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دفــاع از جــان ،مــال و نامــوس ســرزمین و وطــن از نظــر همــه انســانها ،امــری فطــری و حیاتــی اســت و اگــر همیــن
موضــوع بــا حفــظ ارزشهــا و باورهــا همــراه باشــد ،تقــدس یافتــه و دفــاع مقــدس نامیــده مــی شــود.
بــا پیــروزی انقــاب اســامی و شــکلگیری نظــام جمهــوری اســامی در ایــران ،اقشــار مختلــف مــردم بــرای حفــظ
و صیانــت از اســام و ارزشهــای الهــی و اخالقــی بــه صحنــه آمدنــد و ایــن حرکــت ،خــواب راحــت را از مســتکبران
ربــود ،تــا جایــی کــه طــرح جنگــی تحمیلــی و ناجوانمردانــه را در دســتور کار خــود قــرار داده و بــا اســتفاده از مــزدوری
جنایتــکار بــه نــام صــدام ،تهاجمــی سراســری در  59/6/31بــه ســرزمین عزیزمــان بــه انجــام رســاندند کــه مــدت هشــت
ســال ادامــه یافــت.
شــیپور جنــگ کــه نواختــه شــد ،نیروهــای ارتــش ج.ا.ا (علــی رغــم انبوهــی از مشــکالت از قبیــل حــذف یکطرفــه
قراردادهــای خریــد تســلیحات نظامــی و ترخیــص صدهــا هــزار ســرباز بــا تصویــب قانونــی بــرای یکســاله شــدن مــدت
خدمــت ،فــرار برخــی مقامــات عالیرتبــه و یــا معــدوم شــدن تعــدادی از آنهــا کــه اســرار نظامــی بســیاری بــا خــود
داشــتند ،ناآگاهــی برخــی افــراد در همنوایــی بــا ضــد انقــاب بــرای انحــال ارتــش ،تضعیــف تــوان رزمــی لشــکرهای
مســتقر در نقــاط مــرزی بــا پذیــرش یکبــاره درخواســت انتقــال کارکنــان بــه شــهرهای خــود ،بــه پــا شــدن غائلههــای
جدایــی طلبانــه در قومیتهــای مرزنشــین و )...و علــی رغــم برخــی تبلیغــات نامنصفانــه ،جانانــه از مــرام و منــش ســربازی
خــود دفــاع کــرده و تــا پــای جــان در مقابــل دشــمن مجهــز و تــا بــن دنــدان مســلح ایســتادند بطــوری کــه دشــمن بــا
شــعار فتــح ســه روزه تهــران ،در همــان هفتــه اول تجــاوز زمینگیــر شــد و نتوانســت از برخــی شــهرهای مــرزی جلوتــر
بیایــد.
البتــه تفســیر هــر واقعــه تاریخــی در فاصلــه نزدیــک بــه آن ،بســیار تحــت تاثیــر افــراد ذی نفــوذ قــرار دارد و معمــوالً هــر
چــه از یــک رویــداد مــی گــذرد ،منتقــدان و مفســران مــی تواننــد بــا نگاهــی عمیــق و وســیعتر بــه بیــان دیدگاههــای
خــود بپردازنــد ...و اکنــون کــه حــدود بیــش از ســه دهــه از پایــان دفــاع مقــدس مــی گــذرد ،اهمیــت و صالبــت کاری
کــه رزمنــدگان ارتــش ج.ا.ا بــه انجــام رســاندند و دوراندیشــی حضــرت امــام خمینــی (ره) در حمایــت قاطــع از حفــظ
ارتــش و جلوگیــری از تضعیــف آن ،بیشــتر نمایــان مــی گــردد و همــگان متوجــه مــی شــوند کــه ارتشــیان صبــور و
عیــن مواجهــه بــا هجمههــای ناجوانمردانــه دشــمنان آگاه و
متعهــد میهــن در
ِ
دوســتان نــادان چگونــه میــدان مبــارزه را تــرک نکــرده و ایســتادگی کردنــد و
اجــازه ندادنــد ذرهای از خــاک ســرزمینمان ،زیــر چکمههــای ســربازان دشــمن
باقــی بمانــد ...جــا دارد در ایــن بخــش ،گوشــه ای از وصیتنامــه سرلشــکر خلبــان
حســین خلعتبــری را بــه یــاد آوریــم کــه گفــت« :اگــر ذرهای از خــاک وطنــم
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برپوتیــن ســرباز عراقــی باقــی بمانــد ،آنــرا بــا خــون خــود خواهــم شســت!!»...
آری ،آن دلیرمــردان ارتشــی ،امــروز یــا بــه عنــوان شــهید در دل خــاک آرمیــده انــد و یــا بــا دردهــا و زخمهــای ناشــی از
هشــت ســال جنــگ مــداوم و حضــور مســتمر و بــدون انقطــاع در لحظــه لحظـهی جنــگ ،زندگــی را بــه ســختی میگذراننــد
و عــده ای از آنهــا نیــز ،جمــع مــا را تــرک کــرده و بــه یــاران شهیدشــان در ســرای آخــرت پیوســتهاند.
اینــک آن جوانــان برومنــد ،بازوانــی الغــر دارنــد ،صورتشــان پــر از چیــن و چــروک شــده و چشــمان چــون عقابشــان بــه
ضعــف گراییــده اســت .
 ...و مــا اینــک ،یــاد و نــا ِم دفــاع مقدســی را گرامــی مــی داریــم کــه آنهــا خالقــش بــوده انــد ،و ایــن اقتــدار افتخارآمیــز
امــروز (کــه قــدرت کالم سیاســتمداران را افــزون داشــته و موجــب فخــر و مباهــات همســنگران جــوان در پیوســتن بــه ارتــش
قهرمــان اســت) ،حاصــل نقــش آفرینــی همیــن ســالمندانی اســت کــه بــا خــون خــود ،چنیــن حماس ـهای را بــه یــادگار
گذاشــتهاند.
 ...و اگــر امــروز ،کشــور عزیزمــان از بســیاری توطئــه هــا بیمــه گردیــده و دشــمن در محاســبات خــود همــواره ،هشــت ســال
مقاومــت و ایثــار جانانــه رزمندگانمــان را مــد نظــر قــرار مــی دهــد ،مدیــون و مرهــون ســپید مویانــی اســت کــه بــه فرمــوده
بنیانگــذار نظــام جمهــوری اســامی ایــران ،نبایــد در پیــچ و خــم زندگــی بــه دســت فراموشــی ســپرده شــوند.
ســخن مــا نیــز همیــن اســت کــه در ارزشگــذاری بــه یــک اثــر ارزشــمند و تــاش بــرای حفــظ و نگهــداری آن ،نبایــد از
خالــق آن اثــر غفلــت ورزیــد کــه در ایــن صــورت ،آثــار تقلبــی بــر در و دیــوار آویختــه شــده و همــه بــه بیراهــه خواهنــد
رفــت.
 ...سخنی که رهبران اندیشمند ما همواره تاکید و سفارش داشته و عاقالن و میهن دوستان برآن اصرار ورزیدهاند.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
مدیر مسئول
علی محبی راد
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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 اســتان
مرکــزی و پــر از نعمــات الهــی و در مســیر
زائــران امــام رئــوف (ع) قرارگرفتــه ،اســتانی
بــا تعــداد زیــادی از پیشکســوتان دوران دفــاع
مقــدس کــه هــر یــک گنجینــهای از افتخــار
ارتــش و ملــت ایــران هســتند.
مســئولیت اینکانــون هــم اکنــون در اختیــار
فــردی پرتجربــه ،متخصــص و متعهــد قــراردارد
تــا بتوانــد از تجــارب خــود در مســیر ایجــاد
وحــدت و یکپارچگــی و توســعه و پیشــرفت
کانــون بهــره گیــرد .آری ایــن بــار بــه محضــر
جنــاب ســرهنگ ب علیرضــا پازیکــی رئیــس
محتــرم کانــون ســمنان رفتهایــم و مطالــب
زیــر نتیجــه ایــن مصاحبــه اســت:
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معرفی رئیس کانون

اینجانــب ســرهنگ توپخانــه بازنشســته علیرضاپازیکــی
متولــد هفتــم بهمــن مــاه ســال  1341درشهرســتان
ســمنان میباشــم ،تحصیــات دوره ابتدایی،راهنمایــی
ودبیرســتان رادرشهرســتان ســمنان گذرانــده و پــس از
اخــذ دیپلــم در ســال  59 -60درکنکــور ورودی دانشــکده
افســری شــرکت وازبیــن  11500نفرداوطلــب 400
نفرپذیرفتــه شــده کــه  200نفــر بــه دانشــکده افســری
و 200نفــر بــه آموزشــگاه افســری اعــزام شــده ومــن پــس

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

شایستگان

ازیــک ســال طــی دوره آموزشــگاه درتهــران وطــی دوره خــادم پیشکســوتان گرامــی در ســمت ریاســت کانــون بازنشســتگان
توپخانــه صحرایــی دراصفهــان ازتاریــخ  1361/10/1بــه آجــا اســتان ســمنان مشــغول خدمترســانی بــه بازنشســتگان
گــروه  22توپخانــه منتقــل وبالفاصلــه پــس ازمعرفــی بــه میباشــم.
گــروه  22توپخانــه بــه یکــی از گــردان هــای توپخانــه 130
اقدامات کانون استان سمنان
میلــی متــری اختصــاص و بــه منطقــه عملیاتــی آبــادان
اعــزام گردیــدم.
مــدت  95مــاه درجبهــه هــای حــق علیــه باطــل درمناطــق  -1هماهنگــی جهــت دیــدار بــا اســتاندار -نماینــده مجلــس –
مختلــف جنگــی از دهانــه فــاو در ارونــد رود تــا ارتفاعــات فرمانــدار  -رئیــس بنیــاد حفــظ آثــار و ارشــد آجــا دراســتان بــه
داالمپــرداغ ( مــرز ایــران وعــراق وترکیــه) حضــور داشــته همــراه صداوســیمای اســتان
کــه درایــن مــدت درعملیــات هــای مختلفــی ازجملــه  -2اطــاع رســانی ســریع درخصــوص نحــوه اســتخدام در شــرکتها
عملیــات ویــژه کاروان ( اســکورت کشــتی هــا )  -عملیــات وادارات – پرداخــت وامهــا – مــوارد بهداشــتی و ....بــه کلیــه اعضــاء بــا
بــدر درجزیــره مجنــون – عملیــات قــادر درارتفاعــات ارســال پیامــک بــه اعضــاء
کالشــین وگالزرد – عملیــات والفجــر 8در چویبــده آبــادان  -3قــرارداد بــا ســالن زیبــای غذاخــوری پردیــس نیــروی انتظامــی
– عملیــات کربــای  6درمنطقــه ســومارونفت شــهر بــه ســمنان جهــت برخــورداری اعضــاء از امتیــازات ســالن شــامل 20
عنــوان فرمانــده آتشــبار حضورداشــته ام .همچنیــن بــه درصــد تخفیــف در کرایــه ســالن بــرای کلیــه مراســمات ازقبیــل
مــدت  9مــاه در ســال  62و 63در اولیــن گــردان قدســی عروســی و....
کــه بــه ابتــکار امیر ســرافراز شــهید صیادشــیرازی تشــکیل همچنیــن صــدور کارت غــذا بــرای کلیــه اعضــاء بــه منظــور دریافــت
شــده بــود درگــردان قــدس  1916حضــور وبــه عنــوان روزانــه غــذای بیــرون بــر بــه تعــداد اعضــاء خانــواده درصــورت نیــاز از
فرمانــده گروهــان پیــاده در قلــه بلفــت در سردشــت انجــام آن ســالن باکیفیــت خــوب وبانــرخ مصــوب کارکنــان نیــروی انتظامــی
وظیفــه نمــودم و بــه جهــت مجروحیــت از ناحیــه ســر  -4اعــزام جمعــی از بازنشســتگان بــا خانــواده در  3مرحلــه بــا اتوبــوس
دربهمــن مــاه  1366در ســه راه فکــه جانبــاز  %35مــی و قطــار بــه مشــهد مقــدس قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا بــا قیمــت
مناســب در هتــل  5ســتاره نزدیــک بــه حــرم بــا صبحانــه – ناهــار و
باشــم.
درســال  1371بــه عنــوان فرمانــده آتشــبار نمونــه ازگــروه شــام و یــک وعــده غــذا رســتوران حــرم
 22توپخانــه بــا آتشــبار توپخانــه  130میلــی متــری بــه  -5شناســایی بازنشســتگان نیازمنــد – تشــکیل پرونــده و شــرکت
مــدت  2مــاه در مانــور دارنگــون شــیراز شــرکت و درمهرماه درکمیســیون مربوطــه و اعطــاء کمــک هــای بالعــوض ماهیانــه از یــک
ســال  1373بــه دوره عالــی رســته ای توپخانــه اعــزام پــس میلیــون تــا ده میلیــون ریــال بــا همــکاری ســاتا اســتان
از کســب معــدل  100ازدوره پدافنــد هوایــی ونمــره معــدل  -6دریافــت کارت بســیج فعــال بــرای تعــداد  220نفــر از بازنشســتگان
مجمــوع  98بــا رتبــه چهــارم علمــی ازبیــن  61نفــر در از بســیج پیشکسوتان
ســال 1374بــه عنــوان اســتاد گــروه قوانیــن تیــر ( اســتاد  -7پیگیــری وضعیــت معیشــتی بازنشســتگان از کانــال هــای مختلــف
هدایــت آتــش ) در دانشــکده توپخانــه صحرایــی مشــغول ازجملــه دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس درســطح اســتان  -فرمانــداران
بــه خدمــت وتدریــس شــدم .درســال  1376بــه جهــت و معاونیــن اســتاندار
مشــکالت خانوادگــی بــا تقاضــای شــخصی بــه لشــکر  -8 58ثبــت نــام فرزنــدان بیــکار بازنشســتگان ومعرفــی تعــدادی از
تــکاور شــاهرود منتقــل ابتــدا دوســال بــه عنــوان معــاون آنهــا بــه شــرکت هــا ومراکــز اقتصــادی و مشــاور اســتاندار در امــور
رکــن ســوم توپخانــه ســپس بــه عنــوان رئیــس رکــن ســوم رزمنــدگان
توپخانــه لشــکر  58تــکاور ( افســر عملیــات توپخانــه ) بــه  -9شــرکت در مراســم تودیــع و معارفــه فرماندهــان جدیــد و قدیــم
مــدت 5ســال انجــام وظیفــه نمــوده وچهارســال پایانــی پدافنــد هوایــی ســمنان و فرماندهــان جدیــد و قدیــم قــرارگاه عملیاتی
خدمــت بــه عنــوان رئیــس ســتاد توپخانــه لشــکر ورئیــس لشــکر  58تــکاور
ســتاد پــادگان چهــل دختــر خدمــت کــردم ودرتاریــخ  -10پرداخــت وام هــای متعــدد خصوصــً درچندســال اخیــر شــامل
 1387 /11/1بــه جهــت تحصیــل فرزندانــم در دانشــگاه وام هــای قــرض الحســنه  10میلیــون تومانــی – وام هــای ودیعــه
ســمنان دوســال قبــل از موعدمقــرر بــا تقاضــای شــخصی مســکن  15و 30میلیونــی – وام جعالــه  20میلیونــی – وام اشــتغال
بازنشســته شــده ام و از اســفندماه ســال  94نیــز بــه عنــوان فرزنــدان تــا  50میلیــون  ،وام  5میلیونــی صنــدوق الغدیــر  ،وام 100
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میلیــون تومانــی کمــک هزینــه خریــد مســکن و وام  40و  50میلیونــی جعالــه خریــد کاال و تعمیــر منــزل
 -11شــرکت در جلســات ماهیانــه شــورای هماهنگــی رؤســای کانــون هــای نیروهــای مســلح اســتان و بررســی و پیگیــری رفــع
مشــکالت اعضــاء از کانــال ســاتا اســتان وشــورای هماهنگــی مرکــز
 -12صدور معرفی نامه برای اعضاء وفرزندان جهت اخذ تخفیف ازمراکز آموزشی وگواهی خدمتی و ....
 -13تهیه وتوزیع بلیط استخرهای مختلف بصورت نیم بها بصورت گسترده قبل ازشیوع ویروس کرونا
 -14توزیــع بســته هــای بهداشــتی شــامل ضدعفونــی کننــده دســت وماســک صــورت بــه تعــدادی ازجانبــازان وبازنشســتگان
معــزز بــا همــکاری ســاتا
 -15دریافت و توزیع تعداد  16قبضه سالح شکاری به اعضاء به قید قرعه
 -16سرکشی ودیداربا اعضای محترم همراه با اهداء لوح تقدیر – کارت هدیه وشیرینی با همکاری ساتا
 -17اهــداء بســته هــای معیشــتی شــامل برنــج – روغــن – مــرغ و  ....بــه تعــدادی از بازنشســتگان و مســتعمری بگیــران معســر
بــا هماهنگــی بــا مرکــز آمــوزش پدافندهوایــی ســمنان وتیــپ  158تــکاور شــاهرود
 -18شرکت درمراسم تدفین و ترحیم درگذشتگان وچاپ بنر تسلیت و توجیه خانواده ها در خصوص بیمه عمر
 -19شرکت تعدادی از اعضاء در جلسه ویدئو کنفرانسی دیدار با مقام معظم رهبری
 -20اجــرای مراســم انــس والفــت و اردوهــای یکــروزه قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا بصــورت بســیارمنظم درتمــام کانونهــای
تابعــه اســتان
 -21مشاوره رایگان قضایی به اعضاء توسط کارشناسان قضایی در محل کانون سمنان
 -22درخواست وتعویض کارت شناسایی برای اعضاء
 18 -23مورد کمک مؤمنانه توسط خیرین به معسرین کانون گرمسار با هماهنگی کانون
 3 -24مرحلــه جلســه ویدئوکنفرانســی مدیــران کانــون بازنشســتگان نیروهــای مســلح اســتان بــه اتفــاق مدیــرکل ســاتا اســتان
بــا رئیــس ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح
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وضعیت کانونهای تابعه استان سمنان
کانــون اســتان ســمنان شــامل کانونهــای ســمنان – شــاهرود – دامغــان و گرمســار بــوده کــه
از ایوانکــی در گرمســار تــا میامــی و طــرود در شــاهرود بطــول  400کیلومتــر بــه بازنشســتگان
معــزز آجــا خدمــت رســانی مــی نمایــد.
 -1کانون سمنان
متأســفانه ســاختمان کانــون ســمنان در شــأن وشــخصیت بازنشســتگان آجــا نمــی باشــد
وعلیرغــم اینکــه در مالکیــت کانــون بــوده و دریکــی از بهتریــن نقــاط شــهری واقــع شــده لیکــن
شماره  /194شهریور 1400

7

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

از نظــر مســاحت زمیــن و زیــر بنــا کوچــک بــوده ومســاحت زمیــن  106متــر در دوطبقــه بــه اضافــه زیــر زمیــن تشــکیل شــده
کــه زیرزمیــن وطبقــه دوم در اجــاره دفاتــر بیمــه ایــران والبــرز بــوده وکانــون در طبقــه همکــف واقــع گردیــده وامیــد اســت بــا
مســاعدت امیــر ریاســت محتــرم کانــون مرکــز وهمــت کانــون اســتان ،کانــون فعلــی تخریــب و یــا فروختــه شــده وکانــون جدیــد
بــا معمــاری نویــن ســاخته شــود.
کانون سمنان شامل شهرهای سمنان – سرخه – مهدی شهر وشهمیرزاد و روستاهای اطراف می باشد.
 -2کانون شاهرود (رئیس کانون سرهنگ ب غالمعباس سلیمانی روزبهانی)
کانــون شــاهرود در زمینــی بــه مســاحت  250مترمربــع واگــذاری از لشــکر  58در 3طبقــه درجــوار تیــپ  158هجومــی شــاهرود
مســتقر اســت کــه طبقــه همکــف شــامل  3اتــاق اداری کانــون بــا آشــپزخانه وسرویســهای بهداشــتی ،طبقــه اول شــامل ســالن
ســمینارو نمازخانــه و طبقــه دوم دارای 4ســوئیت  2و 3تختــه مــی باشــد همچنیــن کانــون شــاهرود بــه جهــت موقعیــت
جغرافیایــی ( مابیــن تهــران و مشــهد ) و برخــورداری از آب وهــوای مناســب از جذابیــت گردشــگری وتقاضــا جهــت رزرو مهمانســرا
برخــوردار مــی باشــد.
کانون دوباب مغازه هر یک به متراژ  18متر دارد که در اجاره می باشد.
کانون شاهرود شامل شهرهای شاهرود -بسطام – میامی و روستاهای اطراف می باشد.
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 -3کانون دامغان (رئیس کانون سرهنگ ب ابوالفضل منصوری)
کانــون دامغــان در مالکیــت کانــون آجــا بــوده ودرســال  1388درزمینــی بــه مســاحت  120مترمربــع وزیربنــای  230مترمربــع در
 3طبقــه ســاخته شــده
طبقــه اول محــل اداری کانــون ،طبقــه دوم شــامل  3ســوئیت  2تختــه بــا تجهیــزات الزم بــوده و زیرزمیــن نیــز بــه عنــوان انبــاری
اســتفاده میگردد.
کانون دامغان شامل شهرهای دامغان ،امیریه ،دیباج و کالته و روستاهای اطراف می باشد.
 -4کانون گرمسار (رئیس کانون سروان ب علی گیلوری)
با انتصاب جناب گیلوری به عنوان رئیس کانون در آبانماه سال  1395خدمت رسانی به اعضاء شتاب بیشتری گرفت.
کانون گرمسار درمالکیت کانون آجا بوده و در زمینی به مساحت  520مترمربع درسال  1382ساخته شده
ســاختمان کانــون دریــک طبقــه شــامل دو اتــاق اداری سرویســهای بهداشــتی وآشــپزخانه بــوده کــه اخی ـرًا بــا همــت ریاســت
کانــون دو واحــد ســوئیت  2تختــه نیــز تجهیــز وآمــاده واگــذاری مــی باشــد.
کانون گرمسار شامل شهرهای گرمسار -آرادان -ایوانکی و روستاهای اطراف می باشد.

