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کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

امــکان نــدارد ،از یــک عملیــات موفــق در دفــاع مقــدس گفتــه شــود ،امــا نــام و یــادی از نیــروی هوایــی ارتــش ج.ا.ا در آن
نباشــد  ...زیــرا نیــروی هوایــی ارتــش ،از پیــروزی انقــاب اســامی ،تــا همیــن لحظــه کــه ایــن ســرمقاله را مــی خوانیــد،
نقــش پررنگــی در دفــاع از کشــورمان داشــته اســت.
همــه ملــت ایــران بــه یــاد دارنــد کــه ایــن نیــرو در هنــگام تهاجــم رژیــم بعــث بــه ایــران عزیزمــان در  31شــهریور ،1359
بــه عنــوان یــک نیــروی واکنــش ســریع وارد عمــل شــد و بــا درایــت فرمانــده وقــت آن (شــهید سرلشــکر خلبــان فکــوری)
و بــا طراحــی عملیــات  140فرونــدی ،نخســتین پاســخ کوبنــده را بــه تجــاوز ارتــش بعــث و صــدام داد.
اگــر بخواهیــم نقــش نیــروی هوایــی ارتــش را بــه صــورت خالصــه بیــان کنیــم ،بایــد بگوییــم کــه اگــر خلبانــان و
کارکنــان پشــتیبانی ایــن نیــرو نبودنــد ،شــاید بســیاری از عملیــات هــای دریایــی و زمینــی همچــون مرواریــد و والفجــر 8
و ...بــه پیــروزی نمــی رســید ضمــن آنکــه ،از پایــان دفــاع مقــدس تاکنــون در عرصــه هــای خودکفایــی ،ســاخت و تولیــد
تجهیــزات جدیــد هــم از نیروهــای پیشــگام در نیروهــای مســلح بــه شــمار مــی رود.
رزمنــدگان آن دوران نیــروی هوایــی (پیشکســوتان امــروز) عــاوه بــر عملیــات هــای حســاس و مهــم خــود ،در دیگــر
عملیــات هــا نیــز نقــش مهمــی در نابــودی تــوان نظامــی دشــمن داشــتند و در ایــن راه شــهدای بســیاری را هــم بــه
انقــاب و کشــورمان تقدیــم کردنــد ،ایــن رادمــردان توانســتند عملیــات هــای بســیاری را طراحــی و اجــرا کننــد کــه تا آن
زمــان شــاید نظیرشــان در دنیــا وجــود نداشــت ...
و نــه تنهــا بــا ایــن عملیــات ها توانســتند دشــمن
را مجبــور بــه پذیــرش شکســت کننــد ،بلکــه
کارشناســان نظامــی جهــان را هــم بــه حیــرت
واداشــتند.
همــه مــی داننــد کــه شــجاع تریــن و بهتریــن
خلبانــان جنگنــده هــای اف  4و اف  5متعلــق بــه
ایــران بودنــد خلبانانــی از جملــه شــهید فریــدون
ذوالفقــاری ،شــهید علیرضــا یاســینی ،شــهید
حســین خلعتبــری ،شــهید مصطفــی اردســتانی،
شــهید عبــاس دوران و  ...کــه بــا هدف قــرار دادن
نیروهــای بعثــی در دشــت خوزســتان نگذاردنــد
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دشــمن بــه هــدف خــود بــرای تصــرف جنــوب خوزســتان و دزفــول دســت پیــدا کنــد و همیــن هــا بودنــد کــه موجــب
شــدند تــا صــادرات نفــت دشــمن از حــدود دو میلیــون بشــکه بــه  800هــزار بشــکه کاهــش یابــد.
در ایــن میــان ،خلبانــان دلیــر جنگنــده هــای اف  14هــم ،نــه تنهــا هشــت ســال مانــع تســلط هوایــی دشــمن بــر آســمان
ایــران شــدند بلکــه حــدود صدهــا پیــروزی هوایــی را کســب کردنــد.
و شــاید مهمتریــن و تاریخــی تریــن اقــدام ایــن دالور مــردان حماســه آفریــن ،همانــا پیشــگامی در بیعــت بــا رهبــر کبیــر
انقــاب حضــرت امــام خمینــی (ره) در  19بهمــن  1357بــود کــه پایــه هــای سســت رژیــم پهلــوی را در هــم شکســت و
ســرعتی غیــر قابــل بــاور بــه پیــروزی انقــاب بخشــید ،روزی کــه از آن زمــان در تقویــم تاریخــی کشــورمان بــه عنــوان
روز نیــروی هوایــی نامگــذاری و ثبــت گردیــد.
تربیــت شــاگردانی شــجاع و متخصــص نیــز از دیگــر دســتاوردهای نیــروی هوایــی ارتــش بــرای انقــاب بــود ،همچنیــن
اولیــن جوانــه هــای خودکفایــی در نیروهــای مســلح را ایــن نیــرو در زمینــه اقتــدار و امنیــت کشــور بنــا نهــاد.
 ...و امــروز بــه برکــت ایــن نیــروی محبــوب و مقتــدر ،هیــچ دشــمن نابــکاری نمــی توانــد بــرای ناامــن ســاختن آســمان
ایــران عزیزمــان دسیســه چینــی کنــد زیــرا بخوبــی مــی دانــد جوانــان رزمنــده شــاغل در نیــروی هوایــی بــا الگوپذیــری
از پیشکســوتان پرافتخــار و تاریــخ ســاز خویــش ،لحظــه ای در ایثارگــری و از خودگذشــتگی در نبــرد بــا دشــمن متجــاوز
دریــغ نخواهنــد نمــود.
ایــن روز بــزرگ را بــه تمــام همســنگران پیشکســوت نیــروی هوایــی و فرماندهــان و کارکنــان عزیــز ایــن نیــرو تبریــک
عــرض مــی نمائیــم.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
مدیر مسئول
علی محبی راد
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کانــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا بــا دارا بــودن
بیــش از ســیصد هــزار عضــو در سراســر کشــور،
یکــی از گســترده تریــن و اثــر گذارتریــن نهادهــای
مردمــی اســت کــه بــه واســطه وابســتگی آن بــه
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران از حساســیت و
اهمیــت خاصــی برخــوردار مــی باشــد ،فلــذا آگاهی
داشــتن اعضــاء از ســاختار و عملکــرد کانونهــا مــی
تواننــد نقــش بــه ســزایی در همراهــی و همدلــی
اعضــاء بــا کانــون مربوطــه در ارائــه خدمــات و
تســهیالت ایفــاء نمایــد .بــه همیــن جهــت مــا در
هــر شــماره اقــدام بــه معرفــی یکــی از قســمت
هــای کانــون یــا مســئولین موثــر آن مینمائیــم
تــا شــما مخاطبــان محتــرم در جریــان کــم و کیــف
آنچــه در کانــون مــی گــذرد قــرار گیریــد.
در ایــن شــماره بــا یکــی از کانونهــای دیگــر آشــنا
خواهیــم شــد ،کانونــی کــه در اســتانی بــا مردمــان
ســخت کــوش و جوانانــی مســتعد قــرار دارد،
اســتانی کــه شــهیدانی هــم چــون شــهید رجایــی،
شــهید سرلشــگر بابایــی ،شــهید سرلشــگر
لشــگری ،ســید آزادگان ابوترابــی و ســایر شــهیدان
عزیــز و همچنیــن تعــداد زیــادی از پیشکســوتان
دوران دفــاع مقــدس کــه هریــک گنجینــه ای از
افتخــارات ارتــش و ملــت ایــران هســتند درون
خــود پــرورش داده اســت.
مســئولیت کانــون ایــن اســتان هــم اکنــون در
اختیــار یکــی از پیشکســوتان و جانبــازان دوران
دفــاع مقــدس کــه فــردی بــا تجربــه ،متخصــص و
متعهــد مــی باشــد و توانســته اســت بــا اســتفاده
از تجــارب خــود در مســیر ایجــاد وحــدت،
یکپارچگــی ،توســعه و پیشــرفت کانــون بهــره
گیــرد ،در ایــن شــماره بــه محضــر ســرهنگ
بازنشســته حمــزه پســندیده ریاســت کانــون
اســتان قزویــن رســیدهایم و مطالــب پیــشرو
نتیجــه مصاحبــه بــا ایشــان اســت.
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مت
مس ی ر خد
رد
معرفی رئیس کانون
اینجانــب ســرهنگ پیاده حمزه پســندیده در تاریــخ 1341/1/1
در یکــی از محــات شهرســتان ایــام بدنیــا آمــدهام؛ دوران
تحصیــات ابتدایــی ،راهنمایــی تــا مقطــع دیپلــم را درهمیــن
شهرســتان ســپری نمــوده و در ســال  1359موفــق بــه اخــذ
مــدرک دیپلــم گردیــدم؛ پــس از فراغــت از تحصیــل مــدت 18
مــاه در جهــاد ســازندگی شهرســتان ایــام مشــغول خدمــت
رســانی بــه مــردم شــهید پــرور ایــام در زمینــه عمرانــی بــودم.
بــا عنایــت بــه عالقــه ای کــه بــه شــغل نظامــی گــری و عشــق
بــه وطــن داشــتم و دارم در مورخــه  1360/9/16بــه اســتخدام
ارتــش جمهــوری اســامی نائــل و پــس از ســپری نمــودن دوره
اول دانشــکده افســری و دوره مقدماتــی رســته ای در دانشــکده
پیــاده شــیراز ،در کمیتــه جنــگ افــزار مشــغول خدمــت
گردیــدم و بدلیــل شــوق حضــور در جبهــه هــای نبــرد در ســال
 1363در معیــت گــردان  1978قــدس کــه بنــا بــه دســتور
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امیــر ســرافراز شــهید ســپهبد صیــاد شــیرازی تشــکیل گردیــده بــود
بعنــوان فرمانــده گروهــان بــه منطقــه مهــران و میمــک اعــزام و تحــت
کنتــرل عملیاتــی لشــگر  84خــرم آبــاد بمــدت  8مــاه مشــغول انجــام
وظیفــه گردیــدم .الزم بــه ذکــر اســت در همــان زمــان خانــواده ام
در شهرســتان ایــام زیــر بمبــاران هواپیماهــای دشــمن بعثــی قــرار
داشــتند.
درســال  1364پــس از اتمــام ماموریــت و رجعــت یــگان ،بــه دانشــکده
پیــاده شــیراز جهــت طــی دوره تکمیلــی موشــک اندازهــای تــاو،
دراگــون و مالیوتــکا اعــزام گردیــدم و مدتــی هــم مشــغول تدریــس
و آمــوزش ســاح هــای قیــد شــده بــه دانــش آمــوزان و دانشــجویان
جمعــی نزاجــا و تعــدادی از بــراداران ســپاه پاســداران بــودم.
در تاریــخ  1364/10/1بــه لشــگر  16زرهــی قزویــن گــردان  124تیپ
همــدان مســتقر در منطقــه عملیاتــی بــه عنــوان فرمانــده گروهــان
پیــاده اختصــاص و مــدت  2ســال در شــهرک  60شــرهانی کــه
نزدیکتریــن خــط پدافنــدی مقــدم نزاجــا بــود انجــام وظیفــه نمــودم
و پــس از جابجایــی از منطقــه جنــوب بــه غــرب در ســال  66همچنان
بــه عنــوان فرمانــده یــگان در مناطــق عملیاتــی غــرب از جملــه
مهــران ،کلــه قنــدی و ســایر مناطــق در عملیــات هــای پدافنــدی و
آفنــدی مختلــف شــامل عملیــات پدافنــدی منطقــه جنــوب شــرهانی،
زبیــدات ،چــم ســری و چــم هنــدی عملیــات مقابلــه بــا تــک دشــمن
درمورخــه  1365/2/19و در منطقــه غــرب شــامل مهــران ،میمــک،
کنجانچــم و عملیــات مرصــاد مشــغول خدمــت بــودم.
در مورخــه  66/12/25از ناحیــه ســر و هــر دو گــوش در اثــر اصابــت
مــوج انفجــار مجــروح و در همیــن راســتا بــه  26درصــد جانبــازی
نائــل گردیــده ام؛ در ســال  1377جهــت طــی دوره عالــی رســته ای
بــه شــیراز اعــزام شــده پــس از طــی دوره مجــدداَ بــه لشــگر  16زرهی
منتقــل و در مشــاغلی همچــون معــاون گــردان ،فرمانــده گــردان،
خدمــت در رکــن  1و  3لشــگر ،فرمانــده قــرارگاه لشــگر -فرمانــده
خدمــات پادگانــی و در نهایــت بــا ســمت فرماندهــی پشــتیبانی لشــگر
 16زرهــی در تاریــخ  90/9/16بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل گردیــدم.
خداونــد متعــال را شــاکر و سپاســگزارم بــه بنــده توفیــق داد کــه
در پیشــبرد اهــداف ســازمان متبوعــه کوشــا و ســاعی باشــم و بــه
واســطه همیــن کوشــش و تــاش و عنایــت خداونــد و سلســله مراتــب
فرماندهــی در طــول خدمــت مــورد تقدیــر و تشــویق سلســله مراتــب
تــا ارشــدیت درجــه قــرار گرفتــم و در دوران بازنشســتگی نیــز توفیــق
خدمــت در کانــون و خدمــت بــه پیشکســوتان و یــادگاران هشــت
ســال دفــاع مقــدس کــه عمــر و جوانــی خــود را در راه تامیــن امنیــت
ایــن مــرز و بــوم ســپری نمــوده انــد بــه اینجانــب عطــا کــرد کــه
بتوانــم از اوایــل ســال  1395تــا کنــون در خدمــت ایــن عزیــزان
باشــم.

شایستگان
وضعیت کانون قزوین

کانــون اســتان قزویــن بــه مرکزیــت شــهر قزویــن در
ســاختمانی در مرکــز شــهر و یکــی از محــات معــروف بــه
مســاحت  402متــر مربــع و در دوطبقــه خریــداری شــده کــه
طبقــه همکــف آن بــه متــراژ  231مترمربــع شــامل اطــاق
ریاســت ،اطــاق مالــی ،اداری ،اتــاق ســامانه ،اطــاق پذیــرش
مهمــان ،اطــاق کنفرانــس و آبدارخانــه و طبقــه اول آن نیــز به
مســاحت  202متــر مربــع کــه شــامل  2ســوئیت ســه تختــه
و یــک اطــاق  2تختــه ویــک اطــاق چهــار تختــه بــا همــه
امکانــات اولیــه ،شــامل ،یخچــال ،تلویزیــون ،لــوازم پذیرائــی
اولیــه مــی باشــد ،همچنیــن مهمانســرا دارای  2ســرویس
بهداشــتی جداگانــه جهــت اســتفاده آقایــان و بانــوان و یــک
بــاب حمــام و یــک بــاب آشــپزخانه بــا امکانــات اولیــه طبــخ
غــذا مــی باشــد اخیــرًا نیــز بــا تدبیــر و مســاعدت مــادی
امیــر ریاســت محتــرم کانــون آجــا امیرســرتیپ محبــی راد 2
بــاب اتــاق معمولــی بــه ســوئیت تبدیل و سیســتم گرمایشــی
قســمت اداری و مهمانســرا مرمــت و بــاز ســازی و از موتــور
خانــه بــه پکیــج تبدیــل و همچنیــن سیســتم سرمایشــی نیــز
بــا نصــب دو عــدد کولــر  7000ســلولوزی بازســازی گردیــده
و بعلــت نزدیکــی اســتان قزویــن بــه تهــران و همچنیــن
داشــتن آثــار باســتانی بیشــمار و داشــتن آب و هــوای معتدل
در فصــل گرمــا خصوصــً در منطقــه المــوت و قــرار گرفتن در
شــاهراه حیاتــی کشــور کــه عبــور بیــش از  8اســتان از طریق
محورهــای مواصالتــی ایــن اســتان انجــام مــی گیــرد اســتان
قزویــن را از نظــر موقعیــت جغرافیائــی متمایــز نمــوده اســت.
لیکــن علــی رغــم ایــن موقعیــت کــم نظیــر و تالشهــای
بــه عمــل آمــده ،کانــون تاکنــون نتوانســته اســت نســبت بــه
ســاخت مجتمــع رفاهــی شایســته و در شــأن پیشکســوتان
اقــدام نمایــد ،لیکــن امیــدوار اســت بــا عنایــات و توجهــات
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ویــژه امیــر محبــی راد هرچــه زودتــر بــه ایــن توفیــق
دســت یابــد.
اعضاء کانون استان قزوین به تفکیک اعضاء در
شهرستانهای تابعه استان
-1کانون قزوین  2334نفر
-2تاکســتان (فاصلــه بــا قزویــن  33کیلومتــر) تعــداد عضــو
 210نفــر
-3الونــد (فاصلــه باقزویــن  16/6کیلومتــر ) تعــداد عضــو
 472نفــر
 -4آبیــک (فاصلــه باقزویــن  58/2کیلومتــر ) تعــداد عضــو
 198نفــر
 -5بوئیــن زهــرا و آوج (فاصلــه تــا قزویــن  62کیلومتــر)
تعــداد عضــو جمعــً  112نفــر
 -6جمع  3326نفر

با پیشکسوتان

توضیــح اینکــه بدلیــل نزدیکــی شهرســتان هــای تابعــه بــه
مرکــز اســتان و همچنیــن پاییــن بــودن آمــار اعضــا در
شهرســتان هــای تابعــه ،کانــون نمایندگــی جداگانــه ای
نداشــته و تمــام امــورات اداری و ســایر مــوارد در کانــون
مرکــز اســتان بــا  4نفــر پرســنل انجــام مــی گیــرد.

