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پــس از پشــت ســر گــذاردن فــراز و نشــیبی  12ســاله بــرای اجرایــی شــدن همسانســازی حقوقهــا و مشــکالت
کســری بودجــه و تــورم افسارگســیخته ســالیان اخیــر ،در حــال حاضــر یکــی از دغدغههــای اصلــی مســئوالن ارشــد
در مراجــع مرتبــط بــا امــور بازنشســتگان نیروهــای مســلح و در رأس آنــان ،کانــون بازنشســتگان ارتــش ،دائمــی نمــودن
ایــن مصوبــه قانونــی و اجــرای کامــل قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری اســت.
 ...و در ایــن شــرایط حســاس ،همدلــی و یکصدایــی از نیازهــای فــوری و ضــروری خانــواده بــزرگ پیشکســوتان ارتــش
بــه شــمار مـیرود ،اتحــاد و همبســتگی بــرای همــه مــا بیــش از هــر عصــر و زمــان دیگــر قابـلدرک و فهــم بــوده و از
اهمیــت خاصــی برخــوردار میباشــد.
همــه بایــد بــاور کنیــم کــه بــدون همدلــی و همگرایــی ،هیــچ اقــدام و تالشــی ،نتیجهبخــش نخواهــد بــود .زیــرا
روحیــه انحصارطلبــی و همچنیــن دامــن زدن و کاشــتن تخــم نفــرت و نفــاق میــان پیشکســوتان و شــعلهور نمــودن
آتــش اختالفــات ،فقــط کار را بــرای خدمتگــزاران واقعــی ســختتر و رســیدن بــه اهــداف را محالتــر مینمایــد و ایــن
موضــوع ،متأســفانه عمــل ناپســندی اســت کــه طــی ســالیان اخیــر ،توســط عــدهای قلیــل و نــاآگاه و شــاید مغــرض (و
بــا سوءاســتفاده از فضــای مجــازی) انجــام میپذیــرد.
واقعیــت ایــن اســت کــه تــا روحیــه همگرایــی میــان
یکایــک مــا شــکل نگیــرد ،هرگونــه اقدامــی کــه بــرای
بهبــود اوضــاع معیشــتی پیشکســوتان صورتپذیــرد،
موفقیتآمیــز نخواهــد بــود ،بــه همیــن جهــت منطقــی
نیســت کــه برخــی افــراد ،مســائل و موضوعــات مرتبــط
بــا حیــات و ممــات همســنگرانمان را از دیــد و دریچــه
تنــگ منافــع گروهــی و یــا شــخصی خــود ببیننــد.
احتــرام بــه قانــون کشــور ،بهعنــوان یــک اصــل و یــک
ســند مهــم بــرای همــه مــا ارتشــیان بــه شــمار مـیرود
چــه آنکــه بهتریــن دوران عمــر و تمــام ســامتی
خــود را بــرای حفاظــت و حراســت از همیــن قانــون
تقدیــم نمودهایــم و بهیقیــن قانونمــداری یکــی از
صفــات برجســتهای اســت کــه همــگان ،مــا را بــه آن
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میشناســند.
در ایــن میــان ،کانــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا (کــه
 ...؟؟؟!!!
نماینــده قانونــی و رســمی صدهــا هــزار پیشکســوت
گرانقــدر و خانوادههــای محتــرم ایشــان اســت) بــا
بهرهگیــری از فرصتهایــی قانونــی و در مســیری
کامــ ً
ا مقتدرانــه توانســته بــدون ایجــاد هرگونــه
حاشیهســازی ،اقداماتــی را بــه ثمــر برســاند کــه در
دهههــای گذشــته امــکان تحقــق آنهــا محــال بــه
نظــر میرســید.
خــاص حاکــم بــر
اکنــون بــا توجــه بــه شــرایط
ِ
کشــور و انتظــارات معیشــتی اقشــار و صنــوف
مختلــف از دولــت و همچنیــن کمبــود بودجــه و تــورم افسارگســیخته ،کار بــرای خدمتگزارانمــان در کانــون ســختتر
شــده و مجــاب کــردن مســئوالن عالیرتبــه نظــام (بــه توجــه ویــژه و اولویتگــذاری بــه موضــوع معیشــت پیشکســوتان
ارتــش) نیــاز بــه مکاتبــات ،پیگیریهــا و جلســات نفسگیــر و محاســبات درســت دارد.
در چنیــن زمانــی ،نبایــد شــخصیت افــراد ،مــورد بیاحترامــی و هتــک حرمــت واقــع شــود ،چنیــن فرهنگــی مغایــر
بــا ارزشهــای انســانی بــوده و بههیچوجــه شایســته یــک جامعــه فرهیختــه همچــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا نیســت
و مــا ناگزیــر هســتیم کــه در تمــام موضوعــات و موضعگیریهــای اجتماعــی ،اصــول و ارزشهــای اخالقــی را رعایــت
نمــوده و پــای بنــد باشــیم.
ـق ادعاهــای عجیــب کــرده
انــدک کســانی کــه بداخالقــی را در پیشگرفتــه و بویــژه در فضــای مجــازی اقــدام بــه خلـ ِ
(و خــود را بــهدروغ ،فاتــح امــوری مینامنــد کــه اصــوالً در تــوان و اختیــارات آنــان نیســت) و از کمینــگاه فضــای
مجــازی و شــخصیت تخیلــی خــود ،اقــدام بــه برخوردهــای ضــد اخالقــی و انتشــار تهمــت و افتــراء بــه خدمتگــزاران
واقعــی مینماینــد و بــه تفرقــه دامــن میزننــد قطعــً در خدمــت همســنگران نبــوده و بــا ســوق دادن دیگــران بــه
سمتوســوی بینظمــی و قانونشــکنی ،از مخاطبــان خــود اســتفاده ابــزاری مینماینــد.
و امــروز  ...یکایــک مــا وظیفهداریــم بــرای حفــظ منافــع خــود و جلوگیــری از هرگونــه اقــدام غیرقانونــی غلــط و
تجربهشــده توســط عــدهای انــدک و معلومالحــال در ســالیان گذشــته (کــه فقــط موجــب تضییــع حقــوق صدهــا هــزار
ـق دفاتــر و تجارتخانههــای ایــن
پیشکســوت آبرومنــد گشــته و در مقابــل ،باعــث بــه شــهرت و ثــروت رســیدن و رونـ ِ
افــراد فرصتطلــب گردیــده اســت) بــا همدلــی و همصدایــی و بــا احتــرام بــه اصــول و معیارهــای ارزشــمند قانونــی،
آبــرو و حیثیــت همدیگــر را حفــظ نمــوده و حمایــت از تنهــا نماینــده شناختهشــده و رســمی خــود و موردقبــول
مســئوالن کشــور (یعنــی کانــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا ) را ســرلوحه افــکار و گفتارمــان قــرار دهیــم زیــرا در غیــر این
صــورت ،ضمــن آنکــه موجبــات دلســردی خدمتگــزاران قانونــی خــود را پدیــد میاوریــم ،بلکــه فضــا را در اختیــار کســانی
قــرار میدهیــم کــه نــه تخصــص و نــه مســئولیت و نــه تعهــدی بــرای انجــام امــور مــا دارنــد و از همــه مهمتــر اینکــه
بههیچوجــه شایســتگی اخالقــی و رفتــاری بــرای نمایندگــی (حتــی غیررســمی) مــا پیشکســوتان را نیــز ندارنــد.
 ....و کالم آخــر اینکــه ،فرصتهــا بســیار انــدک و غیرقابلبازگشــت هســتند .بیاییــم بــا اتحــاد و اعتمــاد و دلگرمــی
بخشــیدن بــه خادمــان واقعــی خــود ،آینــده را عاقالنــه ترســیم نمائیــم( .ان شــاء اهلل)
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
مدیر مسئول
علی محبی راد
کارگروه دفاع از
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اشاره:
کانــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا ،بــا دارا
بــودن بیــش از ســیصد هــزار عضــو در سراســر
کشــور ،یکــی از گســتردهترین و اثرگذارتریــن
نهادهایــی اســت کــه بهواســطه وابســتگی
آن بــه ارتــش ج.ا.ا ،از حساســیت و اهمیــت
خاصــی برخــوردار میباشــد فلــذا آگاهــی
داشــتن اعضــاء از ســاختار و عملکــرد کانونهــا
میتوانــد نقــش بــه ســزایی در همراهــی و
همدلــی اعضــاء بــا کانونهــای مربوطــه در
ارائــه خدمــات و تســهیالت ایفــاء نمایــد ،بــه
همیــن جهــت مــا در هــر شــماره اقــدام بــه
معرفــی یکــی از قســمتهای فعــال کانــون و
یــا مســئولین مؤثــر آن مینماییــم تــا شــما
مخاطبــان محتــرم در جریــان کــم و کیــف آنچــه
در کانــون میگــذرد ،قــرار گیریــد.
در ایــن شــماره بــا یکــی از کانونهــای دیگــر
آشــنا خواهیــم شــد،کانونی کــه در اســتانی
سرشــار از مواهــب طبیعــی ایــران زمیــن قــرار
دارد ،اســتانی کــه بــا حضــور پیشکســوتان
دوران دفــاع مقــدس (کــه هــر یــک گنجینـهای
از افتخــار ارتــش و ملــت ایــران هســتند ).رنــگ
دیگــری بــه خــود گرفتــه اســت.
مســئولیت اینکانــون هــم اکنــون در اختیــار
فــردی بــا ســابقه ،تحصیلکــرده و متعهــد
قــراردارد تــا بتوانــد از تجــارب ارزنــده خــود در
مســیر ایجــاد وحــدت و یکپارچگــی و توســعه و
پیشــرفت کانــون بهــره گیــرد .آری ایــن بــار بــه
محضــر ســرهنگ بازنشســته توپخانــه عبــاس
محمــدی رفتهایــم و مطالــب زیــر نتیجــه ایــن
مصاحبــه اســت:
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اینجانــب ســرهنگ توپخانــه عبــاس محمــدی متولــد ســال
 1345شهرســتان شــیروان کــه دوران تحصیالتــم از ابتدایــی
تــا دیپلــم را در همــان شهرســتان محــل تولــد بــه پایــان
رســاندم و قبــل از اســتخدام در ارتــش جمهــوری اســامی
در دوران دبیرســتان 3مــاه بــه عنــوان بســیجی داوطلــب بــه
منطقــه عملیاتــی غــرب کشــور از طــرف ســپاه پاســداران
اعــزام شــدم ،و ســپس در ســال 1363موفــق بــه اخــذ دیپلــم
و همــان ســال در کنکــور سراســری دانشــگاه هــای دولتــی
شــرکت و علیرغــم اینکــه در دانشــگاه دولتــی پذیرفتــه شــده
بــودم ولــی بــه دلیــل عشــق و عالقــه شــدید بــه شــغل
نظامیگــری بــه ارتــش جمهــوری اســامی ایــران وارد شــدم
و پــس از طــی نمــودن یــک ســال و نیــم دوره اول دانشــکده

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
افســری بــه مرکــز توپخانــه اصفهــان جهــت طــی دوره مقدماتــی رســتهای
اعــزام شــدم و بعــد از فــارغ التحصیلــی بــه گــردان اورلیکــن (پدافنــد)
مرکــز توپخانــه اصفهــان اعــزام و در ســال 1365همــراه بــا همــان گــردان
بــه عنــوان معــاون آتشــبار اورلیکــن (پدافنــد هوایــی) بــه منطقــه جنــوب
کشــور اعــزام و مشــغول نبــرد بــا دشــمن بعثــی شــدم ،ســپس گــردان
اورلیکــن بــه نیــروی هوایــی منتقــل و اینجانــب بــه لشــکر 30پیــاده
گــرگان مســتقر در کردســتان منتقــل شــدم و بــه عنــوان فرمانــده آتشــبار
پدافنــد 23م.م در بانــه کردســتان مشــغول انجــام وظیفــه شــدم و تــا
پایــان جنــگ تحمیلــی در جبهــه هــای جنــوب و غــرب کشــور حضــور
فعــال داشــتم و در روزهــای پایانــی جنــگ در ســال 1367بــه دلیــل
اصابــت ترکــش خمپــاره بــه افتخــار جانبــازی نائــل و در ســال 1380بــه
دوره عالــی رســته ای اعــزام گردیــده و پــس از طــی دوره عالــی بــه لشــکر
77پیــروز خراســان اختصــاص یافتــم و از ســال 1381تــا 1383بــه عنــوان
رئیــس رکــن ســوم گــردان توپخانــه و از ســال 1383تــا 1385بــه عنــوان
جانشــین گــردان و از ســال 1385تــا 1389بــه عنــوان فرمانــده گــردان
توپخانــه انجــام وظیفــه نمــودم و در ســال  1389بــه عنــوان بهتریــن
فرمانــده گــردان پشــتیبانی رزمــی منطقــه شــرق کشــور معرفــی شــدم
و بــه علــت مجروحیــت و کســالتی کــه از ناحیــه مجروحیــت داشــتم بــا
تقاضــای شــخصی دو ســال قبــل از موعــد مقــرر بازنشســته شــدم و از
شــهریور  1395بــه عنــوان خــادم پیشکســوتان گرامــی در ســمت ریاســت
کانــون بازنشســتگان آجــا خراســان شــمالی مشــغول خدمــت رســانی بــه
جامعــه هــدف میباشــم.

وضعیت کانون بجنورد

شایستگان

کانــون اســتان خراســان شــمالی بــه مرکزیــت بجنــورد
بــه مســاحت 480متــر مربــع عرصــه و 250متــر مربــع
اعیــان واقــع در خیابــان میــرزا رضــای کرمانــی شــمالی
(خیابــان بســیج9کوچه شــهریور در مرکــز شــهر بجنورد
میباشــد) کــه بنــای کانــون یــک ســاختمان متروکــه
کلنگــی میباشــد کــه توســط شــخصی واقــف بــه نــام
آقــای صــدری منــش در مورخــه  69/6/22بــه کانــون
بازنشســتگان آجــا واگــذار گردیــد .ایــن ســاختمان
دارای  5اتــاق و یــک ســالن میباشــد کــه اکثــر دیوارهــا
بــه علــت قدمــت بــاالی ســاخت و بنــای گلــی بــر اثــر
زلزلههــای متوالــی دچــار شکســتگی و تــرک گردیــده
و بارهــا بــا شــهرداری (بمنظــور بــاال بــردن منزلــت
وجایــگاه اعضــا وابســته محتــرم) جهــت تخریــب و
نوســازی مکاتبــه نمــوده کــه بــه علــت قــرار گرفتــن
موقعیــت کانــون در کوچــه بــن بســت ،شــهرداری
بجنــورد بــا احــداث کانــون چنــد طبقه(کــه دارای
ســالن پذیرایــی مهمانســرا و ســاختمان اداری میباشــد).
ممانعــت نمــوده و از طرفــی طــی چندیــن نوبــت در
خصــوص اخــذ زمیــن از تیــپ 130شــهید دلجویــان بــا
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شایستگان
کانــون مرکــز مکاتبــه کــه تــا کنــون نتیجــه ای حاصــل نگردیــد
و هــم اکنــون کارکنــان ایــن کانــون در ایــن ســاختمان ،بــه
تعــداد  1620نفــر عضــو خدمــت رســانی مینماینــد.
کانــون بجنــورد بــا وجــود  1620عضــو بازنشســته و مســتمری
بگیــر و وظیفــه بگیــر در هیــچ کــدام از شهرســتانهای
اســتان ،کانــون نــدارد .لــذا جهــت رفــاه حــال اعضــا محتــرم
در شهرســتانهای شــیروان و اســفراین ایــن کانــون نســبت
بــه ایجــاد دفترهمیــار کانــون اقــدام نمــوده اســت .ضمنــا از
ســال  1395فاقــد امکانــات اولیــه جهــت ارائــه خدمــت بــه
اعضــا محتــرم بــوده کــه بــا پیگیــری هــای کارکنــان خــدوم
وزحمتکــش ایــن کانــون وعنایــت و همــکاری کانــون مرکــز
امکانــات ذیــل محقــق گردیــد.

با پیشکسوتان

.1بازسازی و رنگ آمیزی کلیه اتاق های موجود
.2خریــد و نصــب دوربیــن مداربســته جهــت بــاال بــردن ضریــب
امنیــت ســاختمان کانــون
.3خرید دوربین عکاسی و گاوصندوق و دستگاه فتوکپی
.4خرید یک دستگاه رایانه با کلیه وسایل جانبی
.5نصــب نــرده و حفــاظ جهــت درب ورودی و پنجــره هــای
کانــون بــه منظــور باالبــردن ضریــب امنیتــی
 .6بازسازی سیستم بهداشتی ساختمان
 .7اخذ یک دستگاه خودرو سمند از کانون مرکز

اقدامات کانون از ابتدای سال  1399تا پایان
شهریور 1400
 .1دیــدار چهــره بــه چهــره رئیــس کانــون بــا اعضــای محتــرم
(197مــورد)
 .2دیدار و مالقات با اعضای وابسته در منزل ( 130مورد)
 .3شرکت در مراسم متوفیان اعضای وابسته استان (15مورد)
 .4دیدار و مالقات با مسئولین لشگری و کشوری (10مورد)
 .5احــوال پرســی تلفنــی از بیمــاران کرونایــی در منــزل و
بیمارســتان (25مــورد)
 .6دیــدار بــا نماینــدگان محتــرم اســتان در مجلــس شــورای
اســامی (5مــورد)
 .7شــرکت کارکنــان ایــن کانــون بــه همــراه اعضــای وابســته
در صبحگاههــای مشــترک نیــروی مســلح بــه مناســبت هــای
مختلــف (3مــورد)
 .8شــرکت در جلســه هــم اندیشــی بیــن اداره کل بازنشســتگی
نیروهــای مســلح اســتان و ســایر کانونهــای نیروهــای مســلح و
یگانهــای نظامــی ( 6مــورد)
6

شماره  /198دی 1400

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

 .11شــرکت در ضیافــت آزادگان اســتان بــا رعایــت پروتــکل هــای
بهداشــتی طــی تعامــل ایــن کانــون بــا رئیــس آزادگان اســتان
( 15مــورد)
 .12تشــکیل جلســات معســرین بیــن کانــون بــا مدیــر کل محتــرم
اداره بازنشســتگی اســتان ( 5مــورد)
 .13اعــزام پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس جهــت گرامیداشــت
مناســبتهای دهــه فجر-هفتــه دفــاع مقــدس و ســالگرد عملیاتهــای
مختلــف بــه مرکــز صــدا ســیما جهــت خاطــره گویــی و روایتگــری
(18مــورد)
 .14توزیــع بســته هــای بهداشــتی بیــن اعضــای وابســته جهــت
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری کرونــا (1500مــورد)
 .15معرفــی اعضــای وابســته جهــت دریافــت وام هــای مختلــف
( 148مــورد)
 .16صــدور گواهــی پــدر نظامــی جهــت تبدیــل وضعیــت کاری
فرزنــدان اعضــا وابســته ( 60مــورد)

سخن آخر
علیرغــم اینکــه اســتان خراســان شــمالی در شــاهراه بیــن المللــی
آســیائی (یــا بهتــر بگویــم در مســیر زوار علــی ابــن موســی
الرضــا(ع) بــاب الرضــا) میباشــد از جاذبــه هــای گردشــگری و
توریســتی همچــون پــارک تفریحــی بابــا امــان – بــش قــارداش
و روســتای توریســتی اســفیدان و آبشــار زیبــا و دیدنــی درکــش،
آب گــرم ایــوب و روســتای گردشــگری روئیــن اســفراین برخــوردار
اســت و ســالیانه هــزاران گردشــگر در ایــن مســیر تــردد مینماینــد،
امــا بــه علــت کمبــود امکانــات رفاهــی و پذیرایــی و عــدم وجــود
مهمانســرا در ایــن کانــون ،نمیتواننــد مــورد پذیرایــی قــرار گرفتــه و
جایــی بــرای اقامــت داشــته باشــند کــه اکثــر پیشکســوتان محتــرم
وقتــی از عــدم امکانــات ایــن کانــون مطلــع میگردنــد ،بــا خاطــره
ناخوشــایندی از اســتان خــارج میشــوند کــه البتــه ایــن مســئله بــه
عــرض مســئولین و سلســله مراتــب محتــرم رســیده و خوشــبختانه
سلســله مراتــب محتــرم نیــز قــول مســاعد جهــت محرومیــت
زدائــی در ایــن کانــون را داده انــد .
در خاتمــه ضمــن قدردانــی از زحمــات امیــر محبــی راد ریاســت
محتــرم کانــون آجــا در مــدت زمــان مســئولیت شــان کــه همــواره
جهــت بهبــود اوضــاع پیشکســوتان و توســعه امکانــات و امتیــازات
در زمینــه هــای رفاهــی عزیــزان پیشکســوت در سراســر کشــور
و ایــن اســتان توجــه داشــته انــد امیــدوارم بــا همیــن روحیــهی
جهــادی کــه بــر کانــون حکمفرمــا نمــوده انــد ،موضــوع کانــون
 .9شــرکت در شــورای هماهنگــی کانــون هــای نیروهــای مســلح بجنــورد را نیــز دردســتور کار خــود قــرار داده و ایــن امــکان را
اســتان خراســان شــمالی
فراهــم آورنــد تــا بتوانیــم بــه همســنگران خــود خدمــات بیشــتری
 .10صدور و تعویض کارت شناسایی برای اعضاء
ارائــه نمائیــم (ان شــاء اهلل)
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معرفی کتا ب و نویسنده

