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یــک از مــا
عمــر هــر
ــی اســت کــه
ــدودهای زمان
فهایمــان
مح ابی بــه هد 
بــرای دســتی
معادل ـه ســاده
م  .ای ـن ی ـک
در اختیــار داری ـ
ق ـت مســاوی
ر معادل ـهی «و
اس ـت ،ک ـه اگ ـ
داشــته باشــیم،
ر» را در ذهـن
اسـت بــا عمـ
چ ـرا گفت ـه ان ـد:
ـود فهمی ـد ک ـه
هت ـر م ـی ش
ش تـر اسـت».
ب ت از طـا بــا ارز
«وقـ

عمــر هــر یــک از مــا محــدودهای زمانــی اســت کــه بــرای دســتیابی بــه هدفهایمــان در اختیــار داریــم  .ایــن یــک معادلــه ســاده
اســت ،کــه اگــر معادلـهی «وقــت مســاوی اســت بــا عمــر» را در ذهــن داشــته باشــیم ،بهتــر مــی شــود فهمیــد کــه چــرا گفتــه
انــد« :وقــت از طــا بــا ارزش تــر اســت».
حتمــا شــما هــم قبــول میکنیــد کــه عمـ ِر هرکــس ،فقــط بــه خــودش تعلــق دارد ؛ لــذا خــود شــخص اســت کــه مــی توانــد ارزش
عمــر خــودش را تعییــن کنــد  ،بــه طــور مثــال  :بــه نظــر شــما  ،یــک مفتــول آلیــاژی آهــن ،قیمتــش بــدون دخــل و تصــرف
چقــدر اســت؟ اگــر مفتــول را بــه نعــل اســب تبدیــل کنیــم  ،قیمــت نعــل هــای بدســت آمــده چقــدر مــی شــود؟ اگــر ایــن مفتــول
آهنــی را بــه کارخانــه پیــچ و مهــره ســازی بدهیــم  ،قیمــت پیــچ هــای ســاخته شــده چقــدر مــی شــود؟ اگــر مفتــول بــه ســاعت
تبدیــل شــود  ،قیمــت ســاعت هــای حاصلــه چقــدر مــی شــود؟ وقـ ِ
ـت مــا انســان هــا هــم ،بــی شــباهت بــه سرنوشــت ایــن مفتــول
نیســت ؛ ارزش عمــر مــا بــه انــدازه ارزش کارهایــی اســت کــه انجــام مــی دهیــم .
اینجــای عمرمــان ،چــه چیــز ارزشــمندی را بدســت
آیــا تــا حــاال اندیشــیده ایــم کــه چقــدر از عمرمــا گذشــته و یــا تــا بــه
ِ
ـی مــا نتیجــه تدبیــر و تــاش گذشــته و قــدر مســلم وضعیــت آینــده نیــز بــه
آوردهایــم؟ ...آنچــه کــه بدیهــی اســت وضعیــت کنونـ ِ
تدبیــر و تــاش امروزمــان بســتگی دارد .گذشــته را نمــی توانیــم تغییــر بدهیــم ،ولــی آینــده در دســت هــای خــو ِد ماســت
انســان بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود ،منابــع گوناگونــی را بــه خدمــت مــی گیــرد کــه یکــی از مهــم تریــن آنهــا وقــت ،اســت.
امــا وقــت ،بــا ســایر منابــع تفــاوت هایــی دارد  ،منابعــی ماننــد ســرمایه  ،نیــروی انســانی و اطالعــات را میتــوان در جهتهــای
ـانی خــود را افزایــش یــا کاهــش داد؛ نــوع امکانــات را در محــل کار تغییــر داد
مختلــف بــه کار انداخــت .مــی تــوان نیــروی انسـ ِ
 .مــی تــوان تجهیزاتــی را کــه بــا آنهــا کار مــی شــود عــوض کــرد  .مــی تــوان کارگــران را از خــط تولیــد کنــار گذاشــته  ،و بــه
کار دیگــری گمــارد ؛ مــی تــوان بــه یــک کارمنــد دفتــری پســت مدیریــت واگــذار کــرد؛ ایــن امــکان وجــود دارد کــه اعتبــارات
و ســرمایه هــای مالــی خــود را جابجــا کــرد و بــرای هــدف مــورد نظــر بــکار گرفــت  .مــی تــوان تقاضــای وام کــرد ؛ مــی تــوان
بهــای کاال یــا خدمــات را افزایــش داد .امــا زمــان ،تنهــا منبعــی اســت کــه بــا ســایرمنابع تفــاوت دارد؛ تمــام شــدنی اســت ،چــون
محــدود اســت .در مــورد زمــان نمــی توانیــد تغییراتــی در آن ایجــاد کنیــد؛ نمــی توانیــد بــر دامنــه زمــان بیافزاییــد؛ ســاعت نــه
تندتــر م ـیرود و نــه کندتــر حرکــت میکنــد.
تــا اینجــای کار متوجــه شــدیم کــه وقــت چــه ســرمایهی گرانبهایــی ســت؟ و چــه زود از دســت مــی رود!! حــال ،اگــر ایــن وقــت
مربــوط بــه یــک مســئول باشــد؛ ارزشــی بــه انــدازه تعــداد افــرادی کــه بایــد از آن مســئول خدمــات دریافــت دارنــد ،پیــدا خواهــد
نمــود  ...بــرای مثــال :هــر دقیقــه وقــت بــرای جایگاهــی کــه مسـ ِ
ـئولیت  350هــزار عضــو را دارد ،برابــر بــا  243روز خواهــد بــود
(حــدود  1ســال) و دقیقــً ،ایــن همــان منطــق و اصلــی اســت کــه براســاس آن مســئولین نبایــد وقــت گرانبهــای خدمــت را (کــه
متعلــق بــه دیگــران اســت) صــرف امــور بیثمــر نماینــد و بــا تمرکــز فکــر و وقــت خــود بــر عــدهای حاشــیهپرداز و پرهیاهــو؛ از
خدمــت رســانی بــه ســایرین و تحقــق اهــداف ســازمانی بــاز بماننــد!!
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اینکــه برخــی بــا ژســت روشــنفکری و یــا از روی احساســات ،مســئوالن را ترغیــب بــه کنــار نهــادن فعالیتهــای موثــر و پاســخگویی
مکــرر و بیحاصــل بــه ایــن بهانــه ســازان مــی نماینــد ،مصــداق دوســتی خالــه خرســه اســت کــه اولیــن متضرریــن ،خــود ایشــان
خواهنــد بــود.
امــا در یــک مجموعــه متعــادل و عقالنــی ،کــه یکایــک اعضــاء آن دارای بلــوغ فکــری و صاحــب اندیشــه ای صحیــح هســتند ،همــگان
بــه ایــن بــاور رســیده انــد کــه مســئول منتخــب آنــان ،بــرای تحقــق اهــداف ســازمانی و ایجــاد رفــاه و پیشــرفت ،نیازمنــد فرصــت
کافــی و آرامــش روانــی مــی باشــد و ایــن ،خــو ِد آنــان هســتند کــه وظیفــه دارنــد حاشــیه ســازان را بــه کنــاری براننــد ،تــا او بتوانــد
در فــراغ خاطــر و بــا دلگرمــی بــه مصـ ِ
ـاف مشــکالت و موانــع بــرود ... .البتــه ناگفتــه پیداســت کــه همــه اینهــا ،نفــی کننــد ِه نظــارت
بــر مســئوالن و یــا عــدم پاســخگویی آنــان از طریــق ســاز و کارهــای قانونــی نخواهــد بــود.
در همیــن راســتا ،کانــون بازنشســتگان ارتــش نیــز بــا دارا بــودن حــدود  350000عضــو رســمی بــه عنــوان یــک اجتمــاع قابــل
توجــه و اثرگــذار از جملــه نهادهایــی ســت کــه وقــت در آن بســیار ارزشــمند اســت زیــرا غالــب اعضــای آن دارای ســنین بــاال بــوده
و فرصتهــا بــرای خدمتگــزاری بســیار کــم و غیرقابــل جبــران هســتند.
 ...ولیکــن همانطــور کــه در ابتــدای ســخن گفتــه شــد ،فرصتهــا زودگــذر و غیــر قابــل ذخیــره هســتند و ایــن امــکان وجــود نــدارد
تــا بــه عقــب بازگشــت  ...حــال اینکــه ،اقــدام نســنجیده انــدک افــرادی کــه از ســر تعصبهــای صنفــی و یــا جهــل و ناآگاهــی در
ـی مشــکالت و پنهــان کــردن پیشــرفت هــا و موفقیــت هــا (بویــژه در
میــان انبــوه پیشکســوتان واالمقــام ،بــا هیاهــو و بــزرگ نمایـ ِ
فضــای مجــازی) ســعی در اتــاف وقــت مســئوالن متعهــد و خســته و ناامیدکــردن آنــان دارنــد ،بیتردیــد جفایــی نابخشــودنی بــه
ـان غیــر
خیــل عظیمــی از همســنگران بــوده و مانعــی جــدی بــرای تســریع در تحقــق اهــداف محســوب مــی گــردد ...زیــرا گفتمـ ِ
اخالقــی و غیــر مســتند ایــن شــایعه پــردازان ،نــه تنهــا موجــب اذیــت و دلشکســتگی خادمــان مخلــص کانونهــا میگــردد بلکــه
بــه واســطه نشــر اکاذیــب و ایجــاد توقعــات نابجــا و ناسپاســی هــای پــی در پــی ایــن قلیــل افــراد ،موجــب نگرانــی هــای فراوانــی
در میــان اکثریــت قاطــع پیشکســوتانی کــه در مــدت ســه ســال گذشــته ،نتیجــه ملمــوس اقدامــات خالصانــه کانونهــا را دیــده و بــه
آینــده ای روشــن امیــد بســته انــد گردیــده و یقینــً دود آن بــه چشــم صدهــا هــزار پیشکســوت بــی گنــاه رفتــه و مــی رود و کار را
بــرای خدمتگــزاران ســختتر مــی نمایــد همانگونــه کــه در ایــن مــدت نیــز ،فرصــت هــای گرانبهایــی بواســطه عملکــرد ناپســند و
نامنصفانــه ایــن تعــدا ِد انــدک ،از دســت رفتــه اســت.
و اینــک ،تنهــا راه بــرای رفــع ایــن معضــل و نجــات
ِ
وقــت گرانبهــا و غیــر قابــل جایگزیــن از چنــگال
تعصبــات جاهالنــه ،آگاهــی از شــرایط موجــود و
احســاس مســئولیت در پاسداشــت حرمــت و کرامــت
خــود و خدمتگزارانمــان میباشــد تــا فرصتهــا از
دســت نرونــد ،کــه در غیــر ایــن صــورت جــز پشــیمانی
و حســرت ارمغانــی نخواهیــم داشــت ...حــال ایــن مائیــم
کــه آینــده خــود را مــی ســازیم  ...مــی توانیــم وقــت
عزیــز خــود و خادمــان خــود را مشــغول بیهودهگوییهــا
و شــایعه پردازیهــا نمائیــم و یــا بــا حمایــت قاطــع و
دلگــرم کننــده خــود از خدمتگزارانمــان (کــه در فضــای
واقعــی بــرای مــا تــاش و ایثــار میکننــد) بــرای خــود
آینــدهی بهتــری بســازیم ...پــس اینگــوی و ایــن
میــدان!!
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
مدیر مسئول
علی محبی راد
شماره  /195مهر 1400

3

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی
(بیرجند)

با پیشکسوتان
4

اشاره:
کانــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا ،بــا دارا
بــودن بیــش از ســیصد هــزار عضــو در سراســر
کشــور ،یکــی از گســتردهترین و اثرگذارتریــن
نهادهایــی اســت کــه بهواســطه وابســتگی
آن بــه ارتــش ج.ا.ا ،از حساســیت و اهمیــت
خاصــی برخــوردار میباشــد فلــذا آگاهــی
داشــتن اعضــاء از ســاختار و عملکــرد کانونهــا
میتوانــد نقــش بــه ســزایی در همراهــی و
همدلــی اعضــاء بــا کانونهــای مربوطــه در
ارائــه خدمــات و تســهیالت ایفــاء نمایــد ،بــه
همیــن جهــت مــا در هــر شــماره اقــدام بــه
معرفــی یکــی از قســمتهای فعــال کانــون و
یــا مســئولین مؤثــر آن مینماییــم تــا شــما
مخاطبــان محتــرم در جریــان کــم و کیــف آنچــه
در کانــون میگــذرد ،قــرار گیریــد.
در ایــن شــماره بــا یکــی از کانونهــای دیگــر
آشــنا خواهیــم شــد،کانونی کــه در اســتانی بــا
مردمانــی ســخت کــوش و جوانانــی مســتعد قرار
دارد اســتانی بــا تعــداد زیــادی از پیشکســوتان
دوران دفــاع مقــدس کــه هــر یــک گنجینـهای 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
امیــر ســرتیپ دوم ســتاد علــی فرشــاد رفتهایــم
و مطالــب زیــر نتیجــه ایــن مصاحبــه اســت:
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اینجانــب ســرتیپ دوم ســتاد علــی فرشــاد در مورخــه
 1342/01/10در محلــی بنــام ســیدان از روســتاهای بخــش
درمیــان شهرســتان بیرجنــد بدنیــا آمــدم پــدرم معلــم آمــوزش
و پــرورش بودنــد کــه در ایــن روســتا تدریــس مینمودنــد
دوران تحصیلــی را در بیرجنــد طــی نمــوده و در ســال  1360با
دریافــت مــدرک دیپلــم ریاضــی فیزیــک از دبیرســتان طالقانــی
بیرجنــد فــارغ التحصیــل شــدم .بــا شــروع جنــگ تحمیلــی در
 31شــهریور  1359مشــتاق حضــور در جبهههــای نبــرد بــودم
ولــی دوســت نداشــتم بعنــوان یــک رزمنــده عــادی و بــدون
آمــوزش الزم ،در نبــرد بــا دشــمن حضــور یابــم لــذا خدمــت در
ارتــش را بــرای رســیدن بــه آرزویــم انتخــاب کــردم و در همــان
ســال بــا ثبــت نــام در دانشــکده افســری امــام علــی (ع) نزاجــا
پذیرفتــه شــدم و مشــغول تحصیــل شــدم دوران دانشــکده
افســری را در جمــع همدورهایهایــم در گــردان وحــدت (کــه
واقعــأ بــا هــم وحــدت داشــتیم و از جوانــان شایســته و بســیار
متدیــن تشــکیل یافتــه بودنــد) ،پــرورش یافتــم و در ســال
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 1364فــارغ التحصیــل شــدم شــایان ذکــر اســت در دوران
دانشــجویی بمــدت  7مــاه بعنــوان دســتیار فرماندهــان
رزمــی در عملیاتهــای دفــاع مقــدس حضــور یافتــهام
کــه بیشــتر جنبــه آشــنایی و آمــوزش داشــت پــس از
فارغالتحصیلــی و طــی دوره مقدماتــی توپخانــه بــه لشــگر
 88زرهــی زاهــدان اختصــاص یافتــم و بمــدت  87مــاه در
دوران جنــگ تحمیلــی در منطقــه عملیاتــی نفــت شــهر،
ســومار و میمــک و همچنیــن پــس از آتش بــس در منطقه
عملیاتــی شــوش و چنانــه و فکــه در خوزســتان خدمــت
نمــودم و همچنیــن بــه افتخــار جانبــازی هــم نائل شــدهام.
 30ســال خدمــت خــود را در ســال  1390در حالــی بــه
پایــان رســاندم کــه در لشــگر  88و  77قــرارگاه شــمال
شــرق ارتــش و مرکــز آمــوزش  04و توپخانــه لشــگر 64
پیــاده ارومیــه و در ســمتهای فرماندهــی خدمــت کــرده
بــودم .پــس از نیــل بــه بازنشســتگی بمــدت چهــار ســال
و نیــم در مؤسســه حامــد و توانمندســازی وزارت دفــاع
بعنــوان نماینــده اســتانی انجــام وظیفــه نمــودم و و در
حــد تــوان ،خدمــات متعــددی بــه همرزمانــم در نیروهــای
مســلح و بویــژه ارتــش ارائــه نمــودم و پــس از آن نیــز
مــدت  2ســال در بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفاع
مقــدس بعنــوان مدیــر پیشکســوتان و رزمنــدگان خدمــت
کــردم و ایــن همــکاری تحــت عنــوان رئیــس شــورای
پیشکســوتان اســتان بــا حکــم کتبــی اســتاندار خراســان
جنوبــی ادامــه دارد ،در پایــان ســال  1398بــه ســمت
رئیــس کانــون بازنشســتگان آجــا در بیرجنــد منصــوب و
مشــغول بــه خدمــت شــدهام الزم بــه ذکــر اســت پــس از
بازنشســتگی کار تدریــس درس دفــاع مقــدس و درسهای
مرتبــط بــا رشــته تحصیلـیام را در دانشــگاه هــای ســطح
اســتان و همچنیــن درس تجزیــه و تحلیــل جنــگ را
بعنــوان همــکار در گــروه معــارف ســپهبد شــهید صیــاد
شــیرازی و تدریــس در مرکــز آمــوزش  04امــام رضــا (ع)
ارتــش را بــا انگیــزه بــاال بــرای کمــک بــه جوانــان کشــورم
دنبــال میکنــم .

وضعیت کانون بیرجند
کانــون اســتان خراســان جنوبــی بــه مرکزیــت بیرجنــد
در زمینــی بــه وســعت  800متــر مربــع عرصــه و 500
متــر مربــع اعیــان در حاشــیه خیابــان ارتــش و نزدیــک بــه
میــدان ابــوذر احــداث شــده اســت ایــن بنــا کــه قــرار بوده
اســت در چهارطبقــه بــه غیــر از زیــر زمیــن کــه پارکینــگ

و تأسیســات در آن پیــش بینــی شــده بــود ســاخته شــود بــه علــت
اختــاف بــا شــهرداری بیرجنــد و تــاش آنــان بــرای جلوگیــری از
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ســاخت  ،ادامــه ســاخت متوقــف و فعــا در زیرزمیــن بــه متــراژ 500
متــر مربــع کانــون بیرجنــد بــا قســمت اداری شــامل :اتــاق ریاســت،
جانشــین ،دبیرخانــه ،امــور اداری ،بیمــه و صنــدوق الغدیــر آمــاده
بهــره بــرداری شــده اســت و تاکنــون در دو نوبــت کمیســیون 100
شــهرداری بیرجنــد حکــم قلــع و قمــع ســاختمان کانــون را (یعنــی
همیــن زیــر زمیــن موجــود) صــادر کــرده کــه در هــر دو نوبــت توســط
دفتــر معاضــدت قضایــی کانــون مرکــز بخوبــی دفــاع شــده و ایــن
حکــم از ســوی دیــوان عدالــت اداری لغــو گردیــد .در حــال حاضــر
بزرگتریــن مشــکل کانــون اســتان بالتکلیفــی و عــدم امــکان تکمیــل
ســاختمان میباشــد .ایــن اســتان دارای  1960عضــو میباشــد و بعلــت
اینکــه اکثریــت بازنشســتگان و مســتمری بگیــران در مرکــز اســتان
زندگــی میکننــد و بــا عنایــت بــه اینکــه تعــداد ســاکنین در شهرســتان
هــای اســتان کــم میباشــند لــذا شــعبه ای در شهرســتان هــا نداریــم
شــایان ذکــر اســت در بنــای کانــون بیرجنــد  4ســوئیت بــرای پذیرایــی
مهمانــان پیــش بینــی شــده اســت کــه تکمیــل نشــده و قابــل اســتفاده
نمیباشــد.