اقدامات عمده کانون
-1انجــام دیــدار چهــره بــه چهــره رئیــس کانــون بــا اعضــاء
و ا بسته
-2عیــادت و دلجویــی از بیمــاران و ســالمندان بصــورت
حضــوری و همچنیــن بیمــاران کرونایــی بوســیله تمــاس
تلفنــی و بــا خبــر شــدن از وضعیــت جســمی و روحــی
آنــان
6

شماره  /199بهمن 1400

-3برگــزاری مراســم انــس و الفــت در دوران غیــر کرونایــی در
ســطح شهرســتان هــای اســتان بــرای پیشکســوتان و خانــواده
محتــرم آنــان
 -4واگــذاری انــواع وام هــا شــامل وام قرض الحســنه توانمندســازی،
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وام قــرض الحســنه الغدیــر  ،انــواع وام هــای حمایتــی واگــذاری از طریــق معاونــت محتــرم طــرح
و برنامــه و دفتــر ارتباطــات مردمــی کانــون بازنشســتگان آجــا و وام ودیعــه مســکن
 -5شناســایی معســرین و نیازمنــدان و تشــکیل جلســات رســیدگی بــه وضعیــت معیشــتی آنــان
بــا مشــارکت اداره بازنشســتگی.
-6میزبانــی مســابقات منطقــه ای کانــون هــای آجــا بــا برنامــه ریــزی تربیــت بدنــی کانــون آجــا
و شــرکت هفــت تیــم ،کــه در ایــن مســابقات کانــون قزویــن بــه مقــام نایــب قهرمانــی دســت
یافــت.
 -7برگــزاری انــواع مســابقات و تمرینــات ورزشــی در مناســبت هــای خــاص بــا هماهنگــی بســیج
پیشــکوتان و کانــون هــای نیروهــای مســلح اســتان
 -8در اختیــار گرفتــن اماکــن ورزشــی تیــپ  116شــامل ســوارکاری ،زمیــن تنیــس ارضــی،
ســالن والیبــال و زمیــن خاکــی والیبــال بصــورت رایــگان
 -9انجــام مکاتبــات اداری درتمــام زمینــه هــا و راهنمایــی هــای الزم در خصــوص مــوارد مرتبــط
بــا ایثــار و ایثارگــری
 -10خرید یک دستگاه خودرو سمند در سال  95از محل صرفه جویی عواید داخلی
 -11تشکیل یگان رژه رونده از پیشکسوتان و شرکت دادن آنان در مراسم روز  29فروردین و رژه یگانهای رژه رونده لشکر  16قزوین
 -12برگزاری مراسم یاد بود سالگرد همکاران بازنشسته در گذشته در ایام غیر کرونایی در سطح استان
 -13در مــورد فوتــی هــای کویــد  19بــا خانــواده متوفــی هماهنگــی هــای الزم در خصــوص تشــیع و تدفیــن اقــدام و پشــتیبانی هــای
مــادی و معنــوی از آنــان بــه عمــل آمــده اســت.
 -14شــرکت در مراســم تدفیــن و ترحیــم پیشکســوتان در گذشــته بــا ارســال پیامــک  ،چــاپ بنــر و راهنمایــی خانــواده آنهــا در
خصــوص مســتمری و بیمــه عمــر
-15اعــزام نماینــده و رابــط بــه بیمارســتان منطقــه ای ارتــش بنــا بــه تدبیــر ریاســت محتــرم کانــون آجــا در قالــب اقدامــات قــرارگاه
تابــان
 -16انجــام تســت هــای اولیــه پزشــکی و شناســایی بازنشســتگان مراجعــه کننــده بــه کانــون کــه بــه کرونــا مبتــا بودنــد و معرفــی
آنــان بــه مراکــز درمانــی
 -17اخــذ آمــار روزانــه پیشکســوتان بســتری در بیمارســتان هــای اســتان و در صــورت نیــاز مســاعدت و اقدامــات الزم بــا هماهنگــی
بیمارســتان منطقــه ای آجــا و ســایر مســئولین مرتبــط انجــام مــی گــردد.
 -18بــا شــروع تزریــق واکســن کویــد  19هماهنگــی الزم بــا بیمارســتان منطقــه ای ارتــش بــه عمــل آمــد و جهــت تزریــق واکســن
جهــت افــراد  70ســال بــه بــاال در بیمارســتان بطــور مرتــب انجــام گردیــد و بــا همــه گیــری تزریقــات اطــاع رســانی الزم در ایــن
خصــوص بــه عمــل آمــد و جهــت افــراد زمیــن گیــر و دارای محدودیــت حرکــت نیــز بــا هماهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی و اورژانــس
وبیمارســتان ارتــش در منــزل نســبت بــه تزریــق واکســن اقــدام گردیــد.
 -19بــا هماهنگــی اداره بازنشســتگی نیروهــای مســلح بــه افرادیکــه بــه بیمــاری کویــد  19مبتــا گردیدنــد و در اثــر ایــن بیمــاری
فــوت نمــوده انــد مبلــغ  10میلیــون تومــان وام بــدون بهــره بــه خانــواده آنــان پرداخــت گردیــد.
 -20تهیــه و توزیــع بســته هــای بهداشــتی بــه تعــدادی از بازنشســتگان بصــورت رایــگان و یــا بــا قیمــت تمــام شــده و همچنیــن در
اختیــار گذاشــتن تخــت بیمارســتانی و کپســول اکســیژن بــه نیازمنــدان بــه صــورت امانــی
-21دریافت و توزیع تعداد  28قبضه اسلحه شکاری در بین پیشکسوتان از کانون مرکز به قید قرعه
 -22شــرکت در جلســات شــورای هماهنگــی کانــون هــای نیروهــای مســلح اســتان وگــزارش نتایــج آن بــه صــورت ســه ماهــه بــه
معاونــت نیــروی انســانی کانــون مرکــز
 -23تالش در جهت استخدام فرزندان پیشکسوتان و بکارگیری تعدادی از آن عزیزان در سازمان ها و شرکت های استان
-24اطالع رسانی پیامکی موارد مهم و ضروری به پیشکسوتان توسط سامانه پیامکی
 -25پیگیــری و پشــتیبانی و تشــکیل تعاونــی مصــرف جهــت رفــاه بازنشســتگان و خانــواده محتــرم آنــان توســط خــود بازنشســتگان
بــا تشــکیل هیــت مدیــره.
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تعامل با مسئولین لشگری و کشوری و اقدامات مرتبط با آن به شرح زیر می باشد.
-1تعامــل بــا ارشــد نظامــی آجــا اســتان و همچنیــن فرمانــده محتــرم تیــپ 116شــهید صفــوی در رابطــه بــا امــورات رفاهــی و
معیشــتی و مســاعدت هــای الزم در مــورد پیشکســوتان
-2تشــکیل بیــش از  80جلســه بــا مســئولین لشــگری و کشــوری و اســتانی جهــت حــل مشــکل مســکن پیشکســوتان و زمینهــای
موســوم بــه بــاورس و انجــام  2مــورد مالقــات حضــوری و تشــکیل جلســه بــا وزیــر محتــرم راه و شهرســازی آقــای دکتــر اســامی در
تهــران و معاونیــن محتــرم آن وزارتخانــه
 -3جمــع آوری کمــک هــای مردمــی و ارســال آن توســط یــک دســتگاه کامیــون واگــذاری تیــپ  116بــه منطقــه زلزلــه زده اســتان
کرمانشــاه
-4دیــدار بــا امیــر فرماندهــی محتــرم نزاجــا امیــر ســرتیپ حیــدری در خصــوص اخــذ زمیــن جهــت احــداث ســاختمان کانــون از زمیــن
هــای رهــا شــده تیــپ 116بــه متــراژ  1000مترمربــع جهــت احــداث مجتمــع کانون و ســرای پیشکســوتان
 -5مالقــات بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی اســتان در زمینــه اجــرای قانــون همســان ســازی حقــوق و مزایــا ،همچنیــن
مکاتبــه بــا مجمــع نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی اســتان در مــورد دائمــی شــدن قانــون همســان ســازی حقــوق و مزایــا
-6پیگیری مستمر و مداوم جهت حل مشکل مهمانسرای این کانون مستقر در کوی سازمانی با مسئولین تیپ 116
 -7تشــکیل بســیج پیشکســوتان بــا هماهنگــی بســیج پیشکســوتان ســپاه اســتان و ثبــت نــام تعــدادی از پیشکســوتان بــا صــدور کارت
بســیج فعــال بــه آنــان توســط ســازمان بســیج
 -8اهدا بسته های حمایتی و معیشتی با هماهنگی بسیج به تعدادی از پیشکسوتان نیازمند
 -9شــرکت دادن پیشکســوتان و یــادگاران دفــاع مقــدس در مراســم یادبــود رزمنــدگان و پیشکســوتان بــا هماهنگــی بنیــاد حفــظ آثــار
و ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان در همایــش اســتانداری و اهــدا هدایــا بــه شــرکت کننــدگان و همــکاری بــا آن ســازمان در رابطــه
بــا ثبــت و ضبــط خاطــرات
 -10اعــزام پیشکســوتان جهــت مصاحبــه بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس و روز پیــروزی مقاومــت (ســوم خــرداد) درصــدا و ســیمای
اســتان بــا هماهنگــی عقیدتــی سیاســی و حفــا م  16آجــا بــه منظــور بیــان خاطــره
سخن آخر

نیــک میدانیــم کــه رســیدگی بــه عــزت و کرامــت پیشکســوتان و مدافعــان امنیــت کشــور نــه یــک لطــف بلکــه ضرورتــی اســت بــرای
خلوق ،لَــم
الم َ
تامیــن و تضمیــن امنیــت و آرامــش امــروز و فــردای یکایــک مــا مــی باشــد بــه مصــداق آیــه شــریفه ﴿ َمــن لَــم یَش ـ ُک ِر َ
ـق﴾
یَشـ ُک ِر الخالـ َ
بدیــن وســیله از جانــب خــود و تمامــی پیشکســوتان آجــا اســتان ،از امیــر فرماندهــی محتــرم کل آجاامیر سرلشــگر موســوی و همچنین
امیرســرتیپ محبــی راد ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان ارتــش جمهــوری اســامی ایــران و ســایر همــکاران و معاونتهــای
محتــرم کانــون آجــادر رابطــه بــا اقدامــات موثــر و ارزشــمندی همچــون پیگیــری و اجــرای قانــون همســان ســازی حقــوق و مزایــا و
پرداخــت تمامــی یــا بخشــی از پــاداش پایــان خدمــت بازنشســتگان و برقــراری حــق ایثــار رزمنــدگان و واگــذاری انــواع وامهــای کــم
بهــره و یــا بــی بهــره بــه ســربازان و پیشکســوتان عرصــه جهــاد و شــهادت را کــه همــواره یــارو یاورشــان بــوده انــد ،کمــال تشــکر و
امتنــان رادارم و بــرای ایــن عزیــزان در مســیر خدمتــی و شــخصی ،توفیــق و ســربلندی بیــش از پیــش از بــارگاه ایــزد متعــال خواهانــم.

شماره  /199بهمن 1400

9

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

معرفی کتا ب و نویسنده
کهنه سرباز ایران

نویسنده :سروان بازنشسته حسنعلی ابراهیمی سعید

با پیشکسوتان
10

پیشکســوت ارجمنــد ســروان حســنعلی ابراهیمــی ســعید در خــرداد مــاه ســال 1339
در شهرســتان تبریــز دیــده بــه جهــان گشــود و پــس از طــی دوران تحصیــات ابتدایــی و
دبیرســتان و اخــذ دیپلــم تجربــی در شــهر محــل تولــد ،بدلیــل عالقــه بــه شــغل نظامیگــری در
ســال  1355در هنــگ نوجــوان اســتخدام گردیــد.
وی پــس از گذرانــدن آموزشــها و دوره هــای مقدماتــی نظامــی و دوره تخصصــی پیــاده کــد
 114و ســاحهای ســنگین بــه لشــکر  92زرهــی اهــواز منتقــل و بعــد از پیــروزی انقــاب
اســامی و شــروع جنــگ تحمیلــی ،نامبــرده نیــز بــه همــراه ســایر رزمنــدگان بــه جبهــه اعــزام
گردیــد .ایشــان تــا پذیــرش قطعنامــه  598بــه مــدت  106مــاه و  16روز در خــط مقــدم جبهــه
و در عملیاتهــای مهمــی چــون عملیــات نصــر ،الــی بیــت المقــدس ،حصــر سوســنگرد ،رمضــان،
فــاو و کربــای  5حضــور فعــال داشــته اســت .
وی یکــی از نفــرات شــناخته شــده جهــان بــه عنــوان شــکارچی تانــک تــی  72بــوده و در
اولیــن روز جنــگ شــش تانــک تــی  72را منهــدم نمــوده و در طــی مــدت زمــان حضــورش
در جبهههــا بــا انهــدام  65دســتگاه تانــک ،تعــداد زیــادی لــودر ،بولــدوزر و کامیــون یکــی
از رکــورداران شــکار تانــک در جهــان مــی باشــند کــه بــه همیــن منظــور در ســال  1391از
طریــق ســتاد کل آجــا و در جمــع پیشکســوتان و در حضــور فرماندهــان عالیرتبــه آجــا مــورد
تشــویق و تقدیــر قــرار گرفــت.
کتــاب کهنــه ســرباز ایــران حاصــل تجربیــات مکتســبه دوران خدمــت و جنــگ تحمیلــی و
بیــان خاطــرات نویســنده و همرزمانــش مــی باشــد کــه از طریــق ســازمان حفــظ آثــار و نشــر
ارزشــهای دفــاع مقــدس تحــت عنــوان کهنــه ســرباز ایــران در  201صفحــه چــاپ و نشــر و در
تاریــخ  1400/3/5رونمایــی گردیــد و یکــی از کتابهــای ملــی شــناخته شــده اســت.
در بخشــی از کتــاب آمــده اســت :بســیاری پیــش بینــی میکردنــد کــه ارتــش بعثــی کــه هــر
روز خــود را بــه وســیله تانــک هــای روســی جدیــد و پیشــرفته تجهیــز میکــرد خیالهــای شــومی
در ســر دارد کــه ســرانجام ایــن خیالهــای شــوم در  31شــهریور مــاه ســال  1359تعبیــر شــد و
ارتــش رژیــم بعــث بــا تــوان ســنگین تانکهــا و ســربازان تــا دنــدان مســلح بــه کشــورمان حملــه
کردنــد .حرکــت تانکهــای بعثــی بــه مرزهــای کشــورمان بســیار ســریع و پــر قــدرت بــود،
بهمیــن دلیــل صــدام پیــش بینــی کــرده بودکــه ظــرف مــدت  7روز تهــران را تصــرف کــرده
و در پایتخــت ایــران اســامی ســخنرانی کنــد ولــی ایــن خیــال شــوم بــا قــدرت نمایــی ارتــش
در اولیــن گام نــاکام مانــد و در مراحــل بعــدی نیــروی هــای خودجــوش مردمــی نیــز مانــع از
پیشــروی نیروهــای بعثــی بــه شــهرهای اصلــی کشــومان شــدند.
نویســنده در قســمتی دیگــر از کتــاب اینچنیــن روایــت مــی کنــد :در ابتــدای جنــگ ،عــراق بــا
اتخــاذ و تاکتیــک عملیاتــی ضــد حملــه  ،قصــد عبــور از پــل نــادری را داشــت کــه اگــر ایــن
اتفــاق مــی افتــاد ،خوزســتان بــه طــول کامــل از خــاک ایــران جــدا مــی شــد ،یــگان مــا در
ســمت راســت رودخانــه در حــال گســترش بــود و مــن و همرزمانــم بــا ســه دســتگاه موشــک
انــداز تــاو در بــاالی تپــه مســتقر بودیــم تــا مانــع پیشــروی نیــروی عراقــی شــویم .فرمانــده
گــردان از مــن و دو تــن از همرزمانــم خواســت تــا پــل نــادری را کــه  60متــر طــول داشــت بــا
موشــک بزنیــم و مــا همیــن کار را کردیــم ولــی پــل منهــدم نشــد ،یــا بایــد مقاومــت میکردیــم
و یــا بــا تفنــگ هایمــان بــه خانــه مــی رفتیــم و خانــواده هایمــان را مــی کشــتیم ،چــون اگــر
بعثیهــا وارد خــاک مــا میشــدند بــه ناموســمان رحــم نمــی کردنــد.
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لــذا او و یکــی از همرزمانــش بــه نــام مختــاری کوشــکی
مســئول انهــدام تانکهــا و نفربرهــای دشــمن مــی
شــوند تــا پیشــروی آنهــا را بــه ســوی خــاک ایــران
اســامی ســد کننــد .توپخانــه مــا در حــال نابــودی
عقبــه دشــمن بــود و حفاظــت از پــل بــه مــا دو نفــر
ســپرده شــده بــود .هفــت تانــک و نفــر بــر دشــمن در
حــال پیشــروی بودنــد کــه در همــان دقایــق اولیــه آنهــا
را منهــدم کردیــم و تمامــی نیروهــای عراقــی ناچــار بــه
عقــب نشــینی شــدند و مقاومــت نیروهــای مــا شــروع
شــد و پــل نــادری کــه دشــت عبــاس را بــه دزفــول و
اندیمشــک وصــل میکــرد هیــچ آســیبی ندیــد و ســالم
مانــد و ....

نشــریه شایســتگان :بــرای ایــن پیشکســوت رزمنــده
و ایثارگــر و قهرمــان ،ســرافرازی ،ســامتی و
بهــروزی را از درگاه ایــزد منــان آرزومندســت.

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

شایستگان

پیشکسوت مبارز

کارمند بازنشسته قنبر راسخ

بــدون شــک ،همراهــی و همگامــی ارتــش بــا انقالبیــون در ســال  ،57فقــط در بیعــت جمعــی از همافــران در 19بهمــن مــاه خالصــه
نمــی شــود و عــدم برخــورد ســخت بــا مــردم و تســهیل در امــر پیــروزی انقــاب از اقدامــات عمــدهای بــود کــه در ارتــش صــورت
گرفــت ،لیکــن ایــن همگامــی ارتــش ،موضوعــی ریشــه دار بــوده و حاصــل ســالها مبــارزه رادمردانــی از ارتشــیان مــی باشــد کــه موجب
زندانــی شــدن و یــا اخــراج تعــداد زیــادی از مبــارزان ارتــش گردیــده اســت کــه در ایــن بخــش بــه یکــی از ایــن مبــارزان قبــل از
انقــاب پرداختــه مــی شــود .کارمنــد رتبــه  16بازنشســته قنبــر راســخ عظمــت در تاریــخ اول فروردیــن ســال  1334در محلـهای
در جنــوب شــهر تهــران چشــم بــه جهــان گشــود ،دوران طفولیــت و نوجوانــی را در خانــواده ای مذهبــی و ســنتی ســپری نمــود و
تحصیــات ابتدایــی و ســیکل را در همیــن شــهر بــه پایــان رســاند.
در ســال  1352بــا راهنمایــی یکــی از خویشــاوندان بــه اســتخدام نیــروی زمینــی درآمــد و پــس از خاتمــه آموزشــهای تخصصــی در
قســمت لجســتیک مشــغول بــه خدمــت گردیــد.
وی بــا خوانــدن رســاله احــکام حضــرت امــام خمینــی (ره) و اعالمیــه هــا و نوشــته هــای ایشــان کــه بــه صــورت مخفیانــه بدســت
میــاورد روحیــه انقالبــی پیــدا نمــود و بــا نوشــتن شــعارهای ضــد رژیــم بــر روی دیوارهــای پــادگان دســتگیر و بــه مــدت  5ســال از
بهتریــن دوران جوانــی خــود را در زندانهــای مخــوف رژیــم پهلــوی ،ابتــدا در کمیتــه مشــترک ضــد خرابــکاری و ســپس در بندهــای 2
و  3تحــت وحشــیانه تریــن شــکنجهها از جملــه دســتگاه آپالــو کــه شــوک الکتریکــی بــه انــدام زندانیــان وارد میکردنــد قــرار گرفــت.
ایشــان در طــول مــدت محکومیــت بــا مبارزیــن انقالبــی همچــون اســتاد فخرالدیــن حجــازی و شــهید آیــت اهلل غفــاری آشــنا شــد
و راههــای مبــارزه اصولــی را از آنــان آموخــت تــا اینکــه بــه لطــف ایــزد منــان و مبــارزات خســتگی ناپذیــر امــت بــه رهبــری امــام
راحــل ،انقــاب اســامی پیــروز شــد و دربهــای زندانهــا بــه روی مبارزیــن گشــوده و زندانیــان سیاســی آزاد شــدند و در شــب بیســت
و یکــم بهمــن طــی حکــم صــادره از ســوی امــام خمینــی (ره) حکومــت نظامــی لغــو و اکثــر پادگانهــای نظامــی بــه تصــرف انقالبیــون
درآمــد و در روز بیســت و دوم بهمــن بهــار انقــاب شــکوفا و قیــام مــردم بــه ثمــر نشســت.
نشــریه شایســتگان :بــرای ایــن همــکار جانبــاز و آزاده ارجمنــد و مبــارز انقالبــی ،ســرافرازی ،تندرســتی و موفقیــت روز افــزون
آرزومندســت .
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شایستگان

آداب مهمانی رد اسالم

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
در برخــی روایــات نیــز کســانی کــه بــدون دعــوت بــه یــک مهمانــی مــی رونــد
را بــه دزدی کــه مخفیانــه وارد مکانــی مــی شــود تشــبیه نمــوده انــد؛ رســول
خــدا (صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم) کــه مــی فرمایــد:
َد َد َخ َل سارقًا َخ َرج ُمعیرًا»[]4؛
ید َع الَی ِه َفق ْ
« َم ْن َمشی الَی َطعام لَ ْم ْ
«هرکــس بــی دعــوت ،بــه طعامــی رود[ ،چــون] دزد بــه درون رود و ننگیــن
بــه در آیــد».