خاکریزهای ُسربی

نویسنده :سرهنگ بازنشسته بهداری محمدرضا صیادی

با پیشکسوتان

پیشکســوت گرانقــدر جنــاب ســرهنگ بهــداری محمــد رضــا صیــادی در ســال  1330در شهرســتان ابهــر از توابــع اســتان زنجــان
بدنیــا آمــد و پــس از طــی دوران تحصیــات ابتدایــی و دبیرســتان و اخــذ مــدرک دیپلــم ،بدلیــل عالقــه شــدید بــه حرفــه
نظامیگــری در ســال  1349بــه اســتخدام نیــروی زمینــی ارتــش تیــپ  23هوابــرد (نوهــد) در آمدنــد و پــس از گذرانــدن دوره هــای
تخصصــی و دوره هــای ویــژه هوابــرد ،تــا ســال  1356در همــان یــگان خدمــت نمــوده و از دی مــاه ســال  56بــه لشــکر  16زرهــی
انتقــال و بــه گــردان  114پیــاده مکانیــزه تیــپ  2زنجــان اختصــاص یافــت و در کنــار شــهیدان بزرگــواری چــون سرلشــکر مســعود
اصالنــی و ســرهنگ غالمرضــا مخبــری شــروع بــه خدمــت کــرده و بــا شــروع درگیریهــای کردســتان ،بــه منطقــه درگیــری اعــزام
و در عملیاتهــای رفــع حصــر بانــه شــرکت کــرد و پــس از شــروع جنــگ تحمیلــی بــه همــراه یــگان خدمتــی بــا کلیــه واحدهــای
لشــکر  16زرهــی بــه منطقــه عملیاتــی جنــوب اعــزام گردیــد.
نامبــرده در طــول جنــگ تحمیلــی در عملیــات آفنــدی و خطــوط پدافنــدی در عملیاتهــای طریــق القــدس ،کربــا  ،6والفجــر
مقدماتــی در مناطــق ابوقریــب ،بســتان و چزابــه ،ایســتگاه حســینیه ،کوشــک و ُجفیــر و جنــگل امقــر شــرکت نمــوده و بــا همــکاری
گــردان  117لشــکر ارومیــه در عملیــات آزادســازی ارتفاعــات گــدوک و تمرچیــن در شــمالغرب نیــز شــرکت داشــته و پــس از
آن در مدیریــت بهــداری فرماندهــی لجســتیک آجــا مشــغول بــه خدمــت شــده و در خاتمــه بــا ســمت فرمانــده گــردان بهــداری
لشــکر  23تــکاور در ســال  1377پــس از  27ســال خدمــت بــه افتخــار
بازنشســتگی نائــل گردیــد.
ماحصــل تجربیــات کســب شــده در دوران خدمــت و جنــگ تحمیلــی و
خاطــرات بازمانــده از جنــگ در عملیاتهــای مختلــف دســت نوشــتههایی
اســت کــه بعــدا در کتابــی تحــت عنــوان خاکریزهــای ســربی جمــع
آوری و بــا همــکاری و مســاعدت انتشــارات آتشــبار ســتاد کل نیروهــای
مســلح چــاپ و منتشــر گردیــد.
در ایــن کتــاب فرازهایــی از شــجاعت و ایثارگــری و فداکاریهــای
رزمنــدگان جبهههــا علــی الخصــوص رزمنــدگان لشــگر  16زرهــی
و همچنیــن تیــپ  2زرهــی زنجــان و خاطــرات همرزمــان شــهید
گرانقــدری کــه جــان خــود را تقدیــم ایــن آب و خــاک مقــدس نمودنــد
و همینطــور جانبــازان عزیــزی کــه قســمتهایی از جســم و بدنشــان را
در مناطــق جنگــی از دســت دادنــد ،بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت.
باشــد کــه قطــره ای از معرفــت و ایثــار دریــای بیکــران رزمنــدگان را
ارج نهــاده و یــادی از شــهدای همیشــه جاویــد لشــگر  16زرهــی کــرده
و بــه روح پرفتوحشــان درود بفرســتیم.
نشــریه شایســتگان :بــرای ایــن پیشکســوت ارجمنــد عــزت و ســربلندی
و موفقیــت و بهــروزی در تمامــی مراحــل زندگانــی آرزومندســت.
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شایستگان

پیشکسوت ورزشی

ستوانیکم بازنشسته نزاجا خسرو مطهری

ســتوانیکم بازنشســته خســرومطهری در ســال  1334در یــک خانواده متوســط
در شهرســتان ســنندج اســتان کردســتان بــه دنیــا آمــد .وی از همــان کودکــی
عالقــه خاصــی بــه ورزش داشــت و در رشــته هــای ورزشــی مختلفــی از جملــه
تنیــس ،شــطرنج ،کوهنــوردی و والیبــال شــروع بــه فعالیــت نمــود .از ســال
 1349وارد رشــته ورزشــی بوکــس شــد و در ســال  1351موفــق بــه کســب
مقــام ســوم کشــوری گردیــد .مشــارالیه در ســال  1352وارد نیــروی زمینــی
ارتــش شــد و پــس از  30ســال خدمــت صادقانــه (از جملــه  54مــاه خدمــت
در مناطــق عملیاتــی) در ســال  1382بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل گردیــد.
ایــن پیشکســوت ارجمنــد در مــدت خدمــت ،در رشــته هــای مختلــف ورزشــی
از جملــه والیبــال ،شــطرنج ،تنیــس و بوکــس مهــارت و تجربــه بســیاری
آموخــت و هــم اکنــون نیــز دارای مــدرک مربیگــری بیــن المللــی و داوری
ملــی بــوده و در حــال حاضــر بــه عنــوان مربــی رشــته ورزشــی بوکــس در
شهرســتان ســنندج مشــغول بــه کار اســت.
اهم مسئولیتها و فعالیت های ورزشی حرفه ای ایشان به شرح ذیل
میباشد:
 -1همراهــی تیــم ملــی بوکــس ایــران در مســابقات بیــن المللــی دوحــه قطــر
بــه عنــوان مربــی در ســال .1371
 -2ســرمربی تیــم بوکــس نیــروی زمینــی ارتــش ج.ا.ا (در ســال 1372و
)1373
 -3رئیس هیات بوکس شهرستان سنندج (از سال  96تا )98
 -4سرپرست هیات بوکس استان کردستان ( 97تا )99
 -5سرمربی بوکس استان کردستان (از سال )97
 -6عضو هیات رئیسه گروه ژیکال کردستان (مجموعه ورزشهای رزمی)
ایشــان در حــال حاضــر بــه پیشــنهاد و معرفــی کانــون ب اجــا اســتان
(کردســتان) بــه عنــوان مســؤل کارگــروه تربیــت بدنــی بازنشســتگان نیروهــای
مســلح اســتان بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح همــکاری
مینمایــد.
نشــریه شایســتگان :بــرای ایــن پیشکســوت ورزشــکار و پرتــاش ،ســامتی،
ســرافرازی و موفقیــت در تمامــی مراحــل زندگــی را آرزومندســت.
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اجتماعی
 .۱داراییهای بی مورد خود را دور بریزید
مینیمالیســم (ســاده زیســتی) شــما را وادار بــه زندگــی در زمــان
حــال میکنــد در همیــن جــا بایــد بــرای شــما بگویــم کــه
مینیمالیســم یــک ســبک زندگــی اســت .در واقــع ابــزاری اســت
کــه شــما را بــه حــس رهایــی میرســاند ایــن ســبک از زندگــی
شــما را تشــویق میکنــد کــه زندگــی ســادهای داشــته باشــید
و اضطــراب و اســترس را از خــود دور کنیــد .البتــه شــاید ایــن
بــرای بیشــتر مــردم قابــل قبــول نباشــد امــا ایــن هــم روشــی
بــرای زندگــی در لحظــه حــال اســت.
 .۲لبخند بزنید
بــاور داشــته باشــید کــه هــر روز مملــو از امکانــات بــی پایــان
اســت.
پــس روز خــود را بــا یــک لبخنــد زیبــا شــروع کنیــد .روز خــود
را بــا کنتــرل بــر نگــرش خــود شــروع کنیــد.
نگــرش خــوش بینــی را در خــود تقویــت کنیــد ســعی کنیــد
مقــاالت و کتابهایــی کــه در ایــن رابطــه بــه شــما کمــک
میکنــد مطالعــه کنیــد .بعــد از مدتــی ناخــودآگاه شــما ایــن
10
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اشــاره :زندگــی در لحظــه حــال چیــزی نیســت
کــه مختــص بــه زمانــه مــا باشــد و ذهــن بشــر را
از قرنهــا پیــش بــه خــود مشــغول کــرده اســت،
فقــط در قــرن  ۲۱بــا ســرعت پیشــرفت فنــاوری
شــلوغیهای ذهنــی مــا بیشــتر شــده اســت
و ایــن نیــاز مــا را بــه زندگــی در لحظــه حــال
بیشــتر نشــان میدهــد.
در مــورد زندگــی در لحظــه حــال بیتــی از ســعدی
شــیرازی همــه چیــز را بــرای مــا روشــن میکنــد.
سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست
در میان این و آن ،فرصت شمار امروز را
اصــوالً راز ســامتی ایــن نیســت کــه بــرای گذشــته خــود
عــزاداری کنیــم و یــا نگــران آینــده نیامــده باشــیم و یــا
اینکــه بنشــینیم و مشــکالت را پیــش بینــی کنیــم ،بلکــه
زندگــی در لحظــه حــال عاقالنــه تریــن کاری اســت کــه
میتوانیــم انجــام دهیــم.
انتخــاب زندگــی در گذشــته و یــا آینــده ،نــه تنهــا لــذت
زندگــی کــردن را از شــما میگیــرد بلکــه زندگــی واقعــی
شــما را نیــز از بیــن میبــرد شــما بایــد بدانیــد تنهــا
لحظــه مهــم ،لحظــه حــال اســت .بــه همیــن منظــور در
ایــن نوشــتار بــه  10گام عملــی اشــاره خواهیــم داشــت:
نگــرش را در سیســتم خــودکار خــود قــرار خواهــد داد بــدون
آنکــه شــما متوجــه شــوید.
 .۳قدردان و شکرگزار لحظات امروز خود باشید
تــا آنجــا کــه ممکــن اســت در امــروز غــرق شــوید .مناظــر،
صداهــا ،بوهــا ،احساســات ،پیــروزی ،شکســت و انــدوه اینهــا
در زندگــی روزمــره مــا وجــود دارد و هــر یــک در جایــگاه خــود
معنــا پیــدا میکنــد؛ اغلــب مــا فرامــوش میکنیــم کــه آنهــا را
بــه کار گیریــم و واقعــً قــدردان آنهــا باشــیم.
 .۴صدمات و خسارات گذشته را ببخشید
اگــر از دســت شــخصی صدماتــی دیدهایــد و دلخــور هســتید
بخشــش کنیــد تــا پیــش برویــد .درســت اســت کــه تقصیــر
آنهــا بــوده اســت امــا اگــر ایــن موضوعــات را در ذهــن خــود
نگــه داریــد ضــرر بیشــتری را بــه خــود خواهیــد زد .پــس
ببخشــید تــا بتوانیــد در لحظــه زندگــی کنیــد .بیشــتر افــراد
اصطــاح در لحظــه زندگــی کــن را یــک شــعار میداننــد چــون
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قــدرت بخشــش ندارنــد.
 .۵کار خود را دوست داشته باشید
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دل خــود را بــر انــدوه آنچــه از دســت رفتــه و گذشــته
اســت مشــغول مســاز تــا تــو را از آنچــه خواهــد آمــد،
غافــل نســازد و بــاز نــدارد.
 .۹فراتر از راه حلهای قدیمی فکر کنید

اگــر فقــط زنــده ماندهایــد تــا مــدام کار کنیــد و صرفــا منتظــر تعطیــات
آخــر هفتــه باشــید در حــال از دســت دادن  %۷۰از زندگــی خــود هســتید.
اگــر شــما جــزء ایــن افــراد هســتید دو راه حــل داریــد :شــغلی را پیــدا کنیــد دنیــای مــا آنقــدر ســریع تغییــر میکنــد کــه اکثــر
کــه عاشــق آن هســتید و از آن لــذت ببریــد و یــا یــک دلیــل پیــدا کنیــد راه حلهــای دیــروز دیگــر جــواب راه حلهــای
امــروز نیســتند و راه حلهــای امــروز بــه درد فــردا
کــه از کار و حرفــه فعلــی خــود شــکرگزار باشــید.
نمیخورنــد .وقتــی شــما زندگــی در لحظــه حــال را
انتخــاب کنیــد در واقــع انــرژی زیــادی را در خــود
 .۶نگاهی به آینده داشته باشید اما امروز سخت تالش کنید
ذخیــره میکنیــد .همــان چیــزی کــه افــراد عــادی از
رویــای بــزرگ و اهــداف و برنامــه هایــی را بــرای آینــده خــود تعییــن کنیــد .آن محــروم هســتند .یــک ذهــن پــر انــرژی میتوانــد
امــا کار و تــاش ســخت امــروز اولیــن قــدم راســخ شــما بــرای تحقــق بــه راه حلهایــی فراتــر از راه حلهــای قدیمــی برســد.
رویاهــای فــردای شــما اســت .اجــازه ندهیــد کــه رویایــی در فــردا جایگزیــن
 .۱۰حاکم عادتهای خود شوید
زندگــی در لحظــه حــال شــود.
زندگــی کــردن بــا رویاهــا و آینــده تنهــا زمانــی ارزشــمند اســت کــه بــا
عادتهــا در زندگــی ،شــما را مثــل یــک گــروگان نگــه
عمــل مــا در امــروز و لحظــه حــال همــراه باشــد.
میدارنــد .آنهــا جلــوی شــما را بــرای یــک زندگــی
آزاد میگیرنــد و اجــازه نمیدهنــد کــه شــما زندگــی
 .۷روی دستاوردهای گذشته تکیه نکنید
در لحظــه حــال را تجربــه کنیــد .در ایــن مــورد شــما
اگــر هنــوز در مــورد کارهایــی کــه دیــروز انجــام دادهایــد صحبــت میکنیــد میتوانیــد از یــک مشــاور خبــره کمــک بگیریــد و یــا
از کتابهایــی کــه در همیــن مــورد نوشــته شــدهاند
پــس بدانیــد کــه امــروز کارهــای زیــادی را انجــام ندادهایــد.
هنــوز زمــان زیــادی بــرای ســاختن موفقیتهــای گذشــته و ایجــاد خاطــرات اســتفاده کنیــد پــس از همیــن امــروز قدمهــای عملــی
و دســتاوردهای بیشــتر بــرای آینــده وجــود دارد .مطمئــن باشــید کــه اگــر را برداریــد و تاثیــر آنهــا را در زندگــی خــود حــس
در لحظــه حــال زندگــی کنیــد در آینــده یــاد و خاطــره امــروز را گرامــی کنیــد .بــه خودتــان اجــازه دهیــد تــا در لحظــات و دور
از عادتهــا زندگــی کنیــد.
خواهیــد داشــت.
 .۸دست از نگرانی بردارید
اگــر امــروز نگــران فــردا باشــید نمیتوانیــد یــک شــکرگزار واقعــی باشــید.
بــاور کنیــد کــه فــردا اتفــاق خواهــد افتــاد آیــا نگــران آن هســتید یــا نــه؟
از آنجــا کــه نگرانــی هرگــز بــرای کســی کاری نکــرده اســت پــس چــرا شــما
انــرژی ذهنــی خــود را در جــای دیگــری هدایــت نمیکنیــد و آن را هــدر
میدهیــد.
انــرژی ذهنــی شــما مثــل آب پشــت یــک ســد اســت اگــر آن را کنتــرل
کنیــد و بــه جهــت درســت هدایــت کنیــد میتوانیــد یــک آبــادی بــزرگ
زیــر دســت ســد بســازید و امــا اگــر ایــن آب رهــا شــود میتوانــد همــه
چیــز را بــر ســر راه خــود خــراب کنــد.
امام علی علیه السالم فرمودند:
مافاتَ ،ف َیش ُغلَ َ
لب َ
عما ُه َو آت؛
ک ال َه َّم علی
َ
ک ّ
التُشعِر َق َ
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علل زخم زبان و کنایه زدن برخی افراد
ـان
ـام زبـ
ـت را بنـ
ـن نعمـ
ـی تریـ
ـال عالـ
ـد متعـ
ـه خداونـ
ـد کـ
ـد بدانـ
ـان بایـ
انسـ
ـرآن،
ـاوت قـ
ـد تـ
ـال را ماننـ
ـن اعمـ
ـیله آن بهتریـ
ـه وسـ
ـا بـ
ـت تـ
ـه او داده اسـ
بـ
ـر و صالح
ـوی خیـ
ـه سـ
ـردم بـ
ـوت مـ
ـتی ،دعـ
ـح و آشـ
ـاد صلـ
ـش ،ایجـ
ـا و نیایـ
دعـ
ـان
ـان مومنـ
ـر لبـ
ـده را بـ
ـه «گل» خنـ
ـک جملـ
ـن یـ
ـا گفتـ
ـا بـ
ـد و ...یـ
ـام دهـ
انجـ
ـود:
ـی (ع) فرمـ
ـام علـ
ـه امـ
ـود بـ
ـهای خـ
ـدا(ص) در سفارشـ
ـول خـ
ـاند .رسـ
بنشـ
ـت
ـد و در نیـ
ـح کنـ
ـان صبـ
ـه انسـ
ـت کـ
ـن اسـ
ـاد ایـ
ـن جهـ
ـی؛ بزرگتریـ
ـا علـ
یـ

ـن
ـد ،و بدتریـ
ـش باشـ
ـل آتـ
ـند از اهـ
ـش بترسـ
ـردم از زبانـ
ـه مـ
ـر کـ
ـی! هـ
ـد ای علـ
ـتم کنـ
ـی سـ
ـر کسـ
ـه بـ
ـد کـ
ـدش نباشـ
و قصـ
ـه
ـت کـ
ـی اسـ
ـردم کسـ
ـن مـ
ـی ،بدتریـ
ـد ،ای علـ
ـش کننـ
ـرارتش احترامـ
ـنام و شـ
ـرس دشـ
ـردم از تـ
ـه مـ
ـت کـ
ـی اسـ
ـردم کسـ
مـ
ـا
ـه بـ
ـد.در مواجـ
ـرش بفروشـ
ـای غیـ
ـه دنیـ
ـش را بـ
ـه آخرتـ
ـت کـ
ـی اسـ
ـر از او کسـ
ـد و بدتـ
ـش بفروشـ
ـه دنیایـ
ـش را بـ
آخرتـ
ـتند.
ـه هسـ
ـی توجـ
ـت از آن بـ
ـتفاده درسـ
ـان و اسـ
ـرد زبـ
ـه کارکـ
ـه بـ
ـویم کـ
ـه میشـ
ـان متوجـ
ـراد دور و اطرافمـ
ـی از افـ
بعضـ
ـی
ـن کار در برخـ
ـم ایـ
ـل مهـ
ـم ،دالیـ
ـال ببینیـ
ـازند .حـ
ـدر میسـ
ـران را مکـ
ـر دیگـ
ـان خاطـ
ـم زبـ
ـه زدن و زخـ
ـش و کنایـ
ـا نیـ
بـ
ـل
ـیند ،علـ
ـان مینشـ
ـر دل اطرافیـ
ـر بـ
ـد خنجـ
ـا ماننـ
ـای آنهـ
ـت و گفتههـ
ـخ اسـ
ـراد تلـ
ـی افـ
ـان برخـ
ـرا زبـ
ـت چـ
ـراد چیسـ
افـ
ـد.
ـود دارنـ
ـار خـ
ـات در گفتـ
ـوع ادبیـ
ـن نـ
ـرای ایـ
ـی بـ
ـه دالیلـ
ـت؟ چـ
ـراد چیسـ
ـن افـ
ـی ایـ
ـی و روانـ
روحـ

اجتماعی

عوارض کنترل نکردن زبان
طعنــه زدن ،ســرزنش کــردن ،دشــنام دادن ،کنایــه زدن و...
معانــی مختلــف زخــم زبــان زدن اســت کــه در لغــت نامــه
دهخــدا بیــان شــده اســت .کنتــرل نکــردن زبــان پیامدهــای
بســیار مخربــی در زندگــی دارد کــه در پــاره ای مــوارد ،جبران
آنهــا امــکان پذیــر نخواهــد بــود .اگــر ســری بــه خانههــا
بزنیــد ،بــا اندکــی دقــت و تامــل در مییابیــد کــه ریشــه
بســیاری از ناراحتیهــا و خصومتهــا کــه اســاس و بنیــان
خانــواده را بــه مخاطــره انداختــه اســت و از زندگــی ،جهنمــی
ســاخته کــه آتــش آن دامنگیــر افــراد خانــواده شــده اســت،
همــان کنتــرل نکــردن زبــان اســت .در ایــن نــوع خانوادههــا،
زندگــی شــیرین و لذتبخــش جایــش را بــه زندگــی رقــت
بــاری داده کــه تلخــی آن دائمــا ،ذائقــه روحشــان را آزار
میدهــد.

