ــورد ب حســب م

این ماده دارای تبصره های ذیل می باشد:
تبصــره ۱- گــروه مجرمانــه عبــارت اســت از گــروه نســبتا منســجم متشــکل از ســه نفــر یــا بیشــتر کــه بــرای ارتــکاب جرم تشــکیل 

می شــود یــا پــس از تشــکیل، هــدف آن بــرای ارتــکاب جــرم منحــرف می گــردد.
تبصره ۲- سردستگی عبارت است از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه. 

آیا با چت و پیام و اسکرین شات می توانیم شکایت کنیم ؟

برخــی مواقــع دیــده شــده کــه دو نفــر توســط پیامــک در موبایــل خــود و یــا شــبکه های اجتماعــی وایبــر، واتســاپ و غیــره در 
رابطــه بــا مســایلی صحبــت کرده انــد و بعــد از آن، یکــی دیگــری را تهدیــد کــرده کــه از صحبتهــای آنهــا اســکرین شــات دارد و او 
را تهدیــد می کنــد کــه اگرفــالن کار را انجــام ندهــی آنهــا را پخــش می کنــد و او هــم از تــرس اینکــه مبــادا متــن ایــن پیام هــا 
منتشــر شــود، از شــکایت صــرف نظــر کــرده و تــن بــه خواســته طــرف می دهــد در صورتیکــه واقعیــت اینگونــه نیســت و امــکان 

شــکایت در ایــن خصــوص وجــود دارد.

ماجرای اسکرین شات ها

ــد. یــک نفــر از متــن چت هــا، گفتگوی هــای دونفــره، خلوت هــا و عکس هــا اسکرین شــات  ــا شــبیه به هم ان صــورِت مســائل عموم
برمــی دارد و ســپس طــرِف مقابــل را تهدیــد بــه افشــای ایــن محتــوا می کنــد. ایــن تهدیدهــا گاهــی صرفــا بــرای ارعــاب، ایجــاد 

هــراس، آبروریــزی و اخــاذی مالــی و گاهــی بهانــه ای بــرای اجبــار بــه کامجویی هــای غیراخالقــی دیگــر اســت.
چند توضیح و توصیه ضروری: افشای اطالعات خصوصی جرم است.

ــون  ــاده 16 قان ــاده745 )م ــًادر م ــات ِ خصوصــی، جــرم اســت. قانون مجــازات  اســالمی، صراحت ــون افشــای اطالع ــق قان اول: مطاب
جرایــم  رایانــه ای( افشــای اســرار خصوصــی دیگــران را جــرم دانســته و مجــازات آن را جزای  نقــدی و تــا دو ســال حبــس درنظــر 
گرفتــه اســت. البتــه اســرار خصوصــی در قانــون ایــران بــه صــورت مشــخص تعریــف نشــده اند و صرفــا در مــاده 8 قانــون »احتــرام 
ــارز  ــق ب ــی را از مصادی ــای خصوص ــته ها و فیلم ه ــا، عکس ها،نوش ــهروندی« نامه ه ــوق ش ــظ حق ــروع و حف ــای مش ــه آزادیه ب
ــکی،  ــخه های پزش ــت و نس ــیع تر اس ــم وس ــن ه ــی از ای ــرار خصوص ــره اس ــی، دای ــام عرف ــی و نظ ــه قضای ــته اند. در روی آن دانس
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ــرار  ــن زمــره ق ــی هــم در ای احــکام دادگاه هــا و اســناد مال
می گیرنــد.

ــه انجــام عملــی کــه ممکــن اســت موجــب  ــد ب دوم: تهدی
ــی  ــرار خانوادگ ــای اس ــا افش ــرافتی ی ــا ش ــی ی ــرر آبروی ض
گــردد، خــواه تهدیدکننــده بــه ایــن واســطه، تقاضــای مــال 
بــه قصــد اخــاذی کــرده و یــا نکــرده باشــد، جــرم مســتقلی 
اســت کــه بــر اســاس مــاده 669 قانون مجازات اســالمی تــا 
ــرای  ــس ب ــال حب ــا دوس ــا ت ــالق و ی ــاد وچهارضربه ش هفت
ــی  ــه کس ــن همین ک ــت. بنابرای ــده  اس ــه  ش آن درنظرگرفت
ــامل  ــی )ش ــات خصوص ــای اطالع ــه افش ــد ب ــما را تهدی ش
ــم و ...(  ــده، فیل ــدای ضبط ش ــا، ص ــن چت ه ــا، مت عکس ه
کــرده باشــد، حتــی اگــر هرگــز آن عمــل را انجــام ندهــد 
ــی  ــز عمل ــدات هرگ ــن تهدی ــع ای ــت مواق ــه در اکثری )ک
نمی شــوند(، ارتــکاب جــرم” تهدیــد” از ســوی او قطعــی و 

ــرای شــما قابــل شــکایت و پیگیــری اســت. ب
متن پیام های فضای مجازی، ادله الکترونیک است

ســوم: برخــالف تصــور عمــوم کــه متــن گفتگــو در وایبــر، 
ایمیــل،  دیگــر،  اجتماعــی  شــبکه های  و  فیس بــوک 
ــتناد  ــل اس ــل قاب ــزو دالی ــم را ج ــط  شــده و فیل صدای ضب
را  الکترونیــک«  »ادلــه  قانــون،  نمی آورنــد،  به شــمار 
ــر کســی شــما را  ــن اگ به رســمیت شــناخته اســت. بنابرای
در وایبــر یــا فیس بــوک یــا تلفن همــراه یــا ایمیــل، تهدیــد 
ــن محتواهــا در دادگاه  ــد تمــام ای ــد بدانی کــرده اســت، بای
بــه عنــوان دلیــل از شــما و بــر علیــه شــخص تهدیدکننــده 

ــد. ــد ش ــه خواهن پذیرفت
ــان  ــط کارشناس ــه توس ــخصی ک ــم مش ــا مکانیس دادگاه، ب
حــوزه فنــاوری اجــرا خواهــد شــد، صحــت مــدارک شــما را 
بررســی کــرده و در صــورت تائیــد، مــالک و مبنــای صــدور 

حکــم قــرار خواهــد گرفــت.
ــه دســت آوردن  چهــارم: یــک نکتــه بســیار مهــم اینکــه ب
ــه  ــه روش هــای قانونــی صــورت پذیــرد وگرن ــد ب دلیــل بای
ممکــن اســت دادگاه آن دالیــل را از شــما نپذیــرد. بنابرایــن 
ــت  ــا اکان ــل ی ــردن ایمی ــک ک ــا ه ــما ب ــه ش ــی ک اطالعات
ــی دســتگاه ضبــط  ــا کارگذاشــتن غیرقانون ــل ی طــرف مقاب
صــدا یــا تصویــر در محــل اقامــت، دفتــر کار یــا خــودروی 
ــرار  ــرش ق ــورد پذی ــد، در دادگاه م ــت بیاوری ــه دس وی ب
ــت  ــن اس ــدیدتر ممک ــکل های ش ــت. )در ش ــد گرف نخواه
ــود.(  ــتفاده ش ــان اس ــه خودت ــر علی ــات ب ــه اقدام اینگون
ــه  ــه، دســت ب ــار مجرمان ــک رفت ــه ی ــخ ب ــن در پاس بنابرای

ــد. ــل نزنی ــه ی متقاب ــات مجرمان اقدام

مواردی در خودرو ها که ماهانه باید 
بررسی شوند

دوره ای،  ســرویس های  بــر  عــالوه 
ــاه  ــد هــر م مــواردی هســتند کــه بای
ــه منظــور کنتــرل ســالمت خــودرو  ب

ــوند. ــی ش بررس
بــا  اســت  برابــر  خــودرو  خریــد 
جانبــی  هزینه هــای  پرداخــت 
ــت  ــن وق ــه داری و همچنی ــرای نگ ب

ــرویس های دوره ای  ــوال در س ــت از آن. معم ــرای مراقب ــتن ب گذاش
مــواردی ماننــد فیلتر هــا و مایعــات خــودرو تعویــض می شــوند. امــا 
ــه  ــاز ب ــه نی ــه صــورت ماهان قســمت هایی از خــودرو هســتند کــه ب

ــد: ــی دارن بررس
1- بررسی سطح روغن موتور:

ــج  ــس از اینکــه خــودرو خامــوش شــد، ِگی ــه پ ــج دقیق ــل پن حداق
ــرده و ســپس  ــز ک ــتمال تمی ــا دس ــد، ب ــارج کنی ــن را از آن خ روغ
درون روغــن موتــور فــرو ببریــد. پــس از آن مجــددا گیــج را خــارج 
ــن  ــی روغ ــد یعن ــر باش ــن از Min پایین ت ــطح روغ ــر س ــد. اگ کنی
ــد کمــی از آن  ــور کــم اســت و اگــر بیشــتر از Max باشــد بای موت

ــدازه نرمــال برســد. ــه ان ــا ب تخلیــه شــود ت
2- بررسی سطح آب رادیاتور:

بــا بررســی ایــن قســمت در صورتــی کــه آب رادیاتــور کــم بــود، آب 
ــه آن اضافــه کنیــد. توجــه داشــته باشــید  ــدازه الزم ب ــه ان مقطــر ب
کــه آب رادیاتــور بایــد مقطــر یــا آب جوشــیده باشــد و نــه آب شــیر.

3- بررسی روغن ترمز و گیربکس:
تعویــض بــه موقــع روغن هــای مربوطــه باعــث افزایــش طــول عمــر 
قطعــات خــودرو مــی شــود. کاســته شــدن تدریجــی ســطح روغــن 
ــت.  ــز اس ــای ترم ــدن لنت ه ــرف ش ــل مص ــه دلی ــوال ب ــز معم ترم

ــد شــود. ــد بازدی ــز بای ــا نی ــر روغــن، لنت ه ــن عــالوه ب بنابری
4- بررسی باد تایرها:

ــا  ــرد، ام ــری ک ــدازه گی ــم ان ــمی ه ــوان چش ــا را می ت ــاد تایر ه ب
ــرای ایــن کار اســتفاده کنیــد. توصیــه می شــود کــه از فشارســنج ب

ــاییدگی و  ــش س ــب افزای ــد موج ــا می توان ــاد تایر ه ــدن ب ــم ش ک
مصــرف ســوخت بشــود.

5- بررسی آب شیشه شوی:
یکــی از ســاده ترین کار هــا بررســی آب شیشــه شــور اســت کــه هــر 
ــد  ــد اجــازه دهی ــد. ترجیحــا نبای ــد انجــام دهی ــه هــم می توانی هفت
ــه در  ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــام برس ــه اتم ــوی ب ــه ش ــه آب شیش ک

ــه آن نیــاز پیــدا کنیــد. مواقعــی ممکــن اســت ب
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توصیه های امنیتی در استفاده از شبکه های اجتماعی

1-محدودیت انتشار اطالعات شخصی

ــی  ــای اجتماع ــه در شــبکه ه ــات شــخصی ک ــزان اطالع ــورد می در م
ــاط باشــید. ــب و محت ــد، مراق ــه مــی دهی ارائ

2-رعایت احتیاط در مورد کلیک کردن بر روی لینک ها

ــما  ــت ش ــوی دوس ــه از س ــت ک ــی اس ــک در پیام ــر لین ــی اگ حت
فرســتاده شــده اســت در هنــگام کلیــک کــردن بــر روی آن بــا احتیــاط 
باشــید. بــه ایــن علــت کــه ممکــن اســت اطالعــات حســاب کاربــری 
دوســت شــما ســرقت شــده باشــد و بــا اســتفاده از آن در حــال ارســال 

ــای او باشــند. ــه لیســت تمــاس ه ــای مخــرب ب لینک ه

توصیه های حفاظتی در استفاده از رایانه ها:

1- هرگز از رایانه خود به ویژه در محل کار، بدون 
رمز عبور )پسورد ( استفاده نکنید.

همیشــه بــرای رایانــه خــود رمــز عبــور تعییــن کــرده و آن 
را طــوری تنظیــم نمائیــد کــه در صــورت عــدم اســتفاده از 
آن بــه مــدت )حداکثــر(  پنــج دقیقــه از شــما اســم عبــور 
درخواســت نمایــد. ایــن کار مانعــی بــرای دسترســی 
ــدودی  ــا ح ــود و ت ــد ب ــما خواه ــه ش ــه رایان ــران ب دیگ

ــد. ــش می ده ــما را افزای ــتم ش ــت سیس امنی

2- هرگز از رمز عبور ساده و مشخص استفاده 
نکنید.

ســعی کنیــد رمــز عبورهــای سیســتم خــود را پیچیــده و 
غیرقابــل پیــش بینــی انتخــاب کنیــد. انتخــاب رمــز عبــور 
بــا کارکترهــای زیــاد، بــا حــروف و اعــداد، حــروف کوچک 
ــد  ــر، می توان ــان دیگ ــه زب ــاب آن ب ــا انتخ ــزرگ و ی و ب

امنیــت سیســتم شــما را افزایــش دهــد.

3- هرگز اطالعات محرمانه خود را در فایل های 
آشکار و سهل الوصول قرار ندهید.

فایــل  هــای محرمانــه خــود را می توانیــد به صــورت 
پنهــان و در زیــر مجموعــه فایل هــای سیســتمی یــا     زیــر 
مجموعــه ســایر برنامــه  هــای نصبــی سیســتم قــرار دهیــد 
ــرد.  ــرار نگی ــه ق ــراد بیگان ــار اف ــی در اختی ــه  راحت ــا ب ت
ــه  ــت ب ــی راح ــال دسترس ــورت، احتم ــن ص ــر ای در غی

ــت. ــور اس ــواره متص ــا هم ــل  ه ــه     فای این گون

توصیه های حفاظتی

نویسنده: سرهنگ اطالعات فریدون پاسبانی

4- هرگز نسبت به محافظت و نگهداری نسخه ذخیره 
اطالعات )backup( بی تفاوت نباشید.

معمــواًل بــه  خاطــر محافظــت از اطالعــات و پیش گیــری از تخریــب 
ــد. حفاظــت  ــره می  نماین ــای ذخی ــه نســخه  ه ــه تهی ــدام ب ــا  اق آن ه
و نگهــداری ایــن نســخه  هــا  حتــی از اطالعاتــی کــه در سیســتم ها 
ــن اطالعــات  ــرا ای ــر می  باشــد. زی ــا اهمیــت  ت نگهــداری می  شــوند ب
ــگاری در  ــهل ان ــند. س ــر می  باش ــدون دردس ــاده و ب ــورت آم ــه  ص ب
ــران  ــالت جب ــًا معض ــره بعض ــای ذخی ــخه  ه ــن نس ــداری از ای نگه

ــر خواهــد داشــت. ناپذیــری در ب

5- هرگز به موارد شناخته نشده در اینترنت پاسخ ندهید.