رابطه کانون با اعضاء
در اجــرای تدابیــر امیرریاســت محتــرم کانــون آجــا مبنــی بــر خرسندســازی اعضــاء محتــرم ،ایــن کانــون اصــل را برخدمــت
صادقانــه همــراه بــا برخــورد ورابطــه صمیمــی بــا مراجعیــن محتــرم قــرارداده وخداونــد ســبحان را شــاکریم کــه پیشکســوتان،
مســتمری بگیــران و وظیفــه بگیــران ایــن کانــون درســطح اســتان همگــی افــرادی فرهیختــه  ،بــا فرهنــگ – قانــع و نجیــب
وایثارگــر مــی باشــند کــه درمــوارد نیــاز همیشــه بــه یــاری کانــون شــتافته انــد کانــون هــای تابعــه اســتان نیــز یکدســت ،منظــم و
بــی حاشــیه درخدمــت اعضــاء محتــرم مــی باشــند کــه ایــن مهــم در دیــدار اســفندماه  97امیــر ســرتیپ علــی محبــی راد ریاســت
محتــرم کانــون مرکــز از کانونهــای اســتان نیــز مشــهود بــود.
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رابطه کانون بامسئولین لشکری وکشوری استان

مســئولین کانــون بــه منظــور حــل مســائل ومشــکالت اعضــاء محتــرم پیوســته و فعاالنــه بــا مســئولین مختلــف لشــکری وکشــوری
درســطح اســتان از قبیــل فرمانــداران  -شــهرداریها  -ائمــه جمعــه ،فرماندهــان لشــکری در ســمنان و شــاهرود ،ارشــد آجــا در اســتان
همچنیــن اســتاندار و معاونیــن مربوطــه  -رئیــس بنیــاد حفــظ آثــار ونشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس ،نماینــدگان محتــرم مجلــس،
رئیــس فروشــگاه اتــکا و  ....درتعامــل بــوده ومــی باشــند .همچنیــن تعامــل بســیارخوبی بیــن کانونهــای ارتــش  -ســپاه  -ناجــا و وزارت
دفــاع و اداره بازنشســتگان نیــروی مســلح وجــود دارد.

نیروهای نظامی (ارتش) مستقر دراستان سمنان
برخــاف بســیاری از اســتانها و شــهرها کــه نیروهــای نظامــی ( ارتــش ) قابــل توجهــی مســتقر ویگانهــای یادشــده صاحــب زمینهــا و
امــاک زیــادی بــوده کــه غالبــً مقــداری زمیــن بــه کانونهــای آجــا واگــذار کــرده انــد متأســفانه در مرکــز اســتان ســمنان بجــز مرکــز
آمــوزش ومیــدان تیــر پدافنــد هوایــی کــه در  50کیلومتــری شــهر مســتقر مــی باشــد نیــروی دیگــری وجــود نــدارد – همچنیــن
قــرارگاه عملیاتــی لشــکر  58تــکاور وتیــپ  158هجومــی شــاهرود در شــهر شــاهرود مســتقر کــه از هیــچ کمکــی بــه کانــون دریــغ
نورزیــده انــد در اینجــا جــادارد از فرماندهــان محتــرم قدیــم و جدیــد ق ع ل  58تــکاور و تیــپ  158هجومــی  ،همچنیــن از
فرماندهــان محتــرم جدیــد و قدیــم مرکــز آمــوزش ومیــدان تیــر پدافنــد هوایــی و فرماندهــی محتــرم حفاظــت و اطالعــات منطقــه
بــه جهــت تعامــل بــا ایــن کانــون نهایــت قدردانــی و تشــکر را داشــته باشــم.

سخ

ن آرخ

خداونــد را شــاکرم کــه در ایــن برهــه از زمــان ،مدیــری دلســوز ،توانمنــد والیــق همچــون امیــر ســرتیپ علــی محبــی راد در رأس
کانــون و در کنــار فرماندهــی ســرافراز ارتــش امیــر سرلشــکر ســید عبدالرحیــم موســوی قــرار گرفتــه تــا بــا اتخــاذ تدابیــر ارزنــده و
پیگیــری مســتمر وشــرکت در کمیســیونهای مختلــف مجلــس شــورای اســامی وســازمان برنامــه وبودجــه دغدغــه هــای معیشــتی
ً
خصوصــآ همســان ســازی حقوقهــا را بعــد ازســالها انتظــار بــه نتیجــه رســانده و موجــب مســرت و رضایتمنــدی
پیشکســوتان
پیشکســوتان گردیــده تــا غــرور ومنزلــت اجتماعــی از دســت رفتــه را مجــددًا بازیابنــد .ازایــن رو برخــود واجــب مــی دانیــم بــا تمــام
تــوان در جهــت ارتقــاء منویــات فرماندهــی محتــرم کل آجــا و امیــر ریاســت محتــرم کانــون همــواره خدمــت رســانی بــه اعضــاء
کانــون خصوصــً توصیــه ایشــان کــه مــی فرماینــد « :هیــچ بازنشســته ای نبایــد ناامیــد ودســت خالــی از کانــون خــارج شــود» را
مدنظــر داشــته و ســرلوحه کار خــود قــرارداده و از هیــچ کوششــی در ایــن مســیر کوتاهــی نخواهیــم کــرد .جــا دارد از حمایتهــای بــی
دریــغ قائــم مقــام محتــرم کانــون امیــر ســرتیپ ضرغــام ایرانمهــر ،و معاونتهــای محتــرم کانــون مرکــز کــه همــواره راهنمــا ونهایــت
همدلــی را بــا ایــن کانــون داشــته انــد و همچنیــن ســردبیر محتــرم و دســت انــدرکاران پرتــاش نشــریه وزیــن شایســتگان نیــز تشــکر
و قدردانــی نمائیــم.
همچنیــن از جنــاب ســرهنگ هوشــنگ شــکوهی نماینــده اســتان در مجمــع و بســیاری از پیشکســوتان کــه در اجــرای برنامــه هــای
کانــون همــواره در کنــار مســئولین کانــون بــوده و از هیــچ گونــه کمــک عملــی و فکــری بــه کانــون دریــغ ننمــوده انــد تقدیــر وتشــکر
مــی نمایــم.
وٱلس َل ُم َعلَ ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة َّٰ
ٱللِ َوبَ َر َكاتُ ُه
َّ
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ریشه رد رمداب

نوشته :ستوانیکم بازنشسته نزاجا علیرضا شریفی پور

پیشکســوت ارجمنــد ســتوانیکم بازنشســته علیرضــا شــریفی پــور در ســال
 1342در شــهر کرمانشــاه بدنیــا آمــد وی در ســال  1360پــس از اخــذ مــدرک
ســوم راهنمایــی (ســیکل) بــه اســتخدام نیــروی زمینــی ارتــش درآمدنــد و بعــد
از نیــل بــه درجــه گروهبــان دومــی در گــردان  495مخابــرات لشــکر زرهــی
کرمانشــاه مشــغول بــه خدمــت شــدند و پــس از  145مــاه ســابقه خدمــت در
مناطــق جنگــی بــه پــادگان ترابــری نزاجــا منتقــل و در ســال  1390بــه افتخــار
بازنشســتگی نائــل گردیدنــد.
مشــارالیه در زمــان خدمــت عالقــه وافــری بــه نویســندگی داشــتند کــه بــه علــت
عــدم آشــنایی بــا مراحــل چــاپ و انتشــار کتــاب ،موفقیتــی در چــاپ نوشــته
هایشــان نیافتنــد .تــا اینکــه در ســال  1393یکــی از آثــار ایشــان بــه نــام «ریشــه
در مــرداب» مــورد توجــه «مرکــز مطالعــات راهبــردی نهاجــا» قــرار گرفــت و بــه
چــاپ رســید و بــه همیــن دلیــل از دی مــاه ســال  1395از ســوی ایــن نهــاد
نظامــی دعــوت بــه همــکاری شــده و در زمینــه نویســندگی و ویراســتاری ادبــی
و تخصصــی مشــغول فعالیــت گردیدنــد و ایــن همــکاری بــا نیــروی هوایــی تــا
اســفند مــاه  1397ادامــه یافــت کــه حاصــل آن ویراســتاری و نویســندگی بیــش
از  120عنــوان کتــاب مــی باشــد کــه رکــوردی بیســابقه در دنیــای ادبیــات بیــن
المللــی محســوب مــی گــردد.
از دیگــر آثــار نویســنده «عرصــه ســیمرغ» و «قــدرت نمایــی در آســمان» و در
حــوزه جوانــان کتابهــای «انتخــاب سرنوشــت» و «مــن فانتــوم هســتم» در حــال
نهایــی شــدن جهــت چــاپ هســتند چندیــن اثــر نیــز در حــوزه نوجوانــان دارد
کــه در مراحــل نهایــی چــاپ مــی باشــند.
شــرح مختصــری از کتــاب :داســتان ریشــه در مــرداب ،روایتگــر حــوادث و
رویدادهایــی اســت کــه نویســنده آن در هشــت ســال دفــاع مقــدس از زبــان
نظامیــان بعثــی عــراق در مــدت اســارت و یــا هنــگام پناهندگــی آنــان در ایــران
شــنیده و بــا الهــام از آنهــا داســتان خیالــی بنــام ریشــه در مــرداب را بــه نــگارش
در آورده اســت .نگارنــده بــا مهــارت و چیــره دســتی خاصــی ،جنــگ را بــه گونــه
ای از زبــان دشــمن روایــت مــی کنــد کــه هــر خواننــدهای در وهلــه نخســت
پــی بــه داســتانی بــودن موضــوع نمــی بــرد و بــا تصویــر ســازی ،صــور خیــال و
زیبایــی کالم نویســنده ،همــه شــخصیتها و حــوادث داســتان را حقیقــی مــی
پنــدارد و عینــً منطبــق بــا واقعیــت هــای جنــگ در ارتــش بعــث عــراق بــه
تصویــر مــی کشــد.
نویســنده مــی خواهــد بــا انتخــاب نــام ریشــه در مــرداب ،پــوچ گرایــی و بــی
محتوایــی تفکــر حــزب بعــث عــراق و در راس آن صــدام حســین رئیــس جمهــور
معــدوم شــده عــراق را در احیــای تفکــر برتــری نــژادی و رهبــری عــرب هــا
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نشــان دهــد .بــی تردیــد بــا خوانــدن داســتان
ریشــه در مــرداب پــی بــه بــی ریشــه ای و
بــی هویتــی افــرادی مــی بریــم کــه بــا وجــود
هویــت اصیــل اســامی بــه فطــرت واقعــی
انســانی خــود پشــت کــرده و بــه پوچــی و از
خــود بیگانگــی رســیده انــد ،کســانی که ریشــه
در خــاک ندارنــد و در مــرداب ریشــه دوانیــده
انــد .بــی تردیــد خوانــدن اینگونــه نوشــته هــا
خالــی از لطــف نیســت.
کتــاب فــوق در ســال  1395در مرکــز مطالعات
راهبــردی نهاجــا بــه چــاپ رســیده و در حــال
حاضــر در فروشــگاه کتــاب نیــروی هوایــی
واقــع در ســتاد نهاجــا قابــل تهیــه مــی باشــد.
نشــریه شایســتگان :بــرای ایــن پیشکســوت
گرانقــدر و فــداکار و پرتــاش ،از درگاه خداونــد
باریتعالــی ســامتی ،بهــروزی و پیشــرفت در
تمامــی مراحــل زندگــی را آرزومنــد اســت.

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

شایستگان

پیشکسوت ورزشی
سرگرد بازنشسته فرهاد نقیپور چونقرالو
ســرگرد بازنشســته فرهــاد نقیپــور در ســال  1337در یکــی از خانوادههــای
متوســط در شهرســتان ارومیــه بــه دنیــا آمدنــد و تحصیــات ابتدایــی و دوره
دبیرســتان در رشــته ادبــی را در ارومیــه بــه پایــان رســانیده و پــس از خاتمــه
تحصیــات در ســال  1356وارد دانشــکده خلبانــی نیــروی هوایــی گردیدنــد و
در پایگاههــای دهــم و دوم شــکاری انجــام وظیفــه نمــوده و پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی و لغــو قراردادهــای نظامــی از رســته خلبانــی بــه رســته اداری
تغییــر رســته داده و در ســال  1374بــا درخواســت شــخصی بازنشســته شــدند.
نامبــرده از همــان دوران دانــش آمــوزی در رشــته هــای مختلــف ورزشــی
فعالیــت داشــته و در بــدو اســتخدام در نیــروی هوایــی جــزو نفــرات منتخــب
تیــم فوتبــال یــگان مربوطــه بودنــد  ...ایشــان رشــته کشــتی را نیــز در کنــار
فعالیتهــای ورزشــی در ســطح ارتــش تــا ســال  1370ادامــه داده تااینکــه
وارد عرصــه مربیگــری در رشــته کشــتی گردیــده و بــه مــدت  10ســال
مربیگــری در رده هــای نونهــاالن ،نوجوانــان و جوانــان پایــه را ســپری نمــوده
و از ســال  1380در مســابقات کشــتی قهرمــان پیشکســوتان حضــور پیــدا
کردنــد و بــا هزینــه شــخصی در ســال  1388در مســابقات جهانــی کشــتی
پیشکســوتان در آنــکارا ترکیــه شــرکت نمودنــد کــه موفــق بــه کســب مقــام
ســوم جهانــی گردیدنــد.
از جمله احکام قهرمانی این پیشکسوت گرانقدر:

مقــام ســومی کشــوری
 -10ســال  1395شــرکت در مســابقات کشــتی فرنگــی
پیشکســوتان تهــران بــا کســب مقــام دومــی کشــوری
 -11ســال  1396شــرکت در مســابقات کشــتی آزاد
پیشکســوتان تهــران بــا کســب مقــام ســومی کشــوری
 -12ســال  1397شــرکت در مســابقات کشــتی آزاد
پیشکســوتان تهــران بــا کســب مقــام ســومی کشــوری

نشــریه شایســتگان :بــرای ایــن پیشکســوت ارجمند
و پرتــاش کــه در زمینــه ورزش یادگارهــای پــر
ارزشــی برجــای گذاردنــد از درگاه باریتعالــی توفیــق
روز افــزون و ســامتی و موفقیــت آرزومندســت.

-1ســال  1386شــرکت در مســابقات کشــتی آزاد پیشکســوتان تهــران بــا کســب
مقــام ســوم کشــوری
 -2ســال  1387شــرکت در مســابقات کشــتی فرنگــی پیشکســوتان تهــران بــا کســب
مقــام دومــی کشــوری
 -3ســال  1388شــرکت در مســابقات کشــتی آزاد پیشکســوتان بابلســر بــا کســب
مقــام دومــی کشــوری
-4ســال  1388شــرکت در مســابقات کشــتی آزاد پیشکســوتان ترکیــه (آنــکارا) بــا
کســب مقــام ســومی جهانــی
 -5ســال  1389شــرکت در مســابقات کشــتی فرنگــی پیشکســوتان مشــهد بــا کســب
مقام ســومی کشــوری
 -6ســال  1390شــرکت در مســابقات کشــتی آزاد پیشکســوتان تهــران بــا کســب
مقــام دومــی کشــوری
 -7ســال  1391شــرکت در مســابقات کشــتی فرنگــی پیشکســوتان کردســتان
(ســنندج) بــا کســب مقــام ســوم کشــوری
-8ســال 1393شــرکت در مســابقات کشــتی فرنگــی پیشکســوتان تهــران بــا کســب
مقــام ســومی کشــوری
 -9ســال 1394شــرکت در مســابقات کشــتی آزاد پیشکســوتان لرســتان بــا کســب
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با بچههایی که دیگران را میزنند چهطور رفتار کنیم؟
اگــر بگوییــم کــودک درســت ماننــد یــک طوطــی؛ حتــی گاهــی بــدون اینکــه قصــد و
منظــوری داشــته باشــد از رفتــار و گفتــار والدیــن تقلیــد میکنــد ،ســخن اشــتباهی
نگفتهایــم.
رفتارهایــی شــبیه و یــا خــود عمــل کتــک زدن ،ممکــن اســت از ســن دوســالگی
در کــودکان بــروز کنــد .ولــی شــکل آزار دهنــده و نامناســب آن در حوالــی
۴ســالگی در برخــی کــودکان بــروز میکنــد .وقتــی کــودک ایــن قــدرت را
دارد تــا ضربــات نســبتا ســنگینی بزنــد و از ایــن قــدرت بــرای تخلیــه خشــم
خــود نســبت بــه دیگــران اســتفاده کنــد.
در پــی ضربــه و کتــک زدن بــه دیگــران ممکــن اســت پرتــاب اشــیاء و یــا حتــی آســیب زدن بــه خــود ،مثــل
کشــیدن موهــا هــم باشــد .همــه ایــن رفتارهــا نشــان از ایــن دارد کــه کــودک مــا بــرای تخلیــه خشــم و مواجهــه بــا
عصبانیــت خــود آمــوزش اشــتباه دیــده اســت .در ایــن ســن بــرای اصــاح رفتــار کــودک هنــوز دیــر نیســت .پــس
اگــر ایــن مشــکل را بــا کــودک خــود داریــد؛ ایــن مطلــب مهارتــی را از دســت ندهیــد.