چه کسانی متهم به نیش زبان زدن هستند؟
در مهارتهــای ارتباطــی وقتــی شــخصی میدانــد کــه
چگونــه صحبــت کنــد ،از زخــم زبــان اســتفاده نمیکنــد و
پیامدهــای گفتــار خــود را در نظــر میگیــرد .انســانهای
عصبــی کــه آســتانه تحمــل کمتــری دارنــد ،عمومــا متهــم
بــه ایــن مســاله هســتند کــه زخــم و نیــش زبــان بیشــتری
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دارنــد .مهارتهــای ارتباطــی کــم ،افــکار منفــی ،آســتانه تحمــل
پاییــن ،پرخاشــگری و اســترس دالیلــی هســتند کــه منجــر بــه
زخــم زبــان میشــوند .بــه دلیــل اینکــه ایــن اشــخاص رفتارهــای
عادتــی دارنــد بایــد طــرز فکــر آنهــا را عــوض کــرد .بخشــی از
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زخــم زبانهــا تبدیــل بــه رفتارهــای عادتــی میشــوند.جالب اســت
بدانیــد طبــق تحقیقــات انجــام شــده در بیشــتر مــوارد افــرادی کــه حتــی
عــادت بــه زخــم زبــان زدن و صحبــت بــا نیــش و کنایــه دارنــد بعــد از
ایــن گونــه صحبــت کــردن و ناراحــت کــردن طــرف مقابــل از ســخن خــود
پشــیمان شــده و در بعضــی از مــوارد در صــدد جبــران بــر میآینــد.

راهکار
بــد زبانــی مرضــی اســت کــه درمــان آن مثــل ســایر امــراض روحــی و
روانــی قابــل انجــام اســت امــا در صورتــی اســت کــه خود شــخص بــد زبان
بخواهــد کــه خــودش را درمــان کنــد و از عواقــب آن در دنیــا ،مخصوصــا
در آخــرت بترســد.الزم اســت وقتــی میخواهیــد ضعــف کســی را بــه او
یــادآور شــوید بــا خوشــرویی و مهربانــی و دلســوزی بــا او روبـهرو شــوید،
نــه اینکــه زبانتــان بــه ماننــد عقــرب ،نیــش داشــته باشــد .بــه گون ـهای
ســخن بگوییــد کــه آن شــخص درصــدد جبــران ضعــف خــود برآیــد واال
اگــر بــه او بگوییــد تــو اشــتباه کــردی ،نمــی فهمــی و ســخنانی از ایــن
قبیــل ،طبیعــی اســت کــه خوشــش نمــی آیــد و ناراحــت میگــردد ،چــه
اینکــه اگــر مــا خودمــان را جــای او بگذاریــم ،وقتــی بــا آن لحــن زننــده بــا
مــا ســخن بگوینــد آیــا ناراحــت نمــی شــویم؟ اگــر شــخصی بدزبــان اســت
میتــوان از طریــق طرحهــای درمانــی بــه او کمــک کــرد و آمــوزش داد
کــه بخشــی از رفتارهایــش غلــط اســت و بایــد آن را اصــاح کنــد .وقتــی
چنیــن افــرادی نیــش زبــان نمیزننــد ابتــدا خــود را از درد و رنجهــای
درونــی رهــا میکننــد بنابرایــن فــرد بایــد متقاعــد شــود در رفتــار خــود
تغییــر ایجــاد کنــد .در نهایــت اگــر شــخصی بــا نصیحــت و موعظــه و بیــان
عاقبــت دشــنام ،همچنــان بــر عمــل ناشایســت خــود باقــی باشــد چنیــن
شــخصی صالحیــت دوســتی و مصاحبــت را نخواهــد داشــت و بهتــر اســت
انســان از اینگونــه افــراد فاصلــه گرفتــه و ارتباطــش را قطــع نمایــد و بــه
حــد ســام و خداحافظــی اکتفــا نمایــد تــا ایــن شــخص متوجــه شــود کــه
اگــر بخواهــد بــا ایــن شــیوه زندگــی نمایــد کــم کــم همــه از اطرافــش
پراکنــده شــده و تنهــا خواهــد مانــد.

تکن
ی
ک
ی
ی هک امام صادق ع ربای ازفا ش
رزق و روزی هب شیعیان آموختند

خوشــخویی بــا خانواده یکــی از صفتهای
ز یبایــی میباشــد کــه تمامــی ائمهاطهــار (ع)
نیــز ایــن صفــت ز یبــا را در خــود دارا بودنــد،
بنابــر روایــات بــه دســت آمــده از معصومیــن
(ع) ایــن عمــل نیکــو را میتــوان یکــی از
عواملــی بــر شــمرد کــه باعــث افزایــش رزق
میشــوند.
امــام صــادق (ع) در بــاره تأثیــر ایــن عمــل بــر
ِــر ُه
ــن َح ُس َ
افزایــش رزق میفرماینــدَ « :م ْ
ــن ب ُّ
ـد فِــی ِر ْزقِ ـهِ» (آن کــس کــه در
ب َِأ ْهـ ِ
ـل بَ ْی ِت ـ ِه ِزیـ َ
حــق خانــوادهاش نیکــی بهتــر و بیشــتری داشــته
باشــد رزقــش زیــاد میشــود) (بحــار األنــوار،
ج ،۷۱ص )۱۰۴
خوشــخویی بــا خانــواده عــاوه بــر افزایــش رزق
باعــث طــول عمــر نیــز میشــود ،امــام صــادق
(ع) در حدیثــی مشــابه میفرماینــدَ « :م ْ
ــن
ــد لَــ ُه فِــی ُع ُمــ ِرهِ»
ِــر ُه ب َِأ ْه ِ
َح ُس َ
ــل بَ ْیتِــ ِه ُم َّ
ــن ب ُّ
(هــر کــه بــا خانــوادهاش خــوش رفتــارى کنــد،
عمــرش دراز شــود) (وسائلالشــیعة ،ج ،۱۲ص
)۱۶۲
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اجتماعی
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رودربایســتی عبــارت اســت از ایــن کــه در برابــر خواهــش
ســایرین علــی رغــم میــل باطنــی خویــش تســلیم شــویم
و بــرای اینکــه دیگــران در مــورد مــا فکــر بــد نکننــد و مــا
را انســان خوبــی بداننــد ناچــار بــه کاری شــویم کــه یــا
از عهــده آن بــر نمیاییــم یــا بــرای انجــام آن بــه ســختی
بیفتیــم یــا زمــان و فرصتــی را از دســت بدهیــم.
مثــا رفتــن بــه یــک میهمانــی و تنــاول غذایــی کــه
هیچوقــت بــه آن لــب نــزده ایــم و آنــرا دوســت نداشــته
و بــا ذائقــه مــا جــور نیســت ،یکــی از کوچکتریــن
مصادیــق رودربایســتی اســت کــه حتــی میتوانــد مــا را بــه
دروغگویــی هــم وادارد و چــه بســا مجبــور شــویم از آن
غــذا تعریــف کنیــم و آن را غــذای محبوبمــان هــم بنامیــم
یــا ایــن کــه از غــذای مــورد عالقــه خــود در یــک جمــع
بخاطــر مبــادی آداب بــودن و رودربایســتی بــا ســایرین
چشــم پوشــی نماییــم.
متاســفانه یکــی از رفتارهــای شــایع مــا در تعامــات روزانــه
تعارفــات بــی پایــه و اساســی اســت کــه هیچوقــت شــاید
بــه آن هــم بــاوری نداریــم و همیــن رفتارهــا امــکان دارد
بــه آرامــی در مــا روحیــه نفــاق و دو رویــی را ایجــاد کنــد.
دعــوت کــردن از دوســت و همســایه بــه خانــه وقتــی
کــه تمایــل و رضایتــی پشــت آن نیســت ،وقتــی اســباب
میزبانــی و شــرایط آن فراهــم نیســت دلیــل خاصــی نــدارد.
رودربایســتی یعنــی خــود را ناچــار بــه کاری علــی رغــم
میــل باطنــی کــردن.
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رودربایستی
رودربایســتی بــا دیگــران شــاید دشــوار تریــن
کار ایــن باشــد کــه بخواهیــد بــه یــک دوســت
یــا آشــنا نــه بگوییــد .نــه گفتــن و شناســایی
موقعیــت هایــی کــه نیــازی بــه رودربایســتی
نــدارد ،بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا در روابطتان
بــا خویــش و هم طــرف مقابلتــان احســاس بهتری
داشــته باشــد .بــه علــت اهمیــت مســئله در ادامه
بــه روش هایــی اشــاره خواهیــم کــرد کــه بــه
شــما کمــک مــی کننــد تــا در تلــه رودربایســتی
دچــار نشــوید ،پــس همــراه مــا باشــید.

چطور رودربایستی بر ارتباطات شما تأثير
میگذارد؟
گاهــی رفتارهایــی در اثــر تکــرار تبدیــل بــه یــک عــادت
و یــا وظیفــه میشــوند ،بــه عبارتــی ديگــر امــکان دارد در
ابتــدا قبــول شــرایطی بعنــوان یــک لطــف در نظــر گرفتــه
شــود ولــی بعــد از چنــد وقتــی قبــول نکــردن منجــر بــه
بحــث و ناراحتــی مــی شــود.
ولــی در مــواردی ديگــر بــه عنــوان مثــال بــا قبــول کــردن
مســوولیت هــای یــک همکار بــا تعریــف و تمجیــد رو به رو
شــده ایــد ،بــه اینصــورت یــاد میگیریــد کــه بــرای دریافــت
تائیــد و پذیــرش دیگــران تنهــا کافــی اســت که ســایرین را
مهمتــر از خویــش بدانیــد و هــر دفعــه کــه از شــما چیــزی
خواســتند آنــرا بــرآورده کنیــد .اینگونــه مــی شــود کــه
مطیــع بــودن روشــی بــرای جلــب نظــرات مثبــت ســایرین
مــی شــود.
ممکــن اســت هنگامــی کــه از
شــما بخواهنــد کــه تمامــی
مصائبــی را کــه در ایــن
راه متحمــل شــده ایــد
بخاطــر بیاوریــد و
بــرای اینکــه ديگــر
تکــرار نشــوند
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رفتــار دیگــری اتخــاذ کنیــد در نظــر اول برایتــان محــال باشــد .بــه عنــوان مثــال نــه گفتــن را بــا بــی ادبــی و زشــت بــودن عمــل
متــرادف بدانیــد .ولــی بایــد بدانیــد تغييــر رفتــار بــه یــک بــاره رخ نــداده و بــرای رســیدن بــه یــک رفتــار جدیــد بایــد تمریــن داشــته
باشــید.

راهکارهایی برای مقابله با رودربایستی
قاطع ّیت داشتن
قاطعیــت داشــتن یــا جــرات ورزی ،یکــی از راهکارهــای مثمــر ثمــر و تاثیرگــذار بــرای غلبــه بــر رودربایســتی تلقــی مــی شــود .بــر ایــن
ّ
قاطعیــت داشــتن باعــث مــی گــردد کــه شــخص در موقعیــت هــای گوناگــون ســر تعظیــم دربرابــر خواســته هــای ســایرین
اســاس،
ّ
فــرود نیــاورد .در ایــن زمینــه صادقانــه صحبــت کــردن و عــوض نکــردن نظــر خویــش بــا پافشــاری و خواهــش دیگــران هــم تاثیــر
گــذار و مؤثــر مــی باشــد.
چنانچه مایل به انجام کاری نیستیم آنرا قبول نکنیم
قبــول کــردن و پذیرفتــن مســوولیت دیگــران بــه عهــده مــا نیســت .بایــد بدانیــم بهتــر اســت پیــش از قبــول هــر عملــی همــه شــرایط
خــود و افــرادی کــه در الویــت زندگــی مــان قــرار دارنــد را بررســی کنیــم و بعــد از آن بــدون رودربایســتی ،کاری کــه مایــل بــه
انجامــش هســتیم را یــا انجــام دهیــم و یــا انجــام ندهیــم.
از قضاوت سایرین نترسیم
تــرس از ایــن کــه ســایرین چطــور در خصــوص مــن قضــاوت مــی کننــد از
عوامــل مهــم رودربایســتی اســت.واجد اهمیــت دانســتن قضــاوت دیگــران در
چنیــن شــرایطی صرفــا یــک بــاور نادرســت اســت و نبایــد هیــچ تغییــری
در روش زندگــی کــردن و هــدف گــذاری هــای مــا داشــته باشــد .بنابرایــن
در شــرایط رودربایســتی از ایــن کــه افــراد دیگــر در خصــوص مــا چــه فکــری
میکننــد ،تــرس نداشــته و بــه مقصــود و عمــل خویــش فکــر کنیــم.
دوستی را با اطاعت اشتباه نگیرید
بســياري از مواقــع اشــخاص فکــر مــی کننــد کــه عالقــه داشــتن ،دوســتی یــا رفاقــت بــه معنــای مطیــع شــدن صــرف در برابــر
دیگــران اســت .ایــن مســأله بــه ویــژه در خصــوص نوجوانــان بســیار صــدق مــی کنــد چراکــه آنهــا بــه پذیرفتــه شــدن در گــروه
دوســتان نیــاز بســياري دارنــد و از ایــن روش بــه دنبــال کســب هویــت دلخــواه خویــش هســتند.
در ایــن شــرایط الزم اســت بدانیــد کــه چنانچــه در ایــن گــروه پذیرفتــه نشــوید فرصــت هــای
شــما بطــور کل از بیــن نمــی رونــد و شــما میتوانیــد بــه دنبــال رفاقــت بــا گــروه دیگــری
از اشــخاص باشــید کــه در آن حــس آزادی بیشــتری نمــوده و نیــاز بــه پاگذاشــتن روی
خواســتههای خــود نداشــته باشــید .در نتیجــه آغــاز رفاقــت بــا خویــش را تمریــن و تــاش
کنیــد بــرای خواســته هــای خــود ارزش قائــل شــوید و آنــگاه بــه فشــار گــروه دوســتان یــا
همســاالن بیاندیشــید.
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وکیل خود باشید
(مباحث کاربردی حقوقی)

آیا می دانید که هیچ کس نمی تواند تمامی اموالش را
وصیت کند ،که از میان وراثش فقط به یک نفر برسد؟

دانستنی ها

در قانــون مدنــی  ،در مــاده  ۸۴۳ذکــر نمــوده ،وصیــت زیــاده بــر
ثلــث تــرک نافــذ نیســت .مگــر بــه اجــازه وراث و اگــر بعضــی از
ورثــه اجــازه دهــد ،فقــط نســبت بــه ســهم او نافــذ اســت.
آیــا میدانیــد کــه همــه افــراد مــی تواننــد اموالشــان را تــا قبــل ازمــرگ مــورد اســتفاده قــرار دهنــد و در عیــن حــال هنــگام زنــده
بــودن همــان امــوال را بــه شــخصی انتقــال دهنــد (.البتــه انتقــال
از نظــر قانــون فقــط خریــد و فــروش نیســت ،بلکــه شــامل صلــح و
مــوارد دیگــری از قراردادهــا هــم مــی شــود)

آیا می دانید مالکان در چه صورتی می توانند فورا ٌ ملک
خود را که درتصرف مستأجر است ،تخلیه نمایند؟
بــا اســتفاده از قــرارداد غیــر رســمی (یعنــی در دفتــر خانــه اســناد
رســمی تنظیــم نشــده باشــد) ،حــال ایــن قــرار داد توســط موجــر
و مســتاجر روی یــک بــرگ کاغــذ تنظیــم شــده باشــد یــا توســط
دفاتــر آژانــس امــاک ( بنــگاه هــای امــاک) تنظیــم شــده باشــد،
در ایــن صــورت فرقــی نمــی کنــد ،امــا حتمــً بایــد در انتهــای آن
عــاوه بــر موجــر و مســتاجر دو نفــر شــاهد هــم آن را امضــا کــرده
باشــد.
در ایــن صــورت موجــر مــی توانــد در عریضــه خــود ( دادخواســت
بــه شــورای حــل اختــاف) محــل وقــوع ملــک مراجعــه کنــد و
خواســته ی خــود را دســتور تخلیــه بنویســید (نــه حکــم تخلیــه) و
پــس از بررســی ایــن مرجــع قضایــی دســتور تخلیــه ملــک صــادر
مــی شــود.

آیا میدانید در معامالت سکوت عالمت رضا نیست؟
در میــان عــوام ایــن مطلــب چنیــن شــده کــه ســکوت عالمــت
رضایــت اســت حــال انکــه قانــون مدنــی در مــاده  ۲۴۸چنیــن بیــان
کــرده اســت:
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ســکوت مالــک ولــو بــا حضــور در مجلــس عقــد (محلــی که قــرارداد
تنظیــم مــی شــود) ،اجــازه محســوب نمی شــود.

آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات
می شود؟
در جرایــم مالــی ماننــد چــک و خیانــت در امانــت ،زمانیکــه رای
محکومیــت مجــرم منجــر بــه اجــرای حکــم مــی شــود شــاکی بــه
حقــوق مالــی از دســت رفتــه خــود نایــل نمــی شــود و نتیجــه
دعــاوی کیفــری چــک و خیانــت در امانــت فقــط مجــازات اســت
و شــاکی کــه زیــان دیــده اســت بــرای نیــل بــه تحصیــل مــال
از دســت رفتــه اش بایــد عــاوه بــر دعــاوی کیفــری مبــادرت بــه
اقامــه دعــوای حقوقــی (مطالبــه حــق مالــی از دســت رفتــه اش)
بنمایــد.

آیا می دانید نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه
کند و بمیرد به او ارث تعلق میگیرد ؟
قانــون مدنــی در مــاده  ۸۷۵چنیــن گفتــه اســت «شــرط وراثــت
زنــده بــودن در حیــن فــوت مــورث اســت و اگــر حملــی باشــد در
صوتــی ارث مــی بــرد کــه نطفــه ی او حیــن المــوت منعقــد بــوده و
زنــده هــم متولــد شــود اگــر چــه فــورا پــس از تولــد بمیــرد».

آیا می دانید که به محض جاری شدن صیغه عقد مابین
زوجین  ،شوهر مکلف به پرداخت نفقه به زوج می باشد؟
بــر طبــق مــاده  ۱۱۰۲قانــون مدنــی همیــن کــه نــکاح بطــور
صحــت واقــع شــد،روابط زوجیــت بیــن طرفیــن موجــود و حقــوق و
تکالیــف زوجیــن در مقابــل همدیگــر برقــرار مــی شــود.
تکلیــف بــه دادن مهــر و نفقــه از تاریــخ نــکاح شــروع مــی شــود،
هــر چنــد کــه در اثــر عواملــی ،ماننــد نشــوز یــا طــاق پیــش از
نزدیکــی ،تمــام یــا بخشــی از آن تکالیــف از بیــن بــرود.
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شایستگان

نکاتی برای مراقبت از گوش
 -١از پــاك كــردن گــوش بــا اشــیای خارجــی نظیرگــوش پاککــن,
كلیــد ،چــوب كبریــت و ...جــدا خــودداری کنیــد ،یكــی از مــوارد
عمــده عفونتهــای گــوش خارجــی دســتکاری گــوش اســت.
 -٢جــرم موجــود در گــوش دارای خاصیــت چربــی و اســیدی
اســت ،چربــی موجــود در گــوش از تــرك خــوردن پوســت گــوش
جلوگیــری كــرده و ســبب نرمــی پــرده آن میشــود.
خاصیــت اســیدی جــرم موجــود در گــوش از رشــد
قارچهــا و باكتریهــا در گــوش نیــز پیشــگیری
میكنــد .بنابرایــن نبایــد جــرم گــوش را پــاک
کــرد حتــی بــه وســیله گــوش پــاک کــن.
 -٣از قــرار گرفتــن در معــرض ســر و صــدای
زیــاد خــودداری کنیــد ،زیــرا باعــث كــم
شــدن قــدرت شــنوایی و بــروز اختالالتــی
در اعضــای مختلــف بــدن میشــود .اگــر
ناچــار بــه کار کــردن در محیــط پــر ســر
و صــدا هســتید ،حتمــا از پالگهــای
مخصــوص گــوش و گوشــیهای محافــظ
گــوش اســتفاده كنیــد.
 -۴دردهــا و عفونتهــای گــوش را جــدی بگیریــد و در
اســرع وقــت بــه متخصــص گــوش و حلــق و بینــی مراجعــه کنید.
 -۵درصــورت خــارش گــوش از خارانــدن آن پرهیــز کــرده و بــه
متخصــص گــوش و حلــق و بینــی مراجعــه کنیــد.

 -٨در صورتــی كــه نــوزاد شــما تــا ســن هشــت ماهگــی در
برابــر صــدا هیچگونــه عكسالعملــی نشــان ندهــد ،یــا تــا دو
ســالگی حــرف زدن را شــروع نكنــد بایــد بــه شــنوایی وی
مشــكوك شــد .همچنیــن اگــر نــوزاد بیقــرار باشــد ،ســعی در
خارانــدن گــوش کنــد ،تــب شــدید و گریــه داشــته باشــد بایــد
بــه گــوش درد نــوزاد مشــکوک شــد و بــا پزشــک مشــورت
کــرد.
 -٩گــوش خارجــی را در برابــر تغییــرات جــوی
محافظــت كنیــد ،زیــرا ممكــن اســت دچار
آفتــاب ســوختگی و یــا ســرمازدگی شــود.
 -١۰در صــورت ورود اجســا م خارجــ 
ی
ی کنیــد بــا قــرار دادن
در گــوش ،اول ســع 
ن و تــكان دادن
ش بــه ســمت پاییــ 
گــو 
ج کنیــد.
ن را خــار 
آرا م ســر و اللــ ه گــوش آ 
ی كــ ه بــا ایــن اقدامــات موفقیــت
در صورتــ 
ت و دســتکاری
ل نشــد از ســایر اقدامــا 
حاصــ 
ی کنیــد .زیــرا ممكــن اسـت ســبب
جـدًا خــوددار 
آســیب بـه پــرده گــوش و یــا بدتــر شــدن وضعیـت
شــود .در ایـن حالـت بایــد ســریعًا بــا پزشـك خــود
تمــاس بگیریــد.
 -11جهــت تســكین در د گــوش ،هرگــز از دود
ســیگار و یــا مــواد مخــدر اســتفاد ه نکنیــد.