-3تعیین اولویت در پذیرش دعوت

در آداب معاشــرت اســامی بــرای ایــن کــه آداب
مهمانــی بــه خوبــی رعایــت شــود مهمــان وظیفــه
دارد آدابــی را نســبت بــه میزبــان رعایــت نمایــد
از جملــه:

اجتماعی

-1پذیرش دعوت

از جملــه حقوقــی کــه مســلمانان بــه هــم دارنــد ،پذیــرش
دعــوت یکدیگــر اســت ،حتــی نباید مشــکالتی ماننــد دوری
مســافت ،مانــع از اجابــت دعــوت شــود .رســول خــدا (صلــی
اهلل علیــه و آلــه و ســلم) در ایــن بــاره فرمــوده اســت:
«از جملــه حقــوق الزم مؤمــن بــر مؤمــن ،اجابــت دعــوت
اوســت»]1[.
همچنین فرموده است:
«امتــم را ســفارش مــی کنــم کــه دعــوت مســلمان را
اجابــت کننــد ،هــر چنــد در فاصلــه دوری باشــد؛ زیــرا ایــن
امــر جــزو دیــن اســت»]2[.

-2نرفتن به مهمانی بدون دعوت

وقتــی فــردی یــک مهمانــی را ترتیــب مــی دهــد و افــراد
خاصــی را دعــوت مــی نمایــد ،افــرادی کــه بــه ایــن
مهمانــی دعــوت نشــده انــد حــق ندارنــد بــدون اجــازه بــه
آن مهمانــی برونــد.
روایــت کــرده انــد کــه حضــرت رســول اهلل (صلــی اهلل علیــه
و آلــه و ســلم) ،هــرگاه بــا جمعــی بــه مهمانــی مــی رفــت،
اگــر کســی در بیــن آنهــا بــود کــه بــه مهمانــی دعــوت
نشــده بــود ،نزدیــک خانــه میزبــان کــه مــی رســیدند ،بــه
آن شــخص مــی فرمــود:
«تــو همیــن جــا بــاش تــا بــرای تــو از میزبــان اجــازه
بگیــرم»]3[.
12
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از دیگر آداب مهمانی رفتن ،رعایت اولویت در پذیرش دعوت هاست.
رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) در این باره می فرماید:
«وقتــی دو کــس تــو را بــا هــم دعــوت کردنــد ،دعــوت کســی را کــه خانــه اش
نزدیــک تــر اســت ،بپذیــر؛ زیــرا آن کــس کــه خانــه اش نزدیــک تــر اســت ،در
همســایگی مقــدم اســت .همچنیــن اگــر یکــی زودتــر دعــوت کــرده اســت،
دعــوت او را بپذیــر»]5[.
حتــی بهتــر اســت در دعــوت افــراد فقیــر و ثروتمنــد ،اولویــت را بــه دعــوت
افــراد فقیــر بدهــد .در آمــوزه هــای اســامی آمــده اســت کــه:
«در مهمانــی ،بیــن فقیــر و غنــی فرقــی نگذاریــد ،بلکــه بــه فقیــر زودتــر وعــده
دهید»]6[.

-4قبول پیشنهاد میزبان در نشستن

از جملــه آداب مهمــان ایــن اســت کــه چــون داخــل خانــه میزبــان شــد ،در
جایــی کــه میزبــان از او درخواســت مــی کنــد ،بنشــیند و از نشســتن در جــای
نامناســب یــا مقابــل دری کــه زنــان از آن رفــت وآمــد مــی کننــد ،خــودداری
کنــد.
امام باقر (علیه السالم) در این باره می فرماید:
«هــرگاه یکــی از شــما بــه منــزل بــرادر خــود وارد شــد ،بایــد هرجــا کــه
صاحــب خانــه گفــت ،بنشــیند؛ چــون صاحــب خانــه بــه موقعیــت خانــه خــود،
آشــناتر از مهمــان اســت»]7[.

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
 -5نگرفتن روزه مستحبی در مهمانی

انســان مســلمان روزی کــه بــه مهمانــی دعــوت شــده اســت ،نبایــد بــدون اجــازه
میزبــان روزه مســتحبی بگیــرد .حتــی اگــر هــم بــه طــور اتفاقــی بــر میزبــان وارد
شــده اســت و روزه مســتحبی دارد ،آن را عــذر قــرار ندهــد .در آن حــال اگــر
احســاس مــی کنــد کــه میزبــان بــا خــوردن غــذا یــا میــوه ای کــه برایــش فراهــم
آورده اســت ،خوشــحال مــی شــود ،بهتــر اســت افطــار کنــد؛ چــون ثــواب افطــار
بیشــتر از آن روزه اســت.
رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) می فرماید:
یصو َم َّن ت َ
َط ُّوعًا ّال با ْذنهم»[]8؛
« َم ْن نَ َز َل علی َق ْو ٍم َفال ُ
«هر که مهمان شد ،بدون اجازه میزبان روزه مستحبی نگیرد».
امام صادق (علیه السالم) فرموده است:
«هــر کــس کــه روزه باشــد و بــر بــرادر دینــی خــود وارد شــود ،نگویــد روزه
هســتم ،بلکــه بایــد افطــار کنــد؛ چــون خــدا ثــواب یــک ســال روزه را بــرای او
مــی نویســد»]9[.

 -6بزرگداشت نعمت خدا

بــر مهمــان اســت کــه در پذیرایــی تابــع باشــد؛ یعنــی هــر چــه را میزبــان از نعمــت
هــای خداونــد ســر ســفره فراهــم آورده اســت ،آن را گرامــی دارد و تحقیــر نکنــد.
رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) در این باره می فرماید:
«در گنــه کاری مهمانــان همــان بــس کــه آنچــه را میزبــان فراهــم مــی ســازد،
حقیــر و ناچیــز شــمارند»]10[ .
بهتــر اســت مهمــان بــا خــوردن بیشــتر ،میزبــان را خــوش حــال کنــد و نعمــت
خــدا را گرامــی دارد .عبدالرحمــان بــن حجــاج مــی گویــد :در خانــه امــام صــادق
(علیــه الســام) بودیــم کــه بــرای مــا مقــداری برنــج آوردنــد و مــا عــذر آوردیــم.
امــام فرمــود« :هرکــس مــا را بیشــتر دوســت دارد ،بهتــر و بیشــتر نــزد مــا غــذا
مــی خــورد» .عبدالرحمــان مــی گویــد :پــس جلــو رفتــم و غــذا خــوردم .امــام
فرمــود« :حــاال خــوب شــد»]11[.

-7مراعات حال میزبان

در فرهنــگ دینــی ،مهمــان ،موجــودی «پربرکــت»[« ،]12هدیــه ای از ســوی
پــروردگار ،عامــل افزایــش رزق ،ســبب آمــرزش گناهــان»[ ]13صاحــب خانــه
و ســبب نــزول مغفــرت الهــی اســت .اینهــا همــه در گفتــار معصومــان (علیهــم
الســام) و آمــوزه هــای دینــی وجــود دارد ،ولــی نبایــد مهمــان ســبب زحمــت و
رنجــش صاحــب خانــه شــود و او را بــه دردســر بینــدازد.
بعضــی افــراد آمادگــی پذیــرش مهمــان را ندارنــد یــا وضــع مالــی مناســبی بــرای
مهمــان نــوازی ندارنــد .بعضــی از مــردم نیــز از نظــر جــا ،منــزل و امکانــات پذیرایی
آبرومندانــه از مهمــان در تنگنــا هســتند.
همچنیــن بعضــی افــراد شــغل هایــی دارنــد کــه مهمــان ،مزاحــم وقــت یا کارشــان
اســت .در چنیــن وضعیــت هایــی ،مهمــان بایــد حــال میزبــان را رعایــت کنــد.
بــرای مثــال ،ســرزده بــه مهمانــی نــرود .میزبــان را منتظــر نگــذارد .دربــاره کاســتی
هــای مهمانــی گذشــت داشــته باشــد .بــه موقــع مهمانــی را تــرک کنــد .میزبــان
را بــه تکلّــف و زحمــت نینــدازد .از آوردن همــراه خــودداری کنــد و بیــش از حــد

متعــارف ،مهمــان کســی نباشــد.
رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) می فرماید:
َ
ِّ
«الضیا َفــ ُه ثَالثَــ ُه ایــا ٍم فمــا زا َد َف ُهــ َو َص َدقــ ٌه َو َعلــی
َ
الض ِ
َّ
ــد ثَلثــة ایــا ِم»[]14؛
ــول بَ ْع َ
یــف ْ
أن َ
یتح َّ
«مهمانــی ســه روز اســت .هرچــه بیشــتر شــد ،صدقــه
اســت و مهمــان بایــد پــس از ســه روز تغییــر جــا بدهد».
همچنین می فرماید:
«مهمــان تــا دو شــب اکــرام و پذیرایــی مــی شــود .اگــر
شــب ســوم فــرا رســید ،دیگــر او از اهــل خانــه بــه شــمار
مــی آیــد؛ هــر چــه کــه بــود ،مــی خــورد»]15[.

 -8پرهیز از شکم پرستی

هــدف فــرد از شــرکت در مهمانــی بایــد اکــرام بــرادر
مؤمــن و پیــروی از ســنت پیامبــر خــدا (صلــی اهلل علیــه
و آلــه و ســلم) باشــد ،نــه شــکم پرســتی[ ]16و خــوش
گذرانــی.
همچنیــن بهتــر اســت ادب و نزاکــت را در وارد شــدن،
نشســتن ،ســخن گفتــن و غــذا خــوردن رعایــت کنــد و
از شــوخی هــای دور از ادب ،خندیــدن بــا صــدای بلنــد،
چشــم چرانــی ،دراز کــردن پــا ،پرخــوری ،پرگویــی،
غیبــت و ســخن چینــی بپرهیــزد.
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شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

پنج اشتباه عمده والدین در
برخورد با نوجوانان

اجتماعی
14

فرزنــد شــما دیگــر یــک کــودک نیســت ،او دیگــر
ســالهای نوجوانــی و جوانــیاش را میگذراند،یــک
روز میبینیــد کــه خیلــی مــودب و خــوش رفتــار
اســت و روز دیگــر در خــود فــرو رفتــه و اخــاق
خوشــی نــدارد.
او دیگــر بــه مســایل متفاوتــی فکــر میکنــد و از
شــما توقعــات تــازهای دارد .مثــ ً
ا دلــش میخواهــد
در زمــان رفــت و آمــد او محدودیتــی وجــود نداشــته
باشــد و بــا دوســتان خــود بیــرون بــرود بــدون اینکــه
از او اســتنطاق شــود.
االن دیگــر زمــان آن رســیده کــه مهارتهــای فرزنــد
پــروری تــان را کمــی ســبک ســنگین کنیــد و بــا
روشــهای متفاوتــی بــا فرزندتــان برخــورد کنیــد.
میپرســید چگونــه بدانیــم کــه برخــورد درســتی
داریــم یــا نــه؟ در ایــن مقالــه  5اشــتباه والدیــن در
برخــورد بــا نوجــوان و راه صحیــح آن را بخوانیــد:
شــکی نیســت کــه نوجــوان و جــوان هــم خــط
قرمزهایــی را کــه شــما برایــش گذاشــته ایــد امتحــان
خواهــد کــرد تــا ببینــد شــما تــا چــه انــدازه در
ایــن قوانیــن جــدی هســتید و چقــدر میتوانیــد
سرکشــیهای او را تحمــل کنیــد.
بــا تمــام ایــن حرفهــا او هنــوز هــم فرزنــد شماســت
و حتــی اگــر از قوانیــن شــما ســرپیچی کنــد بــاز هــم
بــه شــما نیــاز دارد .مهــم ایــن اســت کــه بتوانیــد
تشــخیص دهیــد کــدام تالشــها ارزشــش را دارد و
کدامیــک نتیجــه معکــوس میدهــد.

موهــای خــود را همانگونــه کــه مــا میپســندیم بیارایــد و تنهــا بــا
دوســتانی کــه مــا میشناســیم و تاییــد میکنیــم ارتبــاط داشــته
باشــد .و همیشــه در حــال درس خوانــدن و یــا ورزش باشــد .زیــرا
میترســیم از دوســتانش قــرص و ســیگار بگیــرد و معتــاد شــود.
جالــب اســت بدانیــد متخصصــان میگوینــد انتظــارات منفــی
شــما میتوانــد او را بــه همــان رفتــاری کــه از آن میترســید
ســوق دهــد .تحقیقــات نشــان داده نوجوانانــی کــه والدینشــان از
درگیــر شــدن آنهــا در رفتــار پــر خطــر وحشــت داشــتهاند ،تــا
یــک ســال بعــد از بررســی بیشــتر از بقیــه درگیــر همــان رفتــار پــر
خطــر شــده بودنــد .بنابــر ایــن بــه جــای اینکــه مــدام فرزندتــان
را از کارهــای بــد بترســانید ،بــر عالیــق و ســرگرمیهای مــورد
عالقــهاش تاکیــد کنیــد .حتــی اگــر آنهــا را درک نمیکنیــد.
الزم اســت شــما راه تــازهای بــرای ارتبــاط بــا نوجوانتــان پیــدا کنید
و دوبــاره بــا دلبندتــان مرتبــط شــوید و چیزهــای تــازهای از او یــاد
بگیریــد .اگــر او عاشــق رایانــه و تلفــن همــراه اســت و دوســت دارد
بــا آنهــا ور بــرود بــا او همــراه شــوید تــا هــم شــما از او چیزهــای
تــازه در ایــن بــاره یــاد بگیریــد و هــم بتوانیــد ارتباطــات او بــا
دیگــران را از ایــن طریــق نظــارت کنیــد .اگــر او بــه فوتبــال یــا
ورزش دیگــری عالقــه دارد میتوانیــد درایــن ورزش بــا او همــراه
شــوید حتــی اگــر همراهــی شــما صرفــً تماشــای یــک مســابقه
باشــد.

خطای اول :انتظار بدترین را دارید

خطای دوم :کتابهای فرزند پروری زیادی
میخوانید

بســیاری از والدیــن بــه بــزرگ شــدن نوجوانشــان بــه چشــم یــک
مصیبــت نــگاه میکننــد ،بــا ایــن بــاور کــه تنهــا میتواننــد بــدون
هیــچ کمکــی تبدیــل کــودک دلبندشــان بــه یــک غــول غیــر قابــل
پیــش بینــی را تماشــاکنند .امــا ایــن روش باعــث میشــود کــه
شــما و نوجوانتــان ســالهای بــدی را بــدون رضایــت از در کنــار هــم
بــودن بگذرانیــد.
پیغامــی کــه مــا بــه نوجوانمــان میدهیــم ایــن اســت کــه او
تنهــا زمانــی خــوب اســت کــه کارهــای بــد نکنــد .مث ـ ً
ا لباســها و

عــاوه بــر اعتمــاد بــه غرایــز خــود بســیاری از والدیــن بــا
متخصصــان دربــاره پــرورش فرزندانشــان مشــورت میکننــد.
عــدهای هــم از کتابهــای روانشناســی و تربیــت کــودک کمــک
میگیر نــد .
البتــه اغلــب کتابهــای تربیــت کــودک هــم مفیــد هســتند امــا
کتابهــا وقتــی مشکلســاز میشــوند کــه والدیــن از آنهــا اســتفاده
میکننــد تــا مهارتهــای ذاتــی خــود را جایگزیــن کننــد .وقتــی
توصیههــا و روش شــخصی شــان بــا موقعیــت فرزندشــان جــور
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در نمیآیــد ،ایــن والدیــن بیشــتر از قبــل مضطــرب و درمانــده شــده ودر
ارتبــاط بــا فرزندشــان ،اعتمــاد بــه نفــس خــود را از دســت میدهنــد.
كتابهــا و مقالههــا بــرای ایــن هســتند کــه بــه شــما دورنمایــی از آنچــه
هســت و خواهــد بــود بدهنــد و بــه شــما کمــک کننــد تــا در رفتارهــای
پیچیــده بتوانیــد صــورت مســاله را بــرای خــود و خانــواده تــان روشــن
کــرده و بــرای حــل مشــکالت تصمیــم بهتــری بگیریــد.
بنابــر ایــن در هنــگام برخــورد و ارتبــاط بــا فرزندتــان بایــد کتــاب را کنــار
بگذاریــد و بــه تصمیــم و انتخــاب خودتــان اعتمــاد کنیــد .بعــد از یــک عمر
خوانــدن کتابهــای تربیــت کــودک دیگــر هــر چــه الزم بــوده یــاد گرفتــه
ایــد و حــاال در امتحــان عملــی بایــد بتوانیــد یــک برخــورد مناســب را بــه
کار بگیریــد.

خطای سوم :گیر دادن به موارد کوچک و کم ارزش
ممکــن اســت شــما مــدل مــوی پســرتان و لبــاس کوتــاه دخترتــان را
دوســت نداشــته باشــید .یــا حتــی ممکــن اســت فرزندتــان در بازیهایــی
شــرکت میکنــد کــه شــما نمیپســندید .امــا قبــل از اینکــه دخالــت
کنیــد و حرفــی بزنیــد ،بــه کل قضیــه بهتــر نــگاه کنیــد.
اگــر ایــن کار فرزندتــان او را در معــرض خطــری قــرار نمیدهــد ،خیلــی
ســختگیری نکنیــد و اجــازه دهیــد تصمیمــات متناســب بــا ســن خــود را
بگیــرد .مطمئــن باشــید خــود او اولیــن کســی اســت کــه عواقــب انتخــاب
و تصمیــم خــود را میبینــد.
بســیاری از والدیــن نمیخواهنــد فرزندشــان تــا بزرگســالی روی هیــچ
گونــه نــا امیــدی ،درد ،شکســت و تلخــی را ببینــد .ســعی میکننــد بــه
گونـهای از کــودک و نوجوانشــان مراقبــت کننــد کــه حتــی یــک ویــروس
کوچــک ســرما خوردگــی هــم نتوانــد او را ناراحــت کنــد ،امــا دور نگــه
داشــتن فرزندتــان از واقعیتهــای زندگــی ،فرصتهــای ارزشــمند یادگیــری
را از او میگیــرد و او وقتــی وارد جامعــه واقعــی میشــود بیشــتر آســیب
پذیــر خواهــد بــود چــون دیگــر نمیدانــد چگونــه بــه تنهایــی گلیــم خــود
را از آب بیــرون بکشــد .اگرچــه شــما همیشــه بــرای راهنمایــی و کمــک در
کنــار او هســتید امــا اجــازه دهیــد فرزندتــان بــا علــم بــه اینکــه هــوای او را
داریــد خــودش جلــو بــرود و زندگــی را تجربــه کنــدو یــاد بگیــرد.