اقدامات کانون در طول سال 1399
-1دیــدار چهــره بــه چهــره رئیــس کانــون بــا اعضــای وابســته 1250
نفــر
-2دیــدار ومالقــات بــا اعضــای وابســته در منــزل 85نفــر بازنشســته و
6

شماره  /195مهر 1400

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
مســتمری بگیــر
-3عــاوه بــر احوالپرســی تلفنــی از بیمــاران کرونایــی
بســتری در منــزل و بیمارســتانها ،از  25بیمــار بســتری
در بیمارســتانها نیــز عیــادت و دلجویــی بعمــل آمــد.
-4معرفــی بازنشســتگان و مســتمری بگیــران جهــت
دریافــت وام صنــدوق الغدیــر 175نفــر
-5معرفــی  150نفــر بازنشســته بــرای وام جعالــه % 18
بــا کســر از حقــوق بــا تعامــل بــا بانــک کوثــر بمبالــغ 40
و  50میلیــون تومانــی
-6دیــدار بــا نماینــدگان محتــرم اســتان در مجلــس
شــورای اســامی  2مــورد
-7مالقات با مسئولین لشگری و کشوری 10مورد
-8مــردم یــاری و اهــدای خــون توســط کارکنــان
بازنشســته بــه تعــداد تقریبــی  200نفــر
-9پذیــرش مهمــان بــا هماهنگــی کانــون در مهمانســرای
لشــگر  30و مرکــز آمــوزش  04حداقــل بــه میــزان 100
خانــواده در  9مــاه انجــام شــده اســت.
-10معرفــی بازنشســتگان بــه تعاونــی مســکن
سلحشــوران 110،نفــر جهــت ســرمایه گــذاری بــرای
مســکن فرزندانشــان
-11صــدور گواهــی خدمــت در مناطــق عملیاتــی جهــت
تغییــر وضعیــت خدمتــی فرزنــدان بازنشســته بــه ادارات
و ســازمان هــا  35مــورد
-12صــدور گواهــی پــدر نظامــی جهــت اســتخدام
فرزنــدان بازنشســتگان 28مــورد
-13صــدور تاییدیــه بازنشســتگی اعضــای کانــون جهــت
حمــل ســاح شــکاری 12مــورد
-14معرفی جهت وام  10میلیونی سابا  8نفر
-15ثبــت نــام بازنشســتگان جهــت صــدور کارت جدیــد
ایثــار 150نفــر
 -16وام ودیعه مسکن  15نفر
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سخن آخر
ضمــن قدرانــی از زحمــات مجداّنــه و تالشــگرانه امیــر محبــی راد ریاســت محتــرم کانــون ارتــش در مــدت مســئولیت و همچنیــن
قائــم مقــام محتــرم و معاونیــن و کلیــه مســئولین همــکار در کانــون آجــا و تاکیــد بــر تــداوم تالشــها بــرای بهبــود اوضاع بازنشســتگان
و توســعه امکانــات و امتیــازات و بویــژه در زمینــه توســعه مکانهــای اقامتــی ،اســتدعا دارد کــه کانــون خراســان جنوبــی بــه جهــت
شــرایط خــاص و ویــژه ذیــل بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد:
 -1اســتان خراســان جنوبــی یــک اســتان مــرزی و دارای  400کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور افغانســتان مــی باشــد کــه مهاجــران
زیــادی را در خــود اســکان داده و بحــث ترانزیــت مــواد مخــدر باعــث مشــکالت شــدید امنیتــی و اجتماعــی شــده اســت.
 -2بــر مبنــای گــزارش اداره آمــار کشــور پاییــن تریــن میــزان دســتمزد در مجمــوع اســتانهای کشــور بــه خراســان جنوبــی تعلــق
دارد و نشــانگر ایــن اســت کــه اســتان مــا فقیرتریــن اســتان در کشــور مــی باشــد و از طرفــی دیگــر چــون از نظــر صنعتــی شــرایط
نامناســبی دارد و کشــاورزی آن نیــز بعلــت کــم آبــی شــدید رونــق چندانــی نــدارد نیازمنــد نــگاه ویــژه مســئولین مــی باشــد.
 -3ســاختمان کانــون بیرجنــد در اراضــی ارتــش احــداث شــده و بعلــت اختالفــات شــهرداری بــا ارتــش ادامــه ســاخت آن متوقــف
شــده اســت و بــا عنایــت بــه اینکــه مــکان کانــون در نزدیکــی میــدان ابــوذر در بهتریــن نقطــه شــهر بیرجنــد واقــع شــده اســت
ولــی بالتکلیفــی در ادامــه ســاخت بنــای کانــون باعــث شــده مــکان فعلــی نامناســب و هیچگونــه امکانــات پذیرایــی و اقامتــی نــدارد
و بایســتی بــا حمایــت مســئولین ارتــش ،کانــون اســتان از بالتکلیفــی خــارج و تأسیســات مــا ارتقــاء یابــد تــا خدمــات بهتــری بــه
جامعــه هــدف ارائــه شــود.
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ستوانیکم بازنشسته رضا علیجانی

با پیشکسوتان

پیشکســوت گرانقــدر رضــا علیجانــی در ســال 1320در شهرســتان
خرمــدره اســتان زنجــان چشــم بــه جهــان گشــودند و از همــان
دوران کودکــی و نوجوانــی عالقــه خاصــی بــه هنــر نقاشــی
داشــتند .نامبــرده در ســال  1341در دژبــان مرکــز اســتخدام و در
ســال  1373بــا درجــه ســتوانیکمی بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل
گردیدنــد.
وی در ســال  1350در تهــران در هنرکــده اســتاد جعفــر پتگــر
نقــاش معاصــر پذیرفتــه شــدند و بطــور متنــاوب بــه مــدت 12
ســال در خدمــت ایشــان بــه تمریــن و کار نقاشــی در ســبکهای
مختلــف نقاشــی پرداختنــد.
ایشــان بــا توجــه بــه اینکــه بــه ســبکهای مختلــف در نقاشــی
عالقهمنــد بودنــد ،نقاشــی ویتــرای را نیــز در کارگاه نقــش آور
صاحــب کارخانــه تولیــد رنگهــای هنــری کامــران آمــوزش
دیدنــد و در نهایــت تصمیــم گرفتنــد کــه نقاشــی مینیاتــور ایــران
را در روی جیــر مشــکی کار کننــد ،چــون نقاشــی مینیاتــور ایــران
بــه ایــن ســبک مختــص ایــران بــوده و در هنــر فــرش بافــی و تابلــو
فــرش جایــگاه ویــژهای دارد .لــذا از آثــار بســیار گرانقــدر و پــر
محتــوای نگارگــران صاحــب نــام ایرانــی اســتفاده نمــوده و بــا انجام
تغییراتــی حــدود  20ســال اســت کــه در ایــن زمینــه مشــغول
فعالیــت مــی باشــند.
در ایــن مــدت حــدود بیــش از دو هــزار تابلــو در ابعــاد مختلــف
کار کردنــد کــه حداقــل  50درصــد از کارهــای ایشــان توســط
فروشــندههای کارهــای هنــری بــه خــارج از کشــور ارســال
گردیــده اســت و بخشــی از کارهــای مشــارالیه هــم مربــوط بــه
پیشــینه تاریــخ پرافتخــار ایــران و بــا اســتفاده از متــون تاریخــی
تهیــه و تابلوهــا بــه صــورت ســمبلیک مــی باشــند.
امیــد کــه جوانــان مشــتاق و هنرمنــد ســرزمین پرافتخــار و هنــر
پــرور ایــران کار مینیاتــور و نقاشــی خــط روی جیــر مشــکی را
دنبــال نمــوده و نواقــص کارهــای ایشــان را اصــاح و در عرصــه
هنــر در جهــان بدرخشــند .ان شــاء اهلل
نشــریه شایســتگان :بــرای ایــن پیشکســوت هنرمنــد و خانــواده
محترمشــان عــزت و ســربلندی و موفقیــت آرزومندســت.
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پیشکسوت ورزشی

سروان بازنشسته علیرضا محمودی

ســروان بازنشســته نهاجــا علیرضــا محمــود آبــادی در ســال  1335در شــهر مقــدس
مشــهد متولــد و در ســال  1351بــا توجــه بــه دارا بــودن نیــروی جســمانی قــوی و
فیزیــک بدنــی متناســب بــا تشــویق پــدر بــه رشــته وزنــه بــرداری روی آورده و اولیــن
مرحلــه آمــوزش وزنــه بــرداری را زیــر نظــر حــاج آقــا زرینــی کــه از قهرمانــان ســابق
ایــران و قهرمــان چهــارم المپیــک بــود آموخــت و تــا ســال  1354تمرینــات و آمــوزش
رشــته وزنــه بــرداری را ادامــه داده و در ســال  1354بــه دلیــل عالقــه خــاص بــه نیــروی
هوایــی بــه اســتخدام ایــن نیــرو درآمــد و بــه مــدت دو ســال بدلیــل آموزشهــای
فشــرده نظامــی و تخصصــی از فعالیتهــای ورزشــی دور مانــد ولــی در ســال 1357
پــس از انتقــال بــه پایــگاه وحدتــی دزفــول ،تمرینــات ورزشــی خــود در رشــته وزنــه
بــرداری را مجــددًا آغــاز بطوریکــه در ســال  1358در رده ســنی جوانــان در اســتان
خوزســتان بــه کســب مقــام ســوم جوانــان نائــل گردیــد و بــه همــراه تیــم وزنــه بــرداری
اندیمشــک ،مقــام ســوم تیمــی را نیــز کســب نمــود.
از جمله احکام و عناوین قهرمانی این پیشکسوت گرامی:
 -1از ســال  1362شــرکت در کلیــه مســابقات وزنــه بــرداری نهاجــا ،ارتــش و نیروهــای
مســلح و باشــگاههای تهــران در دســته  110کیلوگــرم کــه پیوســته جــزو مــدال آوران
ایــن وزن بــوده انــد.
 -2در ســال  1365بــه عضویــت تیــم وزنــه بــرداری ارتــش جمهــوری اســامی انتخــاب
گردید.
 -3در ســال  1366در مســابقات وزنــه بــرداری نهاجــا ،ارتــش و نیروهای مســلح شــرکت
و قهرمانــی وزن  110کیلوگــرم را کســب نمود.
 -4در ســال  1374بــه عنــوان رئیــس هیئــت وزنــه بــرداری پایــگاه یکــم شــکاری
انتخــاب و در همــان ســال بــا اختــاف وزن بــه عنــوان نفــر دوم نیروهــای مســلح در
دســته  108کیلوگــرم موفــق بــه دریافــت مــدال نقــره گردیــد.
ضمنــا در همیــن ســال در کنــار فعالیتهــای ورزشــی بــه امــر مربیگــری و آمــوزش
جوانــان نظامــی نیــز مبــادرت نمودنــد.
 -5از ســال  1380در مســابقات وزنــه بــرداری پیشکســوتان اســتان و کشــور شــرکت
و در ایــن رده ســنی نیــز تاکنــون چندیــن مقــام قهرمانــی را در ســطح کشــور کســب
نمــوده انــد.
 -6در ســال  1397در غالــب تیــم ملــی پیشکســوتان بــه مســابقات المپیــک آســیا –
اقیانوســیه در کشــور مالــزی اعــزام کــه در ایــن مســابقات موفــق بــه کســب مــدال نقــره
المپیــک آســیا – اقیانوســیه گردیدنــد.
نشــریه شایســتگان :بــرای ایــن پیشکســوت گرانقــدر و پرتــاش آرزوی موفقیــت و
ســربلندی از درگاه ایــزد منــان داشــته و امیــدوارم کــه ســایر پیشکســوتان گرامــی نیــز
بــه مقولــه ورزش عالقــه و توجــه خاصــی نشــان دهنــد.
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جواب متقابل ندهید
بعضــی از افــراد هنــگام عصبانیــت دیگــران ،ســعی میکننــد از
خودشــان دفــاع کننــد امــا دفــاع کــردن درایــن شــرایط ،ایــن
وضعیــت را بدتــر میکنــد و فــرد مقابــل بیشــتر از دســت شـــما
خشــمگین میشــود .ســعی کنیــد درایــن شــرایط اصــا از خودتــان
دفــاع نکنیــد و صبــر کنیــد تــا همــه چیــز بــه ســمت آرامــش بــرود.

لحظه را دریابید

اجتماعی

اشــاره :گاهــی ممکــن اســـت بــا افــرادی کـــه
عصبــی هســتند روبـهرو شــویم و مــورد خشــم بــی
دلیــل انهــا قــرار بگیریــم .بــا ایــن وجــود مــا چــه
رفتــار و برخــوردی بایــد بــا انهــا داشــته باشــیم؟
آرام کــردن فــرد خشــمگین نیــاز بـــه صبــوری
دارد .هنگامــی کـــه فــردی داغ میکند و خشــمگین
میشــود ،گفتــن عباراتــی مثــل آرام بــاش،
وضعیــت را بدتــر میکنــد.
شـــما در چنیــن شــرایطی بایــد شــنونده خوبــی
باشــید و بتوانیــد راهــکار هایــي را در پیــش
بگیریــد کـــه بـــه هــردو نفرتــان کمــک کنــد امــا
بـــه نظر شـــما چگونــه باید فــرد خشــمگین را آرام
کــرد؟ ایــن نوشــتار را تــا انتهــا دنبــال نماییــد تــا
بـــه شـــما توضیــح دهیم.

نفس عمیق بکشید و آرام بمانید
از دعــوا و جنــگ پرهیــز کنیــد .هنگامــی کـــه شــخص
دیگــری خشــمگین میشــود ،یقینــً شـــما هــم از رفتــار او
خشــمگین میشــوید امــا عصبانیــت شـــما وضعیــت را بدتــر
میکنــد.
تمرکــز خــود را روی آرام کــردن خودتــان اختصــاص دهید و
ســعی کنیــد دوبــاره بـــه حالــت طبیعــی و آرامــش برگردید
تــا عصبانیــت شـــما باعــث بدتــر شــدن اوضــاع نشــود .یکی
از راه حــل هــاي مناســب بــرای آرام کــردن خودتــان ایــن
اســـت کـــه ســکوت کنیــد و بـــه دنبــال راه حــل مناســب
باشــید.
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افــرادی کـــه خشــمگین میشــوند ،طبــق معمـ ً
ـول چیزهایــی را در
مــورد گذشــته بازگــو میکننــد و میخواهنــد اتفاقــات را از ان
زمــان بـــه تصویــر بکشــند امــا ســعی کنیــد بـــه ان ها کمــک کنید
تــا تمرکــز شــان روی مســئله اي باشــد کـــه اکنــون از دســتش
خشــمگین هســتند .صحبــت کــردن در مــورد شــکایت و گلــه هــاي
گذشــته ،وضعیــت را بدتــر میکنــد .پــس شـــما گفــت و گــو را بـــه
ســمت زمــان حــال هدایــت کنیــد.

آرام و ساکت باشید
اگــر شــخصی فریــاد میزنــد یــا حــرف هــاي رکیــک بـــه زبــان
مــی اورد ،شـــما میتوانیــد تصمیــم بگیریــد کـــه وی را آرام کنیــد.
بهتریــن راه بــرای انجــام اینــکار ایــن اســـت کـــه خودتــان چیــزی
بـــه زبــان نیاوریــد.
ســکوت کــردن شـــما در چنیــن شــرایطی در گــوش دادن بـــه
حرفهــاي طــرف مقابــل یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای آرام کــردن
و خنثــی کــردن خشــم او اســـت .ســعی کنیــد کنتــرل بیشــتری
روی خودتــان داشــته باشــید .بــا انجــام اینــکار طــرف مقابــل هــم
آرام میشــود.
البتــه منظــور مــا ایــن نیســت کـــه خودتــان را قربانــی قــرار دهید و
هــر فحــش و ناســزایی را تحمــل کنیــد .اگر این شــخص بـــه شـــما
توهیــن میکنــد ،بهتــر اســـت کـــه آن مــکان را تــرک کنیــد .در غیر
ایــن صــورت اگــر قصــد دارد بــا حــرف هایــش عصبانیــت خــود را
بیــرون بریزد ،بهتر اســـت کـــه شـــما ســکوت کنیــد و اجــازه دهید
تــا خــودش را تخلیــه کنــد.

کاهش عصبانیت طرف مقابل با تقاضای بخشش
اگــر اشــتباه از شـــما بــود ،اکنــون وقــت عذرخواهــی اســـت .اگــر
کاری انجــام دادیــد کـــه طــرف مقابــل را خشــمگین کــرد و دل وی
را شکســت ،اکنــون بایــد عذرخواهــی کنیــد.
عذرخواهــی کــردن عالمــت ضعــف شـــما نیســت ،بلکــه نشــان
میدهــد کـــه شـــما بـــه احساســات طــرف مقابــل اهمیــت میدهید.

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
پــس حتمــا از او عذرخواهــی کنیــد .گاهــی اوقــات تمــام چیــزی کـــه فــرد
مقابــل نیــاز دارد بشــنود تــا بتوانــد آرام بگیــرد ،عذرخواهــی ماســت.
امــا احتیــاط کنیــد ،حــواس تــان را بایــد جمــع کنیــد و ببینیــد کـــه اگــر واقعــً
شــرایط تقصیــر شـــما نیســت ،هرگــز عذرخواهــی نکنیــد .عذرخواهــی بــی جــا
بــرای آرام کــردن فــرد مقابــل ،اصـ ً
ا روش درســتی نیســت.
عذرخواهــی موثــر اینگونــه اســـت :بـــه خاطــر ایــن کـــه فــان پــول را بــی جــا
خــرج کــردم و باعــث شــدم بـــه دردســر بیفتــی ،واقعــا متاســفم .نمیدانــم کـــه
آن لحظــه بـــه چــه فکــر میکــردم امــا میدانــم اکنــون چــرا خشــمگین هســتی
و حالــت را درک میکنــم .حــال بیــا بــا هــم فکــر کنیــم تــا یــک راه حلــی
پیــدا کنیــم.

نگویید آرام باش
افــرادی کـــه واقعــً خشــمگین هســتند ،بــا حــرف هــاي شـــما آرام نمیشــوند و
تحــت تأثیــر قــرار نمیگیرنــد .ســعی کنیــد بــا او بــا دلیــل و منطــق صحبــت
کنیــد .گفتــن جملــه “آرام بــاش” هیــچ تأثیــری در آرام شــدن او نــدارد و شــاید
اوضــاع را بدتــر هــم بکنــد.

او را بشنوید
هنگامــی کـــه افــراد خشــمگین هســتند ،دوســت دارنــد کـــه شـــما آن هــا را
درک کــرده و بفهمیــد .بـــه حــرف هــاي طــرف مقابــل خــود گــوش کنیــد ،بـــه
چشــمهاي او نــگاه کنیــد .زمــان مناســب را پیــدا کنیــد ،ســواالت بیشــتر
بپرســید تــا بفهمیــد قضیــه از چــه قــرار اســـت.
ســعی کنیــد حــرف هــاي وی را بشــنوید تــا احســاس آرامــش پیــدا کنــد .در
چنیــن اوضاعــی نبایــد از او ســوال بپرســید زیــرا عصبانیتــش تشــدید میشــود،
بلکــه بایــد ســعی کنیــد فقــط وی را درک کنیــد و احساســات قلبــی اش را
بفهمیــد.

به احساسات او ارزش بدهید
همــهی مــا انســانها گاهــی اوقــات خشــمگین میشــویم .عصبانیــت یقینــً
عواطــف و احساســات دیگــر مــا را پوشــش میدهــد .ممکــن اســـت ضربــه
بخوریــم ،خجالــت بکشــیم یــا ناراحــت باشــیم و همــه ی اینهــا را بـــه شــکل
خشــم و عصبانیــت ابــراز کنیــم.
فرقــی نــدارد کـــه دلیــل عصبانیــت شــخص مقابــل چــه چیــزی اســـت .در هــر
صــورت بایــد بـــه حــرف هایــش گــوش دهیــد و بـــه او نشــان دهیــد کـــه بـــه
احساســاتش اهمیــت میدهیــد و برایــش ارزش قائــل هســتید .وی را قضــاوت
نکنیــد .قضــاوت کــردن درایــن شــرایط ،چــه بــا کالم و چــه بــا زبــان بــدن،
نشــان دهنــده کمبــود حمایــت شـــما از طــرف مقابــل اســـت.
یکــی از راه هــاي ارزش گــذاری بـــه احساســات طــرف مقابــل ،ایــن اســـت کـــه
جمالتــی مثــل “واقعــً شــرایط ســختی داری ،مــی فهمــم کـــه چــرا انقــدر
ناراحــت هســتی” را بیــان کنیــد امــا جمالتــی مثــل “بیخیــال بــاش” یــا “مــن

شایستگان
هــم همیــن شــرایط را داشــتم و از پســش بــر آمــدم”
اص ـ ً
ا جمــات خوبــی نیســتند.

همدردی با فرد عصبانی
همــدردی نشــان دهنــده این اســـت کـــه شـــما طرف
مقابــل را درک میکنیــد ،اضطــراب و اســترس وی را
مــی فهمیــد و برایــش احتــرام و ارزش قائــل هســتید.
نشــان دادن همــدردی بـــه طــرف مقابــل ،مخصوصًا در
زمانــی کـــه خشــمگین اســـت ،روش خوبی بــرای آرام
کردن او اســـت.
ســعی کنیــد عصبانیــت وی را بــا یــک زبان دیگــر بیان
کنیــد .انجــام اینــکار نشــان میدهــد کـــه واقعــً علــت
عصبانیتــش را درک کردهایــد .حتمــا بـــه او بگوییــد
میدانــم بـــه خاطــر ایــن کـــه همــه ی مســئولیت هــا
را بـــه تنهایی بـــه دوش میکشــی خشــمگین هســتی
ودر ایــن مــورد واقعــً بـــه تــو حــق میدهــم.
یعنــی بایــد علــت عصبانیــت وی را شــرح دهیــد .ایــن
کـــه فقــط بگوییــد درکــت میکنــم ،شــاید طــرف
مقابــل را خشــمگین تــر کنــد و بـــه ایــن فکــر کنــد
کـــه شـــما هیــچ درکــی ندارید و هیــچ چیــز را متوجه
نشــده ایــد.