ــد  ــز نبای ــه هرگ ــواردی اســت ک ــای ناشــناخته یکــی از م ــل  ه ایمی
آن هــا  را گشــود، زیــرا در مــواردی بــا گشــودن ایمیــل یــا یــک تصویر 
اینترنتــی، تروجانــی )یــک برنامــه نفــوذی اســت، از نوع بدافــزار و یک 
برنامــه مخــرب اســت کــه مــی توانــد خــود را موجــه جلــوه دهــد(  
ــق وارد سیســتم شــما گشــته و مراحــل کار جاسوســی  ــن طری از ای
ــه  ــی ک ــا     پنجره  های ــد ی ــاز می  نمای ــما را آغ ــتم ش ــه سیس ــوذ ب و نف
ــا  ــه  صــورت ناخواســته ظاهــر گشــته ی ــا اینترنــت ب در خــالل کار ب
ــام  ــه دادن ن     درخواســت های اشــتراک در ســایت، شــما را ترغیــب ب
ــوط  ــام عبــور می  نمایــد کــه از ایــن طریــق اطالعــات مرب ــر و ن کارب
ــرداری  ــره ب ــه و از آن به ــار گرفت ــما را در اختی ــور ش ــز عب ــه رم ب

  کننــد.
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3-در مورد شخصی که به عنوان دوست در شبکه های 
اجتماعی او را قبول می کنید، بیشتر دقت کنید.

ممکــن اســت ســارقان هویــت بــه منظــور دریافــت اطالعــات شــما، 
پروفایــل هــای جعلــی ایجــاد کننــد. افــراد همیشــه آن چیــزی کــه 

مــی گوینــد، نیســتند.

4-آدرس سایت شبکه اجتماعی را خودتان به طور مستقیم 
در مرورگرتایپ نمایید.

اگــر شــما بــر روی لینکــی کلیــک کنیــد کــه شــما را بــه ســمت وب 
ســایت شــبکه هــای اجتماعــی از طریــق یــک ایمیــل یــا دیگــر وب 
ســایت هــا هدایــت کنــد. ممکــن اســت در حقیقــت آن یــک مــورد 
فیشــینگ باشــد کــه ســایت اصلــی را جعــل کــرده اســت و کامــال 
شــبیه بــه ســایت اصلــی بــه منظــور فریــب کاربــران طراحــی شــده 

اســت تــا کلمــات عبــور و رمــز آن هــا را بدســت آورد.
ــدق  ــی ص ــای اجتماع ــبکه ه ــورد ش ــا در م ــه تنه ــئله ن ــن مس ای

ــود. ــاط ب ــا احتی ــد ب ــز بای ــر نی ــوارد دیگ ــه در م ــد، بلک می کن

5-مراقب برنامه های جانبی که در شبکه های اجتماعی 
نصب می کنید، باشید.

ــه شــما اجــازه  بســیاری از ســایت هــای شــبکه هــای اجتماعــی ب
دانلــود برنامــه هــای جانبــی را مــی دهنــد کــه شــما مــی توانیــد 
از طریــق آن هــا کارهــای بیشــتری را در صفحــات شــخصی خــود 
انجــام دهیــد. بــا ایــن حــال، مجرمــان ســایبری مــی تواننــد از ایــن 
برنامــه هــای جانبــی بــرای ســرقت اطالعــات افــراد اســتفاده کننــد 

بــدون آن کــه فــرد متوجــه شــود.

6-هر آنچه که شما ارسال می کنید دائمی است.

ــای  ــبکه ه ــما در ش ــه ش ــی ک ــر اطالعات ــه ه ــد ک ــن را بدانی ای
اجتماعــی ارســال مــی کنیــد دائمــی اســت. قبــل از آن کــه هــر 

ــد. ــی در مــورد آن فکــر کنی ــه خوب مطلبــی را ارســال کنیــد ب

7-تنظیمات حریم خصوصی

ــد  ــه، بتوانی ــن ک ــور ای ــه منظ ــی ب ــم خصوص ــات حری از تنظیم
کنتــرل کنیــد چــه کســانی اطالعــات شــخصی شــما را مشــاهده 

مــی نماینــد اســتفاده کنیــد.
ــم خصوصــی ســایت و شــبکه اجتماعــی را  سیاســت هــای حری
ــه  ــد ک ــد و بدانی ــه نمایی ــد، مطالع ــی کنی ــتفاده م ــه از آن اس ک
ــی  ــتفاده های ــه اس ــما چ ــات ش ــی از اطالع ــبکه اجتماع آن ش

می کنــد.

8- اجازه ندهید سایت شبکه اجتماعی دفترچه آدرس 
ایمیل شما را اسکن کند.

هنگامــی کــه شــما حســاب کاربــری خــود را ایجــاد مــی کنیــد، 
ــد  ــی خواهی ــا م ــه آی ــود ک ــوال ش ــما س ــت از ش ــن اس ممک
ــه آدرس ایمیــل خــود،  ــا ارائ »دوســتان خــود را پیــدا کنیــد« ب
ــه منظــور  ــل شــما را ب ــد دفترچــه آدرس ایمی ــی توان ســایت م
ــند  ــی باش ــبکه اجتماع ــر در ش ــما اگ ــتان ش ــردن دوس ــدا ک پی
برســی و اســکن کنــد. همچنیــن ســایت از ایــن اطالعــات 
ــت  ــراد لیس ــام اف ــرای تم ــات را ب ــد و اطالع ــی کن ــتفاده م اس

ــتد. ــی فرس ــاس م تم

9- استفاده از شبکه های اجتماعی در محل کار، کار 
درستی نیست.

ــل  ــی در مح ــای اجتماع ــبکه ه ــای ش ــایت ه ــه س ــی ب دسترس
کار از طریــق سیســتم هــا و کامپیوترهــای محــل کار شــما را بــا 
ــا  ــال، ب ــرای مث ــد. ب ریســک حمــالت ویروســی مواجــه مــی کن
بــاز کــردن پیوســت یــک ایمیــل و یــا بــا کلیــک کــردن بــر روی 
لینــک دانلــود یــک برنامــه، کامپیوتــر محــل کار شــما مــی توانــد 
آلــوده بــه بــد افزارهــا و برنامــه هــای مخــرب شــود و اطالعــات 

مــورد ســرقت قــرار گیــرد.



کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا شایستگان

شماره 186/ آذر 1399 22

تی
سالم

هندوانــه: مصــرف هندوانــه بــا معــده خالــی 
ــده  ــده ش ــدن مع ــیدی ش ــب اس ــد موج می توان
ــن  ــرف ای ــد. مص ــخت می کن ــذا را س ــم غ و هض

میــوه هنــگام عصــر و غــروب توصیــه می شــود.

ــر  ــی مض ــده خال ــا مع ــوه ب ــرف قه ــوه: مص قه
اســت. کافئیــن موجــود در قهــوه بــرای معــده 
مفیــد نیســت. اگــر عــادت داریــد صبــح قهــوه 

بنوشــید ابتــدا یــک لیــوان آب نوشــیده و ســپس بــه مصــرف قهــوه 
اقــدام کنیــد.

چــای: چــای نیــز همچــون قهــوه نبایــد 
هنــگام خالــی بــودن معــده مصــرف 
ــرایط  ــن ش ــای در ای ــرف چ ــود. مص ش

احتمــال نفــخ و یبوســت را افزایــش می دهــد.

مــوز: ایــن میــوه حــاوی مــواد مغــذی بســیاری 
اســت و سرشــار از منیزیــم و پتاســیم اســت اما 
مصــرف آن بــا معــده خالــی توصیــه نمی شــود 
ــرا ایــن مــواد مغــذی موجــود در مــوز مــی  زی

توانــد باعــث ســنگینی و ناراحتــی در معــده و اســتفراغ شــود.

ــی  ــه فرنگ ــرف گوج ــی: مص ــه فرنگ گوج
ــی  ــا وآنت ــودن ویتامین ه ــل دارا ب ــه دلی ب
ــرای ســالمتی مفیــد اســت.  اکســیدان ها ب
ــگام  ــی هن ــن خوراک ــرف ای ــد مص هرچن

ــه  ــع ب ــده باشــد. در واق ــد آســیب زنن ــده می توان ــودن مع ــی ب خال
ــا  ــرف آن ب ــی، مص ــه فرنگ ــودن گوج ــیدی ب ــت اس ــل خاصی دلی

ــود. ــه نمی ش ــی توصی ــده خال مع

از  زیــادی  مقادیــر  حــاوی  گازدار  آب  گازدار:  آب 
ــا  ــیدنی ب ــن نوش ــه ای ــت. زمانیک ــات اس ــید کربن اس
ــا  ــد ب ــود می توان ــب ش ــده ترکی ــود در مع ــید موج اس
مشــکالت بســیاری از جملــه درد معــده همــراه شــود.

ــودن این خوراکی ها را با معده خالی هرگز نخورید ــی ب ــاعت خال ــد س ــس از چن ــرد پ ــه ف ــی صبحان ــده غذای در وع
ــد بســیاری از  ــد هرچن ــی می کن ــواد غذای ــه مصــرف م ــدام ب ــده اق مع
ــا در  ــرده ی ــده را حــذف ک ــن وع ــتن ای ــل مشــغله داش ــه دلی ــراد ب اف
صــورت صبحانــه خــوردن، رژیــم غذایــی صحیــح را رعایــت نمی کننــد.

مصــرف برخــی مــواد غذایــی در حالیکــه معــده خالــی باشــد می توانــد 
ــن  ــه همی ــد و ب ــراه باش ــالمت هم ــرای س ــکالتی ب ــوارض و مش ــا ع ب
دلیــل مصــرف آنهــا بــه هنــگام خالــی بــودن معــده توصیــه نمی شــود.

ســاالد: ســاالد بــه هضــم مــواد غذایــی و کاهــش وزن کمــک 
ــرای  می کنــد. فیبــر موجــود در ترکیب هــای ایــن خوراکــی ب
ســالمتی مفیــد اســت هرچنــد مصــرف ســاالد بــا معــده خالی 

می توانــد بــه نفــخ و ســوزش معــده منجــر شــود.

شــیرینی: اگــر هنــگام صبــح یــا بــا معــده خالــی خوراکــی یــا نوشــیدنی شــیرین 
ــرار  ــت ق ــه دیاب ــال ب ــر ابت ــرض خط ــود را در مع ــه خ ــد در نتیج ــرف کنی مص
می دهیــد. بنابرایــن مهــم اســت کــه ابتــدا بــا معــده خالــی آب بنوشــید و ســپس 

ــد. ــه خــوردن کنی ــدام ب اق

مرکبــات: مرکبــات منبــع خوبــی از ویتامیــن C هســتند. 
ــه  ــی ب ــده خال ــا مع ــا ب ــوه ه ــن می ــرف ای ــد مص هرچن
دلیــل اســیدی بــودن موجــب ســوزش معــده و مشــکالت 

ــود. ــی می ش گوارش

دارو: پزشــکان همــواره توصیــه می کننــد پــس از خــوردن 
غــذای جامــد، فــرد بــه مصــرف دارو اقــدام کنــد زیــرا بــا 
مصــرف دارو هنــگام خالــی بــودن معــده، ســطح داخلــی 
معــده تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و داروهــا در واکنــش بــا 

اســید معــده، تعــادل بــدن را بــه هــم می زننــد.

نوشــیدنی هــای گازدار: بــه طــور کلــی مصرف نوشــیدنی هــای گازدار برای ســالمتی 
مضــر اســت. هرچنــد بــه افــراد توصیــه می شــود در صــورت تمایــل بــه مصــرف ایــن 

نــوع نوشــیدنی ها از مصــرف آن هنــگام خالــی بــودن معــده خــودداری کننــد.

ــذت  ــراد از مصــرف غــذای تنــد ل ــر اف غذاهــای تنــد: اکث
میبرنــد امــا مصــرف چنیــن خوراکی هایــی هنــگام خالــی 
بــودن معــده هرگــز توصیــه نمی شــود. بــه طــور طبیعــی 
ــش  ــه واکن ــد ک ــود دارن ــدن وج ــیدها در ب ــی از اس برخ

ــدارد. ــر روده  ن ــی ب ــر مطلوب ــن اســید و ادویه جــات تاثی ــن ای شــیمیایی بی

ــن  ــرف ای ــود. مص ــه نمیش ــز توصی ــح هرگ ــگام صب ــک هن ــرف کش ــک: مص کش
خوراکــی هنــگام صبــح و بــا خالــی بــودن معــده آســیب جــدی برجــا میگــذارد و 

ــود. ــده می ش ــم مع ــب زخ ــردن موج ــیدی ک ــار اس در کن
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ــون  ــای گوناگ ــت بیماری ه ــه عل ــت ب ــن اس ــدن ممک ــا در ب عفونت ه
بــروز کنــد کــه در اینصــورت مصــرف برخــی از دارو هــای گیاهــی بــرای 

درمــان آنهــا معجــزه خواهــد کــرد.
بــه ورود، رشــد و تکثیــر میکروب هــا در زخــم یــا یــک انــدام از 
موجــود زنــده )میزبــان( عفونــت می گوینــد کــه اغلــب باعــث بیمــاری 

می شــود.
ــواع  ــارچ از ان ــد و ق ــری، ویروئی ــون، باکت ــروس، پری ــگل، وی ــواع ان ان
ــده برخــی از  ــه دســت آم ــای ب ــر اســاس یافته ه ــا هســتند. ب عفونت ه
ــا درمان هــای طبیعــی و گیاهــی در  ــدن ب ــای ب ــا و میکروب ه عفونت ه

منــزل رفــع خواهنــد شــد.
برخــی از عفونت هــا بــا ضعــف سیســتم ایمنــی بــدن ایجــاد می شــوند و ممکــن اســت عفونــت از طریــق پوســت و از راه یــک زخــم یــا خــراش کوچــک وارد 

بــدن شــود.
بــا ایــن حــال عفونت هــای دیگــری از قبیــل ایــدز وجــود دارد کــه بــا درمــان در خانــه رفــع نمی شــود و در چنیــن حالتــی فــرد مبتــال بــه بیمــاری بایســتی 

هرچــه ســریع تر بــرای درمــان بــه پزشــک معالــج مراجعــه کنــد.

پنیــرک: پنیــرک گیاهــی اســت کــه از بــرگ و گل آن اســتفاده دارویــی می شــود. بــر اســاس نظــر طــب ســنتی اســتفاده از پنیــرک بــرای رفــع عفونت هــای 
ادراری، برونشــیت، عفونت هــای ســرخک و مخملــک موثــر و مفیــد اســت.

گل پامچال: با مصرف دم کرده گل پامچال می توان اسهال های عفونی را که ناشی از عفونت های معده و روده هستند درمان کرد.