اجتماعی

کودکان همان طوطی مقلد هستند
در مواجهــه بــا کتــک زدن کــودک بــه بزرگترهــا اغلــب والدیــن اظهــار میکننــد کــه « :در خانــه مــا کســی از ایــن کارهــا
نمیکنــد» و «نمیدانــم از کــی یــاد گرفتــه اســت!» بلــه ،احتمــاال در خانــه شــما اعضــای خانــواده مرتــب در حــال کتــک زدن
یکدیگــر نیســتند .امــا مجموعـهای از رفتارهایــی کــه در آن در مقابــل چشــم کــودک ،عصبانیــت خــود را بــا ضربــه زدن بــه دیگــران
و حتــی اشــیاء تخلیــه کــرده باشــید ،بــرای یــاد گرفتــن ایــن رفتــار و تعمیــم آن بــه موقعیتهــای مشــابه توســط کــودکان
کافیســت.
موقعیتــی را تصــور کنیــد کــه هنــگام غــذا خــوردن بــا همســرتان مشــغول صحبــت هســتید .همســرتان امــروز در محــل
کار روز خوبــی نداشــته اســت و در حــال صحبــت از همــکاری اســت کــه بــا او بگومگــو داشــته اســت .او ناگهــان
در حیــن گفتــن جملــه « :واقعــا اعصابــم از دســتش خــرده» لیــوان کنــار دســتش را بلنــد کــرده و بــا یــک ضربــه
نســبتا آرام ،روی زمیــن میکوبــد .بــرای مــا بزرگترهــا ایــن یــک تخلیــه خشــم عــادی اســت کــه مخاطــب آن
هــم کســی خــارج از خانــه بــوده اســت ،پــس نیــاز نیســت بــه آن واکنشــی نشــان بدهیــم .امــا کــودک ۴ســاله و
یــا بزرگتــر شــما در همــان لحظــه ایــن صحنــه را بــه عنــوان موقعیتــی کــه میتوانــد بــا آن میــزان عصبانیتــش
را نشــان بدهــد ،ضبــط کــرده اســت .درک ماجــرا بــرای او چنیــن اســت« :وقتــی از کســی عصبانــی هســتم
میتوانــم اشــیاء را بــه زمیــن بکوبــم»

موقعیتهایی که در آن الگوی بچهها هستیم
بیاییــد یــک موقعیــت دیگــر را هــم بــا هــم تصــور کنیــم .شــما در حــال پوشــاندن لبــاس
بــه فرزنــد خــود هســتید و کمــی هــم عجلــه داریــد .امــا شــیطنت کودکتــان گل کــرده
اســت و مــدام از دســتتان درمــیرود .در نهایــت شــما عصبانــی میشــوید .امــا چــون
میدانیــد طــرف مقابلتــان کــودک اســت تصمیــم میگیریــد عصبانیــت خــود را بــا یــک
تنبیــه کوچــک نشــان بدهیــد .مثــا دســت کــودک را میگیریــد و آرام بــه پشــت دســت
او ضربــه میزنیــد .در ایــن حیــن اخــم هــم کردهایــد .شــما تصــور میکنیــد کــه بــا یــک
12

شماره  /194شهریور 1400

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

تنبیــه بیضــرر کــودک را متوجــه اشــتباهش کردهایــد .امــا پیــام ایــن کار بــرای بچــه شــما ایــن اســت « :مامــان عصبانــی شــد و
مــن را زد» پــس از ایــن بــه بعــد توقــع داشــته باشــید کــه کــودک شــما هــم موقــع عصبانیــت اقــدام بــه زدن دیگــران کنــد .و از
آنجایــی کــه او بــه انــدازه شــما توانایــی تشــخیص ایــن را نــدارد کــه بایــد میــزان عصبانیــت و ضربــه دســتش را کنتــرل کنــد پــس
تعجبــی نــدارد کــه اگــر یــک بــاره و بــه خاطــر عصبانــی بــودن ،بــه صــورت یــک فــرد غریبــه و بزرگتــر از خــودش هــم ســیلی بزنــد.

تکنیک تنفس عمیق
در حیــن اینکــه الگــوی رفتــاری خــود را در قبــال کــودک تصحیــح میکنیــم بایــد راههــای تخلیــه خشــم را هــم بــه او بیاموزیــم.
بــه هرحــال نبایــد حتــی از کــودک ۴ســاله هــم توقــع داشــت کــه هیچوقــت عصبانــی نشــود .عصبانیــت یــک واکنــش طبیعــی در
برابــر ناکامــی و رنــج در هــر ســنی اســت .روشهــای تخلیــه خشــم بــرای کــودکان بســیار متفــاوت اســت .از تحــرکات جســمی و
بــازی کــه باعــث تخلیــه انــرژی میشــود گرفتــه تــا راهکارهایــی در لحظــه .راهکارهــای در لحظــه مثــل اینکــه از کــودک بخواهیــم
بــه جــای ضربــه زدن بــه بقیــه بــه یــک بالشــت ضربــه بزنــد .البتــه ایــن کار نبایــد بــه صــورت یــک رویــه دربیایــد .کــودک بایــد بــه
مــرور یــاد بگیــرد کــه بایــد عصبانیــت خــود را کنتــرل کنــد و خشــم خــود را حتــی روی اشــیاء هــم خالــی نکنــد.
راهــکار موثــر دیگــر اینکــه یــک شــمع آمــاده کنیــم و از کــودک در موقــع عصبانیــت بخواهیــم ،بــرای فــوت کــردن شــمع نفســش
را از راه بینــی جمــع کنــد .ایــن کار در واقــع آمــوزش تنفــس عمیــق اســت کــه شــاید نتوانیــم بــه غیــر از ایــن مدلســازیها نحــوه
صحیــح آن را بــه کــودک آمــوزش بدهیــم .کشــیدن نفــس عمیــق و خــوردن یــک لیــوان آب تاثیرمهمــی در از بیــن رفتــن فضــای
عصبــی کــودک دارد.

حرف زدن را جدی بگیریم
کودکانــی کــه دربــاره احساســات خــود صحبــت میکننــد روان بســیار ســالمی دارنــد .کــودک حتــی ممکــن اســت اســم دقیــق
احســاس خــود را بلــد نباشــد امــا میتوانــد آن را توصیــف کنــد و دربــارهاش صحبــت کنــد .در مواقــع عصبانیــت بعــد از منحــرف
کــردن کــودک از ضربــه زدن بــه خــود یــا دیگــران روبـهروی او بنشــینید و از او بخواهیــد دربــاره احساســش در آن لحظــه بــا شــما
صحبــت کنــد .ایــن کار هــم یــک تخلیــه روانــی اســت و هــم از ایــن جهــت بــه شــما کمــک میکنــد تــا مــواردی کــه کودکتــان را
آزار میدهــد و احیانــا از چشــم شــما پنهــان اســت را متوجــه بشــوید.
بــه عنــوان مثــال وقتــی بــا کودکتــان صحبــت میکنیــد ممکــن اســت بــرای اولیــن بــار بشــنوید کــه « :آخــه تــو و بابــا همــش
بــا هــم حــرف میزنیــد» ایــن یــک جملــه ســاده نشــان میدهــد کــه کودکتــان از مــورد توجــه قــرار نگرفتــن ناراضــی اســت .او
دوســت دارد مخاطــب یــا در جریــان صحبتهــای والدینــش باشــد ،امــا والدیــن بــا تصــور اینکــه او مشــغول کار دیگــری
اســت ســرگرم صحبــت خــود شــدهاند .کــودک از ایــن بیتوجهــی دچــار خشــم و عصبانیــت شــده و بــه عنــوان
مثــال ایــن خشــم چنــد دقیقــه یــا حتــی ســاعاتی دیگــر بــر ســر یــک جریــان دیگــر بــروز پیــدا کــرده
ا ست .
پــس از االن بــه بعــد بایــد بدانیــد کــه وقتــی را هــم بــرای صحبــت و توجــه بــه کودکتــان در نظــر
بگیریــد.

جدی باشید و نادرستی کار را گوشزد کنید
درســت اســت کــه بــرای اصــاح رفتارهــای نامناســب کــودکان بایــد از در صلــح و دوســتی وارد
شــد .امــا تعییــن مــرز و شناســاندن قوانینــی کــه کار درســت را از نادرســت تفکیــک میکننــد هــم
اهمیــت دارد .کــودک بایــد بدانــد کــه ضربــه و کتــک زدن بــه دیگــران و اشــیاء کار نادرســتی اســت.
پــس در هنــگام بــروز ایــن رفتارهــا جــدی باشــید و قبــل از همــه چیــز بــه او یــادآوری کنیــد کــه کارش
اشــتباه و نادرســت اســت
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شایستگان
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طرز برخورد با افرادی که به شما کم

محلی و یا شما را تحقیر می کنند

اشــاره  :واکنــش نشــان دادن در مقابــل
افــرادی کــه شــما را تحقیــر و خــوار کــرده
و ارزشهـایتـــان را زیــر ســؤال میبرنــد،
قــدری دشــوار و دردنــاک اســت .گاهــی اوقــات
زخمهایــی کــه اینگونــه افــراد بــه شــما وارد
مــی آورنــد ،ممکــن اســت تــا ابــد باقــی بمانــد.

اجتماعی
14

بایــد توجــه داشــته باشــید کــه افــرادی کــه شــما را
تحقیــر مــی کننــد و قصــد آســیب رســاندن بــه شــما
را دارنــد ،در درجــه اول بایــد خودشــان را بیازارنــد
تــا بتواننــد شــما را آزرده کننــد.
بایــد بدانیــد کــه یــک انســان کامــروا ،موفــق ،و بــا
اعتمــاد بــه نفــس هیــچ نیــازی بــه تحقیــر دیگــران
نــدارد .شــاید ایــن افــراد از دیگــران انتقادهــای
ســازنده ای داشــته باشــند ،امــا هیــچ گاه آنهــا را
تحقیــر نمــی کننــد .برخــی از افــراد بــه طــور کلــی
نظــر منفــی نســبت بــه دیگــران دارنــد چــون:
– بــه دلیــل کمبودهایــی کــه احســاس مــی کننــد
دوســت دارنــد خودشــان را قدرتمنــد تــر از ســایرین
جلــوه بدهنــد تــا بــه ایــن طریــق بــر تزلــزل
شــخصیتی خــود غلبــه کننــد.
– قبـ ً
ا کســی آنهــا را آزرده ســاخته و چــون توانایــی
مقابلــه بــا آن را نداشــتند ،بــا تحقیــر دیگــران ســعی
مــی کننــد از موقعیــت فعلــی خــود دفــاع کنــد.
افــرادی کــه بــه شــدت شــما را تحقیــر مــی کننــد
بــا ایــن کار فقــط ناراحتــی ،عــدم موفقیــت ،و بــی
هدفــی خــود را در زندگــی بــه نمایــش مــی گذارنــد
و ایــن مشــکل آنهاســت نــه شــما .دانســتن ایــن
مطلــب بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه راحــت تــر
بتوانیــد در کنــار آنهــا بــه زندگــی عــادی خــود
ادامــه دهیــد و حــرف هایشــان را نشــنیده بگیریــد.
اگــر بدانیــد کــه مشــکل از طــرف مقابــل اســت
نــه شــما ...،آنــگاه مــی توانیــد منطقــی بــا مســائل
برخــورد کنیــد و حــرف هــا و کنایــه هــای آنهــا،
شــما را آزرده نخواهــد کــرد.
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شــاید فــردی کــه دارای چنیــن خصوصیاتــی اســت ،یکــی از نزدیــکان شــما
باشــد و برایتــان ســخت باشــد کــه بخواهیــد از نظــر عاطفــی خودتــان را
از او جــدا کنیــد .هیــچ نیــازی بــه ایــن کار نیســت ،فقــط ســعی کنیــد در
بحــث هایــی کــه او راه مــی انــدازد ،شــرکت نکــرده و خودتــان را کنــار
بکشــید .قصــد او ایــن اســت کــه کاری کنــد تــا شــما احســاس بدی نســبت
بــه خودتــان پیــدا کنیــد .ایــن وظیفــه شماســت کــه بــه آنهــا اجــازه انجــام
چنیــن کاری را ندهیــد.
زمانیکــه اینگونــه افــراد بــه شــما حرفــی مــی زننــد ،در پاســخ بــه آنهــا،
جــواب هــای بــی شــماری بــه ذهــن شــما خطــور مــی کنــد .اگــر چنیــن
کاری را انجــام دهیــد ،در واقــع خودتــان را بــا آن فــرد هــم شــان ســاختهاید
و ایــن دقیقــً همــان چیــزی اســت کــه آنهــا انتظــارش را مــی کشــند .آنهــا
مــی خواهنــد شــما را عصبانــی کننــد تــا برخــورد شــدیدی از خــود نشــان
دهیــد ،آنهــا میخواهنــد شــما احســاس بــدی نســبت بــه خودتــان پیــدا
کنیــد و قصدشــان تنهــا آزار دادن و آســیب رســاندن اســت .شــما بــا جــواب
دادن بــه آنهــا در حقیقــت وارد بــازی ســاختگی شــان میشــوید ،و در نهایــت
خودتــان را آزار داده ایــد .ممکــن اســت بعـدًا بــه خاطــر حــرف هایــی کــه
در عصبانیــت از دهانتــان خــارج شــده پشــیمان شــوید .خــوب در زمــان
بــروز چنیــن حالتــی چــه کاری مــی تــوان انجــام داد؟
بهتر است یکی از موارد زیر را امتحان کنید:
زمانیکــه احســاس مــی کنیــد فــردی بــا حالــت تهاجمــی بــا شــما برخــورد
مــی کنــد مــی توانیــد بگوییــد“ :ازشــما ممنونــم امــا فکــر مــی کنــم بهتــر
اســت توصیــه هایتــان را بــرای خودتــان نگــه داریــد”
و یــا“ :خیلــی ســخاوتمند مــی باشــید مــن نیــازی بــه توصیــه هــای شــما
نــدارم”
همــه ایــن مســائل بــه دلیــل خشــم و نفرتــی کــه در آنهــا وجــود دارد،
بوجــود مــی آیــد ،پــس شــما هــم مجبــور نیســتید کــه بــار مســئولیت
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زندگــی آنهــا را بــه دوش بکشــید .شــاید آنهــا بخواهنــد کــه
از خشــم و نفــرت خــود بــه شــما ســهمی بدهنــد ،امــا ایــن
“هدیــه” ای اســت کــه شــما واقعــً نیــازی بــه آن نداریــد.
اگــر بــه توصیــه هــای آنهــا گــوش کنیــد و هدیــه هــای
مسمومشــان را قبــول کنیــد ،بــا ایــن کار ،خشــم و عصبانیــت
آنهــا را بــه بــه درون خــود راه داده ایــد .بــه خودتــان اجــازه
انجــام چنیــن کاری را ندهیــد .شــما هیــچ نیــازی بــه ایــن هدایــا
نداریــد ،از کنــار آنهــا عبــور کنیــد.

از پیشنهادت ممنونم
یکــی دیگــر از واکنــش هــای مناســبی کــه در مقابــل ایــن
افــراد مــی توانیــد از خــود بــروز دهیــد ایــن اســت کــه بــه آنهــا
بگوییــد“ :از پیشــنهادت ممنونــم” و بعــد هــم بــه ادامــه کار
خــود بپردازیــد .بــا بیــان ایــن عبــارت شــما در حقیقــت بــه
بحــث پایــان مــی دهیــد .آنهــا منتظــر هســتند کــه شــما از
خــود عکــس العمــل نشــان دهیــد و زمانیکــه ایــن کار را انجــام
نمــی دهیــد ،دیگــر چیــزی بــرای گفتــن نخواهنــد داشــت.
اجازه دهید بداند که چه احساسی دارید.
اگــر بــه فکــر تالفــی کــردن باشــید ،خودتــان را بــی ارزش
میکنیــد .بایــد خیلــی رو راســت بــه او بگوییــد کــه نظــرش
شــما را آزرده ســاخته .البتــه بایــد ایــن کار را در نهایــت آرامــش
انجــام دهیــد ،بــه عنــوان مثــال“ :زمانیکــه بــه نظریــات مــن
بــی توجهــی مــی کنــی و آنهــا را نمیپذیــری ،واقعــً ناراحــت
میشــوم ”.فقــط بــه آرامــی بیــان کنیــد و منتظــر واکنــش آنهــا
بشــوید .بهتــر اســت ایــن کار را زمانــی انجــام دهیــد کــه تــک
بــه تــک بــا فــرد مقابــل تنهــا مــی شــوید ،ایــن امــکان وجــود
دارد کــه آنهــا خودشــان هــم متوجــه نباشــند کــه در حــال آزار
و اذیــت شــما هســتند.
اگــر چنیــن بحثــی در محیــط کار پیــش آمــد ،مــی توانیــد ادامه
بحــث را بــه زمــان دیگــری موکــول کنیــد ،بــه عنــوان مثــال
اگــر یکــی از همکارانتــان بــه شــما گفــت“ :مــن احســاس مــی
کنــم تــو نســبت بــه مســائل مختلــف بیــش از انــدازه حســاس
هســتی” بــه او بگوییــد“ :ترجیــح مــی دهــم روی مســائل کاری
تمرکــز کنیــم” و یــا “اآلن مســائل مهمتــری بــرای انجــام دادن
وجــود دارد ،بهتــر اســت بــه مســائل کاری توجــه کنیــم و مــوارد
شــخصی را بگذاریــم بــرای بعــد”
بــا ایــن کار ،آنهــا را متوجــه مــی کنیــد کــه هــم از نظرشــان
خوشــتان نیامــده و هــم کامــ ً
ا حرفــه ای بــا آنهــا برخــورد
کرد هایــد.

شایستگان
ســایر نکاتــی کــه در ایــن زمینــه بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید
بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

شما نیاز به تایید دیگران ندارید
گاهــی اوقــات نظــر دیگــران بــه ایــن دلیــل شــما را آزرده مــی
ســازد کــه از آنهــا انتظــار تاییــد  %۱۰۰داشــته ایــد ،امــا نظــر
آنهــا بــر خــاف انتظــار شــما از آب در مــی آیــد .شــاید پیشــنهاد
آنهــا زیــاد هــم بــد نباشــد ،امــا در نظــر شــما بــد جلــوه کنــد،
بــه عنــوان مثــال اگــر سرپرســت بخــش بــه شــما بگویــد“ :کارت
واقعــً عالــی بــود ،امــا آیــا میتوانــی پاراگــراف آخــر را اصــاح
کنــی تــا کارت قــوی تــر شــود؟” ممکــن اســت ناراحــت شــوید،
و بــه ایــن دلیــل کــه توقــع شــنیدن چنیــن اظهــار نظــری را
نداشــتید ،قســمت اول آنــرا هــم نمــی شــنوید ،و فقــط متوجــه
بخــش انتقــادی آن مــی شــوید.
اگــر ایــن نــوع اظهــار نظرهــا را به عنــوان نوعــی توهیــن و تحقیر
در نظــر نگیریــد ،آنوقــت میتوانیــد ایــن نظریــه را بــه عنــوان
فرصتــی بــرای پیشــبرد توانایــی هــای خــود بــه کار بندیــد.

نسبت به تحقیرهای زیرکانه هشیار باشید
زمانیکــه صبــر مــی کنیــد و بــه پیغــام هایــی که بــه طــور روزانه
دریافــت مــی کنیــد مــی اندیشــید ،بــه ایــن نتیجــه میرســید
کــه خیلــی بیشــتر از آن چیــزی کــه تصــور مــی کــرده ایــد در
معــرض انتقــاد و اهانــت قــرار گرفتــه ایــد .دلیلــش هــم ایــن
اســت کــه دنیــا پــر اســت از انســان هایــی کــه قصــد تحقیــر
دیگــران را دارنــد .هــر جایــی کــه مــی رویــد ،بــه هــر کجــا کــه
نــگاه مــی کنیــد ،هــر چیــزی کــه در روزنامــه میخوانیــد و یــا
در تلویزیــون تماشــا مــی کنیــد ،و حتــی تبلیغاتــی کــه مشــاهده
مــی کنیــد ،همــه و همــه قصــد دارنــد بــه شــما بگوینــد کــه
تــا زمانیکــه از محصــوالت آنهــا اســتفاده نکنیــد ،طــرز خاصــی
لبــاس نپوشــید ،مطالعــات خاصــی نداشــته باشــید ،طــرز
خاصــی راه نرویــد ،بــه انــدازه کافــی خــوب نیســتید .آنهــا بــه
طــور ماهرانــهای عــزت نفــس و ارزش شــخصی شــما را زیــر
ســؤال مــی برنــد.
هیــچ کــس دوســت نــدارد مــورد انتقــاد قــرار بگیــرد؛ بــه همیــن
دلیــل اگــر مــی خواهیــد ســالم زندگــی کنیــد و از عــزت نفــس
برخــوردار باشــید ،بایــد ایــن پیغــام هــای منفــی کــه از ســایرین
در مــورد شــخصیتتان مــی شــنوید را نادیــده بگیریــد.
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ورزش های مفید و مضر برای
قلب را بشناسید
بیمــاران قلبیعروقــی شــرایطی دارنــد کــه حتمــا قبــل از انجــام
ســادهترین ورزشهــا بایــد بــا پزشکشــان مشــورت کننــد .بــرای
بعضــی از بیمــاران قلبــی اصــا فعالیتهــای ورزشــی توصیــه
نمیشــود .گروهــی از آنهــا هــم بایــد فعالیتهــای بســیار
محــدودی داشــته باشــند .فعالیــت ورزشــیای کــه بــرای بیمــار توصیــه میشــود هــم بایــد بــا توجــه بــه
نــوع بیمــاری قلبــی او باشــد .نخســت بایــد بدانیــم بیمــار مبتــا بــه عارضــه قلبــی در چــه وضعیتــی قــرار دارد
و بیمــاری تــا چــه میــزان پیــش رفتــه و براســاس آن نــوع فعالیــت ورزشــی و میــزان ورزش را مشــخص کنیــم.