برای عوض شدن فضا شوخی کنید
حتمــا بایــد شــرایط را بســنجید و ببینیــد کـــه آیــا
طــرف مقابل کـــه خشــمگین اســـت ،تحمــل و ظرفیت
شــوخ طبعــی را دارد یــا خیــر .شــوخی کــردن در
چنیــن حالتــی میتوانــد بـــه طــور موثــر بــا عصبانیــت
و خشــم مبــارزه کنــد و فراینــد شــیمیایی را در بــدن
تغییــر دهــد .بــرای او لطیفــه تعریــف کنیــد .وی را در
شــرایط ســرگرم کننــده قــرار دهیــد و نظــارت اوضــاع
را در دســت بگیریــد.
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عیب هایی برای جذاب تر شدن شما؟!!
همــه ی مــا در بیــن نقــاط مثبتــی کـــه در رفتــار و اخالقمــان داریــم ،صاحــب
عیبهایــي نیــز هســتیم .عیوبــی کـــه قطعــا هیــچ مزیتــی بــرای مــا ندارنــد و
همیشــه در فکــر رفــع آن هــا هســتیم امــا عــده اي از عیــب هــاي نــه چنــدان
بــزرگ نظــر برخــی خــوش میآیــد و باعــث محبوبیــت بیشــتر مــا میشــود و بـــه
قــول معــروف مــا را دوســت داشــتنیتر میکنــد.
ایــن بــدان معنــا نیســت کـــه داشــتن عیــب مزیــت اســـت و بـــه دلیــل ایــن کـــه نــزد دیگــران دوســت داشــتنی تــر باشــیم بایــد
عیــوب خــود را پررنــگ تــر کنیــم .بــا مــا همــراه شــوید تــا ایــن عیــب هــا را بیشــتر بشناســید امــا تصــور نکنیــد کـــه دوســت
داشــتنی شــدن بــا ایــن عیــب هــا ،دلیلــی اســـت بــرای تــرک نکردنشــان  ...چراکــه در هــر صــورت بــرای رفــع آنهــا بایــد تــاش
خــود را ادامــه دهیــم.
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سریع شرمنده میشوید

راحت درد دل می کنید

عالئــم خجالــت اغلــب
شــرم آورتــر از واقعــه اي
اســـت کـــه ســبب ســاز
آن بــوده اســـت .برخــی
افــراد ایــن عالئــم را
چنــان تحقیرآمیــز
میداننــد کـــه بــرای
از بیــن بــردن اعصابــی
کـــه باعــث ســرخ شــدن
و تعریــق میشــود بـــه
جراحــی روی مــی آورنــد ،امــا هرچقــدر شــرمندگی
بــرای کســانی کـــه ان را تجربــه میکننــد ناخوشــایند
باشــد بــرای افــراد دیگــر جذابیــت دارد.
دریــک ســری از مطالعــات ،شــرکت کنندگانــی کـــه
عالئــم بارزتــری از شــرمندگی را هنــگام بازگــو کــردن
یــک لحظــه خجالــت آور نشــان دادنــد ،از نظــر ناظــران
قابــل اعتمادتــر و ســخاوتمندتر جلــوه کردنــد و ناظــران
عالقــه بیشــتری بــرای گذرانــدن وقــت بــا آن هــا نشــان
دادنــد.
بـــه نظــر میرســد خجالــت بـــه جــای ایــن کـــه نشــانه
ضعــف یــا نداشــتن مهــارت هــاي اجتماعــی باشــد
بیانگــر وفــاداری ،قابــل اعتمادتــر بــودن فــرد اســـت.
افــراد مســتعد خجالــت بـــه ویــژه شــریک زندگــی
خوبــی هســتند زیــرا وفــاداری آن هــا بیشــتر اســـت.

نیــازی بـــه گفتــن نیســت ،افشــای بیــش از حــد اطالعــات شــخصی
بــا افــراد اشــتباه میتوانــد فاجعــه بــار باشــد و نداشــتن هیــچ فیلتــر
اجتماعــی بـــه وضــوح مشــکل ســاز اســـت امــا درد دل الزامــًً بدتریــن
چیــز نیســت اگــر بخواهیــد روابــط جدیــد و عمیقــی را بســازید.
طبــق نظریــه نفــوذ اجتماعــی ،بیــان تدریجــی اطالعــات شــخصی در
مــورد خــود ،راهــی مهــم در ایجــاد نزدیکــی و صمیمیــت اســـت .منظور
ایــن نیســت کـــه فقــط بــا بیــان اطالعــات شــخصی میتوانیــم رابطــه
پایــدار را بـــه معنــای واقعــی کلمــه بــا کســی ایجــاد کنیــم.
بــا ایــن حــال افــرادی کـــه از آســیب پذیــری نمیترســند ،بــا صراحــت و
گشــاده رویــی فرصــت هــاي بیشــتری بــرای ارتباط معنــی دار عاشــقانه
یــا غیــر از ایــن ایجــاد میکننــد.
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به سوتی های خود می خندید
این کـــه ما اشــتباهاتمان
را بپذیریــم یــک ویژگــی
مهــم و مثبــت اســـت
امــا ایــن کـــه خودمــان
بـــه اشــتباهاتی کوچــک
یــا بـــه قــول معروف بـــه
ســوتی هــاي خودمــان
بخندیــم کار ســاده اي نیســت و برخــی آن را یــک عیــب میداننــد امــا
هســتند افــرادی کـــه بـــه هیچ عنوان خندیدن بـــه ســوتی هــاي خودرا
نقــص نمــی بیننــد و وقتــی اشــتباهی خنــده دار در رفتــار و گفتارشــان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
رخ میدهــد خودشــان همــراه دیگــران بـــه آن اشــتباه میخندنــد.

صحبت کردن در مورد بقیه را دوست دارید
تحقیقــات نشــان میدهــد عــده اي از شــایعات مضــر هســتند؛ امــا
برخــی دیگــر با هشــدار نســبت بـــه افــراد یــا موقعیــت هــاي خطرناک،
از آن هــا در برابــر آســیب محافظــت میکننــد.
بـــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات در مــورد شــرکای تجــاری یــا
کارفرمایــان فاســد ممکــن اســـت ناچیــز بـــه نظــر برســد ،امــا عملکــرد
مفیــدی دارد نــه تنهــا بـــه درد قربانیــان میخــورد بلکــه میتوانــد بـــه
نظــارت ســو اســتفاده کننــدگان احتمالــی در آینــده کمــک کنــد.
درمیــان گذاشــتن ایــن صحبــت هــا بــا دیگــران بیانگر این اســـت کـــه
شـــما بـــه آن هــا اهمیــت میدهیــد و بـــه آن هــا اعتمــاد داریــد و این
میتوانــد شـــما را بـــه آن هــا نزدیکتــر کند.

راحت میخندید
برخــی معتقدنــد افــرادی
کـــه آســان لبخنــد میزننــد
و بـــه ســادگی بــا نــگاه بـــه
اطرافیانشــان بــرای ابــراز
مهربانــی لبخنــد بــر لــب
دارنــد ،افــراد جــذاب و بــا
اعتمــاد بنفســی نیســتند و
ایــن مــورد را بـــه نوعــی یــک
عیــب تلقــی میکننــد در
حالیکــه ایــن حالــت و نــوع رفتــار شـــما را در نــزد دیگــران دوســت
داشــتنی تــر میکنــد.

دست و پا چلفتی هستید
هنگامــی کـــه جنیفــر الرنــس
بــرای گرفتــن اســکار بهتریــن
بازیگــر زن ســال  2013از پلــه
هــا بــاال رفــت ،زمیــن خــورد و
ایــن باعــث شــد همــه بیشــتر وی
را دوســت داشــته باشــند و بــه
رغــم جایــگاه سوپراســتار بودنــش؛
ماننــد ســایر انســانها بـــه نظــر
رســید.
اگــر کســی هســتید کـــه هنــگام

شایستگان
غــذا خــوردن روی خــود نوشــابه مــی ریزیــد و …
نترســید :الرنــس و تحقیقــات علمــی نشــان میدهــد کـــه
ایــن ویژگــی هــا احتمــاالً شـــما را دوســت داشــتنی تــر
میکنــد .بررســی هــا نشــان داد اینگونــه خطــا و لغــزش هــا
بـــه آدمــی حالــت انســانی مــی بخشــد بـــه ویــژه کســانی
کـــه برتــری هــاي دیگــری دارنــد.

آدم رکی هستید

صداقــت زیــاد میتوانــد شـــما را بـــه دردســر بینــدازد؛ اما
بـــه افــراد نشــان میدهــد کـــه میتوانند بـــه شـــما اعتماد
کننــد؛ حتــی اگــر حقیقــت دردنــاک باشــد .تحقیقــات
نشــان میدهــد افــرادی کـــه احساســات خــود را ابــراز
میکننــد؛ نــه ایــن کـــه فقــط هــر انچــه را کـــه فکــر
میکننــد دیگــران میخواهنــد بشــنوند بیــان کننــد،
روابــط رضایــت بخــش بهتــری دارنــد و بـــه طــور کلــی
شــادتر هســتند.
صــادق بــودن در رابطــه بــا احساســات خــود ممکــن
اســـت منجر بـــه مشــاجره بیشــتری شــود نسبت بـــه این
کـــه وانمــود کنیــد همــه چیــز خــوب اســـت ،امــا بیــان
احساســات منفــی همیشــه موجــب خرابــی روابــط نیســت
و بســته بـــه شــرایط ،حتــی میتوانــد آن هــا را قویتــر کند.
صداقــت ممکــن اســـت در همــه ی موقعیــت هــا و بــا
هم ـهی افــراد مناســب نباشــد ،دانســتن ایــن کـــه کجــا
بایــد حــد نگــه داریــد بســیار مهــم اســـت امــا افــراد صریح
دوســتان خــوب و شــریک زندگــی عالــی از کار درمیآینــد،
نــه تنهــا بـــه ایــن دلیــل کـــه اجــازه نمیدهنــد از رفتــار
بــد قســر در برویــم بلکــه وقتــی از مــا تعریــف میکننــد،
میدانیــم کـــه از تــه دل میگوینــد.
تحقیقــات نشــان میدهــد مــا درمــورد افــرادی کـــه
دوستشــان داریــم ،توهمــات مثبتــی پیــدا و راه هایــي
بــرای دیــدن فضیلــت در رذایــل آنهــا جســت و جــو
میکنیــم کـــه بــا گذشــت زمــان ،ایــن توهمــات میتوانــد
بـــه واقعیــت تبدیــل شــود.
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اشــاره :اینکــه مــا بــه امــام زمــان (عــج) معتقــد
بــوده و عالقــه داریــم در آن شــکی نیســت ،امــا
عالقــه و تعلــق خاطــر داشــتن بــه هــر شــخصی ،
وظایــف و مســئولیتهایی بــه دنبــال دارد و بایــد
در عمــل نشــان دهیــم کــه میــزان عالقــه مــا چــه
انــدازه اســت وگرنــه صــرف اظهــار عالقــه زبانــی
عمــ ً
ا خاصیتــی نداشــته و اثــری در زندگــی مــا
نخواهــد داشــت.
مرحــوم ســیدمحمدتقی موســوی متوفــی  1348هـ
ق در کتــاب شــریف «مکیــال المــکارم» بــه هشــتاد
مــورد از وظایــف منتظــران اشــاره فرمــوده انــد.
مــا بطــور اختصــار بــه برخــی از آنهــا اشــاره
میکنیــم .
1ـ دعــا بــرای امــام زمــان عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف و
خــود تــا بــه معرفــت حضرتــش نائــل شــویم .ائمــه هــدی علیهــم
الســام نیــز همــواره بــر ایــن مهــم تکیــه داشــته انــد.
امــام صادق(علیــه الســام) دعایــی بــه «زراره» تعلیــم کــرده و
مــی فرماینــد  ...« :اگــر زمــان غیبــت را درک کــردی چنیــن
دعــا کــن :اللهــم عرفنــی نفســک فإنــک إن لــم تعرفنــی نفســک
لــم أعــرف نبیــک .اللهــم عرفنــی رســولک فإنــک إن لــم تعرفنی
رســولک لــم أعــرف حجتــک .اللهــم عرفنــی حجتــک فإنــک إن
لــم تعرفنــی حجتــک ضللــت عــن دینی»(منتخــب االثــر ـ آیــت
اهلل صافــی گلپایگانــی حدیــث  1ص  501ـ بــه نقــل از غیبــت
نعمانــی ،کافــی ،کمــال الدیــن) همچنیــن دعاهــای دیگــری کــه
در کتــب ادعیــه و ..........زیــارات بــدان اشــاره شــده ،خصوصــا
دعــای معــروف «اللهــم کــن لولیــک الحجــه ابــن الحســن » ...
کــه بحمــداهلل در بیــن جامعــه شــیعه بســیار معــروف و مشــهور
اســت.
 2ـ شــناخت صفــات و ســیره امــام علیــه الســام :بدیهــی اســت
کــه یــک عاشــق دلباختــه امــام و یــک منتظــر حقیقــی بایــد
بدانــد کــه محبوبــش از چــه صفاتــی برخــوردار بــوده ،و چــه
ســیره و روشــی را در زندگــی و ســایر شــئونات آن دارد.
در ایــن راســتا ،مطالعــه آیــات و روایــات فراوانــی کــه در ارتبــاط
بــا وجــود مقــدس حضــرت بقیــه اهلل االعظــم عجــل اهلل تعالــی
فرجــه الشــریف بیــان شــده ،بســیار ســودمند اســت.
 3ـ رعایــت ادب در همــه مــوارد :امامــی کــه واجــب االطاعــه
شماره  /195مهر 1400

و حجــت خــدا بــر تمامــی اهــل زمیــن اســت ،نامــش محتــرم و یــادش
بســیار گرامــی اســت .او پیشــوای همــه و چشــم بینــای خــدا در بیــن
مخلوقــات اوســت .روزی اهــل زمیــن بــه یمــن وجــود اوســت و هــر کــس
کــه بــه مرتبــه ای از مراتــب کمــال مــی رســد از پرتــو عنایــات حضــرت
حــق اســت کــه از مســیر امامــت بــه مــا رســیده اســت.
 4ـ عشــق و عالقــه نســبت بــه حضــرت :مرحــوم ســیدعبدالکریم کفــاش،
هفتــه ای یــک مرتبــه بــه محضــر آن حضــرت مشــرف مــی شــد .او
در ری در جــوار حضــرت عبدالعظیــم حســنی مــی زیســت .در یکــی از
تشــرفاتش ،حضــرت از او مــی پرســند :ســیدعبدالکریم! اگــر مــا را نبینــی
چــه خواهــد شــد؟ پاســخ مــی دهــد :آقــا حتمــا مــی میــرم .حضــرت
در پاســخ فرمودنــد« :اگــر چنیــن نبــودی مــا را نمــی دیــدی» (مشــعل
هدایــت ج  2ص  129ـ مبحــث امــکان تشــرف ـ از اســتاد حــاج شــیخ
حســین گنجــی)
 5ـ عالقــه منــد کــردن دیگــران بــه امــام زمــان عجــل اهلل تعالــی فرجــه
الشــریف :طبیعــی اســت کــه هــر کــس بــه چیــزی عالقمنــد باشــد
درصــدد تبلیــغ و ترویــج آن برآمــده و آنــرا بــه دیگــران معرفــی خواهــد
کــرد ،چــه رســد بــه اینکــه وجــود مقــدس خاتــم االوصیــا عجــل اهلل
تعالــی فرجــه الشــریف باشــد.
 6ـ انتظــار فــرج :امــام صــادق علیــه الســام فرمودنــد« :بخشــی
از ویژگیهــای ائمــه علیهــم الســام عبــارت از تقــوی ،پاکدامنــی و
خیرخواهــی  ...و صبــر در انتظــار فــرج اســت( ».منتخــب االثــر ،آیــت اهلل
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صافــی ،ص  ،498بــه نقــل از بحاراالنــوار)
در بســیاری از روایــات ،پرفضیلــت تریــن اعمــال ،انتظــار فــرج
دانســته شــده اســت( .منتخــب االثــر ،آیــت اهلل صافــی ،ص 493
ـ )500
در بســیاری از احادیــث در بــاب انتظــار فــرج بیــان شــده کــه هــر
گاه یکــی از منتظــران حضــرت بــه رحمــت الهــی رفــت ،چنانســت
کــه در میــان ســپاه امــام و یــا در میــان چــادر (خیمــه) حضــرت
بــه شــهادت برســد.
در بعضــی از روایــات تعبیــر شــده کــه چنیــن شــخصی مثــل
کســی اســت کــه بــا رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه در برابــر
کفــر جهــاد کــرده باشــد.
 7ـ اظهار عالقه وافر برای مالقات با آن حضرت.
 8ـ ذکــر فضائــل و مناقــب آن حضــرت ،و شــرکت در مجالــس
امــام شناســی.
 9ـ صدقــه بــرای ســامتی امــام زمــان عجــل اهلل تعالــی فرجــه
الشــریف.
 10ـ بجــا آوردن حــج و عمــره و زیــارت مشــاهد مشــرفه بــه نیابــت
از امــام :اعمالــی کــه بــه نیابــت از امــام زمــان علیــه الســام بجــا
آورده مــی شــود در واقــع هدیــه ای از جانــب عاشــقان و شــیفتگان
بــه ایشــان اســت.
 11ـ اســتغاثه بــه وجــود مقــدس امــام عجــل اهلل تعالــی فرجــه
الشــریف :در بعضــی از روایــات از آن بزرگــوار بــه «غیــاث المضطــر
المســتکین» تعبیــر شــده اســت.
توســل و اســتغاثه بــر اهــل البیــت علیهــم الســام ،ســیره دائمــی
بــزرگان و صلحــا و علمــای شــیعه بــوده و حتــی ائمــه هــدی علیهم
الســام نیــز بــه وجــود مقــدس ایشــان توســل مــی جســته انــد.
مرحــوم عاملــی در روایتــی نقــل مــی کننــد کــه هنگامــی کــه
حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا بیــن دیــوار و در مجــروح شــدند،
بــه دنبــال علــی علیــه الســام  ...بودنــد ،و نالــه «یــا ابــن الحســن»
ســرمی دادنــد ،و بــه وجــود مقــدس امــام عصــر حضــرت حجــه بــن
الحســن عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف اســتغاثه جســتند.
 12ـ تجدیــد بیعــت بــا امــام علیــه الســام :براســاس پــاره ای
از روایــات ،تجدیــد بیعــت بعــد از هــر نمــاز واجــب و یــا در هــر
جمعــه مســتحب اســت( .مکیــال المــکارم و منتخــب االثــر)
و در روایتــی از امــام صــادق علیــه الســام نقــل شــده کــه «هــر
کــس بعــد از نمــاز صبــح و بعــد از نمــاز ظهــر بگویــد« :اللهــم صــل
علــی محمــد و آل محمــد و عجــل فرجهــم» ،نمــی میــرد مگــر
آنکــه حضــرت را ببینــد و بشناســد( ».بحاراالنــوار ،ج  ،86ص ،77
بــاب )39
 13ـ اجتنــاب از محــارم :کســی کــه منتظــر واقعــی اســت ،بایــد
از آنچــه کــه امــام زمانــش کراهــت و تنفــر دارد ،اجتنــاب نمــوده
و هــر عملــی کــه در تقــرب او موثــر اســت را بــه خاطــر رضــای
محبــوب و ارتبــاط روحــی بــا او انجــام دهــد.
مرحــوم شــیخ طوســی متوفــی  460هـــ ق در «تجریــد االعتقــاد»
مــی نویســد« :وجــوده لطــف و عدمــه منــا ».یعنــی وجــود حضــرت
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لطــف و عنایــت بــر ماســت و غیبــت ایشــان
بــه خاطــر اعمــال و رفتــار بــد ماســت .
«گفتــم کــه روی خوبــت از مــن چــرا نهــان
اســت
گفتــا تــو خــود حجابــی ورنــه رخــم عیــان
اســت»
«گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت
گفتــا نشــان چــه پرســی آن کــوی ،بــی
نشــان اســت»
علــی علیــه الســام فرمودنــد« :زمیــن خالــی
از حجــت خــدا نیســت ،لکــن خداونــد
متعــال ،خلقــش را از اینکــه حجــت را
بشناســند نابینــا و محــروم مــی نمایــد و ایــن
بــه خاطــر ظلمــی اســت کــه بــر خودشــان
روا داشــتند( ».بحاراالنــوار ،ج ،51ص)113
«ظلــم و جــور بــا بصیــرت ســنخیت نــدارد ،و کســی کــه در کالس گنــاه و
معصیــت بســر مــی بــرد هــم ســنخ بــا اولیــای خــدا نیســت .لــذا دیــدهاش
از شــناخت حضــرت نابیناست(».مشــعل هدایــت ،ج ،2ص ،126مقالــه
امــکان تشــرف)
حضــرت مهــدی عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف ،در توقیعــی چنیــن
مــی فرماینــد« :فمــا یحبســنا عنهــم إال مــا یتصــل بنــا ممــا نکرهــه و
النوثــره منهــم» یعنــی محبــوس نکــرده مــا را از دوســتان ،مگــر خبرهــای
ناگــواری کــه همــواره از ناحیــه آنــان بــه مــا مــی رســد کــه ناخوشــایند
اســت ،در حالیکــه مــا آن کارهــا را از ایشــان نخواســتیم( .احتجــاج
طبرســی ،ج ،2ص)322
 14ـ دوســتی بــا صالحــان :دوســتی بــا دوســتان حضــرت باعــث تقــرب
و جلــب خشــنودی ایشــان اســت .همچنیــن ادخــال ســرور مومنیــن و
محبیــن اهــل بیــت علیهــم الســام و همچنیــن رفــع حوائــج آنــان نیــز
از وظایــف منتظــران عصــر ظهــور شــمرده نشــده؛ چــرا کــه آن حضــرت
هماننــد اجــداد طاهرینــش بــاب الحوائــج هســتند.
قــرآن کریــم در وصــف یــاران حضــرت ختمــی مرتبــت مــی فرمایــد:
«محمــد رســول اهلل والذیــن معــه اشــداء علــی الکفــار رحمــاء بینهــم»
یعنــی محمــد رســول خــدا (صلــی اهلل علیــه و آلــه وســلم) و کســانی کــه
بــا او هســتند بــر علیــه کفــار بســیار خشــن ،ولــی بــا یکدیگــر بســیار
مهرباننــد.
و همچنیــن امــر خــدای حکیــم کــه مــی فرمایــد« :کونــوا مــع الصادقیــن»
یعنــی همــواره بــا افــراد راســتگو همنشــین باشــید
 15ـ برائت از دشمنان خدا و اهل بیت علیهم السالم:
امــام هــادی علیــه الســام در زیــارت شــریفه جامعــه مــی فرماینــد« :برئت
الــی اهلل عزوجــل مــن اعدائکــم و مــن الجبــت و الطاغــوت و الشــیاطین و
حزبهــم الظالمیــن» یعنــی برائــت مــی جویــم بــه درگاه خــدای عــز و جــل
از دشــمنان اهــل بیــت
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اگر هر روز یک فنجان نخود بخورید چه
اتفاقاتی در بدن شما می افتد؟
نخــود یکــی از اولیــن حبوبــات کشــت شــده اســت .نخــود منبــع
غنــی فیبــر هســتند ،حــاوی چربــی هــای ســالم  ،کربوهیــدرات هــا
و بســیاری از ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی دیگــر هســتند .نخــود
همچنیــن پروتئیــن باالیــی دارد ،بنابرایــن مــی توانــد جایگزینــی
عالــی بــرای گیاهخــواران باشــد.
مــا در ایــن مطلــب  10خاصیــت و فایــده نخــود را برایتــان قــرار داده ایــم کــه ممکــن اســت باعــث شــود شــما
بخواهیــد نخــود را در رژیــم غذایــی خــود بگنجانیــد!