بادرنجبویه: در صورت احساس وجود میکروب و عفونت در بدن بادرنجبویه را دم کنید و روزی سه بار به اندازه یک فنجان بنوشید.

ــه عنــوان یــک آنتــی  ــا آدم ب ــاه باب ــد از گی ــدن بای ــا ب ــرای رفــع جوش هــای چرکــی روی صــورت ی ــر اســاس نظــر طــب ســنتی و متخصصــان، ب ــا آدم: ب باب
بیوتیــک اســتفاده شــود.

ــا هرچــه  ــه صــورت بخــور اســتفاده کننــد ت ــرای درمــان بیمــاری خــود از بــرگ اکالیپتــوس ب ــه بیماری هــای مجــاری تنفســی ب  اکالیپتــوس: افــراد مبتــال ب
ســریع تــر نتایــج موفقیــت آمیــز آن را ببیننــد.

انجیر زرد شیرازی: استفاده از جوشانده انجیر زرد شیرازی به رفع گلو درد های چرکی، آنژین ها، عفونت و زخم های داخل دهان کمک می کند.

چــای ســبز: بــرای درمــان گلــو درد هــای ناشــی از بیماری هــای ســرماخوردگی و ... از چــای ســبز اســتفاده کنیــد. یــک قاشــق غذاخــوری چــای ســبز را در 
یــک لیــوان آب بــه مــدت ده دقیقــه خیــس کنیــد و بــرای درمــان گلــو درد آن را بنوشــید. ناگفتــه نمانــد کــه مصــرف تفالــه چــای ســبز نیــز بــه عنــوان یــک 

ــرای رفــع عفونت هــای چرکــی پوســتی از قبیــل کورک هــا مفیــد اســت. کمپــرس ب

تره جوشانده شیر: بر اساس توصیه طب سنتی می توانید از عصاره تره در شیر برای درمان انواع زخم ها استفاده کنید.

پونــه: از پونــه می تــوان بــه عنــوان یــک آنتــی بیوتیــک موثــر در برابــر بیماری هــای عفونــی ریــه اســتفاده کــرد. بــرای درمــان بیماری هــای عفونــی خــود از 
دم کــرده ایــن گیــاه بــه همــراه عســل ســه بــار در روز اســتفاده کنیــد.

پونه کوهی: برای رهایی از عفونت های قارچی و میکروبی بدن دم کرده پونه کوهی را میل کنید.

توصیه می شود اگر عفونت کمی شدت پیدا کرد به پزشک معالج خود مراجعه کنید و به هیچ عنوان درمان را به تاخیر نیندازید.

گیاهانی که ویروس ها را تار و مار می کنند



کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا شایستگان

شماره 186/ آذر 1399 24

تی
سالم

دالیل احتمالی بیدار شدن با کمردرد

بیماری دژنراتیو دیسک

هرچــه ســن فــرد باالتــر باشــد، ســایش و پارگــی طبیعــی دیســک ها در 
ــال ســتون فقــرات کمــری  ــه تنــگ شــدن کان ــد منجــر ب نخــاع می توان
شــود. پزشــکان بــه ایــن وضعیــت آرتریــت نخاعــی یــا بیمــاری دژنراتیــو 

ــد. ــک می گوین دیس
ــد اعصــاب نخاعــی را فشــرده ســازد،  بیمــاری دژنراتیــو دیســک می توان
در نتیجــه باعــث درد، ســفتی و کاهــش تحــرک می شــود کــه بــه طــور 
ــن  ــد. درد ممک ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــردن را تح ــا گ ــر ی ــول کم معم
اســت از خفیــف تــا بســیار شــدید باشــد و احتمــال دارد بــه ســایر نقــاط 
ــر شــود و  ــا بدت ــم صبح ه ــن اســت عالئ ــد. ممک ــرایت کن ــم س ــدن ه ب

حتــی در فرآینــد خــواب اختــالل ایجــاد کنــد.

ــد  ــو می توان ــک دژنراتی ــاری دیس ــر بیم ــم دیگ عالئ
شــامل مــوارد زیــر باشــد:

ــه تقویــت عضــالت کمــر و کاهــش درد کمــر  ــد ب ورزش منظــم می توان
ــه کمــردرد و  ــد منجــر ب ــاده روی در ورزش می توان ــا زی ــد، ام کمــک کن

ســفتی صبحگاهــی شــود.
· ضعف عضالت پا یا افتادگی پا.

· بی حسی و سوزن سوزن شدن در بازوها و پاها.
· دردی کــه ممکــن اســت بــا نشســتن، بلنــد شــدن یــا خــم شــدن بدتــر 

. د شو
· دردی که با راه رفتن، حرکت یا تغییر وضعیت بهبود می یابد.

درمان

گزینه های درمانی برای بیماری دژنراتیو دیسک شامل موارد 
زیر است:

ــد  ــرای کاهــش درد، مانن ــدون نســخه )OTC( ب · داروهــای ضــد درد ب
ــتامینوفن. ــن، ناپروکســن و اس ایبوپروف

· استفاده از کمپرس سرد یا گرم.
· استفاده از کمربند مخصوص.

· فیزیوتراپی.

· امتحــان درمان هــای جایگزیــن، ماننــد طــب ســوزنی یــا کایروپراکتیــک 
درمانی.

اگــر عالئــم فــرد شــدید باشــد، پزشــک ممکــن اســت روش هــای جراحــی 
ماننــد تعویــض دیســک یــا فیــوژن نخاعــی را توصیــه کنــد..

فیبرومیالژیا

ــه  ــال ب ــراد مبت ــه اف ــتند ک ــی هس ــفتی عالئم ــی و س ــردرد صبحگاه کم
فیبرومیالژیــا معمــوال تجربــه می کننــد. فیبرومیالژیــا نوعــی اختــالل 
مزمــن اســت کــه می توانــد باعــث ایجــاد درد و حساســیت در بســیاری از 

ــدن شــود. ــف ب نقــاط مختل

عالئم دیگر فیبرومیالژیا می تواند شامل موارد زیر باشد:

· خستگی
· مشکالت خواب

· مشــکالت حافظــه و تمرکــز، کــه گاهــی اوقــات بــه عنــوان »فیبــرو ِمــه« 
ــود. ــده می ش نامی

· سندرم روده تحریک پذیر
· سردرد

· بی حسی و سوزن سوزن شدن در بازوها و پاها

درمان

درمــان فیبرومیالژیــا بــه عالئــم شــخص بســتگی دارد، امــا بــه 
طــور معمــول شــامل مــوارد زیــر می باشــد:

· مسکن ها
· داروهای ضدالتهاب

ــذا خــوردن و  ــد ورزش منظــم، خــوب غ ــر در شــیوه زندگــی، مانن · تغیی
ــزوم. ســازگار کــردن محــل کار در صــورت ل

ــب  ــی، ط ــاژ درمان ــامل ماس ــت ش ــن اس ــه ممک ــل، ک ــای مکم · درمان ه
ــد. ــک باش ــای کایروپراکتی ــوزنی، و درمان ه س

ــش  ــرای کاه ــا ب ــه فیبرومیالژی ــال ب ــراد مبت ــه اف ــی ک ــی از کارهای برخ
ــر اســت: کمــردرد صبحگاهــی می تواننــد انجــام دهنــد شــامل مــوارد زی

ــد  ــواب، مانن ــدن از رختخ ــارج ش ــل از خ ــی قب ــرکات کشش ــام ح · انج
کشــیدن زانوهــا بــه ســمت قفســه ســینه یــا رســیدن بازوهــا بــه هــم در 

و این درد کمر!؟
ــد  ــث کن ــت باع ــن اس ــر، ممک ــه درد کم ــا تجرب ــراه ب ــدن هم ــدار ش بی
شــدن فعالیــت روزانــه افــراد شــود. تعییــن علــت درد می توانــد کمــک 
کنــد تــا روش هایــی بــرای مدیریــت ایــن مشــکل و بیــدار شــدن بــدون 
ــدن  ــدار ش ــی بی ــل احتمال ــی از دالی ــه، برخ ــن مقال ــد. در ای درد را بیابن
ــم.  ــح می دهی ــا را توضی ــی آن ه ــای درمان ــردرد و گزینه ه ــا کم ــراه ب هم

همچنیــن از زمــان مراجعــه بــه پزشــک هــم صحبــت خواهیــم کــرد:
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ــدن. ــوی ب جل
· دوش گرفتــن بالفاصلــه پــس از برخاســتن از رختخــواب بــرای کمــک بــه 

گــردش خــون و آزاد شــدن عضــالت تنــگ.
· اطمینان از این که دمای اتاق خواب مناسب و راحت است.

· اســتفاده از بالــش بــرای قــرار دادن بــدن بــه شــکلی کــه فشــار کمــر را بــه 
حداقــل برســاند.

بلند شدن نادرست از رختخواب

ــری از  ــرای جلوگی ــد ب ــواب می توان ــرد از رختخ ــدن ف ــارج ش ــی خ چگونگ
دردهــای زودهنــگام صبــح بســیار مهــم باشــد. حتــی اگــر فــرد بــه خوبــی 
اســتراحت کنــد، خیلــی ســریع بلنــد شــدن یــا خــم شــدن خیلــی زیــاد بــه 

ــر شــود. ــد موجــب درد کم ــدن از رختخــواب، می توان ــرون آم ــگام بی هن

برای کاهش خطر کمردرد و سفتی صبحگاهی:

· ابتدا به آرامی به سمت لبه تخت حرکت کنید.
ــزان از  ــای آوی ــا پاه ــد، ب ــتفاده کنی ــرم اس ــوان اه ــه عن ــان ب · از بازوهایت

ــد. ــرار بگیری ــته ق ــت نشس ــه حال ــت، ب ــه تخ ــمت لب قس
· پس از چند ثانیه، پاها را به آرامی روی زمین قرار دهید و بایستید.

ــی شــدید  ــه فعالیــت بدن بســیار مهــم اســت کــه در طــول و بعــد از هرگون
ــه وضعیــت خــود  ــن ورزشــی ب ــازی در زمی ــا ب ــن در باشــگاه ی ــد تمری مانن
ــن  ــب همچنی ــردن مناس ــرد ک ــپس س ــردن و س ــرم ک ــد. گ ــه کنی توج
می توانــد در کاهــش درد کمــر و ســفتی عضــالت در روز بعــد کمــک کنــد.

ــرد در  ــا س ــرم ی ــرس گ ــتفاده از کمپ ــی از ورزش، اس ــردرد ناش ــرای کم ب
ــدون نســخه ماننــد  ــی ب ناحیــه آســیب دیــده و مصــرف داروهــای ضدالتهاب

ــد. ــک کن ــی کم ــش ناراحت ــه کاه ــد ب ــن می توان ــن و ناپروکس ایبوپروف

خوابیدن در وضعیت نادرست

اگــر هــر روز صبــح احســاس کمــردرد می کنیــد، احتمــاال وضعیــت 
ــه  ــد ب ــای نادرســت خــواب می توان ــان نامناســب اســت. موقعیت ه خوابیدنت
ــی آن  ــی طبیع ــود منحن ــث می ش ــه باع ــد ک ــرات فشــار وارد کن ــتون فق س

صــاف شــود.
ایــن وضعیــت همچنیــن می توانــد باعــث درد کمــر و فشــار ناراحــت کننــده 

ــد،  ــود می خوابی ــده خ ــًا روی مع ــر مرتب ــود. اگ ــما ش ــل ش ــر روی مفاص ب
ــه کنیــد. ممکــن اســت مرتبــًا درد کمــر را تجرب

ــرای بهتــر خوابیــدن و ســالمت ســتون فقــرات، وضعیــت خــواب خــود را  ب
ــک  ــد و ی ــو بخوابی ــه پهل ــه ب ــد ک ــه می کنن ــکان توصی ــد. پزش ــر دهی تغیی
ــا  ــده تنه ــدن روی مع ــر خوابی ــد. اگ ــرار دهی ــود ق ــای خ ــن زانوه ــش بی بال
موقعیــت راحــت بــرای شماســت، یــک بالــش در زیــر لگــن یــا زیــر شــکم 
ــا  ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــن ب ــد. ای ــرار دهی ــتیبانی، ق ــرای پش ــود، ب خ

ــد. فشــار کمــر را کاهــش دهی

تشک نامناسب

ــوان  ــت، می ت ــواب نیس ــب خ ــت نامناس ــما، وضعی ــردرد ش ــل کم ــر دلی اگ
تشــک را دلیــل ایــن مشــکل دانســت. تعویــض تشــک های قدیمــی و خریــد 

ــود بخشــد. ــه شــدت بهب ــد خــواب شــما را ب ــد می توان تشــک جدی
ــه  ــا بیــش از ن ــض تشــک هایی ب ــه در ســال 2009، تعوی ــک مطالع ــق ی طب
ســال عمــر، می توانــد کیفیــت خــواب را بهبــود بخشــد، ناراحتی هــای کمــر 

را کاهــش داده و عالئــم اســترس را کــم کنــد.

بارداری

ــی از  ــت بعض ــن اس ــت. ممک ــایع اس ــیار ش ــارداری بس ــردرد در دوران ب کم
ــد،  ــه کنن ــارداری خــود تجرب ــه هشــتم ب ــل هفت ــن درد را از اوای ــا ای خانم ه
ــل  ــه مشــکل تبدی ــم ب ــای پنجــم و هفت ــن ماه ه ــاد بی ــال زی ــه احتم ــا ب ام

می شــود.
ــدت  ــس از م ــود. پ ــر ش ــالت کم ــار در عض ــث فش ــد باع ــارداری می توان ب
طوالنــی خوابیــدن، ایــن کمــردرد صبحگاهــی می توانــد بدتــر شــده و باعــث 

ســفتی طوالنــی مــدت و ســخت شــدن عضــالت گــردد.
بــرای کاهــش درد و ناراحتــی، ســعی کنیــد بــه جــای فشــار آوردن بــه کمــر، 
ــرای بلنــد شــدن اســتفاده کنیــد. اگــر درد شــما ادامــه دارد،  از پاهایتــان ب

یــک کمپــرس گــرم ممکــن اســت بــه کاهــش ناراحتــی کمــک کنــد.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید؟

اگــر بــا وجــود انجــام اقدامــات و مراقبت هــای الزم، بهبــودی حاصــل نشــد، 
بایــد موضــوع را بــا پزشــک در میــان بگذاریــد. درمــان ســریع دردهای شــدید 

کــه منجــر بــه اختــالل در کارهــای روزانــه می شــود، بســیار مهــم اســت.
در صــورت بــروز کمــردرد بــه همــراه هــر یــک از عالئــم زیــر، فــرد بایــد هــر 

چــه ســریع تر بــه پزشــک مراجعــه کنــد:
· مشکالت روده یا مثانه

· از دست دادن احساس یا ضعف در بازوها یا پاها
· تنگی نفس

ــی  ــرد را بررس ــکی ف ــم پزش ــه و عالئ ــول تاریخچ ــور معم ــه ط ــک ب پزش
ــن اســت  ــات ممک ــد. بعضــی اوق ــی را انجــام می ده ــه فیزیک ــرده و معاین ک
بررســی هدایــت عصبــی یــا آزمایشــات تصویربــرداری ماننــد اشــعه ایکــس یــا 

ــود. ــه ش ــز توصی ــی نی ــت اصل ــایی عل ــرای شناس ــکن ب سی تی اس
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کانون بازنشستگان آذربایجان شرقی )تبریز(

اقدامات
اهم اقدامات کانون بازنشستگان آجا )شهرستان تبریز( در هفته دفاع مقدس بشرح ذیل به انجام رسیده است.

