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نشــریه شایســتگان ازعمــوم نویســندگان و مترجمــان ،مقالــه و نقــد
میپذیــرد .آراء و نظرهــای منــدرج درمقالههــا و نامههــا لزومــا
نظرنشــریه شایســتگان نیســت.
شایســتگان در اصــاح ،تلخیــص و ویرایــش مطالــب آزاد اســت.
مطالــب ارســالی بازگردانــده نخواهــد شــد.
نقل مطالب و تصاویر ارسالی به نشریه شایستگان با ذکر ماخذ آزاد
است.
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یکــی از دســتاوردهای بســیار مهــم و حیاتــی کانــون در ســه ســاله اخیــر؛ ایجــاد پیوســتگی و همبســتگی
بــا خاســتگاه اصل ـیاش ،یعنــی ارتــش ج.ا.ا بــوده اســت ...راهبــردی کــه مدیریــت جدیــد کانــون ،از همــان
آغــاز بــه کار خــود ،بــر آن متمرکــز بــوده اســت (و صــد البتــه بــا حضــور امیــر سرلشــکر ســید عبدالرحیــم
موســوی در جایــگاه فرماندهــی ارتــش و تعلــق خاطــر ویــژه ایشــان بــه ارتقــاء منزلــت و معیشــت پیشکســوتان،
ایــن حرکــت ،شــتاب بیشــتری یافتــه اســت ،بطــوری کــه امــروزه در هیــچ محفــل و جلسـهای ،ارتــش و کانــون
را جــدا از هــم نمیبیننــد).
منصفانــه بایــد معتــرف بــود کــه آثــار مثبــت ایــن هــم افزایــی ،بیــش از همــه نصیــب پیشکســوتان گردیــده
و تاکنــون نیــز ،اغلــب پیشــرفتها و اقدامــات خرسندســا ِز کانــون ،بــه برکــت حمایتهــا و پشــتیبانیهای
سلســله مراتــب فرماندهــی ارتــش محقــق شــده اســت.
خوشــبختانه ،فرماندهــان عزیــز و محتــرم نیــز بــر ایــن بــاور رســیده انــد کــه تقویــت روحیــه کارکنــان
جــوان شــاغل ،بــدون ایجــاد تصویــری روشــن و امیــدوار کننــده از آینــده غیــر ممکــن اســت ...و وضعیــت
بازنشســتگان ،دقیقــً همــان تصویــر آیندهایســت کــه قصــد دارنــد بــه کارکنانشــان نمایــش دهنــد ...و ایــن
رابطــه مســتقیم ،الــزام آن دارد تــا همکاریهــا و تعامــات بیــن مجموعــه کانــون و ســامانه فرماندهــی بیــش
از پیــش تقویــت و حمایــت گــردد.
والیتمــداری مثــال زدنــی امیــر فرماندهــی محتــرم کل ارتــش ،موجــب گردیــده
هوشــمندی مدیریتــی و
ِ
ِ
تــا پــس از چهاردهــه توقــف ،باالخــره کانــون در ریــل پیشــرفت و توســعه قرارگرفتــه و بــه ســوی ارتقــاء
منزلــت بــه حرکــت درآیــد ...حرکتــی کــه قطعــً بــا همدلــی و وحــدت کلمــه پیشکســوتان ،ســرعت و شــتاب
بیشــتری خواهــد داشــت ... .در ایــن میــان ،مثالهــا و مصداقهــای فراوانــی از نتایــج بدســت آمــدهی ایــن
تعامــات قابــل بیــان اســت ...موضوعاتــی همچــون :واگــذاری میلیاردهــا وام از ســوی ارتــش بــرای رفــع
مشــکل بازنشســتگان و اعطــای زمیــن و امکانــات جهــت ســاخت اماکــن اداری و رفاهــی پیشکســوتان در
شــهرهای مختلــف ،هــم افزایــی و همــکاری ثمربخــش در موضــوع اجرایــی شــدن همسانســازی حقوقهــا
و  ...کــه هــر یــک بــه دههــا صفحــه توضیــح و تشــریح نیــاز دارد ...لیکــن ،ابتــکار اخیــر امیــر فرماندهــی
محتــرم کل آجــا ،نمایشــی هوشــمندانه و بینظیــر از تاکیــد ایشــان بــر امــور بازنشســتگان حکایــت دارد...
دســتور تشــکیل جلســه مهــم و راهبــردی هــم آهنگــی و هــم افزایــی فرماندهــان ارتــش ،در محــل کانــون
موضوعــی اســت کــه تاکنــون ســابقه نداشــته و نشــان از عمــق نــگاه و عالقــه خــاص ایــن فرمانــده برجســته
و والیــی ارتــش بــه امــور کهــن ســربازان دارد  ...جلس ـهای کــه بــا حضــور عالیرتبهتریــن فرماندهــان ارتــش
(زمینــی ،دریایــی ،هوایــی و پدافنــد هوایــی) بــه همــراه فرماندهــی پدافنــد قــرارگاه خاتــم االنبیــاء (ص) و
روســای عقیدتــی سیاســی و حفاظــت اطالعــات ارتــش و جمعــی از مســئولین عالیرتبــه آجــا و بــا ریاســت
امیــر فرماندهــی کل آجــا در مورخــه  1400/3/5در محــل کانــون بازنشســتگان ارتــش بــا هــدف تاکیــد
بــر پشــتیبانی و حمایــت از پیشکســوتان برگــزار گردیــد و طــی آن امیــر سرلشــکر ســید عبدالرحیــم
موســوی بصورتــی کامــ ً
ا روشــن و چندیــن بــاره ،تاکیــد و اصــرار خویــش را بــر
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رســیدگی بــه امــور پیشکســوتان و ارتقــاء منزلــت و معیشــت آنــان را متذکــر گردیــده و فرماندهــان نیروهــا
و مســئولین اجــا را ملــزم بــه اجرایــی شــدن تدابیــر اعالمــی نمودنــد.
ایــن فرصــت بینظیــر و موهبتــی کــه شــامل مــا بازنشســتگان ارتــش شــده اســت ،همــان مطالبــه ایســت
کــه ســالها ،آن را گفتــه و خواســته بودیــم و اکنــون دیگــر نوبــت یکایــک ماســت تــا بــا وحــدت و همدلــی
و حمایــت از صــدای واحــد خــود (کانــون) ،دوشــادوش تدابیــر فرمانــده عزیزمــان گام برداشــته و نگذاریــم
خدشــه ای بــر ایــن اعتمــاد و اعتبــار وارد آیــد (ان شــاء اهلل)
رئیس کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا
سرتیپ ستاد علی محبی راد
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بــه دور از همــه مباحــث کاری ،و بیــرون از کــش و واکشهــای متعصبانــه ،همــواره هســتند افــرادی خــدوم و صــاف دل
کــه کمــر بــه خدمــت همســنگران خــود بســتهاند و عمــر و ســامتی و زندگــی خــود را وقــف دیگــران کردهانــد ... .از
گل وجــودی بعضیهــا را هــم بــا نــق زدن و ناامیــدی و طلبــکاری ورز دادهانــد ...بــه تعبیــر شــهید چمــران
ســوی دیگــرِ ،
وقتــی کــه شــیپور جنــگ نواختــه میشــود ،مردهــا از نامردهــا تمیــز داده میشــوند .البتــه ایــن گفتــه تنهــا اختصــاص
بــه جنــگ نــدارد ...در هــر اتفــاق و ابتالیــی ،بســاط آزمــون الهــی گســترده میشــود تــا اوال دوســتان خــدا قــد بکشــند
و بــاال بیاینــد ثانیــً ســیه روی شــود هــر کــه در او غــش باشــد!!
در مقــام حــرف ،همــه ایثارگــر و بخشــنده و عــارف و فیلســوف و مدیــر و مهربانیــم و مدعــی  ...و در مقــام ادعــا ،اگــر بــه
خویــش و بیگانــه کمــک نکنیــم و بــاری از دوش دیگــران برنداریــم روزمــان شــب نمیشــود ،امــا در عمــل چــه؟!  ...آیــا
در عمــل هــم رو ســپید و ســربلندیم؟!
واقعیــت ایــن اســت کــه عــدهای در فضــای مجــازی و هرکــوی و برزنــی کــه فرصتــی پیــدا میکننــد ،دم از روز و حــال
و مشــکالت معیشــتی بازنشســتگان میزننــد و بــا ســابقه ای از ثــروت انــدوزی و ســرگرم بــودن بــه دنیــا و ظواهــر آن و
احــواالت کامـ ً
ا مشــخص (و البتــه ســابقهای نــه چنــدان مطلــوب در دوران خدمتــی خــود) ،دائــم آه و فغــان کــرده و خــود
را دلســوز دوســتان و همــکاران قدیــم و جدیــد و ایــران و وطــن و ....جلــوه میدهنــد و صفحــات مجازیشــان سرشــار از
عکــس و فیلــم و نوشــتههای متعــدد از نصیحــت و تهمــت و تمســخر دیگــران اســت و هــر آن کســی را کــه بیم ّنــت و
براســاس وجــدان و ایمــان بــه همســنگرانش خدمــت میکنــد ،بــه بــاد انتقــاد میگیرنــد.
امــا در مقابــل ایــن انــدک افــراد متوقــع و بیخیــر و برکــت ،مردمانــی هســتند کــه فرصتهــای خدمــت و ایثــار را
انتظــار میکشــند و بــرای وطــن و همســنگران خــود از جــان و دل مایــه میگذارنــد .کاری پیــش آیــد ،جلوتــر از همــه
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حاضــر بــه یــراق ایســتاده انــد ...ســیل و زلزلــه کــه بیایــد ،در صــف اول خدمــت بــه دیگــران هســتند تــا مبــادا دوستانشــان
احســاس تنهایــی و بیکســی کننــد و بــه قــول جنــاب ســعدی علیــه الرحمــه « :عبــادت بــه جــز خدمــت خلــق نیســت /
بــه تســبیح و ســجاده و دلــق نیســت» کــه از همیــن حیــث ،ایــن عزیــزان خــدوم در اصــل ،عابــدان فروتنــی هســتند کــه بــه
واســطه خدمــت بــه مــردم بــه خالــق مــردم ،تقــرب میجوینــد.
شــاید خیلیهــا نداننــد کــه خادمانشــان در کانونهــای سراســر کشــور چــه خدماتــی بــه آنهــا ارائــه مینماینــد و حتــی
نداننــد کــه علیرغــم گرفتاریهــای معیشــتی خــود (بــه واســطه طبــع بلنــدی کــه دارنــد) ،بــدون آنکــه مــزد چندانــی
بگیرنــد و یــا از چیــزی و جایــی بهرهمنــد باشــند ،عاشــقانه بــه هــم ســلکان خــود خدمــت کــرده و در مقابــل برخــی
نامهربانیهــا و قضاوتهــای عجوالنــه برخــی مراجعــان و هجمــه ناجوانمردانــه عــدهای نــادان در فضــای مجــازی ،بــا رویــی
گشــاده و ایمانــی راســخ همچنــان ایــن مســیر خدمــت را بــرای بهبــود اوضــاع و جایــگاه اجتماعــی و معیشــتی مــن و شــما
ادامــه میدهنــد.
بــرای مثــال :در بحرانیتریــن اوضــاع کرونایــی کشــور و در حالــی کــه خــود ایــن عزیــزان (بــه واســطه ســن بــاال و
بیماریهــای زمین ـهای) بیشــترین آســیبپذیری را داشــتند و چندیــن نفــر از همیــن بــزرگ منشــان بــه بیمــاری کرونــا
مبتــا شــده و عــده ای هــم جــان باختنــد ،تنهــا بــه شــوق خدمــت ،یــک لحظــه کانونهــا را رهــا نکــرده و در کنــار خدمــات
ریــز و درشــتی کــه بــه انجــام میرســاندند ،موضــوع همسانســازی حقوقهــا را دنبــال کردنــد و بــا همافزایــی سراســری و
انجــام مالقاتهــای متعــدد بــا نماینــدگان اســتانها و شــهرها و مســئولین کشــوری و لشــکری کاری کردنــد کارســتان ...کــه
نتیج ـهاش امــروز در دریافتیهــای همــه مــا ثبــت و ضبــط اســت.
البتــه مــا یقیــن داریــم کــه خــدای متعــال اجــر و جــزای ایــن جهادگــران و خادمــان را خواهــد داد ،امــا بــر یکایــک مــا
نیــز الزم اســت قــدردان لطــف و زحمــت ایــن دســته از بــرادران و خواهرانمــان باشــیم و خدمــات آنهــا را اجــر بنهیــم ...و
میدانیــم کــه همیشــه و همــه جــا آنهایــی کــه هیاهــوی بیشــتری دارنــد ،بیشــتر دیــده مــی شــوند و پیــش میافتنــد و در
حــال حاضــر نیــز در فضــای مجــازی عــده ای از همیــن هیاهوگــران ،مدعــی کارهــای نکــرده ی خــود هســتند و میــدان داری
میکننــد کــه کاری بــه کار آنهــا نداریــم ...بلکــه خــود را وامــدار و مرهــون جماعتــی میدانیــم کــه نــه تنهــا از زخــم زبانهــا
نمیهراســند بلکــه از ویــروس و بیمــاری و قرنطینــه هــم واهمــه ندارنــد و خــود را تمــام و کمــال و بیســت و چهــار ســاعته
و در فضــای کامــا واقعــی و ملمــوس ،وقــف آســایش دیگــران کردهانــد ...تــا مــن و شــما آســوده خاطــر باشــیم کــه عــدهای
از همســنگرانمان ایثارگرانــه در کانــون هــا بــه خدمــت مشــغولند و هوشــیارانه نخواهنــد گذاشــت ذرهای از حقــوق قانونــی
مــا نادیــده انگاشــته شــود ...پــس متواضعانــه دســت آنهــا را میفشــاریم و بــرای موفقیــت و سالمتیشــان دعــا میکنیــم.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
مدیر مسئول
علی محبی راد
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کانون بازنشستگان استان کردستان
(سنندج)

با پیشکسوتان
6

اشاره:
کانــون بازنشســتگان
ارتــش ج.ا.ا ،بــا دارا
بــودن بیــش از ســیصد هــزار عضــو در سراســر
کشــور ،یکــی از گســتردهترین و اثرگذارتریــن
نهادهایــی اســت کــه بهواســطه وابســتگی
آن بــه ارتــش ج.ا.ا ،از حساســیت و اهمیــت
خاصــی برخــوردار میباشــد فلــذا آگاهــی
داشــتن اعضــاء از ســاختار و عملکــرد کانونهــا
میتوانــد نقــش بــه ســزایی در همراهــی و
همدلــی اعضــاء بــا کانونهــای مربوطــه در
ارائــه خدمــات و تســهیالت ایفــاء نمایــد ،بــه
همیــن جهــت مــا در هــر شــماره اقــدام بــه
معرفــی یکــی از قســمتهای فعــال کانــون و
یــا مســئولین مؤثــر آن مینماییــم تــا شــما
مخاطبــان محتــرم در جریــان کــم و کیــف آنچــه
در کانــون میگــذرد ،قــرار گیریــد.
در ایــن شــماره بــا یکــی از کانونهــای دیگــر
آشــنا خواهیــم شــد،کانونی کــه در اســتانی
مــرزی بــا طبیعتــی خــارق العــاده قرارگرفتــه،
اســتانی بــا انبوهــی از مــردان و زنــان غیــور
کــرد کــه پاســدارانی امــن بــرای حفــظ مرزهــای
غربــی کشــور هســتند .عــاوه براینهــا ،ویژگــی
منحصــر بفــرد ایــن اســتان ،مقاومــت جانانــه
مــردم ایــن خطــه در هشــت ســال دفــاع مقدس
مــی باشــد.
بــه همیــن انگیــزه نیــز مســئولیت اینچنیــن
کانونــی در اختیــار فــردی پرتجربــه ،متخصــص
و متعهــد قرارگرفتــه تــا بتوانــد از تجــارب خــود
در مســیر ایجــاد وحــدت و یکپارچگــی و توســعه
و پیشــرفت کانــون بهــره گیــرد .آری ایــن بــار
بــه محضــر ســرتیپ دوم ب خالــد امامــی راد
رفتهایــم و مطالــب زیــر نتیجــه ایــن مصاحبــه
اســت:
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مت
مس ی ر خد
رد
معرفی رئیس کانون
اینجانــب ســرتیپ دوم ســتاد خالــد امامــی راد در ســال 1338
در شهرســتان ســنندج متولــد و پــس از اخــذ دیپلــم ،در ســال
 ،1357علیرغــم اینکــه در کنکــور سراســری دانشــگاه دولتــی
پذیرفتــه شــده بــودم ولــی بــه دلیــل عالقــه شــدید بــه ارتــش،
وارد دانشــکده افســری شــده و بــا شــروع جنــگ تحمیلــی
در  31شــهریور  59بــه همــراه ســایر دانشــجویان دانشــکده
افســری بــه جبهــه هــای جنــوب اعــزام و بــه کمــک ســایر
رزمنــدگان شــتافتم در ســال  1360از دانشــگاه افســری فــارغ
التحصیــل و بــرای طــی دوره مقدماتــی رســته ای بــه مرکــز
آمــوزش توپخانــه اعــزام و بــا رتبــه ممتــاز و نفــر چهــارم فــارغ
التحصیــل و بــه گــروه  22توپخانــه شــهرضا اختصــاص و در
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شــهریور مــاه بــه جبهــه هــای جنــگ تحمیلــی در جنــوب اعــزام و در مشــاغل دیــده بــان جلــو توپخانــه ،معــاون و فرمانــده آتشــبار
توپخانــه تــا پایــان جنــگ در جبهــه هــای جنــوب و غــرب حضــور فعــال داشــته و بــه دلیــل اصابــت ترکــش و مــوج انفجــار بــه افتخــار
جانبــازی نایــل و تــا ســال  1369کــه بــه دوره عالــی رســته ای اعــزام شــدم همچنــان در مناطــق عملیاتــی حضــور داشــتم .پــس از
اتمــام دوره عالــی بــه لشــکر  28پیــاده کردســتان اختصــاص یافتــم .از ســال  1370تــا  1378در مشــاغل فرمانــده گــردان و رییــس
رکــن ســوم توپخانــه درآن یــگان خدمــت کــردم .در ســال  78بــه دوره دافــوس اعــزام و پــس از خاتمــه دوره دافــوس بــا کســب نمــره
ممتازمجــددا بــه لشــگر  28پیــاده کردســتان اختصــاص و بــه عنــوان فرمانــده پشــتیبانی لشــگر تــا ســال  83خدمــت کــردم .در بهمــن
مــاه ســال 83بــه لشــگر  81زرهــی کرمانشــاه منتقــل و بــه عنــوان فرمانــده توپخانــه لشــکر 81بــه مــدت  7ســال در ایــن شــغل مهــم
و حســاس خدمــت کــرده و بعــد از  33ســال خدمــت در تاریــخ  90/7/1بــه افتخــار بازنشســتگی نایــل گشــته و بــه زادگاه خــود در
شهرســتان ســنندج مراجعــت نمــودم.
در تاریــخ  99/2/14بــه عنــوان رییــس کانــون بازنشســتگان آجــا در اســتان کردســتان منصــوب و ضمــن خدمــت بــه اعضــای محتــرم
وابســته کانــون بــه عنــوان مــدرس دانشــگاه هــای مختلــف شهرســتان ســنندج نیــز انجــام وظیفــه مــی نمایــم.

وضعیت و موقعیت کانون بازنشستگان اجا در شهرستان سنندج
ســاختمان یــک طبقــه کانــون در زمینــی بــه مســاحت تقریبــی  200مترمربــع
در داخــل محــدوده اراضــی وزارت دفــاع در مرکــز شــهر ســنندج قــرار دارد کــه
شــامل یــک قســمت اداری بــه مســاحت حــدود  120متــر و یــک قســمت تجــاری
بــه مســاحت حــدود  80متــر مــی باشــد.
متاســفانه بــه عللــی در ســالیان گذشــته ،هیــچ گونــه اقدامــی بــرای ســاخت و
ســاز و توســعه کانــون ســنندج صــورت نگرفتــه اســت و کانــون بازنشســتگان
ایــن شــهر جــزء محــروم تریــن کانــون هــا از نظــر امکانــات از جملــه مهمانســرا،
تــاالر پذیرایــی و فروشــگاه محســوب میگــردد ،کــه پــس از انتصــاب اینجانــب
و بــا راهنمایــی هــا وحمایــت هــای بــی دریــغ امیــر ســرتیپ محبــی راد ریاســت
محتــرم کانــون اجــا در ایــن رابطــه اقداماتــی در دســت اجــرا اســت کــه در ادامــه بــه آن اشــاره خواهــد شــد.
کانــون بازنشســتگان اجــا در اســتان کردســتان حــدود  3هــزار نفــر عضــو دارد کــه بــه دالیــل مطــرح شــده فاقــد هرگونــه امکانــات
رفاهــی مــی باشــند و پیشکســوتان انتظــار دارنــد کــه کانــون در ایــن رابطــه گام هــای موثــری بــر داشــته و شــهر ســنندج هــم ماننــد
ســایر شــهرها و مراکــز اســتان هــا از حداقــل امکانــات رفاهــی بــرای بازنشســته هــا برخــوردار باشــد کــه البتــه خواســته بجایــی اســت
کــه تــاش مــی شــود در آینــده نزدیــک بــه خواســته بــه حــق ایــن عزیــزان جامــه عمــل پوشــانده شــود( .ان شــاء اهلل)

«اهم اقدامات کانون استان کردستان در یک سال گذشته»
از تاریــخ  99/2/14تــا آخــر ســال  99اقدامــات مهمــی در ســطح اســتان بــرای خدمــت رســانی و کمــک بــه اعضــای وابســته و
تعمیــر و بازســازی اماکــن کانــون بــه
شــرح ذیــل صــورت گرفتــه اســت .الزم
بــه یادآوریســت کــه در ایــن راســتا
همــکاران پرتــاش و بــی ادعــای
بنــده در کانــون اجــا اســتان از جملــه
ســرهنگ بازنشســته حســن اکبــری
(جانشــین ســابق کانــون) ،ســرهنگ ب
غالمعلــی عبدخالقــی (نماینــده مجمــع
بازنشســتگان) ســرهنگ بســطامی
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(جانشــین کانــون) ،ســروان ب یعقــوب نــادری (اقدامگــر امــور
رفاهــی) و روســای کانــون شهرســتان هــای ســقز ،قــروه و بانــه کــه
نهایــت همــکاری را بــا بنــده داشــته و ایــن کارهــا بــا کمــک ایــن
عزیــزان صــورت گرفتــه اســت.
الف  -روحیه و رفاه
 )1دیــدار در منــزل بــا  132نفــر از اعضــا در شهرســتان هــای
مختلــف اســتان ،بــا همــکاری و کمــک ســاتا اســتان.
 )2دیــدار و مصاحبــه حضــوری بــا  163نفــر از اعضــا در محــل کار
ورســیدگی بــه درخواســت و مشــکالت آنــان.