خطای چهارم  :نادیده انگاشتن لغزشهای بزرگ
اگــر شــک کــرده ایــد کــه فرزندتــان معتــاد شــده یــا یکــی دوبــار اســت
کــه مــواد اعتیــاد آور مصــرف کــرده ،روی خــود را بــر نگردانیــد و چشــم
پوشــی نکنیــد .االن وقتــی اســت کــه بایــد واکنــش نشــان دهیــد و قبــل از
اینکــه مشــکل بزرگتــر شــود ،کاری بکنیــد .ســنین بیــن  13تــا  18ســالگی
زمانــی اســت کــه درگیرشــدن والدیــن در مســایل فرزندشــان ضــروری
اســت.
الزم اســت شــما همیشــه مراقــب تغییــرات رفتــار ،ظاهــر ،دوســتان و
عملکــرد تحصیلــی نوجوانتــان باشــید .بــه یــاد داشــته باشــید کــه تنهــا
مــواد غیــر قانونــی مــورد ســوء مصــرف قــرار نمیگیرنــد ،حتــی بعضــی
از داروهایــی کــه پزشــکان بــرای بیمــاران تجویــز میکننــد ممکــن اســت
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مــورد ســوء مصــرف نوجوانــان قــرار گیرنــد .قرصهــای ضــد ســرفه و
حتــی بعضــی چســبها و  ...میتواننــد اعتیــاد آور باشــند.
اگــر شــما جعبــه قــرص خالــی را در ســطل آشــغال اتــاق فرزندتــان
پیــدا کردیــد یــا اگــر ســیگار ،کاغــذ پیچیــده شــده و کبریــت و
قرصهــای بــی نامــی را در جیــب و کشــوی او دیدیــد ،الزم اســت
بیشــتر مراقــب او باشــید .آمــار داروهــای تــوی قفســه را داشــته باشــید
و در صــورت امــکان بــا یــک متخصــص در ایــن زمینــه مشــورت کنیــد.
یادتــان باشــد اینهــا عالیمــی جــدی هســتند و نبایــد ســر ســری از
آنهــا گذشــت.

خطای پنجم :سختگیری کم ،سختگیری زیاد
بعضــی از والدیــن ممکــن اســت بــا احســاس اینکــه تســلطی بــر
نوجوانشــان ندارنــد هــر بــار کــه او از مســیر درســت منحــرف شــود ،او
را ســرکوب میکننــد.
گــروه دیگــر بــرای اینکــه از مقابلــه بــا فرزندشــان و دلخــوری و رودر
رویــی او پیشــگیری کننــد ،هیــچ ایــرادی از کارهــای نوجوانشــان
نمیگیرنــد .امــا هیچکــدام از ایــن دو روش صحیــح نیســت .بلکــه
الزم اســت بیــن آزادی دادن بــه فرزندتــان و پیــروی او از شــما تعادلــی
وجــود داشــته باشــد.
اگــر بیــش از حــد بــر پیــروی او تاکیــد کنیــد ممکــن اســت موفــق
شــوید او را مجبــور کنیــد مطابــق میــل شــما رفتــار کنــد ،امــا بــه چــه
قیمــت؟ فرزنــد شــما در یــک محیــط بســته بــزرگ میشــود بــدون
اینکــه مهارتهــای حــل مســاله و ارتبــاط اجتماعــی را یــاد گرفتــه
باشــد .علتــش هــم ایــن اســت کــه همیشــه شــما بــه جــای او تصمیــم
گرفتهایــد.
نداشــتن قانــون جــدی و انضبــاط محکــم هــم دردی را دوا نمیکنــد.
نوجوانــان نیــاز دارنــد در محــدودهای کــه بــرای کشــف دنیــای بیــرون
و ارتباطــات اجتماعــی شــان دارنــد ،بتواننــد آزادانــه حرکــت کننــد
و البتــه بــرای ایــن منظــور الزم اســت قوانیــن و خطــوط واضــح و
روشــنی بــرای آنهــا مشــخص شــده باشــد.
شــما بــه عنــوان والدیــن وظیفــه داریــد در ایــن ســن ارزشــهای
خانوادگــی و دینــی خــود را بــا کلمــات و رفتــار خــود بــه نوجوانتــان
بگوییــد .اگــر دروغ را نمیپســندید و نمیخواهیــد از نوجوانتــان
دروغ بشــنوید نــه تنهــا ایــن را بــه او بگوییــد بلکــه بــا رفتــار خــود و
راســتگوییتان نشــان دهیــد کــه ایــن عمــل از نظــر شــما نــا پســند
اســت.
بــه فرزندتــان کمــک کنیــد بتوانــد مهارتهایــی بــرای کنتــرل و
مدیریــت خــودش را بــه نحــو مناســبی یــاد بگیــرد.
اغلــب نوجوانــان اعتــراف میکننــد کــه مایلنــد وقــت بیشــتری را
بــا والدیــن و خانــواده خــود بگذراننــد .بنابــر ایــن ســعی کنیــد بــا
فرزندتــان اوقــات خوشــی داشــته باشــید و محیــط دوســت داشــتنی
بــرای او فراهــم کنیــد ،کــه همیشــه بــرای بازگشــت او آمــاده اســت.
زمینــی گــرم و محکــم کــه حتــی پــس از زمیــن خوردنــش هــم بتوانــد
بــه آن تکیــه کنــد و روی پاهــای خــودش بایســتد.
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وکیل خود باشید
(مباحث کاربردی حقوقی)

تهدید با سالح چه مجازاتی دارد؟

دانستنی ها

تهدیــد بــا ســاح یکــی از جرائمــی اســت کــه ممکــن اســت برخــی افــراد مرتکــبآن شــوند .حــال بایــد دیــد اگــر شــخصی بــه قصــد ترســاندن شــخص دیگــری
از ســاح گــرم جنگــی یــا شــکاری اســتفاده کنــد و آن شــخص از تــرس
بمیــرد چــه مجازاتــی در انتظــار او اســت؟
بــه اســتناد مــاده  501قانــون مجــازات اســامی مصــوب ســال  1392بایــد گفــت :هــرگاهکســی بــه روی شــخصی ســاح بکشــد و موجــب تــرس گــردد و بــر اثــر ایــن تــرس شــخص
بمیــرد یــا مصــدوم گــردد حســب مــورد بــر اســاس تعاریــف انــواع جنایــات بــه قصــاص یــا
دیــه محکــوم میگــردد.
بــه هــر حــال حتــی اگــر ایــن عمــل ســبب هیــچ گونــه حادثـهای نشــود صــرف عمــل قــدرت نمایــی بــا ســاح گرمبــه قصــد ترســاندن دیگــران عمــل مجرمانــه بــوده و مرتکــب بــه مجــازات حبــس و شــاق محکــوم میگــردد.
ایــن در صورتــی اســت کــه ســاح مجــوز داشــته باشــد .البتــه اگــر ســاح فاقــد مجــوز باشــد حمــل کننــده ســاح بــه مجــازاتحمــل و نگهــداری غیــر مجــاز نیــز محکــوم میشــود .ضمنــً حمــل ســاح فقــط بــرای دارنــده مجــوز ،مجــاز اســت نــه دیگــران
هــر چنــد از بســتگان درجــه یــک وی باشــد.

آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است می تواند از آن رجوع کند؟
همانطــور کــه مــی دانیــد مهریــه دِینــی اســت بــر گــردن و ذمــه
شــوهر کــه بایــد آن را پرداخــت کنــد .حــال اگــر زن ،او را از
پرداخــت ایــن دِیــن ابــرا کنــد و بگویــد از نظــر مــن تــو دیگــر
تکلیفــی بــه پرداخــت مهریــه نــداری .تکلیــف شــوهر از پرداخــت
مهریــه بــه طــور کل ســاقط مــی شــود.
ایــن نــوع بخشــش ابــرا محســوب شــده و غیــر قابــل رجــوعاســت .ممکــن هــم هســت کــه زوجــه مهریــه خــود را بــه شــوهر
هبــه کنــد و بگویــد مهریــه ام را بــه تــو بخشــیدم .ایــن نــوع
بخشــش هبــه محســوب شــده و مثــل تمــام مــوارد هبــه قابــل
رجــوع اســت .در زمــان طــاق هــم ممکــن اســت زوجــه بــه واســطه کراهتــی کــه از شــوهر دارد مهریــه خــود را در ازای طــاق
خلــع یــا مبــارات بــه شــوهر ببخشــد.
در ایــن نــوع طــاق زن مــی توانــد در زمــان عــده بــه مهریــه اش رجــوع کنــد امــا بایــد بدانــد اگــر او بــه مهریــه اش رجــوعکنــد مــرد هــم ایــن امــکان را دارد کــه بــه خــود زن رجــوع کــرده و طــاق را ملغــی کنــد.
16
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وعده قبل از عقد نکاح ،تعهد ایجاد نمیکند
در خواســتگاری ،توافــق پســر و دختــر و یــا خانوادههــای دو طــرف دربــاره نــکاح
یــا ازدواج آتــی  ،تعهــد و حتــی مشــروعیت رابطــه زناشــویی ایجــاد نمیکنــد.
طبــق قانــون مدنــی وعــده ازدواج ،ایجــاد علقــه زوجیــت نمیکنــد ،اگرچــه تمــام
یــا قســمتی از مهریــه کــه بیــن طرفیــن بــرای موقــع ازدواج مقــرر شــده اســت،
پرداختــه شــده باشــد .بنابرایــن هــر یــک از زن و مــرد ،در زمــان خواســتگاری و
مــادام کــه عقــد نــکاح جــاری نشــده اســت ،میتوانــد از وصلــت امتنــاع کنــد
و طــرف دیگــر نمیتوانــد بــه هیچوجــه ،او را مجبــور بــه ازدواج کــرده یــا بــه
جهــت صــرف امتنــاع از وصلــت ،مطالبــه خســارتی کنــد و تــا زمانــی کــه عقــد
ازدواج منعقــد نشدهاســت نمیتــوان دو طــرف را ملــزم بــه زندگــی زناشــویی دانســت و وعدههایــی کــه عرفــا بیــن خانوادههــا
تبــادل میشــود ،ارزش حقوقــی و یــا ســند رســمی را نــدارد.

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است
گاهــی اوقــات خانــواده هــا اصــرار بــه جــاری شــدن صیغــه نــکاح نــزد فــرد معیــن و مشــهوری دارنــد و در همــان صیغــه کــه بــا
حضــور شــاهد و رعایــت همــه جوانــب شــرع و قانــون صــورت گرفتــه ،مهریــه محــدودی اعــام میشــود .ســپس خانوادههــا بــرای
ثبــت در دفترخانــه ،میــزان مهریــه را افزایــش میدهنــد کــه از نظــر قانــون مــورد قبــول نیســت .مهریــه اصلــی همــان اســت
کــه هنــگام جــاری شــدن صیغــه نــکاح اعــام میشــود .لکــن خانوادههــا هنــگام مراجعــه بــه محضــر گاهــی مهری ـهای مغایــر
بــا آنچــه شــفاهی توافــق کردهانــد ،درج مــی کننــد .ایــن اظهــار در محضــر ،مســتند خواهــد بــود و دادگاه بــه توافــق قبلــی کــه
رســمی نبــوده ،توجــه نــدارد.

افزایش مهریه بعد از وقوع عقد
آخریــن مــورد از نــکات حقوقــی مهــم دربــاره افزایــش مهریــه مــی باشــد .افزایــش ثانــوی مهریــه مــورد اســتناد نیســت بــه ایــن
معنــا کــه بعــد از وقــوع عقــد و ثبــت مهریــه ،طرفیــن تصمیــم بــه افزایــش مهریــه میگیرنــد و حتــی اقرارنام ـهای تنظیــم و
توضیحاتــی اضافــه میشــود .ایــن شــرایط جدیــد نمیتوانــد بــه عنــوان مهریــه اصلــی تلقــی شــود در واقــع افزایــش بعــدی یــک
تعهــد اســت کــه عنــوان و امتیــازات مهریــه را نــدارد.
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با چند کار ساده عمر مفید خودرو خود را افزایش دهید

دانستنی ها

نگهــداری درســت و صحیــح خــودرو بســیار در طــول عمــر و ســامت مانــدن آن مؤثــر اســت .نگهــداری
صحیــح خــودرو نیازمنــد صــرف وقــت و هزینــه خیلــی خاصــی نیســت و بیشــتر بــا رعایــت چنــد نکتــه مهــم
میتوانیــد از صــرف هزینههــای بســیار زیــاد بعــدی در تعمیــرات خــودروی خــود جلوگیــری کنیــد .توجــه بــه
ســرویسهای دورهای در ســامت موتــور و گیربکــس از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت .تمیــز نگــه داشــتن
داخــل و بیــرون اتومبیــل شــما در ســامت رنــگ بدنــه و ادوات داخلــی بســیار مهــم اســت .در ایــن مطلــب
ســعی شــده اســت خیلــی ســاده و بــا زبــان خودمانــی نکاتــی را یــادآور بشــویم کــه هــم مؤثــر هســتند و هــم
نیــاز بــه تعمیــرکار و تعمیــرگاه رفتــن بــرای انجــام بیشــتر ایــن مــوارد نداشــته باشــید.

*عدم استفاده از سیستم صوتی زمانی که خودرو خاموش است
خودروهــا بــرای اســتارت زدن و روشــن شــدن نیــاز بــه جریــان بــرق دارنــد و ایــن بــرق مــورد نظــر را باتــری در خــودرو تأمیــن
مــی کنــد .در حالیکــه اتومبیــل شــما خامــوش اســت از سیســتم صوتــی و یــا ســایر وســایلی کــه بــرق مصــرف میکننــد،
اســتفاده نکنیــد زیــرا باعــث میشــود کــه باطــری خــودرو تخلیــه شــده و دیگــر اســتارت کار نکنــد .در ایــن حالــت شــما دو راه
در پیــش روی داریــد .یــا بــا هــل دادن و گذاشــتن اهــرم در دنــده اقــدام بــه روشــن کــردن خــودرو میکنیــد یــا بــا باطــری بــه
باطــری اتومبیــل خــود را روشــن میکنیــد .در هــر دو حالــت بــه خــودروی خــود آســیب میزنیــد.

*به طور مرتب خودرو خود را بشویید
اگــر بــه تازگــی یــک ماشــین جدیــد خریــده ایــد ،احتمــاالً میخواهیــد بدنــه را درخشــان نگــه داریــد ،امــا اجــازه ندهیــد ایــن
شــور و شــوق اولیــه از بیــن بــرود .بســیاری از مــوارد از جملــه کثیفــی و گــرد و غبــار ،میتواننــد روی خــودرو بنشــینند و ممکــن
اســت در عــرض چنــد ســال شــاهد زنــگ زدگــی روی خــودرو باشــیم ،بنابرایــن تــا آنجــا کــه ممکــن اســت وســیله نقلیــه را بــه
کارواش ببریــد .باقــی مانــدن فضــوالت پرنــدگان در روی بدنــه خــودرو در طوالنــی مــدت باعــث خوردگــی رنــگ و ایجــاد لــک
در آن مــی شــود.
18
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*سطح مایعات خودرو را بررسی کنید
بیشــتر ســازندگان توصیــه میکننــد کــه ســطح روغــن ،مایــع خنــک کننــده و روغــن ترمــز را مرتبــً بررســی کنیــد ،بنابرایــن
اگــر مطمئــن نیســتید کــه چگونــه ایــن کار را انجــام دهیــد ،بــه کتابچــه راهنمــای کاربــر خــودرو مراجعــه کنیــد .همچنیــن بایــد
هــر چنــد ســال یکبــار روغــن ترمــز و مایــع خنــک کننــده خــود را تعویــض کنیــد .روغــن گیربکــس از دیگــر مایعــات حیاتــی در
خــودرو اســت بــه خصــوص اگــر خــودرو اتوماتیــک باشــد اهمیــت آن چنــد برابــر مــی شــود.

*از بنزین زدن در جایگاه هایی که به تازگی پر شده اند ،خودداری کنید
اگــر میدانیــد کــه یــک پمــپ بنزیــن اخی ـرًا ســوخت گیــری انجــام داده اســت ،بــه پمــپ بنزیــن دیگــری برویــد .پــر کــردن
مخــازن زیرزمینــی پمــپ بنزیــن میتوانــد رســوباتی را بــه وجــود بیــاورد کــه وقتــی در خــودرو قــرار میگیرنــد میتواننــد
فیلترهــای ســوخت و انژکتورهــای ســوخت را مســدود کننــد.

*تراشههای شیشه را به سرعت از بین ببرید
هر تراشهای یا ترک که روی شیشه جلو قرار گرفته را زود تعمیر کنید.

*فضای داخلی را تمیز نگه دارید
اگــر قصــد داریــد خــودروی خــود را دوبــاره بفروشــید ،تمیــز و مرتــب نگــه داشــتن داخــل خــودرو الزامــی اســت ،بــه خصــوص اگــر
فضــای داخلــی آن رنــگ روشــن باشــد.

*عمق آج الستیک را بررسی کنید
بیشــتر مــردم تــا زمانــی کــه الســتیک خــودرو در جــاده پنچــر یــا پــاره نشــود ،بــه فکــر رســیدگی بــه آن نمــی افتنــد .قانــون
ایجــاب میکنــد کــه عمــق آج حداقــل  ۱.۵میلــی متــر باشــد ،بنابرایــن میلههــای نشــانگر ســایش آج را کــه در فواصــل منظــم
در اطــراف الســتیک قــرار دارنــد ،بررســی کنیــد.

*از روشن نگه داشتن خودرو (درجا) اجتناب کنید
در هــوای ســرد از درجــا کار کــردن طوالنــی مــدت خــودرو بــرای گــرم
شــدن موتــور دوری کنیــد .اینــکار نــه تنهــا کمکــی بــه خــودروی
شــما نمــی کنــد بلکــه آســیب هــای زیــادی را نیــز بــه همــراه
دارد 30 .ثانیــه تــا یــک دقیقــه درجــا کارکــردن خــودرو کافــی
اســت و بعــد از آن تــا  3الــی  4دقیقــه ســعی کنیــد آرام و بــا
دنــده  2رانندگــی کنیــد تــا موتــور خــودرو گــرم و مایعــات
موجــود در موتــور از ســفت بــودن خــارج و حالــت رونــده
بــودن خــود را کامــا بدســت بیاورنــد.
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سالمتی

شــاید فکــر بــدی نباشــد کــه صبــح
بــه محــض بیــدار شــدن از خــواب،
ســراغ بزرگتریــن دغدغــه ذهنتــان
برویــد و تکلیــف آن را مشــخص کنیــد
امــا بهتــر اســت بــا معــده خالــی ایــن
کار را نکنیــد .مطالعــات نشــان دادهانــد
گرســنگی میتوانــد بــه میــزان
چشــمگیری بــر تصمیمگیریهــا و
نتایــج آن اثــر بگــذارد.
ایــن گفتــهی مهاتمــا گانــدی معــروف
اســت کــه انســان هــر روز صبــح کــه
از خــواب بیــدار میشــود ،دوبــاره
متولــد میشــود .شــاید ایــن جملــه
تــا حــدودی اغراقآمیــز باشــد ولــی
ارزشــمند و نکتــه دار اســت .بــه هــر
حــال صبــح ،بهتریــن زمــان روز بــرای
شــروع عادتهــای خــوب و مفیــد و
پیمــان بســتن بــا خــود بــرای داشــتن
یــک روز عالــی اســت.
از آن ســو دقیقـ ًا کارهایــی هــم وجــود
دارنــد کــه نبایــد در ســاعات اولیــه
صبــح و پیــش از خــوردن صبحانــه
انجــام دهیــد چــون ثابــت شــده
کــه اثــر خوبــی بــر ســامت جســم و
روانتــان نمیگذارنــد .در ایــن مطلــب
بــا مــا همــراه باشــید تــا بدانیــد
چگونــه روز خیلــی بهتــری را شــروع
کنیــد.