 -۶از ورود عمــدی آب و مــواد شــوینده ماننــد شــامپوها بــه داخــل
مجــرای گــوش در حیــن اســتحمام اجتنــاب كنیــد ،همچنیــن از
شــنا كــردن در آبهــای آلــوده بپرهیزیــد.
 -٧از گــوش پــاك كــن بــرای خشــك كــردن گوشهــا بعــد از هــر
اســتحمام اجتنــاب كنیــد .بعــد از اســتحمام بــا جریــان دادن هــوای
گــرم و مالیــم سشــوار بــه مــدت دو دقیقــه از فاصلــه نیــم متــری
بــه ســمت گــوش ,آنهــا را خشــك كنیــد.
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درب باک بنزین خود را بررسی کنید

دانستنی ها

طبــق تخمینهــا ۱۷ ،درصــد از راننــدگان ،بــا خودروهایــی بــا درپــوش بــاک شکســته شــده یــا خــراب رانندگــی میکننــد.
مســئلهای کــه منجــر بــه کاهــش میــزان کیلومتــر طــی شــده بــا یکبــار ســوخت کامــل شــده و همچنیــن افزایــش آالیندگــی را
بــه دنبــال خواهــد داشــت.
میزان فرمان خودرو
رانندگــی در جادههایــی بــا دسـتاندازهای فــراوان مخصوصــً در طــول فصــل زمســتان کــه بــه دلیــل آبگرفتگــی شــاید از دیــد
راننــده دور بماننــد ،میتوانــد بــا برهــم زدن تــراز بــودن فرمــان خــودرو ،نهتنهــا باعــث فرســودگی زودهنــگام تایرهــای خــودرو
شــود ،بلکــه میتوانــد بــه موتــور خــودرو فشــار آورده و آن را وادار بــه ســختتر کار کــردن نمایــد .مســئلهای کــه موجــب افزایــش
زیــاد مصــرف ســوخت و کاهــش کیلومتــر طــی شــده تــا مقــدار  ۱۰درصــد شــود.
باد تایرها و آج تایر ها بررسی گردد
بــر اســاس منابــع آمــاری ۲۵ ،درصــد از خودروهــای جــادهای ،بــا تنظیــم بــاد نادرســت و غیراصولــی رانندگــی شــده کــه ایــن مــورد
منجــر بــه افزایــش مصــرف ســوخت ،تعــادل کمتــر خــودرو و درنهایــت کاهــش تــوان موتــور میشــود .تایرهــای خــودرو بایــد بــر
اســاس اعــداد ارائهشــده توســط ســازنده خــودرو و بــا اســتفاده از فشارســنج (کــه خودتــان هــم میتوانیــد آن را تهیــه کنیــد)
تنظیــم شــوند تــا بهتریــن عملکــرد را بــه خــودرو منتقــل کننــد.
روغنموتور متناسب با خودرو
چــه شــما خودتــان قصــد تعویــض روغنموتــور را داشــته و یــا آن را بــه مغازههــای تعویضروغنــی میبریــد ،بایــد ایــن نکتــه
را بــه خاطــر داشــته باشــید کــه مهمتریــن مســئله در ایــن مــورد ،انتخــاب بهتریــن روغنموتــور بــر اســاس ویســکوزیته (همــان
غلظــت روغــن) اســت .غلظتــی کــه ســازنده خــودرو آن را بــرای موتــور خــودرو ،پیشــنهاد داده اســت.
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اگــر موتــور خــودروی شــما در اصطــاح نیــاز بــه ویزیــت دکتــر داشــته و یــا بهصــورت خــاص ،ایــن خــودرو در تســت آالیندگــی نیــز
نتوانســته عملکــرد خوبــی را از خــود نشــان دهــد ،بهاحتمــال خیلــی زیــاد تــا  ۴درصــد از مســافت طــی شــده آن کــم خواهــد شــد.
بار اضافی با خودرویتان حمل نکنید
همانطــوری کــه ممکــن اســت هــر مهنــدس خودرویــی بــه شــما بگویــد ،کمتــر کــردن وســیلههای غیرضــروری در خــودرو و
درنتیجــه آن کاهــش وزن خــودرو میتوانــد راحتتریــن روش بــرای افزایــش بهــرهوری مصــرف ســوخت باشــد .بهاحتمــالزیــاد
مهمتریــن مــکان نگهــداری ایــن وزن اضافــه در خــودرو ،صندوقعقــب آن بــوده بهطوریکــه حمــل وزن اضافــی حــدود ۴۵
کیلوگــرم میتوانــد  ۱تــا  ۲درصــد از انــرژی مصرفــی در خــودرو را افزایــش دهــد.
موتور خودرو را در حالت بیکاری ،خاموشکنید
یکــی از بهتریــن روشهــای کاهــش مصــرف ســوخت بــرای راننــدگان خامــوش کــردن موتــور خــودرو در حالتــی اســت که خــودروی
شــما بیــش از  ۳۰ثانیــه پشــت چراغقرمــز یــا هــر جــای دیگــر متوقفشــده اســت .دلیــل آن نیــز ایــن اســت کــه یــک خــودروی
ایســتا ،مصــرف ســوخت لیتــر در صفرکیلومتــر کارکــرده و بــه همیــن خاطــر اســت کــه خودروهــای امــروزی بــا سیســتمهای Stop/
 Startکــه بهصــورت خــودکار ایــن کار را انجــام میدهنــد عرضــه میشــوند .همچنیــن ایــن بــاور کــه خــودروی شــما در هــر
فصلــی از ســال نیــاز بــه گــرم شــدن اولیــه دارد اشــتباه بــوده و تنهــا باعــث هــدر رفــت انــرژی و تــوان موتــور میشــود.
پای چپتان را در هنگام رانندگی از روی پدال ترمز بردارید
شــاید اشــخاصی باشــند کــه برحســب عــادت یــا تــرس ،پــای چــپ خــود را در هنــگام رانندگــی مقــداری روی پــدال ترمــز فشــار
دهنــد .ایــن کار بهشــدت مضــر بــرای خــودرو ،نهتنهــا میتوانــد در درازمــدت پــدال خــودروی شــما و سیســتمهای متعلق ـهاش را
خــراب کنــد بلکــه میتوانــد میــزان مســافت طــی شــده خــودرو بــا یــک بــاک را تــا مقــدار بســیار زیــاد  ۳۵درصــد کاهــش دهــد.
پــس ســعی کنیــد پــای چپتــان را روی کــف خــودرو جایــی کــه بایــد باشــد قــرار دهیــد.
سرعت کمتری برانید
شــکی نیســت کــه هیچکســی تمایلــی بــه رانندگــی بــا ســرعت حلزونــی در بزرگراههــا و خیابانهایــی کــه میتــوان بــا ســرعت
بیشــتری حرکــت کــرد ،نــدارد .شــما میتوانیــد بــا کاهــش  ۸کیلومتــری ســرعت خــودرو مث ـ ً
ا از  ۱۱۲کیلومتــر بــر ســاعت بــه
 ۱۰۴کیلومتــر بــر ســاعت تــا  ۷درصــد در مصــرف ســوخت خودرویتــان صرفهجویــی کنیــد.
یکنواختتر رانندگی کنید
جــای تعجبــی نیســت کــه هرکســی دوســت دارد بــا خــودروی خــود ســرعت  ۰تــا  ۱۰۰کیلومتــر بــر ســاعت را در ســریعترین زمــان
ممکــن برانــد تــا قــدرت خــودروی خــود را آزمایــش کنــد .امــا ایــن کار بــه دلیــل نیــاز بــه گرفتــن ترمزهــای مکــرر و همچنیــن
دوبــاره فشــار دادن پــدال گاز میتوانــد تــوان بســیار زیــادی را از موتــور خــودروی شــما بگیــرد .پــس تــا جــای ممکــن ،بــا خــودروی
خــود دوســتانه و بــا آرامــش رفتــار کنیــد.
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یکــی از مشــکالتی کــه افــراد بــه عنــوان دلیــل چاقــی
خــود اعــام میکننــد ،خوشاشــتهایی یــا پرخــوری
عصبــی اســت.
یعنــی وقتــی در شــرایطی قــرار میگیرنــد کــه بــه نحــوی
تنــش روحــی از جنــس خشــم یــا تــرس زیــاد بــه آنهــا
دســت میدهــد ،ناگهــان یــا بــا احســاس ضعــف یــا
حتــی بــدون حــس کــردن دل ضعفــه ،بــه ســمت یخچال،
مغــازه ،کشــو و بــه صــورت خالصــه ،هــر جایــی میرونــد
کــه بتواننــد بــه مــواد خوراکــی دسترســی پیــدا کننــد .این
افــراد ،همچنیــن دچــار گوشهنشــینی همزمــان عصبــی
نیــز میشــوند.
این بیماری فقط با غذا خوردن سراغتان میآید
ب ـ ه عنــوان مثــال ،وقتــی اعضــای یــک خانــواده متوجــه
میشــوند کــه موقــع برگشــت از مســافرت بــه دلیــل
اشــتباه خودشــان یــا صــادر کننــده بلیــط ،بلیــط برگشــت
نیــز در قالــب رفــت صــادر شــده ،یعنــی مبــدأ بــه عنــوان
مقصــد ذکــر شــده اســت و همگــی آشــفته هســتند و بــه
ایــن ســو و آن ســو میدونــد ،عضــوی از خانــواده کــه
دچــار پــر اشــتهایی و پرخــوری عصبــی اســت ،یک گوشــه
مینشــیند و شــروع بــه خــوردن میکنــد تــا جایــی کــه
ممکــن اســت حتــی مــورد بازخواســت و ســرزنش بقیــه
قــرار گیــرد.
واقعیــت ،امــا ایــن اســت کــه ایــن فــرد بــه هیچوجــه
از ســر شــوق و لــذت ،آن هــم در چنیــن کارزاری غــذا
نمیخــورد ،بلکــه ایــن یــک واکنــش عصبــی بــه اضطــراب
شــدیدی اســت کــه در آن لحظــه بــه او دســت داده اســت،
امــا چــرا؟ ایــن رفتــار کــه از دیــد بســیاری ،آزاردهنــده
نیــز برداشــت میشــود و چــه بســا در صــورت تــداوم
شــرایط اســترسبار در زندگــی فــرد بــه راحتــی بتوانــد
زمینــه چاقــی او را هــم فراهــم کنــد ،بــا کــدام منطــق و
دلیــل علمــی قابــل درک و پذیــرش اســت؟
متخصصــان ،بنــا بــه انجــام آزمایشهایــی دریافتهانــد
زمانــی کــه فــرد دچــار اســترس میشــود ،بــدن او
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آدرنالیــن ترشــح میکنــد .ایــن موضــوع ســبب افزایــش ضربــان قلــب
و باالرفتــن میــزان فشــار خــون میشــود کــه بــه نوبــه خــود ،تولیــد
انــرژی و گرمــا میکنــد کــه از ســوخت گلوگــز ایجــاد میشــود.
پــس از عبــور از ایــن مرحلــه ،بــدن بــرای تعــادل ،مقــداری کورتیــزول
آزاد میکنــد کــه عامــل اصلــی اشــتهاآور و تحریککننــده آن اســت؛
بنابرایــن وقتــی ایــن فــرد در شــرایط خشــم و عصبانیــت جمعــی یــا
اضطــراب فــردی ،شــروع بــه غــذا یــا خوراکــی خــوردن میکنــد،
یعنــی میــزان کورتیــزول خــون او بــاال رفتــه و بهتــر اســت در آن
شــرایط ،او را درک کــرد.
همچنیــن ،خــود فــرد بــرای کنتــرل ایــن حالــت میتوانــد از ترفنــد
آهســته غــذا خــوردن و بســیار جویــدن آن یــا جایگزیــن کــردن
نوشــیدن آب اســتفاده کنــد .چنــد تنفــس عمیــق ،کمــی راه رفتــن یــا
تغییــر شــرایط از حالــت تنــش عصبــی بــه خنــده و گفتگــو میتوانــد
او را از خطــرات ثانویــه و همچنیــن تکــرار ایــن عــادت و عارضــه چاقــی
حفــظ کنــد.
اگــر فــرد در چنیــن شــرایطی در خانــه اســت ،نوشــیدن دمنــوش
آرامشبخــش ماننــد گل گاو زبــان ،اســطوخودوس و بابونــه میتوانــد
کمــک احــوال و آرامکننــده بــدن باشــد .دقــت داشــته باشــید کــه
فــرد دچــار شــده بــه پرخــوری عصبــی ،تنــد ،تنــد غــذا میخــورد،
تنــد تنــد و همزمــان حــرف میزنــد ،صــورت برافروختــه دارد و
دس ـتهایی کــه معمــوال یــخ کردهانــد و حتــی حالــت لــرز از شــدت
گرســنگی و بیحالــی را میتــوان در آنهــا دیــد.
ایــن افــراد در آینــده مســتعد دیابــت ،چربــی خــون و مشــکالت روحــی
و گوارشــی خواهنــد بــود .اگــر بــه موقــع به شــرایط خــود واقف نشــوند
و بــرای مدیریــت ایــن عــادت ناخواســته و واکنــش عصبــی ،اقــدام الزم
و مفیــد را انجــام ندهنــد ،مشکلســاز اســت.
یکــی از ایــن عــوارض ،رفالکــس و ســوزش معــده ،سکســکههای
عصبــی اســت .فــرد در ایــن شــرایط میتوانــد بــا تســکین خــود بــه
روشهایــی کــه در بــاال توضیــح داده شــد ،ایــن عارضــه را مدیریــت
کنــد .همچنیــن ،ایــن نکتــه را جــدی بگیــرد کــه بــا ادامــه تنــش و
خشــم ،میــزان ترشــح آدرنالیــن و بــه دنبــال آن ،کورتیــزول در بــدن او
باالتــر مــیرود و شــرایط ،ســختتر میشــود.
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طرز استفاده درست از ماشین ظرفشویی
اگــر شــما فکــر میکنیدکــه یادگیــری ،چیــدن ظــروف در ماشــین ظــرف شــویی یــک کار بــی مصــرف اســت و شــاید هیــچ نیــازی بــه
ایــن آمــوزش نداریــد  ،دوبــاره بایــد فکــر کنیــد ،زیــرا در اســتفاده از همیــن وســیله ی بــه ظاهــر ســاده از لحــاظ کار کــردن نکاتــی
وجــود دارد کــه شــاید اکثــر دارنــدگان آن نمــی داننــد و رعایــت نمــی کننــد.
ظروف را داخل ماشین ظرف شویی از عقب به جلو بچینید:
ایــن یــک واقعیــت اســت کــه مــن قبــل از یادگرفتــن ایــن
تکنیکهــا هیچوقــت توجهــی بــه جمــع کــردن ظــروف،
فنجانهــا و شیشــه هــای بلــوری خــود نداشــتم بــا ایــن حــال
مــن یکبــار ایــن دســتگاه را چیــدم و از دیــدن لیــوان درب و
داغــون و بطریهــای شیشــهای شکســته ناامیــد شــدم .بــرای
اینکــه ظــرف هــای شــما ســالم و محفــوظ بماننــد ،راه حلــش
ایــن اســت کــه آنهــا را از عقــب بــه جلــو بچینیــد عــاوه بــر ایــن،
بــه شــما کمــک میکنــد کــه فضــای خالــی ممکــن را بــه حداقــل
برســانید و از تمــام فضــا نهایــت اســتفاده را بکنیــد و مهمتریــن
نکتــه ایــن اســت کــه ،حتمــا قبــل از چیــدن آن ظــرف هــا را
کامــل تمیــز کنیــد.

توجــه دقیقــی داشــته باشــید بــه ایــن کــه کــدام نــوع پالســتیک
بــرای ماشــین ظــرف شــویی ایمــن و مناســب اســت و کــدام
نیســت .مــا پیشــنهاد میکنیــم کــه همیشــه قبــل از اســتفاده از
محصــوالت خــود آمــوزش ببینیــددر بــاره شــرایطی کــه بــرای آن
ســاخته شــده انــد و یــا میتواننــد چــه کاری را مدیریــت کننــد.
نکاتی برای تخلیه ماشین ظرف شویی شما
اکنــون مــا راه درســت چیــدن ماشــین ظرفشــویی را میدانیــم.
امــا راجــع بــه تخلیــه کــردن آن چــه طــور؟ ماشــین ظرفشــویی
را از پاییــن تخلیــه کنیــد و بعــد بــه ســراغ طبقــه بــاال برویــد بــه
دلیــل اینکــه اگــر از بــاال شــروع کنیــد ظــروف باالیــی آب هــای
اضافــی خــود را روی ظروفــی کــه در پاییــن قــرار دارد میریزنــد.

چاقو و چنگال ها را مرتب کنید:
اینکــه بــدون فکــر چاقــو و قاشــق هــا را باهــم بشــویید ،قطعــا
وسوســه کننــده اســت امــا تــرک ایــن عــادت بــد ،مطمئنــا بــه
صــرف زمانتــان مــی ارزد .جــدا کــردن ظــروف فلــزی و نقــره
ایــی باعــث میشــود کــه فرآینــد تخلیــه زودتــر انجــام شــود .ایــن
ابــزار تیــز تمایــل زیــادی بــه برداشــتن باقــی مانــده هــای بــزرگ
و چســبنده دارنــد ،بــرای اطمینــان از اینکــه آنهــا بــه درســتی
تمیــز و ضــد عفونــی شــده انــد مطمئــن شــوید کــه در ســمت
چــپ قــرار گرفتــه انــد.
ظروف پالستیکی در ماشین ظرف شویی همیشه در
باالی آن قرار دارد نه در پایین:

بــرای جلوگیــری از بــروز اشــکال در عملکــرد ماشــین
همیشــه مطمئــن شــوید کــه هیچگونــه
پالســتیکی در ســینی پاییــن ظرفشــویی
کــه بیشــترین گرمــا را دارد انباشــته نشــده
باشــد عــاوه بــر ایــن مهــم اســت کــه
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دارچین بهترین دوای سرماخوردگی و
عفونت های دهان است.

دارچیــن بــه دو دلیــل دارای خــواص درمانــی ارزشــمندی
اســت .اول از همــه ضدعفونــی کننــده بســیار خوبــی اســت،
زیــرا دارچیــن حــاوی میــزان زیــادی اســید فنیــک اســت
یعنــی بســیار مؤثــر در دهــان شــویه و عفونتهــای دهانــی
اســت .دوم آنکــه بــه عنــوان یــک ادویــه گــرم درمــان بســیار
مفیــدی بــرای ســرما خوردگــی و آنفوالنزاســت.

دیگر خواص درمانی:

سالمتی
22

دارچیــن معــده را آرام مــی کنــد ومشــکالت هاضمــه از
قبیــل نفــخ شــکم  ،ســوء هاضمــه ؛ ســوزش ســر معــده ودرد
شــکم را تســکین مــی دهــد.
دارچیــن داروی عالــی بــرای ســرما خوردگــی هــا  ،گرفتگــی
و اخــاط ،دمــای بــدن و آنفوالنزاســت.
محققــان نشــان داده انــد کــه دارچیــن در برابرقــارچ
وعفونتهــای تخمیــری مؤثــر اســت.
دارچین به منظور پایین آوردن تب استفاده می شود .
روغــن دارچیــن بــرای درمــان عفونــت ســینه وزکام اســتفاده
مــی شــود.
دارچیــن مــی توانــد گــردش خــون را در بــدن مخصوصــً در
دســتها وپاهــا بهبــود بخشــد.
دارچین به هضم ضعیف کمک می کند.
دارچیــن بــه کاهــش درد هایــی کــه علتــش التهــاب مفاصل،
رماتیســم ودرد ماهیچــه هســت کمــک مــی کنــد .
دارچیــن گیــاه آرام بخشــی اســت و مــی توانــد دل واپســی،
افســردگی و اضطــراب را کاهــش دهــد.
دارچیــن مــی توانــد بــه از بیــن بــردن حالــت ناخوشــی ،دل
آشــوبی واســتفراغ کمــک کنــد.
دارچیــن مــی توانــد قاعدگــی را تحریــک کنــد و بــه عــادت
ماهانــه منظــم کمــک کنــد.
ثابــت شــده کــه دارچیــن بــه کاهــش فشــار خــون کمــک
مــی کنــد.
جویــدن قطعــات دارچیــن دنــدان درد را تســکین مــی دهــد
و نفــس را تــازه مــی کنــد.
دارچین از لخته شدن خون جلوگیری می کند.
بــه اثبــات رســیده اســت کــه دارچیــن ســطح قنــد خــون
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رادرانســان تنظیــم مــی کنــد و در دیابــت نــوع ( :2دیابــت
نــوع 2انســولین نمیتوانــد وظیفــه خــود در بــدن را بــه
درســتی انجــام دهــد و در واقــع یــک حالــت مقاومــت بــه
انســولین در بــدن وجــود دارد ).دارچیــن ســطح پاســخ
گویشــان را بــه انســولین ارتقــاء مــی دهــد.
دارچیــن منبــع خوبــی از منگنــز  ،آهــن و کلســیم اســت،
کــه اینهــا مــواد معدنــی حیاتــی نیازمنــد ،درســامت بــدن
هســتند.
دارچیــن ادویــه گــرم ،مطبــوع و خــوش عطــری اســت کــه
از پوســت داخلــی درخــت دارچیــن بــه دســت مــی آیــد.
ایــن ادویــه ارزشــمند دارای خاصیــت میکــروب کشــی بوده
و از آن بــه عنــوان محلــول ضدعفونــی دهانــی اســتفاده
مــی شــود و بــه عــاوه در کاهــش عالیــم ســرماخوردگی و
آنفوالنــزا نقــش چشــمگیری دارد.
بــرای تهیــه آن پوســت درخــت را کنــده و بــرای خشــک
شــدن در برابــر آفتــاب قــرار مــی دهنــد .پوســت درخــت
پــس از خشــک شــدن بــه شــکل ورقــه هــای اســتوانهای
درمــی آیــد و ایــن چیــزی اســت کــه مــا بــه عنــوان
دارچیــن قطعــه ای مــی شناســیم .گاه نیــز ایــن قطعــه
را ســاییده بــه صــورت پــودر در مــی آورنــد کــه در واقــع
همــان چیــزی اســت کــه بــه صــورت ادویــه اســتفاده
میکنیــم.
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این  5خوراکی را نخورید تا ریزش مو نگیرید
ریــزش مــو دالیــل مختلفــی دارد کــه یکــی از شــایعترین
آ نهــا مــوارد ارثــی اســت ،امــا در ایــن بیــن برخــی غذاهــا و
خوراکیهــا هســتند کــه خــوردن آ نهــا تاثیــر مســتقیم روی
ریــزش مــوی انســان دارد.
در ادامــه ایــن گــزارش بــه  ۵خوراکــی اشــاره شــده اســت کــه
اگــر از خــوردن آ نهــا صــرف نظــر شــود قطعــا میتوانــد از
ریــزش غیــر ارثــی مــو جلوگیــری کنــد.