دانستنی ها

طیــف وســیعی از بیمــاران قلبــی هســتند کــه بیماریشــان چنــدان جــدی نیســت و منــع ورزشــی ندارنــد .بیمارانــی کــه فشــار
خــون کنترلشــده دارنــد بــه بیماریهــای دریچـهای خفیــف مبتــا هســتند ،ســابقه عمــل جراحــی قلــب بــاز یــا آنژیوپالســتی
دارنــد ،تنگــی عــروق کرونــر دارنــد و بــه اختاللهــای ریتــم قلبــی خوشخیــم مبتــا هســتند جــزء ایــن گروهانــد .چنیــن
بیمارانــی بــا ورزشهــای معمــول و ورزشهــای تفریحــی مشــکلی پیــدا نمیکننــد ولــی در بیماریهــای قلبــی پیشــرفته بایــد
فعالیــت ورزشــی محــدود و تحــتنظــارت پزشــک معالــج باشــد .در بیمــاران بــا مشــکل قلبــی حتمــا بایــد پایــش و بــرآوردی از
وضعیــت قلــب قبــل از اقــدام بــه ورزش بــه دســت آیــد.

اگر مبتال به بیماری قلبی هستید ،سراغ ورزش حرفهای نروید
در انجــام ورزشهــای حرفـهای و رقابتــی بایــد شــرایط دیگــری را در نظــر گرفــت
حتــی در صورتــی کــه فــرد ســالم اســت و هیــچ عالمــت و نشــانهای از بیمــاری
قلبــی نــدارد بایــد تحــت پایــش قــرار گیــرد چــون ممکــن اســت بعضــی از افــراد
زمینــهای از بیمــاری قلبــی بــدون عالمــت داشــته باشــند کــه در فعالیتهــای
ورزشــی ســنگین و رقابتــی دچــار حملــه و ایســت قلبــی شــوند.

کدام ورزشها برای قلب و عروق مفید هستند؟
ایــن ورزشهــا شــامل پیــادهروی ،شــنا ،دویــدن مالیــم ،دوچرخهســواری و ورزشهایــی اســت کــه آســتانه هــوازی مــا را تقویــت
میکننــد و منجــر بــه تقویــت سیســتم قلبیعروقــی و تنفســی و افزایــش طــول عمــر میشــوند .برنامــه ورزشــی بیمــاران
قلبــی بایــد براســاس مالحظههــای ورزشــی و پزشــکی ورزشــی تعییــن شــود تــا بتواننــد سیســتم قلبیعروقــی فعالتــری
داشــته باشــند و خطرهــای ورزش گریبانگیرشــان نشــود.

16

شماره  /194شهریور 1400

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

شایستگان

کدام ورزش ها برای بیماران قلبی ممنوع هستند؟
ورزشهایــی ماننــد وزنهبــرداری
کــه حالــت ایســتایی و بــه زور
زدنهــای درجــا نیــاز دارد
اصــا بــه بیمــاران قلبیعروقــی
توصیــه نمیشــود چــون فشــار
زیــادی بــه قلــب و عــروق وارد
میکننــد .همچنیــن رفتــن بــه
جکــوزی و ســونا کــه تغییــرات ســریع و ناگهانــی در سیســتم بــدن ایجــاد میکنــد یــا ورزشهایــی کــه بــه حــرکات شــتابی خیلــی
ســریع نیــاز دارد و یکدفعــه بــه سیســتم بــدن انــرژی وارد میکنــد اصــا توصیــه نمیشــود.
چنیــن ورزشهایــی ممکــن اســت تغییــرات ناگهانــی در ریتــم قلــب ایجــاد کننــد کــه بــرای بیمــار قلبــی خطرنــاک باشــد .یــک عــادت
ناســالم و خطرنــاک ،رفتــن داخــل جکــوزی و ســپس وارد شــدن داخــل آب یــخ اســت .ایــن کار میتوانــد در بیمــاران قلبــی و حتــی
افــراد ســالم باعــث ســنکوپ یــا ایســت قلبــی شــود .ایــن کار ،بهخصــوص بــرای بیمــاران قلبــی ،ممنــوع اســت .ورزش وزنهبــرداری
اصــا بــه بیمــاران قلب ـی -عروقــی توصیــه نمیشــود.

توانبخشی قلبی پس از سکته قلبی
ایــن کار نقــش مهمــی در کاهــش زمــان بســتری
بیمــار و همچنیــن کاهــش هزینــه دارد .توانبخشــی
قلبــی بــرای  3گــروه از بیمــاران انجــام میشــود:
آنهایــی کــه جراحــی شــدهاند ،آنهایــی کــه ســکته
قلبــی داشــتهاند و آنهایــی کــه بــه بیمــاری قلبـیای
مبتــا هســتند کــه اگــر درمــان نشــود ممکــن اســت
کارشــان بــه جراحــی ،ســکته و ...بکشــد .فیزیوتراپــی
قبــل از عمــل جراحــی ،بعــد از جراحــی یــا بســتری
در بیمارســتان و بعــد از ترخیــص انجــام میشــود.
آموزشهــا شــامل آگاهســازی بیمــاران بــرای تغییــر
شــیوه زندگــی و آشناســازی آنهــا بــرای خودمراقبتــی
بعــد از جراحــی اســت .بعــد از ترخیــص نیــز بــه
بیمــاران آمــوزش داده میشــود بــا توجــه بــه تــوان
قلــب و عروقیشــان چگونــه راه برونــد و فعالیــت کننــد.
ورزشهایــی نیــز بــرای بیمــاران توصیــه میشــود تــا بتواننــد عضالتشــان را تقویــت کننــد .فیزیوتراپــی قلبــی معمــوال  2-6هفتــه بعــد از
ترخیــص بیمــار انجــام میشــود .بیمــاران بعــد از ترخیــص بایــد فعالیتهــای روزمــره خــود را بــه آرامــی از ســرگیرند .قــدم برداشــتن
و اینکــه بیمــار بــا چــه ســرعتی راه بــرود بــه وی آمــوزش داده میشــود.
همچنیــن فعالیــت روی پلههــا و اینکــه در روز بیمــار حــق دارد چنــد پلــه را بــاال و پاییــن بــرود (البتــه تعــداد پلههــا بهتدریــج
افزایــش پیــدا میکنــد) نیــز آمــوزش داده میشــود .بــرای بیمــاران ورزشهایــی هــم در نظــر میگیرنــد تــا بتواننــد عضــات بدنشــان
را تقویــت کننــد طــوری کــه از فشــار روی سیســتم قلبــی تنفســی کاســته شــود .بیمــار میتوانــد فعالیتهایــی ماننــد آب دادن بــه
گلهــا ،باغبانــی ،بلنــد کــردن اشــیا و رانندگــی را بــا توجــه بــه نظــر پزشــک متخصــص قلــب و عــروق و فیزیوتراپیســت آغــاز کنــد.
درنهایــت اینکــه پزشــک تعییــن میکنــد بیمــار چــه موقــع میتوانــد بــه شــغل قبلــی خــود برگــردد و آیــا الزم اســت شــغل خــود
یــا بخشــی از شــغل را کــه بــرای قلــب صدمــه ایجــاد میکنــد را عــوض کنــد.
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وکیل خود باشید
(مباحث کاربردی حقوقی)

اگر زنی از همسر خود تمکین عام و یا خاص نکند،
چه حکمی دارد؟

رأی در چه صورتی غیابی است؟

دانستنی ها
بــر اســاس قانــون و فقــه ،ناشــزه بــه زنــی گفتــه مــی شــود کــه
بــدون عــذر شــرعی و قانونــی از همســر خویــش تمکیــن نکنــد.
بــر اســاس مــاده ی  ۱۱۰۲قانــون مدنــی پــس از جــاری شــدن
صیغــه ی عقــد  ،مــرد مکلــف بــه پرداخــت نفقــه ی زن مــی باشــد
امــا در صــورت اثبــات نشــوز زن یــا همــان عــدم تمکیــن زن کــه
عــذر شــرعی و قانونــی نباشــد ،حکــم زن ناشــزه در مــورد وی
صــادق بــوده و نفقــه ای بــه زن تعلــق نخواهــد گرفــت.
بــر اســاس قانــون  ۱۰۸۵و  ۱۰۸۶قانــون مدنــی ،اگــر زنــی تمکین
نکنــد و مهریــه اش عندالمطالبــه باشــد ،مطابــق قانــون مــی توانــد
تمکیــن نکــرده و بــا وجــود ناشــزه بــودن ،نفقــه نیــز بــه او تعلــق
خواهــد گرفــت ،ایــن مــورد کــه بــه حــق حبــس معــروف اســت
بــه عندالمطالبــه و حــال بــودن مهریــه بســتگی دارد.
همچنیــن بــر اســاس حــق حبــس ،مهریــه ربطــی بــه حکــم زن
ناشــزه نداشــته و مهریــه بــه وی تعلــق خواهــد گرفــت.
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رأی دادگاه در صورتــی غیابــی اســت کــه خوانــده در هیــچ
جلســه ای از جلســات دادگاه حاضــر نشــده و امــکان دفــاع
نیــز پیــدا نکــرده باشــد .حتــی اگــر خوانــده ،واقعــا از
جلســه ی دادگاه اطــاع داشــته باشــد و عمــدا ،نخواهــد
کــه در جلســه دادگاه حاضــر شــود بــاز هــم حکمــی کــه
دادگاه صــادر مــی کنــد غیابــی اســت .فقــط اگــر ابالغیــه
(اخطاریــه) دادگاه بــه خــود شــخص خوانــده ابــاغ شــده
باشــد (کــه در اصطــاح ،ابــاغ واقعــی مــی گوینــد) در ایــن
صــورت ،اگــر خوانــده در جلســه ی دادگاه حاضــر نشــود
حکمــی کــه دادگاه صــادر مــی کنــد ،حضــوری خواهــد بود.

شرایط و روش ابالغ برای افراد مجهول المکان
چیست؟
ابــاغ یکــی از مهــم تریــن ارکان دادرســی عادالنــه بــه
حســاب مــی آیــد زیــرا اجــرا نشــدن درســت و صحیــح
تشــریفات ابــاغ موجــب تضییــع حقــوق افــراد در دادرســی

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

مــی شــود .در واقــع ابــاغ ،فقــط پــل ارتباطــی دادگاه بــا اشــخاص
در تمــام مراحــل دادرســی اســت.
تــا ابــاغ صحیحــی در کار نباشــد و دو طــرف دعــوا ،از زمــان
و مــکان دادرســی اطــاع نداشــته باشــند جلســه دادرســی هــم
تشــکیل نخواهــد شــد .بنابرایــن میتــوان اجــرای عدالــت و احقــاق
حــق در دادگاه هــا را موکــول بــه اجــرای صحیــح و درســت ابــاغ
دادخواســت و ضمائــم بــه دوطــرف دعــوی دانســت.
ابــاغ اوراق دعــوا ،جــزو مهــم تریــن مباحــث در یــک دادرســی
عادالنــه بــه شــمار مــی رود بــه حــدی کــه ممکــن اســت حــق
مســلم افــراد را بــه طــور کلــی و بــرای همیشــه ســاقط کنــد.
بــه همیــن دلیــل ،بــه جــز برخــی اســتثنائات در قوانیــن
جدیدالتصویــب ،ابــاغ در قوانیــن موضوعــه صرفــً بــه صــورت
کتبــی پیــش بینــی شــده اســت .در صورتــی کــه خواهــان نتوانــد
نشــانی خوانــده را معیــن کنــد و یــا در صورتــی کــه خوانــده در
نشــانی اعــام شــده توســط خواهــان شــناخته نشــود و خواهــان
نتوانــد نشــانی دقیــق او را تعییــن و اعــام نماید،بــه درخواســت
خواهــان و دســتور دادگاه از طریــق روزنامــه بــه خوانــده ابــاغ
میشــود.
در دعــاوی خانــواده هــر گاه خواهــان خوانــده را مجهــول المــکان
معرفــی کنــد مــی بایســت آخریــن اقامتــگاه خوانــده را بــه دادگاه
اعــام کنــد ،دادگاه ایــن موضــوع را احــراز مــی نمایــد.
مفــاد دادخواســت در یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای
کثیراالنتشــار و بــه هزینــه خواهــان آگهــی خواهــد شــد  .تاریــخ
انتشــار آگهــی تاریــخ ابــاغ قانونی محســوب می شــود(مواد72و73
ق.آ.د.م)
در نتیجــه ابــاغ اوراق قضایــی مختــص بــه مرحلــه معینــی از
دادرســی نیســت و در واقــع ابــاغ ،فقــط پــل ارتباطــی دادگاه بــا
اشــخاص در تمــام مراحــل دادرســی شــامل بــدوی ،تجدیدنظــر یــا
فرجــام خواهــی اســت.

کیفر خواست چیست؟
کیفر خواست در حقیقت ادعانامه دادستان علیه متهم است.
کیفــر خواســت هنگامــی صــادر میشــود کــه تحقیقــات انجــام
شــده ودالیــل جمــع آوری گردیــده اســت.
کیفــر خواســت بعــد از صــدور قــرار مجرمیــت و توســط دادســتان
یــا جانشــین او صــادر میشــود بــا صــدور کیفرخواســت کار
رســیدگی در دادســرا تمــام میشــود واز آن بــه بعــد رســیدگی
در دادگاه آغــاز میگــردد ،هرچنــد کیفرخواســت حکایــت از احــراز

شایستگان
جــرم بــرای دادســرا دارد ولــی در عیــن حــال دلیــل مجرمیــت
متهــم نیســت متهــم وقتــی مجــرم شــناخته میشــود کــه
دادگاه او را محکــوم کنــد.

منظور از سرقت ادبی چیست؟

مطابق تبصره ماده  6قانون مطبوعات :1364
ســرقت ادبــی عبــارت اســت از نســبت دادن عمــدی تمــام یــا
بخــش قابــل توجهــی از آثــار و نوشــتههای دیگــران بــه خــود
یــا غیــر ،ولــو بــه صــورت ترجمــه.
ســرقت ادبــی فقــط از نظــر لفــظ بــا ســرقت عــادی مشــابهت
دارد ،ولــی جــرم جداگانـهای محســوب مــی شــود.
چــرا کــه در ســرقت تنهــا عیــن مــال قابــل دزدیــده شــدن
مــی باشــد و نــه حقــوق و منافــع موجــود در مــال.
بــا ایــن وجــود ،ســرقت ادبــی بــه موجــب مــاده  23قانــون
حمایــت از حقــوق مؤلّفــان و مص ّنفــان و هنرمندان،جــرم
انــگاری شــده اســت و مســتوجب حبــس خواهــد بــود.
مــاده  : 23هــر کــس تمــام یــا قســمتی از اثــر دیگــری
را کــه مــورد حمایــت ایــن قانــون اســت بــه نــام خــود یــا
بــه نــام پدیدآورنــده بــدون اجــازه او و یــا عالمــً و عامــدًا
بهنــام شــخص دیگــری غیــر از پدیدآورنــده نشــر یــا پخــش
یــا عرضــه کنــد بــه حبــس تأدیبــی از شــش مــاه تــا  3ســال
محکــوم خواهــد شــد.
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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.

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

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.

دانستنی ها

اولین قدم

دومین قدم

سومین قدم

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.

20
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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  15ثانیــه بــاز کنیــد و مجــددا  45ثانیــه مشــت کنیــد.
ایــن عمــل ســبب مــی شــود نیمکره
چــپ مغــز فعــال شــده و بــدن در
یــک وضعیــت چالــش ذهنــی قــرار
گیــرد تــا از اســترس بــرای بهبــود
عملکــرد بــدن اســتفاده کنــد.

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

صنعــت الغــری پــر از افســانه اســت ،بــه مــردم پیشــنهاد
میشــود برخــی کارهایــی انجــام بدهنــد کــه هیــچ مدرکــی
پشــت آن وجــود نــدارد.
اگرچــه از طرفــی برخــی دانشــمندان موفــق بــه کشــف
اســتراتژیهایی شــدند کــه بــه نظــر میرســد بــرای الغــری
موثــر هســتند .در اینجــا بــا چنــد نکتــه مهــم الغــری کــه بــا
مــدارک علمــی ســازگار هســتند ،آشــنا بشــوید:

ی !!

پی

ش بسو
ی
ال
غر

 -۱آب بنوشید ،مخصوصا قبل از وعدههای
غذایی
نوشــیدن آب متابولیســم بــدن را  ۲۴تــا  ۳۰درصــد افزایــش
میدهــد و در یــک تــا یــک و نیــم ســاعت بــه شــما کمــک
میکنــد کــه کالــری بیشــتری بســوزانید .یــک مطالعــه نشــان
داده نوشــیدن نیــم لیتــر آب
یــک ســاعت قبــل از وعــده
غذایــی باعــث میشــود
افــراد ۴۴درصــد بیشــتر وزن
کــم کننــد.

 -۲برای صبحانه تخممرغ بخورید
مطالعــات نشــان میدهــد کــه خــوردن تخــم مــرغ در
صبحانــه بــه شــما کمــک میکنــد کــه در  36ســاعت
بعــدی کالــری کمتــری مصــرف کنیــد و وزن بدنتــان
کاهــش پیــدا کنــد.

 -3چای سبز بنوشید
اگرچــه اطالعــات متفاوتــی در ایــن رابطــه وجــود دارد ،امــا مطالعــات مختلفــی
نشــان دادهانــد کــه نوشــیدن چــای ســبز میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد کــه
وزنتــان کاهــش پیــدا کنــد.

 -4از ظروف کوچکتر استفاده کنید

غذای تند بخورید
-5
ِ

ایــن روش باعــث میشــود کــه بــه طــور اتوماتیــک
برخــی افــراد کالــری کمتــری اســتفاده کننــد ،اگرچــه
ایــن موضــوع روی همــه
افــراد تاثیرگــذار نیســت.

غــذای تنــد شــامل مــوادی میشــود کــه میتوانــد
ِ
متابولیســم را کاهــش بدهــد و میــل شــما را کاهــش بدهــد.
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شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

چرا باید صبح به صبح مویز بخوریم؟
مویــز یــا همــان انگــور ســیاه خشــک شــده کــه امــروزه جایــگاه
ویــژه ای در آجیــل پیــدا کــرده اســت سرشــار از ویتامینهــا و امــاح
معدنــی مفیــدی اســت کــه همــه افــراد مــی تواننــد از آن اســتفاده
کننــد .مویــز ،محبــوب تریــن نــوع انگــور اســت کــه بــه طــور
گســترده ای بــرای طعــم خوشــمزه آن مصــرف مــی شــود.
امــا حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن میــوه کوچــک بــرای مــا بســیار
خاصیــت دارد و دارای چندیــن خــواص دارویــی اســت کــه بــه مــا
کمــک مــی کننــد تــا مراقبــت هــای الزم از ســامت را انجــام دهیــم.
در عیــن حــال ،ترکیبــات طبیعــی موجــود در آن ،بافــت پوســت و
مــو را بهبــود مــی بخشــد.

مزایای شگفت انگیز مویز

سالمتی

در کنــار مزایــای دارویــی و بهداشــتی مویــز ،برخــی از ترکیبــات
طبیعــی در آنهــا وجــود دارد کــه واقعــا نتایــج فــوق العــاده ای را بــه
ارمغــان مــی آورنــد.

 .1مویز یک تصفیه کننده طبیعی خون

هیــچ کــس بــا پوســتی بــی عارضــه متولــد نشــده اســت و زنــان
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،تــاش مــی کننــد  .مویزهــا دارای
خــواص طبیعــی هســتند کــه در آن تصفیــه خــون مــورد توجــه قرار
مــی گیــرد .ایــن کمــک مــی کنــد تــا از مایعــات خطرنــاک ،ســموم
و آلودگــی هــای خطرنــاک سیســتم خــاص شــویم .ایــن معمــوال
مســئول مشــکالت پوســتی بــه ویــژه آکنــه ،لکــه هــا ،چــروک هــا
و مــوارد دیگــر اســت .هنگامــی کــه خــون تصفیــه شــود ،پوســت
ســالم ،بــدون مشــکل و درخشــان خواهیــد داشــت.

 .2مویز برای تاخیر در نشانه های پیری پوست

آهــن بــه گــردش خــون در بــدن و فولیکــول هــای مــو کمــک مــی کنــد.
ایــن تنظیــم رشــد و درمــان ریــزش مــو را تضمیــن مــی کنــد و باعــث
مــی شــود کــه مــو بــه طــور کامــل درمــان شــود.

 .5مویز برای جلوگیری از سفیدی مو

ســطح ویتامیــن ث و آهــن در جــذب مــواد معدنــی مختلــف بــه تغذیــه
عمیــق تارهــای مــو کمــک مــی کنــد .نــه تنهــا ایــن باعــث حفــظ
ســامت کلــی موهــا مــی شــود بلکــه رنــگ مــوی طبیعــی را نیــز حفــظ
مــی کنــد.