1-حضــور رئیــس کانــون و 100 نفــر از پیشکســوتان منتخــب در مصلــی تبریــز جهــت اســتماع فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
بــا دعــوت رســمی مدیــر کل محتــرم حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان آذربایجــان شــرقی و بــا حضــور کلیــه 

مســئولین اســتان در مورخــه 99/6/31.
ــاع  ــوزه دف ــاغ م ــه دســتاوردهای انقــالب اســالمی در ب ــی از بازنشســتگان در مراســم افتتاحی ــون و جمع 2- شــرکت رئیــس کان

ــرم آذربایجــان شــرقی. ــا حضــور اســتاندار محت مقــدس اســتان در مورخــه 99/6/31 ب
3-شــرکت ریاســت کانــون در برنامــه صــدا و ســیمای اســتان بــا حضــور کلیــه فرماندهــان یگانهــای مســتقر در تبریــز و تشــریح 

برنامــه هــای هفتــه دفــاع مقــدس در مورخــه 99/7/1.
4-دیــدار بــا امــام جمعــه محتــرم تبریــز بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس بــه اتفــاق فرماندهــان منطقــه و جمعــی از پیشکســوتان 

.99/7/2 مورخه  در 
ــون در شــبکه هــای اســتانی و شــبکه ســحر )خــارج اســتانی آذربایجــان باکــو و ارمنســتان( در مورخــه  5-مصاحبــه رئیــس کان

.99/7/3
6-مصاحبــه تعــدادی از پیشکســوتان در برنامــه صــدا و معرفــی 3 نفــر از بازنشســتگان هشــت ســال دفــاع مقــدس جهــت تجلیــل 

و تقدیــر بــه اداره حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس در مورخــه 99/7/6.
7-دیدار از پیشکسوتان و فرماندهان دالور دوران دفاع مقدس در منزل در مورخه 99/7/7. 
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شایستگان رویدادهاکـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

دیدار
رئیــس کانــون بازنشســتگان آجــا شهرســتان تبریــز جهــت 
ارتقــاء روحیــه پیشکســوتان گرانقــدر در تاریــخ 99/7/22 از 
22 نفــر از بازنشســتگان عضــو ایــن کانــون در منــزل دیــدار، 
ضمــن دلجوئــی و بررســی مشــکالت هدایایــی شــامل حواله 

نقــدی و کادو بــه رســم یــاد بــود اعطــاء نمودنــد. 

کانون بازنشستگان آبادان و خرمشهر

دیدار
بــه مناســبت پنجــم مهــر ســالروز شکســت حصــر آبــادان، مســئولین کانــون از 7 نفــر 
ــا  ــدار نمــوده و ب ــادان در منــزل دی ــاع مقــدس ســاکن شهرســتان آب از ایثارگــران دف
اهــداء هدایایــی از دالور مردی هــای آنــان در دفــاع از کیــان جمهــوری اســالمی ایــران 

تجلیــل و تقدیــر بــه عمــل آوردنــد. 

دیدار
ــازمان  ــیس س ــالروز تاس ــر س ــت 24 مه ــبت گرامیداش ــه مناس ب
ــوی  ــم موس ــید کاظ ــالم س ــت االس ــا حج ــی آج ــی سیاس عقیدت
صالحــی ریاســت محتــرم عقیدتــی سیاســی پایــگاه دریایــی 
خرمشــهر در تاریــخ 99/7/24 در کانــون شهرســتان آبــادان حضــور 
ــاع  ــال دف ــت س ــوتان هش ــر از پیشکس ــا 3 نف ــانده و ب ــم رس به
مقــدس دیــدار نمــوده، ضمــن اهــداء هدایایــی، از آنــان تجلیــل بــه 

ــد. ــل آوردن عم

کانون بازنشستگان ابهر

دیدار از بیماران صعب العالج و زمین گیر - هفته جهانی سالمند
ــی اداره  ــرم رفاه ــران محت ــی از مدی ــی یک ــای عباس ــت آق ــخ 99/7/9 در معی ــر در تاری ــتان ابه ــا شهرس ــون آج ــئولین کان مس
بازنشســتگی اســتان از هفــت خانــواده محتــرم بازنشســته و مســتمری بگیــر دیــدار نمــوده، ضمــن بررســی مشــکالت ایــن عزیــزان 
مقــرر گردیــد بــه تعــدادی از آنهــا ماهیانــه مبالغــی بــه عنــوان کمــک هزینــه پرداخــت گــردد. و همچنیــن در اقدامــی دیگــر 
رئیــس کانــون بــه مناســبت هفتــه جهانــی ســالمند در تاریــخ 99/7/12 برابــر دعــوت اداره بهداشــت و درمــان شهرســتان ابهــر 
در مراســم فــوق شــرکت و در خصــوص عملکــرد کانــون در خدمــت رســانی بــه افــراد تحــت پوشــش خــود کــه درگیــر بــا کرونــا 

شــده انــد، گزارشــی مبســوط ارائــه نمودنــد. 
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کانون بازنشستگان آستارا

دیدار فرماندار آستارا و فرمانده پایگاه دریایی غرب خزر - دیدار و سرکشی
برابــر هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده در تاریــخ 99/7/27 فرمانــدار محتــرم شهرســتان آســتارا بــه اتفــاق فرماندهــی محتــرم 
ــون در خصــوص  ــون حضــور بهــم رســانده و از چگونگــی فعالیتهــای کان ــی غــرب خــزر و هیئــت همــراه در کان ــگاه دریای پای
ــا  ــای حــاج یحیــی شــادمانپور خیــری کــه ب ــدار آق ــان ایــن دی ــه گفتگــو پرداختــه و در پای ــون ب ــا رئیــس کان پیشکســوتان ب
کانــون همکاری هــای صمیمانــه ای داشــته اند، تجلیــل بــه عمــل آمــد و همچنیــن در اقدامــی دیگــر رئیــس کانــون در مهر مــاه 
ســال جــاری از 22 نفــر بازنشســته عضــو کانــون دیــدار و بــا اهــداء هدایایــی از آنــان تقدیــر و قدردانــی الزم بــه عمــل آوردنــد. 

کانون بازنشستگان استان اصفهان )اصفهان( 

اقدامات
اهم اقدامات مسئولین کانون آجا شهرستان اصفهان در هفته دفاع مقدس بشرح ذیل به انجام رسیده است.

1-دعــوت از ریاســت کانــون و 150 نفــر از پیشکســوتان و فرماندهــان منتخــب بــه بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس توســط بنیــاد حفــظ 
آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس جهــت شــرکت در مراســم ســخنرانی ویدئــو کنفرانســی مقــام معظــم رهبــری در مورخــه 

99/6/31 و در پایــان بــا اهــداء هدایایــی از پیشکســوتان تجلیــل بــه عمــل آمــد.
ــه اتفــاق تعــدادی از فرماندهــان عملیــات ثامــن  ــون ب ــه مناســبت گرامیداشــت ســالروز عملیــات ثامــن االئمــه رئیــس کان 2-ب
االئمــه برابــر دعــوت امیــر ســرتیپ دوم محســن آذر افــروز فرمانــده محتــرم ارشــد نظامــی آجــا در اســتان اصفهــان در مرکــز 
آموزشــی توپخانــه حضــور بهــم رســاندند و در خصــوص عملیــات مــورد نظــر مطالبــی را بیــان نمودنــد و در خاتمــه مراســم از 

فرماندهــان حاضــر توســط ارشــد نظامــی آجــا تجلیــل بــه عمــل آمــد.
3-همزمــان بــا هفتــه دفــاع مقــدس بــه مناســبت ســالروز شکســت حصرآبــادان در تاریــخ 99/7/4 بــه دعــوت هیئــت رزمنــدگان 

اســتان اصفهــان امیــر ســرتیپ 2 ب علیرضــا ملکــی )رئیــس کانــون( 
در گلــزار شــهدا در جمــع مــردم شــهید پــرور حاضــر و در رابطــه بــا 
نقــش ارتــش در طــول جنــگ تحمیلــی و حماســه آفرینی هــای لشــکر 

77 در عملیــات ثامــن االئمــه مطالــب مبســوطی را بیــان داشــتند.
4- رئیــس کانــون و هیئــت همــراه در تاریــخ 99/7/15 طــی بازدیــدی 
ــون  ــر بازنشســته عضــو کان ــگان داشــتند، از 6 نف ــون گلپای ــه از کان ک
موصــوف ســاکن شهرســتانهای تابعــه در منــزل دیــدار و بــه رســم یــاد 

بــود هدایایــی بــه ایــن عزیــزان تقدیــم نمودنــد. 
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کانون بازنشستگان استان اردبیل )اردبیل(

دیدار
رئیــس کانــون آجــا شهرســتان اردبیــل در مهــر مــاه ســال جــاری بــه اتفــاق 
ــن  ــی ســازمان تامی ــات رفاه ــور خدم ــر ســاخد و مســئول ام ــر کل، مدی مدی
ــاکن  ــون س ــو کان ــته عض ــر بازنشس ــل از 19 نف ــتان اردبی ــی ن.م اس اجتماع
شهرســتانهای پــارس آبــاد، اصالنــدوز و اردبیــل در منــزل دیــدار نمــوده و بــا 

ــد.  ــه عمــل آوردن ــی الزم ب ــان قدردان ــی از آن اهــداء هدایای

 کانون بازنشستگان استان بوشهر )بوشهر(

دیدار 
بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس و برابــر هماهنگــی بــه عمــل آمده، مســئولین 
ــرتیپ دوم  ــت س ــخ 99/7/6 در معی ــهر در تاری ــتان بوش ــا شهرس ــون آج کان
صدقــی )جانشــین محتــرم ارشــد نظامــی آجــا اســتان بوشــهر( و ریاســت اداره 
بازنشســتگی و مدیــر کل محتــرم ســاتا از چهــار نفــر بازنشســته نهاجــا دیــدار و 

بــا اهــداء هدایایــی از آنــان تجلیــل و تقدیــر بــه عمــل آمــد.

دیدار و عیادت
ــون آجــا شهرســتان بوشــهر  ــده، مســئولین کان ــه عمــل آم طــی هماهنگــی ب
در تاریــخ 99/7/19 بــه اتفــاق مدیریــت محتــرم اداره بازنشســتگی ن م اســتان 
)جنــاب آقــای مهنــدس وفایــی( از ســرهنگ ب منصــور صــادق پــور )کــه بــر 
اثــر ســکته مغــزی در منــزل بســتری بودنــد( عیــادت نمــوده ، ضمــن دلجوئــی 
و بررســی مشــکالت درمــان، بــا اهــداء هدایایــی از وی تجلیــل بعمــل آوردنــد 
ــهرام  ــم ش ــت ناخدایک ــون در معی ــس کان ــر رئی ــی دیگ ــن در اقدام و همچنی
منصــوری مقــدم )فرماندهــی محتــرم پایــگاه دریایــی بوشــهر( در رأس هیئتــی 
ــه  ــان تجلیــل ب ــدار و از آن ــاز و بازنشســته نداجــا در منــزل دی از 3 نفــر جانب

عمــل آمــد.
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کانون بازنشستگان بهبهان

دیدار 
در راســتای ارتقــاء روحیــه پیشکســوتان، مســئولین کانــون آجــا 
ــتگان در  ــدادی از بازنشس ــخ 99/7/12 از تع ــان در تاری ــتان بهبه شهرس
منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجوئــی و بررســی مشــکالت معیشــتی از 

ــد.  ــل آوردن ــه عم ــل ب ــزان تجلی ــن عزی ای

کانون بازنشستگان شهرستان بندر انزلی

مراسم تجلیل - دیدار
بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس مراســم تجلیــل از 18 نفــر از دالورمــردان 
ــدار،  ــرم، فرمان ــه محت ــام جمع ــور ام ــا حض ــدس ب ــاع مق ــال دف ــت س هش
ــل  ــتانی در مح ــئولین اس ــدادی از مس ــی و تع ــی و انتظام ــان نظام فرمانده

ــد. و  ــزار گردی ــی برگ ــدر انزل ــتان بن ــالمی شهرس ــاد اس ــای اداره ارش همایش ه
ــی  ــخ 99/7/9 ال ــون موصــوف از تاری ــر مســئولین کان ــی دیگ ــن در اقدام همچنی
99/7/12 از 12 نفــر بازنشســته در منــزل دیــدار نمــوده، و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و 

ــد.  ــه عمــل آوردن ــل ب ــر و تجلی ــان تقدی ــه نقــدی از آن ــره حوال ــک فق ی

کانون بازنشستگان بابل

دیدار و سرکشی
در راســتای تجلیــل و تکریــم از پیشکســوتان گرانقــدر مســئولین کانــون در تاریــخ 99/7/23 بــا 3 نفــر بازنشســته عضــو کانــون 

دیــدار و بــا اهــداء هدایایــی از آنــان تقدیــر و قدردانــی الزم بــه عمــل آمــد. 