لیست کارهای روزتان را ننویسید
در تئــوری ،شــاید ایــدهی خوبــی بــه نظــر
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قبل از صبحانه این کارها را انجام ندهید

برســد کــه هــر روز صبــح بعــد از بیــدار شــدن از خــواب ،بنشــینید و لیســت
تمــام کارهایــی را کــه بایــد در آن روز انجــام دهیــد بنویســید؛ اما کارشناســان
خالقیــت بــه شــما میگوینــد اینکــه صبــر کنیــد تــا صبــح شــود و ســپس
ایــن لیســت را بنویســید در واقــع اثــر معکــوس داشــته و باعــث اضطــراب و
اســترس قابــل توجهــی میشــود .خیلــی بهتــر اســت کــه لیســت کارهــای
روزتــان را شــب قبــل بنویســید.
معــده خالــی و گرســنگی در بیشــتر افــراد باعــث میشــود صبــر کمتــری
داشــته باشــند و تصمیمهــای ناگهانــی نــه چنــدان درســتی بگیرنــد و بــه
ســمت گزینههایــی تمایــل پیــدا کننــد کــه نتایــج فوریتــر داشــته و نیــاز
بــه صبــر و گذشــت زمــان و تجزیــه و تحلیــل بیشــتر ندارنــد
مغــز شــما بــرای خلــق ایدههاســت ،نــه نگــه داشــتن ایدههــا ،و مطمئنــً
نبایــد آن را بــا چیزهــای غیرضــروری پُــر کنیــد .اگــر مغزتــان را بــا چیزهــای
بــه دردنخــور مشــغول و پُــر نکنیــد ،احســاس خیلــی بهتــری خواهیــد داشــت.
بــه طــور خالصــه ،اگــر فکرهــای غیرضــروری را شــب قبــل از ســرتان خــارج
کنیــد و لیســت کارهــای ضــروری فردایتــان را قبــل از خــواب بنویســید،
روز بعــد یــک قــدم بــزرگ بــرای شــروع یــک روز بــدون اســترس ،جلوتــر
هســتید .همچنیــن بــا ایــن کار ،شــب قبــل از خــواب ذهنتــان بــه آرامــش
میرســد چــون بــرای فردایتــان برنامــه داریــد و میدانیــد چــه بایــد بکنیــد.
در مجمــوع همــهی اینهــا باعــث میشــوند اســترس کمتــری داشــته
باشــید ،دچــار تردیــد و عــدم اطمینــان نشــوید و ایــن دلهــره را نداشــته
باشــید کــه مبــادا وقــت کــم بیاوریــد و بــه هم ـهی کارهایتــان نرســید.

ورزش سنگین انجام ندهید
مطمئنــً انجــام مقــداری ورزش هــوازی صبــح بــا معــده خالــی ،فوایــدی
20
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دارد امــا اگــر هدفتــان عضلهســازی و افزایــش قــدرت ورزشــیتان
اســت ،انجــام تمریــن ،خصوصــً تمرینــات ســنگین و پُرشــدت ،صبــح
بــا معــده خالــی یــک اشــتباه بــه شــمار م ـیرود.
اگــر در رشــته ورزشــی بســیار ســنگینی فعالیــت میکنیــد ،مثــ ً
ا
تمرینــات تناوبــی پُرشــدت یــا پاورلیفتینــگ ،شــاید متوجــه شــوید
تمریــن بــا معــده خالــی ،عملکردتــان را ضعیــف میکنــد.
طــی تمرینــات پُرشــدت ورزشــی ،امــکان دسترســی بــه ذخایــر
چربــی بــدن جهــت تأمیــن انــرژی وجــود نــدارد تــا ســوختی
یکنواخــت بــرای بدنتــان تأمیــن شــود ،بنابرایــن بــه محــض اینکــه
ذخیــره کربوهیــدرات بدنتــان تمــام شــود ،دیگــر نخواهــد توانســت
بــا شــدتی کــه هــدف شماســت بــه تمریــن ادامــه بدهــد.
خــوردن یــک صبحانــه مغــذی و کربوهیــدرات دار کمــک میکنــد
هــم شــدت و هــم طــول مــدت تمرینــات شــما در حــد مطلوبــی
حفــظ شــود.
بنابرایــن اگــر در هــدف بدنســازیتان جــدی هســتید و تمرینــات
و فعالیتهایتــان بیشــتر از یــک دو یــا پیــادهروی روزانــه اســت،
بهتریــن روش ایــن اســت کــه صبحانــه بخوریــد و بعــد ورزش کنیــد.

تصمیمات مهم نگیرید

شایستگان
بــه اســتعفا دادن از کارتــان فکــر میکنیــد؟ شــاید فکــر
بــدی نباشــد کــه صبــح بــه محــض بیــدار شــدن از خواب،
ســراغ بزرگتریــن دغدغــه ذهنتــان برویــد و تکلیــف
آن را مشــخص کنیــد امــا بهتــر اســت بــا معــده خالــی
ایــن کار را نکنیــد .مطالعــات نشــان دادهانــد گرســنگی
میتوانــد بــه میــزان چشــمگیری بــر تصمیمگیریهــا
و نتایــج آن اثــر بگــذارد .معــده خالــی و گرســنگی در
بیشــتر افــراد باعــث میشــود صبــر کمتــری داشــته
باشــند و تصمیمهــای ناگهانــی نــه چنــدان درســتی
بگیرنــد و بــه ســمت گزینههایــی تمایــل پیــدا کننــد کــه
نتایــج فوریتــر داشــته و نیــاز بــه صبــر و گذشــت زمــان
و تجزیــه و تحلیــل بیشــتر ندارنــد.

فــرض کنیــد قــرار اســت بــا یــک مشــاور امــاک
صحبــت کنیــد ،انجــام ایــن کار بــا حالــت گرســنگی
باعــث میشــود تمایــل و توجهتــان بــه ســمت نتایــج
فوریتــر معطــوف شــود تــا بــه ســمت نتایــج بهتــر امــا
طو ال نیمد تتــر .
شــنیدهایم کــه خیلــی از بچههــا بــدون خــوردن صبحانــه
بــه مدرســه میرونــد یــا خیلــی از افــراد تحــت رژیمهــای
ســخت کاهــش وزن هســتند کــه مصــرف کالــری در آنها
بســیار محــدود شــده اســت .گرســنگی ،آنقــدر شــایع
اســت کــه مهــم اســت بدانیــد و درک کنیــد گرســنگی
و معــده خالــی ،بــه روشهــای گوناگــون غیرمســتقیمی
بــر عملکردهــا و تصمیمگیریهــا و انتخابهــا اثــر
میگــذارد.
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شایستگان
ورزش در سرما

سالمتی

ورزش کــردن در فصــل ســرما و نــکات مهــم پیرامــون آن فقــط
مخصــوص رشــته هــای ورزشــی خــارج از ســالن نیســت .زیــرا
حتــی افــرادی کــه در محیــط هــای بســته بــه تمریــن مــی
پردازنــد از آنجاییکــه بــرای شــروع تمرینــات خــود از محیــط
ســرد بیــرون وارد ســالن ورزشــی مــی شــوند ،بایــد بــه نــکات
مهمــی از قبیــل گــرم کــردن بــدن قبــل از تمرینــات توجــه
الزم را بکننــد.
همچنیــن پــس از انجــام تمرینــات خودبــا توجــه بــه اینکــه
عــرق کــرده انــد  ،نیــز بایــد زمــان کافــی بــرای ســرد کــردن
بــدن اختصــاص دهنــد و لبــاس کافــی قبــل از خــارج شــدن از
ســالن ورزشــی بپوشــند.
در بســیاری از ورزش هــای خــارج ســالنی کــه احتیاجــی بــه
لبــاس هــای محافظتــی نیســت هــوای ســرد باعــث آســیب
پذیــری ورزشــکار مــی شــود .اغلــب هنــگام ســرما ورزشــکار می
توانــد بــا گرمــای حاصــل از فعالیــت بدنــی بــه طــور طیبعــی
بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد امــا در زمــان اســتراحت طــی
دوره تمریــن ممکــن اســت نتوانــد بــه انــدازه کافــی گــرم شــود
بنابرایــن مســتعد آســیب و همچنیــن ســرماخوردگی اســت.

اهمیت گرم کردن بدن در ورزش های زمستانی

در هنــگام ســرما ،عضــات بــدن معمــوال منقبــض مــی شــوند و
فشــار خــون بــه دلیــل انقبــاض رگ هــا کاهــش مــی یابــد ،در
نتیجــه اکســیژن رســانی بــه بافــت هــای بــدن کــم مــی شــود
و فــرد احســاس ســرما مــی کنــد .لــذا در فصــل ســرما توصیــه
مــی شــود کــه ورزشــکان بــه آرامــی بــدن خــود را گــرم کننــد
تــا عضــات حالــت اولیــه خــود را پیــدا کــرده ،فشــار خــون
افزایــش یابــد و بــا افزایــش جریــان خــون ،درجــه حــرارت
بــدن نیــز بــاال بــرود .البتــه ایــن امــر بایــد بــه آرامــی صــورت
بگیــرد ،زیــرا حــرکات شــدید ورزشــی باعــث ایجــاد خســتگی
زودرس در ورزشــکاران مــی شــود و در نتیجــه بهــره ی کافــی
را از ســاعات ورزش نمــی بــرد .همچنیــن ایــن گونــه حــرکات،
باعــث گرفتگــی عضــات و یــا وارد آمــدن آســیب هــای جــدی
تــری بــه عضــات مــی شــود .در نتیجــه توجــه بــه اصــول گــرم
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کــردن آهســته ی بــدن قبــل از انجــام حــرکات ورزشــی شــدید ،باعــث
پیشــگیری از ایجــاد ایــن گونــه آســیب هــا مــی گــردد.
همچنیــن در هــوای ســرد ،بعضــی از مکانیســم هــای حســی مــا ُکنــد مــی
شــود .گیرنــده هــای عصبــی بــدن ســردتر مــی شــوند و در نتیجــه ،پیــام
هــای عصبــی را هــم ُکندتــر منتقــل مــی کننــد .بــه همیــن دلیــل در ســرما،
پاهــای مــا بــی حــس مــی شــوند و نمــی توانیــم تعــادل بــدن مــان را
درســت حفــظ کنیــم .اگــر در هــوای گــرم بــه شــدت ورزش کنیــم ،پیــام
هــای درد بــه موقــع بــه مغــز مــی رســند و پیــش از اینکــه بــرای بــدن
مشــکلی ایجــاد شــود ،شــدت ورزش را کــم مــی کنیــم امــا اگــر هــوا ســرد
باشــد و بــدون گــرم کــردن ،شــروع بــه دویــدن یــا ورزش کــردن کنیــم،
ممکــن اســت کــه بــدن هنــوز در حالــت بــی حســی باشــد و پیــام هــای درد
را بــه موقــع بــه مغــز مخابــره نکنــد و در نتیجــه ،انقــدر بــا شــدت ورزش
کنیــم کــه دچــار جراحــت شــویم.

آسیب های ناشی از سرما

آســیب هــای ناشــی از ورزش کــردن در ســرما کمتــر از آســیب هــای ناشــی
از گرمــا اســت امــا هنــوز در ورزش هــای زمســتانی ،ورزش هــای طوالنــی
در هــوای ســرد و شــنا در آب ســرد بــا خطراتــی همــراه اســت زیــرا ســرد
شــدن کلــی بــدن کــه در آن درجــه حــرارت بــدن بــه زیــر  35درجــه مــی
رســد بســیار خطرنــاک اســت و امــکان آســیب هــای ســرمایی موضعــی نیــز
بــاال اســت.
ســرما مــی توانــد باعــث آســیب هــای عضالنــی اســکلتی ،ســرما زدگــی ،یــخ
زدگــی ،یــا اختــاالت دســتگاه تنفــس ناشــی از کاهــش دمــای بافــت شــود.
بــرای جلوگیــری از بــروز ایــن آســیب هــا جایگزینــی مایعــات در محیــط
ســرد بســیار حائــز اهمیــت اســت زیــرا کاهــش حجــم خــون باعــث مــی
شــود مایــع کمتــری بــرای گــرم کــردن بافــت هــا وجــود داشــته باشــد
بنابرایــن در هــوای ســرد نیــز در  2هفتــه اول شــروع تمریــن بایــد توزیــن
قبــل و پــس از تمریــن انجــام شــود کــه ایــن کار بــرای تخمیــن میــزان
کاهــش آب بــدن و جبــران آن ضــروری اســت.

فواید ورزش در هوای سرد
افزایش استقامت و قدرت بدنی

محققــان معتقدنــد کــه در صــورت رعایــت نــکات مطــرح شــده دربــاره ی
ورزش و فعالیــت بدنــی در هــوای ســرد ،مقاومــت بــدن در ســایر فصــول
نســبت بــه انجــام حــرکات ورزشــی حتــی از نــوع ســنگین باالتــر مــی رود و
بــدن بهتــر مــی توانــد خــود را بــا شــرایط موجــود تطبیــق دهــد .همچنیــن
عــاوه بــر بــاال رفتــن اســتقامت ،قــدرت بدنــی فــرد نیــز افزایــش مــی یابــد.
لبــاس مناســب بپوشــید امــا در ایــن میــان نبایــد فرامــوش کــرد پوشــش
مناســب هــم بســیار مهــم و تاثیــر گــذار اســت و داشــتن یــک پوشــش
مناســب جهــت حفــظ گرمــای تولیــد شــده توصیــه مــی شــود .ایــن پوشــش
بایــد طــوری باشــد کــه مانــع اجــرای حــرکات ورزشــی نشــود و ورزشــکار
را حیــن انجــام فعالیــت بــه دردســر نینــدازد .پوشــش هایــی ماننــد کاله،
هدبنــد ،دســتکش و همچنیــن پوشــیدن بادگیــر در مواقعــی کــه شــدت بــاد
زیــاد اســت،
مــواردی هســتند کــه مــی تواننــد تــا حــد زیــادی گرمــای ایجــاد شــده
در حیــن حــرکات ورزشــی را حفــظ نماینــد .البتــه ورزشــکاران در هنــگام

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا
فعالیــت بدنــی بایــد از توقــف هــای طوالنــی مــدت خــودداری
نمایــد و بــه طــور مــدام تحــرک داشــته باشــد.
بهتــر اســت لبــاس هــا را بــه صــورت الیــه ای بپوشــید تــا
بــا شــروع عــرق ریــزی و افزایــش دمــای بــدن بتوانیــد چنــد
الیــه از آن را بــر داریــد و در صــورت نیــاز دوبــاره آن هــا را
بپوشــید .الیــه داخلــی بایــد از پارچــه ای باشــد کــه توانایــی
جــذب عــرق را داشــته باشــد .از لبــاس هــای کتانــی اســتفاده
نکنیــد.
اگــر هــوا بــه انــدازه کافــی ســرد باشــد ،در دومیــن الیــه
لبــاس بایــد پارچــه ای اســتفاده شــود کــه خاصیــت عایقــی
داشــته باشــد ماننــد لبــاس پشــمی .باالخــره ،آخریــن الیــه
بایــد ضــد آب ،ضــد بــاد باشــد و خاصیــت عبــور هــوا از خــود
را داشــته باشــد .اگــر دمــای انگشــتان دســت و پــا از دمــای
مرکــزی بــدن کمتــر شــد ،حتمــً از کاله و دســتکش اســتفاده
کنیــد و در صــورت نیــاز از شــال گــردن یــا ماســک صــورت
هــم اســتقاده کنیــد تــا هوایــی کــه وارد ریــه هــا مــی شــود را
گــرم کنــد .ترجیحــً کفشــی بــا یــک ســایز بزرگتــر بپوشــید
تــا بتوانیــد جــوراب هــای ضخیــم بــرای گــرم نگــه داشــتن و
محافظــت انگشــتان پــا از ســرما بپوشــید.

نقش تغذیه در سرما

غیــر از پوشــش مناســب بایــد بدانیــد از آن جایــی کــه انجــام
حــرکات ورزشــی نیــاز بــه انــرژی بیشــتری دارد و در هــوای
ســرد ایــن نیــاز بیشــتر مــی شــود ،ورزشــکاران بایــد حتمــا
در ایــن روزهــا مصــرف صبحانــه ی کامــل و اســتفاده از
چربــی هــا و کربوهیــدرات هــا را فرامــوش نکننــد .صبحانــه
ای متشــکل از نــان و تخــم مــرغ و یــا نــان و کــره عســل بــه
همــراه میــوه و آجیــل کــه مــی توانــد انــرژی موردنیــاز بــدن
را بــه شــکل بهتــری تامیــن نمایــد.
همچنیــن از آنجاییکــه یکــی از راه هــای افزایــش تولیــد گرما،
تغذیــه مناســب و فعالیــت بدنــی اســت .تغذیــه کافــی عــاوه
بــر تولیــد گرمــا بــه وســیله حــرکات سیســتم گوارشــی ،انرژی
الزم بــرای فعالیــت هــای گــرم کننــده را در اختیــار فــرد قــرار
مــی دهــد بنابرایــن در ورزش هایــی کــه در ســرما انجــام مــی
شــود بــه خصــوص در ورزش هــای طوالنــی مــدت ،تغذیــه
منظــم در فواصــل ورزش بســیار مهــم خواهــد بــود .فعالیــت
عضالنــی بــه وســیله لــرز یــا فعالیــت ورزشــی باعــث گــرم
شــدن بــدن مــی شــود .تغذیــه مناســب و آمادگــی جســمانی
در اینجــا نقــش مهمــی بــه عهــده دارنــد.

توصیه های مهم هنگام ورزش کردن در هوای سرد

–کرم ضد آفتاب را در هوای سرد فراموش نکنید.
اشــعه یــو وی خورشــید در پاییــز و زمســتان بــرای پوســت
بســیار مضــر مــی باشــد و بــرای جلوگیــری از آســیب دیدگــی
ســلولهای پوســتی حتمــا از کــرم ضــد آفتــاب اســتفاده کنیــد.
آب بدن را تأمین کنید.حتــی اگــر تشــنه نیســتید ،قبــل ،حیــن و بعــد از ورزش در
هــوای ســرد مایعــات بنوشــید.
-به مسیر باد نیز توجه کنید.