با پیشکسوتان

 )3شــرکت در گردهمایــی هــا بــه مناســبت هــای مختلــف از
جملــه ســوم خــرداد ،ســالروز عملیــات بیــت المقــدس و آزادســازی
خرمشــهر 31 ،شــهریور ،گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس22 ،
بهمــن ســالروز پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی و ســالروز
ورود آزادگان بــه میهــن اســامی کــه بــا دعــوت از پیشکســوتان
و یــادگاران دوران دفــاع مقــدس بــا رعایــت اصــول و پروتکلهــای
بهداشــتی صــورت گرفتــه اســت.
 )4پرداخــت وام قــرض الحســنه خــود اشــتغالی فرزنــدان بیــکار بــه
 20نفــراز مبلــغ  15تــا  40میلیــون تومــان.
 )5پرداخــت وام ودیعــه مســکن کــم بهــره اعطایــی امیــر ف کل
محتــرم آجــا بــه  18نفــر ( 13نفربازنشســته هرکــدام  30میلیــون
و 5نفــر مســتمری بگیرهرکــدام  15میلیــون تومــان).
 )6پرداخــت وام قــرض الحســنه  5میلیــون تومانــی ،صنــدوق
الغدیــر بــه  10نفــر.

اجتماعــی نیروهــای
مســلح اســتان و حضــور
در کمیســیون معســرین
کــه پــس از تصویــب بــه
هرکــدام ماهیانــه 200
هــزار تــا  1میلیــون تومان
بــه صــورت بالعــوض بــه
مــدت یکســال پرداخــت
گردیــده اســت.

 )11برابــر دســتورالعمل هــای ابالغــی برنامــه  5ســاله ششــم
 )7پرداخــت وام جعالــه  20میلیــون تومانــی بانــک هــای مختلــف توســعه بــرای  10نفــر از فرزنــدان بازنشســتگان ایثارگــر از
بــه  138نفــر.
طریــق معاونــت نیــروی انســانی اجــا و نزاجا(امــور ایثارگــران)
اقــدام و اســتخدام قــراردادی و پیمانــی آنهــا بــه اســتخدام
 )8وام قــرض الحســنه توانمندســازی ســاتا بــه مبلــغ  10تــا  20رســمی تغییــر وضعیــت داده شــد.
میلیــون تومــان بــه  97نفــر از اعضــاء.
 )12بیســت مــورد دیــدار بــا مســئولین لشــگری و کشــوری
 )9کمــک بالعــوض بــه اعضــا نیازمنــد  6میلیــون و  350هــزار در ســطح اســتان از جملــه نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در
تومــان.
اســتان ،اســتاندار ،امیــر فرماندهــی قــرارگاه عملیاتــی لشــگر
 ،28امیــر فرماندهــی گروه33توپخانــه و فرماندهــان محتــرم
 )10معرفــی  53نفــر از اعضــا نیازمنــد و معســر بــه ســازمان تامیــن تیــپ هــای مســتقل 128ســنندج228 ،ســقز و 328مریــوان،
8
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نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی و ســایر
مســئولین کشــوری و لشــکری و انعــکاس درخواســت
هــای صنفــی و حقوقــی اعضــا محتــرم بــه آنــان .

 )5بــرای ارتقــاء جایــگاه کانــون اســتان و ســاخت یــک مجموعــه کامــل
اداری و رفاهــی از جملــه خانــه بازنشســتگان کــه مــورد اســتفاده آینــدگان
قــرار گیــرد بــا هماهنگــی مبــادی ذیربــط و پیگیــری هــای مســتمر کانــون
اســتان در محــدوده اراضــی مســکونی شــهرک وحــدت شهرســتان ســنندج
مربــوط بــه بنیــاد تعــاون اجــا و شــرکت تعاونــی مســکن لشــگر  28یــک
قطعــه زمیــن بــه مســاحت  2500متــر مربــع بــا کاربــری اداری جانمایــی
و بــه کانــون آجــا گــزارش کــه الحمــدهلل بــا پیگیریهــای دلســوزانه امیــر
ریاســت محتــرم کانــون آجــا و بــا حمایــت هــا و الطــاف شــایان توجــه
امیــر فرمانــده محتــرم کل آجــا نســبت بــه بازنشســتگان ،واگــذاری آن
بــه کانــون مــورد تصویــب قــرار گرفتــه و ان شــاء اهلل در آینــده نزدیــک از
طریــق بتاجــا بــه کانــون اســتان تحویــل و اقدامــات مربــوط بــه ســاخت و
ســاز در آن صــورت خواهــد گرفــت.

 )3تعمیــر و بازســازی ســاختمان کانــون قــروه ،بــا صــرف
هزینــه ای در حــدود  20میلیــون تومــان.

 )2کانون ب آجا در شهرستان قروه:
رئیس کانون قروه :سروان ب محمد یارویسی
کانــون بازنشســتگان شهرســتان قــروه در یــک
ســاختمان یــک و نیــم طبقــه و ویالیــی در داخــل
شــهر قــروه قــرار داشــته و ایــن کانــون بــه اعضــای
وابســته شهرســتان هــای قــروه ،دهــگالن و بیجــار
و بخــش هــا و روســتاهای تابعــه خدمــت رســانی

 )13بــرای کمــک بــه معیشــت و اقتصــاد خانوادههــا
در ایــن شــرایط نامناســب اقتصــادی و بــه منظــور
تامیــن کاالهــای اساســی بــا قیمــت پایینتــر از بــازار
بــا همــکاری و تعامــل ریاســت محتــرم فروشــگاه هــای
اتــکا اســتان و اداره صنعــت معــدن و تجــارت اســتان
در چندیــن مرحلــه و بــه شــرح ذیــل اقــام ضــروری
تهیــه و در حداقــل زمــان بــه صــورت مســتقیم و بســیار
آســان بــه عزیــزان وابســته در شهرســتان هــای ســنندج،
ســقز ،مریــوان ،کامیــاران و بانــه واگــذار گردیــد و بــرای
کانون های تابعه استان کردستان
شهرســتان هــای قــروه و بیجــار در دســت اقــدام اســت.
الف -گوشت گوساله بدون استخوان
ب -برنج خارجی  7تن در  4مرحله
 -1کانون ب آجا در شهرستان سقز:
پ -شکر  5تن در  3مرحله
رئیــس کانــون ســقز :ســروان ب
ت -روغن نباتی  10تن در  4مرحله
محمــد ســعید کریمــی
ج -قند  3تن در  3مرحله
کانــون بازنشســتگان شهرســتان
ســقز در یــک ســاختمان یــک
طبقــه بــه مســاحت  70متــر
ب -مهندسی و آماد (ساخت و ساز)
مربــع مربــوط بــه پــادگان
 )1از مورخــه  99/2/15بــا برنامــه ریــزی و مشــورت تیــپ  228مســتقل ســقز قــرار
بــا کارشناســان و بــا حمایــت بیدریــغ امیــر ریاســت داشــته و بــرای اعضــاء وابســته
محتــرم کانــون اجــا ،بازســازی و تعمیــرات داخلــی در شــهرهای ســقز و دیوانــدره و
ســاختمان کانــون ســنندج شــروع و بــا صــرف هزینـهای بخــش هــا و روســتا هــای اطــراف
بالــغ بــر  100میلیــون تومــان کــه از طریــق معاونــت خدمترســانی مینمایــد.الزم بــه
مالــی کانــون واگــذار شــده بعــد از حــدود  3مــاه کار بــه توضیــح اســت کــه یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  200متــر مربــع از
اراضــی مربــوط بــه پــادگان تیــپ  228از طریــق فرماندهــی محتــرم نزاجــا
انجــام رســیده و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
(معاونــت اســتحکامات و عمــران) واگــذار گردیــد .کــه مقــرر گردیــد در
 )2تعمیــر و رنــگ آمیــزی ســاختمان کانــون ســقز بــا ایــن زمیــن یــک بــاب ســاختمان مناســب بــرای کانــون ســقز ســاخته
شــود کــه اقدامــات مربــوط بــه آن در دســت اجــرا مــی باشــد.
صــرف هزینــه ای حــدود  7میلیــون تومــان.

 )4تعییــن تکلیــف و کســر از دارایــی حــدود 20
قلــم تجهیــزات و وســایل فرســوده و بــا اســتفاده در
کانونهــای اســتان بــا هماهنگــی مــد آمــاد ،معاونــت
مهندســی و آمــاد کانــون اجــا.
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مــی نمایــد.
در حــال حاضــر قســمتی از ایــن ســاختمان بــه کانــون ب ناجــا اجــاره داده شــده اســت و کانــون ب اجــا و ناجــا در ایــن ســاختمان
مســتقر هســتند کــه البتــه مالکیــت ســاختمان بــا کانــون ب اجــا مــی باشــد.
 )3نمایندگی کانون ب اجا شهرستان بانه:
رئیس کانون بانه :ستوان ب عبدالقادر رضایی
ایــن کانــون دریــک بــاب ســاختمان یــک طبقــه بــه مســاحت  160متــر مربــع ،مربــوط بــه اراضــی وزارت دفــاع قــرار داشــته و
بــه اعضــای وابســته شهرســتان مــرزی بانــه و بخشــها و روســتاهای اطــراف خدمــت ارایــه مــی نمایــد .بــه دلیــل تــاش مضاعــف
و عالقــه وافــری کــه مســول نمایندگــی بــه کار خــود دارد ،ایشــان عــاوه بــر اعضــای وابســته اجــا بــه ســایر اعضــای مربــوط بــه
ســپاه و ناجــا نیــز خدمــات ارایــه مــی نمایــد.

«رابطه کانون با مسئولین لشگری و کشوری استان»

با پیشکسوتان

یکــی از مولفــه هــای بســیار
مهــم بــرای انجــام وظایــف و
پیشــرفت در کارهــا تعامــل و
همــکاری اســت .خوشــبختانه
بــه دلیــل حســن نیــت و نــگاه
ویــژه مســولین بــه بازنشســتگان
و تعامــل بســیار خوبــی کــه بــا
ارگانهــای لشــکری و کشــوری در
ســطح اســتان بــه وجــود آمــده
اســت ،همــکاری بســیار صمیمــی و خوبــی بیــن کانــون و ســایر یگانهــای نظامــی ســرزمینی در اســتان و ادارات و ســازمان هــای
کشــوری بــه ویــژه ســازمان تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح اســتان برقــرار اســت .همگــی ایــن عزیــزان در حــد تــوان خــود
بــرای بــرآورده نمــودن خواســته هــای کانــون و رفــع مشــکالت عزیــزان بازنشســته تــاش نمــوده و هیچوقــت ارتبــاط خــود را بــا
کانــون قطــع نکــرده انــد.

«اقدامات مهم آینده کانون استان کردستان»
 )1پیگیری برای واگذاری یک قطعه زمین  2500متری به کانون اجا که قب ً
ال به آن اشاره گردید.
امیــر سرلشــگر موســوی فرماندهــی محتــرم کل اجــا ،همــواره بــه کانــون بازنشســتگان لطــف و عنایــت ویــژه داشــته و تدابیــر و
رهنمودهــای ایشــان بــه منظــور پیشــبرد اهــداف بلنــد کانــون همیشــه راهگشــا بــوده اســت .در ایــن راســتا بنــا بــه اوامــر موکــد
ایشــان کــه بــه بنیــاد تعــاون اجــا ابــاغ فرمودهانــد و بــا پیگیــری هــای دلســوزانه امیــر ســرتیپ محبــی راد ریاســت محتــرم کانــون
بازنشســتگان اجــا قــرار اســت ان شــاء اهلل در آینــده نزدیــک ایــن قطعــه زمیــن بــه کانــون ب اســتان کردســتان (ســنندج) تحویــل
تــا در اولیــن فرصــت و بــا اخــذ اعتبــار الزم (امیــر محبــی راد ریاســت محتــرم کانــون ب اجــا قــول مســاعد داده انــد) و بــه امیــد
خداونــد اقدامــات مربــوط بــه احــداث یــک مجموعــه کامــل اداری و رفاهــی از جملــه خانــه بازنشســتگان بــرای اعضــای وابســته
کانــون ب اجــا کردســتان اقدامــات الزم صــورت پذیــرد.
 )2پیگیــری بــرای واگــذاری یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  200متــر مربــع در جنــب پــادگان تیــپ  228مســتقل ســقز بــه
کانــون ایــن شهرســتان کــه از طریــق امیــر ســرتیپ حیــدری فرماندهــی محتــرم نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران
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اقدامــات اولیــه آن صــورت گرفتــه و بــا عنایــت ویــژه امیــر ف محتــرم نزاجــا ان شــاء اهلل ایــن کار هرچــه زودتــر بــه نتیجــه برســد.
 )3در نظــر داریــم کــه ســند ســاختمان کانــون قــروه کــه بــه نــام بازنشســتگان نیروهــای مســلح اســت بــه نــام کانــون بارنشســتگان
ارتــش انتقــال داده شــود.

«سخن آخر»
علیرغــم اینکــه اســتان کردســتان از جاذبــه هــای گردشــگری و توریســتی بســیار جــذاب و دیدنــی برخــوردار بــوده و از ظرفیتهــای
بســیار خوبــی بــرای پذیــرش مســافر برخــوردار مــی باشــد ولــی متاســفانه بــه دلیــل کمبــود امکانــات رفاهــی و پذیرایــی در شــهرهایی
کــه کانــون درآن مســتقر اســت ،نمیتوانیــم از بازنشســتگان و خانــواده هــای محتــرم آنهــا پذیرایــی کنیــم و حداقــل امکانــات را در
اختیــار آنــان قــرار دهیــم .ایــن مهــم بــه عــرض مســئولین محتــرم سلســه مراتــب اجــا رســیده و خوشــبختانه امیــر فرمانده محتــرم کل
اجــا ،امیــر فرمانــده محتــرم نزاجــا و امیــر ریاســت محتــرم کانــون بــه ایــن مســاله کامــا واقــف بــوده و یکــی از دغدغــه هــای خاطــر
ایــن عزیــزان اقــدام بــرای رفــع محرومیــت زدایــی از چهــره کانــون بازنشســتگان اســتان کردســتان مــی باشــد.
بنــده و مجموعــه همــکاران عزیــزم در اســتان ،هــم قســم شــده ایــم کــه بــا تمــام تــوان خــود در جهــت رفــاه اعضــاء وابســته و ســاخت
امکانــات واماکــن مــورد نیــاز کانــون بازنشســتگان اجــا در اســتان از هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرده و در جهــت بــرآورده نمــودن
منویــات مقــام معظــم رهبــری و فرماندهــی کل قــوا حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای و امیــر فرماندهــی محتــرم کل اجــا کــه همــواره در
توصیــه هــا و اوامــری کــه ابــاغ فرمــوده انــد و ارتقــاء منزلــت و معیشــت بازنشســتگان را توصیــه نمــوده انــد و همچنیــن حمایتهــای
مســتمر ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا امیــر محبــی راد از مجموعــه کانونهــا و پیشکســوتان ارجمنــد ،بــه تــاش خــود تــا
رســیدن بــه آنچــه کــه مــد نظــر اســت بــا قاطعیــت ادامــه دهیــم .ان شــاء اهلل تعالــی.
وٱلس َل ُم َعلَ ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة َّٰ
ٱللِ َوبَ َر َكاتُ ُه
َّ
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تلفی
ق
آموزش جامع خط تحرریی ی

نوشته :سرهنگ بازنشسته بیژن نوروزی

اشــاره :کتــاب فــوق الذکــر بنــا بــر اظهــار و تاکیــد نویســنده جــزو کاملتریــن کتابهــای آمــوزش خــط تحریــری تلفیقــی در
ســطح کشــور مــی باشــد کــه بــه شــکل جــزء بــه جــزء بــه مســائل ریــز خــط تحریــری در دو قالــب نســتعلیق و شکســته نســتعلیق
پرداختــه و طریقــه تلفیــق ایــن دو را هــم بــه هنرجــو مــی آمــوزد تــا بــه شــکل کاربــردی از آنچــه در نــگارش متــون اســتفاده
میشــود بهــره جویــد.

با پیشکسوتان

نویســنده در ســال  1380بــرای اولیــن بــار در کشــور کار بررســی تخصصــی روی خــط تحریــری تلفیقــی را کــه تلفیقــی از خــط
نســتعلیق و شکســته نســتعلیق بــوده را شــروع و تــا ســال  1385موفــق گردیــد کــه کتــاب را جمــع بنــدی و بــه اتمــام برســاند و
پــس از بازنشســتگی فرصتــی حاصــل شــد کــه بــا بازبینــی مجــدد ،آنــرا در قالــب کتــاب آمــوزش جامــع خــط تحریــری تلفیقــی
کــه مــورد اســتفاده همــه گــروه هــای ســنی مــی باشــد را توســط انتشــارات یســاولی بــه چــاپ برســاند و در اختیــار عالقهمنــدان
بویــژه بازنشســتگان بزرگــوار و خانــواده محترمشــان قــرار گیــرد .ضمنــً ایــن کتــاب در حــال حاضــر در ســطح بــازار کشــور عرضــه
نشــده و خریــد آن فقــط از طریــق صفحــه اینســتاگرامی و یــا از طریــق هماهنگــی بــا کانــون بازنشســتگان اســتان گیــان قابــل
تهیــه مــی باشــد شــایان ذکــر اســت کــه عالقهمنــدان بــا داشــتن ایــن کتــاب میتواننــد از آمــوزش رایــگان آن در فضــای مجــازی
توســط نویســنده نیــز اســتفاده نماینــد.
پیشکســوت گرانقــدر ســرهنگ بازنشســته بیــژن نــوروزی متولــد ســال  1351در شــهر ســیاهکل اســتان گیــان مــی باشــد کــه
دوران تحصیلــی خــود را تــا اخــذ دیپلــم در شــهر محــل تولــد گذرانــده و بــه علــت عالقــه بیــش از حــد بــه هنــر خوشنویســی از
کالس ســوم ابتدایــی خطاطــی بــا قلــم را آغــاز نمــود و در دوران دانــش آمــوزی چندیــن بــار در ســطح اســتان گیــان موفــق بــه
کســب رتبــه اول و یکبــار هــم موفــق بــه کســب رتبــه چهــارم دانــش آمــوزی در ســطح کشــور گردیــده اســت.
نامبــرده در ســال  1370از طریــق آزمــون کنکــور سراســری وارد دانشــگاه هوایــی شــهید ســتاری شــده و در ســال  1374در رشــته
مهندســی کنتــرل هوایــی شــاخه اطالعــات فــارغ التحصیــل گردیــد و بنــا
بــه درخواســت شــخصی در ســال  1396بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل
گردیــد.
مشــارالیه در کنــار تحصیــل در دانشــگاه بــه کار خوشنویســی هــم
میپرداخــت کــه پــس از کســب درجــه ممتــاز در خوشنویســی ،مســیر
خــود را بــه خــط تحریــری تغییــر داد لیکــن بدلیــل کافــی نبــودن منایــع
آموزشــی در ســطح کشــور در زمینــه خــط تحریــری و تلفیقــی کــه یــک
خــط کاربــردی مــی باشــد مصمــم گردیــد تــا ایــن مجموعــه را در ســال
( 1386و بدلیــل مشــکالت شــغلی بعــد از بازنشســتگی ،در ســال )1399
در اختیــار عالقــه منــدان قــرار دهــد.
نشــریه شایســتگان :بــرای ایــن پیشکســوت گرانقــدر و خانواده محترمشــان
از درگاه خداونــد باریتعالــی توفیــق روزافــزون مســئلت مینمایــد.
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پیشکسوت ورزشی