کانون بازنشستگان استان تهران )تهران(

تکریم بازنشستگان
در راســتای ارتقــاء روحیــه پیشکســوتان گرانقــدر و تجلیــل و تکریــم از عزیــزان بازنشســته در شــهریور مــاه ســال جــاری مســئولین 
کانــون آجــا شهرســتان تهــران بــا همــکاری مدیــر کل محتــرم اداره بازنشســتگی نیروهــای مســلح اســتان خدمــات رفاهــی ذیــل 

را بــه انجــام رســانده اســت.
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1- پرداخت کمک هزینه دارو و درمان                         78 نفر
2- پرداخت وام کمک درمان از 20 تا 5 میلیون ریال       16 نفر

3- پرداخت وام قرض الحسنه مبلغ یکصد میلیون ریال     215 نفر
4- پرداخت وام جعاله به مبلغ دویست میلیون تومان       294 نفر 

5- عیادت از بیماران بستری در منزل                          7 نفر
6-  شرکت در مراسم تدفین و مراسم در گذشتگان         7 نفر 
7-  واگذاری وام اشتغال                                         7 مورد

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی )مشهد(

دیدار
ــی سیاســی آجــا  ــاه ســالروز تشــکیل ســازمان عقیدت ــر م ــه مناســبت 24 مه ب
ــه ســتوانیکم ب حســین  ــت حیدری ــون بازنشســتگان شهرســتان ترب رئیــس کان
خوجــه باتفــاق تعــدادی از اعضــای کانــون بــا ریاســت عقیدتــی سیاســی تیــپ 
177 حجــت االســالم و المســلمین غالمــی دیــدار و ســالروز تشــکیل عقیدتــی 
سیاســی آجــا و همچنیــن آغــاز مــاه ربیــع االول را از طــرف کانــون بازنشســتگان 
آجــا بــا اهــداء یــک ســبد گل تبریــک گفتنــد. در ایــن مراســم ریاســت عقیدتــی 
ــی  ــب آمادگ ــور، مرات ــن حض ــکر از ای ــراز تش ــن اب ــپ 177 ضم ــی تی سیاس
عقیدتــی سیاســی و مجموعــه تیــپ 177 را جهــت ارائــه خدمــات شایســته بــه 

بازنشســتگان و پیشکســوتان اعــالم داشــتند. 

اقدامات
اهم اقدامات کانون بازنشستگان آجا استان خراسان رضوی در هفته دفاع مقدس بشرح ذیل به انجام رسیده است.

1-دیــدار و مالقــات بــا 50 نفــر از بازنشســتگان، مســتمری بگیــران و جانبــازان عضــو کانــون و اهــداء یکفقــره حوالــه نقــدی و 
همچنیــن یــک بســته بهداشــتی بــه هــر کــدام از ایــن عزیــزان.

2-ارسال پیامک تبریک ایام هفته دفاع مقدس به کلیه اعضای محترم کانون.
3-نصب بنر تبریک و گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سردرب کانون مشهد و کانونهای تابعه. 

4- شرکت در مراسم مهمانی الله ها و غبار روبی گلزار مطهر شهدا در مشهد و شهرستانهای تابعه. 
5-هماهنگــی بــا بیمارســتان های مشــهد جهــت ارائــه خدمــات اندازه گیــری فشــار خــون و قــد و وزن MBI و مشــاوره روانشناســی 

ــورت رایگان.  بص
6- شــرکت رئیــس کانــون آجــا تربــت حیدریــه و تعــدادی از پیشکســوتان گرانقــدر در محفــل انــس بــا قــرآن در مســجد کــوی 
ــید  ــزز س ــته مع ــط بازنشس ــهدا توس ــف ش ــعاری در وص ــرود اش ــتی و س ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای ــپ 177 ب ــازمانی تی س
ابوالحســن حســینی و در پایــان، ریاســت محتــرم عقیدتــی سیاســی تیــپ 177 جهــت تجلیــل از وی لــوازم خانگــی بــه ایشــان 
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هدیــه نمودنــد.
فرماندهــی  امیــر  دعــوت   -7
تعــدادی  از   177 تیــپ  محتــرم 
از بازنشســتگان بــه مهمانســرای 
ــه 2 نفــر  تیــپ و اهــداء هدایایــی ب
بازنشســته  و  جانبــاز  عزیــزان  از 
محتــرم  فرمانــدار  حضــور  بــا 
ــه جنــاب  ــت حیدری شهرســتان ترب
آقــای رســتمی، فرماندهــان نظامــی 

و انتظامــی و خانــواده محتــرم شــهدا.
ــاد،  ــه، خــواف، تربــت جــام، نیشــابور، گناب 8- شــرکت و حضــور فعــال روســای محتــرم کانونهــای شهرســتانهای )تربــت حیدری

ــدار از تعــدادی از پیشکســوتان.  ــاع مقــدس و دی ــام هفتــه دف کاشــمر( در ای

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی )تربت حیدریه(

دیدار
در راســتای ارتقــاء روحیــه بازنشســتگان و ارج نهــادن بــه مقــام شــامخ آنــان 
رئیــس کانــون شهرســتان تربــت حیدریــه بــه اتفــاق یکــی از خادمــان کانــون 
ــه  ــدار و ب ــون دی در تاریــخ 17 و 18 /99/7 از 20 نفــر بازنشســته عضــو کان

رســم یــاد بــود هدایایــی بــه ایشــان تقدیــم نمودنــد. 

کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی )بجنورد(

دیدار
ــون  ــدس مســئولین کان ــاع مق ــه دف ــه مناســبت هفت ب
آجــا شهرســتان بجنــورد برابــر تعامــل بــه عمــل آمــده 
ــی ن.م  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــرم س ــت محت ــا مدیری ب
ــر بازنشســته عضــو  اســتان خراســان شــمالی از 23 نف
ــی و  ــن دلجوئ ــوده ، ضم ــدار نم ــزل دی ــون در من کان
ــود  ــاد ب ــه رســم ی ــی ب ــان هدایای بررســی مشــکالت آن

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

دیدار و سرکشی
ــدار نمــوده،  ــون آجــا شهرســتان دزفــول از 18 نفــر بازنشســته در منــزل دی ــاع مقــدس مســئولین کان ــه مناســبت هفتــه دف ب
ضمــن دلجوئــی و بررســی مشــکالت معیشــتی بــا اهــداء یــک فقــره حوالــه نقــدی و همچنیــن یــک بســته اقــالم بهداشــتی از 

آنــان تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آوردنــد.  

دیدار و سرکشی
ــراه  ــه هم ــتان ب ــی ن.م اس ــن اجتماع ــازمان تامی ــرم س ــر محت مدی
رئیــس کانــون آجــا شهرســتان بجنــورد در تاریــخ 99/7/24 از 3 نفــر 
ــاروج  ــیروان و ف ــتانهای ش ــاکن شهرس ــاز س ــته ، آزاده و جانب بازنشس
در منــزل دیــدار و ضمــن دلجوئــی و بررســی مشــکالت معیشــتی بــا 

ــد.  ــه عمــل آوردن ــی الزم ب ــان قدردان ــی از آن ــداء هدایای اه

کانون بازنشستگان استان سمنان )سمنان(

اقدامات
اهــم اقدامــات کانــون بازنشســتگان آجــا شهرســتان ســمنان در شــهریور و مهــر مــاه ســال جــاری بــه شــرح ذیــل بــه انجــام 

رســیده اســت.
ــر  ــار و نش ــظ آث ــاد حف ــمی در بنی ــخ 99/6/31 مراس ــدس در تاری ــاع مق ــالگرد دف ــن س ــت چهلمی ــبت گرامیداش ــه مناس 1-ب
ارزش هــای دفــاع مقــدس برگــزار و 15 نفــر از پیشکســوتان منتخــب در مراســم ســخنرانی ویدئــو کنفرانســی رهبــر معظــم کــه 

بــه صــورت زنــده پخــش گردیــد، شــرکت نمودنــد.
2-در تاریــخ 99/7/7 جلســه ماهیانــه روســای کانونهــای نیروهــای مســلح آجــا در کانــون ناجــا برگــزار، و جهــت بــر طــرف نمودن 
مشــکالت بازنشســتگان درمــوارد مختلــف و انعــکاس آن بــه مبــادی ذی ربــط از آقــای مظاهــری )مشــاور اســتانداری( در مــورد 
جانبــازان و رزمنــدگان دعــوت و مشــارالیه گزارشــی مبســوطی از نحــوه برخــورداری عزیــزان رزمنــده، جانبــاز و خانــواده معظــم 

شــهدا از امتیازهــای موجــود ارائــه نمودنــد.
3-در تاریــخ 99/7/7 برابــر هماهنگــی بــه عمــل آمــده، ریاســت محتــرم اداره بازنشســتگی از چهــار نفــر بازنشســته در کانــون 

دیــدار و بــه رســم یــاد بــود هدایایــی بــه آنــان تقدیــم نمودنــد.
ــا تعــدادی از بازنشســتگان در مراســم تودیــع و معارفــه فرماندهــان  ــون ب ــا دعــوت رســمی، رئیــس کان 4- در تاریــخ 99/7/1 ب
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کانون بازنشستگان سلماس

13 مهر روز سالمند
ــخ 99/7/13  ــالمند در تاری ــبت روز س ــه مناس ب
ــان  ــرم بهداشــت و درم ــکاری اداره محت ــا هم ب
کامــل  رعایــت  بــا  و  ســلماس  شهرســتان 
ــته  ــر بازنشس ــتی از 10 نف ــای بهداش پروتکل ه
ــون آزمایــش خــون  ــاالی 60 ســال عضــو کان ب

ــد. ــل آم ــه عم ــگان ب رای

دیدار
برابــر هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده در تاریــخ 99/7/19 رئیــس کانــون آجــا شهرســتان ســلماس در معیــت امیــر ســرتیپ دوم 
ــر ایشــان از 3 نفــر بازنشســته و مســتمری  ــده محتــرم تیــپ متحــرک و هجومــی ( و روســای دوای ســتاد محــرم صادقــی )فرمان
بگیــر در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجوئــی و بررســی مشــکالت معیشــتی آنــان بــا اهــداء هدایایــی از ایشــان قدردانــی الزم 

بــه عمــل آوردنــد.

ــی  ــم مرکــز آموزشــی شــهدای وظیفــه پدافنــد هوای ــد و قدی جدی
ــد.  ســمنان شــرکت نمودن

دیدار با فرماندهی جدید پدافند هوایی سمنان 
رئیــس کانــون آجــا ســمنان بــه اتفــاق نماینــده اســتان در مجمــع 
ــرم  ــی محت ــا فرمانده ــون ب ــاء کان ــر از اعض ــتگان و دو نف بازنشس
پدافنــد هوایــی ســمنان جنــاب ســرهنگ دکتــر داریــوش نــوروزی 
ــمت،  ــن س ــه ای ــرده ب ــاب نامب ــک انتص ــن تبری ــات و ضم مالق
ــول  ــان ق ــریح و ایش ــل تش ــور کام ــتان بط ــون اس ــت کان وضعی
مســاعد جهــت هرگونــه کمــک بــه کانــون را اعــالم و مقــرر گردیــد 
ــه  ــی ب ــر و قدردان ــان ســالجاری از کلیــه بازنشســتگان تقدی ــا پای ت

ــد.  عمــل آورن
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کانون بازنشستگان سیستان و بلوچستان )زاهدان(

دیدار 
رئیــس کانــون آجــا شهرســتان زاهــدان در تاریــخ 99/7/14 در معیــت نماینــده 
اداره کل تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح بــا ســتوانیکم ب غالمعلــی 
مختــاری در منــزل دیــدار نمــوده و بــا اهــداء هدایایــی از ایشــان تجلیــل بــه 
ــون موصــوف در مورخــه 99/7/21 در  ــن رئیــس کان ــد و همچنی عمــل آوردن
معیــت نماینــده محتــرم اداره کل تامیــن اجتماعــی ن.م بــا ســرهنگ محمــد 
یعقوبــی دیــدار و بــا اهــداء هدیــه نقــدی و کادو از نامبــرده قدردانــی بــه عمــل 

آمــد.

اقدامات
اهــم اقدامــات کانــون بازنشســتگان 
و  شــهریور  در  زاهــدان  شهرســتان 

مهرمــاه ســال جــاری:

ــاه  ــان مهرم ــا پای ــخ 99/6/1 ت 1-از تاری
ــون آجــا شهرســتان  99 مســئولین کان
ــده اداره کل  ــت نماین ــدان در معی زاه
ــداد 110  ــا تع ــی ن م ب ــن اجتماع تأمی

ــده اســت. ــه عمــل آم ــی ب ــان قدردان ــی درخــور از آن ــا اهــداء کادوئ ــدار و ب ــر از بازنشســتگان آجــا دی نف
ــی و ســتواندوم ب محمــد  ــه اســامی ســروان ب احمــد علــی جهان ــا تعــداد دو نفــر از بازنشســتگان ب 2-در مورخــه 99/7/29 ب
اعظــم فالحتــی در معیــت نماینــده محتــرم اداره کل تامیــن اجتماعــی ن.م اســتان  در منــزل دیــدار و بــا اهــداء هدیــه نقــدی و 

کادو از نامبــردگان تقدیــر بــه عمــل آمــده اســت. 

کانون بازنشستگان شاهرود

دیدار و سرکشی
در راســتای ارتقــاء روحیــه پیشکســوتان و ارج نهــادن بــه مقــام شــامخ 
ــخ  ــاهرود در تاری ــتان ش ــا شهرس ــون آج ــئولین کان ــتگان، مس بازنشس
99/7/14 از 5 نفــر بازنشســته در منــزل دیــدار کــرده و ضمــن دلجوئــی 
و بررســی مشــکالت معیشــتی و درمانــی هدایایــی بــه رســم یــاد بــود 

بــه ایــن عزیــزان اهــداء نمودنــد. 
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کانون بازنشستگان استان قم )قم(

شرکت در رزمایش کمک های مومنانه مرحله اول
برابــر هماهنگــی روســای کانونهــای )آجــا، ناجــا، ســپاه و ودجــا( و همــکاری بســیج پیشکســوتان جهــاد و شــهادت اســتان قــم در 
تاریــخ 99/7/2 دومیــن مرحلــه رزمایــش کمــک هــای مومنانــه برگــزار و تعــداد 41 بســته اقــالم معیشــتی شــامل )برنــج، روغــن، 

تــن ماهــی، ماکارونــی، حبوبــات و رب گوجــه( بــا رعایــت احتــرام بــه معســرین آجــا تقدیــم گردیــد. 

کانون بازنشستگان کرمانشاه 

جلسه با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
ــم اندیشــی  ــا ه ــتان کرمانشــاه ب ــا شهرس ــون آج ــدس، مســئولین کان ــاع مق ــالگرد دف ــن س ــرا رســیدن چهلمی ــه مناســبت ف ب

مســئولین بنیــاد تعــداد 27 نفر از 
پیشکســوتان دفــاع مقــدس جهت 
اســتماع ســخنرانی ولــی امــر 
ــالب  ــم انق ــر معظ ــلمین رهب مس
کــه بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس 
اســتان  اســتانداری  محــل  در 
ــی شــدند.   ــردد معرف ــزار میگ برگ
دیگــر  اقدامــی  در  همچنیــن 

نماینــده کانــون موصــوف در تاریــخ 99/6/23 در کمیســیون معســرین ســاتا شــرکت و مقــرر گردیــد بــه 4 نفــر از بازنشســتگان 
ــود.  ــال ش ــاعدتهایی اعم ــاخد مس ــیون س ــز در کمیس ــر نی ــت 2 نف ــود و جه ــاء ش ــون وام اعط ــو کان عض

کانون بازنشستگان استان کردستان )سنندج(

اقدامات
اهم اقدامات کانون آجا شهرستان سنندج در هفته دفاع مقدس بشرح ذیل به انجام رسیده است.