شکر

همانطــور کــه میدانیــم مصــرف زیــاد قنــد و شــکر یــا هــر خوراکــی کــه در تولیــد
آن از شــکر اســتفاده شــده بــرای بــدن مضــر اســت و باعــث دیابــت میشــود ،امــا
چیــزی کــه ممکــن اســت بســیاری از مــا ندانیــم ،ایــن اســت کــه دیابــت تاثیــر
مســتقیم روی ریــزش مــو در خانمهــا و آقایــان دارد.

غذای پر چرب

هضــم غــذای پــر چــرب بــرای سیســتم گوارشــی بــدن بســیار ســخت اســت بــه طــوری
کــه تمــام چربیهــا نیــز هضــم نشــده از بــدن دفــع میشــود.
انباشــته شــدن حجــم زیــادی از چربــی غــذا در بــدن در طوالنــی مــدت باعــث ریــزش
مــو میشــود و در ایــن مــورد هیــچ اســتثنایی وجــود نــدارد؛ هــر فــردی کــه در طــول
روز غذاهــای چــرب بخــورد در کمتــر از  ۱۰ســال دچــار ریــزش مــوی شــدید میشــود.

نوشابه

نوشــابهها حــاوی شــیرین کننــده مصنوعــی بــه نــام آســپارتام هســتند کــه محققــان
دریافتنــد ایــن شــیرین کننــده میتوانــد بــه ریش ـههای مــو آســیب برســاند .اگــر اخیــرا
دچــار ریــزش مــو شــده ایــد ،بهتــر اســت از نوشــابهها بــه طــور کامــل اجتنــاب کنیــد.

سفیده تخم مرغ خام

تخــم مــرغ بــرای مــو عالــی اســت ،امــا نبایــد بــه صــورت خــام مصــرف شــود بــه طــوری کــه ســفیده
تخــم مــرغ خــام میتوانــد باعــث کمبــود بیوتیــن شــود و کاهــش بیوتیــن در بــدن از رشــد طبیعــی
مــو جلوگیــری میکنــد.

ماهی

ســطح بــاالی جیــوه باعــث ریــزش شــدید و ناگهانــی مــو میشــود بــر ایــن اســاس نبایــد در طــول هفتــه
بیــش از حــد ماهــی مصــرف کــرد چــرا کــه ســطح جیــوه در بــدن افزایــش پیــدا میکنــد.
جیــوه جــزو آن دســته از مــواد معدنــی اســت کــه وجــود آن در بــدن الزامــی اســت ،امــا ســطح بیــش از حــد
آن عواقــب زیــادی میتوانــد داشــته باشــد کــه مهمتریــن آن ریــزش مــو اســت.
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شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

هرگز در این زمانها آ ب نخور ید
نوشــیدن آب نیــاز بــه پزشــک را بــه حداقــل مــی رســاند،
بســیاری از مــردم نمــی داننــد نوشــیدن آب بســیاری از
بیمــاری هــا را دور نگــه مــی دارد.

چه زمانی از روز نباید آب بنوشید؟
بعد از خوردن برخی میوه ها

سالمتی

نوشــیدن آب بالفاصلــه بعــد از خــوردن برخــی میــوه جــات
اصــا توصیــه نمــی شــود ،نوشــیدن آب نیــم ســاعت قبــل و
یــک ســاعت بعــد از خــوردن میــوه بالمانــع اســت .در پاســخ
بــه اینکــه بعــد از کــدام میــوه هــا نبایــد آب بخوریــم بایــد
گفــت هندوانــه ،خربــزه ،خیــار ،پرتقــال ،تــوت فرنگــی و
مــوز ازجملــه میــوه هایــی هســتند کــه خــوردن آب بعــد از
آنهــا بــه شــدت منــع شــده اســت زیــرا مصــرف آب موجــب
فســاد هضــم در معــده مــی شــود؛ همچنیــن بعــد از خــوردن
زردآلــود نیــز مصــرف آب مضــر اســت.
میــوه هــا حــاوی مقــدار زیــادی فروکتــوز (قنــد) و مخمــر
هســتند و مصــرف آب درســت بعــد از خــوردن میــوه،
محیطــی را ایجــاد مــی کنــد کــه در آن مخمــر مــی توانــد
رشــد کنــد و منجــر بــه تولیــد دی اکســید کربــن مــی گردد
کــه باعــث ایجــاد نفــخ ،گاز معــده و درد شــکمی مــی گــردد.

بعد از صبحانه

بعــد از صبحانــه تــا  2ســاعت آب نخوریــد ،صبحانــه را بــه
تدریــج بخوریــد و بعــد از صبحانــه ،تــا حــدود  2ســاعت
چیــزی نخوریــد بــه خصــوص آب.

بعد از رابطه زناشویی

نوشیدن آب بعد از فعالیت جنسی مضر و ممنوع است.

چه زمانی برای نوشیدنی آب مناسب میباشد
قبل از مسواک زدن

قبــل از آب خــوردن مســواک نزنیــد ،بایــد قبــل از مســواک
زدن  160میلــی لیتــر آب بنوشــید بــه ایــن ترتیــب ،آبــی
کــه مــی خوریــد آلــوده نخواهــد شــد( .خمیــر دنــدان حــاوی
فلورایــد اســت) از هــر گونــه غــذا یــا نوشــیدنی بــرای  45تــا
 50دقیقــه بعــد از مســواک زدن اجتنــاب کنیــد.
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هنگام خواب

بــرای جبــران آب ازدســت رفتــه توصیــه مــی شــود یــک لیــوان آب یــک
ســاعت قبــل از خــواب بنوشــید امــا نوشــیدن آب لحظاتــی قبــل از خواب
و در نیمــه هــای شــب توصیــه نمــی شــود زیــرا باعــث افزایــش تکــرر
ادرار در شــب مــی گــردد .تکــرر ادرار بــا برهــم زدن مقــدار و کیفیــت
خــواب بــر روی خلــق وخــو ،قــدرت تمرکــز و حافظــه اثــر منفــی دارد
پــس نوشــیدن آب در وقــت خــواب و بعــد از خــواب توصیــه نمیشــود و
ممنــوع اســت.

بالفاصله پس از غذا

خــوردن آب بالفاصلــه بعــد از غــذا ســبب کاهــش حــرارت معــده و ســو
هاضمــه مــی شــود .خــوردن آب بعــد از غــذا شــیره معــده را رقیــق مــی
کنــد و مانــع هضــم غــذا مــی گــردد ،جــذب مــواد مغــذی بعــد از عمــل
هضــم را مختــل مــی کنــد  ،مقــدار انســولین را بــاال مــی بــرد  ،موجــب
گرســنگی زودهنــگام و خــوردن بیــش ازحــد مــی گــردد .یــک ســاعت
بعــد از صــرف وعــده غــذا بهتریــن زمــان آب خــوردن اســت .در ایــن
زمــان بــدن بهتــر مــی توانــد مــواد مغــذی را جــذب کنــد.

بهترین زمان نوشیدن آب چه زمانی است و چرا ؟
دو لیــوان آب در صبــح بعــد از بیــدار شــدن (بــه فعــال کــردن اعضــای
داخلــی کمــک مــی کنــد)
یک لیوان آب  30دقیقه قبل از غذا (به هضم غذا کمک میکند)
یــک لیــوان آب قبــل از حمــام (بــه ایــن معنــی کــه از فشــار خــون بــاال
اجتنــاب مــی کنیــد)
هنگام بیماری (کمک به از بین رفتن میکروب ها وباکتری ها)
هنگام خستگی (علت خستگی گاهی کم آبی بدن است)
قبل از تمرینات ورزشی (سبب بازیابی انرژی می شود)
یــک لیــوان آب یــک ســاعت قبــل از خــواب (بــه جلوگیــری از ســکته و
حمــات قلبــی کمــک مــی کنــد)

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
فواید خوردن آب ترکیب شده با آبلیمو به صورت
ناشتا
مــی توانیــد آب را بــا لیمــو تــرش مخلــوط کنیــد نوشــیدن آب گــرم
بــا لیمــو تــرش مــی توانــد بــدن را بــه آرامــی از رختخــواب بیــرون
آورد .متخصصــان توصیــه مــی کننــد اگــر زیــر  150پونــد وزن داریــد
از نصــف لیمــو اســتفاده کنیــد .اگــر بیــش از  150پونــد وزن داشــته
باشــید ،یــک لیمــو کامــل پیشــنهاد مــی شــود .متخصصــان بــه
عالقمنــدان ســامتی توصیــه مــی کننــد آن را در دو یــا ســه جرعــه
آب بــه شــیوه ای نســبتا ســریع بنوشــند .بعــد از چکانــدن آب لیمــو،
ســریع بنوشــید تــا فوایــد بیشــتری را بدســت آوریــد .بــه ایــن دالیــل
اول صبــح یــک لیــوان آب بــا لیمــو بنوشــید:

کمک به سیستم ایمنی

ویتامیــن ث ،بــه ویــژه آســکوربیک اســید لیمــو بــرای التیــام زخمهــا
ضــروری اســت .آب لیمــو نیــز بــه بیــرون آمــدن خلــط هــا هنــگام
ســرماخوردگی و تســکین گلــو عــاوه بــر ایــن ،نوشــیدن  H20وقتــی
کــه بیمــار مــی شــوید بســیار مهــم اســت چــون دفــاع از بــدن بــرای
مبــارزه بــا بیمــاری وقــت دارد .بــا ایــن حــال ،بایــد اطــاع دهــم،
عصــاره لیمــو بــرای جلوگیــری از بیمــاری هایــی مثــل ســرماخوردگی
معمولــی توســط علــم پشــتیبانی نمــی شــود.

باال بردن انرژی و هوشیاری

عنصــر پتاســیم لیمــو بــه مغــز و اعصــاب کمــک مــی کنــد تــا
عملکــرد بهتــری داشــته باشــد .هوشــیاری را افزایــش مــی دهــد.
طبــق گفتــه مجلــه ســامت طبیعــی ،یافتــه هــای دانشــمندان اعــام
مــی کننــد تنهــا عطــر لیمــو مــی توانــد باعــث بهبــود حالتــان شــده و
میــزان اســترس را کاهــش دهــد .آشــامیدن آب بــه درســتی بــه ایــن
ناحیــه کمــک مــی کنــد چــون مطالعــات نشــان مــی دهنــد خشــکی
میتوانــد انــرژی را کاهــش و باعــث مــی شــود احســاس تنبلــی نکنید.

خشکی بدن

اگــر بــه درســتی آب بخوریــد ،احســاس گرســنگی نمــی کنیــد.
بنابرایــن ،آبــدار مانــدن بــرای ســامت کلــی بــدن ضــروری اســت.
نوشــیدن یــک لیــوان آب بــرای شــروع روز خــوب اســت.

جوان سازی پوست

لیمــو حــاوی مقــدار زیــادی ویتامیــن ث اســت .علــم ثابــت کــرده
اســت ویتامیــن ث بــه تولیــد کالژن کمــک ،از تشــکیل چیــن
و چــروک جلوگیــری مــی کنــد و از بــدن ،بــه ویــژه پوســت ،در
برابــر آســیب رادیــکال  -آزاد دفــاع مــی کنــد .اضافــه کــردن آب بــه
سیســتم کمــک مــی کنــد کــه مــواد غذایــی را بــه ســلول هــا ببریــد.

فواید فوق العاده و بی نظیر مصرف آب و لیمو

کمک به کاهش وزن

عــاوه بــر ایــن ،بــه تنظیــم متابولیســم کمــک مــی کنــد ،ایــن بــه
خاطــر محتــوای فیبــر پکتیــن اســت .فیبــر خــاص باعــث مــی شــود
شــما احســاس ســیری کنیــد و در نتیجــه بــه جلوگیــری از اشــتها
کمــک و از نیــاز بــه غــذا جلوگیــری مــی کنــد .آب نیــز بــه احســاس
ســیری کمــک مــی کنــد .بــا ترکیــب کــردن مــواد طبیعــی ،لیمــو
و آب ،شــما روز را ســالم شــروع مــی کنیــد  -و ایــن مــی توانــد در
نهایــت منجــر بــه عــادات غذایــی بهتــر شــود.

کاهش سموم

بنابــر گفتــه دکتــر الکســاندر  ،کبــد بــه طــور مثبــت بــه عصــاره لیمــو
تــرش بیــش از هــر منبــع غذایــی دیگــر واکنــش مــی دهــد چــون
تولیــد آنزیــم را افزایــش مــی دهــد .ایــن باعــث افزایــش کارآیــی کبد
در ترشــح صفــرا مــی شــود کــه بــه هضــم و آزاد کــردن ســموم کمک
مــی کنــد .عصــاره لیمــو ویژگــی ادرار آوری دارد .آلوئــه ورا بــه کلیــه
هــا کمــک مــی کنــد تــا آب و ســموم را بــا ادرار دفــع کنــد .ایــن بــه
طــور بالقــوه بــه افــرادی کــه رنــج مــی برنــد کمــک مــی کنــد.

بهبود هضم

سیســتم گوارشــی شــما و کبــد ،مــی توانــد توســط اســیدیته
لیمــو تحریــک شــود .ایــن مــی توانــد بــه تنظیــم حــرکات روده و
متابولیســم بــدن کمــک کنــد .هــم چنیــن بــه بــدن کمــک مــی کنــد
تــا مــواد مغــذی را جــذب کنــد و مــی توانــد بــه طــور بالقــوه منجــر
بــه کاهــش وزن شــود.

نوشیدن آب را تبدیل به عادت کنید

نوشــیدن آب فوایــد زیــادی دارد پــس پیشــنهاد مــی کنیــم ،آن را بــه
یــک عــادت تبدیــل کنیــد بــا ایــن حــال ،بایــد تاکیــد شــود نکتــه
مهــم ،ثبــات انجــام ایــن کار اســت .اگــر یــک یــا دو بــار در هفتــه
ایــن کار را انجــام دهیــد ،هیــچ ســودی نخواهیــد داشــت بایــد هــر
روز ایــن کارو انجــام دهیــد و بــه نوشــیدن آب عــادت کنیــد و از یــک
زندگــی طوالنــی و ســالم لــذت ببریــد .

مثل مردم ژاپن آب بنوشید تا عمرتان طوالنی شود

نوشــیدن آب نیــاز بــه پزشــک را بــه حداقــل مــی رســاند ،بســیاری از
مــردم نمــی داننــد نوشــیدن آب بســیاری از بیمــاری هــا را دور نگــه
مــی دارد؛ مــردم ژاپــن را در نظــر بگیریــد دانــش برجســته آن هــا در
رابطــه بــا آب درمانــی ،متخصصــان بهداشــت را در سراســر قــاره هــا
بــه حیــرت انداختــه اســت.
بســیاری از مــردم ژاپــن بیــش از صــد ســال زندگــی مــی کننــد؛ در
واقــع بیــش از  50،000فــرد صدســاله در ژاپــن زندگــی میکننــد
چــون بعــد از بیــدار شــدن نوشــیدن  2لیــوان آب را تمریــن میکننــد
نوشــیدن آب در زمــان درســت تاثیــر آن روی بــدن انســان را بــه
حداکثــر مــی رســاند؛ نکتــه مهــم ایــن اســت کــه آبــی کــه ناشــتا
مــی نوشــید بــه هیــچ عنــوان نبایــد آب ســرد باشــد و بهتریــن دمــای
آب در ایــن زمــان ولــرم اســت.
شماره  /198دی 1400

25

شایستگان رویدادها

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ا در کانون
جنــاب حجــت االســام و المســلمین عبــاس
محمد حســنی ریاســت محتــرم ســازمان عقیدتی
سیاســی ارتــش بــه همــراه حجــت االســام و
المســلمین احمــد جلیلــی صفــت جانشــین ســا.ع
س اجــا و امیــر ســرتیپ دکتــر محمــد اکرمــی
نیــا معــاون هماهنــگ کننــده ســا .ع.س اجــا بــه
منظــور دیــدار بــا رئیــس کانــون بازنشســتگان
ارتــش ســرتیپ علــی محبــی راد روز یکشــنبه  1400/8/23در محــل کانــون حضــور بهــم رســاندند.
در ایــن دیــدار صمیمانــه ،امیــر محبــی راد ضمــن خیــر مقــدم ،شــرح مختصــری از اقدامــات انجــام پذیرفتــه در خصــوص ارتقــاء منزلــت و
معیشــت بازنشســتگان را ارائــه نمودنــد.

مراسم تجلیل از فرماندهان و پیشکسوتان عرصه ورزش
بــا حضــور امیــر فرماندهــی محتــرم کل ارتــش ج.ا.ا مراســم تجلیــل ازفرماندهــان و پیشکســوتان عرصــه ورزش در مورخــه 1400/۰۸/24
درمحــل کانــون بازنشســتگان ارتــش برگــزار گردیــد.
در ایــن مراســم ،ابتــدا امیــر ســرتیپ علــی محبــی راد (ریاســت کانــون بازنشســتگان) طــی ســخنانی بــا عــرض خیــر مقــدم بــه میهمانــان
و ابــراز سپاســگزاری جهــت حضــور امیــر فرماندهــی محتــرم کل ارتــش در کانــون و بــا یــادآوری ارزش وجــودی پیشکســوتان ارتــش ،از
حمایتهــای ایشــان در ارتقــاء منزلــت و معیشــت بازنشســتگان تقدیــر و تشــکر نمودنــد.
ســپس جنــاب ســرهنگ امیــدی ،ریاســت تربیــت بدنــی ارتــش در ســخنانی کوتــاه ،گزارشــی از اقدامــات صــورت پذیرفتــه درخصــوص
گســترش ورزش در میــان کارکنــان ،خانــواده هــا و پیشکســوتان ارائــه داشــتند.
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همچنیــن در ایــن مراســم ،آقــای دکتــر صالحــی امیری ریاســت
محتــرم کمیتــه ملــی المپیــک کشــور بــا اشــاره بــه ریشــه دار
بــودن و اســتحکام کــم نظیــر ارتــش ،از پیشکســوتان بــه عنــوان
پایــه گــذاران ایــن عــزت و اقتــدار نــام بردنــد و اظهــار داشــتند
کــه در ارتــش مــا صداقــت حــرف اول را مــی زنــد و در آن
نفــاق و دروغ راه نــدارد و اگــر امــروز در میادیــن ورزش بیــن
المللــی افتخارآفریــن هســتیم همگــی مدیــون ایثارگــران ارتــش
و نیروهــای مســلح میباشــیم...
در ادامــه امیــر سرلشــگر ســید عبدالرحیــم موســوی فرماندهــی
محتــرم کل ارتــش ج.ا.ا بــا تشــکر از دســت انــدرکاران مراســم
گفتنــد:
« ...بنــده در موقعیتهــای متعــدد بــا امیــر محبــی تمــاس دارم و مــی دانــم کــه چــه مســئولیت ســنگین و بزرگــی بــر دوش دارنــد و از اینکــه
بــا وجــود مشــغله ی فــراوان و مشــکالت ،اینگونــه مراســم هــا را بــا شــکوه و نظــم و آبرومنــدی برگــزار مــی نماینــد جــای تقدیــر دارد»
در کشــور مــا ،ارتــش ج.ا.ا بــه تعــدادی اوصــاف شــناخته شــده اســت همچــون ســامت کارکنــان ،صداقــت ،نجابــت ،ایثارگــری و مردمــی بودن
و قانونمنــدی و هــر بــار کــه بــه محضــر مقــام معظــم رهبــری شــرفیاب مــی شــوم ،ایشــان مردمــی بــودن و عالقــه ی مــردم بــه ارتــش را
گوشــزد مــی فرماینــد.
مــا در ارتــش متمرکــز بــر آمادگــی جســمانی هســتیم و بنــده فکــر نمــی کنــم جایــی در کشــور باشــد کــه برنامــه ورزش در کارهــای روزانــه
آنــان بــه صــورت وظیفــه باشــد و ایــن در حالــی اســت کــه در ارتــش ،ورزش یکــی از برنامــه هــای روزانــه و از ارکان ترفیعــات و انتصابــات
محســوب مــی گــردد.
در پایــان ایــن مراســم ،احــکام و هدایــای پیشکســوتان ورزشــکار توســط امیــر فرماندهــی کل ارتــش و ریاســت کمیتــه ملــی المپیــک کشــور
اهــدا گردیــد.
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن مراســم حجــت االســام و المســلمین عبــاس محمــد حســنی ریاســت محتــرم عقیدتــی سیاســی ارتــش و امیــر
ســرتیپ  ۲فــوالدی ریاســت تربیــت بدنــی ســتاد کل ن.م نیــز حضــور داشــتند.
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بازدید امیر فرماندهی محترم کل ارتش ج.ا.ا از اردوگاه
رفاهی چلندر
امیــر سرلشــکر ســید عبدالرحیــم موســوی فرماندهی محتــرم کل ارتــش ج.ا.ا در
مورخــه  1400/8/25از اردوگاه رفاهــی چلنــدر کانــون بازنشســتگان (مجموعــه
کاج) و پــروژه صــد واحــدی در حــال احــداث بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.
در ایــن دیــدار کــه ریاســت کانــون بازنشســتگان ســرتیپ علــی محبــی راد نیــز
حضــور داشــتند ،امیــر فرماندهــی کل آجــا ،ضمــن ابــراز خوشــنودی و رضایــت
از تالشــها و اقدامــات بــه عمــل آمــده و رونــد سـ ِ
ـاخت پــروژه هــای درحــال
احــداث ،اوامــر خــود را مبنــی بــر بازســازی تمامــی اماکــن موجــود در اردوگاه
را نیــز صــادر فرمودنــد.
همچنیــن طــی ایــن بازدیــد چنــد ســاعته ،توضیحــات مشــروحی توســط
ریاســت کانــون بازنشســتگان و مهندســین پیمانــکار بــه عــرض امیــر فرماندهــی
کل آجــا رســید.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (تبریز)
دیدار و فعالیتها