شایستگان

ســتوانیکم بازنشســته قربــان دلشــاد و
همســرش خانــم ســکینه هوشــنگی ماهــر

ســتوانیکم بازنشســته قربــان دلشــاد متولــد  1334در شــهر اســدآباد اســتان همــدان
از کودکــی بــه ورزش (بخصــوص دومیدانــی و کوهنــوردی) عالقمنــد بــود و در دوران
دبیرســتان در رشــتهی دو اســتقامت در مســابقات آموزشــگاهی شــرکت و عنوانهــای اول و
دوم را کســب نمــود.
او در ورزش کوهنــوردی نیــز فعالیــت داشــته و عضــو کوهنــوردان شهرســتان اســدآباد بوده
اســت .ایــن پیشکســوت عزیــز در ســال  1353بــه اســتخدام نیــروی هوایــی درآمــده و از
ســال  1354ابتــدا در ورزش جــودو فعالیــت و ســپس بــه رشــتهی کاراتــه روی مـیآورد.
کــه از ســال  1358در رشــته ی تکوانــدو فعالیــت و در ایــن رشــته تــا کنــون و در دوران
بازنشســتگی نیــز ادامــه داده اســت .وی در مســابقات متعــدد اســتانی و کشــوری شــرکت
و عنوانهــا و مدالهــای متعــددی را کســب نمــوده اســت ،و پــس از بازنشســتگی نیــز بــه
عنــوان پیشکســوت ورزشــی در میــدان مســابقات حضــور دارد و بــه عنــوان هــای زیــر
دســت یافتــه اســت.
 -1کسب اولین مدال جهانی تکواندو باالی  51سال در کره جنوبی در سال .1385
 -2در ســال  1386بــرای دومیــن بــار در کشــور کــره ی جنوبــی در مســابقات جهانــی
ردهی ســنی بــاالی  51ســال شــرکت و عنــوان ســوم جهانــی را کســب نمــوده اســت.
 -3در ســال  1388در مســابقات قهرمانــی غــرب آســیا شــرکت و بــه کســب دو مــدال طــا
در رشــته ی تکوانــدو رده ســنی بــاال ی  51ســال نائــل گردیــده.
 -4در ســال  1395بــه امریــکای جنوبــی (کشــور پــرو) اعــزام و در مســابقات جهانــی
تکوانــدو بــرای اولیــن بــار  ،اولیــن مــدال جهانــی بــاالی  61ســال را کســب نمــوده اســت.
 -5در ســال  1399در مســابقات آســیایی تکوانــدو بــه عنــوان زوج ورزشــکار بــه همــراه
همسرشــان حضــور یافتــه و مــدال برنــز را از آن خــود نمــوده اســت کــه در ایــن مســابقات
همسرشــان ســرکار خانــم ســکینه هوشــنگی ماهــر ،نیــز بــه کســب مــدال طــای زنــان در
رشــته ی تکوانــدو نائــل گردیــده اســت .ســرکار خانــم هوشــنگی ماهــر بنیــان گــذار ورزش
تکوانــدو زنــان در اســتان همــدان نیــز میباشــد.
 -6آقــای دلشــاد از ســال  1371بــه مــدت ده ســال نایــب رئیــس هیــات تکوانــدو اســتان
همــدان بــوده و از ســال  1379تــا  1384نیــز بــه عنــوان رئیــس هیــات تکوانــدو اســتان
همــدان انجــام وظیفــه نمــوده اســت.
 -7نامبــرده دوره هــای آموزشــی :مربیگــری بیــن المللــی و داوری بیــن المللــی را گذرانــده
ا ست .
 -8وی از ســال  1370نیــز در شــهر همــدان و در شــهرک مــدرس بــا تاســیس باشــگاه
ورزشــی دلشــاد مشــغول آمــوزش جوانــان و نوجوانــان در رشــته ی تکوانــدو میباشــد.
 -9در ســال  1386نیــز بــه عنــوان شــهروند نمونــه در شــهر همــدان انتخــاب و معرفــی
گردیــده اســت  ،وی بــه عنــوان مشــاور ورزشــی کانــون بازنشســتگان اســتان همــدان نیــز
همــواره بــا کانــون همــکاری مینمایــد.
نشــریه شایســتگان :بــرای زوج ورزشــکار و گرامــی کــه درزمینــهی ترویــج ورزش
نقشآفریــن بــوده توفیــق روزافــزون بــه همــراه ســامتی و تندرســتی و بهــروزی از
پــروردگار باریتعالــی خواهانیــم.
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راههای رسیدن به شادمانی در روزگار کرونایی
اشــاره :ایــده پیــدا کــردن شــادی در ایــن روزهــای غمانگیز شــاید کمــی خودخواهانه
و بــه دور از دســترس باشــد ،امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه پیداکــردن راههایــی
بــرای شادشــدن هــم اکنــون از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت .تحقیقــات متعــدد
نشــان میدهــد کــه شــادمانی باعــث باالرفتــن سیســتم ایمنــی بــدن میشــود
و در مقابــل ویروسهــای مختلــف حتــی ویروسهــای تنفســی از فــرد محافظــت
کنــد .پــس احســاس شــادمانی را در ایــن روزهــا نبایــد صرفـ ًا بــه عنــوان یــک حــس
خوشــایند در نظــر گرفــت بلکــه شــادمانی در ایــن روزهــا ،یــک اســتراتژی و پروتکل
بهداشــتی دقیقــا ماننــد شســتن دستهاســت .امــا موضــوع مهــم ایــن اســت کــه
در ایــن روزهــای همهگیــری چگونــه فــرد میتوانــد بــه شــادمانی برســد؟ و ایــن
چیــزی اســت کــه بــه انــدازه شســتن دســت آســان نیســت.
محققــان حــوزه روانشناســی ۸ ،راه بــرای رســیدن بــه شــادمانی بــه مــردم در ایــن
روزهــا پیشــنهاد میدهنــد.

حواستان به جسمتان ۲ ،برابر بیشتر از گذشته باشد

اجتماعی

محققــان بــر ایــن باورنــد کــه اولیــن قــدم بــرای رســیدن بــه شــادی ایــن اســت کــه فــرد
مراقــب بــدن و ســامت خــود باشــد ،زیــرا حــاالت جســمانی بــر حــاالت روانــی مــا تاثیــر
مســتقیم دارد .توصیــه میشــود کــه در دوران پاندمیهــا از بــدن خــود دو برابــر بیشــتر از
گذشــته مراقبــت کنیــد و بــه هیــچ وجــه ،ورزش را فرامــوش نکنیــد .انجــام حــرکات کششــی
در خانــه یــا پیــادهروی روزانــه بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی میتوانــد در ایــن مــورد
بســیار کمــک کنــد .تحقیقــات انجــام شــده در همیــن بــاره نشــان میدهــد کــه  ۱۲دقیقــه
پیــادهروی در روز باعــث ایجــاد احســاس شــادی در فــرد میشــود.

ارتباطتان با دیگران را قطع نکنید
ارتبــاط بــا دیگــران بســیار مهــم اســت ،لیکــن حــاال کــه بــه عــدم حضــور در دورهمیهــا توصیــه
میشــود ،نبایــد ارتباطهــای اجتماعیتــان بــا دوســتان ،آشــنایان ،فامیــل و  ...را بــه طــور کامــل
قطــع کنیــد .حتــی اگــر مجبــور بــه مانــدن در قرنطینــه هســتید ،ارتباطتــان بــا دوســتان و
آشــنایان را از طریــق شــبکههای اجتماعــی حفــظ کنیــد .ایــن روزهــا بــا پیشــرفت تکنولــوژی،
راههــای ارتباطــی بســیاری در اختیــار افــراد قــرار گرفتــه اســت.

به عکسهای طبیعت نگاه کنید
ایــن روزهــا رفتــن بــه طبیعــت یــا حتــی پــارک ،ســختتر از قبــل شــده و اســترس زیــادی
دارد .بــا ایــن حــال ،تحقیقــات اخیــر روانشناســان نشــان میدهــد نــگاه کــردن بــه یــک
منظــره باعــث کاهــش اســترس در فــرد بــه ویــژه در دوران همــه گیــری یــک بیمــاری
میشــود .شــاید بــرای شــما جالــب باشــد کــه نــگاه کــردن بــه یــک عکــس از طبیعــت هــم
میتوانــد باعــث همــان فعــل و انفعــاالت در مغــز شــود کــه فــرد بــه یــک منظــره واقعــی نــگاه
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میکنــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه توصیــه میشــود ایــن روزهــا روی میــز محــل کارتــان یــا روی میــز آشــپزخانه ،عــاوه بــر
گیاهــان ،یــک یــا چنــد عکــس از طبیعــت هــم قــرار دهیــد.
مغــز نــه تنهــا در دورههــای حســاس رشــد تغییــر میکنــد بلکــه ایــن اتفــاق ،یــک فراینــد مادامالعمــر هــم اســت .تجربیــات تــازه
ماننــد یادگیــری مهارتهــای جدیــد ،میتوانــد عملکــرد مغــز را اصــاح کنــد و باعــث شــادمانی فــرد شــود .بــه عنــوان مثــال
مطالعــات نشــان میدهنــد کــه بــازی بــا تــوپ باعــث افزایــش ســاختار مــادهای ســفید (بافتــی متشــکل از رشــتههای عصبــی)
در مغــز میشــود کــه بــا عملکــرد بینایــی  -حرکتــی مرتبــط اســت .بــه همیــن ترتیــب ،ایــن مطالعــات نشــان داده اســت کــه در
نوازنــدگان ،مــاده خاکســتری در قســمتهایی از مغــز آنهــا کــه اطالعــات شــنوایی را پــردازش میکنــد افزایــش مییابــد .یادگیــری
یــک زبــان جدیــد همچنیــن میتوانــد ســاختار مغــز انســان را تغییــر دهــد .بررســی گســتردهای از مقــاالت حاکــی از آن اســت کــه
فعالیتهــای اوقاتفراغــت اعــم از شــطرنج یــا بازیهــای شــناختی بــا تحریــک ذهنــی ،ذخیــره مغــز را افزایــش میدهــد کــه
میتوانــد انعطــاف پذیــری ایجــاد کنــد و شــادمانی فــرد را بــاال ببــرد.

خواب مناسب و کافی داشته باشید
داشــتن خــواب شــبانه کافــی در ایــن روزهــای قرنطینــه شــاید کمــی ســخت بــه نظــر برســد،
امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه کیفیــت خــواب شــبانه بــر حــاالت و شــادمانی فــرد تاثیــر
مســتقیم دارد .اگــر ایــن روزهــا خوابیــدن بــرای شــما در یــک زمــان مشــخص ،ســخت اســت
بهتــر اســت زنــگ خوابیــدن را روی تلفنهمــراه خــود تنظیــم کنیــد و بــا شــنیدن صــدای زنــگ
بــه تختخــواب برویــد .بدخوابــی یکــی از شــایعترین آســیبهای دوران پاندمــی کرونــا ،میباشــد.

محیط اطرافتان را شلوغ نکنید
اغلــب افــراد در محیطهــای خلــوت و آرام احســاس آرامــش بیشــتری میکننــد و ایــن روزهــا بــه دلیــل
ایــن کــه اعضــای خانــواده بیشــتر ســاعات روز در خانــه هســتند ،خلــوت کــردن محیــط شــاید کار بســیار
ســختی باشــد ،امــا همــه ســعیتان را بکنیــد تــا بــر زندگــی کنتــرل داشــته باشــید و محیــط اطرافتــان را
مرتــب نگــه داریــد .مثــا بــه محــض بیــدار شــدن تختخوابتــان را مرتــب کنیــد ،میــز اتاقتــان را از وســایل
اضافــه خالــی کنیــد.

شکرگزار باشید
بــه جــای تمرکــز بــر چیزهایــی کــه نداریــد ،بهتــر اســت بــر داشــتههای خــود تمرکــز کنیــد و
بابــت آنهــا شــکرگزار باشــید .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه عــاوه بــر شــکرگزاری زبانــی بهتــر
اســت نوشــتن نعمتهــا را هــم امتحــان کنیــد و در اولیــن فرصــت ،یــک فهرســت از مــواردی
بنویســید کــه بایــد بــه خاطــر آنهــا شــکرگزار باشــید.

خیلی درباره کرونا ،فکر و خیال نکنید
فکــر کــردن بیــش از حــد بــه کرونــا و اینکــه اگــر بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــدید ،چــه پیامدهایــی در انتظارتــان خواهــد بــود ،فقــط
اســترس و اضطــراب شــما را بــاال میبــرد و ایــن اتفــاق بــه شــدت بــر کیفیــت زندگــی شــما و ارتباطــات تــان بــا دیگــران تاثیــر گــذار
اســت .واضــح اســت کــه همــه مــا بایــد بــا دقــت ،پروتکلهــای بهداشــتی را رعایــت کنیــم ،امــا فکــر و خیــال کــردن زیــاد راجــع بــه
ایــن بیمــاری بــرای ایمنــی بــدن زیــان بــار اســت.
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همکارانتــان را بــه ســبب دروغــی کــه بــه آنهــا گفتهایــد ،دوبــاره بــه
دســت آوریــد ،اول از همــه صادقانــه بپذیریــد کــه دروغ گفتهایــد .البتــه
میتوانیــد دلیــل دروغتــان را هــم بگوییــد ،امــا معمــوال دیگــران آن را
فقــط توجیــه کار زشــتتان بــه حســاب میآورنــد؛ اعتمــادی را کــه بــا
دروغگویــی از بیــن بردهایــد بــه راحتــی نمیتوانیــد دوبــاره بــه دســت
آوریــد و ایــن موضــوع کمــی زمــان میبــرد .پــس صبورانــه تــاش کنیــد
و یادتــان باشــد دیگــر کلم ـهای دروغ بــر زبــان نرانیــد.

 -۳پنهانکاری میکنیم

اجتماعی
16

ایجــاد روابــط خــوب بیــن همــکاران کار راحتــی نیســت
!!!! دوســت شــدن بــا یکدیگــر در محــل کار ،در عیــن
ســادگی بســیار مشــکل اســت و بــه دســت آوردن اعتماد
و احتــرام همــکاران ،زمــان ،تــاش و اندکــی ســختی
میطلبــد .گاهــی اوقــات بــا تمــام کوششــی کــه
میکنیــم ،نمیتوانیــم اعتمــاد همکارانمــان را جلــب
کنیــم و ممکــن اســت آنهــا همیشــه بــا شــک و بدبینــی
بــه مــا بنگرنــد .چــرا چنیــن اتفاقــی میافتــد و چــه
میشــود همکارانمــان بــه مــا اعتمــاد نمیکننــد.
پانــزده مــورد زیــر میتواننــد دالیــل ایــن بیاعتمــادی
را در ســازمان بــه طــور مختصــر شــرح دهد :

چــه از روی بدجنســی ایــن کار را انجــام دهیــم و چــه فقــط یادمــان رفتــه
باشــد ،اگــر همکارانمــان را از جلســهای کــه داریــد یــا هــر موضــوع
دیگــری کــه بــه آنهــا مربــوط اســت ،بیخبــر بگذاریــم ،موجــب خشــم
و عصبانیــت آنهــا میشــوید .مــا بــا ایــن کار بــه آنهــا نشــان میدهیــم
بــا نگهداشــتن آنهــا در بیخبــری قصــد بهرهبــرداری بــه نفــع خــود
داشــتهایم.اگر هــم چنیــن کاری کردیــم بــرای اصــاح فضــای محــل کار
از همکارانمــان عذرخواهــی کنیــم.

 -۴کارهای مربوط به آنها را انجام میدهیم

بــدون اجــازه تکمیــل کــردن کار نیمهتمــام همکارمــان ،او را بســیار
عصبانــی میکنــد .مــا بــا ایــن کار بــه او میفهمانیــم توانایــی انجــام کارش
را بــه درســتی نــدارد و اصــا قابــل اعتمــاد نیســت و اینکــه میخواهیــم
او را نــزد دیگــران بیلیاقــت نشــان دهیــد .یــک لحظــه خــود را جــای
همکارتــان بگذاریــد و متوجــه میشــوید چــه کار ناپســندی در حــق او
انجــام دادهایــد و اگــر روزی بــدون نیــت خاصــی ایــن کار را کردهایــد ،از
 -۱همکارمان را قربانی میکنیم
یعنــی اینکــه رفــاه و آســایش دیگــری را فــدای آســایش او عذرخواهــی کنیــد و دیگــر در کار همکارانتــان دخالــت بیجــا نکنیــد.
خودمــان میکنیــم ،بویــژه اینکــه ممکــن اســت آن فــرد نســبت
 -۵احساس مسئولیت نمیکنیم
بــه مــا آســیبپذیرتر باشــد .تــا بــه حــال پیــش آمــده تمــام گنــاه
شکســت پــروژهای را بــه گــردن یکــی از همکارانتــان بیندازیــد؟ مــردم نمیتواننــد بــه کســانی کــه احســاس مســئولیت ندارنــد ،اعتمــاد
یــا بــه رئیستــان بگوییــد دلیــل عــدم موفقیتتــان ،دخالــت کننــد؛ اگــر دائــم از جلســهها فــرار میکنیــم ،دل بــه کار نمیدهیــم،
بیمــورد همکارتــان بــوده اســت؟ یــا بدتــر از همــه اگــر هــم موجــب میشــویم کــه همکارانمــان بــه مــا چنــدان اعتمــاد نداشــته
واقعــا خطایــی کــرده اســت ،آن را بزرگنمایــی کــرده و بــرای همه باشــند و بویــژه در کارهــای گروهــی مــا را وارد برنامههایشــان نکننــد.
اعضــای محــل کارتــان بگوییــد .گاهــی اوقــات بــدون اینکــه تعهــد داشــتن یکــی از نشــانههای اعتمــاد اســت .وقتــی همکارانتــان
خودمــان متوجــه باشــیم چنیــن رفتــاری در پیــش میگیریــم .مطمئــن باشــند شــما کار مربــوط بــه خودتــان را بــه درســتی انجــام
اگــر میخواهیــد اعتمــاد همکارانتــان را از دســت ندهیــد یــا میدهیــد ،میتواننــد بــه شــما اعتمــاد کننــد.
دوبــاره کســب اعتمــاد کنیــد ،دفعــه بعــد کــه رئیستــان اعتــراض
کــرد چــرا پــروژه درســت پیــش نرفتــه اســت ،دربــاره همــه
 -۶ثبات نداریم
عوامــل موجــود در تولیــد مشــکل توضیــح دهیــد و شــخص هیــچ چیــز بــه انــدازه بیثباتــی شــخصیتی دیگــران را گیــج نمیکنــد.
خاصــی را متهــم نکنیــد.
اگــر در حرفهــا و رفتارهایتــان ضــد و نقیــض عمــل کنیــد فقــط موجــب
بــروز بیاعتمــادی در همکارانتــان میشــوید.مراقب باشــید حــرف و
عملتــان یکــی باشــد تــا همکارانتــان از شــما فاصلــه نگیرنــد.
 -۲دروغ میگوییم
فرقــی نمیکنــد دروغ مصلحتآمیــز باشــد یــا هــر چیــز دیگــر،
دروغ گفتــن بــه همکارهــا باعــث میشــود عــاوه بــر اینکــه
 -۷هنگامی که مشکل دارید روراست نیستیم
احتراممــان را از دســت بدهیــم ،بلکــه آنهــا دیگــر بــه مــا متاســفانه اکثــر مــردم وقتــی موضوعــی ناراحتشــان میکنــد بــه جــای
اعتمــادی نداشــته باشــند.اگر میخواهیــد اعتمــاد از دســت رفتــه اینکــه آن موضــوع را صادقانــه و رودررو مطــرح کننــد در خــود ریختــه و
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 -۱۳از همه چیز شکایت داریم

دم نمیزننــد ،امــا بعدهــا هنــگام انجــام دادن کار یــا پــروژهای دل بــه کار نــداده
و حتــی عمــدا موجــب خرابــکاری میشــوند.بنابراین بــرای اینکــه اعتمــاد لحــن پــر از گلــه و شــکایت شــما و ســخنان مســمومتان
همکارانتــان را از دســت ندهیــد ،شــهامت بــه خــرج داده و چیــزی را بیخــود میتوانــد انــرژی و شــادابی را از گــروه گرفتــه و آنهــا را از
در دل نگــه نداریــد و تــا مشــکل کهنــه نشــده اســت ،آن را حــل کنیــد.
کارشــان دلســرد کنــد .هیــچ کــس دوســت نــدارد مــدام
ســخنان ناراحتکننــده بشــنود .بــا رفتــن پیــش مشــاور و
مطــرح کــردن مشــکالتی کــه باعــث شــده بــه دنیــا دیــد
 -۸اشتباههای خود را نمیپذیریم
انســان جایزالخطاســت .وقتــی باعــث بههــم ریختــن کاری میشــوید ،چــه کار منفــی داشــته باشــید و بــا اصــاح رفتــار خــود ،پــس از
میکنیــد؟ آیــا اشــتباهتان را میپذیریــد و عذرخواهــی میکنیــد یــا بــا اصــرار مدتــی میتوانیــد دوبــاره اعتمــاد از دســت رفتــه را بــه
هیــچ چیــز را بــه گــردن نمیگیریــد؟ فرامــوش نکنیــد پــس از مدتــی دیگــر دســت آوریــد.
کســی عالق ـهای بــه کار کــردن بــا شــما نخواهــد داشــت.پس از هــر خطایــی
حتــی اگــر بســیار ســخت بــود و مجازاتــی در بــر داشــت بــدون تردیــد آن را
 -۱۴گوشهگیر هستیم
پذیرفتــه و عذرخواهــی کــرده و ســعی کنیــد اشــتباهتان را جبــران کنیــد.
ســرد و بیانــرژی هســتید و از جمــع کنــاره میگیریــد .شــما
تقریبــا دعــوت دیگــران را بــه ناهــار نمیپذیریــد و هرگــز
ن و اینکــه
بــه خودتــان زحمــت نمیدهیــد حــال همــکارا 
 -۹خبرچین و شایعهساز هستیم
تصــور کنیــد ســر میــز ناهــار نشســتهاید و مشــغول غیبــت و بدگویــی از یــک کارهایشــان چگونــه پیــش مـیرود را بپرســید .درســت اســت
همــکار تــازهوارد هســتید و اخبــاری را کــه از او بــه دســت آوردهایــد بــه جمــع ممکــن اســت شــما فــرد درونگرایــی بــوده و چنــدان بــه فکــر
منتقــل میکنیــد .بــا ایــن کار شــما اعتمــاد دیگــران را از دســت میدهیــد ،دوسـتیابی نباشــید ،امــا حتــی درونگراتریــن افــراد ،بــاز هــم
زیــرا آنهــا بــه ایــن موضــوع میاندیشــند کــه ممکــن اســت روزی خودشــان ظرفیــت توجــه نشــان دادن بــه دیگــران را دارنــد .گاهــی در
ســوژه ســخنچینیهای شــما شــوند .بنابرایــن تــا وقتــی غیبــت میکنیــد ،جمــع همکارانتــان شــرکت کنیــد و بــه آنهــا نشــان دهیــد
کــه برایتــان اهمیــت دارنــد تــا حــس بدبینــی و تردیدشــان
محــال اســت بتوانیــد اعتبــاری در محــل کارتــان کســب کنیــد.
نســبت بــه شــما از بیــن بــرود.