 .1کاهش وزن

دانستنی ها

پروتئیــن و فیبــر موجــود در نخــود
مــی توانــد هضــم را کندتــر کــرده
و احســاس ســیر بــودن را بــه شــما
القــا کنــد .همچنیــن بــه کاهــش
اشــتها و جــذب مــواد غذایــی
کمــک مــی کنــد و مــی توانــد
منجــر بــه کاهــش وزن شــود.

 .2استخوان های سالم تر
نخــود منبــع خوبــی از منگنــز ،کلســیم،
آهــن  ،منیزیــم ،روی و ویتامیــن هــای
 Kو  Aاســت .همــه اینهــا بــرای رشــد
اســتخوان هــا ،کانــی ســازی اســتخوان
هــا و تولیــد کالژن مهــم هســتند.

 .3پوست بهتر
ویتامیــن هــای C
 ، Eو  Kموجــود
در نخــود بــرای
ســامتی پوســت
مهــم هســتند.
آنهــا بــه بهبــود زخــم هــا ،از بیــن بــردن چیــن و چــروک،
جلوگیــری از خشــکی پوســت و محافظــت در برابــر آفتــاب
کمــک میکننــد.
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 -4کاهش قند خون
نخــود سرشــار از فیبــر و
پروتئیــن اســت .آنهــا بــه
جلوگیــری از افزایــش ســریع
قنــد خــون بعــد از خــوردن
غــذا کمــک مــی کننــد ،کــه
ایــن نیــز بــرای مدیریــت
دیابــت بســیار مهــم اســت .چنــد مــاده معدنــی ماننــد منیزیــم و
روی مــی تواننــد خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع  2را کاهــش دهنــد.

 -5هضم بهتر
نخــود همچنیــن بــه بهبــود هضــم
غــذا  ،کاهــش خطــر ابتــا بــه ســندرم
روده تحریــک پذیــر و جلوگیــری از
یبوســت کمــک میکنــد.

 .6کاهش فشار خون و بهبود سالمت قلب
منیزیــم و پتاســیم مــی
تواننــد بــه جلوگیــری از فشــار
خــون بــاال کمــک کننــد .ایــن
میتوانــد شــانس ابتــا بــه
ســکته مغــزی یــا حملــه قلبــی
را بــه حداقــل برســاند .طــی تحقیقــات نشــان داده شــده اســت کــه
فیبــر محلــول باعــث کاهــش کلســترول لیپوپروتئیــن بــا چگالــی

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
کــم (یــا کلســترول بــد ) مــی شــود  ،کــه بــرای ســامتی قلــب نیــز مفیــد
اســت.

شایستگان
قبل از خواب هندوانه نخورید.

 .7رشد بهتر مو
پروتئیــن ،ویتامیــن  Aو  Bو
ســایر مــواد مغــذی موجــود
در نخــود مــی تواننــد بــه
جلوگیــری از ریــزش مــو
کمــک کــرده و رشــد مــو را
تقویــت کننــد.

 -8بهبود سالمت چشم
نخــود حــاوی پیــش ســاز
ویتامیــن  Aو  Bکاروتن اســت.
خاصیــت ضــد التهابــی دارد و
بــه کاهــش خطــر بیماریهــای
چشــمی و پیشــگیری از
بیماریهــای چشــم کمــک مــی کنــد.

 .9بهبود عملکرد مغز
کولیــن ،کــه در نخــود یافــت
مــی شــود ،بــا افزایــش عملکــرد
شــناختی از جملــه حافظــه و
پــردازش بهتــر مرتبــط اســت.

 .10محافظت در برابر سرطان
نخــود بــه کاهــش خطــر
ابتــا بــه انــواع خاصــی
از ســرطان کمــک مــی
کنــد .تولیــد بوتیــرات کــه
امــکان کاهــش التهــاب در
ســلولهای روده بــزرگ را
دارد ،بــه کاهــش خطــر ابتــا بــه ســرطان روده بــزرگ کمــک مــی کنــد.
نخــود همچنیــن حــاوی ســاپونین اســت کــه بــه جلوگیــری از رشــد تومــور
کمــک مــی کنــد .برخــی دیگــر از ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی موجــود در
نخــود ماننــد ویتامیــن هــای گــروه  Bمــی تواننــد بــه کاهــش خطــر ابتــا
بــه ســرطان پســتان و ریــه کمــک کننــد.

متخصصــان در تابســتان همــواره بــر مصــرف میــزان کافــی
آب تاکیــد دارنــد .هندوانــه بــه دلیــل دارا بــودن مقــدار قابــل
توجهــی از آب ،میتوانــد کــم آبــی بــدن در طــول روزهــای
گــرم تابســتان را جبــران کنــد .همچنیــن بــه دلیــل دارا بــودن
ریــز مغــذی هــا ،هندوانــه گزینـهای مناســب بــرای مصــرف به
عنــوان میــان وعــده اســت .امــا دانشــمندان هنــدی میگوینــد
مصــرف هندوانــه در شــب بــرای بــدن مضــر اســت .بــه نقــل از
فــود ان دی تــی وی ،در حقیقــت  ۹۴درصــد هندوانــه را آب
تشــکیل مــی دهــد .برخــی افــراد عــادت دارنــد در وعــده شــام
یــک غــذای ســبک ماننــد نــان ،هندوانــه و پنیــر میــل کننــد.
گرچــه هندوانــه میــوهای خوشــمزه و دارای مــواد مغــذی
اســت ،امــا توصیــه میشــود ایــن میــوه را در شــب و پیــش از
بــه بســتر رفتــن مصــرف نکنیــد.
«در حقیقــت هندوانــه کمــی اســیدی اســت و اگــر در شــب
مصــرف شــود میتوانــد بــا ایجــاد اختــال در دســتگاه
گــوارش ،باعــث کنــد شــدن رونــد هضــم غــذا در زمانــی
کــه فــرد تحــرک کافــی نــدارد شــود .بهتریــن زمــان بــرای
خــوردن هندوانــه ســاعت  ۱۲تــا  ۱۳و زمانــی اســت کــه
دســتگاه گــوارش بیشــترین فعالیــت را دارد».

اصلیترین دالیل

-1مصــرف هندوانــه در شــب باعــث بــروز مشــکالت گوارشــی
و در راس آن «ســندروم روده تحریــک پذیــر» میشــود .ایــن
موضــوع میتوانــد باعــث ناراحتــی معــده در روز بعــد شــود.
 -۲بــه دلیــل آنکــه هندوانــه دارای میــزان قابــل توجهــی
قنــد طبیعــی اســت ،مصــرف آن در شــب میتوانــد در برخــی
افــراد باعــث چاقــی شــود.
 -۳هندوانــه دارای حجــم باالیــی از آب اســت .ایــن موضــوع
بــدان معناســت کــه خــوردن آن پیــش از خــواب ،فــرد را
مجبــور بــه مراجعــه مکــرر بــه ســرویس بهداشــتی در طــول
شــب خواهــد کــرد .ایــن موضــوع کیفیــت خــواب فــرد را
کاهــش مــی دهــد و باعــث احســاس خســتگی در روز بعــد
میشــود.
 -۴مصــرف هندوانــه در شــب میتوانــد باعــث بــروز مشــکالت
گوارشــی ماننــد اســهال یــا یبوســت در فــرد شــود.
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وکیل خود باشید
(مباحث کاربردی حقوقی)

شرایط قیم چیست و چه کسی می تواند قیم شود؟

دانستنی ها

قیــم بــه کســی گفتــه میشــود کــه از طــرف دادگاه بــرای سرپرســتی محجــور و نگهــداری امــوال او در مــواردی کــه ،ولــی خــاص
(پــدر ،جــد پــدری و وصــی) وجــود نداشــته باشــد ،منصــوب میشــود .ایــن فــرد نســبت بــه وصــی ،اختیــارات کمتــری دارد.
قیــم بایــد دارای اهلیــت کامــل و شایســتگی اخالقــی بــوده و نیــز قابــل اعتمــاد باشــد ،بــه عــاوه ،بــا اســتناد بــه مــاده ۱۱۹۲
قانــون مدنــی کــه مربــوط بــه وصایــت اســت ،میتــوان گفــت کــه اگــر محجــور مســلمان باشــد ،نمیتــوان بــرای او قیــم غیــر
مســلمان تعییــن کــرد ،همچنیــن بــا اســتناد بــه مــاده  ۱۲۳۱قانــون مدنــی ،برخــی اشــخاص نبایــد بــه ســمت قیمومــت تعییــن
شــوند :کســانی کــه خــود تحــت والیــت یــا قیمومــت هســتند؛ کســانی کــه بــه علــت ارتــکاب جنایــت یــا یکــی از جــرم هــای ذیــل
بــه موجــب حکــم قطعــی محکــوم شــده باشــند :ســرقت ،خیانــت در امانــت ،کالهبــرداری ،اختــاس ،هتــک نامــوس یــا منافیــان
عفــت ،جنحــه نســبت بــه اطفــال و ورشکســتگی بــه تقصیــر؛ همچنیــن کســانی کــه حکــم ورشکســتگی آنهــا صــادر و هنــوز عمــل
ورشکســتگی آنهــا تصفیــه نشــده اســت ،نمیتواننــد بــه ســمت قیمومــت تعییــن شــوند .کســانی نیــز کــه معــروف بــه فســاد
اخــاق باشــند و کســی کــه خــود یــا اقربــای طبقــه اول او دعوایــی بــر محجــور داشــته باشــد ،نیــز از جملــه افــرادی هســتند کــه
نمیتواننــد بــه عنــوان قیــم انتخــاب شــوند.
خویشــاوندان در صورتــی کــه صالحیــت بــرای قیــم شــدن داشــته باشــند ،بــر دیگــران مقــدم خواهنــد بــود و دادگاه یــک یــا چنــد
نفــر از آنــان را بــه ســمت قیمومــت معیــن خواهــد کــرد ،در میــان خویشــان محجــور ،پــدر یــا مــادر او مــادام کــه شــوهر نــدارد ،بــا
داشــتن صالحیــت بــر دیگــران مقــدم اســت؛ و نیــز در صــورت محجــور شــدن زن ،شــوهر زن بــا داشــتن صالحیــت بــرای قیمومــت
بــر دیگــران مقــدم اســت.
برابر ماده  ۱۲۳۳قانون مدنی :زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

چگونه از جعلینبودن یک سند رسمی اطمینان حاصل کنیم؟
 .۱ورود به سایت سازمان ثبت اسناد و امالک
 .۲انتخــاب گزینــه تصدیــق اصالــت اســناد و اوراق دفاتــر اســناد رســمی
از قســمت خدمــات الکترونیکی
 .۳وارد کــردن شناســه ســند و رمــز تصدیــق (منــدرج در بــاالی برگــه
ســند) و جســتجو مــوارد صالحیــت شــورای حــل اختــاف بــرای
رســیدگی بــه دعــاوی خانوادگــی
بــا اینکــه قانــون حمایــت خانــواده در مــاده  ۴مقــرر کــرده کــه
رســیدگی بــه دعــاوی مربــوط بــه جهیزیــه ،مهریــه و نفقــه در صالحیت
دادگاه خانــواده قــرار دارد امــا دعــاوی مربــوط بــه مهریــه ،جهیزیــه و
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نفقــه در صــورت وجــود دو شــرط زیــر در شــورای حــل اختــاف بایــد مطــرح شــود:
-1در صورتــی کــه مبلــغ مهریــه ،نفقــه و جهیزیــه تــا  ۲۰میلیــون تومــان باشــد .بــرای مثــال اگــر خانمــی بخواهــد مهریــه خــود را از
همســرش مطالبــه کنــد و مبلــغ مهریــه تــا  ۲۰میلیــون تومــان باشــد ،بایــد بــه شــورای حــل اختــاف مراجعــه کنــد امــا در مــواردی
کــه مبلــغ مهریــه بیــش از  ۲۰میلیــون تومــان اســت ،بایــد بــه دادگاه خانــواده مراجعــه کنــد.
-2در صورتــی کــه پیــش از طــرح دعــاوی مربــوط بــه جهیزیــه ،نفقــه و مهریـهی تــا  ۲۰میلیــون تومــان ،دعــوای طــاق مطــرح نشــده
باشــد چــون طــاق از امــوری اســت کــه در صالحیــت دادگاه خانــواده قــرار دارد .اگــر دادگاه خانــواده حکــم طــاق را صــادر کنــد ،در
همیــن حکــم تکلیــف جهیزیــه ،مهریــه و نفقــه را هــم مشــخص میکنــد و دیگــر نیــازی بــه رســیدگی شــورای حــل اختــاف نیســت.

متهمی که به دادگاه احضار شده ،امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد ،باید چکار کند؟
متهمــی کــه توســط مرجــع قضایــی احضــار
مــی شــود بــه دســتور مــاده  ۱۷۸قانــون آییــن
دادرســی کیفــری مکلــف بــه حضــور در موعــد
مقــرر مــی باشــد .و اگــر بــدون عــذر موجــه
حضــور نیابــد بــه حکــم مــاده  ۱۷۹از همــان
قانــون و بــه دســتور بازپــرس جلــب مــی شــود.
مــاده  -۱۷۸متهــم مکلــف اســت در موعــد
مقــرر حاضــر شــود و اگــر نتوانــد بایــد عــذر
موجــه خــود را اعــام کنــد .جهــات زیــر عــذر
موجــه محســوب مــی شــود:
الف -نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.
ب -بیماری متهم و بیماری سخت والدین ،همسر یا اوالد وی که مانع از حضور شود.
پ -همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت -ابتــاء بــه حــوادث مهــم از قبیــل بیماریهــای واگیــردار و بــروز حــوادث قهــری ماننــد ســیل و زلزلــه کــه موجــب عــدم امــکان
تــردد گــردد.
ث -متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفًا به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.
ی توانــد بــرای یــک بــار پیــش از موعــد تعییــن شــده ،بازپــرس را از علــت عــدم حضــور خــود
تبصــره – در ســایر مــوارد ،متهــم م ـ 
مطلــع ســازد و موافقــت وی را اخــذ نمایــد کــه در ایــن مــورد ،بازپــرس مــی توانــد در صــورت عــدم تأخیــر در تحقیقــات ،تــا ســه روز
مهلــت را تمدیــد کنــد.
ماده  ۱۷۹چنین بیان می دارد:
متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعالم نکند ،به دستور بازپرس جلب می شود.
تبصــره -در صورتــی کــه احضاریــه ،ابــاغ قانونــی شــده باشــد و بازپــرس احتمــال دهــد کــه متهــم از احضاریــه مطلــع نشــده اســت،
وی را فقــط بــرای یــک بــار دیگــر احضــار مــی نمایــد.
مــاده  ۱۸۷قانــون مذکــور در خصــوص عــدم حضــور متهــم و در راســتای حمایــت از وی بیــان داشــته ،هــرگاه شــخصي كــه دســتور
احضــار يــا جلــب او داده شــده بــه علــت بيمــاري ،كهولــت ســن يــا معاذيــري كــه بازپــرس موجــه تشــخيص ميدهــد ،نتوانــد نــزد
بازپــرس حاضــر شــود ،در صــورت اهميــت و فوريــت امــر كيفــري و امــكان انجــام تحقيقــات ،بازپــرس نــزد او مــيرود و تحقيقــات
الزم را بهعمــل مــيآورد .
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پوست موز

دانستنی ها

پوســت مــوز دارای کاربردهــای گســترده خانگــی ،باغــی و پوســتی اســت.
بیشــتر میــوه هــا و ســبزیجات فقــط بــرای خــوردن نیســتند .ماننــد
برگهــای چــای  ،پوســت پرتقــال و قهــوه کاربردهــای متعــددی در خانــه
و اطــراف آن دارنــد .دفعــه دیگــر قبــل از انداختــن پوســت مــوز در ســطل
زبالــه ،ایــن  11اســتفاده شــگفت آور آن را امتحــان کنیــد.

 .1چای پوست موز
دم کــردن یــک فنجــان چــای پوســت
مــوز از آنچــه تصــور مــی کنیــد بهتــر
و مفیدتــر اســت .خــواص موجــود در
پوســت بــه درمــان افســردگی ،بــی
خوابــی ،اضطــراب و همچنیــن بهبــود
ایمنــی بــدن ،عملکــرد متابولیکــی و
ســامت دســتگاه گــوارش کمــک مــی کنــد .یــک پوســت تمیــز و رســیده را
بــه مــدت  10دقیقــه در دو فنجــان آب بجوشــانید و ســپس میــل بفرمائیــد؛
همچنیــن ممکــن اســت تعج ـبآور باشــد ،امــا شــما مــی توانیــد پوســت
مــوز را نیــز بخوریــد .بســته بــه نــوع ترجیــح ،مــی تــوان آن را بــه روش های
مختلفــی مصــرف کــرد؛ نگذاریــد ایــن قســمت مفیــد و مغــذی میــوه هــدر
بــرود و دور انداختــه شــود.

 .2پولیش چرم
بــرای پولیــش روی کفــش ،نقــره یــا
چــرم از پوســت مــوز نــارس اســتفاده
کنیــد و روی قســمت مــورد نظــر بمالید.
آنهــا حــاوی روغــن هــای طبیعــی
20
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هســتند کــه مــی تواننــد موجــب درخشــش کفــش
شــما شــوند.

 .3محافظت در برابر آفتاب
در مطالعــات اخیــر ،عوامــل قلیایــی موجــود در
پوســت مــوز بــه عنــوان خــواص ضــد باکتریایــی و
محافظــت در برابــر اشــعه فرابنفــش شــناخته شــده
اســت .لوتئیــن موجــود در پوســت مــوز هنگامــی
کــه بــه عنــوان الیــه بــردار صــورت اســتفاده
میشــود ،ســلول هــا را بازیابــی مــی کنــد ،ترشــح
مالنیــن را کنتــرل مــی کنــد و مشــکالت رنگدانــه
ناشــی از آســیب خورشــید را درمــان مــی کنــد.

 .4سفید کننده دندان
مــوز نــه اســیدی اســت و نــه موجــب ســایندگی
میشــود ،بنابرایــن نرمی پوســت مــوز راهــی طبیعی
بــرای الیــه بــرداری
مالیــم دنــدان هــای
شماســت .ایــن هــدف
بــه جــای مســواک

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
زدن منظــم نیســت امــا مکمــل اثــر بخــش بــرای از بیــن بــردن
برخــی لکــه هــا و اثبــات ســفیدتر کــردن دنــدان هاســت.

.5کمپوست

شایستگان
بــرای درمــان زخــم و درد و التهــاب اســتفاده کــرد .قســمت
ســفید پوســت مــوز رســیده را بــه آرامــی روی محــل گــزش
بمالیــد .تــورم را کاهــش داده و درد را تســکین مــی دهــد.

 .9درمان جوش

پوســت مــوز در بــاغ
شــما نیــز مفیــد اســت
و تقویــت کننــده مــواد
مغــذی گیاهــان گلدانــی
اســت .وقتیکه پوســت در
خــاک تجزیــه میشــود،
موجــب آزاد کــردن
پتاســیم ،فســفر ،نیتــروژن ،منیزیــم و افزایــش رطوبــت میشــود.
بــرای کســانی کــه مزرعــه کــرم دارنــد  ،مــی توانیــد از پوســت مــوز
بــه عنــوان غــذای «مــورد عالقــه کــرم هــا» اســتفاده کنیــد.

بــا اســتفاده از یــک پوســت
مــوز رســیده ،قســمتهای
گوشــتی ســفید آن را
بیــرون آورده و یــک تفالــه
ایجــاد کنیــد ســپس بــه
مــدت نیــم ســاعت روی صــورت خــود بمالیــد و اجــازه
دهیــد مــواد مغــذی ،پوســت را آرام کــرده و التهــاب را
کاهــش دهــد .آنزیــم هــا ســموم را بیــرون مــی کشــند و
پوســت را آبرســانی مــی کننــد.

 .6بازدارنده آفت ها

 .10چین و چروک ها را کاهش می دهد

پروانــه هــا عاشــق پوســت مــوز پوســیده هســتند امــا شــته هــا از
آنهــا متنفرنــد؛ بنابرایــن بــرای جلــب توجــه پروانــه هــا ،پوســت مــوز
رســیده را در اطــراف باغچــه قــرار دهیــد یــا پوســت را بــرای دفــع
آفــات ناخواســته در اطــراف پایــه گیاهــان دفــن کنیــد.