اهم اقدامات و فعالیتهای کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی به شرح ذیل به انجام رسیده است.
-1ثبت نام متقاضیان وام الغدیر در تاریخهای  26و  1400/7/ 27به تعداد  72نفر
-2بــه مناســبت هفتــه وحــدت ،تجلیــل و قدردانــی از  12نفــر از پیشکســوتان تیــپ  121تــکاور بــا حضــور مســئولین کانــون و جمعــی از
فرماندهــان تیــپ مذکــور در مورخــه 1400/8/1
 -3همچنین به همین مناسبت تجلیل و تکریم از  20نفر از پیشکسوتان تیپ  25نیرو مخصوص واکنش سریع در تاریخ 1400/8/3
-4دیــدار ریاســت کانــون بــا مدیــر کل محتــرم بیمــه حکمــت صبــا ســرکار خانــم ســرابی در محــل دفتــر کانــون و بحــث و بررســی در
خصــوص ارائــه خدمــات انــواع بیمــه هــا بــه پیشکســوتان ارجمنــد
 -5در مورخــه  1400/8/9دیــدار رئیــس کانــون بــه همــراه نماینــده اســتان در مجمــع کانــون بــا  8نفــر از پیشکســوتان معــزز عضــو کانــون
در منــزل بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و شــیرینی
-6شــرکت رئیــس کانــون در کمیســیون بازنشســتگان نیازمنــد بــا دعــوت رســمی ســاتای اســتان و بررســی پرونــده  12نفــر از پیشکســوتان
نیازمنــد در مورخــه 1400/8/16
-7بازدیــد غیــر مترقبــه امیــر ســرتیپ شــفیعی فرماندهــی محتــرم قــرارگاه عملیاتــی لشــکر  21حمــزه از قســمتهای مختلــف کانــون و صــدور
اوامــر مقتضــی در زمینــه رفــع برخــی مشــکالت موجــود در تاریــخ 1400/8/17
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 -8دیــدار رئیــس کانــون بــه همــراه فرماندهــی محتــرم قــرارگاه عملیاتــی لشــکر  21حمــزه و فرمانــده ارشــد آجــا بــا یکــی از فرماندهــان
عملیــات کربــای  7جنــاب ســرهنگ بازنشســته ســیاوش غفــاری در منــزل و بــا اهــداء هدایایــی از ایشــان تجلیــل و قدردانــی گردیــد.
 -9شــرکت رئیــس کانــون اســتان بــه همــراه  80نفــر از پیشکســوتان بــه دعــوت مدیــر کل اداره حفــظ آثــار و نشــر ارزشهــای دفــاع مقــدس
در مورخــه  1400/8/28بــه مناســبت ســالروز شکســت محاصــره سوســنگرد در محــل آمفــی تأتــر پتروشــیمی تبریــز کــه در ایــن مراســم از
 3نفــر از پیشکســوتان بــا اعطــاء هدایایــی تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -10دیــدار حضــرت حجــه االســام حــاج آقــا موســوی شــناس ریاســت محتــرم شــورای سیاســت گــذاری ائمــه جمعــه اســتان آذربایجــان
شــرقی بــا رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان.
 -11تهیه و توزیع مقدار  1تن مرغ منجمد با قیمت مصوب توسط فروشگاه تعاونی مصرف کانون

معرفی فرزند نخبه علمی بازنشسته
برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان اســتان آذربایجــان شــرقی محمــد علــی پاشــاپور فرزنــد ســروان بازنشســته نهاجــا جــواد پاشــاپور جمعــی
کانــون شهرســتان اهــر دانــش آمــوز پایـهی نهــم در مــدارس شهرســتان اهــر مــی باشــند کــه با همــت و تــاش قابــل تقدیــر و رقابت شایســته
بــا دانــش آمــوزان پایــه هــای دهــم و یازدهــم و دوازدهــم توانســته اســت رتب ـهی ســوم
کشــوری المپیــاد نانــو را کســب و موفــق بــه دریافــت مــدال برنــز ایــن رقابتهــا گــردد.
نشــریه شایســتگان :بــرای فرزنــد نخبــه و پرتــاش ایــن پیشکســوت گرانقــدر موفقیــت
روز افــزون و ســربلندی و بهــروزی و پیشــرفت در تمامــی مراحــل زندگــی آرزومندســت.
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (مراغه)
فعالیتها

 -1رئیــس کانــون شهرســتان مراغــه بــه اتفــاق ریاســت کانــون بازنشســتگان اســتان آذربایجــان شــرقی و مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان
جنــاب ســرهنگ لطفــی و رئیــس پلیــس فتــای اســتان جنــاب ســرهنگ محســن محمودیــان از ســروان بازنشســته اکبــر محمــودی چــان در
بیمارســتان الغدیــر ناجــا در تبریــز عیــادت نمــوده و ضمــن احوالپرســی ،از رونــد درمــان مشــارالیه پیگیــری بــه عمــل آوردنــد.
 -2معرفی  9نفر بازنشسته و مستمریبگیر جهت دریافت وام ودیعه مسکن و مساعدت مالی به ساتای استان آذربایجان شرقی
 -3مورخــه  1400/8/18در مراســمی رئیــس کانــون مراغــه بــه اتفــاق فرماندهــی محتــرم گــروه  11توپخانــه جنــاب ســرهنگ دکتــر حاتــم
ســیفی و همراهــان ،همچنیــن ریاســت محتــرم بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان مراغــه جنــاب آقــای اســامی بــا  12نفــر
پیشکســوت و  2نفــر جانبــاز و آزاده بــه همــراه خانــواده هــای محترمشــان در محــل تــاالر ســرباز پــادگان امــام رضــا بــه میزبانــی گــروه 11
توپخانــه دیــدار و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه ،کادو و صــرف شــام از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (میانه)
تجلیل از پیشکسوتان

بــه مناســبت هفتــه وحــدت ،مراســمی در تاریــخ
 1400/8/1بــا حضــور مســئولین شــورای تامیــن و
شــورای اداری شهرســتان میانــه و کارکنــان کانــون
بازنشســتگان میانــه و جمعــی از بازنشســتگان،
آزادگان ،جانبــازان و خانــواده محتــرم شــهدا در
مســجد پــادگان تیــپ  36احتیــاط برگــزار گردیــد .در ایــن مراســم فرماندهــی محتــرم پــادگان و رئیــس ســازمان تبلیغــات اســامی طــی
ســخنانی ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه مدعویــن و تجلیــل و قدردانــی از پیشکســوتان و آزادگان و جانبــازان و شــهدای هشــت ســال جنــگ
تحمیلــی ،هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و تندیــس یــاد بــود تقدیــم حضــور شــرکت کننــدگان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (مرند)
دیدار و سرکشی

مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان مرنــد باتفــاق مدیــر کل محتــرم
ســاتای اســتان و هیئــت همــراه بــا  31نفــر از پیشکســوتان و جانبــازان گرانقــدر
ســاکن شهرســتان مرنــد در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن اســتماع مشــکالت
اداری ،وضعیــت معیشــتی و خدمــات درمانــی آنــان و ارائــه راهنماییهــای الزم،
بــا اعطــاء لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و شــیرینی از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی
گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان اردبیل
مراسم تجلیل از بازنشستگان

-1در تاریــخ  ،1400/8/23مراســمی بــه منظــور تجلیــل از
بازنشســتگان ســالجاری توســط فرماندهــی محتــرم تیــپ40
مســتقل پیــاده هجومــی نزاجــا جنــاب ســرهنگ همتــی و بــا
هماهنگــی کانــون بازنشســتگان اســتان اردبیــل در محــل تیــپ
مذکــور برگــزار و بــا اعطــاء هدایــا و صــرف ناهــار از زحمــات
پیشکســوتان در دوران خدمــت قدردانــی بــه عمــل آمــد.
 -2بــا هماهنگــی ســاتای اســتان ،در مورخــه  1400/8/24بــا 5
خانــواده پیشکســوتان در شهرســتان اردبیــل و در مورخــه  1400/8/26بــا  3خانــواده پیشکســوت در شهرســتان گرمــی دیــدار نمــوده ،ضمــن
تقدیــر و احوالپرســی ،هدایایــی شــامل لــوح ســپاس ،کارت هدیــه و شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان اصفهان
دیدارها در هفته وحدت

بــه مناســبت هفتــه وحــدت ،رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان اصفهــان بــا  105نفــر از پیشکســوتان ،مســتمریبگیران و وظیفــه بگیــران
عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن دلجویــی از آنــان ،رســیدگی و انعــکاس مشــکالت عنــوان شــده بــه مبــادی ذیربــط را در اولویــت
قــرار داده و هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تقدیــم حضورشــان گردیــد.

اهم اقدامات کانون شهرضا

برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان اســتان اصفهــان اهــم فعالیتهــای کانــون بازنشســتگان شهرســتان شــهرضا در مهــر مــاه ســالجاری بشــرح
ذیــل بــه انجــام رســیده اســت.
-1شــرکت  5نفــر از پیشکســوتان در مراســم صبحــگاه گــروه  22توپخانــه شــهرضا بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس و تجلیــل از آنــان بــا
اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه
 -2دیــدار بــا  15نفــر از پیشکســوتان و مســتمری بگیــران عضــو کانــون در منــزل
و تقدیــر از آنــان بــا اهــداء لــوح ســپاس و هدیــه نقــدی
 -3ســخنرانی رئیــس کانــون در محــل فرمانــداری شــهرضا بــه مناســبت هفتــه
دفــاع مقــدس و همچنیــن شــرکت ایشــان در شــورای ســالمندان فرمانــداری
 -4شــرکت در مراســم صبحــگاه مشــترک نیروهــای مســلح مســتقر در شهرســتان
شــهرضا بــه همــراه  26نفــر از پیشکســوتان بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس
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کانون بازنشستگان استان تهران (بومهن)
اهم فعالیتهای کانون بومهن

 -1بــه مناســبت هفتــم آذر بــا  7نفــر از پیشکســوتان نیــروی دریایــی در منــزل دیــدار و بــا اعطــاء لــوح
تقدیــر و کارت هدیــه از آنــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آمــد.
 -2در ســه ماهــه گذشــته بــا  76نفــر از پیشکســوتان ،جانبــازان و مســتمری بگیــران در منــزل دیــدار
نمــوده ،ضمــن تجلیــل و احوالپرســی ،هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -3اشــتغال زایــی تعــداد  5نفــر از فرزنــدان بازنشســتگان و  3نفــر از فرزنــدان مســتمریبگیران در
کارخانــه اجــاق ســازی بــا مدیریــت بازنشســته از اعضــای کانــون
 -4ثبت نام و پرداخت وام جعاله  30میلیونی به تعداد  62نفر
 -5پرداخت وام الغدیر به تعداد  18فقره و وام سابا به تعداد  4فقره

کانون بازنشستگان استان بوشهر (بوشهر)
دیدار و عیادت از بیمار

 -1مســئولین کانــون بوشــهر بــا همــکاری و مســاعدت ســابای اســتان در آبانمــاه ســالجاری بــا  14خانــواده معــزز پیشکســوتان عضــو کانــون در
منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن دلجویــی و رســیدگی بــه مشــکالت عنــوان شــده ،هدایایــی شــامل کارت هدیــه ،لــوح تقدیــر و بســته بهداشــتی
تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -2در مورخــه  1400/8/25مســئولین کانــون از یــک خانــم مســتمریبگیر بســتری در
بیمارســتان حضــرت قائــم (عــج) عیــادت نمــوده،
ضمــن احوالپرســی و پیگیــری رونــد درمــان مشــارالیه،
هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد بــود بــه ایشــان اعطــاء
گردیــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی (مشهد)
اهم فعالیتها

 -1نماینــدگان کانــون بازنشســتگان اســتان خراســان رضــوی از  24خانــواده پیشکســوت فــوت شــده براثــر کرونــا دیــدار نمــوده ،ضمــن ابــراز
همــدردی و راهنمایــی در خصــوص اقدامــات اداری ،بــا اهــداء کارت هدیــه و لــوح تســلیت از ایــن عزیــزان دلجویــی بــه عمــل آوردنــد.
 -2مســئولین کانــون بازنشســتگان اســتان خراســان رضــوی بــا هماهنگــی اداره کل ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــروی مســلح اســتان از مورخــه
 1400/7/25الــی  1400/9/1بــا  150نفــر از پیشکســوتان ،جانبــازان ،مســتمریبگیران و وظیفــه بگیــران عضــو کانــون دیــدار و بــا اعطــاء
هدایایــی از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -3در راســتای تدابیــر امیــر ریاســت محتــرم کانــون
بازنشســتگان آجــا مقــرر گردیــد بــرای کلیــه اعضــا کانــون
کــه فرزندانشــان مبــادرت بــه ازدواج مــی نماینــد یــک ســبد
گل بــه مزدوجیــن اهــداء گــردد ،لــذا از ابتــدای آبانمــاه
ســالجاری تعــداد 20مــورد ســبد گل توســط نماینــده کانــون
بــا حضــور در مجلــس و عــرض تبریــک رئیــس کانــون بــه
مزدوجیــن اهــداء گردیــد.
32

شماره  /198دی 1400

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

رویدادها

شایستگان

 -4در مورخــه  ، 1400/9/2مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان ســبزوار بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان در مراســم تشــییع جنــازه
ســرباز جانبــاز  70درصــد شــهید ســلیمان رضایــی یگانــه شــرکت نمودنــد و در پایــان مراســم بــا حضــور در منــزل شــهید از خانــواده ایشــان
دلجویــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی (بجنورد)
دیدار و سرکشی

رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان بجنــورد بــا هماهنگــی مدیــر کل محتــرم اداره تأمیــن
اجتماعــی نیروهــای مســلح اســتان خراســان شــمالی در مورخــه  1400/9/3بــا بازنشســته محتــرم
آقــای محمدعلــی شــیری در منــزل دیــدار و دلجویــی نمــوده و هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد بــود
بــه نامبــرده اعطــاء گردیــد.

تقدیر از فرزند پرتالش و موفق پیشکسوت

برابــر اعــام کانــون بازنشســتگان اســتان خراســان شــمالی ،خانــم فاطمــه ســاعدی فرزنــد ســروان
بازنشســته حســن ســاعدی ســاکن شهرســتان شــیروان موفــق بــه دریافــت مــدال طــای کشــوری
در پنجمیــن دوره المپیــاد ســواد رســانه ای ســال  1400گردیــده اســت.
نشــریه شایســتگان :موفقیــت و دســتیابی بــه چنیــن مــدال ارزشــمندی را بــه ایــن دانــش آمــوز
فرهیختــه و پرتــاش و خانــواده محترمشــان تبریــک عــرض مــی نمایــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی (بیرجند)
دیدار و سرکشی

 -1رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان خراســان جنوبــی بــه همــراه مدیــر
ارشــد خدمــات بازنشســتگی اســتان بــا رعایــت کامــل موازیــن بهداشــتی بــا
 31نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده و
بــا اهــداء لــوح ســپاس ،کارت هدیــه و شــیرینی از ایــن عزیــزان دلجویــی و
قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -2رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان خراســان جنوبــی بــه همــراه مدیــر
ارشــد و مدیــر امــور خدمــات رفاهــی اداره بازنشســتگی ن.م اســتان در
مورخــه  1400/8/17بــا  10نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد عضــو کانــون در
شــهرهای طبــس ،عشــق آبــاد و دیهــوک دیــدار نمــوده ،ضمــن دلجویــی و احوالپرســی از آنــان ،هدایایــی شــامل لــوح ســپاس ،کارت هدیــه
و شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردیــد.
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دیدار و فعالیتها

 -1رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان خــرم دره بــه اتفــاق آقــای مهنــدس رونقــی مدیــر کل محتــرم و آقــای محمــدی مســئول امــور
رفاهــی ســاتای اســتان زنجــان در مورخــه  1400/8/5بــا  4نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن تجلیــل و
رســیدگی بــه مشــکالت اداری و معیشــتی ایــن عزیــزان ،بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه و بســته بهداشــتی از زحمــات و ایثارگریهــای
آنــان قدردانــی گردیــد.
 -2رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان ابهــر بــه همــراه نماینــده اســتان در مجمــع کانــون و مدیــر کل محتــرم اداره بازنشســتگی اســتان
زنجــان جنــاب مهنــدس رونقــی بــا  4نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن تقدیــر و بررســی مشــکالت خدمات رســانی
و تخصیــص وام مرابحــه و قــرض الحســنه بــه 2
نفــر از ایــن عزیــزان ،هدایایــی نیــز بــه رســم
یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان زنجان (ابهر)
مراسم بزرگداشت

در مورخــه  1400/9/4مراســم بزرگداشــت چهلمیــن ســالگرد شــهادت شــهید ارتــش محمــد باقــر عســگری و نهمیــن یــادواره شــهدای منطقــه
شــناط ابهــر بــا شــرکت رئیــس کانون بازنشســتگان شهرســتان ابهر به همــراه جمعــی از پیشکســوتان و همچنین جانشــین و پرســنل تیپ 216
زرهــی شــهید غالمرضــا مخبــری زنجــان ،پرســنل ناجــا و ســپاه و جمــع کثیــری از اهالــی محتــرم منطقه و بــا حضور و ســخنرانی امیر ســرتیپ
پوردســتان رئیــس مرکــز مطالعــات راهبــردی ارتش برگزار گردید و در خاتمه مراســم لــوح تقدیری از طرف بازنشســتگان آجا و خانواده شــهدای
عالیقــدر تقدیــم امیــر
پوردســتان گردید.

کانون بازنشستگان استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)
دیدار

 -1از مورخــه  /7/20الــی  1400/8/5مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان زاهــدان در معیــت ریاســت محتــرم عقیدتــی سیاســی و
هیئــت همــراه و نماینــده ســاتای اســتان بــا  15نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از ایــن عزیــزان تجلیــل و
قدردانــی نمودنــد.
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-2رئیــس کانــون شهرســتان زاهــدان بــه همــراه نماینــده اداره تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح اســتان و همچنیــن پزشــک ســازمان
خدمــات درمانــی خانــم دکتــر ســندگل بــا  15نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر از تاریــخ  /8/28الــی  1400/9/6دیــدار نمــوده ،ضمــن تجلیــل
و بیــان نقطــه نظــرات ریاســت محتــرم کانــون آجــا و بررســی مشــکالت آنــان ،هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان سمنان (سمنان)
دیدار با فرماندهی آموزش پدافند هوایی و مدیر بیمه کوثر

-1رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان ســمنان بــه همــراه نماینــده اســتان در مجمــع کانــون
و جمعــی از پیشکســوتان در تاریــخ  1400/7/26بــا فرماندهــی محتــرم مرکــز آمــوزش پدافنــد
هوایــی ســمنان دیــدار نمودنــد در ایــن دیــدار دفترصــدور کارت ایثــار بازنشســتگان جهــت
ســهولت در تحویــل مــدارک و دسترســی بهتــر پیشکســوتان افتتــاح گردیــد کــه مــورد
اســتقبال آحــاد بازنشســتگان قرارگرفــت.
-2مدیــر کل محتــرم شــرکت بیمــه کوثــر اســتان ســمنان جنــاب آقــای باغانــی بــه همــراه
آقــای مدرســی پــور از مدیــران داخلــی بیمــه مذکــور در تاریــخ  1400/8/12در کانــون
بازنشســتگان ســمنان حضــور و در خصــوص مزایــا و اشــکاالت موجــود در طــرح بیمــه آرامــش
(بیمــه درمــان تکمیلــی ســال  )1400گفتگــو و تبــادل نظــر نمودنــد و در خاتمــه مقــرر گردیــد
در رابطــه بــا پرداحــت هزینــه داروهــای خارجــی بــه مشــمولین طــرح بــا مســئولین بیمــه
کوثــر در مرکــز مکاتبــه نماینــد.
-3در مورخــه  1400/8/23رئیــس کانــون بــه اتفــاق مدیــر کل محتــرم ســاتا اســتان و نماینــده
اســتان در مجمــع کانــون بــا  3نفــر از پیشکســوتان تحــت پوشــش در منــزل دیــدار نمــوده،
ضمــن دلجویــی و اســتماع مشــکالت آنــان ،بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایــن
عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آمــد.
-4رئیــس کانــون در معیــت امیــر ســرتیپ ســهرابی جانشــین بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان و رئیــس مــوزه دفــاع
مقــدس بــه همــراه نماینــده اســتان در مجمــع کانــون و صــدا و ســیمای مرکــز ســمنان از بازنشســته جانبــاز  30درصــد محمدرضــا خالصــی
کــه مــدت  95مــاه در جبهههــای نبــرد حضــور داشــته در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن دلجویــی و قدردانــی از زحمــات و ایثارگــری هــای
ایشــان ،هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان سمنان (شاهرود)
دیدار و سرکشی

در تاریــخ  1400/8/4مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان شــاهرود بــه
همــراه ریاســت محتــرم ســازمان خدمــات درمانــی اســتان بــا یــک نفــر از
پیشکســوتان عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده  ،ضمــن دلجویــی و اســتماع
مشــکالت مشــارالیه ،هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان فارس (شیراز)
بزرگداشت سالروز تاسیس عقیدتی سیاسی

بــه مناســبت بزرگداشــت ســالروز تاســیس ســازمان عقیدتــی سیاســی ن.م،
رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان فــارس بــه همــراه جمعــی از اعضــاء کانــون
در مورخــه  1400/8/12بــا حجــت االســام رضایــی هماهنــگ کننــده عقیدتــی
سیاســی آجــا در اســتان فــارس و کهکیلویــه و بویــر احمــد دیــدار نمودنــد در
ایــن دیــدار از پیشکســوتانی کــه قب ـ ً
ا در عقیدتــی خدمــت مــی نمودنــد ،بــا
اهــداء لــوح تقدیــر و هدیــه قدردانــی بــه عمــل آمــد.