 -۱۰رفتار مناسبی نداریم

گاهــی جوکهایــی تعریــف میکنیــد کــه باعــث ناراحتــی همکارانتــان
میشــود و بــه نظــر میرســد بــرای جمــع ارزشــی قائــل نیســتید .اگــر تاکنــون
چنیــن رفتــاری داشــته و احتمــاال تصمیــم گرفتهایــد تغییــر کنیــد کافــی اســت
فقــط در برابــر همکارانتــان نــوع حــرف زدنتــان را اصــاح کنیــد و باعــث
رنجــش آنهــا نشــوید.

 -۱۵در کار همکاران سرک میکشیم

در امــور همکارانتــان دخالــت میکنیــد و بــه طــور
کلــی آنهــا را لحظــهای راحــت نمیگذاریــد .مــدام از آنهــا
ســوالهای بیمــورد میپرســید و ایــن موضــوع آنهــا
را خســته و کالفــه میکنــد .ممکــن اســت کنجکاویتــان
شــما را وادار بــه انجــام ایــن کار میکنــد ،امــا ایــن موضــوع
باعــث میشــود همکارانتــان برداشــت غلــط کــرده و شــما
 -۱۱از خود راضی هستیم
شــما از ابتــدای ســال تمــام روزهــای تعطیلــی خــوب را درنظــر میگیریــد و را خبرچیــن بداننــد .بــرای اینکــه بتوانیــد ایــن ســوء تفاهــم
قبــل از اینکــه اجــازه دهیــد دیگــران هــم شانســی داشــته باشــند ،مرخصــی را برطــرف کنیــد ،خودتــان را کنتــرل کــرده و ســرتان بــه کار
گرفتــه و بــه تعطیــات میرویــد .شــما در برابــر چشــمان همکارانتــان بــا خودتــان باشــد.
خریــد هدیــه تولــد ،رئیستــان را غافلگیــر میکنیــد و ایــن فرصــت را از
همکارانتــان میگیریــد .دیــر ســرکار میآییــد و زود هــم میرویــد .اگــر
میخواهیــد اطرافیانتــان بــه شــما اعتمــاد داشــته باشــند ،اندکــی هــم بــه
آنهــا و نیازهایشــان توجــه کنیــد و خودمحــور نباشــید.

 -۱۲عادتهای بدی داریم

ممکــن اســت عادتهــای بــدی در زندگــی پیــش گرفتهایــد کــه موجــب ســلب
آســایش دیگــران میشــود .مثــا روزی یــک پاکــت ســیگار تمــام میکنیــد و
بــه ایــن موضــوع کــه دود ســیگارتان آرامــش همکارانتــان را بــه هــم میریــزد،
اهمیتــی ندهیــد .بــا تغیی ـردادن عادتهــای بــد روزمرهتــان میتوانیــد اعتمــاد
ن را بــه دســت آورده و در جمعشــان پذیرفتــه شــوید.
اطرافیــا 
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وکیل خود باشید
(مباحث کاربردی حقوقی)

دانستنی ها

واقــع حاصــل حــق کســب و پیشــه یــا اجــاره هــای ســابق نیســت.
اسکرین شات چیست؟
بلکــه در ایــن نــوع ســرقفلی ،مالــک مغــازه بــدون اینکــه ملــک
گاهــی الزم مــی شــود از مطلبــی روی صفحــه کامپیوتــر خــود خــود را واگــذار نمایــد ســرقفلی ملــک (حــق کســب وکار در ملک) را
(بــدون دوربیــن و موبایــل) عکــس بگیریــم و بــرای دیگــران بــه مــدت نامحــدود بــا اجــاره ماهیانــه بــا شــرایط خــاص بــه فــردی
بفرســتیم ،بــه تصویــری کــه از صفحــه کامپیوتــر میگیریــم واگــذار مــی کنــد و براســاس ایــن قــرارداد  ،مالــک ســرقفلی بــدون
مالکیــت دراعیــان یــا زمیــن مغــازه ،حــق اســتفاده از مغــازه و کســب
اســکرین شــات ( )screen shotگفتــه مــی شــود.
وکار در آنجــا را بدســت مــی آورد و مــی توانــد ایــن حــق را بــه نحــو
مقتضــی برابــر شــرایط مقــرر بیــن خــود و مالــک بــه اشــخاص دیگــر
آیا انتشار «اسکرین شات» چت جرم محسوب
نیــز واگــذار نمایــد.
میشود؟
قانونمجــازات اســامی ،صراحتــً در مــاده( ٧٤٥مــاده  ١٦قانــون
م رایانــهای) .افشــای اســرار خصوصــی دیگــران را جــرم
جرایــ 
دانســته و مجــازات آن را جزاینقــدی و تــا دو ســال حبــس
درنظــر گرفتــه اســت.
در رویــه قضایــی ،اســرار خصوصــی نامــه هــا و عکــس و فیلمهــا
و نســخههای پزشــکی و احــکام دادگاههــا و اســناد مالــی هــم
در ایــن زمــره قــرار میگیرنــد و بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود
انتشــار اســکرین شـ ِ
ـات چتــی کــه در آن اســرار مخاطــب بیــان
شــده جــرم محســوب میشــود.

سرقفلی چیست؟
امــروزه ســرقفلی در میــان بازاریــان وکســبه و اصنــاف بــه دو
صــورت دیــده مــی شــود کــه هــر کــدام بــا کمــی مســامحه،
مقــررات و قوانیــن و شــراط خــاص خــود را دارنــد .
نــوع اول -ســرقفلی کــه از حــق کســب و پیشــه حاصل
شــده اســت :ایــن نــوع ســرقفلی کــه ریشــه در حــق کســب و
پیشــه حاصــل از قراردادهــای اجــاره قدیمــی (اجارههــای قبــل
از  )76دارد در واقــع حقــوق قانونــی مســتاجر ســابق یــک محــل
اســت کــه دســت بــه دســت واگــذار مــی گــردد و در میــان
عامــه مــردم ســرقفلی نــام گرفتــه اســت .
نــوع دوم -ســرقفلی واقعــی  :ایــن نــوع ســر قفلــی در
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زن چه اموالی را به ارث میبرد ؟
زن بــه عنــوان همســر متوفــی مســتحق یــک چهــارم یــا یــک هشــتم
از امــوال مــرد اســت.
حــال ایــن کــه چــه مالــی را میتوانــد بــه ارث ببــرد بســیار مهــم
اســت ،زیــرا کــه در مقــدار ســهم زن موثــر اســت.
زوجــه در صــورت فرزنــد دار بــودن زوج ،یــک هشــتم از عیــن امــوال
منقــول (مثــل ماشــین ،موتــور و غیــره)
و یــک هشــتم از قیمــت امــوال غیرمنقــول (مثــل خانــه ،بــاغ ،مغــازه
و غیــره) اعــم از عرصــه (زمیــن) و اعیــان (ســاختمان) ارث میبــرد.
در صورتــی کــه زوج هیــچ فرزنــدی نداشــته باشــد ســهم زن یــک
چهــارم از تمامــی امــوال اســت.
پــس الزم اســت بعــد از مــرگ شــوهر ،عــاوه بــر امــوال منقــول کــه
تقســیم میشــود ،امــوال غیــر منقــول قیمــت گــذاری شــده و یــک
چهــارم یــا یــک هشــتم از ایــن قیمــت بــه زن داده شــود .در مواقعــی
امــکان دارد کــه ورثــه دیگــر متوفــی از قیمــت گــذاری مــال غیــر
منقــول امتنــاع بکننــد.
مــاده  ۹۴۸قانــون مدنــی ایــن امــکان را بــه زن داده اســت کــه حــق
خــود را از عیــن امــوال اســتیفا کنــد ،پــس وی میتوانــد در مرحلــه
اول ،ورثــه را از طریــق دادگاه اجبــار بــه قیمــت گــذاری و دریافــت
ســهم خــود کــرده ،در غیــر ایــن صــورت و ادامــه امتنــاع ورثــه،
براســاس رویــه قضایــی موجــود ،زن میتوانــد ســهم مشــاع خــود را
از عیــن یعنــی خــود زمیــن و خانــه تملــک کنــد.
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 ۱1توصیه برای داشتن صورتی بدون جوش!
پوســت صــورت ،گــردن ،قفســه ســینه ،پشــت و شــانه هــا بــه دلیــل داشــتن غــدد
چربــی ،شــرایط مســاعدی را بــرای رشــد میکــروب هــا فراهــم مــی کننــد .لــذا
جــوش هــای بســیاری ممکــن اســت در ایــن نواحــی از بــدن دیــده شــوند .درمــان
جــوش هــا ،تنهــا از راه کاهــش میــزان آنهــا امــکان پذیــر اســت .در اینجــا  11راه را
بــرای کــم کــردن بــروز ایــن جــوش هــا بــرای شــما بیــان مــی کنیــم.

 -1صورت خود را بیش از حد نشویید.

تنهــا کثیــف بــودن پوســت منجــر بــه بــروز آکنــه و جــوش نمــی
شــود ،بلکــه بســیاری از انــواع لکــه هــا و جــوش هــای پوســتی بــه
دلیــل شستشــوی زیــاد پوســت بــه وجــود مــی آینــد ،زیــرا شستشــوی
زیــاد ســبب تحریــک پوســت مــی شــود .مــواد شــوینده پوســت ،مثــا
صابونهــا ،حــاوی مــواد شــیمیایی هســتند کــه تمــاس بیــش از انــدازه
ایــن مــواد بــا پوســت منجربــه کاهــش ســامت پوســت و در نتیجــه
بــروز لکــه هــا و جــوش هــای پوســتی مــی شــود.
مــی تــوان مناطــق مســتعد بــروز جــوش هــای پوســتی را بــا یــک پــاک
کننــدهی مالیــم و آب گــرم ،روزی دو بــار شســت تــا تحریــک پوســت
بــرای بــروز جــوش هــای پوســتی را بــه حداقــل رســاند.

 -2از صابون های بدون چربی استفاده کنید.

چربــی صابــون وارد خلــل و فــرج پوســت شــده و زمینــه را بــرای بــروز
لکــه هــا و جــوش هــای پوســتی فراهــم مــی کنــد .بــه همیــن منظــور،
از صابــون هایــی کــه بــر روی آنهــا نوشــته شــده ضــد آکنــه ،اســتفاده
کنیــد.

 -3می توانید غذاهای مورد عالقه خود را مصرف کنید.

ایــن تفکــر درســت نیســت کــه خــوردن شــکالت و غذاهــای چــرب
ارتبــاط مســتقیم بــا بــروز جــوش و آکنــه دارد .آکنــه زمانــی رخ
مــی دهــد کــه منافــذ پوســتی توســط چربــی ســلول هــای پوســتی
و باکتریهــای طبیعــی پوســت بســته شــوند و ســبب بــروز ورم و
التهــاب شــوند.
اســتفاده از برخــی غذاهــا منجــر بــه بــروز واکنــش هــای هورمونــی در
بــدن مــی شــود کــه باعــث تولیــد بیــش از حــد ســلولهای پوســت و یــا
تولیــد چربــی بیــش از حــد خواهــد شــد .ولــی بایــد از مصــرف بیــش
از حــد غذاهــای چــرب مثــل پیتــزا و نیــز شــکالت خــودداری کنیــد.

 -4به مقدار زیاد آب بنوشید.

نوشــیدن آب در طــول روز ســبب مــی شــود تــا بــدن شــما دچــار کــم
آبــی نشــود.

 -5کرم ضدآفتاب بزنید.

از کــرم هــای ضــد آفتــاب بــدون چربــی ،بــا فاکتــور محافظــت در برابــر
نــور خورشــید ( 30)SPFاســتفاده کنیــد تــا از رســیدن طیــف وســیعی
از اشــعه فرابنفــش نــور آفتــاب بــه پوســت جلوگیــری نماییــد.
حتمــا کــرم بــدون چربــی بخریــد تــا منافــذ پوســت را مســدود نکنــد و
منجــر بــه بــروز آکنــه هــای پوســتی نشــود.
کرم ضد آفتاب را هر دو ساعت یک بار مجددا استفاده کنید.

 -6به صورت مداوم از مواد آرایشی استفاده نکنید.

از مصــرف مــواد آرایشــی چــرب خــودداری کنیــد .اســتفاده از ایــن

گونــه مــواد چــرب ،منافــذ پوســت را مســدود مــی کنــد و جوشهــای
پوســتی و آکنــه زیــادی را ایجــاد مــی کنــد .از مــواد آرایشــی اســتفاده
کنیــد کــه حــاوی مــواد معدنــی ســبک و پــودری شــکل هســتند کــه
احتمــال بــروز جــوش و آکنــه را کمتــر مــی کنــد.
قبــل از اســتفاده از مــواد آرایشــی ،صــورت خــود را بــا آب ســرد
بشــویید و بعــد از پــاک کــردن آرایــش نیــز حتمــا صــورت خــود را
شستشــو دهیــد.

 -7از برنزه کردن پوست به شدت اجتناب کنید.

ایــن تفکــر نادرســت اســت کــه مــی گویــد  :برنــزه کــردن ســبب
پــاک شــدن پوســت از آلودگــی هــا مــی شــود.
ایــن یــک واقعیــت اســت کــه اشــعه فرابنفــش ،خطــر ابتال به ســرطان
پوســت ،پیــری زودرس و چینوچــروک را افزایــش میدهــد .
همچنیــن اســتفاده از برخــی مــواد و داروهــا ،قبــل و حیــن برنــزه
کــردن ،آســیب پوســت توســط اشــعه فرابنفــش را چنــد برابــر
میکنــد .

 -8از مصرف محصوالتی که سبب چرب شدن موها
میشود اجتناب کنید.

از مــوادی ماننــد ژل مــو کــه حــاوی چربــی زیــادی اســت اجتنــاب
کنیــد .همیشــه موهــای خــود را تمیــز نگــه داریــد .اگــر موهــای
چربــی داریــد ،روزانــه آنهــا را بشــویید.

 -9جوش های خود را نترکانید.

ترکانــدن جــوش هــا ســبب بدترشــدن اوضــاع مــی شــود و فراینــد
بهبــودی را کندتــر مــی کنــد .جــوش هــا حــاوی مــواد آلــوده ای
هســتند کــه بــا ترکیــدن ،مــواد آلــوده خــود را بــه دیگــر مناطــق
پوســت انتقــال مــی دهنــد.

 -10به صورت خود دست نزنید.

از لمــس کــردن صــورت و مالــش صــورت خــودداری کنیــد ،زیــرا
ســبب بدترشــدن آکنــه مــی شــود .در ایــن مواقــع تلفــن همــراه
خــود را دورتــر از پوســت بگیریــد و از گذاشــتن دســتتان زیــر چانــه
اجتنــاب کنیــد.

 -11برای مصرف کرم از دست خود استفاده نکنید.

از وســیله هایــی ماننــد پنبــه ،بــرای مصــرف کــرم و وســایل آرایشــی
اســتفاده کنیــد .دســت و انگشــتان ،میکــروب زیــادی را حمــل
میکننــد کــه مــی تواننــد منجــر بــه جــوش و آکنــه شــوند.در آخــر
اگــر جــوش هــای پوســتی شــما را آزار مــی دهنــد ،بــه پزشــک
متخصــص پوســت مراجعــه کنیــد ،زیــرا راههــای درمــان زیــادی بــرای
حــل مشــکل شــما وجــود دارد.
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هنگام پیادهروی این اشتباهات را انجام ندهید

پیــادهروی نــ ه تنهــا یکــی از محبوبتریــن اشــکال ورزش در
جهــان اســت بلکــه یکــی از ایمنتریــن راههــا بــرای تقویــت
ســامت هــم بــه شــمار میآیــد کــه تقریبـ ًا بــرای همــه قابــل
دسترســی اســت.
چنــد دقیقــه پیــادهروی ،هــم بــرای ســامتی و هــم بــرای
روحیــه شــما مفیــد اســت.
بــا ایــن حــال ،برخــی اشــتباهات در نحــوه انجــام ایــن ورزش مفیــد میتوانــد از فوایــد آن بــرای
ســامت بکاهــد .بــرای بهرهمنــد شــدن هرچــه بیشــتر از ایــن ورزش ،نــکات زیــر را در نظــر داشــته
باشــید.
برداشتن گامهای بسیار بلند

دانستنی ها

بســیاری از افــراد هنگامــی کــه میخواهنــد ســریعتر راه برونــد ،گامهــای بلندتــری برمیدارنــد .امــا بهتــر اســت بدانیــد کــه بــا
برداشــتن گام هــای بســیار بلنــد ،تعــادل و ثبــات کافــی نخواهیــد داشــت.
همچنیــن ،از آن جــا کــه پــای خــود را بســیار جلوتــر از بدنتــان میگذاریــد ،تقریبــً
در هــر بــار کــه پایتــان را روی زمیــن قــرار میدهیــد ،حرکــت پــا را محــدود میکنیــد.
نیــروی اضافــه ای کــه بــه کــف و ســاق پــا وارد میشــود هــم میتوانــد باعــث
آســیبدیدگی اســتخوان شــود بنابرایــن اگــر میخواهیــد ســریعتر راه برویــد ،بایــد
روی گامهــای کوتاهتــر و ســریعتر تمرکــز کنید.ایــن کار باعــث میشــود فشــار
اضافــی بــه کمــر یــا باســن وارد نشــود.
ناکافی بودن سرعت یا مدت پیادهروی
هرچنــد بــه طــور کلــی هــر میــزان فعالیــت بدنــی ،بهتــر از نداشــتن فعالیــت اســت ،اما پیــادهروی
کوتــاه یــا آرامــی کــه ضربــان قلــب شــما را بــاال نبــرد ،تاثیــری را کــه یــک پیــادهروی ســریع بــر
تناســب انــدام دارد نخواهــد داشــت.
بــه طــور کلــی ،بــرای بهرهبــردن از فوایــد پیــادهروی بهتــر اســت ایــن فعالیــت ورزشــی ۱۵۰ ،تــا
 ۳۰۰دقیقــه در هفتــه بــا ســرعت متوســط ( ۱۰۰گام در دقیقــه) یــا  ۷۵تــا  ۱۵۰دقیقــه در هفتــه
بــا ســرعت زیــاد ( ۱۳۰گام در دقیقــه) انجــام شــود.
حالت بدنی نامناسب
دفعــه بعــدی کــه بــه پیــادهروی میرویــد ،بــه وضعیــت بدنتــان و نحــوه حرکــت آن توجــه کنیــد :خمیــده راه میرویــد؟ بــه
زمیــن نــگاه میکنیــد؟ کمرتــان را قــوس میدهیــد؟ طبــق اعــام نشــریه ســامت دانشــگاه هــاروارد ،رعایــت تکنیکهــای
مناســب پیــادهروی نــه تنهــا بــه شــما کمــک میکنــد طوالنیتــر و ســریعتر راه برویــد بلکــه میتوانــد در افزایــش دامنــه
حرکتــی عضــات هــم نقــش داشــته باشــد.
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بعضی از این تکنیکها شامل موارد زیر است:
بدنتان را صاف نگه دارید.
به فاصله  3/5تا حدود  7متری چشم بدوزید.
شانهها را ُشل کنید و آن ها را عقب و پایین نگه دارید.
بازوها را از قسمت شانه آزادانه حرکت دهید.
درگیر نساختن عضالت مرکزی بدن

پیــادهروی ،ورزشــی فقــط مربــوط بــه پایینتنــه نیست.درســت اســت کــه ایــن ورزش در ســامت و تقویــت ماهیچههــای پــا نقــش
دارد امــا تقویــت دیگــر عضــات بــه ویــژه عضــات مرکــزی بــدن هــم  ،بــه همــان انــدازه مهــم اســت .داشــتن عضــات مرکــزی قــوی
و فعــال هنــگام راه رفتــن ،میتوانــد تــا حــدی فشــار را از روی پــا و انگشــتان پــا بــردارد.
قــوی بــودن عضــات مرکــزی همچنیــن خطــر فعالیــت بیــش از حــد را کــه بــر عضــات ،اعصــاب ،رباطهــا و تاندونهــا تأثیــر
میگــذارد ،بــه حداقــل میرســاند .هنــگام پیــادهروی تنــه خــود را کمــی بــه ســمت جلــو متمایــل کنیــد تــا عضــات مرکــزی را نیــز
درگیــر نگــه داریــد.
حرکت دادن زیاد دستها
هرچنــد حرکــت دادن بازوهــا هنــگام راه رفتــن بســیار مهــم اســت ،امــا ایــن حرکــت نبایــد بیــش از انــدازه باشــد .هنــگام راه رفتــن،
هــر بــازو تمایــل دارد همزمــان بــا پــای مخالــف بــه طــور طبیعــی حرکــت کنــد .بنابرایــن بهتــر اســت بازوهــا را شــل کنیــد و بــه جــای
آن کــه آن هــا را بــه زور بــه حرکــت واداریــد ،اجــازه دهیــد آن هــا بــه طــور طبیعــی حرکــت کننــد.
این کار به شما امکان میدهد بر نیروی قسمت پشتی پای خود تمرکز کنید.
ننوشیدن آب کافی
هیدراتــه بــودن هنــگام راه رفتــن نکتــه مهمــی اســت .نوشــیدن آب  ۱۰دقیقــه قبــل از پیــادهروی و هــر  ۲۰دقیقــه در طــول پیــادهروی
یــا هنــگام احســاس تشــنگی را فرامــوش نکنیــد .بعــد از پایــان پیــادهروی هــم یــک لیــوان آب بنوشــید.
نکتــه اصلــی ،رعایــت تعــادل مناســب در آب رســانی بــه بــدن اســت .از مصــرف نوشــیدنیهای کافئیــندار قبــل از پیــادهروی
خــودداری کنیــد زیــرا ایــن نوشــیدنیها باعــث میشــوند مایعــات را از دســت بدهیــد .اگــر دو ســاعت یــا بیشــتر راه میرویــد ،یــک
نوشــیدنی ورزشــی بــه همــراه داشــته باشــید.
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اشتباهات مرغی ...
حــدود  60درصــد از مــرغ هــا حــاوی کامپیلوباکتــر هســتند ،متاســفانه یکــی
از اشــتباهات رایجــی کــه مــی توانــد مشــکل ســاز شــود همیــن شســتن
مــرغ هــای خــام قبــل از پخــت و پــز اســت .بســیاری از مــردم اشــتباهاتی
را هنــگام شستشــو و پختــن و کبــاب کــردن مــرغ و گوشــت مرتکــب
میشــوند کــه خــود از ایــن اشــتباهات بــی خبرنــد و شــاید خودشــان
را فــرد کامــا تمیــز و پاکیــزه بداننــد ،و قواعــد بهداشــتی مختلــف را در
طــول روز رعایــت کننــد.
مــرغ حــاوی پروتئیــن باالیــی اســت .راه هــای مختلفــی نیــز بــرای پخــت
و طبــخ آن وجــود دارد .متاســفانه هنــوز بســیاری از افــراد نمــی داننــد کــه
چگونــه بایــد مــرغ را از راه مناســب بپزنــد و ســرو کننــد .در ایــن جــا بــه اشــتباهاتی
اشــاره مــی کنیــم کــه افــراد هنــگام طبــخ مــرغ ،مرتکــب آن هــا مــی شــوند.