پوســت مــوز فوایــد زیــادی
بــرای مراقبــت از پوســت
دارد .مملــو از کربوهیدراتها
و مــواد مغــذی اســت کــه
خاصیــت ضــد پیــری دارد
و بــا چیــن و چــروک و
لــک مبــارزه مــی کنــد .خمیــر پوســت مــوز را بــه پوســت
خــود بمالیــد؛ چراکــه یــک مرطــوب کننــده کامــا طبیعــی
بــرای پوســت اســت و باعــث مــی شــود پوســت شــما نــرم و
ســالم شــود.

 .7درمان چشم های پف کرده
پوســت مــوز راهــی
آســان بــرای خــاص
شــدن از آن حلقــه هــای
تیــره و پــف کــرده زیــر
چشــم اســت .فیبــر
ســفید پوســت مــوز را
خراشــیده و بــا ژل آلوئــه ورا ترکیــب کنیــد .حداقــل بــه مــدت 30
دقیقــه در روز خمیــر مــوز را زیــر چشــم خــود بمالیــد تــا بــه کاهــش
التهــاب و تعــادل رنــگ پوســت کمــک کنــد.

 .8درمان جای نیش پشه

.11تسکین بواسیر
یــک درمــان کننــده طبیعــی بــرای بواســیر ،مصــرف روزانــه
یــک مــوز  ،بــا معــده خالــی اســت .ایــن شــرایط زمانــی اتفاق
مــی افتــد کــه یبوســت باعــث مــی شــود مقعــد منبســط
شــود .محتــوای فیبــر بــاالی مــوز بــه درمــان انســداد و
کاهــش تــورم مقعــد کمــک مــی کنــد.

گــزش هــر حشــره ای مــی توانــد
دردنــاک و ایجــاد کننــده خارش باشــد.
از آنجــا کــه پوســت مــوز دارای خــواص
ضــد التهابــی اســت ،مــی تــوان از آن
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نحوه صحیح مصرف دارو

سالمتی
از خــرد کــردن یــا جویــدن قــرص هــای روکــش دار خــودداری
نمائیــد  .اگــر قــرص روکــش دار تــرک داشــت مصــرف نکنیــد
داروهــای مایــع را قبــل از مصــرف تــکان دهیــد زیــرا بعضــی از
داروهــای مایــع در اثــر مانــدن  ،دو الیــه یــا چندالیــه میشــوند و
مــواد مؤثــر داروهــا در بعضــی الیــه هــا کــم و در بعضــی الیههــا
زیــاد اســت.
در مصــرف داروهــای مایــع بــه ویــژه آنتــی بیوتیــک و داروهــای
ضدصــرع تــا حــد امــکان از قاشــق هــای مخصــوص همــان دارو
اســتفاده نمائیــد .چــرا کــه قاشــق هــای معمولــی آشــپزخانه بــه
انــدازه کافــی دقیــق نیســت.
اگــر شیشــه شــربت را در یخچــال نگهــداری کنیــد ممکــن اســت
شــکرک بزنــد ،امــا در صــورت گــرم کــردن (نــه جوشــاندن) مجددًا
قابــل اســتفاده اســت.
داروهــای نیمــه خــورده و داروهائــی کــه مقــداری از آنهــا مصــرف
شــده اســت ،قابــل نگهــداری نیســتند و بایــد دور ریختــه شــوند.
قبــل از مصــرف قطــره یــا اســپری بینــی بــه آرامــی بینــی خــود
را تخلیــه نمائیــد پیــش از اســتفاده از قطــره چشــمی دســتهایتان
را بشــوئید .مــژه هــای خــود و اطــراف چشــم را تمیــز کنیــد تــا از
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انتقــال هــر گونــه آلودگــی بــه داخــل چشــم جلوگیــری
شــود .پلــک پائیــن را طــوری بکشــید تــا تشــکیل کیســه
بدهــد .قطــره چــکان را نزدیــک چشــم نگهداریــد .امــا
نبایــد بــا چشــم تمــاس پیــدا کنــد  .قطــره را در داخــل
کیســه زیریــن بریزیــد (هیچــگاه قطــره را مســتقیمًا روی
کــره چشــم نچکانیــد) چشــم را ببندیــد و چنــد دقیقــه در
همیــن حالــت بمانیــد.
نکتــه مهــم اینکــه ظرفیــت پلــک زیریــن حداکثــر یــک
قطــره اســت و بــا ریختــن بیــش از یــک قطــره ،قطــره
قبلــی شســته مــی شــود .بنابرایــن اگــر الزم اســت هــم
زمــان دو یــا چنــد دارو بــه شــکل قطــره مصــرف کنیــد،
حداقــل  ۵تــا  ۱۰دقیقــه بیــن ریختــن دو قطــره فاصلــه
بگذاریــد.
از مصــرف طوالنــی مــدت قطــره هــای چشــمی بــه ویــژه
آنهائــی کــه حــاوی ترکیبــات کورتونــی هســتند (معمــوالً
بــرای رفــع التهــاب چشــم اســتفاده مــی شــوند) بــدون
تجویــز پزشــک جدًاخــودداری نمائیــد.
مصــرف طوالنــی مــدت ایــن داروهــا بــدون کنترل پزشــک

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
ممکــن اســت عــوارض جانبــی  ،همچــون بیمــاری
کاتاراکــت (آب مرواریــد ) و گلوکــوم ( آب ســیاه ) و
نهایتــً کــوری را ایجــاد کنــد.
بــرای ریختــن قطــره گوشــی ،اللــه گــوش را عقــب
بکشــید (در کــودکان بــه پائیــن و عقــب و در
بزرگســاالن بــه بــاال و عقــب) بعــد قطــره را بچکانیــد.
قطــره نبایــد ســرد و یــا بســیار گــرم باشــد .بهتریــن
روش بــرای اینکــه قطــره گــوش بــه گرمــای مناســب
برســد  ،ایــن اســت کــه آن را بیــن دســت بــه جلــو
و عقــب بگردانیــد .هیــچ گاه قطــره گــوش را در آب
جــوش قــرار ندهیــد .زیــرا نبایــد بســیار گــرم باشــد.
از مصــرف قطــره هــای حــاوی افدریــن (بازکننــده
بینــی) بیــش از چنــد روز خــودداری نمائیــد کــه
عــوارض غیرقابــل بازگشــتی را بدنبــال خوهد داشــت.
بطــور کلــی در مصــرف قطــره هــا یــا پمادهــای
چشــمی ،گــوش و بینــی از تمــاس نــوک قطــره
چــکان یــا پمــاد بــا مخــاط خــودداری کنیــد.
از قطــره چشــمی  ،گــوش یــا بینــی کــه مدتــی
بیاســتفاده مانــده اســت مجــددًا اســتفاده نکنیــد
چــرا کــه خــود دارو مــی توانــد محیــط مســاعدی
جهــت تجمــع عوامــل میکروبــی باشــد کــه در نتیجــه
ضــرر آن بیــش از خاصیــت آن خواهــد بــود.
بهتریــن روش اســتفاده از داروهــای بــه شــکل کــرم و
پمــاد ایــن اســت کــه ابتــدا محــل مــورد نظــر را بــه
مــدت  ۵دقیقــه مرطــوب نمائیــد و ســپس قبــل از
خشــک شــدن (در طــی  ۲تــا  ۵دقیقــه) دارو را روی
ضایعــه بمالیــد.
تمــام داروهایتــان را بــه دور از حــرارت ،رطوبــت و
دسترســی کــودکان نگهداریــد .نیــازی نیســت کــه
همــه داروهــا در داخــل یخچــال نگهــداری شــوند .اگر
داروهــا در جــای مرطــوب یــا در گرمــای نــور آفتــاب،
در ســرما یــا گرمــای زیــاد نگهــداری شــوند تجزیــه
شــده و فاســد مــی شــوند .بعضــی داروهــا وقتــی
تجزیــه مــی شــوند فقــط اثرشــان کمتــر میشــود
امــا برخــی دیگــر پــس از تجزیــه بــه ترکیــب کامـ ً
ا
متفــاوت و خطرناکــی تبدیــل مــی گردنــد .بنابرایــن
هیــچ گاه قفســه داروهــا را در حمــام ،ایــوان خانــه یــا
نزدیــک بــه آنهــا قــرار ندهیــد.

شایستگان
قرص را بدون آب نخورید

اگــر پــس از مصــرف قــرص احســاس درد پشــت جنــاغ
ســینه ،ســوزش ،تهــوع و اســتفراغ کردیــد بــه پزشــک
مراجعــه کنیــد ،احتمــاالً بعــد از انجــام آندوســکوپی
شــاهد ایجــاد زخمهایــی در مــری خواهیــم بــود کــه
نشــان از آســیب ناشــی از مصــرف قرصهاســت.
بــاز شــدن قــرص داخــل مــری ،پیــش از رســیدن بــه
معــده باعــث ایجــاد اختالالتــی وحشــتناک در مــری و
حتــی ســوراخ شــدن آن میشــود .قــرص پــس از بلعیده
شــدن توســط تحــرکات مــری بــه ســمت معــده هدایــت
میشــود ،بــا توجــه بــه اینکــه قرصهــای مصرفــی
اغلــب شــکل مناســبی ندارنــد و عنصــری ســخت بــرای
بلعیــدن محســوب میشــود ،بدیهــی اســت کــه بــرای
ســر خــوردن و پاییــن رفتــن از مــری نیــاز بــه همــراه
شــدن بــا مایعاتــی ماننــد آب دارد.
برخــی از قرصهــا ماننــد قرصهــای آهــن ،قرصهــای
پتاســیم ،برخــی آنتــی بیوتیکهــا ،داروهــای
تتراســیاکلین و اتــی ســایکلین و همیــن طــور برخــی
از داروهــای درمــان پوکــی اســتخوان بــه مــری آســیب
میرســانند ،خطــر ایجــاد آســیب ناشــی از مصــرف ایــن
داروهــا بســیار باالســت تــا جایــی کــه حتــی پزشــکان
ایــن حــوزه بــه بیمــاران توصیــه میکننــد حتمــً ایــن
قرصهــا را ایســتاده ،بــا شــکم خالــی و همــراه بــا آب
فــراوان مصــرف کننــد.
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تغذیه مناسب بیماران مبتال به کرونا چیست؟
در دوران شــیوع ویــروس کرونــا بســیار مهم اســت کــه بیماران
مبتــا بــه کرونــا چــه مــواد غذایــی را مصــرف کننــد تــا رونــد
بهبــود تســریع شــود و چــه مــواد غذایــی مصــرف نکننــد تــا
عالئــم بیمــاری آنهــا شــدت نگیــرد.
تغذیــه نقــش مهمــی در بهبــود و یــا تشــدید بیماریهــا دارد،
چــرا کــه بــا تغذیــه مناســب میتــوان سیســتم ایمنــی بــدن
را تقویــت کــرد تــا بتوانــد بــا عوامــل بیمــایزا ماننــد کرونــا
ویــروس بهتــر مبــارزه کنــد ،اگــر تغذیــه فــرد بــه گون ـهای باشــد کــه سیســتم ایمنــی بــدن تضعیــف شــود،
قطع ـ ًا کرونــا ویــروس بــه راحتــی میتوانــد بــر آن غلبــه کنــد و بــا شــدت بیشــتری فــرد را درگیــر کنــد.

چه توصیهای برای تقویت سیستم ایمنی بدن در دوران کرونا دارید؟

سالمتی

در دوران کرونــا سیســتم ایمنــی بــدن بایــد هدایــت شــده عمــل کنــد و بــه بــدن کمــک کنیــم تــا ایــن سیســتم بــا قــدرت
بیشــتری در دوران کرونــا عمــل کنــد .در ایــن دوران هــم افــراد ســالم و هــم افــرادی کــه بــه کرونــا مبتــا شــدهاند نبایــد ســیگار
و قلیــان مصــرف کننــد ،چــرا کــه دســتگاه تنفــس را بــه شــدت تحریــک میکنــد و بــرای بــدن مضــر اســت .در روزهــای ســرد
ســال بــا پدیــده آلودگــی هــوا بیشــتر روبــرو هســتیم و بهتــر اســت خــود را در معــرض هــوای آلــوده قــرار ندهیــم ،همچنیــن عــاوه
بــر پرهیــز از مضــرات در دوران کرونــا ،بهتــر اســت از گرفتــن رژیمهــای الغــری ســخت خــودداری کنیــم تــا سیســتم ایمنــی
بــدن ضعیــف نشــود ،البتــه در ایــن دوران عــاوه بــر تغذیــه صحیــح ،رعایــت نــکات بهداشــتی مقابلــه بــا شــیوع کرونــا نیــز بســیار
مهــم اســت و بایــد رعایــت شــود.

افراد مبتال به کرونا از مصرف چه مواد غذایی باید پرهیز کنند؟
بهتــر اســت از مصــرف غذاهــای ســنگین ماننــد کالبــاس و سوســیس و آشهــای ســنگین کــه هضــم آن دشــوار اســت پرهیــز شــود،
مصــرف غذاهــای پرچــرب یــا ســرخ کــرده ماننــد ســیب زمینــی ســرخ شــده ،پنیــر پیتــزا و انــواع کوکــو ،انــواع فس ـتفودها و
غذاهــای آمــاده فــرآوری شــده ،مصــرف نمــک و شــوریها و غــذای کنســروی شــور ،فلفــل ،انــواع س ـسهای تنــد ،مــواد غذایــی
شــیرین ،آبمیوههــای صنعتــی ،نوشــابههای گازدار ،شــکر ،مربــا و قنــد ،بایــد بــرای بیمــاران مبتــا بــه کرونــا ویــروس محــدود
شــود و مصــرف مــوارد گفتــه شــده توصیــه نمیشــود و تمــام ایــن مــوارد بایــد بــا مشــورت پزشــک معالــج و متخصــص تغذیــه
مصــرف شــود.
اســتفاده از ترش ـیها و ســرکه کــه ســبب خشــکی دســتگاه تنفــس و تحریــک آن میشــود بایــد بــه صفــر برســد و مصــرف آن
بــرای بیمــاران مبتــا بــه کرونــا ویــروس ممنــوع اســت و تــداوم محدودیتهــا و رژیــم غذایــی ویــژه در افــرادی کــه بیماریهــای
زمینـهای ماننــد دیابــت و فشــارخون بــاال دارنــد نیــز بایــد رعایــت شــود.

توصیه شما در خصوص رعایت نکات تغذیهای به افراد مبتال به کرونا چیست؟
قبــل از هــر چیــزی بایــد افــراد بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی مقابلــه بــا شــیوع کرونــا ،فاصلهگــذاری اجتماعــی و ماســک
زدن از ابتــا بــه کرونــا ویــروس پیشــگیری کننــد ،امــا اگــر مبتــا شــدند ،یادمــان باشــد کــه افــراد مبتــا بــه کرونــا بــه شــدت
بیاشــتها هســتند و محدودیتهــای شــدید میتوانــد بیاشــتهایی را تشــدید کنــد و بیمــاران کرونایــی بــرای بهبــودی کامــل
24

شماره  /195مهر 1400

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
و بازگشــت بــه ســامتی ،بایــد از مــواد غذایــی ســالم خانگــی
اســتفاده کننــد ،رعایــت نــکات تغذی ـهای احتمــال ابتــا افــراد
بــه بیمــاری را کاهــش میدهــد و مقاومــت بــدن در مقابلــه بــا
بیماریهــا بــه ویــژه بیمــاری کرونــا را افزایــش پیــدا میدهــد.
نکتــه مهــم در درمــان بیمــاران مبتــا بــه کرونــا ویــروس توجــه
بــه کمبــود مــواد غذایــی مهــم ،ویتامینهــا ،پروتئیــن و انــرژی
در بــدن اســت و مــواد غذایــی کــه در دوران ابتــا بــه کرونــا
مصــرف میشــود بایــد متنــوع و مختلــف باشــد تــا جبــران آنهــا
بشــود .مصــرف میوههــا در دوران ابتــا ،بــه بیمــاران توصیــه
میشــود و بایــد مصــرف میوههــای سرشــار از ویتامینهــا را
در برنامــه غذایــی افــراد مبتــا بــه کرونــا گنجانــده شــود ،در
روزهــای کرونایــی خــوردن میوههــا نبایــد فرامــوش شــود و
حتــی در صــورت بیاشــتهایی روزانــه حداقــل یــک یــا دو واحــد
میــوه و ســبزیجات مصــرف شــود.

مصرف کدام دسته از پروتئینها و ویتامینها برای
بیماران مبتال به کرونا ضروری است؟

مصــرف پروتئیــن و ویتامیــن در تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن
افــراد مبتــا بــه کرونــا ویــروس بســیار مؤثــر اســت و فــرد بهتــر
میتوانــد بــا بیمــاری کرونــا مقابلــه کنــد ،پروتئیــن بــه طــور
صــد درصــد بــرای سیســتم دفاعــی بــدن الزم اســت ،تخــم مــرغ
نیــز حــاوی پروتئیــن بســیار باالیــی اســت ،درصــد پروتئیــن
لبنیــات کــم چــرب تفاوتــی با لبنیــات پرچــرب نــدارد و در دوران
ابتــا بــه کرونــا مصــرف لبنیــات ماننــد ماســت و دوغ کفیــر و
پنیــر ســفت توصیــه میشــود و بهتــر اســت بیمــاران کرونایــی از
منابــع غذایــی دارای ویتامیــن  Aاز جملــه هویــج ،کــدو حلوایــی
و ســبزیهای دارای بــرگ ســبز تیــره مثــل اســفناج و کاهــو
و آب فــراوان اســتفاده کننــد ،همیــن طــور منابــع ویتامیــن C
مثــل گوجهفرنگــی و مرکبــات ،مکملهــای ویتامیــن  ،Dمنابــع
پروتئیــن از جملــه گوشــت قرمــز ،تخممــرغ ،ماهــی و حبوبــات
بــرای بیمــاران مبتــا بــه کرونــا بیشــتر مــورد تاکیــد اســت.
تمــام ویتامینهــا بــرای بــدن و مبــارزه بــا کرونــا مــورد نیــاز
اســت و در اپیدمــی کرونــا مصــرف ویتامیــن  Dبیشــتر از قبــل
توصیــه میشــود ،امــا نبایــد خــوردن ایــن ویتامیــن از ســطح
عــادی مصــرف باالتــر بــرود .اکثــر کمبــود ویتامینهــا در بــدن
خطــر ابتــا بــه کرونــا را افزایــش میدهــد و بــا مصــرف صحیــح
ویتامینهــا و دســتور پزشــک میتــوان بــه تقویــت سیســتم
ایمنــی بــدن افــراد مبتــا بــه کرونــا ویــروس کمــک شــایانی

کــرد .همــه ســبزیجات و میوههــا منابــع غنــی ویتامیــن  Cهســتند
و بایــد بــه انــدازه کافــی مصــرف شــوند تــا میــزان ویتامینهــا در
بــدن بــه حــد نرمــال برســد ،مصــرف ویتامینهــای ضــروری بــرای
بیمــاران مبتــا بــه کرونــا بایــد تحــت نظــر پزشــک متخصــص
باشــد و خودســرانه انجــام نشــود.

افزایش خوردن مایعات چه کمکی به بیماران مبتال
به کرونا میکند؟
مایعــات یکــی از بهتریــن مــوادی بــوده کــه میتوانــد ســموم را
از بــدن دفــع کــرده و بــه دفــع باکتریهــا و ویروسهــا کمــک
میکنــد و آنتــی بادیهــای بــدن و ســلولهای گلبــول ســفید
در بــدن بــا حجــم آب کافــی قــادر بــه دفــاع از سیســتم ایمنــی
بــدن هســتند ،اگــر بــدن دچــار کــم آبــی شــود ،قطعــً نمیتوانــد
رشــد کنــد و قــدرت سیســتم دفاعــی و ایمنــی بــدن نیــز کــم
خواهــد شــد ،بنابرایــن حجــم زیــاد مایعــات ،روزانــه باعــث دفــع
یــک تــا ســه لیتــر حجــم ادرار از بــدن میشــود و حتمــً الزم
نیســت کــه مایعــات مصرفــی در دوران ابتــا فقــط آب باشــد و
میتــوان غذاهــای آب دار ،میوههــای آبــدار و ســبزیجات آبــدار را
در برنامــه غذایــی روزانــه بیمــار گنجانــد.
معمــوالً بیمــاران در ایــام نقاهــت بیمــاری و اوایــل دوران بعــد از
بهبــودی کــم اشــتها شــده و بــدن آنهــا ضعیفتــر میشــود .در
ایــن ایــام میتواننــد از آبمیــوه طبیعــی اســتفاده کننــد و بیمــاران
بهبــود یافتــه از کرونــا بعــد از بــه دســت آوردن بهبــودی کامــل
میتواننــد مــواد غذایــی را ماننــد افــراد عــادی مصــرف کننــد تــا
بــدن ســامتی کامــل خــود را بــه دســت آورد.