شایستگان
اگــر مــی توانیــد حداقــل بــرای نصــف مــدت زمــان تمریــن خــود ،پشــت بــه
مســیر بــاد تمریــن کنیــد.
–امکانات ورزشی تان را نسبت به هوا بررسی کنید
نســبت بــه ورزش و دمــای هــوا تعدیــل هــای مــورد نیــاز را در لبــاس و وســایل
ورزشــی انجــام دهیــد .بــه طــور مثــال ،دونــدگان نســبت بــه افــرادی کــه پیــاده
روی مــی کننــد لبــاس کمتــری نیــاز دارنــد و دوچرخــه ســواران بایــد از تایرهای
مخصــوص هــوای ســرد کــه آج برجســته دارنــد یــا حتــی از تایــر هــای میــخ دار
مخصــوص یــخ اســتفاده کنند.مراقــب ســرمازدگی باشــید
–از یخ زدگی و کاهش دمای بدن جلوگیری کنید.
عالمــات اولیــه ســرمازدگی شــامل بــی حســی یــا داشــتن حــس ســوزنی شــدن
اســت .اگــر بــی حســی ادامــه یافــت حتمــً اقدامــات اولیــه را انجــام بدیــد .عالئــم
کاهــش دمــای بــدن شــامل خســتگی ،عــدم هماهنگــی ،بــا لکنــت زبــان حــرف
زدن و لــرزش شــدید اســت .اگــر بــه ســرمازدگی و کاهــش دمــای بدن مشــکوک
شــدید ،فــورًا بــه اورژانــس مراجعــه کنیــد.
–لباس های خیس را استفاده نکنید.
لبــاس هــای خیــس و عــرق زده را خیلــی ســریع از بــدن بیــرون آوریــد تــا باعــث
ســرما و یــا کاهــش دمــای بــدن نشــوند.
–وضعیت هوا را بررسی کنید
بــه شــرایط آب و هوایــی توجــه کنیــد .اگــر هــوا خیلــی ســرد اســت ،ورزش در
فضــای بیــرون مــی توانــد خطرنــاک باشــد .اگــر هــوا ســرد و بارانــی اســت گــرم
نگــه داشــتن بــدن خیلــی ســخت خواهــد بــود.

خط قرمز ورزش در هوای سرد برای مبتالیان به آسم

افــراد مبتــا بــه آســم در فصــل ســرما بایــد در زمینــه ورزش کــردن در
محیطهــای بــاز و ســرد دقــت بیشــتری کننــد .زیــرا همــان گونــه کــه گفتــه
شــد در هــوای ســرد بــه دلیــل کاهــش جریــان خــون ،اکســیژن در دســترس
انــدام هــا کاهــش مــی یابــد و در افــراد مریــض مــی توانــد بــه ایجــاد حمــات
آســم منجــر گــردد.
لــذا افــراد آســمی در ایــن زمینــه بایــد مــورد مراقبــت قــرار بگیرنــد و حتمــا بــا
پزشــک معالجشــان در ایــن زمینــه صحبــت شــود و دســتورالعمل الزم هــم بــه
ورزشــکار و هــم بــه مربــی ورزش داده شــود .عــاوه بــر آســم ،بیمــاری هایــی
هماننــد گــردش خــون ضعیــف ،مشــکالت قلبــی و غیــره مــی تواننــد بــه علــت
ورزش در ســرما بدتــر شــوند .اگــر مشــکوک بــه هــر کــدام از ایــن مــوارد هســتید
بهتــر اســت قبــل از ورزش در هــوای ســرد بــا پزشــک مشــورت کنیــد.

نکات مهم پس از انجام ورزش در سرما

فــرض کنیــم تمــام مــوارد بــاال مــورد توجــه قــرار گرفــت ،امــا نکتــه مهــم
تــری هــم باقــی مــی مانــد و آن ایــن اســت کــه پــس از اتمــام فعالیــت ورزشــی،
بــه دلیــل عــرق کــردن و وجــود هــوای ســرد ،ورزشــکار بیشــتر در معــرض
ســرماخوردگی قــرار مــی گیــرد و بایــد ســریعا بــه یــک مــکان گــرم تــر هدایــت
شــود تــا بــه راحتــی بتوانــد لبــاس هــای خــود را عــوض کنــد و در اینجــا توصیــه
مــی شــود کــه بعــد از ورزش نــه تنهــا تــا یــک ربــع پوشــش خــود را کــم نکنــد،
بلکــه بــه جــای گرمــی بــرود تــا بــه دمــای میانگیــن هــوا برســد.
بــا رعایــت نــکات ایمنــی مذکــور و همچنیــن مالحظاتــی همچــون گــرم کــردن
بــدن قبــل از ورزش در هــوای ســرد ،ایــن فرصــت لــذت بخــش و تجربــه شــیرین
را از خــود و خانــواده خــود دریــغ نکنیــد و بــا رفتــن بــه فضاهــای بــاز در
زمســتان و ورزش کــردن قــدرت و اســتقامت بدنــی خــود را افزایــش دهیــد.
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بازدید از کانون ورامین

امیــر ســرتیپ  ۲ســتاد علــی محبــی راد ،ریاســت محتــرم کانــون ب آجــا در مورخــه  1400/09/28از کانــون بازنشســتگان
شهرســتان ورامیــن بازدیــد نمودنــد .در ایــن بازدیــد کــه تعــدادی از پیشکســوتان آجــا حضــور داشــتند ،امیــر محبــی راد در مــورد
اقدامــات انجــام شــده در راســتای منزلــت و
معیشــت بازنشســتگان بــه ســواالت حاضرین
پاســخ دادنــد.
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هجدهمین جلسه هیئت مدیره کانون بازنشستگان آجا
هجدهمیــن جلســه هیئــت مدیــره بــا حضور
کلیــه اعضــا هیئــت مدیــره در تاریــخ هــای
 ۲۳و  1400/۰۹/24در شهرســتان کرمــان
برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه ســردار گــودرزی ریاســت
محتــرم ســازمان بازنشســتگی نیــز حضــور
یافتــه و در پاســخ بــه ســئواالت مطروحــه
و اقدامــات انجــام شــده توضیحاتــی بــه
هیئــت مدیــره ارائــه نمودنــد ،ســپس بــه
اتفــاق کلیــه اعضــای هیئــت مدیــره از
ســاختمان جدیــد الحــداث کانــون کرمــان
بــا متــراژ زیــر بنــای  ۱۹۰۰متــر مربــع و
بــا پیشــرفت فیزیکــی  % ۹۵بازدیــد نمودنــد
کــه مــورد رضایــت و قدردانــی کلیــه بازدیــد
کننــدگان قــرار گرفــت.
در جلســات مذکــور امیــر ســرتیپ  ۲ب
ضرغــام ایرانمهــر (قائــم مقــام کانــون)
بعنــوان نماینــده کانــون حاضــر و پیرامــون
موضوعــات مــورد بحــث توضیحــات الزم را
جهــت تصمیــم گیــری مفــاد دســتور کار
ارائــه نمودنــد.
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مراسم روزپرستار

همزمــان بــا ایــام خجســته والدت بــا ســعادت حضــرت
زینــب (س) و روز پرســتار ،مراســم تجلیــل از مقــام
پرســتار بــا حضــور جمعــی از پرســتاران پیشکســوت دوران
دفــاع مقــدس بــه همــراه خانــواده هایشــان درمورخــه
 1400/۰۹/22در محــل کانــون بازنشســتگان اجــا برگــزار
گردیــد.
در ایــن مراســم کــه بــه میزبانــی کانون بازنشســتگان اســتان
تهــران بــر پــا شــده بــود ابتــدا امیــر ســرتیپ دوم بازنشســته
جعفــر حســن لــو ( ریاســت کانــون اســتان تهــران ) ضمــن
عــرض خیــر مقــدم بــه میهمانــان و تبریــک والدت حضــرت
زینــب (س) ،از دیــدار یــادگاران هشــت ســال دفــاع مقــدس
و پیشکســوتان عرصــه بهداشــت و درمــان ارتــش ابــراز
خوشــحالی نمودنــد.
ســخنران بعــدی مراســم ،امیــر ضرغــام ایرانمهــر قائــم مقــام محتــرم کانــون بودنــد کــه پــس از تبریــک ایــام مبــارک روز پرســتار
و اظهــار خشــنودی از دیــدار چهــره بــه چهــره بــا جمعــی از پرســتاران پیشکســوت و خانــواده هــای ایشــان گفتنــد:
امــروز روز بزرگــی اســت ،زیــرا بــه نــام و یــاد بانــوی بزرگــی همچــون حضــرت زینــب (س) نامگذاری شــده و پرســتاران پیشکســوت
مــا کــه دوران دفــاع مقــدس را در کارنامــه خــود دارنــد دقیقــً شــاگردان مکتــب ایــن بانــوی واال مقــام بودند.
امیــر ایرانمهــر در ادامــه ،بــا ذکــر خاطراتــی از ایثــار گــری پرســتاران در مناطــق عملیاتــی دوران دفــاع مقــدس ،یــاد و خاطــره آن
روزهــا را گرامــی داشــته و اظهــار نمودنــد :
آرامــش و امنیــت امــروز ســرزمین مــا در حــوزه بهداشــت و ســامت ،آنهــم بــا وجــود ویــروس کرونــا ،مدیــون و مرهــون شــما ،راه
شــما و شــاگردان تربیــت یافتــه شماســت و مــا بــه نمایندگــی از صدهــا هــزار پیشکوســت از شــما عزیــزان تقدیــر و تشــکر مــی
نمائیــم.
قائــم مقــام کانــون ســپس بــا تبییــن اقدامــات انجــام گرفتــه توســط کانــون و تحــوالت ایجــاد شــده (کــه پــس از حضــور امیــر
ســرتیپ محبــی راد در مســند ریاســت کانــون بوجــود آمــده) ،بــه موضوعاتــی همچــون اجرایــی شــدن همســان ســازی حقــوق هــا
اشــاره داشــته و از پشــتیبانی هــای امیــر فرماندهــی محتــرم کل آجــا تقدیــر و تشــکر نمودنــد.
دراین مراسم ،ضمن اجرای برنامه های مفرح هنری و پذیرائی از میهمانان ،هدایایی به پیشکسوتان مدعو اهداء گردید.

بازدید از کانون شهریار
امیــر ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان آجا (ســرتیپ
علــی محبــی راد) در تاریــخ  1400/۱۰/5از کانــون
بازنشســتگان شــهریار بازدیــد نمودنــد .در ایــن بازدیــد
ضمــن دیــدار بــا جمعــی از پیشکســوتان کانــون مذکــور
بــه ســواالت آنــان کــه بیشــتر در راســتای معیشــت
و منزلــت بــود پاســخ دادنــد و در رابطــه بــا پذیــرش
بازنشســتگان در بیمارســتان نــور مســتقر در شــهریار
جهــت اســتفاده عمــوم بازنشســتگان نیروهــای مســلح بــا
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مســئولین ســازمان خدمــات درمانــی هماهنگــی الزم را بعمــل آوردنــد .شــایان ذکــر اســت بــا حضــور در منــزل جنــاب ســرهنگ
بازنشســته جهانگیــر امیــاری (رئیــس اســبق کانــون شــهریار) ضمــن دیــدار ،از تــاش و زحمــات نامبــرده در زمــان تصــدی امــور
قدردانــی و تشــکر نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (تبریز)
فرزند پرتالش و موفق پیشکسوت
کارمنــد رتبــه  15بازنشســته علــی اکبــر نجارپــور یکــی از پرســنل زحمتکــش و تالشــگر دوران
خدمــت بــوده و خدمــات بســیار ارزنــده و قابــل توجهــی در طــول هشــت ســال جنــگ تحمیلــی
بــه انجــام رســانیده اســت و اینــک فرزنــد مشــارالیه بنــام مجیــد نجــار پــور برابــر گواهــی صــادره
از دفتــر اســتعداد درخشــان دانشــگاه علــم و صنعــت بــا داشــتن معــدل بــاالی  19بصــورت
ســهیمه بــدون آزمــون در دانشــگاه مذکــور پذیرفتــه شــدند کــه زحمــات و تالشــهای ایــن
عزیــزان قابــل تقدیــر مــی باشــد.
اهم فعالیتها
-1دیــدار رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان تبریــز بــه همــراه نماینــده اســتان در مجمــع
کانــون بــا  82نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد و اعطــاء هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و شــیرینی در تاریخهــای /8/30
و  /9/7و 1400/9/14
 -2عیادت از پیشکسوتان بیمار بستری در منزل در تاریخ 1400/8/30
 -3دیــدار رئیــس کانــون و جانشــین باتفــاق نماینــده اســتان در مجمــع کانــون اســتان بــا امیــر دریــادار رضــا عباســی رئیــس
جدیــد اداره حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس بــه مناســبت انتصــاب ایشــان در تاریــخ 1400/9/1
 -4تهیــه و توزیــع مقــدار  4/5تــن مــرغ منجمــد و  2/5تــن برنــج توســط فروشــگاه تعاونــی مصــرف کانــون تبریــز در مورخــه
 /9/1و 1400/9/8
 -5دیــدار رئیــس کانــون بــا ریاســت محتــرم بیمارســتان امــام علــی (ع) ارتــش جنــاب آقــای دکتــر ساســان محســنی در
تاریــخ  1400/9/3بــه منظــور تقدیــر و تشــکر از زحمــات ایشــان و مجموعــه بیمارســتان در زمینــه درمــان بیمــاران کرونایــی و
واکسیناســیون خانــواده هــای پیشکســوتان
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 -6شــروع مجــدد کالســهای تدریــس قــرآن مجیــد بــا حضــور جمعــی از پیشکســوتان داوطلــب عضــو کانــون در تــاالر ســرافرازان
از تاریــخ 1400/9/10
-7بــه مناســبت روز بزرگداشــت هوانیــروز ،رئیــس کانــون در مراســمی بــا حضــور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه اســتان و مســئولین
لشــکری و کشــوری در یــگان هوانیــروز تبریــز شــرکت و از مقــام واالی شــهید خلبــان احمــد کشــوری تجلیــل گردیــد.

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (مراغه)
اهم فعالیتها
-1عیــادت و دلجویــی از  4نفــر پیشکســوت گرانقــدر در معیــت آقــای مهنــدس احمــدی معاونــت محتــرم ســازمان تأمیــن
اجتماعــی نیروهــای مســلح اســتان و اعطــاء هدایــا و بســته هــای حمایتــی بــه ایشــان در مورخــه 1400/9/14
 -2مســئولین کانــون شهرســتان مراغــه باتفــاق امیــر ریاســت کانــون بازنشســتگان اســتان در تاریــخ  1400/9/15بــا یــک نفــر
بازنشســته معســر ســاکن شهرســتان میاونــدوآب دیــدار و بــا اهــداء لــوح تقدیــر  ،کارت هدیــه ،شــیرینی و بســته حمایتــی از ایشــان
تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
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 -3در مورخــه  1400/9/16عیــادت و
دلجویــی از  6نفــر پیشکســوت بیمــار
ســاکن در شهرســتان مراغــه بــا اهــدای
گل و شــیرینی

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی (مرند)
دیدار
-1در مورخــه  ، 1400/8/19مســئولین کانــون بــه همــراه ریاســت محتــرم ســاتای اســتان بــا  31نفــر از خانوادههــای محتــرم
بازنشســته و جانبــاز ســاکن شهرســتان مرنــد در منــزل دیــدار و بــا اعطــاء کارت هدیــه  ،لــوح تقدیــر و شــیرینی از ایــن عزیــزان
تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
 -2مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان مرنــد باتفــاق فرماندهــی محتــرم تیــپ  321متحــرک هجومــی مرنــد و هیئــت
همــراه در مورخــه  1400/9/8بــا خانــواده و تنهــا بازمانــده شــهید مدافــع ســامت ســتوانیکم رضــا باباخانــی کندلجــی (خانــم نــگار
باباخانــی –  13ســاله) در منــزل دیــدار نمــوده  ،ضمــن رســیدگی بــه مشــکالت اداری ،وضعیــت معیشــتی و خدمــات درمانــی و
راهنمائیهــای الزمــه ،مقــرر گردیــد پــدر و خانــواده ایــن شــهید گرامــی در رابطــه بــا مســائل و مشــکالت فرزنــد شــهید بــا کانــون
هماهنــگ نماینــد تــا مســاعدتهای الزم صــورت پذیــرد .در خاتمــه هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و شــیرینی از طــرف
فرماندهــی محتــرم تیــپ بــه ایشــان تقدیــم گردیــد.
-3مســئولین کانــون شهرســتان مرنــد بــا هماهنگــی فرماندهــی محتــرم تیــپ  321متحــرک هجومــی مرنــد و ســردار فرماندهــی
تیــپ زرهــی امــام زمــان (عــج) ســپاه پاســداران شبســتر و جمــع کثیــری از بازنشســتکان شهرســتان شبســتر بــه روســتای علیشــاه
عزیمــت و در مراســم بزرگداشــت جانبــاز  70درصــد ،شــهید محمدرضــا علیشــاهی در مســجد جامــع روســتای یــاد شــده شــرکت
نمودنــد .در ایــن مراســم امــام جمعــه محتــرم شبســتر در ســخنانی از مقــام واالی شــهیدان و جانبــازان و ایــن شــهید گرانقــدر
تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی (ارومیه)
اهم فعالیتها
الف :کانون بازنشستگان شهرستان ارومیه:
مســئولین کانــون ارومیــه در آبــان و آذر مــاه ســالجاری بــا  79نفــر
از پیشکســوتان و مســتمریبگیران عضــو کانــون دیــدار و بــا تقدیــم
لــوح ســپاس و کارت هدیــه و شــیرینی از ایــن عزیــزان تجلیــل و
قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
ب :کانون بازنشستکان شهرستان سلماس:
رئیــس کانــون ســلماس بــه همــراه مدیــر کل محتــرم ســازمان
تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح اســتان جنــاب آقــای دکتــر
رضــا کارگــر در دو مرحلــه بــا  10نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر
عضــو کانــون دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و رســیدگی بــه
مشــکالت آنــان و قــول اعطــاء وام  20میلیونــی کم بهــره ،هدایایی
شــامل کارت هدیــه و شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان اردبیل (اردبیل)
دیدار
مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان اردبیــل بــه همــراه مدیــر
کل محتــرم و مســئول امــور رفاهــی ســاتای اســتان در مورخــه
 1400/9/8بــا  5خانــواده پیشکســوت عضــو کانــون دیــدار نمــوده،
ضمــن احوالپرســی و دلجویــی ،هدایایــی مشــتمل بــر کارت هدیــه ،
لــوح تقدیــر و شــیرینی تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان اصفهان
اهم فعالیتهای کانون استان در آبانماه سالجاری
الف :کانون بازنشستگان شهرستان اصفهان
ی و وظیفه بگیران معزز در منزل با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه
-1دیدار با  60نفر از پیشکسوتان  ،مستمر 
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 -2مالقــات بــا نماینــده محتــرم مجلــس در شهرســتان شــهرضا و دهاقــان ســرکار خانــم ســمیه محمــودی و نماینــده محتــرم
شهرســتان نجــف آبــاد جنــاب آقــای دکتــر ابوترابــی در خصــوص دائمــی شــدن قانــون همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان
 -3دیــدار رئیــس کانــون بــه همــراه مســئول روابــط عمومــی بــا مدیــر کل محتــرم بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان در
خصــوص برطــرف نمــودن مشــکالت و معضــات ایثارگــران و جانبــازان پیشکســوت آجــا
ب :کانون بازنشستکان شهرستان کاشان:
-1دیــدار و سرکشــی بــا  10نفــر از پیشکســوتان  ،مســتمری و وظیفــه بگیــران ارجمنــد در منــزل بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت
هدیــه
 -2در راســتای اجــرای اوامــر ابالغــی ســتاد کل آجــا (قــرارگاه تابــان) ،دعــوت از  10نفــر از پیشکســوتان توســط فرماندهــی محتــرم
پــادگان شــهید کبریایــی کاشــان بــه صــرف صبحانــه و بیــان خاطــرات  8ســال دفــاع مقــدس و اهطــاء هدایایــی بــه ایــن عزیــزان
بــه رســم یادبــود.
ت :کانون بازنشستگان شهرستان شاهین شهر:
-1مالقات با  15نفر از پیشکسوتان عضو کانون در منزل و اهداء هدایایی به رسم یاد بود.