ــاده و  ــرارگاه ع ل 28 پی ــرم ق ــده محت ــور فرمان ــر ســرتیپ دوم رحمــت پ ــت امی ــون در معی ــس کان ــدار و سرکشــی رئی 1-دی
ســرهنگ پاســدار عبــدی ریاســت محتــرم ســازمان تامیــن اجتماعــی ن.م اســتان و نماینــده مجمــع بازنشســتگان از 10 نفــر 
از فرماندهــان و پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس در منــزل و واریــز یــک فقــره حوالــه نقــدی بــه حســاب هــر کــدام از ایــن 

عزیــزان.
2-حضــور رئیــس کانــون و 9 نفــر از پیشکســوتان منتخــب در همایــش سراســری تجلیــل همزمــان از یــک میلیــون پیشکســوت 



شایستگانکـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

37شماره 186/ آذر 1399

شایستگان رویدادهاکـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

ــو کنفرانســی رهبــر معظــم انقــالب در مورخــه 99/6/31 در ســالن  ــاع مقــدس و شــرکت در ســخنرانی ویدئ هشــت ســال دف
همایــش اســتانداری کــه در خاتمــه از پیشکســوتان حاضــر در جلســه تجلیــل بــه عمــل آمــد.

ــان در  ــای محترمش ــواده ه ــوتان و خان ــرکت پیشکس ــا ش ــر ب ــافت 3 کیلومت ــه مس ــوردی ب ــابقات دو صحران ــک دوره مس 3-ی
ــه قیــد قرعــه اهــداء  ــان جوایــزی ب ــواده  هــای آن ــه نفــرات برتــر و چنــد نفــر از خان شهرســتان ســنندج برگــزار و در پایــان ب

ــد. گردی
4- بــه دعــوت امیــر ف محتــرم قــرارگاه ع ل 28، رئیــس کانــون در مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه دفــاع مقــدس کــه در محوطــه 
بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس کــه بــا حضــور اســتاندار، امــام جمعــه و ســایر مقامــات لشــکری و کشــوری 

محــل برگــزار گردیــد شــرکت نمودنــد. 
5-در روز هفتــم مهرمــاه برابــر دعــوت فرمانــده قــرارگاه ع ل 28 مراســم تجلیــل از خانــواده معظــم شــهدا، جانبــازان، آزادگان، 
ایثارگــران و رزمنــدگان بازنشســته دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس بــا حضــور فرماندهــان ارتــش، ســپاه، ناجــا، فرمانــدار و 
امــام جمعــه محتــرم شهرســتان ســنندج و ســایر مقامــات محلــی برگــزار گردیــد و از 4 نفــر بازنشســته تجلیــل و قدردانــی بــه 

عمــل آمــد. 

کانون بازنشستگان استان کرمان )کرمان(

اقدامات
اهم اقدامات کانون آجا شهرستان کرمان در هفته دفاع مقدس بشرح ذیل به انجام رسیده است .

1- شــرکت جانشــین کانــون در مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه دســتاوردهای چهــل ســاله انقــالب در تاریــخ 99/6/30 در پایــگاه 
هوانیــروز کرمــان.

ــام  ــو کنفرانســی مق ــدس در مراســم ســخنرانی ویدئ ــاع مق ــر از پیشکســوتان منتخــب دف ــون و 6 نف 2-حضــور جانشــین کان
ــان. ــان کرم ــگاه فرهنگی ــای دانش ــالن همایش ه ــخ 99/6/31 در س ــری در تاری ــم رهب معظ

3-شــرکت 90نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون در مراســم تجلیــل از پیشکســوتان ایثارگــر، جانبــاز و آزاده در ضیافــت ناهــار 
کــه در تــاالر بهارســتان توســط بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس برگــزار گردیــده بــود.

4- دعوت از 27 نفر بازنشسته به کانون در تاریخ 99/7/9 و اهداء هدایایی به آنان به مناسبت هفته دفاع مقدس.
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کانون بازنشستگان گنبد کاووس

دیدار 
رئیــس کانــون بازنشســتگان آجــا شهرســتان گنبــد کاووس در نیمــه اول ســال جــاری در معیــت ریاســت محتــرم اداره بازنشســتگی 
ــه،  ــون ســاکن شهرســتانهای )گنبــد کاووس، مینــو دشــت، کالل نیروهــای مســلح در دو مرحلــه از 55 نفــر بازنشســته عضــو کان
گالیکــش و مــراوه تپــه در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجوئــی و بررســی مشــکالت معیشــتی بــا اهــداء هدایایــی از آنــان تجلیــل 

و قدردانــی الزم بــه عمــل آمــد.
و همچنیــن در اقدامــی دیگــر مســئولین کانــون بــا هماهنگــی مدیــر محتــرم ســازمان تامیــن اجتماعــی اســتان در طــول شــیوع 
کرونــا از 5 خانــواده کــه سرپرســتان خــود را ار دســت داده انــد دیــدار، ضمــن عــرض تســلیت و همــدردی بــا اهــداء هدایایــی از 

آنــان دلجوئــی نمودنــد. 

کانون بازنشستگان استان گیالن )رشت(

دیدار
برابــر هماهنگــی کانــون بازنشســتگان آجــا شهرســتان رشــت، امیــر دریــادار 
ــی  ــای دریای ــوزش تخصصه ــرم آم ــی محت ــعبانزاده )فرمانده ــدی ش دوم مه
رشــت( در تاریــخ 99/7/20 در محــل کانــون حضــور بهــم رســانده و در مــورد 
چگونگــی رســیدگی بــه مشــکالت بازنشســتگان و آشــنایی بــا رونــد اقدامــات 
کانــون بــا ناخدایکــم ب شــعبانی رئیــس کانــون بــه گفتگــو پرداختنــد و در 
خاتمــه مقــرر گردیــد در حــد مقــدورات جهــت رفــع مشــکالت بازنشســتگان 

بــا کانــون همــکاری الزم بــه عمــل آیــد. 

تجلیل از مدافعان خرمشهر
مراســم ضیافــت شــامی بــه میزبانــی امیــر دریــادار دوم طاهــری فرماندهــی محتــرم منطقــه چهــارم دریایــی در تاریــخ 99/7/23 

5-عیادت رئیس کانون به اتفاق مسئولین شهرستان در تاریخ 99/7/9 از معلولین و جانبازان قطع نخاعی.
6-شــرکت رئیــس کانــون در مراســم تجلیــل از مدافعــان حــوزه ســالمت کــه توســط قــرارگاه منطقــه در تاریــخ 99/7/6 در دانشــگاه 

علــوم پزشــکی کرمــان برگــزار گردیــد.
7- شرکت رئیس کانون در مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای انقالب در مورخه 99/7/8 در پایگاه هوانیروز. 



شایستگانکـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

39شماره 186/ آذر 1399

شایستگان رویدادهاکـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

کانون بازنشستگان استان لرستان )خرم آباد(

دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی خرم آباد از کانون 
ــتان  ــا شهرس ــون آج ــئولین کان ــی  مس ــا هماهنگ ب
خــرم آبــاد، جنــاب آقــای دکتــر مرتضــی محمودونــد 
ــاد در  ــرم آب ــتان خ ــردم شهرس ــرم م ــده محت نماین
ــه 99/7/19 در  ــالمی در مورخ ــورای اس ــس ش مجل
کانــون موصــوف حضــور بهــم رســانده و در خصــوص 
ــن طــرح تاســیس  مشــکالت بازنشســتگی و همچنی
محفــل آرامــش آنــان و نیــز در مــورد آســفالت کاری 
ــای  ــد آق ــو پرداختن ــه گفتگ ــون ب درب ورودی کان
محمــود ونــد بالفاصلــه جهــت برطــرف نمــودن 

مــوارد مذکــور بــا شــهردار شهرســتان خــرم آبــاد و بــا مدیــر کل ورزش لرســتان تلفنــی صحبــت نمــوده و مقــرر گردیــد در اســرع 
ــردد. ــدام گ ــت اق وق

جهــت تجلیــل از فرمانــده مدافــع خرمشــهر جنــاب ناخــدا یکــم 
ــکاور  ــوتان ت ــر از پیشکس ــدی و 90 نف ــنگ صم ــاز هوش ب جانب
ــرم  ــر کل محت ــور مدی ــا حض ــان )ب ــرم آن ــای محت و خانواده ه
تامیــن اجتماعــی ن.م جنــاب ناخدایکــم پــور غالمــی( و روســای 
کانونهــای رشــت و بندرانزلــی برگــزار و در پایــان بــا اهــداء لــوح 
تقدیــر از کلیــه عزیــزان مدافــع خرمشــهر تجلیــل و قدردانــی الزم 

بــه عمــل آمــد. 

کانون بازنشستگان الهیجان

دیدار - شرکت در مراسم تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس
بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس رئیــس کانــون آجــا شهرســتان الهیجــان 
ــهر و  ــتان کیاش ــرم شهرس ــه محت ــام جمع ــت ام ــخ 99/7/1 در معی در تاری
تعــدادی از فرماندهــان محتــرم ســپاه و بســیج از پیشکســوت و جانبــاز دفــاع 
مقــدس ســتوانیکم ب اســماعیل ایمانــی در منــزل دیــدار و بــا اهــداء هدایایی 
ــی  ــن در اقدام ــد. و همچنی ــل آوردن ــه عم ــی الزم ب ــر و قدردان از وی تقدی
ــاالر وزارت  ــی در ت ــون در مورخــه 99/7/7 طــی دعوت ــر مســئولین کان دیگ
ارشــاد شهرســتان آســتانه اشــرفیه در مراســم تجلیــل از 5 نفــر بازنشســته 

هشــت ســال دفــاع مقــدس شــرکت نمودنــد. 
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کانون بازنشستگان شهرستان مرند و حومه

دیدار و عیادت
ارتقــاء  راســتای  در 
ــوتان  ــه پیشکس روحی
هماهنگــی  برابــر 
کانــون  مســئولین 
آجــا شهرســتان مرنــد 
ــرم اداره  ریاســت محت
بازنشســتگی اســتان 
و هیئــت همــراه در 
تاریــخ 99/7/2 از 30 
نفــر بازنشســته عضــو 
منــزل  در  کانــون 

دیــدرا نمــوده، ضمــن دلجوئــی و بررســی مشــکالت معیشــتی و درمانــی و اداری آنــان بــا اهــداء لــوح تقدیــر و حوالــه نقــدی از 
ایــن عزیــزان تقدیــر و تشــکر نمودنــد. 

همچنیــن در اقدامــی دیگــر رئیــس کانــون در تاریــخ 99/7/20 بــه اتفــاق ســه نفــر از پیشکســوتان خــدوم کانــون از کارمنــد ب 
علــی اکبــر حائــری کــه مدتــی را در بســتر بیمــاری بودنــد، در منــزل از وی عیــادت نمودنــد. بــا اهــداء هدایایــی از ایشــان تجلیــل 

بــه عمــل آوردنــد. 

دیدار با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان مرند
بــه مناســبت هفتــه نیــروی انتظامــی رؤســای کانون هــای بازنشســتگان 
نیروهــای مســلح مرنــد بــا محوریــت کانــون آجــا در مورخــه 99/7/30 
ــا تهیــه دســته گل و شــیرینی در دفتــر فرماندهــی منطقــه انتظامــی  ب
مرنــد حضــور و انتصــاب جنــاب ســرهنگ جلیلیــان بــه عنــوان فرمانــده 
ــربلندی وی و  ــت و س ــک و موفقی ــد را تبری ــتان مرن ــی شهرس انتظام

ــد.  کارکنــان خــدوم ناجــا را از درگاه باریتعالــی مســئلت نمودن

همکاری و همیاری
فرماندهــی تیــپ 121 تــکاور تبریــز بــا اهــداء تعــداد 500 عــدد ماســک جهــت اســتفاده 
کانــون و اعضــاء محتــرم و اختصــاص 600 کیلو گــرم برنــج )60 کیســه 10 کیلویــی( بــا 
نــرخ تعاونــی جهــت کمــک معیشــت بازنشســتگان مراتــب احتــرام و بزرگداشــت خــود و 

کارکنــان جمعــی تیــپ تحــت فرمانــش را نســبت بــه پیشکســوتان اعــالم داشــت.
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کانون بازنشستگان استان مازندران )قائمشهر(

دیدار
بــا همــکاری اداره بازنشســتگی اســتان مازنــدران از تاریــخ 
99/7/26 الــی 99/7/28 رئیــس و معــاون کانــون آجــا شهرســتان 
ــا  ــون و ب قائمشــهر از ده نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر عضــو کان
ــا  ــدار و ب ــزل دی ــتی در من ــای بهداش ــل پروتکل ه ــت کام رعای
تقدیــم هدایــای نقــدی و کادو از ایــن عزیــزان تجلیــل بــه عمــل 

آمــده اســت. 