شایستگان

-1خانــم طاهــره صحراگــرد همســر ســروان متوفــی حســن صحراگــرد
(نهاجــا) اخیــرا در مســابقات دو و میدانــی رشــته هــای دو  400متــر و
 1500متــر و  5000متــر قهرمانــی پیشکســوتان کشــور در رده ســنی
 64 – 60ســال شــرکت نمــوده و موفــق بــه کســب رتبــه دوم در هــر ســه
رشــته یــاد شــده گردیــده اســت.
-2آقــای مهــدی شــعبانی فرزنــد ســتوانیکم بازنشســته نزاجــا محمــد
شــعبانی کــه هــم اکنــون در دانشــگاه تهــران مشــغول بــه تحصیــل
میباشــد بــه اســتناد حکــم دانشــگاه تهــران بــه عنــوان نخبــه شــناخته
شــده و پــروژه برتــر در رشــته مهندســی پزشــکی را کســب نمــوده اســت.
نشــریه شایســتگان  :دســت یابــی بــه ایــن توفیقــات ارزشــمند را بــه
نامبــردگان ســخت کــوش و پرتــاش و خانــواده هــای گرانقدرشــان تبریــک گفتــه ،ســامتی ،ســربلندی و بهــروزی آنــان را از درگاه خداونــد
منــان آرزومندیــم.

دیدار با مسئولین شهرستان

مســئولین کانــون بازنشســتگان اســتان فــارس بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان و خانــواده
معظــم شــهدا بــه منظــور پیگیــری مشــکالت بازنشســتگان و پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس
و خانــواده محترمشــان از جملــه معیشــت و بیــکاری فرزنــدان و تأمیــن مســکن جهــت فاقدیــن
مســکن در مورخــه  1400/8/6بــا اســتاندار محتــرم اســتان فــارس جنــاب آقــای ایمانیــه در
محــل اداره کل حفــظ آثــار و ارزشــهای دفــاع مقــدس دیــدار و گفتگــو نمودنــد.
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کانون بازنشستگان استان فارس (فسا)
تقدیر از ایثارگران

در مراســمی کــه جهــت تجلیــل از جانبــازان و ایثارگــران هشــت ســال دفــاع مقــدس در مصــای نمــاز جمعــه شهرســتان فســا برگــزار
شــد از  5نفــر از پرســنل بازنشســته ایثارگــر و جانبــاز ارتــش بــا اهــداء لــوح تقدیــر قدردانــی بــه عمــل آمــد ،همچنیــن مســئولین کانــون
شهرســتان فســا بــا  6نفــر پیشکســوت عضــو کانــون در منــزل دیــدار و از زحمــات و ایثارگــری آنــان در دوران جنــگ تحمیلــی تجلیــل و
قدردانــی نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان قزوین (قزوین)
مراسم سالروز آزادسازی سوسنگرد

در مورخــه  1400/8/6مراســمی تحــت عنــوان همایــش بصیرتــی بــا موضــوع حماســه سوســنگرد در ســالن آمفــی تأتــر دانشــگاه آزاد اســامی
قزویــن بــا محوریــت بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان بــا همــکاری و مشــارکت ارگانهــا و کانــون بازنشســتگان قزویــن
بشــرح برنامــه هــای ذیــل برگــزار گردیــد:
-1سخنرانی یکی از فرماندهان پیشکسوت آجا امیر سرتیپ دوم بازنشسته محمد رضایی
 -2تقدیــر از پیشکســوتان آجــا کــه
در دانشــگاهها در رابطــه بــا دفــاع
مقــدس تدریــس مــی کردنــد بــا
اهــداء لــوح و هدیــه
 -3تجلیــل از  2نفــر پیشکســوت
آجــا بــا مشــارکت کانــون قزویــن
بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدیــه

کانون بازنشستگان استان کرمانشاه (کرمانشاه)
اهم فعالیتها

برابر اعالم کانون بازنشستگان استان کرمانشاه  ،اقدامات مشروحه ذیل در مهر و آبانماه سالجاری به انجام رسیده است:
 -1تجلیل و تقدیر از  38نفر از پیشکسوتان عضو کانون با اعطاء لوح تقدیر  ،کارت هدیه و شیرینی
-2کمک و مساعدت به  14نفر از معسرین و نیازمندان
 -3معرفی  27نفر به دفتر ارتباط مردمی جهت دریافت وام و پرداخت وام به  11نفر از آنان
 -4پرداخت وام های  10و  20میلیونی سابا به  53نفر
 -5ثبــت نــام وام اعضــای جدیــد صنــدوق الغدیــر بــه تعــداد  130نفــر و پرداخــت وام بــه  164نفــر از اعضــاء قدیــم صنــدوق مذکــور در مهــر
شماره  /198دی 1400
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مــاه ســال جــاری
 -6تجلیــل و تقدیــر از فرزنــد بازنشســته بــه علــت کســب رتبــه عالــی در کنکــور سراســری ســال  1400بصــورت همزمــان در گــروه آزمــون
تجربــی و زبانهــای خارجــه بــا اهــداء لــوح تقدیــر و پــاداش نقــدی
 -7تهیه و واگذاری مقدار  2تن برنج با قیمت مصوب تنظیم بازار به بازنشستگان متقاضی در مورخه 1400 /8/12
 -8تجلیــل و قدردانــی از  40نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد بــه مناســبت آزادی سوســنگرد بــا اهــداء لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و بــا صــرف
شــیرینی و میــوه

کانون بازنشستگان استان گیالن (رشت)
دیدار با پیشکسوتان

-1در تاریــخ  ،1400/8/9جلســه دیــدار صمیمانــه امیــر فرماندهــی محتــرم آمــوزش تخصصهــای دریایــی نداجــا رشــت دریــادار دوم مهــدی
شــعبانزاده بــا جمعــی از نماینــدگان پیشکســوتان نداجــا ،نزاجــا ،نهاجــا و پدافنــد هوایــی اســتان گیــان در دفتــر کانــون بازنشســتگان برگــزار
و مشــکالت ،نیازمندیهــا و درخواســتها
مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت
کــه در خاتمــه مقــرر گردیــد اینگونــه
جلســات بــا نفــرات بیشــتر و در هــر
فصــل در آمفــی تاتــر پایــگاه مذکــور
برگــزار و از نقطــه نظــرات یکدیگــر
بهرهمنــد و مشــکالت غیــر قابــل حــل
در اســتان بــه سلســله مراتــب فرماندهــی منعکــس گــردد.
-2در راســتای تعامــل بســیار خــوب و ســازنده بیــن کانــون اســتان گیــان و مســئولین ســاتای
اســتان و بــه منظــور تجلیــل و قدردانــی از پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس و ســالمند بــاالی 80
ســال  ،دیــدار و سرکشــی از  94نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر در منــزل صــورت پذیرفــت و هدایایــی
نیــز بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان گیالن (بندرانزلی)
دیدارها

-1مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان بندرانزلــی در آبانمــاه ســالجاری از  35نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر عضــو کانــون در منــزل
دیــدار نمــوده و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و شــیرینی از زحمــات و ایثارگریهایشــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
-2رئیــس کانــون بازنشســتگان بــه اتفــاق مدیــر ارشــد ســابا اســتان و هیئــت همــراه در تاریــخ  1400/8/18بــا  9نفــر پیشکســوت گرفتــار
بیماریهــای صعــب العــاج دیــدار نمــوده ،ضمــن عیــادت و دلجویــی و پیگیــری رونــد درمــان و رســیدگی بــه مشــکالت آنــان ،هدایایــی شــامل
لــوح تقدیــر ،حوالــه بانکــی و شــیرینی تقدیــم حضورتــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان گلستان (گرگان)
اقدامات انجام شده

مســئولین کانــون بازنشســتگان اســتان گلســتان در آبانمــاه ســالجاری از جمعــی از پیشکســوتان ارجمنــد دوران دفــاع مقــدس ســاکن
شهرســتانهای گــرگان ،گنبــد و علــی آبــاد دیــدار نمــوده ،ضمــن تجلیــل و دلجویــی ،هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تقدیــم
حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان گلستان (گنبد کاووس)
گرامیداشت هفته وحدت

بــه مناســبت هفتــه وحــدت و میــاد بــا ســعادت پیامبــر اکــرم (ص) برنامــه کوه
پیمایــی در ارتفاعــات چهــل چــای روســتای چمانــی شهرســتان مینودشــت بــا
شــرکت جمعــی از پیشکســوتان تحــت پوشــش بــا هماهنگــی کانــون اســتان
اجــرا گردیــد و در خاتمــه بــا پذیرایــی و انجــام مراســم فرهنگــی و ورزشــی از
شــرکت کننــدگان قدردانــی بــه عمــل آمــد.
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کانون بازنشستگان استان لرستان (خرم آباد)
دیدار با پیشکسوتان

بــه مناســبت هفتــه وحــدت و میــاد بــا ســعادت پیامبــر اکــرم (ص)  ،مســئولین کانــون
بازنشســتگان شهرســتان بروجــرد بــا رعایــت کامــل دســتورالعملهای بهداشــتی بــا  18خانــواده
پیشکســوت ،مســتمری بگیــر و وظیفــه بگیــر عضــو کانــون بروجــرد در منــزل دیــدار نمــوده،
ضمــن دلجویــی و اســتماع مشــکالت ،هدایایــی
شــامل لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و بســته بهداشــتی
تقدیــم حضورشــان گردیــد.

معاونت نیروی انسانی نهاجا (دایره امور بازنشستگان)
دیدار و مالقات با اعضاء وابسته

بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و در راســتای حفــظ عــزت و کرامــت و ارج نهــادن بــه
خدمــات شایســته اعضــاء وابســته (جمعــی نهاجــا) و بــا حضــور ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان
آجــا اســتان همــدان ،در مراســمی از  27نفــر از پیشکســوتان بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه
تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان مازندران
دیدار با پیشکسوتان

اهم فعالیتهای کانون بازنشستگان استان مازندران به مناسبت هفته وحدت بشرح ذیل به انجام رسیده است:
 -1رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان مازنــدران بــا هماهنگــی اداره بازنشســتگی نیروهــای مســلح اســتان بــا  14نفــر از پیشکســوتان و
مســتمری بگیــران عضــو کانــون ســاکن شهرســتان ســاری در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و تجلیــل از آنــان ،هدایــای تهیــه
شــده تقدیــم حضورشــان گردیــد.
-2دیــدار بــا  7نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون ســاکن شهرســتان قائمشــهر توســط مســئولین کانــون شهرســتان مذکــور و قدردانــی از
آنهــا بــا اهــداء هدایــا
-3سرکشی و دیدار با  6نفر از بازنشستگان تحت پوشش شهرستان بابلسر و تجلیل از این عزیزان با اعطا هدیه
 -4دیدار با  6نفر از پیشکسوتان و مستمری بگیران تحت پوشش کانون شهرستان بابل و تجلیل از آنان با اعطاء هدیه
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رویدادها

شایستگان

 -5دیــدار بــا  8نفــر از پیشکســوتان و مســتمری بگیــران عضــو کانــون شهرســتان آمــل و تقدیــر از آنــان بــا اهــداء هدایایــی بــه رســم یــاد
بــود بــه ایــن عزیــزان

کانون بازنشستگان استان هرمزگان (بندرعباس)
اهم فعالیتها

-1رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان بندرعبــاس بــه همــراه مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان در مورخــه  1400/9/1بــا  4نفــر از
پیشکســوتان ارجمنــد عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و بررســی مشــکالت عنــوان شــده آنــان ،هدایایــی شــامل لــوح
تقدیــر ،کارت هدیــه و بســته بهداشــتی تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -2بــه مناســبت بزرگداشــت روز هفتــم آذر روز نیــروی دریایــی آجــا و ارج نهــادن بــه خدمــات و ایثارگــری هــای پیشکســوتان نداجــا مراســمی
در مورخــه  1400/9/4بــا حضــور فرماندهــی محتــرم قــرارگاه نــاوگان جنــوب امیــر دریــادار دوم آریــا شــفقت رودســری و فرماندهــی محتــرم
منطقــه یکــم نداجــا امیــر دریــادار دوم رضــا قربانــی و هیئــت همــراه ،رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان هرمــزگان و جمعــی از پیشکســوتان
دوران جنــگ تحمیلــی در ســالن آمفــی تاتــر کوثــر منطقــه یکــم برگــزار گردیــد و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و هدایــا از کهنــه ســربازان حاضــر
در ســالن تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.
 -3بــه مناســبت گرامیداشــت روز هفتــم آذر دو نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر بنامهــای مرتضــی پــور رســتمی از پرســنل جمعــی ناوشــکن
همیشــه جاویــد ســهند و کارمنــد علــی کوهســتانی از بازنشســتگان وزارت دفــاع ،طــی برنامــه رکابزنــی حماســی بــا دوچرخــه از کویــر کرمــان
بــه مقصــد خلیــج فــارس و دریــای عمــان و بنــدر چابهــار در مورخــه  1400/8/27وارد بندرعبــاس شــدند و مــورد اســتقبال مســئولین کانــون
و مقامــات منطقــه یکــم نداجــا قــرار گرفتنــد و پــس از دو روز اســتراحت عــازم بنــدر چهابهــار شــدند.
 -4در مورخــه  1400/8/24یــک روز پــس از واقعــه زمیــن لــرزه منطقــه هرمــزگان ،رئیــس کانــون بازنشســتگان بندرعبــاس بــه همــراه مدیــر
کل محتــرم ســاتا و مدیــر بیمــه کوثــر اســتان از منطقــه زلزلــه زده شهرســتان فیــن بازدیــد و از خانــواده هــای بازنشســتگان آســیب دیــده در
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محــل دلجویــی نمــوده و تیــم تأمین خســارت
بیمــه کوثــر در محــل تشــکیل و پرونــده هــای
مــورد نظــر تکمیــل و جهــت جبــران خســارت
بــه مبــادی ذیربــط ارجــاع گردیــد.

کانون بازنشستگان استان همدان
دیدار

بــه مناســبت هفتــه وحــدت رئیــس
کانــون همــدان بــه همــراه مدیــر کل
محتــرم اداره بازنشســتگی اســتان جنــاب
آقــای شــمس بــا  10نفــر از پیشکســوتان
عضــو کانــون ســاکن شــهرهای همــدان و
مالیــر دیــدار نمــوده و بــا اعطــاء هدایایــی
از آنــان تجلیــل و قدردانــی گردیــد.

کانون بازنشستگان استان یزد
دیدار با پیشکسوتان

بــه مناســبت هفتــه بســیج پیشکســوتان ،رئیــس کانــون بازنشســتگان
شهرســتان یــزد بــه همــراه ریاســت محتــرم اداره بازنشســتگی و رئیــس
ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان در مورخــه
 1400/9/1بــا جمعــی از پیشکســوتان گرانقــدر عضــو کانــون دیــدار
نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و تجلیــل  ،هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد بــود
تقدیــم حضورشــان گردیــد.
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طرز تهیه کباب
تابه ای

کبــاب تابــه ای نوعــی کبــاب خانگــی محبــوب و بســیار پرطرفــدار ایرانــی اســت کــه از
آشــپزخانه هــای منــازل وارد منــوی رســتوران هــای بــزرگ شــده اســت .کبــاب تابــه ای از
غذاهــای خوشــمزه ای محســوب مــی شــود کــه عــاوه بــر اینکــه مــی توانیــم از آن بــه عنــوان
یــک غــذای ســاده بــرای شــام یــا ناهــار اســتفاده کنیــم ،مــی توانیــم از کبــاب تابــه ای بــه
عنــوان یــک غــذای مجلســی و دوســت داشــتنی نیــز اســتفاده کنیــم .ایــن غــذای خوشــمزه را
بــه ســلیقه خــود مــی توانیــم بــدون آب و بــه صــورت ســرخ شــده درســت کنیــم ،یــا اینکــه در
صــورت تمایــل آنــرا بــه صــورت آبــدار درســت کنیــم.
مــی توانیــد ایــن مرحلــه را حــذف کنیــد.

مرحله سوم

مواد الزم برای  ۴نفر
گوشت چرخ کرده  ۵۰۰گرم
 ۲عدد بزرگ
پیاز
 ۴عدد متوسط
گوجه فرنگی
رب گوجه فرنگی  ۲قاشق غذاخوری
 ۲عدد متوسط
سیب زمینی
 ۱قاشق غذاخوری
آبلیمو
زعفران دم کرده  ۱قاشق غذاخوری
نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی
روغن و زردچوبه به اندازه کافی

مرحله اول

ابتــدا پیازهــا را پوســت گرفتــه و می شــوییم
ســپس بــا دندانــه متوســط رنــده  ،رنــده مــی
کنیــم و در یــک کاســه بــزرگ و جــادار مــی
ریزیــم .در ادامــه گوشــت چــرخ کــرده را بــه
کاســه حــاوی پیــاز اضافــه کــرده و مقــداری
نمــک ،فلفــل ســیاه و زردچوبــه بــه مخلــوط
گوشــت و پیــاز اضافــه مــی کنیــم.

مرحله دوم

مــواد را خــوب مخلــوط مــی کنیــم تــا
کامــا یکدســت شــوند ســپس ماننــد کبــاب
کوبیــده چنــد دقیقــه مــواد را ورز میدهیــم
تــا منســجم شــوند .اگــر فرصــت کافــی دارید
بگذاریــد مایــه کبــاب حــدود یــک ســاعت در
یخچــال بمانــد تــا در پایــان کبــاب بهتــری
داشــته باشــید ،البتــه اگــر فرصــت نداریــد

پــس از اینکــه مایــه کبــاب را از یخچــال خــارج کردیــم یــک تابــه مناســب روی حــرارت قــرار
میدهیــم و بــا کمــی روغــن انــرا چــرب مــی کنیــم .در ادامــه مایــه کبــاب را کــف تابــه میریزیــم
و آنــرا صــاف مــی کنیــم بــه صورتــی کــه قظــر کبــاب در تمــام قســمت هــای تابــه یکســان باشــد.

مرحله چهارم

پــس از اینکــه کبــاب خــودش را گرفــت آنــرا بــه صــورت دلخــواه بــرش مــی زنیــم بــرای زیبایــی
بیشــتری مــی توانیــد ماننــد کبــاب کوبیــده بــه صــورت طولــی کبــاب را بــرش بزنیــد) ســپس
کبــاب را بــر مــی گردانیــم تــا ســمت دیگــر کبــاب نیــز پختــه شــود.

مرحله پنجم

در ایــن مرحلــه تقریبــا پخــت کبــاب بــه پایــان مــی رســد و بایــد ســس کبــاب را امــاده کنیــم.
بــرای ایــن منظــور رب گوجــه فرنگــی را در یــک تابــه جداگانــه خــوب تفــت مــی دهیــم تــا کامــا
ســرخ شــود .ایــن کار باعــث مــی شــود ســس خوشــرنگ تــر و خوشــمزه تــری داشــته باشــیم.

مرحله ششم

البتــه بایــد مراقــب باشــید کــه رب گوجــه فرنگــی را نســوزانید زیــرا ســس کبــاب را بدمــزه و
کمــی تلــخ مــی کنــد .پــس از اینکــه ســس گوجــه فرنگــی را خــوب تفــت دادیــم نصــف فنجــان
آب بــه همــراه زعفــران دم کــرده  ،کمــی آبلیمــو و فلفــل ســیاه آن اضافــه مــی کنیــم و کمــی
مخلــوط مــی کنیــم تــا مــواد ســس یکدســت شــوند.

مرحله هفتم

پــس از اینکــه دو طــرف کبــاب ســرخ شــد ســس را بــه تابــه حــاوی کبــاب اضافــه مــی کنیــم و
درب تابــه را مــی گذاریــم تــا ســس بــه خــورد کبــاب بــرود .در همیــن مرحلــه گوجــه فرنگیهــا
را از وســط نصــف کــرده و کنــار تابــه مــی چینیــم تــا زمــان امــاده شــدن کبــاب گوجــه فرنگیهــا
نیــز بپزنــد.