دانستنی ها

-1رها کردن مرغ بدون هیچ اقدامی به مدت طوالنی
بســیاری از خانــم هــا عــادت دارنــد کــه مــرغ را مــدت زمــان زیــادی بــدون هیــچ کاری
روی میــز رهــا مــی کننــد ،بــدون ایــن کــه بداننــد دمــای محیــط مــی توانــد عامــل
خطرناکــی بــرای رشــد باکتــری روی گوشــت باشــد .بهتریــن راهــکار ممکــن ایــن اســت
کــه گوشــت را داخــل یخچــال قــرار دهیــد و زمانــی کــه واقعــا قصــد پخــت داریــد ،آن را
از یخچــال خــارج کنیــد و اگــر مــرغ یــخ زده بــود ،اجــازه دهیــد کــه دو روز قبــل از طبــخ،
یــخ آن آب شــود.
-2نگهداری آن به روش غلط
نمــی تــوان مــرغ را در هــر جایــی از فریــزر قــرار داد زیــرا ممکــن اســت کــه آب آن روی مــواد غذایــی دیگــر بریــزد .همیشــه آن را
داخــل یــک بشــقاب قــرار دهیــد و بســته بنــدی اش را خــارج نکنیــد و آن را در آخریــن طبقــه فریــزر بگذاریــد.
-3شستن مرغ قبل از طبخ
اصــا پیشــنهاد نمــی کنیــم کــه مــرغ را دقیقــا قبــل از طبــخ بشــویید زیــرا ایــن کار باعــث انتشــار باکتــری مــی شــود و گوشــت
را ســفت مــی کنــد.
-4مزه دار کردن مرغ به شیوه غلط
افــزودن طعــم هــای زیــاد بــه مــرغ ممکــن اســت مــزه آن را کال عــوض کنــد و از طرفــی اگــر ایــن کار را بــه شــیوه ای درســت
انجــام دهیــد ،مــی توانیــد آن را تــرد تــر نیــز بکنیــد .اگــر مــرغ را بــه مــدت زمــان طوالنــی ادویــه دار کــرده باشــید ،بــاز هــم جــا
بــرای رشــد باکتــری هــا افزایــش مــی یابــد و زمانــی کــه بــه مــرغ ادویــه زدیــد  ،بایــد آن را داخــل یــک کیســه پالســتیکی یــا یــک
ظــرف در بســته در فریــزر قــرار دهیــد و در ضمــن ایــن ادویــه هــا را هرگــز نبایــد بــه مــرغ خــام بزنیــد.
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 -5استفاده دوباره از پالستیکی که با گوشت خام مرغ
برخورد داشته
اســتفاده کــردن از ظــرف هــا یــا حتــی کیســه هــای پالســتیکی که
بــا گوشــت خــام مــرغ برخــورد داشــته انــد ،باعــث رشــد میکــروب
و باکتــری مــی شــود .همیشــه بایــد تمــام ابــزار برخــورد داشــته بــا
گوشــت مــرغ را بــه خوبــی بشــویید.
 -6میکس کردن گوشت خام مرغ با دیگر مواد
بــرای مــرغ هــای کوچــک ،حتمــا بایــد هنــگام طبــخ ادویــه را
اضافــه کــرد کــه اضافــه کــردن ادویــه بــه مــرغ خــام نیــز باعــث
تولیــد و انتشــار باکتــری هــا مــی شــود.
-7فراموش کردن شستن دست ها
نکتــه ی مهمــی کــه در ایــن بخــش از نمنــاک اشــاره کــرده ایــم
ایــن اســت کــه معمــوال همــه مــا بــدون دســتکش شــروع بــه پخــت
غــذا مــی کنیــم .برخــورد دســت بــا گوشــت خــام مــرغ مــی توانــد
باکتــری را بــه پوســت دســت شــما بچســباند  ،پــس حتمــا قبــل و
بعــد از طبــخ مــرغ دســت هــای خــود را بشــویید .حتــی میتوانیــد
بــرای بهداشــت بیشــتر از یــک دســت خــود اســتفاده کنیــد و
دســت دیگــر را اصــا درگیــر کار نکنیــد.
-8تمیز نکردن اسکاچ آشپزخانه
شســتن ظــرف هــا همگــی بــا اســکاچ انجــام می
شــود ،حــال بعــد از شســتن ظــرف هــای مــرغ،
اســکاچ و یــا اســفنج اســتفاده شــده میتوانــد
باکتــری هــای مــرغ را حمــل کننــد ،پــس حتمــا
آن را بــه دقــت تمیــز کنیــد تــا بــه ظــرف هــای
بعــدی منتقــل نشــود.
-9خشک نکردن مرغ قبل از طبخ
در آوردن مــرغ از فریــزر و آب شــدن یــخ آن بــه طــور خــودکار
کار راحتــی اســت .گاهــی اوقــات افــراد بــرای خشــک کــردن مــرغ
از پارچــه اســتفاده مــی کننــد امــا اگــر اجــازه دهیــد کــه مــرغ
بــه طــور طبیعــی و کامــل خشــک شــود ،مــزه آن تــرد تــر و
دلنشــینتر خواهــد شــد کــه رطوبــت و خیســی مــرغ هنــگام طبــخ
باعــث طعــم نامناســب آن مــی شــود.

شایستگان
-10به اندازه کافی چاشنی نزدن
بــرای طبــخ و چاشــنی مــرغ نمــی تــوان بــه فلفــل و نمــک
اکتفــا کــرد کــه چاشــنی اضافــه کــردن بــه گوشــت مــی توانــد
هــم رطوبــت آن را بگیــرد و هــم طعــم لــذت بخشــی را بــه آن
بدهــد.
-11استفاده کردن از مواد اسیدی که باعث سفت شدن
گوشت مرغ می شود.
اســتفاده کــردن از چاشــنی هــا و مــواد اســیدی اثــر خوبــی
بــرای مــزه و نرمــی گوشــت مــرغ ندارنــد .ایــن مــواد اســیدی
شــامل مــوادی مثــل ســرکه یــا از ایــن قبیــل مــی شــود.
بــرای طعــم دار کــردن واقعــی گوشــت مــرغ بایــد درون گوشــت
آن حفــره هایــی ایجــاد کنیــد و یــا آن را بــه تکــه هــای کوچکی
تقســیم کنیــد تــا بتوانــد مــواد را بــه خوبــی بــه خــود جــذب
کنــد.
-12آب پز کردن به شیوه غلط
بعضــی از افــراد مفهــوم آب پــز کــردن را بلــد نیســتند و بــه
جــای آن مــرغ را مــی جوشــانند کــه باعــث بــی مــزه شــدن و
ســفت شــدن گوشــت مــرغ مــی شــود .آب پــز کــردن بــه شــیوه
صحیــح یکــی از راه هــای ســالم بــرای طبــخ مــرغ مــی باشــد.
بایــد مــرغ هــا را در قابلمــه بــا نصــف آب ســرد بریزیــد و آن را
بــا ادویــه هــای مــد نظــر و مــوادی کــه مــی خواهیــد ،طعــم دار
کنیــد و دمــای اجــاق را در حالــت متوســط قــرار دهیــد و بایــد
دقــت کنیــد کــه ترموســتات گاز روی عــدد  165درجــه باشــد
و بعــد از آب پــز شــدن نیــز بایــد ســریعا مــرغ را ســرو کنیــد.
-13تکان دادن مرغ ها هنگام سرخ کردن یا پختن
نبایــد هنــگام ســرخ کــردن مــرغ ،آن هــا را درون قابلمــه یــا
ماهتابــه تــکان دهیــد ،در ایــن حالــت باعــث مــی شــوید کــه
آمینــو اســید موجــود در پروتئیــن مــرغ بــا قنــد و شــکر واکنــش
نشــان دهــد و در نتیجــه مــرغ شــما قهــوه ای مــی شــود و مــزه
خوبــی نخواهــد گرفــت.
پــس هنــگام طبــخ مــرغ صبــور باشــید و ســعی نکنیــد کــه بــا
تــکان دادن کار را جلــو بیاندازیــد.
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روشهای پیشگیری از پادرد و کمردرد در دوران سالمندی
پــا درد و کمــردرد میتوانــد علتهــای مختلفــی داشــته باشــد و بــا توجــه بــه شــرایط هــر فــرد ایــن
درد بــرای افــراد تشــدید یــا تســکین شــود .قابــل توجــه اســت کــه آشــنایی بــا هــر یــک از دالیــل بــروز
ایــن درد میتوانــد بــه پیــدا کــردن مناســبترین روش درمــان درد پــا و کمــر در ســالمندان کمــک
کنــد .در ادامــه بــه ایــن دالیــل اشــاره خواهــد شــد.
درد کمــر در ســالمندان میتوانــد بــه علتهــای وجــود مشــکالت مختلفــی پدیــدار شــود ،عمدهتریــن
دالیــل بــروز درد کمــر ،فشــار و آســیب جســمی ناشــی از عوامــل محیطــی اســت .گرفتگــی عضالنــی،
شکســتگی و صدمــات ناشــی از آن ،شــایعترین عوامــل ایجــاد کمــردرد ســالمندان هســتند .حرکتهــای
ناگهانــی دســت و پــا ،روش نادرســت بلنــد کــردن اجســام از روی زمیــن و همینطــور بلنــد کــردن اجســام خیلــی ســنگین ،آســیبهای
جــدی بــه ســالمندان وارد میکنــد.
آرتــروز و تنگــی نخــاع ،پوکــی اســتخوان کــه بیشــتر در زنــان ســالمند مشــاهده میشــود ،انحنــای غیرطبیعــی ســتون فقــرات و دیسـکهای
پــاره شــده و برآمــده ،عوامــل دیگــری هســتند کــه در ایجــاد درد کمــر موثرند.

سالمتی

چاقــی :در برخــی از افــراد ســالمند اضافــه وزن میتوانــد
فشــار زیــادی را بــه پاهــا وارد کنــد و عامــل ایجــاد پــا درد
در بیــن آنهــا شــود .در ایــن شــرایط پیشــنهاد میشــود
کــه ســالمندان بــه کنتــرل وزن خــود بپردازنــد و بــا ایــن
کار وزن اضافــی را از روی پاهــا و زانوهــا بردارنــد.
پوشــیدن کفــش نامناســب :در برخــی از افــراد
انتخــاب کفــش نامناســب میتوانــد باعــث بــروز پــا درد
شــود .تمامــی افــراد و بــه خصــوص ســالمندان بایــد توجه
کننــد کــه هــر چــه محافظــت بیشــتری از پاهــا صــورت
بگیــرد و هــر چــه پاهــا راحتتــر باشــند در کاهــش درد
آنهــا موثرتــر خواهــد بــود.
خســتگی زیــاد :راه رفتــن مــداوم و بــرای زمانهــای
طوالنــی یــا ایســتادن زیــاد روی پاهــا موجــب بروز پــا درد
در بیــن افــراد و مخصوصــا ســالمندان میشــود .در ایــن
حالــت بهتــر اســت تــا ســالمندان بــرای پیادهرویهــای
طوالنــی از عصــا اســتفاده کننــد و در بیــن مســیر زمانــی
را جهــت اســتراحت توقــف کننــد.
تغییــرات هورمونــی :ایــن علــت بیشــتر باعــث شــیوع
پــا درد در بیــن خانمهــا و بــه خصــوص در دوران
یائســگی ،باعــث تشــدید پــا درد در بیــن افــراد میشــود.
تغییــرات هورمونــی باعــث بــروز درد در ناحیــه لگــن و
پاهــا میشــود .در صورتــی کــه ایــن دردهــا زیــاد باشــند
بهتــر اســت بــه پزشــک زنــان مراجعــه شــود.
دیابــت :دیابــت یکــی از بیماریهــای رایــج در بیــن
افــراد ســالمند اســت .ایــن بیمــاری ممکــن اســت تــا
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مدتهــا بــه صــورت نهــان در بــدن فــرد ســالمند وجــود داشــته باشــد و آن
فــرد از بیمــاری اطالعــی نداشــته باشــد .در صورتــی کــه دیابــت کنتــرل نشــود
باعــث بــروز بیمــاریای بــه نــام نوروپاتــی یــا آســیب بــه اعصــاب میشــود کــه
عالئمــی از قبیــل گزگــز و خــواب رفتــن پــا بــه خصــوص در ناحیــه انگشــتان و
کــف پــا را بــا خــود بــه همــراه دارد.
مشــکالت نخاعــی در ناحیــه کمــری :تنگــی کانــال نخــاع در ناحیــه کمــری
یکــی از دالیــل بــروز پــا درد بــه ویــژه در هنــگام ایســتادن و پیــادهروی بــرای
افــراد ســالمند بــه شــمار میآیــد .در ایــن حالــت افــراد مبتــا درد زیــادی را در
پاهــا و بــه ویــژه از زانــو بــه پاییــن حــس خواهنــد کــرد و آنهــا بــرای کاهــش از
میــزان درد و رنــج ناشــی از ایــن بیمــاری مجبورنــد تــا مدتــی بنشــینند.
روماتیســم :روماتیســم و مشــکالت مفصلــی کــه در خانمهــا بیشــتر رخ
میدهــد یکــی دیگــر از علــل شــایع پــا درد در بیــن افــراد اســت .در ایــن
بیمــاری فــرد بــا درد شــدید در اســتخوانها مواجــه خواهــد بــود کــه وی را در
انجــام فعالیتهــای روزانــه بــه مشــکل میانــدازد.

روشهای درمان درد پا در سالمندان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
ماســاژ پــا :یکــی از روشهــای درمــان درد پــا در ســالمندان ماســاژ
دادن اســت .انجــام ماســاژ میتوانــد جریــان خــون در رگهــا را
تقویــت کنــد و درد پــا را کاهــش دهــد .الزم اســت تــا در هنــگام
ماســاژ نقــاط حســاس بــدن شناســایی شــوند تــا ماســاژ تاثیــر
بیشــتری را داشــته باشــد.

شایستگان
درمــان درد کمــر در ســالمندان بــا اصــاح فــرم نشســتن و
ایســتادن :نشســتن بــه مــدت طوالنــی میتوانــد بــرای هــر فــردی در
هــر ســن و ســالی تولیــد درد کنــد .در ســالمندان هــم یکــی از شــایعترین
دالیــل درد کمــر ،عادتهــای غلطــی اســت کــه آنهــا هنــگام ایســتادن
و نشســتن دارنــد .بــا رعایــت چنــد نکتــه ســاده ،میتــوان تــا حــد
زیــادی بــه درمــان درد کمــر در ســالمندان و حتــی بقیــه گروههــای
ســنی ،امیــدوار بــود.

حمــام آب گــرم :قــرار دادن پاهــا در آب گــرم را میتــوان بــه عنــوان
روشــی جهــت درمــان درد پا در ســالمندان بــه شــمار آورد .در صورتی
کــه در زمــان قــرار گرفتــن پاهــا در آب گــرم از نمــک اپســوم اســتفاده درمــان درد کمــر در ســالمندان بــا تغییــر نــوع کفــش :شــاید
ســاده بــه نظــر برســد ولــی کفشهــا عوامــل بــه شــدت تأثیرگــذاری در
شــود درد ،ورم و کوفتگــی پاهــا زودتــر برطــرف خواهند شــد.
ایجــاد و یــا درمــان درد کمــر در ســالمندان و یــا حتــی افــراد گروههــای
فیزیوتراپــی :فیزیوتراپــی کــه ترکیبــی از روشهــای کششــی ،ســنی دیگــر هســتند .کفشهایــی کــه کــف تختــی دارنــد ،هنــگام راه
پیــادهروی ،ماســاژ و تحریــک الکتریکــی اســت ،یکــی از راههــای رفتــن ،نیــروی زیــادی بــر پاهــا و کمــر وارد میکننــد و در دراز مــدت،
درمــان ســالمندان جهــت کمــک بــه کاهــش درد و نیــز افزایــش ســبب ایجــاد دردهــای مزمــن میشــوند.
توانایــی آنهــا جهــت انجــام کارهــای روزمرهشــان اســت .تعــداد
جلســات فیزیوتراپــی بنــا بــه نظــر پزشــک معالــج و بــا توجــه بــه درمــان درد کمــر در ســالمندان بــا کمــک ورزش :انجــام حــرکات
شــدت بیمــاری مشــخص میشــود .ایــن روش بــه عنوانــی گزین ـهای نرمشــی روزانــه بــرای درمــان کمــر درد مفیــد اســت .البتــه قبــل از هــر
ی بــاال جهــت درمــان درد پــا در ســالمندان حرکــت ورزشــی ،ســالمند یــا کســی کــه بــه او در انجــام حــرکات کمــک
بــا ســرعت تاثیــر گــذار 
میکنــد ،بایــد حتمــا از صحیــح بــودن حــرکات و مناســب بــودن آنهــا
مــورد اســتقبال ایــن افــراد قــرار گرفتــه اســت.
مطمئــن شــود .حــرکات ورزشــی و نرمشــی مالیــم ماننــد پیــادهروی آرام،
درمــان دارویــی :در صورتــی کــه درد پــا در افــراد ســالخورده پیالتــس و یــوگا ،بــه شــدت در درمــان درد کمــر در ســالمندان مؤثــر
زیــاد باشــد ،ماننــد هــر نــوع بیمــاری دیگــری ،میتــوان از داروهــا هســتند.
و مســکنها بــه عنــوان روشــی جهــت درمــان درد پــا در ســالمندان
درمــان درد کمــر در افــراد مســن بــه کمــک ماســاژ :ماســاژ آرام
کمــک گرفــت.
عضلــه درگیــر ،میتوانــد در کاهــش تنــش و درد کمــر ســودمند باشــد.
ســایر درمانهــا :گرفتگــی شــبانه مشــکلی رایــج بــرای افــراد ماســاژ ،یــک روش درمانــی کامــل بــه حســاب نمیآیــد و وجــود آن
مســن اســت .آســیب شناســی پاتوفیزیولــوژی چنیــن گرفتگــی مکمــل روشهــای درمانــی دیگــر مثــل درمــان دارویــی و فیزیوتراپــی
نامشــخص بــوده و هنــوز درمانــی قطعــی بــرای آن پیــدا نشــده اســت .اســت .ماســاژ بــه ســالمندان کمــک میکنــد تــا عــاوه بــر احســاس
امــا اســتفاده از حرکتهــای کششــی و ریلکسیشــن میتوانــد بــه کاهــش درد ،از عملکــرد بهتــری در ناحیــه ســتون فقــرات خــود بهــره
کاهــش درد کمــک شــایانی کنــد .ایــن حــرکات بــه عنــوان روشــی ببرنــد.
خانگــی بــرای درمــان درد پــا در ســالمندان توصیــه میشــود.
درمان درد کمر در سالمندان با دارو:
پزشــک متخصــص ممکــن اســت بــرای دردهــای خفیــف ،کدئیــن و یــا
روش های درمان کمردرد
داروهــای ضــد التهابــی غیــر
اســتروئیدی را در دورههــای
کوتــاه مــدت تجویــز کنــد.
شــلکنندههای عضلــه و
داروهــای ضــد افســردگی
ماننــد آمیتریپتیلیــن هــم در
مــواردی توصیــه میشــوند .اگــر درد شــدید باشــد ،پزشــک متخصــص
از فیزیوتــراپ کمــک میگیــرد و از بیمــار میخواهــد کــه در صــورت
بهبــود هــم بــه انجــام تمریناتــی کــه متخصــص فیزیوتــراپ تجویــز کــرده
اســت ،بپــردازد.
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شایستگان

صبحانه

سالمتی

صبحانــه یکــی از وعــده هــای اصلــی روزانــه اســت کــه اگرچــه
بســیاری از مــا از آن صرفــه نظــر مــی کنیــم ،ولــی ایــن وعــده در
تعییــن ســطح متابولیســم روزانــه ،عملکــرد فیزیکــی و فکــری نقــش
اساســی دارد.
دفعــه بعــد کــه بــرای بیــرون رفتــن از خانــه در صبــح هنــگام عجلــه
داشــتید ،ایــن نکتــه را در نظــر بگیریــد کــه :مصــرف صبحانــه
میتوانــد جلــوی پرخــوری شــما را در طــول روز بگیــرد ،بــه شــما
در کل روز انــرژی دهــد و مانــع ابتــا بــه چاقــی و اضافــه وزن گــردد.
یــک صبحانــه خــوب و کامــل ترکیبــی از کربوهیــدرات هــای پیچیده
و فیبــر بــه همــراه پروتئیــن اســت .امــا ایــن تمــام ماجــرا دربــاره
اصلــی تریــن وعــده غذایــی روزانــه نیســت .در اینجــا  7حقیقــت
جالــب دربــاره وعــده صبحانــه را مــی توانیــد دنبــال کنیــد:

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
بیشــتر بــه ســمت ریــزه خــواری بــه خصــوص خــوردن شــیرینی جــات
مــی کشــاند .همیــن مســئله نیــز دزد انــرژی اســت .محققــان دانشــگاه
ناتینگهــام ثابــت کــرده انــد افــرادی کــه صبحانــه نمــی خورنــد در طــول
روز میــل بیشــتری بــه خــوردن غذاهــای شــیرین و چــرب دارنــد .ایــن
مســئله نیــز میــزان انــرژی را کاهــش مــی دهــد .نتایــج بررســی هــای
همیــن محققــان نشــان مــی دهــد افــرادی کــه از مصــرف صبحانــه صرف
نظــر مــی کننــد ،مــواد غذایــی ناســالم تــری را بــرای مصــرف انتخــاب
مــی کننــد و در وعــده ناهــار نیــز حجــم بیشــتری غــذا میخورنــد؛
یعنــی بیشــتر از افــرادی کــه صبحشــان را بــا خــوردن صبحانــه آغــاز
کــرده انــد.
صبحانــه انــرژی و تمرکــز را افزایــش مــی دهــد :بــه عقیــده
محققــان صبحانــه نــه تنهــا بــرای افــراد بزرگســال مهــم اســت بلکــه
بــرای کــودکان در حــال رشــد نیــز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
ایــن محققــان ثابــت کــرده انــد کودکانــی کــه روز خــود را بــا صبحانــه
ای ســالم و مغــذی شــروع مــی کننــد عملکــرد بهتــری در مدرســه دارنــد.
بــه عقیــده ایــن محققــان کودکانــی کــه صبحانــه کامــل مــی خورنــد
انــرژی بیشــتری بــرای بــازی دارنــد و قــدرت تمرکــز ،یادگیــری و حــل
مســائل آنهــا باالتــر اســت .ایــن کــودکان در انجــام کارهایــی کــه نیــاز بــه
هماهنگــی دســت و چشــم دارد نیــز بهتــر عمــل مــی کننــد.