.6فواید مویز برای درمان کم خونی

وجــود آهــن درمویــز باعــث افزایــش ســطح هموگلوبیــن در خــون مــی
شــود و درمــان کــم خونــی را بــه نحــوی کامــل انجــام مــی دهــد .خوردن
تعــداد انگشــت شــماری از مویــز روزانــه ایــن اطمینــان را خواهــد داد کــه
نیازهــای روزانــه آهــن بــدن را تامیــن مــی کنیــد.

وجــود آنتــی اکســیدان در مویــز باعــث مــی شــود آن را برای کشــتن
رادیــکال هــای آزاد کــه منجــر بــه آســیب هــای پوســتی و در نهایــت
پیــری مــی شــود ،مناســب ســازد .همچنیــن پوســت را از آســیب
و نــور خورشــید محافظــت مــی کنــد کــه باعــث ایجــاد خطــوط
چــروک و خســتگی روی صــورت مــی شــود .بــرای جلوگیــری از
پیــر شــدن زودرس ،تعــداد انگشــت شــماری از مویــز را روزانــه،
مصــرف کنیــد.

.7مویز برای کاهش کلسترول بد

 LDLهمچنیــن بــه عنــوان کلســترول بــد شــناخته شــده اســت ،مویــز
آن را در بــدن کاهــش مــی دهــد .مویــز دارای ترکیبــات ضــد کلســترول
بــه شــکل فیبــر محلــول اســت کــه کلســترول را از بــدن خــارج مــی
کنــد و بــه ســامتی لطمــه مــی زنــد .حتــی آنزیــم هایــی هســتند
کــه کلســترول را جــذب مــی کننــد و ســطوح آن را در بــدن کاهــش
میدهنــد.

.3مویز برای درمان پوکی استخوان

 .8مویز مفید برای کنترل فشار خون

ســطوح خــوب پتاســیم و کلســیم درمویــز از مهمتریــن مــواد مغــذی
مــورد نیــاز بــرای تقویــت اســتخوان هاســت اطمینــان داشــته باشــید
کــه از بیمــاری هایــی ماننــد پوکــی اســتخوان جلوگیــری مــی شــود.
در صورتــی کــه از ایــن مشــکل رنــج مــی بریــد ،مویــز منجــر بــه
ایجــاد مجــدد اســتخوان هــا و درمــان بیمــاری مــی شــود.
22

 .4مویز برای درمان ریزش مو
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فشــار خــون بــاال یکــی از مســائل بســیار رایــج اســت کــه منجــر بــه
بســیاری از مشــکالت جــدی در بــدن مــی شــود .ســطوح پتاســیم غنــی
در مویــز باعــث مــی شــود صبحانــه خوبــی باشــد و ســدیم را در بــدن
کاهــش دهــد .ســدیم یکــی از دالیــل اصلــی فشــار خــون بــاال اســت.

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
 .9مویز برای کنترل گرسنگی

بــا افزایــش ســطح فیبــر در مویــز اگــر بــه عنــوان صبحانــه مصــرف
شــود ،در واقــع مــی توانــد کمــک کنــد تــا مــدت زمــان طوالنــی
احســاس ســیری کــرده و گرســنگی را کنتــرل کنیــد همیــن طــور از
مصــرف کالــری اضافــی جلوگیــری کنیــد.

 .10مویز مناسب برای دندان

مویــز بــرای دنــدان هــا بســیار خــوب هســتند .اینهــا شــامل یکــی از
فیتوکمیــکال هــای مــورد نیــاز بــدن هســتند .مویــز طبیعــی حــاوی
بســیاری از عناصــر طبیعــی و اســید اوالنیولیــک اســت کــه یکــی از
بهتریــن مزایــای مویــز اســت .کاربــرد آن در مراقبــت از دنــدان یکــی از
بهتریــن اســتفاده هــای مویــز اســت .مــی توانــد دنــدان را از پوســیدگی
 ،میکــروب هــا در امــان نگــه دارد .همچنیــن از رشــد برخــی از باکتــری
هــا کــه منجــر بــه پوســیدگی دنــدان مــی شــود جلوگیــری مــی کنــد.
حضــور بســیاری از مــواد معدنــی طبیعــی ،در مویــز بــه عنــوان یکــی از
بهتریــن مــواد غذایــی ارگانیــک در نظــر گرفتــه مــی شــود.

 .11مویز دارای الیاف مفید است

مویــز دارای مزایــای هســتند ،امــا حضــور فیبــر هــای مهــم اجــازه مــی
دهــد تــا ایــن غــذا در بســیاری از دســتور العمــل هــا اســتفاده شــود.
ایــن بــه از بیــن بــردن صفــرا در بــدن کمــک مــی کنــد و همچنیــن
کلســترول بیــش از حــد را مــی ســوزاند .وجــود کالــری در ایــن غــذای
ارگانیــک نیــز یکــی از بهتریــن ویژگــی هــای ایــن غــذا اســت .محتــوای
فیبــر در ایــن مــواد غذایــی همچنیــن اجــازه مــی دهــد تــا تعــدادی از
ســموم مضــر بــدن را از بیــن ببریــد .همچنیــن مــی توانــد در پاکســازی
مســیر گوارشــی کمــک کنــد .بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه محتوای
کالــری در مویــز مــی توانــد وزن مــا را افزایــش دهــد ،در صورتــی کــه
مصــرف آن محدودیــت خاصــی نداشــته باشــد.

 .12مویز مفید برای استخوان

آیــا در مــورد مزایــای مویــز کنجــکاو هســتید؟ مویــز مــی توانــد بــرای
حفــظ ســامت اســتخوان هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .مویزحــاوی
مقــدار زیــادی کلســیم اســت و ایــن یکــی از دالیــل اصلــی اســت کــه
مویــز بــرای مــا ســالم اســت .در کنــار مقادیــر خوبــی از کلســیم ،غــذا
حــاوی بــورون اســت کــه یــک مــاده مغــذی بســیار ضــروری بــرای
بــدن در مقادیــر کــم اســت

 .13اختالل جنسی

مویــز مــی توانــد باعــث برانگیختــن غریــزه جنســی شــود .مویــز حــاوی
آمینــو اســیدها اســت کــه بــرای درمــان اختــال نعــوظ مفیــد اســت
.اســید آمینــه نیــز بــه افزایــش جریــان اســپرم کمــک مــی کنــد.
بنابرایــن ،درســت اســت کــه مویــز مــی توانــد بــه شــما در برقــراری
رابطــه جنســی کمــک کنــد ،بنابرایــن یــک رابطــه ســالم جنســی برقرار
مــی شــود .اســیدهای آمینــه موجــود در مویــز مــی تواننــد شــانس
تخمــک گــذاری را افزایــش دهنــد .ایــن یکــی از بهتریــن اســتفاده هــای
مویــز اســت.

 .14مویز برای درمان تب

مویــز مــی توانــد تــب را نیــز درمــان کنــد .ایــن ویژگــی یکــی از بهترین
مزایــای مویــز اســت .ایــن غــذای حــاوی خــواص آنتــی اکســیدانی
اســت کــه مــی توانــد بــه طــور موثــر بــا تــب مبــارزه کنــد .مــس در
ایــن غــذا نیــز بــرای درمــان تعــدادی از بیمــاری هــا مناســب اســت.
ایــن غــذای فــوق العــاده اســت و حــاوی تقریبــا تمــام ملزومــات مــورد
نیــاز بــدن مــا همــراه بــا مقــدار مناســب کالــری اســت .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه حتــی پزشــکان بــه بیمــاران توصیــه مــی کننــد کــه
مویزهــا را بــه طــور مرتــب مصــرف کننــد.

 .15مویز مفید برای چشم

مویزهــا مــی تواننــد بــه مراقبــت از چشــم کمــک کننــد .شــامل برخــی
از بهتریــن مــواد غذایــی اســت کــه خــواص آنتــی اکســیدان زیــادی
دارد .ایــن عناصــر بــرای ســامتی چشــم مفیــد هســتند و مــی تواننــد
چشــم هــا را بــه طــور موثــر محافظــت کننــد .از آســیب بینایــی ناشــی
از اکســیدان هــا یــا رادیــکال هــای آزاد و هــم چنیــن مرتبــط بــا ســن
کمــک مــی کنــد .ایــن یکــی از بهتریــن اســتفاده هــای مویــز اســت

 .16تامین روزانه پروتئین با مویز

ایــن یکــی از محبــوب تریــن مزایــای مویــز اســت .ایــن مقــدار مناســب
پروتئیــن مــورد نیــاز روزانــه بــدن را تامیــن مــی کنــد
.

 .17تامین انرژی با مصرف مویز

بســیاری از افــراد ترجیــح میدهنــد مویــز را قبــل از ورزش بخورنــد زیــرا
انــرژی را زیــاد و بــدن را تقویــت مــی کنــد.

 .18پتاسیم

وجــود پتاســیم در مویــز تقریبــا همــه را بــرای خــوردن آن متقاعــد
مــی کنــد.

 .19مویز یک میوه روزانه

مویــز نــوع خاصــی از میــوه اســت کــه گلوکــز دارد و مــی توانــد روزانــه
مصرف شــود.
مویــز دارای مزایــای زیــادی دارد و بهتریــن مزایــای آن حضور بســیاری
از مــواد معدنــی و عناصــر در ایــن غــذا اســت .ایــن مــی توانــد بــا
بســیاری از بیمــاری هــای شــدید ،عفونــت ،مشــکالت چشــم ،التهــاب
و غیــره کمــک کنــد.

 .20خوردن مویز در بارداری

براســاس طــب ســنتی خــوردن مویــز در بــارداری هــم بــرای جنیــن
و هــم بــرای مــادر بــاردار مفیــد اســت ؛ مویــز بــرای هــوش جنیــن و
آرامــش اعصــاب و رفــع خســتگی و بــی حالــی زن حاملــه تاثیــر مثبتــی
داشــته و بــرای همیــن توصیــه مــی شــود حتمــا بــا مشــورت پزشــک
در دوران بــارداری مویــز مصــرف کنیــد.
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شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

در حالــی کــه متخصصــان تغذیــه اظهــار میدارنــد کــه زنــان فقــط بایــد  ۲۴گــرم قنــد در روز مصــرف کننــد
و مــردان تــا  ۳۶گــرم مجــاز هســتند امــا بســیاری از مــا ممکــن اســت تعجــب کنیــم کــه مــا بســیار بیشــتر
از ایــن مقــدار در روز مصــرف مــی کنیــم.
اگرچــه برخــی از غذاهــا یــا نوشــیدنیها ماننــد نوشــابهها حــاوی مقادیــر زیــادی قنــد هســتند امــا
بســیاری از مــا نمیدانیــم کــه بــرای مثــال یــک قوطــی کنســرو گوجــه فرنگــی میتوانــد تــا  ۲۰گــرم قنــد
داشــته باشــد و بســیاری از مــواد غذایــی دیگــر ممکــن اســت مقــدار زیــادی از ایــن ســم ســفید را در داخــل
خــود پنهــان کننــد.
ی های حاوی قند پنهان آشنا میشویم.
در این جا با برخی خوراک 

گوجه فرنگی کنسرو شده
بســیاری از افــراد تصــور میکننــد کــه کنســرو گوجــه فرنگــی ســالم اســت ،امــا ایــن درســت
نیســت .مقــدار قنــد موجــود در یــک قوطــی از آن میتوانــد مقــدار مــورد نیــاز روزانــه را
پوشــش دهــد ،خصوصــً در سـسهای گوجــه فرنگــی کــه از شــکر بــرای تعــادل اســیدیته آنهــا
اســتفاده میشــود.

سالمتی

چیپس
چیپسهــا همچنیــن حــاوی  ۳تــا  ۵درصــد شــکر هســتند ،بــه خصــوص آنهایــی
کــه بــا کبــاب ،چیلــی ،عســل یــا دانههــای ذرت شــیرین طعــم دار شــده انــد .آنهــا
همچنیــن دارای کربوهیــدرات زیــادی هســتند ،کــه بــدن آنهــا را بــه شــکلی بــه قنــد
تبدیــل میکنــد.

شیر کم چرب
گرچــه ممکــن اســت غذاهــای کــم چربــی کســانی را کــه بــه دنبــال یــک ســبک
زندگــی ســالم هســتند وسوســه کننــد ،همــه آنهــا اینگونــه نیســتند ،بــه خصوص
وقتــی صحبــت از ماســت میشــود.
یــک بســته ماســت پرچــرب حــاوی  ۴.۷گــرم قنــد اســت،
در حالــی کــه یــک بســته ماســت یونانــی کــم چربــی
میتوانــد بیــن  ۶تــا  ۱۲گــرم قنــد داشــته باشــد.
شــکر اضافــه شــده بــه خوراکیهــای کــم چــرب بــرای
جبــران از بیــن رفتــن طعــم و قــوام ناشــی از چربــی
اســتفاده میشــود و بســیاری از ماســتهای بــا طعــم و
کــم چربــی نیــز حــاوی انــواع شــیرین کنندههــای ناســالم
ماننــد شــکر یــا شــربت ذرت بــا فروکتــوز بــاال هســتند.
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خوراکی هایی که بیش از

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
سس ساالد بدون چربی
عــاوه بــر ایــن ،ســسهای ســاالد رژیمــی کــه دارای چربــی و کالــری کمتــری هســتند
حــاوی مقادیــر بیشــتری قنــد هســتند و حتــی دو قاشــق غذاخــوری از آن ســس میتوانــد
حــدود  ۷تــا  ۱۰گــرم چربــی اضافــه شــده را در خــود ذخیــره کنــد .بــه همیــن دلیــل
متخصصــان توصیــه میکننــد بــرای اطمینــان از عــدم افــزودن قنــد یــا مــواد نگهدارنــده،
ســس ســاالد خــود را در خانــه تهیــه کنیــد.

کره بادام زمینی
کــره بــادام زمینــی حــاوی مقــدار زیــادی قنــد نیســت امــا بســیاری دیگــر از آنهــا پــر از
روغنهــای ناســالم و قندهــای اضافــه شــده هســتند؛ بنابرایــن متخصصــان تغذیــه توصیــه
میکننــد برچســب مــواد تشــکیل دهنــده کــره بــادام زمینــی را بخوانیــد و ببینیــد کــه کــدام
یــک طبیعیتــر و ســالمتر هســتند.

میوه خشک
برخــی فکــر میکننــد میــوه ممکــن اســت یــک میــان وعــده ســالم را ایجــاد کنــد .در صــورت
خشــک شــدن آب آن از دســت مــیرود و تمــام قندهــا را در داخــل فشــرده میکنــد و باعــث
میشــود کــه از نظــر قندهــای طبیعــی بســیار غنــی باشــد.

ز تصور شما حاوی قند هستند

سس گوجه فرنگی
در مــورد ســس گوجــه فرنگــی کــه حــاوی مخلوطــی از طعمهــای
شــیرین و تــرش اســت ،یــک قاشــق
غذاخــوری از آن برابــر اســت بــا قــرار دادن
یــک مکعــب قنــد کامــل در دهــان زیــرا
بیشــتر بطریهــای ســس گوجــه فرنگــی
حــاوی تقریبــا  ۴گــرم قنــد در هــر قاشــق
غذاخــوری ،عــاوه بــر مقــدار زیــادی شــربت
ذرت بــا فروکتــوز بــاال هســتند کــه اغلــب بــا
چاقــی و بیماریهــای قلبــی مرتبــط اســت.
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آغاز چهارمین سال دمرییت جهادی رد کانون

بــه مناســبت  ۱۳مــرداد و آغــاز
چهارمیــن ســال فعالیــت مدیریــت
جدیــد ،امیــر ریاســت محتــرم
کانــون ســرتیپ علــی محبــیراد
در جمــع کارکنــان مرکــزی
( د ر مو ر خه  ، )1 4 0 0 /0 5 /1 3بــا
تشــریح اقدامــات انجــام گرفتــه
و برنامــه هــای آینــده کانــون،
هــدف اصلــی و نهایــی از ایــن
اقدامــات را دفــاع از حقــوق قانونــی
پیشکســوتان و ارتقــاء جایــگاه
اجتماعــی ایشــان عنــوان داشــته و
ضمــن تاکیــد دوبــاره بــه خدمــت
رســانی حداکثــری بــه اعضــاء  ،بــه
کارکنــان توصیــه نمودنــد تــا بــا
صبــری برگرفتــه از ایمــان الهــی
و روحیــه خدمتگــزاری ،در برابــر
برخــی بداخالقیهــای احتمالــی و
نامالیمــات خدمتــی ایســتادگی کــرده و همــواره مســیر خــود را برمبنــای رضایــت الهــی و آســودگی وجــدان کاری تبییــن نماینــد.
امیر محبی راد در قسمتی از سخنان خود اظهار داشتند:
« … چــه بســا بــه تمــام اهــداف خــود نرســیده باشــیم ،لیکــن اقدامــات زیــادی صــورت پذیرفتــه کــه مــا همیــن را هــم کافــی
ـزان پیشکســوت ،الیــق بیشــتر از اینهــا هســتند.
نمــی دانیــم و معتقدیــم عزیـ ِ
… مــا بــر ایــن باوریــم کــه خداونــد ناظــر اعمــال و گفتــار ماســت و در همیــن راســتا نیــز ،خدمــت بــه پیشکســوتان را یــک
تکلیــف و یــک عمــل عبــادی مــی دانیــم … فلــذا معتقدیــم آنچــه بــه انجــام رســاندهایم و آنچــه بدســت آمــده ،همــه لطــف
الهــی بــوده اســت».
– ریاســت محتــرم کانــون در ادامــه ،بــا اشــاره بــه ارتقــاء غــرور آمیــز جایــگاه کانــون و ایفــای نقــش کلیــدی در تصمیــم
گیریهــای کالن ،ایــن توفیــق را نتیجــه همدلــی و مشــارکت قاطبــه پیشکســوتان و ایثارگــری خادمــان کانونهــا در سراســر
کشــور دانســته و از حمایتهــای قاطعانــه امیــر فرماندهــی محتــرم کل ارتــش تقدیــر نمودنــد.
– امیر سرتیپ محبی راد در بخش دیگری از سخنان خود گفتند:
«… تنهــا افتخــاری کــه بنــده از ایــن مجموعــه بــا خــود همــراه خواهــم داشــت ،همانــا خدمتگــزاری بــه  ۳۲۰۰۰۰نفــر از بهترین
افــراد ایــن جامعــه و خانــواده هــای محتــرم آنــان مــی باشــد و رجــاء واثــق دارم دعــای خیــر ایشــان ،راهگشــا خواهــد بــود .
… بنــده تــا بــه آخــر حضــورم در کانــون بــر عهــد خــود وفــادار بــوده و تــا آنجایــی کــه در تــوان دارم نخواهــم گذاشــت هیــچ
ح ّقــی از عزیــزان پیشکســوت تضییــع گــردد…»
– ایشــان بــا اشــاره بــه برخــی از اظهــار نظرهــای ناآگاهانــه( ،و برخــی اوقــات ،مغرضانــهِ) تعــدادی انگشتشــمار در فضــای
مجــازی ،کــه بــا نادیــده انگاشــتن پیشــرفت هــای اخیــر  ،بــه چهــره پــر صالبــت کانــون چنــگ انداختــه و بــا قضاوتهــای غیــر
منصفانــه خــود ،ســعی در مخــدوش کــردن آن دارنــد ،توصیــه نمودنــد کــه از منافــع فــردی مفــرط شــان دســت برداشــته و بــا
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ِ
ـای اخالقــی را رعایــت نمــوده و بــا شــایعه ســازی و ارائــه آمــار و ارقــام جعلــی ،بیــش از ایــن
درک نظــارت الهــی ،حداقــل هـ ِ
موجــب خدشــه دار شــدن چهــره کانــون و متضــرر شــدن صدهــا هــزار همســنگر خــود نگردنــد.
ایشــان گفتنــد« :دروغ ســازی ایــن عــدهی انــدک ،نــه تنهــا تاکنــون راه گشــا نبــوده و نیســت بلکــه صرفــً موجــب اذیــت و
دلســردی کســانی شــده کــه بــا جــان و دل بــرای بازنشســتگان در کانــون ،ارتــش و دیگــر ســازمانها خدمتگــزاری مــی کننــد.
(و قطعــً دو ِد ایــن آتــش افروختــه شــده از هیــزم کینــه و خــود شــیفتگی ایــن عــده انــدک ،فقــط در چشــم اعضــا مــی رود و
بســیاری از امکانــات کــه بــا زحمــات شــبانه روزی ،قــرار بــوده بــه نفــع اعضــاء در اختیــار کانــون قــرار گیــرد ،در همــان ابتــدای
راه از میــان مــی رود)».
همچنیــن در ابتــدای ایــن جلســه ،امیــر قائــم کانــون ســرتیپ  ۲ضرغــام ایرانمهــر بــا گرامیداشــت روز تکریــم خانــواده و
بازنشســتگان و مــروری بــر شــرایط ســخت خدمتــی و معیشــتی پیشکســوتان ارتــش بویــژه در دوران دفــاع مقــدس ،یــاد و نــام
رزمنــدگان ،جانبــازان و شــهدا را گرامــی داشــتند… امیــر ایرانمهــر بــا یــادآوری انتخــاب امیــر محبــی راد ،در ســه ســال پیــش
و نحــوه پذیــرش مسـ ِ
ـئولیت کانــون توســط ایشــان ،خالصــه ای از اقدامــات و موفقیــت هــای کانــون را در دوره مدیریــت جدیــد
عنــوان نمــوده و بــا اشــاره بــه فــراز و نشــیب هــای متعــدد در ایــن مســیر پرچالــش ،تمــام پیشــرفتها و موفقعیــت هــای فعلــی
ـان کانــون و حمایــت هــای بــی دریــغ امیــر فرماندهــی کل
را مرهــون مدیریــت هوشــمندانه امیــر محبــی راد و ایثارگــری خادمـ ِ
ارتــش بــر شــمردند.
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (تبریز)
دیدار و فعالیتها
-1رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان تبریــز بــه همــراه نماینــده اســتان در مجمــع کانــون در مورخــه  1400/4/15بــا  32نفــر
از پیشکســوتان گرامــی عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن تجلیــل و قدردانــی از آنــان هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ،
شــیرینی و کارت هدیــه بــه رســم یــاد بــود بــه ایشــان تقدیــم نمودنــد.