آیا مصرف آجیلها برای بیماران مبتال به کرونا مفید
است؟

مصــرف آجیلهــای خــام و مغزیجــات ماننــد مغــز بــادام ،گــردو و
پســته و خشــکبار بــرای بیمــاران مبتــا بــه کرونــا ویــروس مؤثــر
اســت و میتــوان بــه غــذای آنهــا مقــداری گــردوی پــودر شــده
کــه دارای کالــری ،پروتئیــن و چربــی اســت اضافــه کــرد تــا بــدن
آنهــا تقویــت شــده و کالــری از دســت رفتــه بدنشــان تأمیــن
شــود و مصــرف مقــدار کمــی زنجبیــل ،آویشــن بــرای کنتــرل
ســرفه و خلــط و زردچوبــه بــرای کــم کــردن التهــاب در بیمــاران
کرونایــی مفیــد اســت.
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دیدار صمیمانه با امیر فرماندهی محترم قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم االنبیاء (ص)
بــه مناســبت دهــم شــهریور مــاه  ،روز پدافنــد
هوایــی ،امیــر ریاســت محترم کانــون بازنشســتگان
آجــا امیــر ســرتیپ علــی محبــی راد بــه همــراه
جمعــی از معاونــت هــا و مدیــران کانــون و
پیشکســوتان پدافنــد هوایــی در محــل دفتــر امیــر
ســرتیپ رحیــم زاده فرماندهــی محتــرم قــرار گاه
مشــترک پدافنــد هوایــی خاتــم االنبیــاء (ص)
حضــور بــه هــم رســاند.
در ایــن دیــدار صمیمانــه امیــر ســرتیپ
رحیــمزاده ضمــن خیــر مقــدم و تقدیــر از
اقدامــات برجســته کانــون کــه موجــب ارتقــاء
رضایتمنــدی بازنشســتگان گردیــده بــه میــزان
رضایتمنــدی مشــهود پیشکســوتان اشــاره داشــته
و اظهــار نمودهانــد :شــما در کانــون بــا قشــر
پــر افتخــاری ســرکار داریــد .کســانی کــه هشــت
ســال دفــاع مقــدس را در کارنامــه خدمتــی خــود
دارنــد .ولیکــن بــه واســطه مشــغولیات خدمتــی و
مســئولیت پذیــری از بســیاری از مزایــای اقتصــادی
جامعــه محــروم بــوده انــد.
قطعــً انتظــارات آنهــا از کانــون بــاال بــوده و بدیهــی
اســت انتظــارات خانــواده ایشــان هــم بــاال رفتــه
اســت .بنــده میدانــم مشــکالت در کشــور بســیار
زیــاد اســت و فرماندهــان هــم تمــام توجهشــان بــه
انجــام وظیفــه و حراســت از مــرز هــای کشــور عزیزمــان ایــران اســت امــا همــه اینهــا دلیلــی بــر غفلــت از پیشکســوتان نخواهــد
بــود .شــما در کانــون نقــش بزرگــی بــر عهــده داریــد  ،تحولــی کــه امــروز در کانــون شــاهدش هســتیم و بــه ثمــر رســیدن موضــوع
همســان ســازی حقــوق هــا همانگونــه کــه امیــر فرماندهــی محتــرم کل ارتــش در جلســه ی هــم افزایــی فرماندهــان بــه آن اشــاره
فرمودنــد مدیــون مدیریــت جهــادی امیــر محبــی راد و همکارانــش مــی باشــد  .و بــه واقــع تحــوالت اخیــر در حــوزه معیشــت و
منزلــت بازنشســتگان ارتــش «کــه مــا مســئوالن از ســختی اقدامــات کانــون بــه خوبــی مطلــع هســتیم» بــا وجــود کمبــود هــای
فــراوان یــک معجــزه تلقــی مــی گــردد .کانــون نیــز بایــد تــاش کنــد بــه ایــن وضــع بســنده ننمــوده  ،و در مســیر ارتقــا منزلــت
بازنشســتگان هــر آنچــه در تــوان دارد بــه کار گیــرد  .و بایــد کاری انجــام شــود تــا کانــون بــه عنــوان محیطــی امــن و گــرم بــرای
یــک پیشکســوت و خانــواده ی آنــان محســوب گــردد ،و هیــچ بازنشســته ای خــود را تنهــا احســاس نکنــد ...
در ایــن مالقــات بســیار صمیمانــه امیــر ســرتیپ علــی محبــی راد بــا تبریــک روز پدافنــد و آرزوی توفیــق همرزمــان عزیــز در
سراســر کشــور ،از حمایــت هــای بــی دریــغ امیــر فرماندهــی محتــرم کل ارتــش و نگــرش جامــع و کامــل امیــر رحیــم زاده بــه
مقولــه ی بازنشســتگی و امــور پیشکســوتان تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آورده ،و شــرح مختصــری از اقدامــات صــورت پذیرفتــه را
بیــان داشــته انــد.
مراسم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و شهدای گرانقدر ارتش به پایان رسید.
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شایستگان

دیدار با فرماندهی پدافند هوایی ارتش در تاریخ
1400/06/13

بــه مناســبت دهــم شــهریور مــاه روز پدافنــد هوایــی و بــه
منظــور تقدیــر از ایثارگــری هــا و تــاش هــای شــبانه روزی
دالورمــردان پدافنــد هوایــی ارتــش ،امیــر ســرتیپ علــی
محبــی راد ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان ارتــش ،بــه
همــراه جمعــی از مســئوالن کانــون و پیشکســوتان نیــروی
پدافنــد هوایــی در دفتــر امیــر ســرتیپ علیرضــا صباحــی فــرد
(فرمانــده محتــرم پدافنــد هوایــی ارتــش) حضــور بهــم رســانده
و ضمــن تبریــک ایــام بزرگداشــت ایــن نیــرو ،ســام پیشکســوتان ارتــش را بــه حضــور فرمانــده محتــرم پدافنــد هوایــی ارتــش
اعــام نمودنــد.
در ایــن دیــدار امیرســرتیپ صباحــی فــرد بــا ذکــر خاطراتــی از هشــت ســال دفــاع مقــدس و شــرایط پرفــراز و نشــیب خدمتــی
کارکنــان پدافنــد هوایــی  ،وضعیــت امــروز را بســیار متفــاوت تــر و توســعه یافتــه تــر از ادوارگذشــته خوانــده و اظهــار داشــتند:
بــه حمــد الهــی امــروز پدافنــد هوایــی ارتــش در نقطــه مطلوبــی قرارداشــته و بســیار مجهــز و پیشــرفته اســت و هیــچ ســامانه ای
در دنیــا وجــود نــدارد کــه مــا بــه آن دسترســی نداشــته باشــیم.
 ...البتــه مــا بــه ایــن وضــع موجــود نیــز اکتفــا نمــی نمائیــم و بــا توجــه بــه اینکــه برابــر منویــات مقــام معظــم رهبــری ،پدافنــد
در اولویــت و در خــط مقــدم قــراردارد  ،مــا بــه صــورت مســتمر بــه دنبــال توســعه خــود هســتیم ...
بایــد بــه نســل امــروز گفتــه شــود کــه پیشکســوتان نیــروی پدافنــد هوایــی چــه تــاش هــا کردنــد تــا امروزبــه ایــن شــکل درآمــده
اســت  ...امیــر محبــی راد بــا تشــکر و تقدیــر از عنایــت ویــژه امیــر فرماندهــی نیــروی پدافنــد هوایــی بــه مقولــه بازنشســتگان و
همچنیــن ابــراز خرســندی از پیشــرفت هــای غــرور آمیــز در نیــروی پدافنــد ارتــش ،گــزارش مختصــری از عملکــرد کانــون هــای
سراســر کشــور ارائــه داشــته و خواســتار هــم افزایــی بیشــتر جهــت اجرایــی شــدن منویــات متعالــی امیرفرماندهــی محتــرم کل
ارتــش در خصــوص پیوســتگی نیروهــای شــاغل و پیشکســوتان گردیدنــد.

دیدار ریاست کانون با پیشکسوتان نیروهای آجا
امیــر ریاســت کانــون ســرتیپ علــی محبــی راد بــه منظــور دیــدار رو در رو بــا گــروه هــای مختلــف بازنشســتگان آجــا ،در سلســله دیدارهــای
خــود بــا گــروه هــای مختلــف از هوانیــروز ،پدافنــد هوایــی ،نیــروی هوایــی در شــهریور مــاه ضمــن تبییــن عملکــرد کانــون و ارائــه گــزارش
اقدامــات صــورت پذیرفتــه ،بــه ســئواالت و ابهامــات مدعویــن پاســخ هــای الزم را بیــان
نمودنــد کــه ایــن آگاه ســازی هــای صمیمانــه مــورد اســتقبال بســیار پیشکســوتان قــرار
گرفــت.
گفتنــی اســت کــه ایــن دیدارهــا بــه صــورت منظــم
و هفتگــی بــا گــروه هــای مختلــف انجــام خواهــد
گرفــت.

دیدار با پیشکسوتان پدافند هوایی
1400/6/8

دیدار صمیمانه با پیشکسوتان نیروی
هوایی آجا در تاریخ 1400/6/15

دیدار با جمعی از پیشکسوتان هوانیروز

در تاریخ 1400/۶/1
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (تبریز)
فعالیتها

-1در مورخــه  1400/5/4رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان تبریــز بــه همــراه نماینــده اســتان در مجمــع کانــون بــا  24نفــر از
پیشکســوتان و وظیفــه بگیــران عضــو کانــون در منــزل دیــدار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و شــیرینی از آنــان تقدیــر نمودنــد.
-2بــه مناســبت عیــد غدیــر خــم بــا  2نفــر از پزشــکان زن جمعــی کلینیــک ســرافرازان کانــون تبریــز کــه از ســادات بزرگــوار مــی باشــند بــا
اهــداء لــوح تقدیــر از ایشــان قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -3دیــدار رئیــس کانــون بــا مدیریــت محتــرم فروشــگاههای اتــکا اســتان در مورخــه  1400/5/13و تبــادل نظــر در خصــوص خدمــات
رســانی مطلوبتــر بــه خانــواده بــزرگ پیشکســوتان اســتان.
 -4رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان تبریــز بــه همــراه نماینــده اســتان در مجمــع کانــون در مورخــه  1400/5/17بــا رعایــت کامــل
موازیــن بهداشــتی و حفــظ فاصلــه اجتماعــی بــا  18نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده و بــا تقدیــم هدایایــی شــامل
لــوح تقدیــر  ،کارت هدیــه و شــیرینی از آنــان قدردانــی نمودنــد.
-5تهیــه و توزیــع مقــدار  1تــن مــرغ منجمــد 4 ،تــن قنــد 2/5 ،تــن شــکر و  240قوطــی انــواع مختلــف روغــن توســط فروشــگاه تعاونــی
مصــرف کانــون بــه خانوادههــای پیشکســوتان ،مســتمریبگیران و وظیفــه بگیــران در تاریــخ 1400/5/13
 -6دیــدار حجــت االســام حــاج آقــا فقیــه ریاســت دفتــر و معــاون امــام جمعــه محتــرم تبریــز بــا رئیــس کانــون بازنشســتگان و قســمت
اداری و کلینیــک ســرافرازان کانــون در مورخــه 1400/5/13
 -7بــه مناســبت فــرا رســیدن روز پزشــک و در راســتای قدردانــی از پزشــکان و کادر درمانــی کلینیــک ســرافرازان کانــون تبریــز ،رئیــس
کانــون بازنشســتگان تبریــز در مورخــه  1400/6/1در مراســمی بــا ایــراد ســخنرانی از زحمــات ایــن عزیــزان در زمینــه خدمــات رســانی بــه
پیشکســوتان و خانــواده هــای محترمشــان تقدیــر و تشــکر نمودنــد.
 -8تهیه و توزیع مقدار یک تن مرغ توسط تعاونی مصرف کانون تبریز به پیشکسوتان عضو کانون در تاریخ 1400/6/1
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (مراغه)
تقدیر و تکریم بازنشستگان

برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان شهرســتان مراغــه ،فرماندهــی محتــرم ف آمــاد و پــش منطقـهای شــمالغرب مراغــه ســرتیپ  2ســتاد جعفــر
رضاپــور بنــا بــه روش پســندیده در پایــان هــر فصــل جمعــی از بازنشســتگان و یــادگاران هشــت ســال دفــاع مقــدس را مــورد تکریــم و تقدیــر
قــرار میدهنــد کــه ایــن اقــدام اثــر مثبتــی بــر روحیــه پیشکســوتان و شــاغالن داشــته اســت.
نشریه شایستگان :با تشکر از این فرمانده فهیم و هوشمند ،امیدواریم این سنت حسنه در تمامی یگانها ساری و جاری باشد.

مالقات با نمایندگان مجلس

جنــاب آقــای دکتــر علــی علیــزاده نماینــده محتــرم مــردم شــهرهای مراغــه،
عجــب شــیر و ســراجو و جنــاب آقــای دکتــر علــی موســوی نماینــده محتــرم
شهرســتان ملــکان در مجلــس شــورای اســامی بــه اتفــاق هیئتهــای همــراه در
مورخــه  1400/5/1در کانــون بازنشســتگان شهرســتان مراغــه حضــور یافتــه و مورد
اســتقبال مســئولین کانــون و جمعــی از پیشکســوتان قــرار گرفتنــد .ریاســت کانــون
مراغــه ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه نماینــدگان محتــرم مجلــس و هیئــت همــراه
در خصــوص الیحــه دائمــی شــدن همسانســازی حقــوق بازنشســتگان ،اشــتغال
فرزنــدان بیــکار بازنشســتگان و قانــون اســتخدامی فرزنــدان ایثارگــران و مشــکالت
شــهرک زیباشــهر شهرســتان مراغــه و ســاخت مجتمــع فرهنگــی ورزشــی بازنشســتگان
مطالبــی را عنــوان نمودنــد و ایشــان نیــز قــول هرگونــه مســاعدت و پیگیــری مشــکالت و
مســائل مطروحــه را اعــام نمودنــد.

دیدار و دلجویی

در تاریــخ  ، 1400/5/18مســئولین و کارکنــان کانــون بازنشســتگان شهرســتان مراغــه بــه
همــراه مدیــر کل محتــرم ســاتا اســتان جنــاب ســرهنگ لطفــی و همچنیــن جنــاب آقــای
مهنــدس رحیمــی مدیــر کل محتــرم ســابا اســتان بــا  36نفــر پیشکســوت و آزاده عضــو
کانــون ســاکن در شهرســتان بنــاب دیــدار و دلجویــی نمــوده و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و
کارت هدیــه و شــیرینی از ایــن عزیــزان قدردانــی بــه عمــل آوردنــد کــه بازخــورد مثبتــی در
اذهــان عمومــی و خانــواده هــای محترمشــان داشــته اســت.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (میانه)
دیدار با نمایندگان مجلس

در تاریــخ  1400/5/2رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان میانــه بــه همــراه
چندتــن از اعضــاء محتــرم کانــون بــا جنــاب آقــای مهنــدس اســماعیلی نماینــده
محتــرم مجلــس شــورای اســامی و عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس
در شهرســتان میانــه مالقــات و در خصــوص دائمــی شــدن قانــون همسانســازی
حقــوق بازنشســتگان بــا مشــارالیه مذاکــره نمــوده و ایشــان قــول مســاعد دادنــد
کــه در ایــن راســتا تمــام تــاش خــود را در بــه تصویــب رســاندن ایــن الیحــه
انجــام خواهنــد داد.
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی (ارومیه)
دیدار با نمایندگان مجلس

-1در تاریــخ  1400/5/3بــا دعــوت
رئیــس کانون بازنشســتگان شهرســتان
ســلماس ،جنــاب آقــای دکتــر یعقــوب
رضــا زاده نماینــده محتــرم شهرســتان
ســلماس در مجلــس شــورای اســامی
در محــل کانــون حضــور یافتــه ،ضمــن
دیــدار بــا کارکنــان  ،در خصــوص
تصویــب الیحــه قانــون همسانســازی
حقــوق بازنشســتگان گفتگــو و تبــادل
نظــر نمودنــد.
-2رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان خــوی ضمــن تماســهای تلفنــی مکــرر بــا نماینــده مــردم خــوی در مجلــس ،در مورخــه 1400/5/8
حضــورًا بــا نماینــده موصــوف دیــدار نمــوده و در رابطــه بــا تصویــب الیحــه قانــون همسانســازی حقــوق بازنشســتگان گفتگــو نمودنــد و ایشــان
نیــز قــول مســاعد دادنــد کــه در خصــوص تصویــب الیحــه مــورد بحــث هرآنچــه الزم باشــد انجــام خواهنــد داد.

عیادت از بیمار بازنشسته

در تاریــخ  1400/5/4مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان ارومیــه از ســتوانیکم پیشکســوت اکبــر
اســماعیل زاده مرنگلــو بــه علــت داشــتن بیمــاری صعــب العــاج و بســتری در منــزل عیــادت نمــوده و
بــا اهــداء کارت هدیــه و شــیرینی از ایشــان تجلیــل و دلجویــی گردیــد.

کانون بازنشستگان استان اردبیل (اردبیل)
عیادت

مســئولین کانــون بازنشســتگان اســتان اردبیــل پــس از انجــام هماهنگــی بــا فرماندهــی محتــرم تیــپ  40مســتقل پیــاده نزاجــا ،بــه همــراه
یکــی از پزشــکان تیــپ مذکــور در مورخــه  11و  1400/5/20از چهــار نفــر از پیشکســوتان ســاکن شهرســتان اردبیــل کــه در منــزل بســتری
بودنــد عیــادت نمــوده
و توســط پزشــک
همــراه مــورد معاینــه
پزشــکی قــرار گرفتــه و
دســتورات دارویــی الزم
نیــز صــادر گردیــد.
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معرفی رئیس جدید کانون مشکین شهر

در تاریــخ  1400/5/2در مراســمی بــا حضــور رئیــس کانــون
بازنشســتگان اســتان اردبیــل بــه همراه مســئولین شهرســتان
مشــکین شــهر و جمعــی از بازنشســتگان شهرســتان یــاد
شــده ،ســروان بازنشســته حجــت تبریزچــی بــه عنــوان
رئیــس جدیــد کانــون بازنشســتگان مشــکین شــهر معرفــی
گردیــد.

کانون بازنشستگان استان اصفهان (اصفهان)
اهم فعالیتهای کانونهای تابعه

برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان اســتان اصفهــان ،اهــم اقدامــات و فعالیتهــای کانونهــای تابعــه اســتان در تیــر مــاه ســالجاری بشــرح ذیــل
بــه انجــام رســیده اســت.

الف :کانون بازنشستگان شهرستان کاشان

 -1دیدار با  7نفر از پیشکسوتان عضو کانون در منزل با اهداء لوح تقدیر و هدیه نقدی
-2اخذ تعداد  4فقره وام جعاله از طریق یکی از شعب بانک کوثر سابق جهت پیشکسوتان متقاضی
-3اهداء کمک نقدی جهت خرید جهیزیه برای فرزند یکی از پیشکسوتان گرامی
-4دیــدار بــا نماینــده محتــرم مجلــس شــورای اســامی جنــاب دکتــر ســاداتی نــژاد و بیــان مشــکالت بازنشســتگان و درخواســت حمایــت
ایشــان از تصویــب قانــون دائمــی شــدن همسانســازی حقــوق بازنشســتگان در مجلــس
-5توزیع ماسک بهداشتی به مراجعین کانون جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا

ب :کانون بازنشستگان گلپایگان

 -1دیدار مسئولین کانون شهرستان گلپایگان با  4نفر از پیشکسوتان گرانقدر عضو کانون با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه
 -2دیــدار رئیــس کانــون شهرســتان گلپایــگان بــا جنــاب آقــای خاتمــی نماینــده محتــرم مجلــس شــورای اســامی در تاریــخ  1400/4/18و
مذاکــره در خصــوص تصویــب قانــون دائمــی شــدن همسانســازی حقــوق بازنشســتگان
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پ :کانون بازنشستگان شهرستان شهرضا

-1دیــدار و تجلیــل از  15نفــر از پیشکســوتان ســاکن
در شهرســتان مبارکــه بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت
هدیــه
 -2تهیــه  50بســته ماســک بهداشــتی و واگــذاری آن
بــه پیشکســوتان محتــرم مراجعــه کننــده بــه کانــون
-3تــاش مــداوم در جهــت جلــب حمایــت نمایندگان
محتــرم مــردم اصفهــان در مجلــس ســرکار خانــم
زهــرا شــیخی ،نماینــده شــهرضا و دهاقــان  ،ســرکار خانــم ســمیه محمــودی  ،نماینــده شهرســتان مبارکــه  ،ســرکار خانــم پرویــن صالحــی و
نماینــده مــردم ســمیرم جنــاب آقــای ســلیمی ،در خصــوص تصویــب الیحــه دائمــی شــدن همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان در مجلــس
 -4عیادت از یک نفر پیشکسوت بیمار ساکن در شهرستان مبارکه با اهداء هدیه و شیرینی

ت :کانون بازنشستگان شهرستان شاهین شهر

-1دیــدار بــا نماینــدگان محتــرم منتخــب دوره جدیــد شــورای شهرشــاهین شــهر جهــت برقــراری تعامــل بــه منظــور رفــع مشــکالت در
زمینــه ســاخت و ســاز و عــوارض مربوطــه در شــهرداری
 -2دیدار با رؤسای کانونهای نیروی مسلح مستقر در شاهین شهر
 -3دیدار با  22نفر از پیشکسوتان گرامی با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه

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 10
خانــواده پیشکســوت نیــروی هوایــی دیــدار بــه عمــل آورده و ضمــن
رســیدگی بــه مشــکالت و دلجویــی هدایایــی بــه رســم یــاد بــود اعطــاء
نمودنــد.