صبحانــه اســترس را کــم مــی کنــد :اکثــر افــرادی کــه روز خســته
کننــده ای را پشــت ســر مــی گذارنــد ،اغلــب وعــده صبحانــه را خالــی از
مــواد مغــذی ســپری مــی کننــد .البتــه خســتگی جســمی تنهــا نتیجــه
صبحانــه نخــوردن نیســت ،بلکــه ایــن وضعیــت باعــث تحریــک پذیــری،
مشــکل تمرکــز ،و مشــکالت عاطفــی مــی شــود و در مجمــوع کیفیــت
صبحانــه از چاقــی جلوگیــری مــی کنــد :افــرادی کــه زندگــی شــما را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد.
کاملتریــن مــواد مغــذی را از طریــق صبحانــه دریافــت مــی کننــد،
کمتــر تمایــل بــه چاقــی و اضافــه وزن دارنــد و ایــن را تحقیقــات افــرادی کــه صبحانــه مــی خورنــد ،ســالم تــر هســتند :احتمــاال
متعــدد ثابــت کــرده اســت .دلیــل ایــن اســت کــه مــواد مغــذی بــرای بارهــا شــنیده ایــد کــه صبحانــه را بایــد ماننــد یــک پادشــاه خــورد .اگــر
افزایــش متابولیســم ضــروری هســتند و عامــل ســوختن کالــری جــزو افــرادی هســتید کــه صبــح ناشــتا از منــزل بیــرون مــی زننــد بهتــر
محســوب مــی شــوند .عــاوه بــر ایــن ،صبحانــه شــما را بــه مــدت اســت از همیــن فــردا صبحانــه خــوری را شــروع کنیــد .محققــان دالیــل
طوالنــی ســیر نگــه مــی دارد و همیــن عامــل اجتنــاب از دریافــت زیــادی را بــرای خــوردن صبحانــه کامــل عنــوان کــرده انــد .بــه عنــوان
کالــری بیــش از حــد ،چربــی و کربوهیــدرات هــای ســاده اســت .مثــال افــرادی کــه صبحانــه صــرف مــی کننــد عمــر بیشــتری داشــته و
در ســامت باالتــری بــه ســر مــی برنــد .ایــن افــراد همچنیــن کمتــر در
صبحانــه بایــد متنــوع باشــد :اکثــر افــراد معمــوال در وعدههــای معــرض بیمــاری هــای قلبــی مزمــن مربــوط بــه چاقــی ماننــد دیابــت
ناهــار و شــام تنــوع ایجــاد مــی کننــد امــا وعــده صبحانــه بــه یــک قــرار مــی گیرنــد .صبحانــه خورهــا کمتــر بیمــار مــی شــوند چــون
شــکل باقــی مــی مانــد .ایــن در حالــی اســت کــه یــک صبحانــه میــل زیــادی بــه مصــرف غذاهــای ســالم تــر دارنــد و همچنیــن میــزان
کامــل بایــد شــامل پروتئیــن ،فیبــر ،آنتــی اکســیدان هــا ،ویتامیــن کلســترول خونشــان کمتــر اســت.
هــا و مــواد معدنــی ،اســیدهای چــرب امــگا 3باشــد.
صبحانه خطر ابتال به بیماری های قلبی را کاهش می دهد:
صبحانــه تنظیــم کننــده قنــد خــون اســت :صــرف نظــر در مــوارد مختلــف ثابــت شــده اســت کــه یــک صبحانــه متعــادل و
کــردن از صبحانــه ،ارتبــاط زیــادی بــا اشــتها دارد .نخــوردن صبحانــه مغــذی خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی عروقــی را کاهــش میدهــد.
باعــث کاهــش تدریجــی قنــد خــون مــی شــود و ایــن مســئله فــرد را
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چهار راهکار عملی برای فرار از استرس

اســترس را پزشــکان عامــل و ریشــه بســیاری از بیماریهــا
میداننــد .در دنیــای امــروز و زندگــی شــهری بــه هــر حــال
مجبــور بــه دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا شــرایط پراســترس
هســتید امــا راهکارهــای
ســادهای بــرای کنتــرل
ایــن شــرایط وجــود دارد.

اولین قدم

به مغز خود با صدای بلند بگویید که این شرایط چقدر هیجان انگیز است

بــرای تبدیــل اســترس بــه یــک موقعیــت فــوق العــاده بــرای پیشــرفت ،بــه جــای اینکــه بگوییــد شــرایط چقــدر
اســترس زاســت ،بــا صــدای بلنــد بــه خــود بگوییــد موقعیــت پیــش آمــده کامــا هیجــان انگیــز اســت؛ شــاید
ایــن واگویــی در ظاهــر ســاده و بــی اهمیــت باشــد؛ ولــی بــه مغــز فرمــان مــی دهــد کــه موقعیــت را چگونــه
ارزیابــی کنــد .زمانــی کــه مضطــرب یــا هیجــان زده مــی شــویم ،هورمــون کوتیــزول ترشــح مــی شــود .در ایــن
حالــت واکنــش مغــز اســت کــه مشــخص مــی کنــد هورمــون بــه یــک واکنــش مضــر یــا مفیــد تبدیــل شــود و
وظیفــه ماســت کــه حالــت مناســب را در اختیــار مغــز قــرار دهیــم تــا فرمــان الزم را صــادر کنــد .در ایــن شــرایط هرگــز نمــی تــوان
مغــز را قانــع کــرد کــه شــرایط عادیســت :فقــط مــی تــوان بــه مغــز القــا کــرد کــه شــرایط بســیار هیجــان انگیــز اســت.
دومین قدم

دم و بازدم عمیق

در ایــن حالــت تنفــس عمیــق پنــج ثانیــه ای از راه بینــی و بــازدم شــش ثانیــه ای داشــته باشــید .دم و بــازدم
عمیــق ،ســبب تغییــرات شــیمیایی مغــز مــی شــود و ماننــد داروی طبیعــی ضــد اســترس عمــل مــی کنــد.
سومین قدم

مانند یک سوپرمن بایستید

ســومین قــدم ایــن اســت کــه ژســت یــک قهرمــان را بگیریــد؛ یعنــی صــاف بایســتید ،قفســه ســینه را بیــرون داده و ســر را کامــا بــاال
بگیریــد .ژســت قهرمانانــه ســبب مــی شــود اعتمــاد مغــز بــه کاراییــش افزایــش یابــد .در واقــع ایــن حالــت ترفنــدی بــرای افزایــش
قابلیــت و توانایــی مغــز اســت .نتیجــه آزمایــش هــا نشــان مــی دهــد ژســت قهرمانانــه ســبب افزیــش هورمــون تستوســترون در زنــان
و مــردان مــی شــود.
قدم چهارم

دستان خود را مشت کنید

قــدم چهــارم ایــن اســت کــه دســت راســت خــود را مشــت کنیــد و بــه مــدت  45ثانیــه بســته نگــه داریــد ،ســپس آن را بــرای 15
ثانیــه بــاز کنیــد و مجــددا  45ثانیــه مشــت کنیــد .ایــن عمــل ســبب مــی شــود نیمکــره چــپ مغــز فعــال شــده و بــدن در یــک
وضعیــت چالــش ذهنــی قــرار گیــرد تــا از اســترس بــرای بهبــود عملکــرد بــدن اســتفاده کنــد.
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ارتش رد کانون

بــه دنبــال سلســله اقدامــات و پشــتیبانیهای امیــد بخــش امیــر فرماندهــی محتــرم کل ارتــش از کانــون و ارتقــاء منزلــت
پیشکســوتان ،برابــر اوامــر ایــن فرمانــده متعهــد و والیتمــدار ،بــرای اولیــن بــار ،جلســه هماهنگــی و هــم افزایــی بــا حضــور
فرماندهــان نیــروی چهارگانــه ارتــش (زمینــی ،هوایــی ،دریایــی و پدافنــد هوایــی) و فرماندهــی قــرارگاه پدافنــد خاتــم االنبیــاء
(ع) ،همچنیــن مســئولین عقیدتــی سیاســی و حفاظــت اطالعــات ارتــش بــه همــراه جمعــی از فرماندهــان و مســئوالن عالیرتبــه
آجــا مورخــه  1400/3/5در محــل کانــون ارتــش ج.ا.ا برگــزار گردیــد.
امیــر فرماندهــی محتــرم کل آجــا سرلشــکر ســید عبدالرحیــم موســوی در ابتــدای ایــن مراســم بــا خیــر مقــدم بــه میهمانــان و
پیشکســوتان حاضــر در جلســه گفتنــد:
« ...خــدا را شــاکرم کــه امــروز در محضــر عزیزانــی بســیار محتــرم و بزرگــوار هســتم ...جلســه امــروز کــه از جلســات مرســوم
فرماندهــان میباشــد بــه عنــوان ادای احتــرام نمادیــن بنــده و مجموعــه ارتــش بــه پیشکســوتان عزیــز و گرانقــدر ارتــش ،در
ایــن محــل برگــزار شــده اســت ... .پیشکســوتانی کــه آبــروی امــروز ارتــش ،ســربلندی ارتــش ،مقبولیــت ارتــش ،روســفیدی
ارتــش و ســرافرازی آن در جامعــه و چشــم مســئولین و پیشــگاه تاریــخ و پیشــگاه خداونــد متعــال بــوده و مجموعــه ارتــش،
مدیــون و مرهــون ایثارگریهــای آنــان اســت .و در راس همــه آنهــا قریــب بــه  50/000شــهید گلگــون کفنــی اســت کــه خــون
پــاک و مطهــر خــود را تقدیــم نهــال نوپــای انقــاب ،تقدیــم پرچــم مقــدس ایــران عزیــز و تقدیــم بــه دفــاع از نامــوس و کیــان و
آبــروی کشــور نمودنــد و دههــا هــزار جانبــاز و رزمنــده و ایثارگــری کــه ســامتی و عمــر خــود را تقدیــم ملــت خــود نمودنــد»...
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شایستگان

امیــر فرماندهــی محتــرم کل آجــا در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار
داشــتند:
« ...یکــی از بزرگتریــن چالشهــای بنــده از ابتــدای قبــول مســئولیت فرماندهی
ارتــش ایــن بــوده کــه چگونــه میتوانــم از عهــده قدردانــی از اقدامــات بــزرگ
پیشکســوتان برآیــم و امیــدوارم ایــن احتــرام نمادیــن و تشــکیل جلســه امــروز
در محــل کانــون بازنشســتگان مــورد قبــول عزیــزان قــرار گیــرد»...
امیر سرلشکر موسوی در ادامه فرمودند:
« ...همچنیــن مدتهــا بــود کــه قصــد داشــتم از زحمــات ریاســت کانــون ،امیــر محبــی راد تشــکر نمایــم و بایــد ایــن کار را
میکردیــم
 ...بنــده در جاهــای مختلــف و در نــزد مســئولین نیروهــای مســلح و جمــع خودمــان ،بارهــا از اقدامــات معجــزه وار امیــر
محبــیراد گفتــهام ،کار بســیار بزرگــی اســت اینکــه بتــوان در ایــن شــرایط بســیار ســخت و مشــقت بــار و کمبودهــا و
چالشهــا؛ مجموعــه بزرگــی مثــل کانــون را اداره نمــود ...اینکــه یــک نفــر بتوانــد امــور را بــه بهتریــن وجــه ،رتــق و فتــق نمایــد
بســیار پــر اهمیــت و قابــل تقدیــر اســت و یکــی از دالیــل حضــور امــروز ،مــا هــم در ایــن مــکان (در حقیقــت) تقدیــر از ایــن
بــرادر ارزشــمند (امیــر محبــی راد) اســت.
ـم بــه تمــام
امیــر محبـیراد در عهــدی کــه بــا اینجانــب در ابتــدای انتصابشــان داشــتند ،بــه واقــع امانــت دار بودهانــد و بــا علـ ِ
مشــکالت و ســختیها ،کارهــا را بــه نحــو احســن بــه ثمــر رســاندهاند کــه ایــن افتخــار ،مــدال بزرگــی در کارنامــه خدمتــی
امیــر محبـیراد خواهــد بــود»...
امیــر فرماندهــی کل آجــا ســپس بــا اشــاره ،حماســه آفرینیهــای رزمنــدگان ارتــش در فتــح خرمشــهر از یکــی از پیشکســوتان
حاضــر در جلســه خواســتند تــا خاطراتــی را بیــان نماینــد.
جنــاب ناخدایکــم بازنشســته هوشــنگ صمــدی نیــز بــه عنــوان یکــی از مدافعــان خرمشــهر بــا بیــان خاطراتــی از آن دوران بــه
نقــش اثرگــذار ارتــش در دفــاع و فتــح خرمشــهر اشــاره داشــتند.
همچنیــن در ادامــه جلســه ،از شــش نفــر بــه نمایندگــی از اقشــار مختلــف پیشکســوتان توســط امیــر فرماندهــی محتــرم کل
آجــا تقدیــر بــه عمــل آمــد.
-1امیر سرتیپ  2جانباز ضرغام ایرانمهر
 -2جناب ناخدا هوشنگ صمدی
 -3استواریکم جانباز جواد وزیری
 -4سرهنگ آزاده اکبر خدایاری
 -5فرزند شهید سرکار خانم دکتر سمیه حاجوی
 -6سرباز پیشکسوت محمد فراش بالستانی
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امیــر فرماندهــی محتــرم کلآجــا در ایــن مراســم همچنیــن بــا اهــداء لــوح تقدیــر از اقدامــات و تالشهــای شــبانهروزی و
موفقیتآمیــز ریاســت محتــرم کانــون (امیــر ســرتیپ علــی محبــیراد) تقدیــر بــه عمــل آوردنــد.

موفقیتی دیگر در کارنامه کانون
پــس از  20ســال پیگیــری و مکاتبــه ،بــه منظــور رفــع مشــکل
کانــون بازنشســتگان شهرســتان مرنــد از ســکونت در اماکــن
موقتــی و نامناســب ،مجــوز واگــذاری  600متــر مربــع زمیــن
در مرنــد از سلســله مراتــب آجــا و نزاجــا اخــذ و در ســال 94
زمیــن تحویــل گردیــد (لیکــن در هنگام طــی تشــریفات اداری
جهــت احــداث ســاختمان و بــه ســبب پــاره ای مــوارد فنــی
مشــخص گردیــد زمیــن واگــذاری مناســب نبــوده) فلــذا از
ســال  1397موضــوع تعویــض زمیــن در دســتور کار مدیریــت
اراضــی و امــاک معاونــت مهندســی کانــون بازنشســتگان آجــا
قــرار گرفــت و بــا تــاش و همــکاری همگانــی اعــم از معاونــت
مهندســی و کانونهــای مرنــد و اســتان آذربایجــان شــرقی و بــا
تهیــه و ارســال مــدارک و مســتندات الزم ،ایــن مهــم بــه نتیجه
رســید و مســتند بــه امریــه مورخــه  99/12/10ســتاد ارتــش
جمهــوری اســامی و بــه دســتور امیــر فرماندهــی محتــرم کل
آجــا ،زمیــن  600متــر مربعــی جدیــد طــی مراســمی در محــل
(کانــون مرنــد) و برابــر صورتجلســه مورخــه  1400/1/22بــه
کانــون مرنــد واگــذار شــد و بــه امــوال و امــاک غیــر منقــول
کانــون مزیــد گردیــد .شــایان ذکــر اســت ایــن هشــتمین مورد
اخــذ زمیــن رایــگان در کارنامه دو ســاله مهندســی کانــون و در
زمــان ریاســت امیــر ســرتیپ ب محبــی راد مــی باشــد .کــه در
ایــن راســتا خادمــان ایثارگــر کانــون بــا پشــتیبانیهای امیــر
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ریاســت محتــرم کانــون آجــا و پیگیریهــای رئیــس کانــون
مرنــد ســرهنگ ب جــواد فرقانــی ،رئیــس کانــون تبریــز
امیــر ســرتیپ  2ب ســید جاللــی و معاونــت مهندســی
و آمــاد (مدیریــت اراضــی) ســرهنگ ب مهنــدس افشــین
نعمتــی بــه ایــن موفقیــت نائــل گردیدنــد.
نشــریه شایســتگان :ضمــن عــرض خــدا قــوت بــه ایــن
همســنگران عزیــز ،و تشــکر از زحمــات معاونــت محتــرم
مهندســی نزاجــا باالخــص امیــر ســرتیپ دوم میســر ارجمنــدی ،امیــد اســت شــاهد پیشــرفت و ارتقــاء بیــش از پیــش جایــگاه
و منزلــت کانــون در آینــده ای نزدیــک باشــیم (ان شــاء اهلل)

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (تبریز)
تقدیر از یک پیشکسوت تالشگر
کانــون بازنشســتگان شهرســتان تبریــز طــی مراســمی بــا اهــداء
لــوح تقدیــر و هدیــه مناســب از کارمنــد بازنشســته رتبــه 15
آقــای غالمرضــا بــرق المــع مدیریــت دفتــر معیــن و رابــط
بیمارســتانی بازنشســتگان در بیمارســتان امــام علــی (ع) تبریــز
بواســطه همــکاری و هدایــت و کمــک و مســاعدت و حفــظ شــأن
پیشکســوتان گرانقــدر و خانــواده هــای محترمشــان تجلیــل و
قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی (ارومیه)
فعالیتها
-1بــه مناســبت روز ســوم خــرداد ســالگرد آزادی خرمشــهر ،ســرگرد بازنشســته نیرویهوایــی فرهــاد
نقیپــور دور دریاچــه ارومیــه را بــارکاب زنــی بــا دوچرخــه بــا موفقیــت بــه انجــام رســاند و بــا اهــداء
لــوح تقدیــر و کارت هدیــه مــورد اســتقبال رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان ارومیــه قــرار
گرفــت.
-2مســئولین کانــون شهرســتان ارومیــه بــا گروهبــان یکــم بازنشســته باباعلــی جوانمرد از شــاعران
بنــام اســتان آذربایجــان غربــی کــه مبتــا بــه بیمــاری ســرطان ریــه مــی باشــد در منــزل دیــدار
و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از نامبــرده عیــادت و دلجویــی نمودنــد.
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-3دیــدار بــا رئیــس جدیــد کانــون ناجــا اســتان آ.غ ســردار ســهرابی
کــه در خصــوص همکاریهــای فــی مابیــن و تعامــل بــا دیگــر کانونهــای
اســتان بحــث و تبــادل نظــر نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان اردبیل (اردبیل)
دیدار اعضای شورای شهر
در مورخــه  1400/2/4جمعــی از اعضــای شــورای شــهر اردبیــل
بــا حضــور در دفتــر کانــون بازنشســتگان شهرســتان اردبیــل بــا
مســئولین کانــون دیــدار و در خصــوص مســائل مختلــف منجملــه
اشــتغال فرزنــدان بازنشســتگان آجــا بحــث و گفتگــو نمودنــد کــه
مقــرر گردیــد از طریــق شــورای شــهر اردبیــل نیــز در رابطــه بــا
اشــتغال فرزنــدان بازنشســتگان ن.م مســاعدتهای مقتضــی انجــام
پذیــرد.