 -2در تاریخهــای  20و  1400/4/22بــا  38نفــر از بازنشســتگان عضــو کانــون در منــزل دیــدار و بــا اهــداء هدایایــی از آنــان
قدردانــی بــه عمــل آمــد.
 -3در مورخــه  1400/4/23لــوح هــای تقدیــر و هدایایــی از طــرف مســئولین محتــرم حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس
اســتان آذربایجــان شــرقی بــه  12نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد اهــداء گردیــد.
 -4شــرکت رئیــس کانــون در مراســم انتصــاب و معرفــی جنــاب آقــای رحیمــی بــه عنــوان رئیــس جدیــد اداره بازنشســتگی
نیروهــای مســلح اســتان آذربایجــان شــرقی در مورخــه 1400/4/23

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (مراغه)
دیدارها
-1مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان مراغــه بــه همــراه مدیــر کل
محتــرم ســاتا اســتان جنــاب ســرهنگ لطفــی و جنــاب آقــای مهنــدس احمــدی
بــا  30نفــر از بازنشســتگان شهرســتانهای بنــاب و ملــکان در منــزل دیــدار و بــا
اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و شــیرینی از آنــان دلجویــی و تقدیــر گردیــد.
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 -2در مورخــه  1400/4/21بــا 5
نفــر از پیشکســوتان شهرســتانهای
میاونــدوآب و ملــکان دیــدار و
هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ،حواله
بانکــی و شــیرینی بــه آنــان تقدیــم
گردیــد کــه بازخــورد مثبتــی در
اذهــان عمومــی و خانــواده هــای
ایــن عزیــزان داشــت.
 -3در اجــرای تاکیــدات امیــر ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا و بــه جهــت تجلیــل و تکریــم از بازنشســتگان هشــت
ســال دفــاع مقــدس و خانــواده هــای محترمشــان ،مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان مراغــه در معیــت ریاســت محتــرم
ســاتا اســتان جنــاب ســرهنگ لطفــی در مورخــه  1400/4/9بــا  30نفــر از بازنشســتگان عضــو کانــون در شهرســتان بنــاب دیــدار
و ضمــن تقدیــر و دلجوئــی ،نســبت بــه رفــع مشــکالت و گرفتــاری آنــان از جانــب مدیــر کل ســاتا قــول همــکاری و مســاعدت
داده شــد.
فعالیتها
در راســتای تکریــم و تشــویق فرزنــدان بازنشســتگانی کــه حائــز رتبــه هــای
برتــر کنکــور و یــا ســایر آزمونهــای آمــوزش عالــی گردیدنــد ،مســئولین
کانــون بازنشســتگان شهرســتان مراغــه در تاریــخ  1400/4/21بــا خانــم فاطمــه
اســماعیل نــژاد فرزنــد جنــاب ســروان بازنشســته صالــح اســماعیل نــژاد ســاکن
میانــدوآب کــه حائــز رتبــه  94دکتــری تخصصــی در رشــته داروســازی شــده
بودنــد دیــدار نمــوده ،ضمــن عــرض تبریــک و آرزوی موفقیــت در مراحــل
باالتــر ،بــا اهــدای لــوح تقدیــر و کادو و شــیرینی از ایشــان تقدیــر نمودنــد.
ضمنــا فرزنــد دیگــر ایــن بازنشســته گرانقــدر بنــام احســان اســماعیل نــژاد
دارای مــدارک کارشناســی ارشــد پتروشــیمی اقــدام بــه دایــر نمــودن شــرکت
تعاونــی تولیــد کاال و تجهیــزات پزشــکی معلولیــن  RAYAنمــوده اســت و قریبــً
بــه منظــور شــرکت در مســابقات المپیــک در رشــته رزمــی عــازم کشــور ژاپــن
خواهــد شــد .همچنیــن مســئولین کانــون فــوق الذکــر در مورخــه  1400/4/23بــا
آقایــان مهنــدس حســنی و مهنــدس قــادری مدیــر عامــل کارخانــه شیشــه مراغــه
جهــت اســتخدام فرزنــدان پیشکســوتان دیــدار نمــوده و مقــرر شــد کــه بــا راه
انــدازی فــاز جدیــد کارخانــه از اول مهرمــاه ســالجاری
بــه صــورت گســترده و در تمــام زمینــه هــا نســبت بــه
اســتخدام فرزنــدان بازنشســتگان بــا معرفــی کانــون
مراغــه اقــدام نماینــد.
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (مرند)
تجلیل از پیشکسوتان
* در مورخــه  1400/4/15مراســم تجلیــل
از کارکنــان تیــپ  321متحــرک هجومــی
شهرســتان مرنــد در محــل مســجد تیــپ مذکــور
برگــزار گردیــد کــه در ایــن مراســم از ســه نفــر
از پیشکســوتان عضــو کانــون مرنــد بــه اســامی
ســرتیپ دوم بازنشســته محمدرضــا رنجبــر،
ســتوانیکم بازنشســته یونــس افشــار و ستوانســوم
بازنشســته الــه ویــردی قــره طاقــی دعــوت و بــا
اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان
قدردانــی بــه عمــل آمــد.
* همچنیــن در مورخــه  1400/4/16بــا هماهنگــی کانــون و کمــک جمعــی از پیشکســوتان و خیریــن شهرســتان مرنــد تعــداد 9
قلــم وســیله زندگــی بــه ارزش  85/000/000ریــال بــه عنــوان کمــک جهیزیــه تهیــه و بــه یکــی از بازنشســتگان معســر پزشــکی
تحویــل گردیــد.
تقدیر از پیشکسوتان پرتالش
برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان شهرســتان مرنــد ،ســتوانیکم بازنشســته
احمــد جبرائیلــی یکــی از اعضــای فعــال و پرتــاش و موثــر کانــون موصــوف
مــی باشــد کــه در اکثــر زمینــه هــا نظیــر دیــدار و سرکشــیها ،تــدارکات
و امــور مالــی  ،امــور خیریــه و  ...بــا کانــون همــکاری تنگاتنــگ داشــته و
عــاوه بــر اینهــا در ســالجاری بــا معرفــی  13نفــر از فرزنــدان پیشکســوتان
بــه شــرکت هــای خصوصــی ،در جهــت اشــتغال و رفــع بیــکاری جوانــان و
اســتخدام آنــان گامهــای موثــر و مطلوبــی برداشــته اســت.
نشــریه شایســتگان  :ضمــن تشــکر و قدردانــی از ایــن پیشکســوت پرتــاش ،موفقیــت و ســامتی بــرای ایشــان و خانــواده
محترمشــان را از درگاه ایــزد منــان خواســتار اســت.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی (ارومیه)
دیدارها
-1مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان ارومیــه بــا هماهنگــی اداره بازنشســتگی
ن.م اســتان بــا  7نفــر از پیشکســوتان گرامــی عضــو کانــون در منــزل دیــدار و بــا اهــداء
لــوح ســپاس ،کارت هدیــه و شــیرینی از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.
-2رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان خــوی بــه همــراه مدیــر کل محتــرم ســاتا و
مســئول خدمــات درمانــی ن.م اســتان در مورخــه  1400/4/7بــا دو نفــر از پیشکســوتان
نهاجــا بنامهــای نــوروز علــی حســن زاده و اســماعیل ویشــلقی کــه اخیـرًا عمــل جراحی
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قلــب بــاز انجــام داده بودنــد در منــزل دیــدار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و
کارت هدیــه از آنــان قدردانــی نمودنــد .همچنیــن در همــان تاریــخ بــا امیــر
ســرتیپ  2بازنشســته جهانگیــر اکبــری کــه بــه بیمــاری کرونــا مبتــا و بــه
تازگــی از بیمارســتان ترخیــص شــده بودنــد دیــدار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر
و شــیرینی و آرزوی بهبــودی از ایشــان دلجویــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان اصفهان (اصفهان)
فعالیتها
-1دیــدار و ابــراز همــدردی بــا 24
خانــواده محتــرم پیشکســوتانی کــه
از ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونــا تــا
کنــون فــوت نمــوده بــا اهــداء لــوح
تقدیــر و کارت هدیــه
 -2بازدیــد از کانــون بازنشســتگان
شهرســتان گلپایــگان ،و دیــدار و تقدیــر از  4نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد ســاکن
شــهرهای گلپایــگان ،علویجــه و دهــق بــا اهــداء هدایــای مناســب.
-3دیــدار بــا جانبــاز حشــمت اهلل خاکســاری در منــزل و اهــداء لــوح تقدیــر و
کارت هدیــه بــه رســم یــاد بــود بــه ایشــان.
 -4عیــادت از پیشکســوت ســعید طالیــی کــه بــه علــت عمــل جراحــی در
بیمارســتان  577منطقــه ای بســتری گردیــده بــود بــا اهــداء شــیرینی و کارت
هدیــه
 -5معرفــی تعــداد  50نفــر از پیشکســوتان جهــت دریافــت وام ( 30میلیونــی )
جعالــه بانــک تجــارت و ســپه بــه اداره بازنشســتگی ن.م اســتان اصفهــان
 -6ثبــت درخواســت تعــداد  100نفــر از پیشکســوتان و مســتمریبگیر و وظیفــه
بگیــران جهــت دریافــت وام ( 5میلیونــی ) صنــدوق الغدیــر
 -7شــرکت  15نفــر از پیشکســوتان بــه اتفــاق همسرانشــان در جلســه آگاه ســازی
سیاســی در ســابا اســتان بــا اهــداء کادو و صــرف ناهــار
اقدامات کانون شهرضا
اهــم اقدامــات و فعالیتهــای کانــون بازنشســتگان شهرســتان شــهرضا اســتان
اصفهــان در خــرداد مــا :1400
 -1دیــدار بــا  3نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت
هدیــه در محــل کانــون شــهرضا
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-2تقدیــر و تجلیــل از  4نفــر از پیشکســوتان توســط گــروه  22توپخانــه شــهرضا بــه مناســبت ســوم خــرداد (ســالروز آزادی
خرمشــهر) بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه
 -3عقــد قــرار داد بــا آموزشــگاه زبــان نیــکان جهــت فرزنــدان پیشکســوتان ارجمنــد بــا  50درصــد تخفیــف شــهریه و الباقــی
بصــورت اقســاطی

کانون بازنشستگان استان ایالم (ایالم)
رویدادها
اخبار و رویدادهای کانون بازنشستگان شهرستان ایالم:
 -1برگــزاری مراســم گرامیداشــت  7نفــر از شــهدای واالمقــام نزاجا
در عملیــات آزادســازی خرمشــهر در مورخــه  1400/3/3بــا حضــور
مســئولین کانــون بازنشســتگان ایــام و ســردار شــاکرمی فرماندهی
ســپاه ایــام ،خانــواده شــهدای ارتشــی ایــن عملیــات و جمعــی از
مســئولین محلــی در حســینیه ســاالر شــهیدان شهرســتان ایــام
 -2جلســه ای بــا حضــور هیئــت رئیســه بانــک ســپه اســتان ایــام
و معــاون هماهنــگ کننــده ارشــد نظامــی غــرب کشــور در تاریــخ
 1400/3/23در محــل کانــون بازنشســتگان شهرســتان ایــام بــه
منظــور ارائــه خدمــات نویــن بانکــی در جهــت خدمــت بیشــتر بــه
بازنشســتگان نیروهــای مســلح تشــکیل و مقــرر گردیــد  10نفــر
از اعضــاء کانــون جهــت دریافــت وام  50میلیونــی بــه بانــک ســپه
معرفــی گردنــد.
-3در مورخــه  13و  ، 1400/4/ 14بــا بهرهمنــدی از اعتبــارات ســه
ماهــه دوم ســاتا ،رئیــس کانــون بازنشســتگان بــه همــراه مدیریــت
محتــرم ســابا اســتان آقــای حجــت قنبــری و مســئول عقیدتــی
سیاســی ســاتا حــاج آقــا شــوهانی بــا  12خانــواده جانبــاز و آزاده
دوران دفــاع مقــدس عضــو کانــون دیــدار و مــورد تقدیــر قــرار
گرفتنــد.
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کانون بازنشستگان استان اردبیل (اردبیل)
دیدار
مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان اردبیــل بــه
همــراه مدیــر کل محتــرم و مســئولین امــور رفاهــی و
خدمــات درمانــی نیروهــای مســلح اســتان در تاریــخ
 1400/4/6بــا  5خانــواده محتــرم پیشکســوتان عضــو
کانــون در شهرســتان مشــکین شــهر دیــدار و ضمــن
تقدیــر و بررســی مشــکالت آنــان خصوصــً مــوارد
درمانــی ،بــه هــر کــدام از دیــدار شــوندگان هدایایــی
از طــرف ســاتای اســتان بــه رســم یــاد بــود اهــداء
گردیــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی (مشهد)
همایش
همایــش یــک روزه رؤســای کانونهــای بازنشســتگان اســتان
خراســان رضــوی (کانونهــای نیشــابور ،ســبزوار ،قوچــان ،تربــت
حیدریــه  ،تربــت جــام ،کاشــمر ،تایبــاد  ،گنابــاد ،خــواف،
درگــز و نمایندگــی هــای فریمــان و گلبهــار) در مورخــه
1400/4/13بــه منظــور تبییــن و ابــاغ سیاســتهای اجرایــی
کانــون بازنشســتگان آجــا در خدمــت رســانی بهتــر و شایســته
تــر بــه اعضــای محتــرم در محــل کانــون بازنشســتگان مشــهد
برگــزار گردیــد .در ایــن همایــش ریاســت کانــون اســتان
خراســان رضــوی ضمــن خــوش آمدگویــی بــه مدعویــن ،
گزارشــی از آنچــه در جلســه مجمــع در محــل اردوگاه چلنــدر
انجــام گرفــت و همچنیــن وضعیــت صنــدوق الغدیــر ،بررســی بیــان مالــی ســال  ،99توجــه بــه وضعیــت مســکن بازنشســتگان
و احــداث مســکن در شــهرهای رشــت و هشــتگرد و جلســه اخیــر همافزایــی کانــون بــا ارتــش ســخنانی ایــراد نمــوده و ایــن
همایــش بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از طــرف امیــر ریاســت محتــرم کانــون آجــا خاتمــه یافــت.
مراسم در تیپ  177تربت حیدریه
بــه مناســبت دهــه کرامــت و میــاد بــا ســعادت حضــرت امــام
رضــا (ع) ،مراســم باشــکوهی در مورخــه  1400/3/26بــا حضــور
فرماندهــی و مســئولین محتــرم تیــپ  ،177ریاســت محتــرم
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان تربــت حیدریــه،
رئیــس کانــون بازنشســتگان و جمعــی از پیشکســوتان  ،خانــواده
معظــم شــهدا ،جمعــی از جانبــازان و ایثارگــران و تعــدادی از
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کارکنــان تیــپ مذکــور در محــل مهمانســرای تیــپ تربــت حیدریــه برگزارگردیــد .در ایــن مراســم امیــر ســرتیپ  2ســتاد ضرغــام
مــرادی فرماندهــی محتــرم تیــپ ضمــن خوشــامدگویی و تجلیــل و تشــکر از زحمــات چندیــن ســاله پیشکســوتان در دوران دفــاع
مقــدس و ادای احتــرام بــه خانــواده هــای محتــرم شــهدا ،بــه  6نفــر از اعضــای آزاده و جانبــاز کانــون لــوح تقدیــر و کارت هدیــه
اهــداء نمودنــد.
دیدار و سرکشی
برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان اســتان خراســان رضــوی ،مســئولین کانــون شهرســتان نیشــابور بــه منظــور ارتقــاء روحیــه و
دلگرمــی پیشکســوتان ارجمنــد در تاریخهــای  20و 1400/4/21بــا  10خانــواده محتــرم بازنشســته و وظیفــه بگیــر عضــو کانــون
بــا رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی در منــزل دیــدار و ضمــن احوالپرســی و دلجویــی و اســتماع مشــکالت ایــن عزیــزان ،
هدایایــی شــامل لــوح ســپاس ،حوالــه نقــدی و شــیرینی تقدیــم حضورشــان نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی (بجنورد)
دیدارها
 -1در مورخــه  1400/4/14مســئولین کانــون
بازنشســتگان شهرســتان بجنــورد طــی
هماهنگیهــای بــه عمــل آمــده بــا مدیــر کل
محتــرم ســاتا اســتان خراســان شــمالی بــا  3نفــر
از پیشکســوتان عضــو در محــل کانــون دیــدار
نمــوده ،ضمــن تجلیــل و قدردانــی  ،هدایایــی بــه
رســم یــاد بــود بــه ایــن عزیــزان
اعطــاء گردیــد.
 -2همچنیــن در تاریــخ
 1400/4/16بــا یــک نفــر از
پیشکســوتان عضــو در محــل
کانــون خراســان شــمالی و  2نفــر
از بازنشســتگان در محــل کانــون
ناجــا شهرســتان شــیروان دیــدار
و بــا اهــداء هدایایــی از آنــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آمــد.
 -3در مورخه  1400/4/21با  6نفر از بازنشستگان عضو کانون دیدار و با اهداء هدایایی از آنان قدردانی گردید.
 -4در مورخــه  1400/4/28بــا  3نفــر از پیشکســوتان گرامــی بــا رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی در محــل کانــون شهرســتان
بجنــورد دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از ایــن عزیزان
تقدیــر نمودنــد.
صعود به قله دماوند
برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان شهرســتان
بجنــورد ،ســروان بازنشســته مصطفــی پهلــوان در
مورخــه  1400/4/2بــه همــراه گــروه کوهنــوردی
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بــه قلــه دماونــد صعــود نمــوده و پــاکارد کانــون بازنشســتگان آجــا را در قلــه
یــاد شــده بــه نمایــش گذاشــت.
نشــریه شایســتگان بــرای ایــن پیشکســوت ورزشــکار و پرتــاش موفقیــت روز
افــزون و ســامتی و ســربلندی آرزومنــد اســت.

کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی (بیرجند)
دیدارها
 -1ریاســت کانــون بازنشســتگان اســتان خراســان جنوبــی بــه همــراه
جمعــی از کارکنــان کانــون در مورخــه  1400/3/31بــا جناب ســرهنگ
جاللــی نیــک فرماندهــی محتــرم مرکــز آمــوزش  04امــام رضــا (ع)
بیرجنــد کــه در مــدت زمــان فرماندهــی ایشــان همــکاری همــه جانبــه
و مســتمر بــا کانــون داشــتند و اخی ـرًا بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل
گردیدنــد در منــزل دیــدار و ضمــن تجلیــل و قدردانــی از زحمــات
مشــارالیه ،هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردید.
 -2نماینــده کانــون بازنشســتگان شهرســتان بیرجنــد در معیــت
فرماندهــی محتــرم مرکــز آمــوزش  04امــام رضــا (ع) نزاجــا و مدیــر
ارشــد خدمــات اداره بازنشســتگی اســتان و مدیــر کل محتــرم بنیــاد
حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس خراســان جنوبــی در
تاریــخ  2و  1400/4/ 3بــا  8نفــر از پیشکســوتان گرامــی عضــو کانــون
در منــزل دیــدار نمــوده ،بــا اهــدای گل ،شــیرینی و لــوح تقدیــر و
کارت هدیــه از آنــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان زنجان (خرمدره)
دیدار و سرکشی
بــه مناســبت دهــه کرامــت ،رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان خرمــدره در
معیــت مســئول امــور رفاهــی اداره تامیــن اجتماعــی ن.م اســتان جنــاب آقــای
محمــدی و هیئــت همــراه در مورخــه  1400/4/5بــا چهــار نفــر از پیشکســوتان
و مســتمریبگیران عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن عیــادت و
رســیدگی بــه مشــکالت اداری و معیشــتی آنــان ،بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت
هدیــه و بســته بهداشــتی از زحمــات و ایثارگریهــای ایــن عزیــزان قدردانــی گردید.
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کانون بازنشستگان استان زنجان (ابهر)
تالشی دیگر در خدمت رسانی به پیشکسوتان
کانــون بازنشســتگان شهرســتان ابهــر در ســاختمانی  70متــری در مرکــز شــهر ابهــر مســتقر مــی باشــد کــه از نظــر جــا و امکانــات
مناســب پیشکســوتان گرامــی نمــی باشــد بــه همیــن علــت رئیــس کانــون بازنشســتگان ابهــر جنــاب ســرهنگ بازنشســته
ســیروس نظــری بــا تــاش و پیگیریهــای مجدانــه و بــا پشــتیبانی و حمایــت امیــر ریاســت محتــرم کانــون زنجــان و بــا رایزنــی
و تعامــل بــا مــردم منطقــه و مســئولین ،موفــق بــه دریافــت دو قطعــه زمیــن بــا ســند ثبتــی بنــام کانــون آجــا (بــه متــراژ 222
متــر مربــع و  140متــر مربــع) از خیریــن محلــی گردیدنــد .کــه در همیــن جــا از تالشــها و پیگیریهــای ارزشــمند ریاســت کانــون
ابهــر و زنجــان و ســایر دســت انــدرکاران تشــکر و قدردانــی مــی گــردد .شــایان ذکــر اســت ایــن نهمیــن و دهمیــن مــورد اخــذ
زمیــن رایــگان در کارنامــه ســه ســاله کانــون در زمــان ریاســت امیــر ســرتیپ محبــی راد مــی باشــد کــه بــه امــوال غیــر منقــول
کانــون بازنشســتگان آجــا افــزوده مــی شــود.

کانون بازنشستگان استان سمنان (سمنان)

دیدار
رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان ســمنان در تاریــخ  1400/4/27بــا رعایــت موازیــن
بهداشــتی بــا  5نفــر از پیشکســوتان ،مســتمریبگیران و وظیفــه بگیــران عضــو کانــون
دیــدار نمــوده ،ضمــن اســتماع مشــکالت و توجیــه آنــان در خصــوص بیمــه عمــر و
حــوادث ،بیمــه خدمــات درمانــی و دیــدار فرمانــده محتــرم کل ارتــش از کانــون مرکــز،
بــا اهــداء لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و بســته بهداشــتی از ایــن عزیــزان تقدیــر نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان سمنان (گرمسار)
دیدار و عیادت
در مورخــه  1400/4/15مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان
گرمســار بــه همــراه  4نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون بــا یکــی از
پیشکســوتان گرانقــدر در منــزل دیــدار و از زحمــات شایســته ایشــان در
دوران خدمــت تجلیــل و قدردانــی نمودنــد کــه موجــب شــادی و ارتقــاء
روحیــه ایــن کهــن ســربازان نظــام گردیــد.

کانون بازنشستگان استان سمنان (شاهرود)
دیدار و سرکشی
رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان شــاهرود در معیــت ریاســت
محتــرم ســاتا اســتان در مورخــه  1400/3/19در منــزل  4نفــر از
پیشکســوتان گرامــی حضــور یافتــه و ضمــن دلجویــی و بررســی مســائل
و مشــکالت معیشــتی و درمانــی آنــان و انعــکاس آن بــه اســتان ســمنان
جهــت طــرح در کمیســیون ،بــا اهــداء هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و یــک بســته ماســک بهداشــتی از ایــن عزیــزان
قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
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کانون بازنشستگان استان فارس (شیراز)
فعالیت های ورزشی
برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان اســتان فــارس ،فعالیتهــای ورزشــی در
کانــون موصــوف بشــرح ذیــل صــورت پذیرفتــه اســت.
-1برگزاری ورزشهای همگانی
 -2دریافت ده دست لباس ورزشی با هماهنگی شهرداری شیراز
 -3انجــام تفاهــم نامــه بــا هیئــت بســکتبال اســتان جهــت برگــزاری
کالسهــای مربیگــری و داوری

 -4انجــام تفاهــم نامــه بــا بازنشســته احمــد ســلطان آبــادی (مربــی کشــتی) بــه منظــور آمــوزش کشــتی بــه داوطلبیــن پیشکســوت
و یــا فرزنــدان آنهــا
 -5شــرکت پیشکســوتان ورزشــکار در مســابقات ورزشــی تیرانــدازی ،تنیــس روی میــز ،دوچرخــه ســواری ،دارت ،جهــت یابــی و
کوهنــوردی یگانهــای نظامــی اســتان فــارس
بزرگداشت میالد امام رضا (ع)
بــه مناســبت والدت باســعادت امــام هشــتم شــیعیان امــام رضــا
(ع) و درراســتای تکریــم از بازنشســتگان  ،در تاریــخ 1400/3/31
بــا جمعــی از پیشکســوتان دیــدار و پــس از صــرف ناهــار بــا اهــداء
هدایایــی از خدمــات چندیــن ســاله آنــان قدردانــی بــه عمــل آمــد.
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کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
کانون بازنشستگان استان قم (قم)

عیادت از بیماران کرونایی
در راســتای تکریــم از پیشکســوتان ،جانبــازان و آزادگان ،کانــون
بازنشســتگان شهرســتان قــم بــه اتفــاق مدیــر ارشــد ســاتا اســتان
در ســه ماهــه اول ســالجاری بــا رعایــت کامــل دســتورالعملهای
بهداشــتی بــا  18نفــر از اعضــاء وابســته درگیــر بــا بیمــاری کرونــا
دیــدار و عیــادت نمودنــد و ضمــن احوالپرســی و دلجویــی و پیگیــری
رونــد درمــان ایــن عزیــزان مقــرر گردیــد کمــک هزینــه درمانــی از
ســوی ســاخد اســتان پرداخــت گــردد.

کانون بازنشستگان استان قزوین (قزوین)
تالشی دیگر از کانون قزوین
در اجــرای اوامــر امیــر ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا و بــا
انجــام مکاتبــات عدیــده و پیگیریهــای مکــرر کانــون قزویــن در خصــوص
حــل مشــکالت زمینهــای بازنشســتگان آجــا موســوم بــه بــاورس ،جلســه
ای در مورخــه  1400/4/4بــا حضــور نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی آقایــان عباســپور و ســیاهکل مــرادی ،اســتاندار محتــرم قزویــن،
معاونــت عمرانــی اســتاندار ،مدیــر کل محتــرم راه و شهرســازی اســتان
و رئیــس هیئــت مدیــره تعاونــی مســکن لشــکر  16قزویــن بــه همــراه
رئیــس کانــون اســتان در محــل مهمانســرای اســتانداری جهــت رفــع
مشــکل زمینهــای یــاد شــده تشــکیل و در نهایــت مقــرر شــد جلســه ای
بــا حضــور وزیــر محتــرم راه و شهرســازی تشــکیل تــا تصمیمــات نهایــی
اتخــاذ گــردد کــه در ایــن رابطــه در مورخــه  1400/4/21رئیــس کانــون
قزویــن در معیــت مســئولین مربوطــه اســتان در محــل وزارت مســکن
و شهرســازی بــا جنــاب آقــای مهنــدس اســامی وزیــر محتــرم راه و
شهرســازی دیــدار و ایشــان دســتور اجــرای طــرح شــهرک ســازی زمیــن
موصــوف را بــه اداره کل مســکن و شهرســازی اســتان صــادر فرمودنــد
 .شــایان ذکــر اســت از  2800نفــر عضــو پــروژه موصــوف  2200نفــر از
پیشکســوتان آجــا میباشــند.

کانون بازنشستگان استان کرمانشاه (کرمانشاه)
فعالیتها
اهم اقدامات و فعالیتهای کانون بازنشستگان استان کرمانشاه بشرح ذیل به انجام رسیده است.
-1ثبت نام از اعضای وابسته و مستمریبگیر جهت عضویت صندوق وام الغدیر به تعداد  256نفر

38

شماره  /194شهریور 1400

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

رویدادها

شایستگان

 -2کمک و مساعدت مالی به  3نفر از اعضای نیازمند
 -3ویزیــت و مــداوای رایــگان بیمــاران (اعضــای وابســته
کانــون) توســط پزشــک متخصــص در محــل کانــون برابــر روش
جــاری چهارشــنبه هــر هفتــه
 -4ادامــه رونــد ســاخت و ســاز پــروژه رفاهــی فرهنگــی کانــون
بازنشســتگان اســتان
کرمانشــاه

صعود گروه کوهنوردان
تیــم کوهنــوردی بازنشســتگان
کانــون اســتان کرمانشــاه بــا
حمایــت مســئولین کانــون یــاد
شــده و بــه سرپرســتی بازنشســته
گرانقــدر آقــای کیومــرث راکــی در
مورخــه  1400/4/11بــه قلــه یــال
کبــود صعــود نمودنــد و پــاکارد
کانــون بازنشســتگان آجــا را در قلــه
مذکــور بــه نمایــش گذاشــتند.
نشــریه شایســتگان  :بــرای ایــن پیشکســوتان ورزشــکار و خســتگی ناپذیــر ســامتی و تندرســتی و موفقیــت و ســرافرازی
آرزومندســت.

کانون بازنشستگان استان گیالن (بندرانزلی)
دیدار
رئیــس کانــون بازنشســتگان
شهرســتان بندرانزلــی و هیئــت
همــراه در مورخــه  1400/4/6بــا
 7نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر
عضــو کانــون در منــزل دیــدار
نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و
اســتماع نقطــه نظــرات ایــن عزیــزان بــا اهــداء هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و شــیرینی از آنــان قدردانــی نمودنــد.
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کانون بازنشستگان استان گلستان (گرگان)
دیدار
بــه مناســبت ســالروز آزادســازی خرمشــهر ،مســئولین کانــون
بازنشســتگان اســتان گلســتان در تاریخهــای  12و 1400/3/ 13
بــا جمعــی از پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس دیــدار نمــوده،
ضمــن تجلیــل و دلجویــی از آنــان  ،هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر
و کارت هدیــه نیــز اهــداء گردیــد.

کانون بازنشستگان استان گلستان (گنبدکاووس)
برنامه دیدار از بازنشستگان
مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان گنبــدکاووس همــراه بــا
رئیــس کانــون اســتان گلســتان در خــرداد مــاه ســالجاری بــا 12
نفــر از پیشکســوتان جانبــاز و مســتمری بگیــر عضــو کانــون دیــدار
نمــوده ،ضمــن تجلیــل و اســتماع مشــکالت موجــود ،هدایایــی نیــز
بــه رســم یــاد بــود بــه آنــان اهــداء گردیــد.

کانون بازنشستگان استان لرستان (خرم آباد)
حکم قهرمانی
آقــای حســین مهــدوی نســب فرزنــد کارمنــد بازنشســته علــی محمــد
مهــدوی نســب در مســابقات رشــته شــنا در آبهــای آزاد در رده ســنی 11
تــا  13ســال اســتان لرســتان موفــق بــه کســب مقــام اول و دریافــت حکــم
قهرمانــی گردیدنــد.
همچنیــن در جشــنواره روز جهانــی فدراســیون بیــن
المللــی شــنا مــورخ  10الــی  18تیرمــاه  1400مفتخــر
بــه دریافــت گواهینامــه مربوطــه گردیــده اســت.
نشــریه شایســتگان  :کســب مــدال قهرمانــی را بــه
فرزنــد برومنــد ایــن پیشکســوت گرانقــدر تبریــک
عــرض مینمایــد.

40

شماره  /194شهریور 1400

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

رویدادها

شایستگان

کانون بازنشستگان استان مازندران (ساری)
سرهنگ بازنشسته سید احمد باباتبار
برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان اســتان مازنــدران ،پیشکســوت یــاد شــده در ششــمین دوره
انتخابــات شــورای شــهر و روســتا موفــق بــه کســب حــد نصــاب آرا گردیــده و بــه شــورای اســامی
روســتای بیزکــی شهرســتان فریدونکنــار راه یافتــه اســت.
نشــریه شایســتگان :موفقیــت ایــن همســنگر گرانقــدر را بــه ایشــان و پیشکســوتان شهرســتان
ســاری تبریــک عــرض مــی نمائیــم.

معاونت نیروی انسانی نهاجا (دایره امور بازنشستگان)
دیدار از اعضاء وابسته
بــه منظــور ارج نهــادن بــه خدمــات شایســته پیشکســوتان گرانقــدر
نهاجــا و حمایــت از اعضــاء وابســته معســر و دارای بیمــاری صعــب
العــاج ،مســئولین فرماندهــی قــرارگاه پشــتیبانی نهاجــا بــا عضــو
وابســته محمــد علــی ســاعدی دیــدار نمــوده بــا اهــداء کارت هدیــه از
ایشــان تجلیــل و قدردانــی گردیــد.

کانون بازنشستگان استان همدان
دیدارها
بــه مناســبت ســوم خــرداد ســالروز آزادســازی خرمشــهر قهرمــان مســئولین کانــون بازنشســتگان اســتان همــدان بــا هماهنگــی
اداره بازنشســتگی ن.م اســتان بــا جمعــی از پیشکســوتان شــهرهای مشــروحه ذیــل دیــدار
نمــوده ،ضمــن تجلیــل و قدردانــی از انــان ،هدایایــی نیــز بــه رســم یاد بــود تقدیم حضورشــان
گردید.
-1دیدار با  4نفر از بازنشستگان عضو کانون شهرستان تویسرکان
-2دیدار با  6نفر از پیشکسوتان و مستمریبگیران شهرستان مالیر
 -3دیدار و سرکشی از  20نفر از بازنشستگان شهرستان همدان
 -4دیدار با  6نفر از پیشکسوتان و وظیفه بگیران شهرستان کبودرآهنگ
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کانون بازنشستگان استان یزد (یزد)
دیدار و سرکشی
رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان یــزد بــه همــراه ریاســت محتــرم
اداره بازنشســتگی ن.م اســتان در مورخــه  1400/3/25بــا جمعــی از
بازنشســتگان و مســتمریبگیران عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده،
ضمــن تقدیــر و احوالپرســی  ،هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد بــود بــه آنــان
تقدیــم نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان بوشهر (بوشهر)
دیدار
بــه مناســبت ایــام دهــه والیــت ،فرماندهــی محتــرم پایــگاه شــکاری شــهید
یاســینی امیــر ســرتیپ دوم خلبــان نعمــت اهلل صدقــی در راس هیئتــی
بــا هماهنگــی کانــون بازنشســتگان شهرســتان بوشــهر بــا  10خانــواده
پیشکســوت نیــروی هوایــی دیــدار بــه عمــل آورده و ضمــن رســیدگی بــه
مشــکالت و دلجویــی هدایایــی بــه رســم یــاد بــود اعطــاء نمودنــد.
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کانون بازنشستگان استان هرمزگان (بندرعباس)
دیدار با رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس
رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان هرمــزگان بــه
همــراه رؤســای کانونهــای بازنشســتگان ناجــا ،ودجــا و
ســپاه در مورخــه  1400/5/8بــا جنــاب آقــای دکتــر
احمــد مــرادی رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان در
مجلــس شــورای اســامی دیــدار و در خصــوص الیحــه
دائمــی شــدن قانــون همسانســازی حقوق بازنشســتگان
بحــث و تبــادل نظــر نمودنــد و ایشــان نیــز حمایــت
کامــل خــود را از الیحــه مذکــور اعــام داشــتند.

کانون بازنشستگان استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)
تقدیر و تشکر
برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان شهرســتان زاهــدان ،جنــاب آقــای دکتر
مســعود کرمــان ســاروی جمعــی بیمارســتان منطقــه ای پیامبــر اعظــم
لشــکر  88همــکاری همــه جانبــه شایســتهای در رابطــه بــا بازنشســتگان
در جهــت ویزیــت بازنشســتگان کــم تــوان در منــزل ،اعــزام آمبوالنــس،
مســاعدت در پذیــرش بیمــاران و قبــول برخــی از هزینــه هــای درمــان،
واگــذاری بســته هــای بهداشــتی جهــت پیشکســوتان و ســایر خدمــات
درمانــی بــا کانــون موصــوف داشــته و دارنــد کــه ضمــن تشــکر و قدردانی
 ،موفقیــت روز افــزون و ســربلندی بــرای مشــارالیه و خانــواده محترمشــان
آرزومندیــم
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دستور تهیه کمپوت هلو
کمپــوت هلویکــی از خوشــمزه هــای فصــل تابســتان بــرای
دوســت داران طعــم هلــو مــی باشــد و شــما مــی توانیــد بــه
ایــن روش در فصــل هــای دیگــر کــه هلــو نیســت آن را همیشــه
در یخچــال داشــته باشــید .ایــن کمپــوت هــا را بهتــر اســت در
یخچــال و یــا در کابینــت کــه بــه دور از نــور باشــد نگهــداری
کنیــد و ســعی کنیــد از هلوهــای تــازه اســتفاده کنیــد و اگــر قســمتی
از آنهــا خــراب اســت حتمــا بــا چاقــو بگیــرد .هلــو یکــی از میــوه هــای فــوق العــاده بــرای
زیبایــی پوســت و مــو مــی باشــد و مــی توانــد یــک الغــر کننــده خوبــی باشــد .پــس از مصــرف هلــو روده هــا و دســتگاه گــوارش
پاکســازی مــی شــوند امــا شــاید بــرای شــما جالــب باشــد کــه هلــو ابتــدا در چیــن کشــف شــده اســت و همچنیــن بــزرگ تریــن
تولیــد کننــده هلــو مــی باشــد و پــس از آن ایتالیــا در رده دوم تولیدکننــدگان هلــو قــرار دارد.