کانون بازنشستگان استان مازندران )ساری(

دیدار
بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس مســئولین کانــون آجــا 
شهرســتان ســاری در مهــر مــاه ســال جــاری برابــر تعامــل مدیــر 
محتــرم اداره بازنشســتگی ن.م اســتان از 27 نفــر بازنشســته 
عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده ضمــن دلجوئــی و بررســی 
مشــکالت معیشــتی هدایایــی بــه رســم یــاد بــود بــه آنــان تقدیــم 

ــد.  نمودن

کانون بازنشستگان محالت

دیدار و سرکشی
رئیــس کانــون شهرســتان محــالت از بازنشســته گرانقــدر محســن محمــد نبــی در 
منــزل مشــارالیه بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی دیــدار و بــا اهــداء حواله 

نقدی و کادو از ایشان قدردانی و تجلیل نمودند.
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کانون بازنشستگان استان یزد

دیدار و سرکشی
اداره  ریاســت  اتفــاق  بــه  کانــون  ریاســت 
بازنشســتگی ن .م اســتان در مورخــه 99/7/27 
از تعــدادی از بازنشســتگان گرانقــدر شهرســتان 
ــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی  ــا رعای ــار ب ان
در منــزل دیــدار و ضمــن دلجویــی از آنــان 

ــت. ــم داش ــز تقدی ــی نی هدایای

کانون بازنشستگان استان همدان )همدان(

دیدار و سرکشی
ــون  ــاع مقــدس مســئولین کان ــه دف ــه مناســبت هفت ب
ــاعدت  ــی و مس ــا هماهنگ ــدان ب ــتان هم ــا شهرس آج
ریاســت محتــرم اداره بازنشســتگی از 47 نفر بازنشســته 
عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده، و بــا اهــداء یــک 
فقــره حوالــه نقــدی و یــک بســته بهداشــتی )ماســک، 
ــان  ــکل( از آن ــده و ال ــی کنن ــد عفون ــتکش، ژل ض دس

تجلیــل و تقدیــر بــه عمــل آمــد.  
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اهداء لوح تقدیر ستاد کل ن.م به امیر ریاست 
محترم کانون

تالش هــای  دنبــال  بــه  و  حقوق هــا  همسان ســازی  موفقیت آمیــز  اجــرای  پــی  در 
ــه،  ــه ی دیرین ــن مطالب ــق ای ــش ج.ا.ا در مســیر تحق ــون بازنشســتگان ارت ــبانه روزی کان ش
ــی  ــرتیپ عل ــون س ــرم کان ــت محت ــر ریاس ــر امی ــای موث ــات و پی گیری ه ــژه اقدام )بوی
محبــی راد(، ســردار ســرتیپ تمیــزی فرمانــده قــرارگاه تابــان ســتاد کل ن.م، بــه نمایندگــی 
از ســردار ریاســت محتــرم ســتاد کل ن.م مورخــه 99/8/17 در محــل کانــون حضــور بهــم 
رســانده و ضمــن ابــالغ پیــام تشــکر آمیــز ریاســت ســتاد از ایشــان، لــوح تقدیــر  مربوطــه 

ــم داشــتند.  را تقدی
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ترک عاداتی که موجب بی نظمی 
میشوند: 

قبل از شروع کار به اندازه کافی فکر کنید

اگــر همیشــه دوســت داریــد خانــه منظــم و تمیــزی داشــته 
باشــید، قبــل از مرتــب کــردن کمــد یــا قفســه فکــر کنیــد 
ــه  ــرای اســتفاده چــه کســی اســت و چگون کــه ایــن فضــا ب
مــی توانیــم فکــری بــرای حفــظ نظــم و ترتیــب آن بکنیــم. 
ســپس بــا حوصلــه و بــدون عجلــه وســایل مــورد نیــاز فردی 
ــد را  ــا قفســه اســتفاده نمای کــه مــی خواهــد از آن کمــد ی

ــد. درون آن بگذاری

فقط وسایلی را بخرید که به آن نیاز دارید

قبــل از خریــد وســایلتان فکــر کنیــد کــه آیــا حتمــا بــه ایــن 
وســیله احتیــاج داریــد یــا خیــر، بســیاری از افــراد کــه اهــل 
ــادی  ــدون فکــر کــردن وســایل زی ــد کــردن هســتند ب خری
ــد  ــس از خری ــد و پ ــاز ندارن ــه آن نی ــه ب ــد ک ــی خرن را م
متوجــه مــی شــوند کــه فضــای کافــی بــرای نگهــداری از آن 
وســیله را ندارنــد. بنابرایــن کمــد آنهــا هــر بــار شــلوغ تــر و 
بــی نظــم تــر مــی شــود . بــرای جلوگیــری از بــی نظمــی و 
شــلوغی کمدتــان قبــل ازخریــد فکــر کنیــد و فقــط وســایلی 

را بخریــد کــه بــه آن نیــاز داریــد.

وسایل به درد نخور را دور بیاندازید

اگــر همــه وســایلتان را همیشــه نگهــداری کنیــد و وســایل 
ــی نظــم  ــه شــما ب ــه خان ــه رفت ــد، رفت خــود را دور نیاندازی
ــد  ــرای دیگــر وســایل باقــی نمــی مان مــی شــود و جایــی ب
پــس وســایلی را کــه احتیــاج نداریــد را دور بیاندازیــد و یــا 
وســایل نــو و غیــر قابــل اســتفاده را بــه دوســت یــا آشــنا یــا 

موسســات خیریــه بدهیــد.

برخی نظم دهنده ها موجب بی نظمی می شوند

ــداری  ــطل و... را خری ــه، س ــوراب، قفس ــای ج ــد ج ــی مانن ــا محصوالت ــیاری از م بس
می کنیــم کــه بــرای ایجــاد نظــم و انضبــاط بــه کار مــی رونــد تــا بــه اتــاق خــود نظــم 
و ترتیــب بدهیــم امــا در بســیاری از مــوارد همیــن محصــوالت باعــث بــه هــم ریختگــی 

ــاق مــی شــوند. ــی نظمــی ات و ب

هر چیزی را سر جای خود قرار دهید

اگــر همیشــه هــر چیــزی را کــه اســتفاده مــی کنیــد را ســر جــای خــود قــرار دهیــد و 
هــر روز طبــق برنامــه ریــزی عمــل کنیــد و بخشــی از خانــه را تمیــز کنیــد خانــه شــما 

بــی نظــم و شــلوغ نخواهــد شــد .

برای هر وسیله ای جایی در نظر بگیرید

اگــر بــرای هــر وســیله خــود جایــی را در نظــر نگیریــد و ندانیــد آن را کجــا نگــه داریــد و 
یــا بــه چــه کســی دهیــد ، بــا ایــن کار، خانــه خــود را بــی نظــم مــی کنیــد پــس هرچــه 

زودتــر در مــورد اشــیایی کــه اضافــه بــه نظــر مــی رســند تصمیــم بگیریــد.

عادت نگهداری از وسایل را ترک کنید

بســیاری از مــا تحمــل دور ریختــن چیزهایــی کــه زمانــی از آنهــا اســتفاده مــی کــرده ایــم 
را نداریــم و یــا مــی پنداریــم برخــی از ایــن وســایل زمانــی بــه دردمــان خواهنــد خــورد 
بنابرایــن همــه وســایلمان را جمــع مــی کنیــم و خانــه را بــی نظــم و شــلخته مــی کنیــم. 
اگــر مــی خواهیــد اتــاق هــا و کمدهایتــان مرتــب و تمیــز باشــند ایــن عــادات را تــرک 

کنیــد و همــه وســایل را نگــه نداریــد.

برنامه ریزی کنید

ــز  ــد از تمی ــریع بع ــد و س ــز باش ــب و تمی ــما مرت ــه ش ــد همیشــه خان ــی خواهی ــر م اگ
کــردن بــه هــم نریــزد ، بایــد برنامــه ای بنویســید کــه بــه غیــر از خودتــان ســایر کســانی 
کــه در آن خانــه زندگــی مــی کننــد نیــز از برنامــه هــای شــما پیــروی کننــد و اعضــای 
خانــواده بایــد از هــر تصمیمــی کــه مــی گیریــد مطلــع شــوند تــا نتیجــه زحمــات شــما 

بــه هــدر نــرود.

نظم خانه را اینگونه حفظ کنید

ــی در  ــز و زندگ ــب و تمی ــه ای مرت ــتن خان داش
ــه  ــه ب ــرای اینک ــت . ب ــش اس ــذت بخ ــیار ل آن بس
خانه تــان نظــم و ترتیــب ببخشــید راه هــای 
زیــادی وجــود دارد کــه چنــد نمونــه از ایــن راه هــا 

می توانیــد. را 
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رگر
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کارها را بین خود و اعضای خانواده تقسیم کنید.

ــر دوش یــک نفــر باشــد باالخــره آن فــرد خســته  ــه ب اگــر تنهــا وظایــف خان
مــی شــود و نمــی توانــد از پــس همــه کارهــا برآیــد بنابرایــن اگــر خانــه ای 
ــن  ــف را بی ــد و وظای ــت کنی ــواده صحب ــا اعضــای خان ــد ب ــی خواهی ــب م مرت

آنهــا تقســیم کنیــد.

روش مرتب کردن قسمت های مختلف خانه :

نظم بخشیدن به قسمت ورودی خانه :

اگــر قســمت ورودی یــا راهــروی ورودی شــما بــی نظــم اســت ، تمــام 
ــیله  ــر وس ــه و ه ــرق و روزنام ــوض آب و ب ــتفاده و قب ــدون اس ــای ب لباس ه

ــد. ــل کنی ــری منتق ــل دیگ ــه مح ــد و ب ــه ای را برداری اضاف

برای نظم بخشیدن به آشپزخانه :

ابتــدا ســراغ یخچــال برویــد و تاریــخ قوطــی هــا و شــربت هــا را نــگاه کنیــد، 
هــر چیــزی کــه تاریــخ انقضایــش گذشــته بــود را دور بیاندازیــد.

بــرای تمیــز کــردن کابینــت هــای نگهــداری مــواد غذایــی ، بطــری هــا و ظــرف 
هــای نگهــداری مــواد غذایــی مثــل حبوبــات یــا ادویجــات و شــکر و چــای را 
براســاس رنــگ درب ظــرف هــا مرتــب کنیــد. ظــروف داخــل کابینــت را نیــز 

مرتــب بچینیــد .
ــرای پخــت و پــز در اطــراف گاز وجــود  بــه ســراغ گاز برویــد و لوازمــی کــه ب
دارنــد و هــر چیــزی کــه بــه صــورت روزانــه از آن اســتفاده نمــی کنیــد را از 

آنجــا برداریــد.
ــرای مرتــب چیــدن ســینی، تختــه آشــپزخانه و  از قفســه هــای جداکننــده ب

حتــی تابــه هــا اســتفاده کنیــد.
اگــر کیســه هــای پالســتیکی را در زیــر ســینک ظرفشــویی یــا داخــل فــر نگــه 
داری مــی کنیــد ، از ســبدهای حصیــری یــا ســاک کاغــذی بــرای یکجــا کــردن 

ــا اســتفاده کنید. آنه
ــرار  ــواری ق ــا دی ــزی ی ــای رومی ــی ه ــا چاقوی ــل ج ــزرگ را داخ ــای ب چاقوه

ــد. دهی
برای نگهداری لوازم آشپزخانه از دیواره کابینت ها کمک بگیرید.

برای نظم بخشیدن به اتاق، کارهای زیر را انجام 
دهید :

ــرای مرتــب نگــه داشــتن کمــد لبــاس از رخــت آویزهــای طبقــه ای  ب
ــا روســری هــا چــروک  ــرای روســری و مقنعــه و ... اســتفاده کنیــد ت ب

نشــوند.
داخــل کشــوهای دراور ، همــه لبــاس هــا را بــه طــور مرتــب تــا کنیــد 

و از جلــو تــا عقــب کشــو بــا نظــم بچینیــد.
بــا تقســیم کننــده هــای کشــو، بــه جــوراب هــا، لــوازم زینتی و آرایشــی 

خــود ســر و ســامان دهید.
ــا را  ــر ه ــاس زی ــرش خــورده کشــو لب ــی وی ســی ب ــای پ ــه ه ــا لول ب
مرتــب کنیــد تاهمــه لبــاس زیرهــا جلــو چشــمتان باشــد و براحتــی از 

بیــن آن هــا انتخــاب کنیــد.
کفــش هایــی را کــه فصلشــان نیســت زیــر تخــت بگذاریــد تــا از دیــد 

خــارج شــوند.
اگــر ملحفــه هــای روتختــی و روبالشــتی را شســته ایــد و نمــی خواهیــد 
از آنهــا اســتفاده کنیــد، آنهــا را بــه طــور مرتــب تــا کنیــد و درون یــک 

رو بالشــتی جمــع کنیــد.

نظم دادن به حمام و دستشویی:

بــرای نظــم دادن بــه لــوازم حمــام و دستشــویی ، تمــام لــوازم را بیــرون 
ــایی  ــی را شناس ــای خال ــری ه ــد، بط ــرار دهی ــینک ق آورده و روی س
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــه کمت ــم ک ــوادی ه ــد . م ــرده و دور بریزی ک
می گیرنــد در کابینــت حمــام قــرار دهیــد و دوبــاره تمامــی لــوازم را بــه 

صــورت مرتــب در حمــام بچینیــد.

نظم دادن به پذیرایی:

ــه را  ــد ، هم ــرار داده ای ــی را ق ــه و مجالت ــود روزنام ــز خ ــر روی می اگ
یــک جــا جمــع کــرده و براســاس تاریــخ مرتــب کنیــد، آنهایــی را کــه 
ــد و  مــی خواهیــد بخوانیــد نگــه داریــد و در جــای مــورد نظــر بگذاری

ــد. ــی را دور بریزی باق
ــا یــک شــی تزئینــی قشــنگ جلــو انباشــتگی را بگیریــد یعنــی روی  ب
ــا شــمع  میــز یــک گلــدان کوچــک قشــنگ، قــاب عکــس، مجســمه ی

ــد. ــا مراقــب باشــید چیــزی را روی آنهــا نیاندازی ــد ت بگذاری
ــع  ــد را جم ــده ان ــش ش ــه پخ ــراف خان ــه اط ــی ک ــودکار و مدادهای خ
کنیدوهــر کــدام از خودکارهــا کــه رنــگ مــی داد داخــل یــک لیــوان یــا 

ــد. ــی را دور بریزی ــد و باق ــرار دهی ــاگ مخصــوص خــودکار ق م
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با طرز تهیه لگیمات، شیرینی لذیذ عربی آشنا شوید:
 

ــی خوشــمزه ای اســت کــه در  لگیمــات شــیرینی عرب
ــه  ــهر پخت ــل بوش ــم مث ــران ه ــی ای ــهرهای جنوب ش
ــه اســت  ــه بامی می شــود. شــیرینی لگیمــات شــبیه ب
و آن را بیشــتر در مــاه رمضــان بــرای ســفره ی افطــار 
ــه  ــا بامی ــی ب ــا کم ــات ام ــد. لگیم ــی کنن ــت م درس
ــی  ــه ایــن شــیرینی در کشــورهای عرب تفــاوت دارد. ب
ــت  ــود و پخ ــه می ش ــات گفت ــا لقیم ــی ی ــه القاض لقم
آن در کشــورهایی مثــل مصــر و هندوســتان هــم رواج 

دارد.
تهیــه ی لگیمــات خیلــی پیچیــده نیســت. فقــط بایــد 

بــه نکاتــی کــه در دســتور ذکــر شــده دقــت کنیــد.
شــاید دانســتن ایــن نکتــه جالــب باشــد کــه لگیمــات 
از اجــداد دونــات  هــای امــروزی محســوب مــی شــود 
ــات  ــه ی لگیم ــراوان در تهی ــربت ف ــتفاده از ش ــا اس ام
ــه  ــبیه ب ــزه  ای ش ــیرینی م ــن ش ــود ای ــی  ش ــث م باع

بامیــه داشــته باشــد.
ــا  ــال ی ــا شــکالت نوت ــد ب ــه لگیمــات را مــی  توانی البت
ــر  ــه روش آن در زی ــد ک ــرو کنی ــم س ــد ه ــودر قن پ

ــده. ــرح داده ش ش
ــد  ــی  کنن ــه ور م ــات را در آن غوط ــه لگیم ــربتی ک ش
ــا  ــت. ب ــی اس ــیک ایران ــه ی کالس ــربت بامی ــد ش مانن
ــرای ســهولت کار، طــرز تهیــه ی شــربت  ایــن حــال ب

ــده. ــح داده ش ــتور توضی ــای دس ــم در انته ه
ــیرینی  ــهر ش ــل بوش ــران مث ــی ای ــهرهای جنوب در ش
ــا  ــیره ی خرم ــربت در ش ــای ش ــه ج ــات را ب لگیم
ــه ی کار  ــه نتیج ــد ک ــی غلتانن ــور م ــیره ی انگ ــا ش ی

ــود. ــی ش ــوب م ــری محس ــالم ت ــیرینی س ش

مواد الزم برای تهیه لگیمات

آرد سفید ۳ پیمانه )۳۶۰ گرم(  
نشاسته ذرت ۱ قاشق غذاخوری  

شکر ۱ قاشق غذاخوری  
پودر خمیرمایه فوری ۲ قاشق غذاخوری  

نمک نوک قاشق چایخوری  
وانیل، هل یا دارچین ۴/۱ قاشق چایخوری  

ماست در دمای اتاق ۲ پیمانه  
روغن برای سرخ کردن به مقدار الزم  

مواد الزم برای تهیه شربت

شکر ۲ پیمانه )۴۰۰ گرم(  
آب ۱ پیمانه  

آب لیمو تازه ۱ قاشق چایخوری  
گالب به مقدار الزم  

طرز تهیه لگیمات

ــه  ــر مای ــدا آرد، نشاســته ذرت، شــکر، خمی ــه اول: ابت مرحل
و پــودر وانیــل )یــا ادویــه دلخــواه( و کمــی نمــک را داخــل 
ــا اســتفاده از همــزن برقــی یــا  کاســه ی بزرگــی بریزیــد. ب
یــک قاشــق چوبــی آنقــدر هــم بزنیــد تــا مــواد بــه خوبــی 

بــا هــم مخلــوط شــوند.