کانون بازنشستگان استان اصفهان (اصفهان)
اهم فعالیتهای کانون شاهینشهر
اقدامات انجام شده کانون بازنشستگان شهرستان شاهین شهر در اردیبهشت ماه :1400
-1دیــدار بــا  13نفــر از پیشکســوتان در دو مرحلــه بــا رعایــت کامــل دســتورالعملهای
بهداشــتی کــه بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدیــه نقــدی از آنــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل
آمــد.
-2بــه مناســبت بزرگداشــت روز خلبــان ،از خلبــان بازنشســته محمــد حــاج رحیمیــان بــا
اهــداء لــوح و هدیــه قدردانــی گردیــد.
-3تقدیر از جانباز  ٪50سرباز وظیفه احمد صانعی با اهداء لوح و هدیه نقدی
 -4قدردانــی از جنــاب دکتــر ســید مجیــد منتظــر بــا توجــه بــه ویزیــت رایــگان در روزهای
ســه شــنبه هــر هفتــه از پیشکســوتان گرامی
 -5تجلیــل از قهرمــان تکوانــدو ارتشهــای جهــان جنــاب آقــای هــادی ترکاشــوند بــا
اهــداء لــوح تقدیــر و هدیــه نقــدی
 -6دیــدار بــا  5نفــر از پیشکســوتان بــا حضــور ریاســت کانــون اســتان اصفهــان و مســئولین
اداره بازنشســتگی ن.م استان
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اهم فعالیتهای کانون کاشان
 -1دیــدار بــا  6نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد ســاکن در شــهر مشــکات کاشــان بــه مناســبت بزرگداشــت روز ارتــش ج.ا.ا  ،بــا
حضــور فرمانــده محتــرم و مســئول عقیدتــی سیاســی گــروه  840موشــکی و امــام جمعــه محتــرم شــهر مشــکات بــا اهــداء لــوح
تقدیــر ،کارت هدیــه ،ماســک بهداشــتی و بســته معیشــتی بــه رســم یــاد بــود.
-2دیــدار بــا نماینــده محتــرم شهرســتان کاشــان در مجلــس شــورای اســامی جنــاب آقــای دکتــر ســاداتی نــژاد جهــت پیگیــری
مشــکالت معیشــتی و حقــوق و مزایــای پیشکســوتان گرانقــدر
 -3عیادت از یکی از پیشکسوتان عزیز در بستر بیماری و اهداء کمک بالعوض جهت تهیه دارو
-4اهــداء کمــک هزینــه جهیزیــه بــه مبلــغ چهارصــد میلیــون ریــال از طریــق مجمــع خیریــن کاشــان بــه  3نفــر از پیشکســوتان
واجــد شــرایط
-5کمک بالعوض به  1نفر از پیشکسوتان گرامی جهت تهیه پای مصنوعی فرزندش
 -6اهداء بسته های معیشتی به جمعی از معسرین تحت پوشش کانون با رعایت اصل کرامت بازنشستگان گرامی
 -7مصاحبه رئیس کانون شهرستان کاشان با خبرگزاری ایرنا به مناسبت بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسالمی

کانون بازنشستگان استان بوشهر (بوشهر)
استقبال از رکاب زن پیشکسوت
بــه مناســبت  29فروردیــن ســالروز گرامیداشــت ارتــش ج.ا.ا و روز نیــروی
زمینــی و بــه منظــور قدردانــی از رشــادتهای پرســنل و شــهدای ارتــش و
نیــروی زمینــی  ،در مورخــه  1400/1/31ســرگرد بازنشســته نزاجــا حجــت
اهلل درویشــی کــه مســیر  1300کیلومتــری از همــدان تــا بوشــهر را رکاب
زنــی نمــوده بــود توســط رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان بوشــهر و
مســئولین تربیــت بدنــی پایــگاه شــکاری شــهید یاســینی مــورد اســتقبال
و تقدیــر قــرار گرفــت.
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کانون بازنشستگان استان تهران (بومهن)
دیدار
بــه مناســبت فــرا رســیدن عیــد ســعید فطــر و بــه منظــور تجلیــل از مقــام شــامخ بازنشســتگان ارجمنــد ،مســئولین کانــون
بازنشســتگان شهرســتان بومهــن در مورخــه  1400/2/23مصــادف بــا روز عیــد فطــر بــا  10نفــر از پیشکســوتان گرامــی کــه در دو
مــاه گذشــته بــر اثــر ابتــا بــه بیمــاری کرونــا در بیمارســتان بســتری بــوده و متحمــل هزینــه درمانــی زیــادی هــم شــده بودنــد در
درب منــزل دیــدار و ضمــن عــرض تبریــک عیــد فطــر و دلجویــی و عیــادت از ایــن عزیــزان  ،هدایایــی شــامل لــوح تبریــک و کارت
هدیــه نیــز بــه رســم یــاد بــود اهــداء نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی (مشهد)
دیدار با نماینده مجلس
ریاســت کانــون بازنشســتگان شهرســتان کاشــمر بــه همــراه جمعــی از بازنشســتگان ارجمنــد در مورخــه  1400/2/6بــا نماینــده
محتــرم مجلــس شــورای اســامی شهرســتان مذکــور حجــت االســام محمــد جــواد نیــک بیــن دیــدار و ضمــن تبریــک میــاد
بــا ســعادت حضــرت امــام حســن مجتبــی (ع) و همچنیــن ابــاغ ســام گــرم امیــر ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا ،در
خصــوص تصویــب دائمــی شــدن قانــون متناســب ســازی حقــوق بازنشســتگان ن.م و اجــرای کامــل تبصــره  2مــاده  117قانــون
خدمــات کشــوری و ســایر مســائل مربــوط بــه بازنشســتگان بحــث و تبــادل نظــر نمودنــد.
تقدیر و تشکر
کانــون بازنشســتگان شهرســتان مشــهد طــی گزارشــی از عملکــرد جنــاب ســرهنگ ســتاد مهــدی ســعیدیان فرماندهــی محتــرم
تیــپ زرهــی  38تربــت جــام کــه توجــه ویــژه ای بــه تکریــم بازنشســتگان دارنــد ،تقدیــر و تشــکر نمــوده اســت.
نشریه شایستگان  :برای این فرمانده فهیم و دور اندیش آرزوی موفقیت و ارتقاء داریم.

کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی (بجنورد)
پیشکسوت مرشد
برابــر گــزارش کانــون بازنشســتگان شهرســتان بجنــورد ،پیشکســوت ابراهیــم مشــکدان تاکنــون در چندیــن
جشــنواره ملــی مرشــدان شــرکت و مقامهــای ارزشــمندی در ســطح اســتان و کشــور کســب نمــوده و در صــدا
و ســیمای اســتانهای خراســان شــمالی و گلســتان و هرمــزگان اجــرای برنامــه داشــتند کــه مــورد تقدیــر قــرار
گرفتنــد.
نشریه شایستگان  :برای این پیشکسوت ارجمند توفیق روز افزون از درگاه خداوند متعالی مسئلت می نماید.
دیدار و سرکشی
-1در مورخــه  1400/2/7ریاســت کانــون شهرســتان بجنــورد بــه همــراه مدیــر کل محتــرم تامیــن اجتماعــی ن.م و مدیــر
خدمــات رفاهــی اداره تامیــن اجتماعــی اســتان بــا رعایــت کامــل دســتورالعمل هــای بهداشــتی از بازنشســته محمــد قاســمی
نــژاد در شهرســتان شــیروان در منــزل دیــدار و ضمــن دلجویــی و بررســی مشــکالت نامبــرده  ،هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد بــود
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اهــداء گردیــد.
 -2در اقدامــی دیگــر ریاســت کانــون شهرســتان بجنــورد بــه همــراه مدیــر کل محتــرم و مدیــر خدمــات رفاهــی اداره کل تامیــن
اجتماعــی ن.م اســتان در مورخــه  1400/2/9از بازنشســته حســن زعفرانلویــی در شهرســتان بجنــورد در منــزل دیــدار و بــا اهــداء
هدایایــی از ایشــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان خوزستان (اهواز)
مراسم روز سوم خرداد
در مورخــه  1400/3/3و بــه مناســبت ســالروز آزادســازی خرمشــهر ،مراســم باشــکوهی توســط فرماندهــی محتــرم قــرارگاه
منطق ـهای جنــوب غــرب نزاجــا بــا حضــور مســئولین کانونهــای ن.م و بیــش از یکصــد نفــر از پیشکســوتان آجــا اعــم از امــرا،
افســران ارشــد و جــزء ،کارمنــدان و ســربازان در محــل ســالن طوبــی شــهر اهــواز برگــزار گردیــد و پــس از اجــرای مراســم
ســخنرانی و صــرف ناهــار ،بــه هــر کــدام از مدعویــن بازنشســته یــک لــوح ســپاس و یــک قطعــه کارت هدیــه بــه عنــوان یــاد بــود
از طــرف ف محتــرم قــرارگاه منطقــه ای جنــوب غــرب اهــدا گردیــد.

کانون بازنشستگان استان سمنان (سمنان)
گرامیداشت آزادی خرمشهر
بــه مناســبت گرامیداشــت ســوم خــرداد ســالروز آزادســازی خرمشــهر و
عملیــات غرورآفریــن بیــت المقــدس ،مراســم باشــکوهی بــا حضــور جمعــی
از پیشکســوتان کانــون شهرســتان ســمنان و ســایر پیشکســوتان دفــاع
مقــدس بــه همــراه جمعــی از مســئولین لشــکری و کشــوری در بــاغ مــوزه
دفــاع مقــدس برگــزار و در خاتمــه مراســم بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت
هدیــه از پیشکســوتان حاضــر تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آمــد.
بستههای معیشتی
بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان ،کانــون بازنشســتگان شهرســتان ســمنان بــا هماهنگــی فرماندهــی محتــرم مرکــز آمــوزش
و میــدان تیــر پدافنــد هوایــی ســمنان تعــداد  15بســته معیشــتی شــامل یــک بســته  10کیلویــی برنــج ،دو عــدد مــرغ ،یــک
قوطــی روغــن ،حبوبــات ،پنیــر و خرمــا و رب گوجــه بــه  15نفــر از اعضــاء معســر کانــون در تاریــخ  1400/2/8واگــذار نمــود.
شماره  /192تیر 1400

35

شایستگان رویدادها

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

کانون بازنشستگان استان سمنان (گرمسار)
دیدار
مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان گرمســار
بهمــراه کارشــناس ســازمان خدمــات درمانــی
ن.م و مدیــر اداره بازنشســتگی اســتان در مورخــه
 1400/1/16بــا رعایــت کامــل موازیــن بهداشــتی از
یــک خانــواده پیشکســوت عضــو کانــون در منــزل
دیــدار و ضمــن بررســی مشــکالت درمانــی ایشــان
جهــت مطــرح نمــودن در کمیســیون مرکــز اســتان،
هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد بــود اهــداء گردیــد.

کانون بازنشستگان استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)
دیدار و سرکشی
رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان زاهــدان بــه همــراه نماینــده ســازمان
تامیــن اجتماعــی ن.م اســتان در تاریخهــای  27و  1400/2/28بــا رعایــت
کامــل دســتورالعملهای بهداشــتی بــا  4نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر در
منــزل دیــدار و بــا اهــداء هدایایــی جنســی و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان
تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان فارس (شیراز)
دیدار
-1در تاریــخ  1400/2/13جلســه ای بــا حضــور ریاســت محتــرم
عقیدتــی سیاســی ارشــد نظامــی اســتان فــارس حــاج آقــا رضایــی
و ریاســت کانــون بازنشســتگان فــارس در محــل دفتــر کانــون
بازنشســتگان تشــکیل گردیــد کــه در ایــن جلســه در خصــوص نحــوه
خدمــات رســانی مطلوبتــر بــه پیشکســوتان و مســتمریبگیران بحــث و
تبــادل نظــر بــه عمــل آمــد و در ادامــه جلســه مقــرر گردیــد از  7نفــر
از بازنشســتگان آجــا کــه جهــت نمایندگــی در شــورای شــهر تاییــد
صالحیــت شــده انــد از طریــق فضــای مجــازی اطــاع رســانی شــود.
-2ریاســت کانــون بازنشســتگان آجــا فــارس در مورخــه 1400/2/19
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بــا جانبــاز  90درصــد جنــگ تحمیلــی اســتوار دوم بازنشســته قنبــر
چراغــی کازرونــی دیــدار و ضمــن تجلیــل و قدردانــی از خدمــات
ارزنــده ایشــان در دوران دفــاع مقــدس ،هدیــه ای نیــز بــه رســم یــاد
بــود تقدیــم مشــارالیه گردیــد.

کانون بازنشستگان استان قم (قم)
ستواندوم ب محمد علی قدمی
فرزنــد بازنشســته یــاد شــده فــوق بنــام خانــم عطیــه قدمــی در مســابقات داخلــی و
خارجــی تیرانــدازی المپیــاد ورزشــی بانــوان شــرکت نمــوده و موفــق بــه کســب مــدال و
مقامهــای ورزشــی متعــدد گردیــده اســت.
نشــریه شایســتگان :کســب مــدال قهرمانــی و توفیقــات ورزشــی را بــه فرزنــد ایــن
پیشکســوت ارجمنــد تبریــک عــرض مــی نمایــد.

کانون بازنشستگان استان کرمان (کرمان)
فعالیتها
اهم اقدامات و فعالیتهای کانون استان کرمان در سال :1399
-1دیــدار بــا  154نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر در منــزل بــا همــکاری ســاتا و دیــدار بــا  85نفــر از بازنشســتگان در محــل کانــون
و عیــادت از  11نفــر بازنشســته بیمــار و اهــداء هدایایــی بــه رســم یــاد بــود.
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-2اعطــا وام شــامل وام صنــدوق الغدیــر ( 230نفــر) ،بانکهــای عامــل
ســاتا ( 732نفــر) وام درمــان ســاتا ( 9نفــر)  ،وام ودیعــه و تعمیــر
مســکن ســاتا ( 36نفــر)  ،وام ودیــه مســکن کانــون ( 27نفــر) ،وام
کرونــا ســاتا ( 5نفــر)  ،کمــک بالعــوض بــه مســتمریبگیران ( 30نفــر
از منابــع کانــون و  153نفــر از منابــع ســاتا)
-3واگــذاری اقــام بهداشــتی شــامل پــک بهداشــتی  50بســته ،مایــع
ضدعفونــی دســت و ســطح  300عــدد و مایــع ضدعفونــی جیبــی دســت
 270عــدد از منابــع کانــون و  194پــک بهداشــتی از منابــع ســاتا
-4اعطاء وام خوداشتغالی و کارآفرینی (توانمندسازی) به  15نفر
-5واگذاری کمکهای هزینه تهیه جهیزیه به  93نفر
-6اختصــاص کمکهــای مومنانــه بــه  100نفــر از طریــق قــرارگاه
منطقــه
 -7تقدیر از  64نفر از بازنشستگان توسط یگانهای منطقه
-8واگــذاری هدایــای نقــدی توســط امیــر ف محتــرم نزاجــا بــه 32
نفــر از بازنشســتگان و مســتمری بگیــران
-9پیگیــری مســتمر احــداث پــروژه ســاختمان جدیــد اداری فرهنگــی
کانــون بازنشســتگان کرمــان بــا پیشــرفت  89درصــد بــا اعتبــار
واگــذاری کانــون آجــا بــه مبلــغ  70میلیــارد ریــال تاکنــون
-10پیگیــری مراحــل صــدور ســند مالکیــت  6دانــگ زمیــن بــه
مســاحت  1500متــر مربــع مربــوط بــه کانــون شــهر بابــک
 -11تحویل تعداد  38قبضه سالح شکاری به پیشکسوتان متقاضی پس از انجام قرعه کشی
 -12تجلیــل و تکریــم از  97نفــر از پیشکســوتان و خانــواده هــا بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس توســط اســتانداری و بنیــاد
حفــظ آثــار و نشــر ارزشهــای دفــاع مقــدس و اهــداء هدایایــی بــه رســم یــاد بــود.

کانون بازنشستگان استان گلستان (گرگان)
پیشکسوت پر تالش
برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان شهرســتان گــرگان ،پیشکســوت ارجمنــد جنــاب
ســرگرد ب ابوطالــب کــردی بــا دارا بــود 80ســال ســن ،در تاریــخ  99/10/22موفــق
بــه اخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته تاریــخ (گرایــش تاریــخ ایــران اســامی)
گردیــده اســت.
نشــریه شایســتگان :ایــن همــت بلنــد و موفقیــت را بــه پیشکســوت عزیزمــان تبریــک
عــرض مینمایــد.
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کانون بازنشستگان استان گلستان (گنبدکاووس)
مراسم سوم خرداد
بــه مناســبت ســوم خــرداد ســالروز آزادســازی خرمشــهر ،مســئولین کانــون
بازنشســتگان شهرســتان گنبــدکاووس ضمــن رعایــت موازیــن بهداشــتی بــا
جمعــی از بازنشســتگان رزمنــده شــرکت کننــده در عملیــات غــرور آفریــن بیــت
المقــدس ،بــا اهــداء هدایــا از آنــان تقدیــر نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان گیالن (بندرانزلی)
دیدار
مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان بندرانزلــی بــه اتفــاق مدیــر
ارشــد ســازمان بازنشســتگی ن.م اســتان گیــان جنــاب آقــای ســید محمود
حســینی و هیئــت همــراه بــا  12نفــر از بازنشســتگان و مســتمریبگیران
کــه دارای بیمــاری صعــب العــاج بودنــد دیــدار و عیــادت نمــوده و ضمــن
دلجویــی و قــول مســاعدت کمکهــای مــادی و معنــوی ،هدایایــی شــامل
لــوح تقدیــر ،حوالــه بانکــی و بســته پذیرایــی تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان گیالن

مراسم سوم خرداد
بــه مناســبت ســوم خــرداد ســالروز آزادی خرمشــهر ،از  6نفــر از پیشکســوتان حاضــر در عملیــات آزاد ســازی خرمشــهر در جمــع
صبحگاهــی مرکــز آمــوزش تخصصهــای دریایــی باقرالعلــوم رشــت بــا حضــور مســئولین کانــون بازنشســتگان گیــان ،ریاســت
عقیدتــی ،فرماندهــی حفاجــا و ســایر فرماندهــان مرکــز آمــوزش یــاد شــده توســط فرماندهــی محتــرم آمــوزش تخصصهــای
دریایــی بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدایــا تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد.
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تجلیل از بازنشستگان
-1بــه مناســبت  29فروردیــن
ســالروز ارتــش و نیــروی
زمینــی آجــا ،مســئولین کانــون
اســتان گیــان بــه همــراه
جمعــی از بازنشســتگان در
میــدان صبحــگاه فرماندهــی
ارشــد نظامــی و منطقــه چهارم
دریایــی بندرانزلــی حضــور و
توســط امیــر فرماندهــی محتــرم نــاوگان شــمال دریــادار دوم طاهــری ،امــام جمعــه محتــرم و فرمانــدار و فرماندهــان یگانهــای
آجــا ،حاضــر در صبحــگاه مــورد تقدیــر و تجلیــل قــرار گرفتــه و بــا اهــداء لــوح از آنــان قدرادانــی گردیــد.
-2همچنیــن در مورخــه  29فروردیــن ســالروز ارتــش ج.ا.ا جمعــی از بازنشســتگان آجــا بــا امــام جمعــه محتــرم شهرســتان
رودســر حــاج آقــا روحانــی و فرمانــدار محتــرم جنــاب آقــای مهنــدس مظفــری بــه طــور جداگانــه و بــا رعایــت موازیــن بهداشــتی
دیــدار و در خاتمــه بــا لــوح تقدیــر و هدایــا از عزیــزان بازنشســته تجلیــل گردیــد.
تجلیل از بازنشستگان مربی آموزشی
بــه مناســبت  12اردیبهشــت روز بزرگداشــت معلــم ،مســئولین
کانــون بازنشســتگان اســتان گیــان در مراســمی بــا حضــور
فرماندهــی محتــرم آمــوزش تخصصهــای دریایــی رشــت امیــر
دریــادار دوم مهــدی شــعبانزاده از جمعــی از پیشکســوتان گرامــی
کــه ســالها در کســوت مربیگــری ،معلمــی و اســتادی در مقاطــع
مختلــف آموزشــی خدمــت نمــوده بودنــد در ســالن اجتماعــات
کانــون بازنشســتگان گیــان تجلیــل نمــوده و ضمــن تقدیــر از
ایثارگــری ایــن عزیــزان در دوران خدمــت و دفــاع مقــدس بــا
اهــداء لــوح تقدیــر و هدایــا از آنــان قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
جلسه هم اندیشی
ریاســت کانــون بازنشســتگان اســتان گیــان بــا همــکاری
ســایر کانونهــای بازنشســتگان ن.م و اداره بازنشســتگی ن.م
اســتان طــی دیــداری بــا دو تــن از نماینــدگان مــردم شــریف
رشــت در مجلــس شــورای اســامی آقایــان دکتــر احمــدی و
ســردار آقــازاده ،مســائل پیشکســوتان شــامل دائمــی شــدن
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،ارتقــاء رتبــه حقوقــی ،حــق
ایثارگــری ،مشــکالت درمانــی و بیمــه درمــان و اتــکا و  ...را مطرح
و نماینــدگان نیــز قــول مســاعد دادنــد تــا مشــکالت مطروحــه را
در حــد امکانــات مرتفــع نماینــد.
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دیدار
مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتانهای رودســر و تالــش
در تاریخهــای 28و  1400/2/29بــه همــراه مدیریــت محتــرم
اداره بازنشســتگی ن.م اســتان گیــان بــا  25نفــر از پیشکســوتان،
وظیفهبگیــران و مســتمریبگیران عالیقــدر در شــهرهای موصــوف
دیــدار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدایــا از ایــن عزیــزان تجلیــل و
قدردانــی نمودنــد.
همچنیــن مســئولین کانــون بازنشســتگان گیــان بــا همــکاری اداره
کل ســازمان تامیــن اجتماعــی ن.م و مدیریــت اداره بازنشســتگی بــه
مناســبت ســالروز آزادی خرمشــهر بــا  65نفــر از پیشکســوتان عضــو
کانــون در منــزل دیــدار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدایــا از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی گردیــد.