کانون بازنشستگان استان البرز (کرج)
مراسم سالروز نیروی دریایی آجا
بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــم آذر ،مراســم باشــکوهی در تاریــخ 1400/9/7بــا حضــور امیــر ســرتیپ ایرانمهــر قائــم مقــام
محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا ،حجــت االســام احمدونــد از پیشکســوتان روحانــی آجــا ،امیر دریــادار سرنوشــت از پیشکســوتان
عملیــات مرواریــد ،رؤســای ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی و بازنشســتگی و کانــون ناجــا اســتان البــرز ،مســئولین کانــون کــرج و
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جمــع کثیــری از پیشکســوتان و دریــادالن نداجــا در تــاالر شایســتگان کانــون کــرج برگــزار گردیــد .در ایــن مراســم پــس از عــرض
خیــر مقــدم امیردریــادار خــادم بیغــم ریاســت کانــون کــرج بــه مدعویــن و نمایــش فیلــم مراســم حضــور امیــر سرلشــکر موســوی
فرماندهــی محتــرم آجــا در کانــون بازنشســتگان آجــا ،بــا بیــان خاطراتــی از دوران جنــگ تحمیلــی و عملیــات مرواریــد توســط امیــر
دریــادار سرنوشــت و ســخنرانی حجــت االســام احمدونــد ادامــه یافــت کــه مــورد توجــه حضــار قــرار گرفــت  .پــس از آن امیــر
ســرتیپ ایرانمهــر طــی ســخنانی در خصــوص خدمــات کانــون بــه اعضــا و برنامــه هــای آتــی کانــون در جهــت تکریــم بازنشســتگان،
بــه ســواالت حاضریــن در مــوارد مختلــف پاســخ داده شــد.
مراسم یاد شده با اهداء جوایز و هدایایی ویژه و نفیس به برندگان مسابقه فرهنگی و صرف شام به پایان رسید.

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی (مشهد)
اهم فعالیتها
-1در تاریــخ  ،1400/9/14فرماندهــی محتــرم تیــپ  177تربــت حیدریــه
ســرهنگ ســتاد بختیــار کرمــی بــا رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان
یــاد شــده در محــل کانــون دیــدار و در خصــوص تعامــل بــا کانــون و
هماهنگیهــای مــورد نیــاز در راســتای خدمــت رســانی هرچــه مطلوبتــر
بــه پیشکســوتان بحــث و تبــادل نظــر نمودنــد.
 -2رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان قوچــان در مورخــه 1400/8/25
بــا فرماندهــی محتــرم تیــپ  277متحــرک هجومــی شــهید توالیــی قوچــان
ســرهنگ ســتاد رضــا نــذری دیــدار و مالقــات نمــوده ،ضمــن تقدیر و تشــکر
از مســاعدتهای آنفرماندهــی ،در خصــوص اســتفاده از امکانــات تیــپ جهــت
خدمــات دهــی مناســب بــه بازنشســتگان ،جانبــازان و آزادگان
گفتگــو و تصمیمگیــری نمودنــد.
 -3بــه مناســبت روز پرســتار رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان
خراســان رضــوی در مورخــه 1400/9/22از  7نفــر از پرســتاران
بازنشســته بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تجلیــل و
قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
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کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی (قوچان)
پیشکسوت قهرمان
ناوســروان بازنشســته عباســعلی احســن دارنــده مــدال طــا و قهرمــان
کشــتی آزاد وزن  63کیلــو (گــروه ســنی  )Gپیشکســوتان کشــور در
مهــر مــاه ســال  94و همچنیــن از قهرمانــان کشــتی آزاد و نفــر چهــارم
پیشکســوتان جهــان در ســال  94و مربــی بــا ســابقه کشــتی شهرســتان
قوچــان ،در تاریــخ  1400/9/5در مســابقات پرس ســینه خراســان شــمالی
(کاپ آزاد) بــا تیــم قوچــان شــرکت و در وزن  74کیلوگــرم بــا رکــورد 70
کیلوگــرم مقــام اول را کســب نمــوده اســت.
نشــریه شایســتگان :کســب مقــام قهرمانــی را بــه ایــن پیشکســوت
ورزشــکار پرتــاش و موفــق تبریــک عــرض مــی نمایــد.

کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی (بجنورد)
دیدارها و فعالیتها
-1بــه مناســبت هفتــم آذر روز نیــروی دریایــی آجــا ،مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان بجنــورد بــا هماهنگــی ســاتای
اســتان بــا  2نفــر از پیشکســوتان نداجــا در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن عــرض تبریــک و احوالپرســی  ،هدایایــی نیــز بــه رســم
یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -2رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان بجنــورد بــا هماهنگــی مدیــر
کل محتــرم اداره تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح اســتان خراســان
شــمالی در مورخــه  1400/9/3بــا بازنشســته محتــرم محمــد علــی
شــیری در منــزل دیــدار و دلجویــی نمــوده و هدایایــی نیــز بــه رســم
یــاد بــود بــه نامبــرده اعطــاء گردیــد.
-3رئیــس کانــون بــه همــراه مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان در
مورخــه  1400/7/21بــا  6نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر ســاکن
شهرســتان بجنــورد در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و
بررســی مشــکالت آنــان ،هدایایــی بــه
رســم یــاد بــود اعطــاء گردیــد.
 -4اولیــن جلســه هــم اندیشــی
ریاســت کانــون بــا مدیریــت محتــرم
بیمــه حکمــت صبــا اســتان در
مورخــه  1400/8/9در محــل دفتــر
کانــون تشــکیل و تصمیمــات الزم در
خصــوص امــور بازنشســتگان اتخــاذ
گردیــد.
 -5شــرکت در جلســه معســرین بــا
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حضــور مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان در خصــوص وضعیــت بازنشســته هــای معســر اســتان
 -6معرفــی تعــداد  90نفــر از بازنشســتکان و مســتمری بگیــران جهــت دریافــت وام قــرض الحســنه بــه ســاتای اســتان ،واگــذاری
 27فقــره وام  20و  10میلیونــی و  6فقــره وام  30میلیونــی

کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی (بیرجند)
تجلیل از پیشکسوتان
رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان بیرجنــد بــه همــراه مدیــر ارشــد و مدیــر امــور خدمــات رفاهــی اداره بازنشســتگی
اســتان در تاریــخ  1400/9/7بــا  2نفــر پیشکســوت و  3نفــر مســتمریبگیر ارجمنــد عضــو کانــون ســاکن در شهرســتان قایــن
دیــدار نمــوده ،ضمــن
احوالپرســی و تقدیــر،
هدایایــی شــامل لــوح
ســپاس ،کارت هدیــه و
شــیرینی تقدیــم حضور
ایــن عزیــزان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)
دیدار
در مورخــه  ،1400/9/14رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان زاهــدان بــه همــراه نماینــدگان ســاتای اســتان بــا همســر
پیشکســوت متوفــی ابراهیــم ثریــا در منــزل دیــدار نمــوده،
ضمــن عــرض تســلیت و همــدردی بــا ایشــان  ،در خصــوص
بیمــه عمــر و ســایر امــورات مربوطــه توضیحــات کامــل ارائــه
گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان سمنان (سمنان)
مراسم روز نیروی دریایی
-1بــه مناســبت هفتــم آذر روز نیــروی دریایــی راهبــردی آجــا ،مراســم گلبــاران مــزار شــهید دریــادار محمــد ابراهیــم همتــی
فرمانــده قهرمــان ناوچــه پیــکان در محــل امامــزاده اشــرف شهرســتان ســمنان در مورخــه  1400/9/7بــا حضــور امــام جمعــه ،ارشــد
نظامــی آجــا در اســتان ،فرماندهــی مرکــز آمــوزش پدافنــد ســمنان ،مشــاور اســتاندار در امــور ایثارگــران ،رئیــس کانــون و جمعــی از
پیشکســوتان و همچنیــن جمعــی از فرماندهــان نظامــی و انتظامــی و مســئولین اســتان در حضــور خانــواده آن شــهید برگــزار و پیــام
فرماندهــی محتــرم پدافنــد هوایــی بــه همیــن مناســبت توســط ناخــدا حاجــی حســینی نماینــده نداجــا در اســتان قرائــت گردیــد.
 -2بــه همیــن مناســبت ،مســئولین کانــون بــه همــراه نماینــده اســتان در مجمــع کانــون و نماینــده نداجــا در اســتان در مورخــه
 1400/9/8بــا یکــی از بازنشســتگان قهرمــان نیــروی دریایــی در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن عــرض تبریــک ایــن روز و اســتماع
خاطــرات نامبــرده  ،هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -3در تاریــخ  1400/9/15رئیــس کانــون باتفــاق مدیــران محتــرم ســاتا و ســابای اســتان و نماینــده اســتان در مجمــع کانــون
بــا یکــی از پیشکســوتان بیمــار در منــزل عیــادت نمــوده ،ضمــن احوالپرســی و اطــاع از رونــد درمــان مشــارالیه  ،مقــرر گردیــد
وضعیــت بیمــاری ایشــان در کمیســیون مربوطــه بررســی و مطــرح گــردد .در خاتمــه بــا اعطــاء هدایایــی از وی قدردانــی بــه عمــل
آمــد.

کانون بازنشستگان استان سمنان (گرمسار)
اهم فعالیتهای کانون
-1مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان گرمســار بــا هماهنگــی ســازمان
بازنشســتگی نیروهــای مســلح اســتان در مورخــه  1400/8/29بــا دو نفر پیشکســوت
و جانبــاز  70درصــد در منــزل دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از ایــن عزیــزان تجلیــل
و قدردانــی نمودنــد.
 -2شرکت در مراسم تشییع و تدفین یک نفر از بازنشستگان عضو کانون
 -3تهیــه و توزیــع مقــدار  780کیلــو ماهــی قــزل آال و ســالمون بــا قیمــت مصــوب
در تاریخهــای  /8/4و  1400/9/7بیــن اعضــاء کانــون
 -4در مورخــه  ،1400/9/17مســئولین کانــون بــه همــراه مدیران
کل محتــرم ســاتا و ســابای اســتان بــا  2نفــر از پیشکســوتان
ارجمنــد ســاکن شهرســتان گرمســار بــا اعطــاء هدایایــی از آنــان
تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
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کانون بازنشستگان استان سمنان (شاهرود)
دیدار
رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان شــاهرود بــه همــراه ریاســت محتــرم ســاتا
و رئیــس اداره خدمــات درمانــی شهرســتان شــاهرود در مورخــه  1400/9/2بــا
 4نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده ،ضمــن
دلجویــی و بررســی مشــکالت معیشــتی و درمانــی آنــان و انعــکاس آن بــه مرکــز
اســتان جهــت طــرح در کمیســیون مربوطــه  ،هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر ،کارت
هدیــه و بســته بهداشــتی تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان فارس (شیراز)
بزرگداشت روز نیروی دریایی
بــه مناســبت هفتــم آذر  ،کانــون بازنشســتگان اســتان فــارس بــا دعــوت از جمعــی از پیشکســوتان نداجــا در مراســمی در تاریــخ
 1400/9/7بــا حضــور مســئولین لشــکری و کشــوری اســتان (امیــر ســرتیپ فــاح معــاون هماهنــگ کننــده نزاجــا ،امیــر ســرتیپ
دوم رضایــی فرمانــده ارشــد نظامــی فــارس ،امیــر دریــادار دوم حســن مردانــی فرمانــده مرکــز آمــوزش ســیرجان ،حجــت االســام
موســوی رئیــس بنیــاد شــهید و مهنــدس حامــدی مدیــر کل ســاتای اســتان) در تــاالر ســبوی عشــق شــیراز شــرکت نمودنــد .در
ایــن مراســم رئیــس کانــون فــارس ضمــن عــرض تبریــک ایــن روز ،از خدمــات ارزنــده کارکنــان و پیشکســوتان نداجــا در دوران
جنــگ تحمیلــی تجلیــل و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و هدایایــی بــه پیشکســوتان حاضــر در مراســم از آنــان قدردانــی بــه عمــل
آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان قزوین (قزوین)
اهم فعالیتها
-1بــه مناســبت والدت حضــرت زینــب (س) و روز پرســتار ،مراســم
گرامیداشــت ایــن روز بــا مشــارکت بیمارســتان  553منطقــهای قزویــن
بــا حضــور امیــر ســرتیپ دوم محمــد شــفیعی ارشــد نظامــی آجــا اســتان
36
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هــای قزویــن و زنجــان و فرمانــده تیــپ  116شــهید صفــوی ،رئیــس و کارکنــان بیمارســتان  553ارتــش  ،رئیــس و جمعــی از
پیشکســوتان کانــون بازنشســتگان قزویــن در مورخــه  1400/9/20در ســالن  29فروردیــن قــرارگاه عملیاتــی لشــکر  16زرهــی
قزویــن برگــزار و پــس از ایــراد ســخنرانی و اجــرای برنامــه هــای شــاد و مفــرح ،از جمعــی از پرســتاران بیمارســتان و  3نفــر از
پرســتاران پیشکســوت بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آمــد.
-2بــه منظــور تجلیــل و تکریــم از خانــواده معظــم شــهدا و رونمایــی از تصویــر شــهدای شــاخص اســتان و ارتــش و همچنیــن
برگــزاری نمایشــگاه اداوات و تجهیــزات نظامــی و اکــران فیلــم ســینمایی منصــور ،مراســمی در تاریــخ  1400/9/11در محــل ســالن
 29فروردیــن قــرارگاه عملیاتــی لشــکر  16زرهــی برگــزار گردیــد .در ایــن مراســم مســئولین محلــی اســتان و حــوزه هنــری،
مســئولین کانــون بازنشســتگان قزویــن و جمعــی از پیشکســوتان عضــو کانــون حضــور داشــتند.

کانون بازنشستگان استان قم (قم)
اهم فعالیتها
 -1بــه مناســبت هفتــم آذر و بــه منظــور گرامیداشــت حماســه آفرینــان ناوچــه همیشــه جاویــد پیــکان ،مســئولین کانــون قــم
باتفــاق مدیــر ارشــد ســاتای اســتان بــا جمعــی از دریــادالن پیشکســوت عضــو کانــون دیــدار نمــوده ،ضمــن عــرض تبریــک ایــن
روز  ،بــا اعطــاء لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و شــیرینی از آنــان تجلیــل و قدردانــی گردیــد.
 -2در مورخــه  1400/8/21و برابــر اوامــر صــادره ،مســئولین کانــون قــم بــه نمایندگــی از مجموعــه کانــون بازنشســتگان آجــا،
ضمــن تهیــه تــاج گل و بنــر عــرض تســلیت بــا حضــور در گلــزار شــهدای اســتان قــم بــا ادای احتــرام بــه مقــام واالی شــهدا ،در
مراســم تشــییع و خاکســپاری مــادر شــهید کریمــی بــه همــراه ســایر یگانهــای نظامــی و انتظامــی اســتان شــرکت نمودنــد.

کانون بازنشستگان استان کرمان
گرامیداشت سالروز نیروی دریایی آجا
 -1بــه مناســبت هفتــم آذر ،مســئولین کانــون بازنشســتگان اســتان کرمــان بــا 7
نفــر از پیشکســوتان نداجــا دیــدار نمــوده ،ضمــن بزرگداشــت ایــن روز سرنوشــت
ســاز در تاریــخ دفــاع مقــدس ،هدایایــی بــه رســم یــاد بــود بــه ایــن عزیــزان اعطــاء
گردید.
 -2بــه همیــن مناســبت رئیــس کانــون شهرســتان ســیرجان بــه همــراه نماینــده ســاتا بــا  5نفــر از پیشکســوتان نداجــا در منــزل
دیــدار و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر  ،کارت هدیــه و کادو از آنــان تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.
 -3تجلیــل و قدردانــی از ناوســروان بازنشســته مرتضــی پوررســتمی کــه در حرکتــی خودجــوش مســیر  1352کیلومتــری از کرمــان
تــا بندرعبــاس و بنــدر جاســک و بنــدر چابهــار را بمناســبت هفتــم آذر بــا دوچرخــه رکابزنــی نمــوده بــود بــا اعطــاء لــوح تقدیــر،
کارت هدیــه و کادو
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کانون بازنشستگان استان کرمانشاه

اهم اقدامات و فعالیتها در آذرماه سالجاری
 -1دیــدار و اعطــاء هدایــا بــه  17نفــر از پیشکســوتان شهرســتان اســام
آبــاد غــرب در تاریــخ 1400/9/2
 -2اهداء یک عدد ویلچر به یکی از بازنشستگان عضو کانون
 -3ثبــت نــام وام الغدیــر اعضــای قدیــم بــه تعــداد  60نفــر و وام ســابا بــه
تعــداد  55نفــر و معرفــی  1نفــر بــه بانــک ســپه جهــت دریافــت وام
 -4درخواست وام از دفتر ارتباط مردمی به تعداد  5نفر