فعالیتها

-1بــه مناســبت دهــه کرامــت و بــه منظــور ارتقــاء روحیــه و نشــاط بازنشســتگان گرامــی ،مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان بوشــهر
بــا هماهنگــی مدیریــت ســابا اســتان بــا رعایــت کامــل موازیــن بهداشــتی بــا  18نفــر از پیشکســوتان و مســتمریبگیران دیــدار نمــوده و
ضمــن دلجویــی و رســیدگی بــه مشــکالت آنــان ،هدایایــی نیــز
بــه رســم یــاد بــود اهــداء گردیــد.
 -2بــه مناســبت ســالروز بازگشــت آزادگان بــه میهــن اســامی
بــا همــت امیــر ســرتیپ  2خلبــان نعمــت اهلل صدقــی فرماندهــی
محتــرم ارشــد نظامــی آجــا اســتان بوشــهر از  5نفــر آزاده
گرانقــدر در پایــگاه شــهید یاســینی تجلیــل و تکریــم بــه عمــل
آمــد و در خاتمــه هدایایــی بــه همــراه گل و لــوح تقدیــر بــه
آنــان اهــداء گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان تهران (بومهن)
تجلیل از بازنشستگان و آزادگان

-1بــه مناســبت اعیــاد ســعید قربــان و غدیرخــم ,رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان بومهــن از  7نفــر پیشکســوت بیمــار بســتری
در منــزل عیــادت نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و بررســی مشــکالت درمانــی موجــود ،هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه تقدیــم
حضورشــان گردیــد .ضمنــً در یــک مــاه گذشــته نیــز بــه  5نفــر از بازنشســتگان مبتــا بــه ویــروس کرونــا کارت هدیــه بــه منظــور کمــک
هزینــه درمــان اعطــاء گردیــد.
-2بــه مناســبت  26مــرداد مــاه ســالروز
بازگشــت پیروزمندانــه آزادگان جنــگ تحمیلــی،
مســئولین کانون بومهــن در تاریــخ 1400/5/24
بــا رعایــت کامــل موازیــن بهداشــتی بــا  4نفــر از
آزادگان ســرافراز دیــدار و بــا اهــداء هدایایــی از
ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی (مشهد)
دیدارها

 -1بــه مناســبت اعیــاد ســعید قربــان و غدیــر،
رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان درگــز
بــا  5نفــر از پیشکســوتان و مســتمری بگیــران
عضــو کانــون ســاکن درگــز در منــزل دیــدار
نمــوده  ،ضمــن احوالپرســی و دلجویــی و
همچنیــن اســتماع مشــکالت موجــود و انجــام
راهنمائیهــای الزم بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و شــیرینی از ایــن عزیــزان قدردانــی
بــه عمــل آوردنــد.
 -2در تاریــخ  1400/5/13مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان قوچــان بــه همــراه مدیــر
کل محتــرم ســاتای اســتان جنــاب ســرهنگ ســروالیتی بــا دو نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد
عضــو کانــون دیــدار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از آنــان دلجویــی و تقدیــر نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی (بجنورد)
دیدار

رئیــس کانــون شهرســتان بجنــورد بــه همــراه مدیــر کل محتــرم ســاتا اســتان در مورخــه  1400/5/11بــا رعایــت کامــل موازیــن بهداشــتی
بــا یــک نفــر مســتمریبگیر ســاکن در شهرســتان شــیروان در منــزل دیــدار نمــوده و ضمــن دلجویــی و بررســی مشــکالت موجــود ،هدایایــی
بــه رســم یــاد بــود بــه ایشــان اعطــاء گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی (بیرجند)
دیدار

ریاســت کانــون بازنشســتگان شهرســتان بیرجنــد به همــراه مدیر ارشــد خدمــات اداره
بازنشســتگی ن.م اســتان در تاریخهــای  26و  1400/4/27بــا  3نفــر از پیشکســوتان
گرامــی شهرســتان بیرجنــد و  2نفــر از بازنشســتگان ســاکن در شــهرهای درمیــان و
طبــس مســینا دیــدار نمــوده و بــا اعطــاء لــوح و کارت هدیــه ،شــیرینی و گل از آنــان
تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان خوزستان (دزفول)
دیدار و سرکشی

کانــون بازنشســتگان شهرســتان دزفــول بــه منظــور ارتقــاء روحیــه
و ایجــاد انگیــزه و نشــاط و ارج نهــادن بــه مقــام واالی پیشکســوتان
ارجمنــد ،در مــرداد مــاه ســال جــاری بــا  29نفــر از بازنشســتگان،
وظیفــه بگیــران و جانبــازان عضــو کانــون دیــدار نمــوده ،ضمــن
تجلیــل و بررســی مشــکالت آنــان ،هدایایــی شــامل حوالــه نقــدی و
بســته بهداشــتی تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان زنجان (ابهر)
تجهیز و افتتاح موزه شهدای انقالب و دفاع مقدس

بــه مناســبت عیــد ســعید خــم ،در مراســم باشــکوهی بــا حضــور خانــواده معظــم شــهدا ،یــادگاران هشــت ســال دفــاع مقــدس ،جانبــازان،
آزادگان ،ایثارگــران نیرویهــای مســلح ،مســئولین کانــون بازنشســتگان و مقامــات محتــرم کشــوری
و لشــکری منطقــه و جمــع کثیــری از مــردم شــریف شهرســتان ابهــر ،مــوزه شــهدای انقــاب و دفــاع
مقــدس ابهــر واقــع در پــارک پردیــس کــه بــه مــدت  2ســال جهــت تجهیــز آن بــا پیگیریهــای
فرماندهــی ســپاه انصــار المهــدی و فرماندهــی مقاومــت بســیج و مســئولین نظامــی و انتظامــی و
کانــون بازنشســتگان ارتــش بــا هماهنگــی
امــام جمعــه و شــهرداری منطقــه بطــول
انجامیــد در مورخــه  1400/5/6توســط
ســرتیپ جانبــاز خلبــان امیــر واعظــی افتتــاح
گردیــده و مــورد بازدیــد شــرکت کننــدگان
محتــرم قــرار گرفــت.
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شایستگان

کانون بازنشستگان استان زنجان (خرمدره)
دیدار

بــه مناســبت اعیــاد ســعید قربــان و غدیــر ،مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان
خرمــدره بــه همــراه آقــای محمــدی مســئول امــور رفاهــی اداره تامیــن اجتماعــی ن.م
اســتان و هیئــت همــراه بــا رعایــت دســتور العملهــای بهداشــتی بــا  5نفــر از پیشکســوتان
عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن عیــادت و رســیدگی بــه مشــکالت اداری
و معیشــتی آنــان بــا اهــداء لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و بســته بهداشــتی از زحمــات و
ایثارگریهــای ایــن عزیــزان تقدیــر بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان سمنان (گرمسار)
دیدار با نماینده مجلس

رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان گرمســار بــه اتفــاق نماینــده
کانــون ناجــا در مورخــه  1400/5/12بــا جنــاب آقــای دکتــر اردشــیر
مطهــری نماینــده محتــرم شهرســتان مذکــور در مجلــس شــورای
اســامی مالقــات نمــوده و در خصــوص مشــکالت معیشــتی و تصویب
الیحــه دائمــی شــدن قانــون همسانســازی حقــوق بازنشســتگان
بحــث و تبــادل نظــر نمودنــد و ایشــان ضمــن حمایــت کامــل از
الیحــه یادشــده اعــام داشــتند کــه بــا نظــر مثبــت در خصــوص
تصویــب الیحــه مســاعدت خواهنــد نمــود.

دیدار ها و فعالیتها

-1کانــون بازنشســتگان شهرســتان گرمســار بــا هماهنگــی بــه عمــل آمــده بــا ســاتای اســتان ،در مورخــه  1400/5/17بــا  6نفر از پیشکســوتان
تحــت پوشــش کانــون دیــدار نمــوده و ضمــن تجلیــل و ارج نهــادن بــه زحمــات ارزشــمند پیشکســوتان و یــادگاران دوران دفــاع مقــدس و
بررســی مشــکالت آنــان ،هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تقدیــم حضورشــان گردیــد.
-2در مورخــه  1400/6/1بــه  3نفــر از بازنشســتگان مبلــغ پانــزده میلیــون تومــان وام قــرض الحســنه بــا هماهنگــی کمیتــه امــداد شهرســتان
آرادان اعطــاء گردیــد.
-3تهیه و توزیع مقدار  320کیلو ماهی قزل آال و سالمون بین اعضاء متقاضی کانون در مورخه 1400/6/2
 -4شــرکت در مراســم تشــییع و تدفیــن یکنفــر از پیشکســوتان جانبــاز و از یــادگاران دوران دفــاع مقــدس بــا نصــب بنــر ابــراز همــدردی و
اعطــاء لــوح تســلیت بــه خانــواده مرحــوم در تاریــخ 1400/6/3
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کانون بازنشستگان استان سمنان (شاهرود)
دیدار و سرکشی

در مورخــه  1400/5/3رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان شــاهرود بــه
همــراه ریاســت محتــرم ســاتا اســتان بــا یــک نفــر از بازنشســتگان بیمــار
در منــزل عیــادت و ضمــن دلجویــی و بررســی مســائل و مشــکالت درمانــی
مشــارالیه و انعــکاس آن بــه اســتان ســمنان جهــت طــرح در کمیســیون ،بــا
اهــداء هدایایــی از ایشــان تقدیــر نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)
دیدار

رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان زاهــدان بــه همــراه فرماندهــی محتــرم
مرکــز آمــوزش  08خــاش جنــاب ســرهنگ رئیســی در مورخــه 1400/5/24
بــا ســرهنگ بازنشســته محمــد ســرحدی و خانــواده جانبــاز شــهید عبدالغنــی
هرمــز زائــی دیــدار نمــوده و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از زحمــات
آنــان قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان فارس (شیراز)
روز تکریم از بازنشستگان

بــه مناســبت روز تکریــم از بازنشســتگان ،کانــون اســتان فــارس در مراســمی در
تاریــخ  1400/5/16بــا رعایــت کامــل دســتورالعملهای بهداشــتی بــا جمعــی از
پیشکســوتان گرانقــدر عضــو کانــون دیــدار و ضمــن عــرض تبریــک و بزرگداشــت
روز بازنشســتگان  ،پیرامــون نحــوه خدمــت رســانی بــه عزیــزان بازنشســته،
مســتمری بگیــر و وظیفــه بگیــران مــوارد الزم و ضــروری را بیــان داشــتند و در
خاتمــه بــا اعطــاء هدایایــی از زحمــات آنــان تقدیــر نمودنــد.

فعالیتها

-1در مورخــه  12و  1400/5/ 13مســئولین کانــون بازنشســتگان اســتان فــارس بــا رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی بــا  35نفــر از
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شایستگان

پیشکســوتان عضــو کانــون در شهرســتان شــیراز دیــدار نمــوده کــه ضمــن تجلیــل و تکریــم آنــان ،هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم
حضورشــان گردیــد.
-2بــه مناســبت بزرگداشــت دهــه والیــت مراســم ضیافــت ناهــاری بــا حضــور جمعــی از بازنشســتگان و مســتمریبگیران عضــو کانــون در
مورخــه  1400/5/4برگــزار گردیــد در ایــن مراســم ضمــن پخــش کلیــپ حضــور فرمانــده محتــرم آجــا و فرماندهــان چهارگانــه ارتــش در
جلســه هــم افزایــی در کانــون بازنشســتگان  ،رئیــس کانــون اســتان فــارس نیــز ضمــن تبریــک اعیــاد قربــان و غدیــر  ،از پیشکســوتان حاضــر
در مراســم تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان قزوین (قزوین)
دیدار با پیشکسوتان

در راســتای سیاســتهای ابالغــی کانــون آجــا مبنــی بــر تجلیــل از پیشکســوتان
گرانقــدر و خانــواده آنــان ،رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان قزویــن بــه همــراه
مســئولین اداره تامیــن اجتماعــی ن.م اســتان از مورخــه  1400/4/13لغایــت
 1400/4/28بــا  14نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون ســاکن اســتان در منــزل دیــدار
نمــوده و ضمــن تقدیــر و دلجویــی و رفــع مشــکالت جمعــی از ایــن عزیــزان ،هدایایی
شــامل لــوح ســپاس ،کادو و شــیرینی و کارت هدیــه تقدیــم حضورشــان گردیــد.

دیدار مدیر کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس

بــه مناســبت روز خانــواده و تکریــم بازنشســتگان ،مدیــر کل محتــرم بنیــاد حفــظ
آثــار و نشــر ارزشهــای دفــاع مقــدس اســتان قزویــن امیــر ســرتیپ  2پیــری و
هیئــت همــراه در تاریــخ  1400/5/14بــا حضــور در کانــون بازنشســتگان
شهرســتان قزویــن از قســمتهای مختلــف کانــون بازدیــد نمودنــد و در
خصــوص ثبــت و ضبــط خاطــرات پیشکســوتان و رزمنــدگان هشــت ســال
دفــاع مقــدس بحــث و تبــادل نظــر بــه عمــل آوردنــد.
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کانون بازنشستگان استان کرمان (کرمان)
دیدار با نماینده مجلس
رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان کرمــان عــاوه بــر مکاتبــات
و پیگیریهــای متعــدد بــا دفاتــر نماینــدگان محتــرم کرمــان
در مجلــس شــورای اســامی ،در مورخــه  1400/5/2بــا دکتــر
محمــد مهــدی زاهــدی نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس
دیــدار و در خصــوص الیحــه دائمــی شــدن قانــون همسانســازی
حقــوق بازنشســتگان بــا ایشــان مذاکــره نمودنــد .آقــای دکتــر
زاهــدی بــا اظهــار اینکــه از خانــواده ارتشــی میباشــد قــول
هرگونــه همــکاری ،مســاعدت و هماهنگــی بــا ســایر نماینــدگان
جهــت تصویــب قانــون یــاد شــده را اعــام نمــود.

کانون بازنشستگان استان گیالن
دیدار کانون آستارا
بــه مناســبت حلــول مــاه ذی الحجــه و اعیــاد قربــان و غدیــر
و بــه منظــور تجلیــل از پیشکســوتان ارجمنــد ،مســئولین
کانــون بازنشســتگان شهرســتان آســتارا باتفــاق فرماندهــی
محتــرم پایــگاه دریایــی آســتارا و ریاســت محتــرم عقیدتــی
سیاســی پایــگاه مذکــور ،بــا  15نفــر از بازنشســتگان عضــو
کانــون شهرســتان آســتارا دیــدار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و
هدایــا از آنــان قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان گیالن (بندرانزلی)
دیدارها
-1در راســتای تجلیــل و تکریــم از بازنشســتگان و رســیدگی بــه مشــکالت آنــان ،مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان
بندرانزلــی در تیــر مــاه ســالجاری بــا  20نفــر از پیشکســوتان معــزز عضــو کانــون در منــزل دیــدار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر ،کارت
هدیــه ،شــیرینی و نمــا ِد یادمــان از ایــن عزیــزان قدردانــی نمودنــد.
-2بــه مناســبت عیــد ســعید غدیــر خــم ،مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان بندرانزلــی در مــرداد مــاه ســالجاری بــا 12
نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و دلجویــی از ایــن عزیــزان هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر،
کارت هدیــه و نمــا ِد یادمــان تقدیــم حضورشــان گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان گلستان (گرگان)
اقدامات انجام شده
 -1کارکنــان کانــون بازنشســتگان شهرســتان گــرگان در تیرمــاه ســالجاری از چندیــن خانــواده پیشکســوت عضــو کانــون دیــدار
و بــا اهــداء هدایایــی از آنــان تجلیــل نمودنــد.
-2ســتوانیکم علیرضــا قیصــری از پیشکســوتان عضــو کانــون گلســتان در رشــته ورزشــی پهلوانــی و زورخانــه موفــق بــه کســب
مقــام دوم اســتانی و ســوم کشــوری گردیــده اســت کــه ضمــن عــرض تبریــک بــه ایــن پیشکســوت قهرمــان و پرتــاش ،بــرای
ایشــان آرزوی موفقیــت روزافــزون و ســامتی و تندرســتی مســئلت مــی نمائیــم.
-3انجام دیدار و سرکشی با جمعی از پیشکسوتان و اعطای لوح تقدیر و کارت هدیه در مرداد ماه
 -4شــرکت در مراســم ختــم پیشکســوتان مرحــوم ابراهیمــی ،رضــا قلجایــی راد و نــوروز علیپــور قاســم و ابــراز همــدردی و
اعطــای لــوح تســلیت
 -5افتتــاح ســالن واکسیناســیون کرونــا و واکســینه نمــودن تعــداد  3890نفــر از بازنشســتگان آجــا و شــهروندان بــا هماهنگــی
شــبکه بهداشــت شهرســتان و بیمارســتان  560منطقـهای گــرگان
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کانون بازنشستگان استان گلستان (گنبدکاووس)
دیدار
بــه مناســبت اعیــاد ســعید قربــان و غدیــر ،رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان
گنبــدکاووس بــا  8خانــواده پیشکســوت عضــو کانــون دیــدار نمــوده ،ضمــن
تجلیــل و دلجویــی هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد بــود اهــداء گردیــد.

کانون بازنشستگان استان لرستان (خرمآباد)
دیدار با نماینده مجلس
مســئولین کانــون بازنشســتگان اســتان لرســتان در مورخــه  1400/4/31بــا جنــاب
آقــای دکتــر محمودونــد نماینــده مــردم خــرم آبــاد در مجلــس شــورای اســامی و
عضــو کمیســیونهای تلفیــق و امنیـت ملــی مجلــس در منــزل دیــدار و در خصــوص
پیگیــری و تصویــب قانــون همسانســازی حقــوق بازنشســتگان و انتقــاد از بیانــات
تعــداد معــدودی از نماینــدگان مجلــس در ایــن رابطــه و همچنیــن در خصــوص
نیازمنــدی اقــام ورزشــی بازنشســتگان بــا وی مذاکــره نمودنــد کــه خوشــبختانه
ایشــان حمایــت کامــل خــود را از قانــون مذکــور اعــام و قــول پیگیــری صددرصــد
از طریــق ســایر نماینــدگان مجلــس و همچنیــن پیگیــری واگــذاری اقــام ورزشــی
جهــت بازنشســتگان را از طریــق مســئولین ذیربــط دادنــد.
دیدارها
 -1بــه مناســبت اعیــاد قربــان و غدیــر و همچنیــن بــه منظــور ارتقــاء روحیــه و نشــاط و ارج نهــادن بــه مقــام واالی پیشکســوتان
ارجمنــد ،مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان خــرم آبــاد بــا  15نفــر از پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس دیــدار و بــا اهــداء
لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و بســته بهداشــتی از آنــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -2رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان لرســتان بــه همــراه رئیــس کانــون شهرســتان بروجرد
در مورخــه  1400/5/12بــا دو نفــر از پیشکســوتان ســاکن بروجــرد در محــل ســکونت دیــدار
و بــا اهــداء هدایایــی از ایشــان تجلیــل و قدردانــی گردیــد.
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معاونت نیروی انسانی نهاجا (دایره امور بازنشستگان)
عیادت از بیماران
مســئولین دایــره امــور بازنشســتگان نهاجــا در تاریخهــای  12و  1400/4/ 24از  2نفــر از اعضــاء وابســته بســتری در بیمارســتان
بعثــت نهاجــا عیــادت نمــوده ،ضمــن دلجویــی و رســیدگی بــه امــور درمــان ایــن عزیــزان بــا اهــداء گل و کارت هدیــه از آنــان
قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
دیدار از اعضاء وابسته
بــه مناســبت روز خانــواده و تکریــم از بازنشســتگان ارجمنــد نهاجــا ،از طریــق
فرماندهــی محتــرم پایــگاه شــهید فکــوری تبریــز بــا  10نفــر از اعضــاء وابســته
دیــدار و طــی مراســمی بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان
تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

اداره عقیدتی سیاسی نهاجا
طــی دیــداری در محــل اداره عقیدتــی سیاســی
نهاجــا ،معــاون هماهنــگ کننــده اداره موصــوف
(امیــر ســرتیپ  2دکتــر علــی ســورانی) بــا
تعــدادی از پیشکســوتان دیــدار و از آنــان تقدیــر
بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان مازندران (ساری)
دیدارها
-1بــه مناســبت اعیــاد ســعید قربــان و غدیــر خــم ،مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان ســاری بــا رعایــت کامــل موازیــن
بهداشــتی بــا  18نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون دیــدار نمــوده و ضمــن تجلیــل و قدردانــی از آنــان ،هدایایــی نیــز بــه رســم
یــاد بــود اهــداء نمودنــد کــه در روحیــه ایــن عزیــزان تاثیــر مطلوبــی داشــته اســت.
 -2در تاریخهــای  27و  1400/4/28از  5نفــر از بازنشســتگان عضــو کانــون ســاکن شهرســتان قائمشــهر و حومــه توســط کانــون
شهرســتان مذکــور دیــدار بــه عمــل آمــده ،بــا اهــداء هدایایــی از آنــان قدردانــی گردیــد.
 -3در تاریخهــای  28و  1400/4/29بــا  5نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون شهرســتان
بابلســر دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی شــامل لــوح ســپاس ،کارت هدیــه ،شــکالت و بســته
بهداشــتی از ایــن عزیــزان تقدیــر بــه عمــل آوردنــد.
 -4بــه مناســبت عیــد قربــان ،در تاریــخ  1400/4/28بــا  4نفــر از بازنشســتگان ســاکن
شهرســتان بابــل دیــدار و بــا اهــداء لــوح ســپاس ،کارت هدیــه ،کادو و بســته بهداشــتی از
آنــان تجلیــل نمودنــد.
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کانون بازنشستگان استان مرکزی (اراک)
اقدامات انجام شده
-1در تاریــخ  ،1400/6/2مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان اراک بــا هماهنگــی اداره بازنشســتگی ن.م اســتان بــا  45نفــر
از پیشکســوتان عضــو کانــون دیــدار نمــوده ،ضمــن تقدیــر و دلجویــی از ایــن عزیــزان هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و
شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردیــد.
-2در مورخــه  ،1400/3/17فرماندهــی محتــرم ارشــد نظامــی آجــا در اســتان مرکــزی و هیــأت همــراه و همچنیــن مدیریــت محترم
ســاتا اســتان و همراهــان در کانــون بازنشســتگان حضــور یافتــه و ضمــن اعــام پیشــتیبانی و دلجویــی از عزیــزان بازنشســته بــه 4
نفــر از پیشکســوتان نداجــا ،نزاجــا ،نهاجــا و
پدافنــد ،هدایایــی اعطــاء نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان هرمزگان (بندرعباس)
دیدار با نماینده مجلس
رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان هرمــزگان بــه همــراه روســای کانونهــای بازنشســتگان ناجــا ،ودجــا و ســپاه در تاریــخ
 1400/5/10بــا جنــاب آقــای دکتــر منصــور آرامــی نماینــده محتــرم اســتان
در مجلــس شــورای اســامی دیــدار و در رابطــه بــا الیحــه دائمــی شــدن قانــون
همسانســازی حقــوق بازنشســتگان و ســایر مشــکالت آنــان توضیحــات کامــل
ارائــه و تبــادل نظــر گردیــد و ایشــان نیــز بــا اعــام دفــاع از الیحــه همسانســازی
حقــوق بازنشســتگان خاطــر نشــان کردنــد کــه از همــه ظرفیتهــای مجلــس
جهــت تصویــب الیحــه مذکــور اســتفاده خواهنــد نمــود.