کانون بازنشستگان استان گیالن (الهیجان)
دیدار و سرکشی
در مورخــه  1400/3/2مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان الهیجــان بــا  15نفــر از پیشکســوتان بــاالی  70ســال کــه
تاکنــون بــا آنــان دیــدار
نشــده ،بــا رعایــت کامــل
دســتورالعملهای بهداشــتی در
منــزل حضــور یافتــه و بــا اهــداء
لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و
شــیرینی از ایــن عزیــزان تجلیل
و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان لرستان (خرم آباد)
دیدار و سرکشی
در راســتای ارتقــاء روحیــه پیشکســوتان گرانقــدر ،مســئولین کانون بازنشســتگان
شهرســتان خرمآبــاد در اردیبهشــت مــاه ســالجاری بــا  19نفــر از بازنشســتگان و
مســتمریبگیران بــا رعایــت کامــل موازیــن بهداشــتی در منــزل دیــدار و ضمــن
دلجویــی و بررســی مشــکالت آنــان ،هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ،حوالــه نقــدی
و بســته بهداشــتی تقدیــم حضورشــان گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان مازندران (ساری)
دیدار و سرکشی
-1بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان ،مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان ســاری بــه همــراه مدیریــت محتــرم اداره
بازنشســتگی ن.م اســتان بــا  30نفــر از پیشکســوتان معــزز تحــت پوشــش کانــون دیــدار و ضمــن تجلیــل و تکریــم از مقــام واالی
بازنشســتگان ،هدایــای تهیــه شــده توســط اداره بازنشســتگی شــامل حوالــه نقــدی و بســته بهداشــتی و لــوح تقدیــر بــه رســم یــاد
بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
-2همچنیــن بــه مناســبت گرامیداشــت روز ارتــش ،کانــون شهرســتان ســاری بــا همــکاری اداره کل حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای
دفــاع مقــدس اســتان بــا دو نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر جنــاب ســرهنگ ب حســین صلواتــی و جنــاب ســرهنگ ب محمــد
علــی امینــی مصاحبــه ،کــه بــه صــورت زنــده از مرکــز صــدا وســیمای اســتان مازنــدران پخــش و در خاتمــه هدایایــی نیــز بــه
ایــن عزیــزان اهــدا گردیــد.

معاونت نیروی انسانی نهاجا (دایره امور بازنشستگان)
دیدار از اعضاء وابسته
در راســتای حفــظ عــزت و کرامــت و ارج نهــادن بــه خدمــات شایســته پیشکســوتان نهاجــا ،مســئولین معاونــت نیــروی انســانی
نهاجــا در مورخــه  1400/2/9بــا  4نفــر از بازنشســتگان ارجمنــد نیــروی هوایــی بــه شــرح ذیــل در منــزل دیــدار و بــا تقدیــم
شــیرینی و کارت هدیــه از آنــان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.
-1ســروان بازنشســته محمــد حســین قاســمی  -2ســروان بازنشســته اصغــر بــک جانــی  -3ســروان بازنشســته مســعود حســینی
 -4کارمنــد بازنشســته محمــد عســگری
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رویدادها

شایستگان

کانون بازنشستگان استان مازندران (قائمشهر)
دیدار و سرکشی
مســئولین کانون بازنشســتگان شهرســتان قائمشــهر با همــکاری اداره بازنشســتگی
ن.م در مــاه مبــارک رمضــان از  4نفــر از بازنشســتگان گرانقــدر عضــو کانــون
دیــدار و ضمــن اســتماع و بررســی مشــکالت و معضــات آنــان ،هدایایــی شــامل
کارت هدیــه ،شــیرینی و بســته بهداشــتی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان
گردیــد.

کانون بازنشستگان استان همدان (همدان)
سوم خرداد و تجلیل از پیشکسوتان
 -1بــه مناســبت گرامیداشــت ســالروز آزادســازی خرمشــهر و بنــا بــه دعــوت امیــر
ســرتیپ شــاکرمی فرماندهــی محتــرم تیــپ مســتقل  316زرهــی همــدان مراســم
باشــکوهی بــا حضــور مســئولین کانــون بازنشســتگان همــدان و جمــع کثیــری از
پیشکســوتان ،جانبــازان و ایثارگــران تیــپ مذکــور برگــزار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر
و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان قدردانــی بــه عمــل آمــد.
 -2بــه مناســبت روز ســوم خــرداد مســئولین کانــون همــدان بــا مســاعدت
اداره بازنشســتگی ســاتای اســتان در دو مرحلــه بــا  19نفــر از پیشکســوتان و
مســتمریبگیران شــهر همــدان بــا رعایــت کامــل موازیــن بهداشــتی دیــدار و
ضمــن تجلیــل و قدردانــی از زحمــات آنــان در دوران دفــاع مقــدس هدایایــی نیــز
بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -3در اقدامــی دیگــر بــه مناســبت ســالروز آزادی خرمشــهر قهرمــان مســئولین
کانــون همــدان بــا هماهنگــی اداره بازنشســتگی ن.م اســتان بــا  6نفــر از
بازنشســتگان و مســتمریبگیران شهرســتان نهاونــد دیــدار و بــا اهــداء کارت
هدیــه و بســته بهداشــتی از آنــان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.
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کراکــت ســیب زمینــی بــا گوشــت چــرخ کــرده ،یــک غــذای
لقمــهای بــی نظیــر میباشــد .کراکــت ســیب زمینــی مناســب
بــرای دورهمــی هــا و همینطــور یــک شــام ســبک امــا بــا کالــری
مناســب بــرای افــراد خانــواده مــی باشــد .بــرای خانــم هــای
عزیــز کــه دائــم از خودشــان مــی پرســند حــاال چــی درســت
کنــم .کراکــت مــی توانــد یــک پیشــنهاد خــوب باشــد آن هــم
بــه دلیــل تنــوع زیــادی کــه دارد .بــا اســتفاده از یــک ســری
ســبزیجات و صیفیجــات شــما مــی توانیــد بــه راحتــی کراکــت
تهیــه بفرمائیــد..

مواد الزم برای تهیه کراکت
سیبزمینی با گوشت

هنر و سرگرمی

مواد داخل کراکت
پیاز متوسط  ۱عدد
گوشت چرخ کرده  ۲۰۰گرم
پنیر پارمزان یک بسته
رب گوجه فرنگی  ۱قاشق غذا خوری
تخم مرغ  ۳عدد
نمــک ،فلفــل قرمــز ،پاپریــکا ،آویشــن و
دارچیــن بــه میــزان الزم
مواد الزم برای تهیه سس مخصوص
نعنا و جعفری تازه  ۵شاخه
شکر  ۱قاشق غذا خوری
آب جوشیده به میزان الزم
سرکه  ۲قاشق غذا خوری
سس کچاب  ۲قاشق غذا خوری
سس مایونز  ۲قاشق غذا خوری
ماست چکیده  ۲قاشق غذا خوری
نمــک ،فلفــل قرمــز ،پاپریــکا ،آویشــن و
دارچیــن بــه میــزان الزم

مواد الزم برای سرخ کردن کراکت سیب زمینی با گوشت چرخ
کرده
سیب زمینی درشت  ۵عدد
کره  ۵۰گرم
آرد سوخاری  ۱کاسه
آرد سفید  ۱کاسه
تخم مرغ  ۴عدد
روغن مایع به مبزان الزم

طرز تهیه کراکت سیب زمینی با گوشت چرخ کرده
مرحله اول :گوشت چرخ کرده
بــرای آمــاده ســازی کراکــت ســیب زمینــی بــا گوشــت ابتــدا الزم اســت
کــه مایــع اصلــی آن را آمــاده ســازی کنیــم .در یــک ماهــی تابــه مقــداری

44

شماره  /192تیر 1400

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

روغــن ریختــه و پیــاز را رنــده کنیــد و داخــل ماهــی تابــه ســرخ کنیــد .کمــی کــه گذشــت گوشــت را بــه همــراه پیــاز تفــت دهیــد تــا
رنــگ گوشــت تغییــر کنــد .ادویــه هــای مــورد نیــاز را بــه مقــدار الزم بــر روی گوشــت بریزیــد و تفــت دهیــد تــا بــوی ادویــه هــا بلنــد
شــود .ســپس رب گوجــه فرنگــی را اضافــه کــرده تفــت دهیــد تــا رنــگ رب بــاز شــود ۱ .لیــوان آب بــه داخــل ماهــی تابــه برزیــد و
بــا مخلفــات گوشــت هــم بزنیــد کمــی زمــان دهیــد تــا مایــع گوشــت کراکــت آمــاده شــود .از روی حــرارت برداشــته و پنیــر را اضافــه
کنیــد و هــم بزنیــد و کنــار بگذاریــد.
مرحله دوم :سس مخصوص
بــرای کراکــت ســیب زمینــی بــا گوشــت چــرخ کــرده ،پیشــنهاد مــی شــود کــه ســس مخصــوص ســرو کراکــت را خودتــان تهیــه
بفرمائیــد .ابتــدا نعنــا و جعفــری را بــا غذاســاز بســیار ریــز کنیــد و ســرکه را بــه همــراه کمــی آب جوشــیده و ادویــه هــای الزم و
همینطــور ســس کچــاب ،ســس مایونــز و ماســت چکیــده و شــکر ،همــه را بــا هــم در غذاســاز هــم بزنیــد تــا ســس مخصــوص شــما
آمــاده شــود .در یخچــال بگذاریــد تــا مــزه هــا بخــورد هــم برونــد.
مرحله سوم :سیب زمینی
ســیب زمینــی هــا را پوســت کنــده و بشــورید و داخــل قابلمــه قــرار دهیــد و مقــداری آب بریزیــد طــوری کــه روی ســیب زمینــی
را بگیــرد و بــر روی شــعله گاز زمــان دهیــد تــا ســیب زمینــی هــا پختــه شــود .بعــد از پخــت آبکــش کــرده و در غذاســاز بــه همــراه
کــره و  ۲عــدد تخــم مــرغ پــوره کنیــد.
مرحله چهارم :سوخاری کردن
بــه انــدازه یــک نارنگــی کوچــک از پــوره ســیب زمینــی برداریــد و در کــف دســت پهــن کنیــد ســپس  ۱قاشــق غــذا خــوری از مایــع
گوشــت و پنیــر بــر روی پــوره ســیب زمینــی قــرار دهیــد و بــه شــکل گولــه فــرم دهیــد .ابتــدا در آرد ســفید بغلتانیــد و بعــد در تخــم
مــرغ و ســپس در آرد ســوخاری و در روغــن فــراوان داغ کراکــت ســیب زمینــی بــا گوشــت پنیــری را ســرخ کنیــد.
مرحله پنجم :پایان کار
تمامــی مــواد را بــه همیــن ترتیــب آمــاده کــرده و ســرخ کنیــد .کراکــت گوشــت چــرخ کــرده پنیــری شــما آمــاده اســت .مــی توانیــد
بــه همــراه ســس مخصــوص ســرو کنیــد.

نکات مهم در تهیه کراکت سیب زمینی با گوشت چرخ کرده
 .1در کنار کراکت سیب زمینی با گوشت می توانید از ساالد و یا هر نوع سبزیجاتی که می پسندید سرو کنید.
 .2برای سرو کراکت می توانید از هر نوع سسی که میپسندید استفاده نمائید.
 .3همانطور که گفته شد پایه مراحل آماده سازی کراکت آموزش داده شد.
 .4هر نوع گوشت و سبزیجات و یا صیفیجات را می توانید جایگزین گوشت چرخ کرده نمائید.
 .5انواع کراکت را می توانید هم به صورت داغ سرو نمائید و هم یه صورت سرد.
 .6قبل از سرخ کردن می توانید کراکت را فرم دهید و بسته بندی کنید و در فریزر به مدت  ۱ماه نگه داری کنید.
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فالوده سیب

هنر و سرگرمی

فالــوده ســیب یکــی از خوشــمزه تریــن و پــر خاصیــت تریــن
فالــوده هــا مــی باشــد کــه همــان طــور کــه از نامــش پیداســت
از ســیب تهیــه مــی شــود ایــن فالــوده بــه قــدری خوشــمزه و
محبــوب اســت کــه مــی توانیــد بــرای خانــواده در ایــام گــرم،
مخصوصـ ًا ایــام مــاه مبــارک رمضــان تهیــه کنیــد زیــرا خاصیــت
ضــد تشــنگی دارد امــا بــه توصیــه پزشــکان فالــوده ســیب،
رطوبتــی موافــق معــده و روده دارد و در فــرد احســاس آرامــش
و افزایــش قــدرت حافظــه در مصــرف طوالنــی مــدت را دارد
همچنیــن بهتریــن دســر بــرای رفــع کــم خونــی مــی باشــد
فالــوده ســیب در کنــار دیگــر مــوادی کــه در آن اســتفاده مــی شــود بــرای تســکین درد معــده ،تســکین
دردهــای قاعدگــی و اســترس مفیــد اســت همچنیــن در ســالمندان کــه دچــار بــی خوابــی مــی شــوند ایــن
فالــوده بســیار مناســب اســت .همچنیــن بــرای افــرادی کــه مبتــا بــه کرونــا شــدند و کــم اشــتهایی دارنــد
حتمــا ایــن دســر را بخورنــد .فالــوده ســیب مــی توانــد یــک دســر یــا یــک میــان وعــده بســیار جــذاب در
روزهــای گــرم تابســتان باشــد .مــی توانیــد بــا تهیــه ایــن فالــوده یــک معجــون پــر خاصیــت را میــل کنیــد
کــه در عیــن ســادگی و تهیــه راحــت آن بــرای بــدن بســیار مفیــد اســت .فالــوده ســیب بــا گالب و عســل را
بــه شــما آمــوزش خواهیــم

مواد الزم برای تهیه فالوده سیب
•
•
•
•
•

سیب سرخ یا زرد  ۲عدد
گالب  ۲ق غذا خوری
عرق بیدمشک ۱ق غذا خوری
عسل  ۱ق غذا خوری
زعفران به مقدار الزم

طرز تهیه فالوده سیب
ســیبها را بشــویید ،پوســت آنهــا را بگیریــد و ســپس رنــده کنیــد .ســیب رنــده شــده را در
کاســه ای بریزیــد 1 ،قاشــق غذاخــوری عســل و  1قاشــق غذاخــوری گالب بــه آن اضافــه کنیــد
و هــم بزنیــد تــا عســل حــل شــود .در انتهــا مقــداری زعفــران آب کــرده و در حــدی کــه رنــگ
فالــوده ســیب را کمــی تغییــر دهــد بــه آن اضافــه کنیــد.
مخلــوط را هــم بزنیــد و در صــورت تمایــل چنــد تکــه یــخ بــه آن اضافــه کنیــد تــا خنــک شــود
فالــوده ســیب را بالفاصلــه میــل کنیــد و از نگهــداری آن بــرای وعــده بعــد بپرهیزیــد.
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همبرگر

مرحله دوم

حــاال در یــک کاســه بــزرگ گوشــت چرخکــرده ،تخممــرغ ،پیــاز رنــده شــده
و آب گرفتــه شــده یــا خیلــی ریــز خــرد شــده ،ادویــه مخصــوص همبرگــر
شــامل پــودر نــان خشــک ،ســیر ،نمــک و فلفــل را بــا هــم مخلــوط کنیــد و
حســابی بــا هــم ورز دهیــد تــا تمــام مــواد بــا هــم یکــی شــوند و یــک مایــه
یکدســت و همــوار بــه دســت بیایــد .اجــازه دهیــد مایــه گوشــت چنــد دقیقــه
اســتراحت کنــد،

مرحله سوم

مایــه همبرگــر را بــه شــش قســمت مســاوی تقســیم کنیــد و هــر کــدام را
بــه صــورت گــرد پهــن کنیــد .پهنــای هــر عــدد همبرگــر بایــد حــدود ۱۲
ســانتیمتر و ضخامــت آن یــک تــا  ۱و نیــم ســانتیمتر باشــد.

مرحله چهارم

طرز تهیه همبرگر
مواد الزم برای  ۶نفر
گوشت چرخکرده گوساله با  %۷چربی ۶۰۰ :گرم
تخممرغ۱ :عدد
پیاز ریز خرد شده 1/2 :لیوان
پــودر نــان خشــک 1/4 :لیــوان (میتوانیــد یــک نــان باگــت را
در فــر خشــک کنیــد و بــا آســیاب بــه پــودر تبدیــل کنیــد یــا
از پــودر ســوخاری اســتفاده کنیــد)
سیر ۱ :یا دو حبه رنده شده
نمک 1/2 :قاشق چایخوری
فلفل قرمز 1/2 :قاشق چایخوری
نان باگت گرد ۴ :عدد
گوجه فرنگی اسالیس شده :به مقدار دلخواه
برگ کاهو :به مقدار دلخواه
سس مایونز 1/4 :لیوان
سس کچاپ 1/4 :لیوان
پیاز قرمز حلقه شده ۴ :برش نازک

مرحله اول

در واقــع طــرز تهیــه همبرگــر مرحلــه اول
خانگــی ،همــان طــرز تهیــه همبرگــر در
ســاندویچیهای معتبــر یــا رســتورانهای
ســطح شــهر اســت بــرای درســت کــردن
همبرگــر ،ابتــدا گوشــت چــرخ کــرده را
خــوب ورز دهیــد.

یــک تابــه یــا دســتگاه ســرخ کــن را گــرم کنیــد و همبرگرهــا را روی شــعله
خیلــی مالیــم ســرخ کنیــد .بــرای ســرخ شــدن هــر دو طــرف گوشــت در
مجمــوع  ۷تــا هشــت دقیقــه زمــان کافــی اســت .دو طــرف نــان را هــم
میتوانیــد ســرخ کنیــد .بــرای ایــن کار در نهایــت  ۳۰ثانیــه زمــان کافــی
اســت.
اگــر میخواهیــد در خانــه ســاندویچ همبرگرتــان را مثــل طــرز تهیــه
همبرگــر رســتورانی آمــاده کنیــد هــر عــدد نــان را بــا دقــت از وســط بــرش
بزنیــد .روی یــک بــرش نــان ســس کچــاپ و ســس مایونــز بمالیــد و ســپس
بــرای هــر ســاندویچ ،ابتــدا بــرگ کاهــو ،برشهــای گوجهفرنگــی ،همبرگــر
و حلقــه پیــاز را بگذاریــد و در صــورت تمایــل کمــی فلفــل و نمــک بپاشــید.
میتوانیــد کمــی قــارچ بــا کــره و فلفــل ســیاه تفــت بدهیــد و بــه مخلفــات
ســاندویچ اضافــه کنیــد .در ایــن صــورت ســاندویچ «قــارچ برگــر» داریــد.
یــا یــک ورقــه پنیــر گــودا را در یــک دقیقــه پایانــی ســرخ شــدن گوشــت روی
آن بگذاریــد تــا کمــی آب شــود؛ در ایــن صــورت یــک ســاندویچ «چیزبرگــر»
لذیــذ در انتظــار شماســت .اگــر هــم دلتــان گوشــت بیشــتری میخواهــد دو
تکــه همبرگــر و دو ورقــه پنیــر را در نــان همبرگــر بگذاریــد تــا یــک ســاندیچ
«دبــل چیزبرگــر» پُــر مــات داشــته باشــید.
بعضیهــا ســاندویچ را بــا پیــاز کاراملــی میخورنــد .بــرای درســت کــردن
پیــاز کاراملــی ،یــک عــدد پیــاز را حلقــه کنیــد و در مقــدار کــره بــا حــرارت
خیلــی مالیــم بــه مــدت نیــم ســاعت تفــت دهیــد .در لحظــات آخــر مقــداری
شــکر روی پیازهــا بریزیــد.
بــرای اینکــه همبرگــر جمــع نشــود بهتــر اســت
بــرای درســت کــردن همبرگــر خانگــی از گوشــت
گوســاله اســتفاده کنیــد .امــا اگــر طعــم گوشــت
گوســفند را میپســندید از گوشــت مخلــوط
گوســفند و گوســاله اســتفاده کنیــد .در ایــن
صــورت بــه خاطــر چربــی گوشــت گوســفند
برگرهــا کمــی خودشــان را جمــع میکننــد امــا
طعــم بهتریــن همبرگــر را تجربــه خواهیــد کــرد.
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ســنتور – صــوت رانــدن حیــوان  -11دندانــه ســوهان – دریاچــه ای در جنــوب شــرقی قزاقســتان  -12رانــدن و دور کــردن – آنچــه کــه بــه
وســیله دســتگاه ســاخته شــود  -13ادیــت و مرتــب کــردن تحریــرات – ســازمان تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح  -14ســنگ یــا تیــر پرتــاب
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رنــگ مــوی فــوری  -16طلــب فهــم کــردن و پرســیدن  -17اشــاره بــه دور – عضــوی در صــورت – از نامهــای دخترانــه  -18نظــر و ایــده – از
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نویســنده متخلــص بــه مســرور
1

48

شماره  /192تیر 1400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ک

م

ا

ل

ا

ل

م

ل

ک

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

د

ش

ت

ا

ز

ا

د

گ

ا

ن

نش
نش
رهی کانون باز ست گان ارتش ج  .ا  .ا
بهم
سال بیست و نهم -ن 1399

ماهنامه

188

شایستگان