مواد الزم برای تهیه کمپوت هلو خانگی

هنر و سرگرمی
44

هلو  ۱کیلوگرم
شکر  ۱پیمانه
آب  ۴پیمانه

مرحله اول :آماده سازی شربت
ابتــدا آب و شــکر را داخــل قابلمــه بریزیــد و کمــی هــم بزنیــد ســپس روی حــرارت
مالیــم قــرار دهیــد تــا کــم کــم بجوشــد و دانــه هــای شــکر حــل شــود و نیــازی
بــه قــوام آمــدن نیســت همیــن کــه چنــد جــوش بزنــد کافــی مــی باشــد و قابلمــه
را از روی حــرارت برداریــد و بگذاریــد کنــار تــا ســرد شــود دقــت کنیــد مقــدار شــکر بنــا بــه ســلیقه و میــزان شــیرینی هلــو هــا
قابــل تغییــر اســت ولــی ایــن مقــدار گفتــه شــده شــیرینی متعادلــی را خواهــد داد.
مرحله دوم :آماده سازی هلو
در ادامــه هلــو هــا را بشــویید و بــا پوســت کــن یــا چاقــوی تیــز پوســت آن را بــه آرامــی بگیریــد ســپس از وســط بــه دو نیــم کنیــد
و هســته را خــارج کــرده و بــه شــکل ریــز یــا خاللــی یــا فقــط از وســط بــه دو نیــم کــرده و داخــل شیشــه هــای تمیــز بریزیــد.
مرحله سوم :افزودن شربت به هلوها
شــربت ســرد شــده را روی هلــو هــا بریزیــد بــه طــوری کــه شیشــه هــا کامــا پــر و شــربت روی هلوهــا را بگیــرد ســپس درب
فلــزی شیشــه هــا بســته و محکــم کنیــد.
مرحله چهارم :تهیه کمپوت هلو
در ادامــه شیشــه هــا را داخــل قابلمــه بگذاریــد و داخــل قابلمــه آب ســرد بریزیــد بــه طــوری کــه آب روی شیشــه هــا بگیــرد تــا
عمــل هواگیــری خــوب انجــام شــود زمــان بگیریــد و از زمــان جوشــیدن آب  ۱۵دقیقــه اجــازه دهیــد تــا بجوشــد ســپس از روی
حــرارت برداریــد و آب کــه ســرد شــد شیشــه هــا را بیــرون بیاوریــد و روی یــک دســتمال بــه صــورت وارونــه قــرار دهیــد تــا
کامــا ســرد شــود ســپس در یخچــال یــا کابینــت نگهــداری کنیــد .نــوش جــان
درب شیشه حتما فلزی باشد.
.1اگر کنار درب شیشه حباب زد یعنی هوا پس داده پس زودتر مصرف کنید.
.2می توانیدبرای خوش رنگ شدن کمپوت کمی زعفران ساییده شده استفاده کنید.
.3می توانید شربت را بچشید و در صورت تمایل مقدار شکر را بیشتر کنید.
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دستور تهیه کمپوت انبه
مواد الزم برای تهیه کمپوت انبه خانگی
انبه  ۱کیلوگرم
شکر  ۲پیمانه
آبجوش به مقدار الزم
وانیل به مقدار الزم
مرحله اول :آماده سازی انبه
ابتــدا انبــه را پوســت بگیریــد و از وســط بــه دو نیــم کنیــد و هســته آن را
خــارج کــرده و بــه شــکل دلخــواه مکعبــی یــا خاللــی درشــت خــرد کنیــد
ســپس داخــل شیشــه هــای مــورد نظــر بریزیــد دقــت کنیــد مقــدار انبــه داخــل
شیشــه هــا نبایــد فشــرده باشــند و بــه اصطــاح جــای تنفــش داشــته باشــد.
مرحله دوم :افزودن شکر
داخــل هــر شیشــه  ۲ق غــذا خــوری شــکر و  ۴/۱ق چــای خــوری وانیــل بریزید
دقــت کنیــد چــون انبــه میــوه شــیرینی اســت نیــاز بــه افــزودن زیــاد شــکر
نیســت البتــه بســته بــه نــوع انبــه و میــزان شــیرینی آن مقــدار شــکر قابــل
تغییــر اســت.
مرحله سوم :افزودن آبجوش
آب را کــه از قبــل جــوش آوردیــد داخــل پــارچ ریختــه و روی هــر شیشــه
بریزیــد بــه طــوری کــه شیشــه هــا تــا لبــه پــر شــوند و حــاال درب فلــزی
شیشــه هــا را محکــم ببندیــد و ســفت کنیــد.

شایستگان
کمپــوت انبــه از دســته کمپــوت هــای بســیار
خوشــمزه اســت کــه شــاید کمتــر کســی باشــد
طعــم و مــزه آن را دوســت نداشــته باشــد .انبــه
میــوه ای خوشــمزه و آبــدار مــی باشــد کــه
ویتامیــن هــای زیــادی را در خــود جــا داده اســت
و یکــی از پــر مصــرف تریــن میــوه هــا در سراســر
جهــان مــی باشــد و بیشــتر در مناطــق گرمســیری
رشــد مــی کنــد و متعلــق بــه  ۴۰۰۰ســال پیــش
بــوده اســت و بهتــر اســت بدانیــد انبــه میــوه ملــی
هنــد ،پاکســتان ،فیلیپیــن و همچنیــن درخــت
ملــی بنــگالدش اســت .امــا انبــه بــه دلیــل داشــتن
ویتامیــن  Aبــرای بینایــی بســیار مفیــد اســت
و خــواص ضــد ســرطانی دارد بــا خــوردن انبــه
آرامــش اعصــاب داشــته باشــید و حافظــه خــود را
تقویــت کنیــد
مرحله چهارم :تهیه کمپوت انبه
شیشــه هــا را داخــل قابلمــه قــرار دهیــد و تــا
نیمــه قابلمــه را آب پــر کنیــد و حــرارت را روشــن
کنیــد حــاال زمــان بگیریــد و از زمــان اولیــن
جوشــیدن بایــد  ۱۵دقیقــه بجوشــد ســپس از روی
حــرارت برداریــد و بــا دســتمال شیشــه هــا را از
داخــل قابلمــه برداریــد و روی یــک دســتمال نخــی
بــه شــکل وارونــه چنــد ســاعتی قــرار دهیــد تــا
هواگیــری شــود ســپس کمپــوت آمــاده شــده را در
یخچــال نگهــداری کنیــد .نــوش جــان
.1افــزودن وانیــل اختیــاری مــی باشــد ولــی طعــم
و مــزه خوبــی بــه کمپــوت مــی دهــد.
.2اگــر بعــد از وارونــه کــردن متوجــه شــدید از
کنــار شیشــه حبــاب زده یعنــی درب آن خــوب
چفــت نبــوده و هواگیــری نشــده پــس تــا چنــد روز
بیشــتر وقــت نداریــد آن را بخوریــد وگرنــه خــراب
مــی شــود.
.3از شیشــه هــای تمیــز و
عــاری از هرگونــه چربــی
اســتفاده کنیــد و بهتــر
اســت شیشــه هــا را از
قبــل شســته و در دمــای
محیــط قــرار دهیــد تــا
رطوبــت آنهــا گرفتــه
شــود.
شماره  /194شهریور 45 1400

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

پیتزا قارچ

هنر و سرگرمی

مواد الزم برای تهیه خمیر پیتزا قارچ
•
•
•
•
•
•

آب  ۱پیمانه
خمیرمایه  ۱ق مربا خوری
شکر  ۱ق مربا خوری
روغن مایع  ۲/۱پیمانه
نمک  ۲/۱ق چای خوری
آرد به مقدار الزم

مواد الزم برای مواد میانی پیتزا قارچ
•
•
•
•
•
•
•

قارچ  ۵۰۰گرم
فلفل دلمه  ۱عدد
سس کچاپ  ۲ق غذا خوری
رب  ۲ق غذا خوری
گوجه خشک  ۵عدد
پنیر پیتزا گیاهی به مقدار الزم
نمک ،فلفل سیاه ،زردچوبه ،پودرسیر ،آویشن به مقدار الزم

طرز تهیه پیتزا قارچ
مرحله اول :تهیه خمیر
ابتــدا بایــد خمیرمایــه را عمــل بیاوریــد بــرای ایــن کار  ۱پیمانــه آب
ولــرم را روی شــکر ریختــه و هــم بزنیــد ســپس خمیرمایــه فــوری
را بریزیــد و هــم زده و بــرای  ۱۰دقیقــه روی ظــرف را بپوشــانید تــا
خمیرمایــه کــف کنــد و عمــل بیــاد.
مرحله دوم :تهیه خمیر
46
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پیتــزا قــارچ یکــی از انــواع پیتزاهــا مــی باشــد
کــه همــان طــور کــه از نامــش پیداســت قــارچ
مــاده اصلــی تشــکیل دهنــده آن مــی باشــد.
پیتــزا هــا غذاهــای ایتالیایــی بــه حســاب مــی
آینــد کــه در بیــن همــه مــردم دنیــا محبــوب
هســتند و یکــی از وعــد غذاهایــی خوشــمزه
بــه حســاب مــی آینــد .امــا پیتــزا قــارچ یــک
پیتــزای بســیار ســاده بــرای کســانی اســت کــه
گیــاه خــوار هســتند و گوشــت و کالبــاس نمــی
خورنــد آنهــا تــاش مــی کننــد کمتریــن آســیب
را بــه محیــط زیســت بزننــد شــما مــی توانیــد
از پنیــر پیتــزا گیاهــی در تهیــه ایــن پیتــزا
اســتفاده کنیــد .بافــت و طعــم ایــن پیتــزا فــوق
العــاده مــی باشــد و مــزه بســیار خوبــی دارد
در ادامــه آرد و نمــک را بــا هــم مخلــوط کــرده و بــه آن روغــن
اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد ســپس خمیرمایــه عمــل آمــده را
اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد و حــاال بایــد خمیــر را شــروع بــه ورز
دادن کنیــد اگــر مــواد خیلــی شــل بــود آرد و اگــر خیلــی ســفت
کمــی آب ولــرم بریزیــد تــا خــوب نــرم و لطیــف شــود ســپس
خمیــر را بــرای  ۱۵دقیقــه ورز دهیــد و ماننــد تــوپ در بیاوریــد
و داخــل کاســه قــرار دهیــد و روی آن را بپوشــانید و بــرای ۱.۵
ســاعت اســتراحت دهیــد تــا حجیــم و پــف کنــد.
مرحله سوم :تهیه مواد میانی پیتزا
در ایــن فاصلــه قــارچ هــا را بشــوریید  ،خشــک کنیــد و بــرش
بدهیــد ســپس داخــل تابــه بــا مقــداری روغــن خــوب بــا حــرارت
بــاال تفــت دهیــد تــا آبــش کــم کــم کشــیده شــود ســپس بــه آن
فلفــل دلمــه خــرد شــده اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد و در ادامــه
رب گوجــه فرنگــی و ادویــه هــا افــزوده و هــم بزنیــد تــا بــوی
خامــی رب از بیــن بــرود ســپس از روی حــرارت برداریــد.
مرحله چهارم :تهیه پیتزا قارچ بدون گوشت
بعــد از  ۱.۵ســاعت خمیــر حجیــم شــده اســت پــف آن را بــا
مشــت بگیریــد و خمیــر را داخــل قالــب مــورد نظــر بــا وردنــه
پهــن کنیــد ســپس روی خمیــر را بــا ســس کچــاب یــا ســس
پیتــزا بزنیــد و روی آن مــواد قارچــی را بریزیــد و در انتهــا گوجــه
خشــک و پنیــر پیتــزا گیاهــی را بریزیــد و در فــر از قبــل گــرم
شــده بــه مــدت  ۳۵دقیقــه در دمــای  ۱۸۰بگذاریــد تــا پختــه و
طالیــی شــود.نوش جــان
.1بــه دلخــواه مــی توانیــد از پیــاز و روغــن زیتــون نیــز اســتفاده
کنیــد.
.2مقــدار آرد گفتــه نشــده اســت زیــرا بســته بــه نــوع جنــس آن
کــم و زیــاد مــی شــود پــس دقــت کنیــد در نهایــت بایــد خمیری
باشــد کــه بدســت نچســبد ولــی شــل و یــا خیلــی ســفت نباشــد.
.3خمیرمایــه تــازه باشــد و اگــر از فــوری اســتفاده مــی کنیــد
نیــازی بــه عمــل آوردن نــدارد و مســتقیم بــا مــواد مخلــوط
کنیــد.

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

شایستگان

نگهداری غذا در یخچال منزل
آیــا یخچــال خانــه شــما هــم آنقــدر شــلوغ و آشــفته اســت کــه انتخــاب خوراکیهــای
کامــا ســالم از درون آن واقعــا شــما را بــه زحمــت میانــدازد؟ در ایــن زمینــه تنهــا
نیســتید چــون متخصصــان میگوینــد کــه اکثــر مــردم پــس از بــاز کــردن درب یخچــال
خانهشــان واقعــا بــرای انتخــاب خوراکیهــای کامــا ســالم دچــار تردیــد میشــوند.

مواد غذایی بدون درپوش
آن دســته از مــواد غذایــی کــه بــدون درپــوش درون یخچــال رهــا میشــوند ،شــدیدا در
معــرض فســادپذیری قــرار میگیرنــد و نبایــد انتظــار داشــته باشــید کــه حتــی بــرای
دومیــن وعــده مصرفــی از ایمنــی غذایــی مناســبی برخــوردار باشــند .یخچــال درواقــع
بســتر خش ـککنندهای را بــرای مــواد غذایــی فراهــم میکنــد و درنتیجــه هرچیــزی کــه
بــدون درپــوش درون آن قــرار بگیــرد ،ســریعا خشــک میشــود و طعــم و بــوی طبیعــی
خــودش را از دســت میدهــد .بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل رایــج بایــد مــواد غذایــی
باقیمانــده را درون ظرفهــای نگهدارنــده شیشــهای یــا پالســتیکی بریزیــد .ضمنــا
ظــروف نگهدارنــده بایــد کامــا بــدون درز باشــند و هیــچ هوایــی را بــه درون خودشــان راه
ندهنــد تــا کیفیــت مــاده غذایــی در بهتریــن حالــت خــودش باقــی بمانــد.

مواد غذایی کپکزده
بعضــی از مــواد غذایــی ماننــد انــواع توتهــا (توتفرنگــی و )...بــدون درپــوش درون
یخچــال قــرار میگیرنــد و در ایــن صــورت خیلــی ســریعتر فاســد میشــوند .توتهــا
پــس از قــرار گرفتــن درون ظرفهــای نگهدارنــده هــم همچنــان فســادپذیری باالیــی
دارنــد .بعضــی افــراد عــادت دارنــد کــه تکههــای خــراب و فاســد توتهــا را جــدا کننــد
و نیمــه ظاهــرا ســالمتر را مصــرف کننــد ،درحالــی کــه چنیــن کاری بههیچوجــه
توســط متخصصــان ایمنــی و بهداشــت غذایــی تاییــد نمیشــود .بنابرایــن ،اگــر تکههــای
کپـکزده در قســمتی از یــک مــاده غذایــی نمایــان شــدند ،تمامــی محصــول مــورد نظــر
را دور بریزیــد .میوههایــی ماننــد انــواع توتهــا بایــد درون ظــروف نگهدارنــده روزن ـهدار
قــرار بگیرنــد تــا رطوبــت درون ظــرف بــه بیــرون منتقــل شــود و همچنیــن تعــادل
مناســبی میــان اکســیژن و دیاکســید کربــن درون ظــرف شــکل بگیــرد تــا مــاده غذایــی
دیرتــر بــه مرحلــه فســادپذیری برســد.

مرغ یا گوشت باقیمانده بیشتر از  3روز
بیشــتر باکتریهــای آســیبزا نمیتواننــد در دمــای یخچــال رشــد کننــد ،امــا
ارگانیس ـمهای فاســدکننده ایــن توانایــی را دارنــد .در درجــه اول بایــد بگوییــم کــه اگــر
هــر کــدام از مــواد غذایــی واقعــا بــوی بــدی داشــتند ،بایــد از خــوردن آن خــودداری کنیــد
تــا بعــدا دچــار مشــکالت گوارشــی یــا پیامدهــای ناگوارتــر نشــوید .بــا اینحــال ،اســتفاده
از ظــروف نگهدارنــده مناســب و بــدون روزنــه میتوانــد رونــد فســادپذیری مــواد غذایــی
خاصــی ماننــد گوشــت و مــرغ پختهشــده را آهســتهتر کنــد .البتــه اگــر گوشــت یــا مــرغ
پختهشــده بیشــتر از  3روز در یخچــال باقــی بماننــد ،حتــی اگــر ظاهــر خوبــی داشــته

باشــند و بــوی بــدی هــم از آنهــا به مشــام نرســد،
بــاز هــم بایــد بــدون تردیــد آنهــا را دور بریزیــد.

مواد غذایی شدیدا فسادپذیر
بعضــی از مــواد غذایــی شــدیدا فســادپذیر
ماننــد انــواع لبنیــات (شــیر ،پنیــر ،خامــه
و )...در قفســههای درب یخچــال نگهــداری
میشــوند ،درحالــی کــه ایــن کار بــه تســریع
رونــد فســادپذیری آنهــا کمــک میکنــد.
درواقــع ،یخچــال بــا دمــای ثابــت خــودش از
رشــد میکروارگانیســمها جلوگیــری میکنــد
یــا ســرعت رشــد آنهــا را آهســتهتر میســازد
امــا بــاز و بســته کــردن درب یخچــال بهراحتــی
دمــای ایــن قســمت از یخچــال را دچــار نوســان
میکنــد و همیــن اتفــاق بــه مــواد غذایــی
فســادپذیر آســیب میرســاند .بنابرایــن ،بهتــر
اســت کــه بطریهــای آب یــا بطریهــای
نوشــیدنی بازنشــده را در قســمت درب یخچــال
نگهــداری کنیــد.
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ستوانسوم بازنشسته عزیز اهلل چوپانی

افقی:
 -1ماســاژ در حمامهــای قدیمــی – اســتفاده از پوشــش ،اختفــاء و اســتتار ،پراکندگــی  ،فریــب و کنتــرل حــرکات در روشــنائی  -2شــهید سرلشــکر خلبــان و
قهرمــان ملــی و اســطورهای و رکــوددار پروازهــای جنگــی ،شــرح کامــل آن را در شایســتگان شــماره  184مالحظــه فرمائیــد .جانــدار ذره بینــی تــک ســلولی
– عملــی کــه بجــا آوردنــش ثــواب داشــته و تــرک آن عقــاب نداشــته باشــد  -3روســتائی در بخــش مرکــزی داورزن اســتان خراســان رضــوی و زادگاه
زنــده یــاد علــی شــریعتی – حیلــه و نیرنــگ – شــریعت و آئیــن – چرکیــن و چــرک آلــود -4صــورت غــذا در رســتوران – طــرح منســوخ شــده آمــوزش
و پــرورش – کالم نفــی – ریشــه اســم بــه معنــی پســر عزیــز –راه راســت نمــودن کســی را  -5مارکــی بــر کامیــون ســوئدی – چشــم درد – خرگــوش
تــازی – نحــس و نامبــارک – حــرف انتخــاب  -6متخصــص در علــوم فنــی و ســاختمانی و غیــره – محــل خوابــگاه ســربازان در پــادگان – بیباکــی و
دلیــری  -7دســت عــرب – شــهر ی در آلمــان – اینهــم شــهری در اســتان قزویــن – ســوره زنــان در قــرآن کریــم – جــای روغــن بــود در قدیــم  -8طریــق
و جــاده – برگشــت تیــر بطــور قوســی و نخــوردن بــه هــدف – واحــد پــول ژاپــن – ســرانجام و نهایــت – حــرص و آز  -9حجــاب و پوشــش – ســیم زمیــن
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ـک بــودن  -10خبــاز و شــاطر – طالئــی – ناحیــه مشــخصی کــه بــه یــک جنــگ
ـی – تـ
جدولــتهای طبـ
در برقــکاری و مانــع بــرق گرفتگــی – مجموعــه یادداش
افــزار یایــگان داده کــه آن را بــا آتــش بپوشــانند یــا در آن بمبهــا از هواپیمــا فــرو ریختــه شــود  -11اســتفاده عوامــل شــیمیایی در جنــگ بــه منظــور
ایجــاد ضایعــات یــا مــرگ افــراد – دانشــگاهی در تهــران و کشــور مصــر
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انســانی در هنــد کــه در ناحیــه بولدانــا واقــع شــده – روکار
ســاختمان  -7درجــه حــرارت – ار ج و قیمــت -8پیشــوندی کــه بــر ســر بعضــی کلمــات درآیــد و معنــی همــه و تمــام میدهــد – نــام علمــی بیمــاری
روده بخصــوص کولــون  -9بــا نشــاط رونــده و در حــال هیجــان – خانــه ترکمنــی – دریــای عــرب  -10آزادی و رســتگاری – دو نفــر بــا یــک کنیــه -11
شــهری در کشــور عــراق – حســود و بــا غیــرت  -12رطوبــت انــدک – مخــدری اســت کــه از بــرگ شــاهدانه میگیرنــد – معــروف و مشــهور  -13فــردی
کــه نقــش چشــم توپخانــه را دارد و مســئولیت تعییــن موقعیــت دشــمن و تنظیــم تیــر روی موقعیــت تعییــن شــده را دارد – چــرخ تانــک  -14فریــب خــور
در خریــد و فــروش – وجــود دارد  -15انوشــه و بیمــرگ – بــاال رفتــن و بلنــد آمــدن  -16گریــز حیــوان از تــرس – دیشــب – آبشــخور و چــای نوشــیدن
 -17تنگــی و دشــواری – گهــواره – گیســوی تــاب داده شــده و بافتــه  -18آینــده – پــردهای کــه روی احشــاء و قلــب و ریــه را پوشــانده  -19ســروان
پیشکســوت ورزشــی در مســابقات وزنــه بــرداری آلمــان کــه شــرح کامــل آن را در شایســتگان شــماره  184مالحظــه فرمائیــد -20 .فــرآورده هــای شــیر
را گوینــد – جنــگ و کارزار
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