مرحله هشتم

اســتفاده از ســیب زمینــی ســرخ کــرده در کنــار کبــاب تابــه ای اختیــاری اســت .در صورتــی کــه
تمایــل ســیب زمینــی هــا پوســت گرفتــه و بــه صــورت خاللــی خــرد کنیــد ســپس در روغــن
ســرخ کنیــد .در آخــر پــس از اینکــه کبــاب آمــاده شــد آنــرا در ظــرف مــورد نظرمــان مــی کشــیم
و بــا گوجــه فرنگــی هــا و ســیب زمینــی ســرخ کــرده تزییــن مــی کنیــم.
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مرغ
شکم پر

مــرغ شــکم پــر یکــی از غذاهــای مجلســی و بســیار
خوشــمزه ایرانــی اســت کــه بــا مــواد متنوعــی پختــه
میشــود .ایــن غــذای خوشــمزه تقریبــا در تمام شــهرهای
کشــور بــا یــک روش یکســان تهیــه مــی شــود ،البتــه مــواد
داخــل شــکم مــرغ و طعــم دهنــده آن متفــاوت هســتند.

مواد الزم برای  ۴نفر

هنر و سرگرمی

مرغ متوسط
 ۱عدد
سبزیجات معطر
 ۲۰۰گرم
پیاز
 ۲عدد متوسط
مغز گردو
نصف لیوان
سیر
 ۳حبه
رب گوجه فرنگی
 ۱قاشق غذاخوری
رب انار
 ۵قاشق غذاخوری
کشمش
 ۲قاشق غذاخوری
زرشک
 ۲قاشق غذاخوری
زعفران دم کرده
 ۱قاشق غذاخوری
آب لیمو ترش
 ۱قاشق غذاخوری
نصف قاشق چایخوری دارچین
نمک و فلفل سیاه
به مقداری کافی
روغن و زردچوبه
به مقدار کافی
مرحله اول
ابتــدا پیــاز هــا را بــه صــورت نگینــی یــا خاللــی خــرد مــی کنیــم ،ســپس بــه همــراه مقــداری روغــن در یــک تابــه مناســب تفــت
مــی دهیــم تــا زمانــی کــه پیازهــا ســبک و طالیــی شــوند .در ادامــه مقــداری زردچوبــه و فلفــل ســیاه بــه پیــاز هــا اضافــه مــی
کنیــم.
مرحله دوم
در ایــن مرحلــه ســبزیجات معطــر کــه ترکیبــی از جعفــری ،گشــنیز ،شــنبلیله و پونــه هســتند را بــه صــورت ســاطوری خــرد کــرده
و بــه تابــه اضافــه مــی کنیــم .حــرارت زیــر تابــه بایــد کامــا مالیــم باشــد ،تفــت دادن را تــا جایــی ادامــه مــی دهیــم کــه آب
ســبزیجات تبخیــر شــود و رنــگ شــان تغییــر کنــد.
مرحله سوم
پــس از تغییــر رنــگ ســبزیجات ،گردوهــا را خــرد مــی کنیــم و بــه همــراه کشــمش ،زرشــک ۲ ،عــدد ســیر خــرد شــده و زعفــران
دم کــرده بــه تابــه اضافــه مــی کنیــم و چنــد دقیقــه دیگــر مــواد را تفــت مــی دهیــم تــا بــه صــورت یکدســت بــا هــم ترکیــب
شــوند.
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مرحله چهارم
پــس از ترکیــب شــدن مــواد ،رب گوجــه فرنگــی را بــه همــراه رب انــار و آب لیمــو تــرش اضافــه مــی کنیــم .در ایــن مرحلــه مــی توانیــم
مــواد طعــم دهنــده مــورد ســلیقه خــود مثــل آلــو بخــارا را نیــز بــه مــواد اضافــه مــی کنیــم .پــس از  ۵دقیقــه تفــت دادن تابــه را از روی
حــرارت بــر مــی داریــم.
مرحله پنجم
حــاال بــه ســراغ مــرغ مــی رویــم و پــس از شستشــو و تمیــز کــردن مــرغ ،بایــد آنــرا طعــم دار کنیــم .توجــه داشــته باشــید کــه هنــگام
تمیــز کــردن مــرغ ،بــه هیــچ وجــه پوســت آنــرا جــدا نکنیــد .حــاال در یــک کاســه کوچــک ســیر باقیمانــده را رنــده مــی کنیــم.
مرحله ششم
ســپس مقــداری نمــک ،فلفــل ســیاه ،دارچیــن و هــر ادویــه دیگــری کــه دوســت داریــم را بــه ســیر اضافــه مــی کنیــم و بــا هــم بــه
خوبــی ترکیــب مــی کنیــم .حــاال ترکیــب ایــن مــواد را روی تمامــی قســمت هــای داخلــی و خارجــی بــدن مــرغ ماســاژ مــی دهیــم تــا
بــه خوبــی طعــم بگیــرد.
مرحله هفتم
پــس از اینکــه کار طعــم دهــی بــه مــرغ بــه پایــان رســید مخلــوط مــواد تفــت داده شــده را داخــل شــکم مــرغ قــرار مــی دهیــم ،ســپس
مــرغ را داخــل یــک فویــل آلومینیومــی ضخیــم مــی پیچیــم بــه صورتــی کــه مــواد از بــدن مــرغ خــارج نشــود و فویــل هــم ســوراخ نشــود.
مرحله هشتم
حــاال مــرغ را داخــل ذغــال ســرخ قــرار مــی دهیــم و روی آنــرا نیــز بــا ذغــال مــی پوشــانیم تــا بــا چربــی بــدن خــودش ســرخ شــود.
حــدود  ۴۰دقیقــه زمــان نیــاز اســت تــا مــرغ بــه طــور کامــل پختــه شــود .در صــورت تمایــل مــی توانیــد مــرغ شــکم پــر را در فــر هــم
درســت کنیــد.
مرحله نهم
بــرای پختــن مــرغ شــکم پــر در فــر ،بایــد داخــل یــک ظــرف مناســب مقــداری هویــج ،ســیب زمینــی و پیــاز را بــه صــورت درشــت
خــرد کنیــد ،ســپس مــرغ را روی ســبزیجات قــرار دهیــد و نصــف اســتکان آب هــم داخــل ظــرف بریزیــد .ظــرف را بــه مــدت  ۲:۳۰تــا
 ۴ســاعت در فــر بــا حــرارت  ۱۸۰درجــه ســانتیگراد قــرار دهیــد تــا مــرغ بــه طــور کامــل بپــزد.
مرحله دهم
اگــر تمایــل داریــد مــرغ را بــا فویــل در فــر درســت کنیــد کافیســت بــه روش ذغالــی مــرغ را داخــل فویــل بپیچیــد ،ســپس فــر را بــا
درجــه  ۲۲۰درجــه ســانتیگراد روشــن کنیــد ،حــدودا یــک ســاعت بعــد مــرغ را از فویــل خــارج کــرده و روی آن مخلــوط کــره و زعفــران
بزنیــد تــا مــرغ خشــک نشــود.
مرحله یازدهم
بــرای پختــن مــرغ شــکم پــر در قابلمــه یــا دیــگ هــم ماننــد قــرار دادن در فــر مقــداری ســبزیجات مثــل هویــج ،ســیب زمینــی و پیــاز
را بــه صــورت درشــت خــرد کــرده و کــف قابلمــه بریزیــد ،ســپس نصــف اســتکان آب بریزیــد و مــرغ را روی ســبزیجات قــرار دهیــد.
مرحله دوازدهم
درب قابلمــه را ببندیــد تــا مــرغ بــا حــرارت بخــار آب بپــزد .زمــان پخــت مــرغ بــا ایــن روش حــدود  ۲ســاعت اســت .بــرای لذیذتــر شــدن
مــرغ شــکم پــر حتمــا مقــداری کــره ذوب شــده و زعفــران دم کــرده را مخلــوط کنیــد و روی گوشــت مــرغ بمالیــد تــا هــم مــرغ رنــگ
بگیــرد هــم لذیذتــر شــود.
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ترشی پیاز
پیازهــای قرمــز در ترهبــار و میــوه فروشــیها زیــاد شــده و میتوانیــد
بــا انتخــاب پیازهــای ریــز آن ترشــی خوشــمزهای در کل فصــل از آنهــا
داشــته باشــید.
ترشــی پیــاز قرمــز یــا بنفــش بــه روشهــای مختلفــی تهیــه میشــود و
شــما میتوانیــد بــا انتخــاب ادویههــای مختلــف و یکــی از روشهایــی
کــه بیشــتر میپســندید بــه طعــم ترشــی مــورد عالقــه خــود برســید.

مواد الزم برای تهیه ترشی پیاز قرمز

هنر و سرگرمی

پیاز قرمز ریز ۱ :کیلوگرم
سیر ۳۰۰ :گرم
نعناع خشک ۲ :قاشق غذاخوری
نمک ۱ :قاشق غذاخوری
سرکه سفید ۱ :لیتر

طرز تهیه و دستور پخت ترشی پیاز قرمز
 .۱پیازهــای قرمــز و ریــز را پوســت بگیریــد .بــرای
درســت کــردن ترشــی پیــاز درســته و ســالم ،پیازهــا

را ماننــد عالمــت بعــاوه قــاچ بزنیــد بــه طــوری کــه داخــل پیازهــا کمــی
بــاز شــود .مراقــب باشــید ســطح قــاچ زدن خیلــی عمیــق نباشــد تــا پیــاز
درســته بمانــد و جــدا نشــود .مــی توانیــد پیازهــا را خاللــی هــم کنیــد.
 .۲ســیر را پوســت بگیریــد و بــه صــورت خاللــی خــرد کنیــد .ســیرها را
میتوانیــد بــا انــدازه درشــت رنــده کنیــد.
 .۳در ظرفــی کــه بــرای پیــاز ترشــی انتخــاب کردهایــد بــه انــدازهای پیــاز
بریزیــد کــه یــک الیــه پیــاز کــف ظــرف را بپوشــاند .ســپس روی پیــاز
مقــداری ســیر بریزیــد و در ادامــه مقــداری نعنــاع خشــک ریختــه و کمــی
هــم نمــک بپاشــید .همچنیــن میتوانیــد ســیر را بــا نعنــاع مخلــوط
کنیــد و ســپس روی پیــاز بریزیــد.
 .۴ایــن مرحلــه را تــا جایــی ادامــه دهیــد کــه تمــام ظــرف ترشــی بــه
صــورت الیــه الیــه بــا مــواد پــر شــود.
 .۵زمانــی کــه ظــرف از مــواد پــر شــد ،کــف ظــرف را چنــد مرتبــه بــه
آرامــی روی پارچــه بکوبیــد تــا مــواد پیــاز ترشــی متراکــم شــوند.
 .۶ســرکه ســفید را داخــل ظــرف پیــاز ترشــی بریزیــد تــا جایــی کــه
ســطح ترشــی را کامــا بگیــرد .درب ظــرف را محکــم ببندیــد تــا هــوا
نکشــد.
 .۷بــرای اینکــه پیــاز ترشــی رنــگ خوبــی داشــته باشــه ،نبایــد نوربــه آن
بتابــد .بــه همیــن دلیــل ظــرف پیــاز ترشــی را داخــل پالســتیک ســیاه
قــرار دهیــد و بــه مــدت  ۴روز در جــای گــرم نگــه داری کنیــد .بعــد از
گذشــت  ۴روز پیــاز ترشــی رو در جایــی خنــک نگهــداری کنیــد .پــس از
 ۸روز ترشــی پیــاز قرمــز آمــاده اســت.
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طرز تهیه تهچین بادمجان
مقــداری روغــن اضافــه مــی کنیــم .در
ادامــه پیــاز را بــه صــورت ریــز خــرد
مــی کنیــم و چنــد دقیقــه تفــت مــی
دهیــم تــا پیــاز ســبک و شیشــه ای
شــود.
مرحله سوم

مواد الزم برای  ۴نفر
 ۴پیمانه
برنج
زرده تخم مرغ  ۳عدد
بادمجان  ۴عدد
 ۱عدد بزرگ
پیاز
زعفران دم کرده  ۳قاشق غذاخوری
ماست  ۱لیوان
سینه مرغ آبپز (اختیاری)  ۱عدد
نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی
زردچوبه و روغن به مقدار کافی
مرحله اول
ابتــدا بادمجــان هــا را پوســت مــی گیریم ،ســپس
بــه صــورت حلقــه ای خــرد مــی کنیــم .در ادامــه
مقــداری نمــک روی بادمجــان هــا مــی پاشــیم و
اجــازه مــی دهیــم بــه همیــن صــورت بــه مــدت
 ۳۰دقیقــه اســتراحت کننــد.
مرحله دوم
در صــورت اســتفاده از مــرغ انــرا بــه صــورت
ریــش ریــش خــرد مــی کنیــم ،ســپس یــک
تابــه مناســب روی حــرارت قــرار مــی دهیــم و

در ایــن مرحلــه مقــداری نمــک ،فلفــل
ســیاه و زردچوبــه بــه پیــاز اضافــه مــی
کنیــم و کمــی تفــت مــی دهیــم تــا
پیــاز و ادویــه هــا یکدســت شــوند،
ســپس  ۱قاشــق غذاخــوری زعفــران
دم کــرده را بــه همــراه مــرغ ریــش
ریــش اضافــه مــی کنیــم و چنــد
دقیقــه تفــت مــی دهیــم تــا یکدســت
شــوند.
مرحله چهارم
در ایــن مرحلــه بادمجــان هــا را
آبکشــی مــی کنیــم ،ســپس بــا یــک
دســتمال تمیــز خشــک مــی کنیــم .در
ادامــه بادمجــان را ســرخ مــی کنیــم و
کنــار مــی گذاریــم .حــاال یــک قابلمــه
مناســب را تــا نیمــه آب پــر مــی کنیــم
و روی حــرارت زیــاد قــرار مــی دهیــم
تــا آب جــوش بیایــد.
مرحله پنجم
پــس از اینکــه آب جــوش امــد برنــج
خیســانده شــده را بــه همــراه  ۱قاشــق
چایخــوری نمــک و  ۱قاشــق غذاخوری
روغــن مایــع بــه آب جــوش اضافــه
مــی کنیــم .پــس از گذشــت  ۷تــا ۱۰
دقیقــه کــه پخــت اولیــه برنــج انجــام

شــد ،برنــج را آبکشــی مــی کنیــم.
مرحله ششم
در ایــن مرحلــه زرده تخــم مــرغ را بــه
همــراه ماســت ،زعفــران دم کــرده و ۴
قاشــق غذاخــوری روغــن مایــع بــا هــم
ترکیــب مــی کنیــم تــا کامــا یکدســت
شــوند ،ســپس برنــج آبکــش شــده را
بــه مخلــوط تخــم مــرغ اضافــه مــی
کنیــم و بــه خوبــی ترکیــب مــی کنیــم
تــا یکدســت شــوند.
مرحله هفتم
حــاال نصــف مخلــوط برنــج را کــف
یــک قابلمــه نچســب مــی ریزیــم و
بــا پشــت قاشــق بــه خوبــی فشــرده
مــی کنیــم ،ســپس مخلــوط مــرغ و
بادمجــان را بــه همــراه کمــی زرشــک
روی برنــج مــی ریزیــم .در ادامــه برنــج
باقیمانــده را روی مــواد مــی ریزیــم و
فشــرده مــی کنیــم.
مرحله هشتم
حــاال درب قابلمــه را مــی گذاریــم و
اجــازه مــی دهیــم بــا حــرارت بســیار
مالیــم دم بکشــد .بــرای اینکــه تــه
چیــن نســوزد حتمــا زیــر قابلمه شــعله
پخــش کــن قــرار مــی دهیــم .حــدود
 ۴۵دقیقــه تــا یــک ســاعت بــرای دم
کشــدن تــه چیــن نیــاز اســت.
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ستوانسوم بازنشسته عزیز اهلل چوپانی

افقی:
-1فــن اداره جنــگ و رهبــری عملیــات ســوق الجیشــی – محــدث و عالــم بــزرگ و پدیدآورنــده مفاتیــح الجنــان بــه عربــی و بــا ترجمــه الهــی قمشــه
ای  -2 – 1319 – 1254زاویــه ای کــه از جمــع جبــری زاویــه تــراز و تصحیــح تکمیلــی و زاویــه درجــه بدســت مــی آیــد – گیاهــی از تیــره گندمیــان
کــه دارای ســنبله بــوده و بــه آن جــو دره هــم گوینــد – تشــخیص عیــب یابــی موتــور خــودرو و بــا ایــن دســتگاه  -3هتــل کنــار دریــا – رحــم
کننــدگان – قبلــه اول مســلمین جهــان بــود – مخفــف راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران  -4بــوی رطوبــت – دفینــه و زیرخاکــی – قســمی تفنــگ
کوتــاه و ســبک – فرزنــدزاده – رود آرام روســیه  -5پیوســته و ربــط داده شــده – حــرف جــر و بمعنــای منــت – از رودهــای غــرب کشــور کــه مصــب
آن دریاچــه ارومیــه اســت  -6هدایــت و رســتگاری – وســیله پرتــاب ســنگ بســوی دشــمن در جنگهــای قدیــم – عالمــت جمــع فارســی  -جنــگ
و کارزار -کابــوس و حالــت اختنــاق در خــواب  -7محلــی کــه گروههــای زیــر زمینــی و چریکهــای شــهری از آن اســتفاده و در آن مخفــی میشــدند-
عمــو و بــرادر پــدر – اخــراج از کشــور میزبــان  -8شــبیه و ماننــد – قســم و گونــه – عملیــات آزار رســانی بــه دشــمن در جنگهــا – دوســت و رفیــق
مشــهدی – هفتــاد و دومیــن ســوره قــرآن مجیــد  -9از گلهــای خوشــبو – پســر و ولــد – شــرکت ســاختمانی لوتــوس در تهــران – منــع کــردن و
بازداشــتن  -10تــل و پشــته – گوناگــون و متنــوع – آمادگــی و ســاختگی  -11داســتان نویــس و صاحــب اثــر شــلوارهای وصلــه دار 1356 – 1258
– پــادگان و محــل زیســت و آمــوزش ســربازان
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 -1اثــری از پیشکســوت نویســنده عبــاس عابــدی ســاوجی کــه
شــرح کامــل آنــرا در شایســتگان شــماره  187مطالعــه فرمائیــد –
 -2ســازمان تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح – تربیــت و ادب
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5
کننــده  -3رم و وحشــت حیــوان – زر و ســیم قلــب و مــرد دون
س ی ب ل
ن گ
م
م
ه
ج س د
م
ا
م
ا
6
همــت -ســاز تنهــا بــا یــک نوازنــده  -4شــهر حضــرت عبدالعظیــم
ا
ه ن و
ا
ر
م ش
ر
ا
د
ه
ج
ر
د
ن
7
حســنی (ع) – واحــد نظامــی شــامل ســه گروهــان – شــجاع و دالور
ک ی
م ا
ه
ک س ی ل
ا
و
ر ت
ه
ف ک
8
 -5توهیــن و تحقیــر کــردن – لــوازم و معــاش زندگــی  -6عیــد
گ ل د
ا
ل
ا
ن ی
ا
د
ر
ب
ا
د
م
ا
9
ویتنامیهــا – در عملیــات گــذر از رودخانــه و عبــارت از طولــی از
غ ف ر د و س
ا
ب
ی
ر
ع ش ا
ا
ا ض
ی
ر
10
امتــداد روخانــه کــه در منطقــه نیــروی عبــور کننــده قــراردارد -7
ا خ ت
ی  hب ی ش ب ر د
ر
د ب ح
ا
د ب
 11س ن
آبگیــر و آبــدان – زر خالــص – کشــتی جنگــی  -8ســاز و بــرگ و
اســلحه و مهمــات – بیهــوش و حالــت اغمــا – ســه مــن تبریــز  -9گرداگــرد امکنــه مقــدس – شــهری در اســتان فــارس  -10حیــوان و جانــور –
منســوب بــه حقیقــت هــر چیــز  -11عیــب و صمــت – مســترد و برگشــت داده  -12صندلــی دندانپزشــکی – هواپیمــای جنگــی روســی  -13صــورت و
رخســار – خــوب و خــوش – ســمت چــپ  -14آزادهنــده والدیــن – علــم و دانــش – خالــص و ســره  -15حداکثــر مســافتی کــه از جنــگ افــزار انتظــار
میــرود – شــانه و کتــف  -16مهمانــی و ضیافــت – هــر نــوع وســیله مصنوعــی جانشــین بــرای جبــران نقــص عضــو  -17مانــع و حایــل – میــش مــرغ
و پرنــده ای حــال گوشــت شــبیه و بــه انــدازه بوقلمــون – کلمــه تحســین  -18مایــع و مــواد اســفالت – دفتــر – اینهــم ســوره چهــارم قــران محیــد
 -19بزرگــوار و گرامــی – دنیــا و گیتــی  -20یگانــی کــه وســیله خودروهــای زره دار و نفربرهــای رزمــی حمــل شــده و بوســیله آنهــا رزم مینمایــد.

48

شماره  /198دی 1400

گ

ت

غ

ی

ماهنامه
نش
نش
رهی کانون باز ست گان ارتش ج  .ا  .ا
سال سی ام -دی 1400

198

شایستگان

ماهنامه
نش
نش
رهی کانون باز ست گان ارتش ج  .ا  .ا
سال سی ام -آبان 1400

196

شایستگان

گرامی باد