42

شماره  /195مهر 1400

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

رویدادها

شایستگان

دیدار و سرکشی
در تاریــخ  1400/4/17رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان هرمــزگان بــه همــراه
مدیــر کل محتــرم ســازمان تامیــن اجتماعــی ن.م اســتان جنــاب ســرهنگ محمــد
جــوزری بــا  3خانــواده محتــرم پیشکســوتان عضــو کانــون شهرســتان بندرعبــاس در
منــزل دیــدار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر  ،کارت هدیــه و بســته بهداشــتی از آنــان تجلیــل
و قدردانــی نمودنــد.

کانون بازنشستگان همدان
دیدار فرماندهی پدافند از کانون
در تاریــخ  1400/4/9امیــر ســرتیپ اســدی فرماندهــی محتــرم پدافنــد غــرب کشــور و
حجــه االســام حــاج آقــا الفتــی ریاســت عقیدتــی سیاســی پدافنــد در راس هیاتــی از
کانــون بازنشســتگان اســتان همــدان بازدیــد و ضمــن دیــدار بــا کارکنــان کانــون ،در
خصــوص رفــع مشــکالت بازنشســتگان و کانــون رهنمودهایــی ارائــه و کانــون همــدان نیــز از توجــه امیــر فرماندهــی پدافنــد بــه
امــور و مشــکالت پیشکســوتان تقدیــر و سپاســگزاری نمودنــد.
فعالیتها
 -1مســئولین کانــون بــه مناســبت عیــد قربــان و بــا هماهنگــی اداره بازنشســتگی ن.م اســتان همــدان بــا  10نفــر از پیشکســوتان
ارجمنــد شهرســتان بهــار دیــدار نمــوده و بــا اهــداء هدایایــی از آنــان قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
-2مســئولین کانــون بازنشســتگان اســتان همــدان بــا جمعــی از پیشکســوتان ارجمنــد عضــو کانــون دیــدار نمــوده ضمــن تقدیــر
از زحمــات آنــان هدایایــی بــه رســم یــاد بــود اعطــاء نمودنــد.
 -3بــه مناســبت پنجــم مــرداد ســالروز شــهادت  19تــن از دالورمــردان منطقــه ی سوباشــی همدان،
مراســم بزرگداشــت و یــاد بــودی بــا حضــور مســئولین اســتان در منطقــه پدافنــد سوباشــی برگــزار
و خانــواده گرانقــدر شــهدا مــورد تجلیــل و تکریــم قــرار گرفتنــد.
 -4رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان مالیــر بــه همــراه مدیــر کل محتــرم ســاتا اســتان از
یکــی از پیشکســوتان بســتری در مرکــز آفتــاب مالیــر عیــادت نمــوده و ضمــن احوالپرســی و بررســی
وضعیــت درمــان مشــارالیه ،هدایایــی نیــز تقدیــم حضورشــان گردیــد.
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آشنایی با  9گیاه آپارتمانی و مفید برای سالمت

هنر و سرگرمی

نخل اریکا
ایــن محققــان متوجــه شــدند کــه
بهــره گیــری از نخــل اریــکا در منــزل
نــم بخــش و روشــی کارســاز بــرای
حــذف آالینــده هــا از فضــای منــزل
اســت .بــه قــول انهــا ،ایــن نخــل بــرای
افــراد مســتعد بــه ســرماخوردگی و
ابتــا بــه دشــواری هــای ســینوس
بینظیــر اســت زیــرا بــا انتشــار نــم در
هــوا وتســهیل تنفــس ،بــه بهبــودی
فــرد کمــک میکنــد.

مــی خواهیــم بــا چنــد تــا از گیــاه هــای
آپارتمانــی آشــنا شــویم کــه افــزون بــر بــوی
خوبــی کــه دارنــد بهــره گیــری از انهــا بــه
شــدت میتوانــد بــه ســامتی شــما کمــک کند.
گل و گیــاه زینــت بخــش باغچــه هــا هســتند،
امــا حــاال محققــان مــی گوینــد کــه بــا انتقــال
انهــا بــه فضــای داخــل منــزل نیــز میتــوان
از بعضــی فوایــد انهــا بــرای ســامتی بهــره
بــرد زیــرا گیاهــان ســبز بــه ســبب حــذف
آالیندههــا از هــوا ســبب کاهــش اضطــراب و
پریشــانی میشــوند.
مــدت هاســت کــه محققــان از فوایــد گیاهــان
خانگــی ســخن میگوینــد امــا حــاال بــه تاثیــر
مثبــت انهــا بــر کیفیــت خــواب و افزایــش
ســامتی اشــاره دارند.بــر ایــن اســاس ،محققــان
ســازمان فضایــی آمریکا «ناســا» دریــک مطالعه
جدیــد بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختنــد که
قــرار دادن کــدام گیــاه خانگــی در اتــاق خــواب
مــی توانــد فوایــدی بــرای ســامتی انســان
داشــته باشــند.
اســت.
م چنیــن بــا انتشــار بنــزن «در
ایــن گیــاه ه ـ 
مــواد شــوینده و پالســتیک» و فرمالدئیــد «در
الک هــا و کفپــوش هــا» مقابلــه و کمــک
میکنــد کــه هــوا خالــص بمانــد.

نخل کوتوله

آلوئه ورا
ایــن گیــاه را بــه ســهولت میتــوان در منــزل
نگهــداری کــرد و بــا بهــره گیــری از آن ،فضــا
را زینــت بخشــید .محققــان ناســا ،آلوئــه ورا
را بــه عنــوان یکــی از بهتریــن گیاهــان بــرای
تصفیــه هــوا نامگــذاری کــرده انــد زیــرا در
طــول شــب مــدام اکســیژن توزیــع میکنــد و
قــرار دادن آن در اتــاق خــواب ایــده خوبــی
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خشــکی و بــا طــول عمــر باالســت ،کاربــرد قابــل توجهــی در
حــذف مــواد آالینــده بــه خصــوص زایلــن از هــوا دارد.

سرخس بوستون

گیاه اسپاتی فیلوم سنسیشن یا سوسن صلح
بــه قــول محققــان ،ایــن
گیــاه جــذاب میتوانــد هــوا
را تمیــز کنــد و کیفیــت
آنــرا تــا  60درصــد
التیــام بخشــد .ایــن گیــاه
همچنیــن اســپورهای
قــارچ را توســط بــرگ هــا
ربایــش میکنــد و انهــا را در
ریشــه هایــش بــه چرخــش
درمــی اورد تــا بــه عنــوان
غــذا مــورد بهــره گیــری قــرار گیــرد.

گیاه عنکبوتی
ســرخس بوســتون کــه از دیربــاز زینــت بخــش فضــای داخــل
منــازل بــوده ،در لیســت ناســا متشــکل از 50گیــاه تصفیــه
کننــده هــوا ،در رده نهــم قــرار دارد و بــه خصــوص بــرای حــذف
فرمالدئیــد مناســب اســت.

آگلونما یا “همه وقت سبز چینی”

ایــن گیــاه خانگی بســیار ســریع
رشــد میکنــد و میتوانــد تــا 90
درصــد ســموم هــوای اتــاق
خــواب را تنهــا در دو روز حــذف
کنــد .ایــن گیــاه بــه خصــوص
بــرای کســانی کــه نســبت بــه
گــرد و غبــار حساســیت دارنــد ،موثــر اســت.

نخل راپیس
ایــن گیــاه خانگــی یکــی از موثرتریــن
گیاهــان بــرای حــذف فرمالدئیــد ،آمونیاک،
زایلــن و تولوئــن از هــوا اســت.

گیاه زینتی فیکوس بنجامین یا انجیل یا انجیر
مجنون
نگهــداری ایــن گیــاه در منــزل بســیار آســان اســت زیــرا بــه
ســهولت میتوانــد در مناطــق کــم نــور رشــد کنــد .محققــان
متوجــه شــدند کــه ایــن گیــاه توانــا اســت ســموم بیشــتری را از
هــوا حــذف کنــد.

ایــن گیــاه خانگــی نیــز بــرای حــذف
آالینــده هــای ناشــی از موکــت و
مبلمــان منــزل ماننــد فرمالدئیــد ،بنــزن
و تــری کلروتیلــن بســیار مناســب اســت.
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طرز تهیه شیرینی شکالتی بدون فر

مواد الزم:

هنر و سرگرمی

 ..........بیسکویت پتی بور  1بسته
 2قاشق غذاخوری
..........پودر کاکائو
 ۲عدد
..........تخم مرغ
یک هشتم قاشق چایخوری
..........وانیل
 ۶قاشق غذاخوری
..........پودر قند
..........رنده پوست پرتقال به میزان دلخواه
 ۱۰۰گرم
..........شکالت تلخ
 ۲۰۰گرم
..........کره

طرز تهیه:

ابتــدا کــره و شــکالت را درون ظرفــی مناســب بریزیــد ســپس ظــرف را روی بخــار آب قــرار دهیــد تــا کــره و شــکالت ذوب شــوند
ســپس رنــده پوســت پرتقــال را بــه ایــن مــواد اضافــه کنیــد.
در مرحلــه بعــد؛ پــودر کاکائــو را بــه مخلــوط شــکالت اضافــه کنیــد و ایــن مــواد را هــم بزنیــد تــا بــه خوبــی بــا یکدیگــر مخلــوط
شــوند ســپس تخــم مــرغ هــا را بــه مخلــوط ایــن مــواد اضافــه کنیــد و مــواد شــیرینی را بــه خوبــی هــم بزنیــد.
پــودر قنــد را بــه مخلــوط مــواد شــیرینی اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد و بعــد از گذشــت  ۴دقیقــه مخلــوط مــواد را از روی حــرارت
گاز برداریــد و وانیــل را بــه مــواد شــیرینی بیفزاییــد و اجــازه دهیــد تــا مــواد شــیرینی شــکالتی کمــی ســرد شــوند ســپس
بیســکویتهای پتــی بــور را کمــی بکوبیــد بــه ســطح ســفتی تــا خــورد شــوند ســپس بیســکویت هــا را بــه مــواد شــیرینی اضافــه
کنیــد (توجــه داشــته باشــید کــه بایــد تکــه هــای بیســکویت بــزرگ باشــند).
در ایــن مرحلــه بایــد صبــر کنیــد تــا مــواد شــیرینی ســفت شــوند و خودشــان را بگیرنــد ســپس مــواد شــیرینی را روی ســلفون قــرار
دهیــد و بــه قطــر  ۷ســانتی متــر مــواد شــیرینی را بــا ســلفون بپیچیــد و مخلــوط مــواد شــیرینی را درون یخچــال قــرار دهیــد تــا
کامــا ســفت شــوند و بعــد از اینکــه مخلــوط مــواد شــیرینی بــه خوبــی ســفت شــدند ســلفون را بــاز کنیــد و شــیرینی شــکالتی را
بــا کمــک کارد بــرش بزنیــد.
بــرای نگـهداری شــیرینی شــکالتی بــرای مــدت زمــان طوالنــی؛ بهتــر اســت بــرش هــای شــیرینی را داخــل ظــرف در بســته قــرار
دهیــد و در صــورت امــکان شــیرینی را بــرش نزنیــد.
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کباب چنجه

شایستگان

کبــاب چنجــه یکــی از کبــاب هــای اصیــل و قدیمی
ایرانــی اســت کــه در گذشــته بــه صــورت ســنتی
بــا گوشــت گوســفند طبــخ مــی شــده اســت.
البتــه امــروزه ایــن کبــاب را بــا گوشــت گوســاله
هــم طبــخ مــی کننــد .اگــر مــی خواهیــد کبــاب
چنجــه شــما تــرد و لذیــذ شــود حتمــا از گوشــت
گوســفندی اســتفاده کنیــد.

مواد الزم برای  ۴نفر
•
•
•
•
•
•
•

پیاز بزرگ  ۲عدد
لیمو ترش  ۲عدد
ماست  ۲۰۰گرم
دنبه گوسفند  ۲۰۰گرم
فیله گوسفند  ۱کیلوگرم
روغن زیتون  ۴قاشق غذاخوری
نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی

طرز تهیه
ابتــدا فیلــه گوســفند را میشــوییم و روی تختــه آشــپزخانه قــرار میدهیــم و بــا چاقــو بــه انــدازه هــای یکســان بــرش میزنیــم( .ایــن
یــک انــدازه بــودن باعــث میشــود کــه در هنــگام کبــاب کــردن همزمــان چنجــه هــا بــا هــم کبــاب شــوند ).ســپس در کاســه ای
بــزرگ تکــه گوشــت هــای بــرش زده را میریزیــم.
پیازهــا را پوســت میگیریــم و میشــوییم و ریــز رنــده میکنیــم و آب آن را کامــا میگیریــم و بــه کاســه پــر از گوشــت اضافــه میکنیــم
و باقیمانــده پیــاز را دور میریزیــم .لیموهــا را نیــز میشــوییم و نصــف میکنیــم و بــا دســت خــوب آب آنهــا را میگیریــم و تخمــه هــای
آن را خــارج میکنیــم.
و بــه همــراه ماســت بــه مــواد کاســه مــی افزاییــم و نمــک ،فلفــل و روغــن زیتــون را نیــز بــه مــواد اضافــه میکنیــم و مــواد را خــوب
زیــر و رو میکنیــم تــا کامــا تکــه گوشــت هــا بــا مــواد مخلــوط شــوند ،بعــد روی کاســه را ســلفون میکشــیم و بــه مــدت  ۶ســاعت
فرصــت میدهیــم تــا در داخــل یخچــال تکــه گوشــت هــا خــوب طعــم دار شــوند.
پــس از گذشــت  ۶ســاعت کاســه را از داخــل یخچــال خــارج مــی کنیــم ســپس قطعــات گوشــت را روی تختــه آشــپزخانه
میگذاریــم و بــا پشــت چاقــو چنــد ضربــه روی دو طــرف تکــه گوشــت هــا مــی زنیــم تــا کمــی تخــت شــوند ســپس آنهــا را بــه
آرامــی ســیخ مــی کنیــم.
(در هــر ســیخ ۱الــی  ۲تکــه دنبــه نیــز مابیــن گوشــت هــا میگذاریــم و ســیخ میکنیم،چــون هــر چــه دمبــه هــای بیــن گوشــت هــا
بیشــتر باشــد کبــاب لذیــذ تــری خواهیــد داشــت) زغــال را آمــاده میکنیــم و ســیخ هــا را روی حــرارت قــرار میدهیــم تــا کبــاب
شــوند دقــت کنیــد حــرارت زغــال زیــاد نباشــد.
چــون باعــث خشــک شــدن چنجــه هــا میشــود .اگــر گوشــت هــا مــدت زیــادی در یخچــال بــوده باشــند اصــا نیــاز بــه کبــاب
کــردن طوالنــی مــدت نیســت و زود کبابــی میشــوند .شــما میتوانیــد پــس از کبــاب کــردن چنجــه هــا چنــد ســیخ گوجــه فرنگــی
نیــز کبــاب کنیــد و بــا نــان و یــا پلــو ســرو کنیــد .نــوش جــان
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ستوانسوم بازنشسته عزیز اهلل چوپانی

افقی:
 -1ســتاره مشــتری – نمــادی اســت از دو مــار پیچیــده دور گیــاس کــه نشــانگر آرم بیمارســتان و پزشــکی اســت – قــاره ســیاه  -2ناتــوان
و رنجــور – تنــوع و گوناگونــی – زنــده یــاد پــدر فیزیــک ایــران  -3جــاده تــرن – موجــود ذره بینــی کــه بــا چشــم غیــر مســلح – دیــده
نمیشــود و نوعــی از تیــره اَلــگ هــا بشــمار میــرود – روشــنی و ضیــاء – اهلــی و دســت آمــوز  -4اشــاره بــه دور – محنــت و رنجهــا –
متقــی و بــا ایمــان – حــرص و طمــع – زلــف و مــوی جلــوی ســر – نفــی عــرب  -5قــدردان و آنکــه ارزش دیگــران را بدانــد – ســاحت و
عرصــه – گــواه صــادق و یکــی از اســماء خداونــد  -6ارابــه چهــار چــرخ – شــوم و نامبــارک – چلچــراغ و لوســتر – مــادر تــرک – اســب
بارکــش کــه در تــداول عامــه اینگونــه خوانــده مــی شــود  -7نوعــی ســاز بــا دو ســیم – از قســمتهای لولــه گوارشــی – کســی را ترســاندن
 -8خــدای تعالــی – شــهری در کشــور فرانســه – ناشــنوا – پشــتیبان و هــوادار – میــوه بهشــتی – ســوغات اصفهــان  -9ظــرف مســی
بــزرگ پخــت و پــز – شــادی و خوشــی – دو اســتقامت کــه معمــوالً روی جــاده برگــزار مــی شــود – لــوازم معــاش و زندگــی  -10اقتصــاد
دان بــزرگ اســکاتلندی و پــدر علــم اقتصــاد – نوعــی خــودرو ســواری هیونــدای – نیروهــای کاله ســبزهای ارتــش جمهــوری اســامی
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ایــران  -11ســاحی منفجــره کــه آن را بــا دســت ســمت دشــمن پرتــاپ مــی کننــد – الکوئیداســت کــه از بــرگ درخــت کــوکا اســتخراج
و مخــدر و نشــاط آور اســت .ناسپاســی و حــق شناســی
1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

12

11

14

13

21 20 19 18 17 16

15

1
2

هنر و سرگرمی

3
4
5
6
7
8
9
10

جدول شماره 194

11

عمودی:

1

2

3

4

5

6

1

م

ش

ت

م

ا

ل

2

ع

ب

ا

س

د

و

3

م

ز

ی

ن

ا

ن

4

م

ن

و

ک

ا

7
ر

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

پ

د

ا

ف

ن

د

غ

ی

ر

ع

ا

م

ل

ا

ن

ا

م

ی

ب

م

س

ت

ح

ب

ن

ا

ر

د

ی

ن

ر

ی

م

ن

ن

ه

ه

ن

و

ه

د

ی

و
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9
روحــی و روانــی – چــوب نــوک تیــز کــه بــدان چارپایــان
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10
را راننــد  -7صدمــه و آســیب – قســمت بــاالی ســینه و
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ر
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11
جــای گردنبنــد – رطوبــت انــدک  -8بــه یکبــار در آب
فــرو رفتــن – نگهبانــی و یتــاق  -9خیابانــی قدیمــی در
تهــران حــد فاصــل چهــارراه مولــوی و چهــار راه سرچشــمه – مرکــز آمــوزش توپخانــه و موشــکها  -10پوشــیده و پنهــان شــده – اوقــات
تلخــی و عصبانیــت  -11کلمــه تحســین – پندهــا و اندرزهــا – شــبیه و ماننــد  -12آزاده کربــا – منســوب بــه امویــان  -13دینهــا و
شــرایع – ســپرده و امانتــی  -14دبــس  ،شــیره و دوشــاب – گرفتــاران و دربنــدان  -15انتهــا و بیــخ – کشــیدن نیکوئــی بــه رخ کســی
– اســب ترکــی  -16واحــد ســطح – اثــری از عبدالرحمــن جامــی شــاعر قــرن پنجــم  -17هتاکــی و بــد زبانــی – ســیالب  -18خــاک
صنعتــی – نادرونایــاب – ســایه گاه  -19دوســت و رفیــق – ســره و خالــص – منقــار پرنــده  -20در برابــر و ازار – هــر یــک از معدنیــات
و کانــی بــا ارزش  -21اثــری از دکتــر محمــد مجتهــد شبســتری فیلســوف  ،متکلــم و فقیــه اســامی
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