ــا ســرعت  ــد و ب ــه کنی ــه دوم: ســپس ماســت را اضاف مرحل
متوســط هــم بزنیــد تــا بــه خوبــی بــا بقیــه ی مــواد مخلوط 
شــود و خمیــر چســبنده و مرطوبــی بــه دســت آیــد. غلظــت 
ــه ی کیــک غلیــظ و  ــک مای ــن ی ــزی بی ــد چی ــوط بای مخل
خمیــری شــل و چســبنده باشــد. توجــه کنیــد کــه حتمــًا 
بایــد از ماســتی اســتفاده کنیــد کــه هــم دمــای اتــاق باشــد. 
اگــر از ماســت ســرد اســتفاده کنیــد، ور آمــدن خمیــر مدت 

خیلــی زیــادی طــول خواهــد کشــید.
 

مرحلــه ســوم: بــا ســلفون روی کاســه را بپوشــانید و اجــازه 
دهیــد در محــل گرمــی بــه مــدت یــک ســاعت بمانــد )یــا 
ــر  ــر دو براب ــم خمی ــا حج ــال( ت ــح، در یخچ ــا صب ــب ت ش

شــود.
 

طرز تهیه لگیمات
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مرحلــه چهــارم: در یــک تابــه ی عمیــق آنقــدر روغــن بریزیــد تــا 
ــم  ــه را روی حــرارت مالی ــر شــود. تاب ــدازه ی ۵ ســانتیمتر پ ــه ان ب
بگذاریــد تــا کامــاًل داغ شــود )۱۷۵ تــا ۱۹۰ درجــه ی ســانتیگراد(. 
شــربت یــا هــر روکــش دیگــری کــه در نظــر داریــد را هــم آمــاده 

کنیــد و در دســترس تــان بگذاریــد.

ــا  ــف را ت ــوک قی ــد. ن ــف بریزی ــر را درون قی ــم: خمی ــه پنج مرحل
ــاالی  ــت، ب ــک دس ــک ی ــا کم ــد. ب ــن بیاوری ــن پایی ــی روغ نزدیک
قیــف را فشــار دهیــد تــا حــدود یــک و نیــم ســانتی متــر از خمیــر 
ــرب  ــان را چ ــت دیگرت ــپس دس ــد، س ــرون بیای ــف بی ــوک قی از ن
ــا خمیــر داخــل روغــن داغ  کنیــد و نــوک قیــف را فشــار دهیــد ت

ــزد. بری
 

مرحلــه ششــم: می توانیــد از اســکوپ بســتنی کوچــک هــم 
اســتفاده کنیــد. بــرای ایــن کار بایــد ســر اســکوپ ســاز را در روغــن 
ســرد فــرو کنیــد. روغــن ســرد را داخــل کاســه ی کوچکــی بریزیــد 
و کاســه را نزدیــک تابــه قــرار دهیــد و هــر بــار ســر اســکوپ ســاز 
را در روغــن ســرد فــرو ببریــد. ایــن کار ریختــن مخلــوط را آســان 

مــی کنــد.
 

مرحلــه هفتــم: گلولــه هــای خمیــری را ســرخ کنیــد. گلولــه هــا را 
ــا یــک  ــه هــم بزنیــد و حرکــت دهیــد و ب ــد مــدام در روغــن ب بای
صافــی دســته دار بــه آن هــا فشــار آوریــد تــا در روغــن فــرو رونــد 

و یکدســت طالیــی شــوند.
 

مرحلــه هشــتم: بــه کمــک صافــی دســته دار گلولــه هــا را از روغــن 
خــارج کنیــد و اجــازه دهیــد روغــن اضافــه در تابــه بریــزد.

 
طرز تهیه شربت

ــد و آب  ــوط کنی ــک شــیرجوش متوســط، شــکر و آب را مخل در ی
ــاال  ــا حــرارت ب ــد. شــیرجوش را روی شــعله ب لیمــو را در آن بریزی
قــرار دهیــد. تــا زمانــی کــه مخلــوط گــرم نشــده نبایــد آن را هــم 
ــر شــکر حــل  ــا اگ ــری شــود. ام ــور جلوگی ــا از ایجــاد تبل ــد ت بزنی
ــه  ــع ب ــی مای ــد. وقت ــک کنی ــل آن کم ــه ح ــم زدن ب ــا ه ــد ب نش

ــم زدن بکشــید. ــید، دســت از ه ــیدن رس ــه ی جوش مرحل
ــم  ــعله را ک ــورًا ش ــپس ف ــورد. س ــل بخ ــک ق ــوط ی ــد مخل بگذاری
کنیــد و اجــازه دهیــد ۱۰ دقیقــه بــه تدریــج بجوشــد. شــربت بــه 
تدریــج غلیــظ مــی شــود و قوامــی شــبیه بــه شــربت پنکیــک پیــدا 
ــد،  ــا گالب معطــر کنی ــد شــربت را ب ــد. اگــر دوســت داری مــی  کن
ــزرگ  ــه ی ب ــک کاس ــه ی ــد و ب ــرارت برداری ــربت را از روی ح ش

ــازه  ــا در آن، اج ــه ه ــردن لقم ــرو ب ــل از ف ــد و قب ــل کنی منتق
ــاق ســرد شــود. ــای ات ــا در دم ــد ت دهی

سرو کالسیک
 

ــا  ــرد )ی ــربت س ــه ی ش ــل کاس ــای داغ را داخ ــه ه ــورًا لقم ف
ــا را  ــربت آن ه ــا ش ــد ت ــم بزنی ــد و ه ــا( بریزی ــیره ی خرم ش
بپوشــاند. ســپس لقمــه هــا بــه یــک صافــی بــزرگ منتقــل کنیــد 
ــرف  ــک ظ ــات را در ی ــود. لگیم ــه ش ــی گرفت ــربت اضاف ــا ش ت
ــا پســته ی خــرد  ــل هســتید ب ــد و هــر طــور مای ــزرگ بچینی ب
ــا ســه  ــرای ســرو، یــک ت شــده تزییــن کنیــد. بهتریــن زمــان ب

ــد از پخــت اســت. ــاعت بع س

سرو با پودر قند
 

ــن اســت کــه بعــد از  ــرای ســرو لگیمــات ای یــک روش دیگــر ب
ــن  ــی دارچی ــد و کم ــودر قن ــا را در پ ــه ه ــن، لقم ــن روغ گرفت

ــد. ــرو نمایی ــد و ســپس س بغلتانی

سرو با نوتال
 

ــته  ــت. بس ــال اس ــا نوت ــات ب ــرو لگیم ــرای س ــومین روش ب س
ــا  ــای شــربت دار ی ــد از لقمــه ه ــی توانی ــه ی خــود، م ــه ذائق ب
بــدون شــربت اســتفاده کنیــد. اگــر مایــل بــه اســتفاده از شــربت 
نیســتید، اجــازه دهیــد لقمــه هــا چنــد دقیقــه ای روی دســتمال 
ــداری  ــه مق ــک کاس ــود. در ی ــه ش ــان گرفت ــن ش ــذی روغ کاغ
نوتــال بریزیــد و کاســه را در مایکروفــر بگذاریــد تــا گــرم و رقیــق 

ــد. شــود. ســپس نوتــال را روی لقمــه هــا بریزی

نکات کلیدی

ــد و  ــه کنی ــل تهی ــک روز قب ــات را از ی ــر لگیم ــد خمی می توانی
ــد. ــا ور بیای ــد ت ــا صبــح در یخچــال بگذاری شــب ت

بــا تغییــر مقــدار ماســت بیــن ۲ تــا ۳ پیمانــه می توانیــد بافــت 
ــه،  ــد. ۲ پیمان ــم کنی ــود تنظی ــلیقه ی خ ــق س ــات را طب لگیم
لقمــه را کامــاًل تــرد کــرده و ۳ پیمانــه آن را نــرم  تــر مــی  کنــد. 
ــه ماســت  ــم پیمان ــد از ۲ و نی ــی  توانی ــی متوســط م ــرای نرم ب

اســتفاده کنیــد.
ــان  ــا زم ــه و ت ــل تهی ــه قب ــک هفت ــربت را از ی ــد ش می توانی
ــگام اســتفاده  ــد. شــربت هن ــداری کنی مصــرف در یخچــال نگه

ــد. ــک باش ــد خن بای
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ستوانسوم بازنشسته عزیز اهلل چوپانی

می
رگر

و س
هنر 

افقی:
1-فرمانــده کشــتی های نیــروی دریائــی – نوشــته ای مســتمر در شایســتگان بقلــم ســرهنگ بازنشســته علــی کشــاورز کــه در جهــت بــاال بــردن دانــش 
پیشکســوتان از نظــر حقوقــی کمــک شــایانی دارد 2- آنچــه در شــرع اســالم منــع شــده و عمــل بــه آن گنــاه محســوب میشــود – محــل ذخایــر اســلحه 
و مهمــات نظامــی – دوســتان و یــاران 3-آزمــون چهارجوابــی – ظلــم و جــور – اجــل و مــرگ – خشــک و خشــکی – عهــده دار سرپرســتی کــودک 
ــازه 5- رشــته ای در دانشــگاه – شــکوه و جــالل –  یتیــم 4-لخــت و برهنــه – مواظــب و نگهبــان – خمــره بــزرگ – افزونــی و برتــری – جدیــد و ت
روان و تاثیــر کننــده 6- نــدا دهنــده و جارچــی – جنبشــی از شــیعیان در ســده هشــتم خورشــیدی براســاس قیــام مــردم خراســان بــه رهبــری شــیخ 
حســن جــوری و بــر علیــه اســتیالی مغــول وقــوع یافتــه – قســمتی از دایــره و نیــز منســوب بــه هــالل 7- دوســتی و محبــت – تراشــیدن نــی قلــم 
– کشــورهائیکه تحــت ســلطه ابرقدرتهــا و بــه بهانــه عمــران و آبادانــی قــرار میگیرنــد 8- اســب ترکــی – از اشــکال هندســی – حــرف فاصلــه – عامــل 
عفونــت و بیمــاری – بیمــاری و مــرض 9- شــب تاریــک – ســر پنهــان – چــرب زبانــی و چاپلوســی – چهارپایــه اداری – ویــژه و برگزیده تــر 10- مــوی 
ــا آتــش می پوشــانند – ســختی و عــذاب 11- بــه توپــی اطــالق  پشــت لــب – منطقــه ای کــه یــک یــا تعــدادی جنــگ افــزار، از یــک موضــع مؤثــر ب

میگــردد کــه کالیبــر آن از 160 م م الــی 210 م م باشــد – پذیرائــی از میهمــان 
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عمودی:

ــاال آوردن دســت توســط مــادون  ــا ب 1-ســالم نظامــی کــه ب
بــه مافــوق اجــراء میگــردد 2-صحیــح و بی عیــب – هــر چیــز 
ــوع  ــه آن ممن ــت زدن ب ــدن و دس ــک ش ــه نزدی ــدس ک مق
ــی  ــه معن ــز ب ــری و نی ــی عب ــره و بی جــال – نام ــد 3-تی باش
حمایــت کننــده – نوعــی اتومبیــل ارتشــی کــه در جاده هــای 
ــته  ــرب – بس ــای ع ــد 4-دری ــردد می کن ــر ت ــوار بهت ناهم
شــده – شــتری کــه یــک زانــوی آن از دیگــری بزرگتــر باشــد 
5- نگهبــان و مراقــب خانــه 6- در مثــل گوینــد آمــد دلیــل 
آمدنــش – بــه راســت گردیــدن 7- پــاک و منــزه – مصیبــت 
عظیــم و پیــش آمــد ناگــوار 8- درخشــنده و بــراق – شــبیه 
ــد دادن  ــد 9- برآمدگــی روی پوســت – بســتن و پیون و مانن

ــاالی  ــدرت ب ــا ق ــرداری ب ــرب – دســتگاه تصویرب ــرادی 11- دســتهای ع ــی اســلحه های انف ــام کل ــب – ن ــزد و داوطل ــور عســل 10- نام ــه زنب – خان
مغناطیســی بــرای تشــخیص تومورهــا کــه بــا حــروف التیــن گفتــه می شــود 12- عوروپتــی- اســب تــازی – مرکــز کشــور یونــان 13- کتــف و شــانه 
– مرکــز آمــوزش موشــکها و توپخانــه 14- شــهر روی آب در ایتالیــا – نعمــت و خوشــگذرانی 15- کدخــدا و نگهبــان ده – بیمــاری و ســقم 16- کنایــه 
از بدبخــت و تیــره بخــت 17- مخفــف اگــر – تندرســتی و بینوائــی – نوعــی کاغــذ چــاپ 18- ســرخی افــق هنــگام غــروب – حقیقــت و جوهــر چیــزی 

– پــدران و اجــداد 19- باوروبــی شــک – ســوره ای در قــران کریــم 20- ســازمانی کــه بــرای انجــام وظیفــه اصلــی طراحــی شــده اســت. 
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