کانون بازنشستگان استان کردستان (سنندج)
اهم اقدامات و فعالیتها
 -1کانــون بازنشســتگان اســتان در ســه ماهــه ســوم ســالجاری بــه همــراه مســئولین
محتــرم اســتان از جملــه امیــر ســرتیپ دوم حســینی فرماندهــی محتــرم گــروه 33
توپخانــه ،مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان ،نماینــده اســتان در مجمــع کانــون و روســای
کانونهــای تابعــه ،بــا  25نفــر از پیشکســوتان ،مســتمری و وظیفــه بگیــران عضــو کانــون
مالقــات نمــوده و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان دلجویــی و قدردانــی بــه عمــل اوردنــد.
 -2بــا هماهنگــی و همــکاری کانــون و پیگیــری مجدانــه ریاســت محتــرم بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان
از طریــق اســتانداری کردســتان ،اعتبــاری دریافــت و از محــل ایــن اعتبــار هدایایــی بــه جمعــی از پیشکســوتان و ایثارگــران آجــا
در ســطح اســتان واگــذار گردیــد.
 -3بــه مناســبت هفتــم آذر روز نیــروی دریایــی آجــا ،رئیــس کانــون بــه همــراه فرماندهــی محتــرم لشــکر  28زرهــی و ریاســت
محتــرم ســاتای اســتان و باتفــاق ناخــدا عبدالمالکــی نماینــده نداجــا در اســتان بــا  2نفــر از پیشکســوتان نداجــا در منــزل دیــدار
نمــوده ،ضمــن عــرض تبریــک روز نیــروی دریایــی ،هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
 -4در آبانمــاه ســالجاری ،رئیــس کانــون جهــت اخــذ تســهیالت مناســب بــرای پیشکســوتان گرانقــدر بصــورت جداگانــه بــا هیئــت
رئیســه بانــک ســپه و بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران دیــدار و در خصــوص اعطــای وامهــای مختلــف و تســهیالت خریــد لــوازم
خانگــی و خدمــات رفاهــی و ســایر تســهیالت بحــث و تبــادل نظــر نمودنــد.
 -5دریافــت تعــداد  1000بــرگ بــن ویــژه خریــد پوشــاک مردانــه (کــت و شــلوار) و زنانــه ( مانتــو شــلوار) بــا  50درصــد تخفیــف
و ســایر اجنــاس بیــن  30تــا  70درصــد تخفیــف از یکــی از تولیــد کننــدگان صنــف پوشــاک ســطح کشــور و واگــذاری آن بــه
پیشکســوتان عضــو کانــون
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کانون بازنشستگان استان گیالن
گرامیداشت روز هفتم آذر
-1بــه مناســبت هفتــم آذر (روز نیــروی دریایــی
آجــا) مراســم بــا شــکوهی بــا همــکاری کانــون
بازنشســتگان اســتان گیــان و فرماندهــی محتــرم
آمــوزش تخصصهــای دریایــی نداجــا ،اداره کل
ســاتا و ســابای اســتان بــه منظــور بزرگداشــت یاد
و خاطــره شــهدا و جانبــازان نداجــا در عملیــات
مرواریــد و ناوچــه قهرمــان پیــکان بــا شــرکت 60
نفــر از فرماندهــان و پیشکســوتان گرانقــدر و بــا حضــور امیــر دریــادار شــعبانزاده ،مدیریــت
و مســئولین محتــرم بانــک ســپه و مدیــر عامــل محتــرم بیمــه حکمــت اســتان در محــل
آمفــی تاتــر ف .آ .ت  .د رشــت برگــزار گردیــد .در ایــن مراســم رئیــس کانــون ضمــن
عــرض خیرمقــدم ،از رشــادتهای پرســنل نداجــا و پرســنل ناوچــه همیشــه جاویــد پیــکان
در عملیــات مرواریــد مطالــب مبســوطی ایــراد نمــوده و مراســم بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و
هدایــا بــه پیشکســوتان مدعــو و بــا صــرف ناهــار خاتمــه یافــت.
 -2مراســم صبحــگاه مشــترک بــه مناســبت هفتــم آذر بــا حضــور نماینــده محتــرم ولــی
فقیــه ،اســتاندار ،فرماندهــان لشــکری و مقامــات کشــوری اســتان گیــان ،مســئولین کانون
اســتان و بنــدر انزلــی و  10نفــر از پیشکســوتان نداجــا در میــدان صبحــگاه منطقــه چهــارم
دریایــی انزلــی توســط امیــر دریــادار دوم طاهــری فرماندهــی محتــرم ارشــد نظامــی آجــا
در اســتان گیــان برگــزار و از نفــرات پیشکســوت حاضــر در مراســم توســط مقامــات فــوق
الذکــر بــا اعطــاء هدایــا تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آمــد.
 -3در مورخــه  ، 1400/9/8بــه منظــور تقدیــر و تجلیــل از یــادگاران  8ســال دفــاع مقــدس نداجــا و رشــادت هــای پرســنل شــهید
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و جانبــاز ناوچــه پیــکان و پرســنل نداجــا در عملیــات مرواریــد  ،مســئولین کانــون اســتان بــه همــراه مســئولین محتــرم ســاتا و
ســابای اســتان بــا  7نفــر از پیشکســوتان دیــدار نمــوده و بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدایــا و وام حمایتــی از ایــن عزیــزان قدردانــی
بــه عمــل آوردنــد.
سرگرد علی اصغر امینی سروندانی
رئیــس کانــون بازنشســتگان اســتان گیــان در
معیــت امیــر ســرتیپ مختــار زاده معاونــت محتــرم
فــاوا آجــا بــه عنــوان نماینــده امیــر دریــا دار دکتــر
ســیاری ریاســت محتــرم ســتاد و معــاون هماهنــگ
کننــده آجــا و امیــر دریــا دوم شــعبانزاده فرماندهــی
محتــرم آ .ت .د  .رشــت و نماینــده بنیــاد شــهید
اســتان در مورخــه  1400/9/17بــا خانــواده مرحــوم
جانبــاز  80درصــد ســرگرد علــی اصغــر امیــن
ســروندانی دیــدار و پــس از عــرض تســلیت و اعــام پیــام هیئــت رئیســه محتــرم آجــا بــه خانــواده آن مرحــوم و پیگیــری نامــه
کانــون اســتان گیــان مبنــی بــر محســوب نمــودن شــهید از طریــق بنیــاد شــهید انجــام و در خاتمــه دیــدار لــوح تقدیــر و هدیــه
امیــر دریــادار دکتــر ســیاری تقدیــم خانــواده ایشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان گیالن (الهیجان)
دیدار با بازنشستگان در آذرماه
بــه مناســبت هفتــم آذر مــاه روز نیــروی دریایــی آجــا ،مســئولین کانــون بازنشســتگان
شهرســتان الهیجــان بــا  3نفــر از پیشکســوتان عضــو ســاکن در شهرســتان لنگــرود دیــدار
و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر  ،کارت هدیــه و شــیرینی از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بــه
عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان لرستان (خرم آباد)
جانباز قهرمان
 -1ســرگرد پیشکســوت جانبــاز  99درصــد ایــرج رضایــی راد عضــو کانــون بازنشســتگان
اســتان لرســتان در مســابقات پاراتنیــس روی میــز کالس  3کشــور در ســال  1400مقــام
اول را کســب نمودهانــد.
 -2ســرباز وظیفــه جانبــاز  25درصــد محمدرضــا عاهــن چــی بــه عنــوان بازیکــن کالس
 9و  10در مســابقات پاراتنیــس روی میــز کشــور ســال  1400مقــام ســوم را کســب
نمــوده اســت.
نشــریه شایســتگان  :کســب مقــام قهرمانــی ارزشــمند را بــه نامبــردگان پرتــاش و ســخت کــوش و خانــواده محترمشــان تبریــک
گفتــه ،ســرافرازی ،ســامتی و بهــروزی آنــان را از درگاه ایــزد یکتــا آرزومندیــم.
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دیدار و سرکشی
مســئولین کانــون بازنشســتگان لرســتان در آبانمــاه ســالجاری بــا  32خانــواده پیشکســوت،
مســتمری و وظیفــه بگیــر ســاکن شهرســتان خــرم آبــاد دیــدار نمــوده ،ضمــن دلجویــی و
اســتماع مشــکالت ایــن عزیــزان ،هدایایــی مشــتمل بــر لــوح تقدیــر  ،کارت هدیــه و بســته
بهداشــتی تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان مازندران (ساری)
مراسم بزرگداشت روز نیروی دریایی
بــه مناســبت روز هفتــم آذر ،کانــون بازنشســتگان اســتان مازنــدران بــا همــکاری اداره بازنشســتگی نیروهــای مســلح اســتان
مراســمی بــا حضــور  20نفــر از پیشکســوتان نداجــا در شهرســتان نوشــهر (محــل دانشــگاه علــوم دریایــی نوشــهر) برگــزار گردیــد.
در ایــن مراســم ضمــن عــرض تبریــک ایــن روز و تجلیــل از ایثارگــران و جانبازیهــای پرســنل قهرمــان ناوچــه همیشــه جاویــد
پیــکان در عملیــات مرواریــد توســط مســئولین مربوطــه ،هدایایــی بــه رســم یــاد بــود بــه کلیــه شــرکت کننــدگان از طــرف اداره
بازنشســتگی اســتان اعطــاء گردیــد.
بــه همیــن مناســبت در تاریــخ  1400/9/8مراســمی بــا حضــور جمعــی از بازنشســتگان نیروهــای چهارگانــه آجــا و مســئولین
کانــون اســتان و اداره بازنشســتگی در محــل کانــون شهرســتان ســاری برگــزار و از شــهدا و جانبــازان پرســنل ناوچــه پیــکان
در عملیــات مرواریــد و رشــادت و دالورمردیهــای پرســنل نداجــا در دوران جنــگ تحمیلــی تجلیــل و در خاتمــه مراســم ضمــن
پذیرایــی از آنــان ،هدایایــی بــه رســم یــاد بــود اعطــاء گردیــد.

معاونت نیروی انسانی نهاجا (دایره امور بازنشستگان)
دیدار و مالقات با اعضاء وابسته
-1مســئولین دایــره امــور بازنشســتگان نهاجــا در مورخــه  1400/8/4از طریــق اداره بهداشــت ،امــداد و درمــان نهاجــا طــی
مراســمی از ســرهنگ پیشکســوت عبدالرضــا رنجبــر کــه در ســالجاری بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل گردیــده ،تجلیــل و قدردانــی
بــه عمــل آوردنــد.
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 -2در مورخــه  1400/8/9از طریــق فرماندهــی
پایــگاه شــهید فکــوری تبریــز طــی مراســمی از
 31نفــر از بازنشســتگان گرانقــدر نهاجــا بــا اهــداء
لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تجلیــل گردیــد.

کانون بازنشستگان استان مرکزی (اراک)
دیدار
مســئولین کانــون اســتان مرکــزی در ســه مــاه ســوم ســالجاری بــا  43نفــر از پیشکســوتان عضــو کانــون در منــزل دیــدار نمــوده
و بــرای تعــدادی نیــز (طبــق نیــاز اعــام شــده در کمیســیون) ،مقــرری ماهیانــه و حــق پرســتاری در نظــر گرفتــه شــد .ضمنــً بــه
هــر یــک از ایــن عزیــزان بــا اعطــاء لــوح تقدیــر ،کارت هدیــه و شــیرینی تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان یزد (یزد)
عیادت
در مورخــه  ، 1400/9/3رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان یــزد بــه همــراه جمعــی از پیشکســوتان بــا ســرهنگ پیشکســوت
غضنفــری نماینــده اســتان در مجمــع کانــون ،پــس از عمــل جراحــی در منــزل دیــدار و عیــادت نمــوده ،ضمــن احوالپرســی،
پیگیریهــای الزم در جهــت رفــع مشــکالت رونــد درمــان ایشــان بــه عمــل آمــد.
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طرز تهیه

سس انبه
مواد الزم برای  ۱شیشه کوچک
 ۱عدد انبه تازه
 ۱قاشق غذاخوری نشاسته
 ۲قاشق غذاخوری شکر
 ۱قاشق غذاخوری زعفران دم کرده
به اندازه کافی نمک و فلفل سیاه
به اندازه کافی فلفل قرمز

دستور تهیه سس انبه
مرحله اول
ابتــدا انبــه را مــی شــوییم ،ســپس بــه آرامــی پوســت آنــرا بــا یــک
کارد تیــز جــدا مــی کنیــم .در ادامــه گوشــت میــوه را از هســته
جــدا مــی کنیــم و آنــرا بــه قطعــات کوچکتــر تبدیــل مــی کنیــم.
حــاال انبــه را بــه همــراه زعفــران دم کــرده ،شــکر ،نمــک ،فلفــل
قرمــز و فلفــل ســیاه داخــل مخلــوط کــن مــی ریزیــم.
مرحله دوم
مخلــوط کــن را روشــن مــی کنیــم و اجــازه مــی دهیــم مــواد ســس
بــه شــکل پــوره در بیاینــد .پــس از اینکــه مــواد بــه شــکل پــوره در
آمدنــد طعــم ســس را مــی چشــیم و در صــورت نیــاز نســبت بــه
ذائقــه خــود مقــداری نمــک یــا فلفــل ســیاه اضافــه مــی کنیــم.

شایستگان
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ـ
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ـ
ر
جهــان اســت
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ــی توانیــد از آن
در
کن
ـ
ـ
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ان
ـ
ـ
وا
ع
غذاهــا
اســتفاده کنیــد

مرحله چهارم
در ادامــه پــوره انبــه را کــم کــم بــه تابــه اضافــه مــی کنیــم
و بــا نشاســته مخلــوط مــی کنیــم تــا کامــا یکدســت
شــوند .پــس از اینکــه تمــام پــوره انبــه را بــه تابــه اضافــه
کردیــم بایــد اجــازه دهیــم کــه ســس بــا حــرارت بســیار
مالیــم بــه غلظــت مــورد نظــر مــا برســد.
مرحله پنجم
اگــر مــی خواهیــد ســس انبــه شــما آبکــی باشــد بایــد پــس
از اینکــه ســس آمــاده شــد ،آنــرا از روی حــرارت برداریــد
ولــی اگــر مــی خواهیــد ســس غلیــظ باشــد بایــد مــدت
بیشــتری روی حــرارت بمانــد تــا غلیــظ تــر شــود .بــرای
فالفــل معمــوال ســس انبــه را خیلــی غلیــظ درســت نمــی
کننــد.
مرحله ششم
پــس از اینکــه ســس انبــه آمــاده شــد اجــازه مــی دهیــم
در هــوای محیــط خنــک شــود ســپس آنــرا داخــل یــک
ظــرف شیشــه ای مــی ریزیــم و در یخچــال نگهــداری مــی
کنیــم .ایــن ســس بــه دلیــل اینکــه مــواد نگهدارنــده نــدارد
حداکثــر تــا  ۱۰روز قابــل اســتفاده اســت.

مرحله سوم
اگــر مــی خواهیــد ســس شــما شــبیه بــه ســس هــای جنوبــی شــود
از فلفــل قرمــز و فلفــل ســیاه بیشــتری اســتفاده کنیــد .در ادامــه
نشاســته را در نصــف لیــوان آب ســرد حــل مــی کنیــم ســپس
یــک تابــه مناســب روی حــرارت قــرار مــی دهیــم و مخلــوط آب و
نشاســته را داخــل تابــه مــی ریزیــم.
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طرز تهیه فالفل
فالفــل یکــی از انــواع غذاهــای خوشــمزه عربــی
اســت کــه بــه عنــوان یــک غــذای بیــن المللــی
در سراســر جهــان شــناخته مــی شــود .ایــن
غــذای خوشــمزه بــه چنــد دلیــل از محبــوب
تریــن غذاهــای خاورمیانــه مــی باشــد ،از دالیــل
محبوبیــت فالفــل مــی تــوان بــه ســرعت پخــت
 ،قیمــت بســیار ارزان و گیاهــی بــودن آن اشــاره
کــرد .البتــه بــه دلیــل همیــن محبوبیــت انــواع
بســیاری از فالفــل ایجــاد شــده اســت ،مثــا
کســانی کــه مــی خواهنــد فالفــل را بــه صــورت
کــم کالــری تــر مصــرف کننــد ،مــی تواننــد
فالفــل را بــه جــای ســرخ کــردن در روغــن
فــراوان ،درون فــر درســت کننــد.

هنر و سرگرمی

مواد الزم برای  ۴نفر
 ۳۰۰گرم نخود
 ۲عدد متوسط
 ۱قاشق چایخوری
 ۱قاشق چایخوری
 ۳حبه سیر
 ۵۰گرم جعفری
 ۱عدد کوچک
 ۱عدد متوسط
به اندازه کافی
به اندازه کافی
 ۱قاشق چایخوری

پیاز
تخم گشنیز
پودر زیره سبز یا سیاه

سیب زمینی
لیمو ترش
زردچوبه و روغن
نمک و فلفل سیاه
ادویه فالفل

دستور پخت فالفل
مرحله اول

بــرای تهیــه فالفــل بــازاری خوشــمزه اولیــن
مرحلــه خیســاندن نخودهــا مــی باشــد کــه هــر
چقــدر ایــن زمــان بیشــتر باشــد ،در پایــان پخت
فالفــل بهتــری خواهیــد داشــت .حداقــل زمانــی
کــه بــرای خیســاندن نخودهــا بایــد اختصــاص
دهیــد  ۶ســاعت مــی باشــد.

مرحله دوم

خیســاندن نخودهــا عــاوه بــر اینکــه باعــث مــی
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شــود نخودهــا نــرم شــوند ،کمــک مــی کنــد کــه نفــخ شــان نیــز برطــرف شــود .آمــاده
کــردن مایــه فالفــل خیلــی راحــت اســت فقــط کافیســت پــس از اینکــه نخــود بــه خوبــی
خیســانده شــد آنــرا بــه همــراه دیگــر مــواد مخلــوط کنیــم.

مرحله سوم

بــرای ایــن منظــور نخــود خیســانده شــده را بــه همــراه جعفــری  ،ســیر  ،پیــاز  ،پــودر
تخــم گشــنیز  ،ســیب زمینــی و زیــره داخــل مخلــوط کــن یــا چــرخ گوشــت بریزیــد
تــا مایــه فالفــل بــه صــورت یکدســت مخلــوط شــود .اضافــه کــردن جعفــری بــه فالفــل
اختیــاری اســت.

مرحله چهارم

اگــر مــی خواهیــد فالفــل خوشــمزه تــر و شــکیل تــری داشــته باشــید توصیــه مــی کنیــم
از ســبزیهای معطــر اســتفاده کنیــد .آشــپزهای حرفــه ای توصیــه مــی کننــد بــرای تهیــه
مایــه فالفــل از چــرخ گوشــت اســتفاده شــود زیــرا مخلــوط کــن مــواد را کامــا پــوره
مــی کنــد.

مرحله پنجم

پــوره کــردن نخــود باعــث مــی شــود فالفــل در زمــان ســرخ کــردن از هــم بــاز شــود
ولــی زمانــی کــه مایــه فالفــل چــرخ شــود بــه صــورت کامــل لــه نمــی شــود .پــس از
اینکــه مایــه فالفــل را چــرخ یــا مخلــوط کردیــد آب لیمــو تــرش را بگیریــد و بــا تــوری
آنــرا صــاف کنیــد.

مرحله ششم

آب لیمــو تــرش صــاف شــده را بــه همــراه مقــداری نمــک  ،فلفــل ســیاه  ،ادویــه مخصوص
فالفــل و زردچوبــه بــه مایــه فالفــل اضافــه کنیــد .در ایــن مرحلــه پــس از اضافــه کــردن
طعــم دهنــده هــا یــک مرتبــه دیگــر مایــه فالفــل را چــرخ یــا مخلــوط کنیــد.

مرحله هفتم

پــس از چــرخ کــردن یــا مخلــوط کــردن مجــدد ،مایــه فالفــل را حــدود  ۵دقیقــه ماننــد
مایــه کبــاب کوبیــده بــا دســت ورز دهیــد تــا کامــا منســجم و یکدســت شــود ( مایــه
فالفــل پــس از آمــاده شــدن بایــد کمــی ُشــل باشــد و نبایــد خیلــی ســفت باشــد ).
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فالفل ساندویچی و بازاری

یــک نکتــه مهــم در ایــن مرحلــه ایــن اســت کــه اگــر مایــه فالفــل
شــما زیــاد اســت مــی توانیــد آنــرا داخــل کیســه فریــزر قــرار داده
و در فریــزر قــرار دهیــد و در زمــان دلخــواه اســتفاده کنیــد .پــس از
اینکــه مایــه فالفــل آمــاده شــد  ،بهتــر اســت آنــرا حــدود یــک تــا
دو ســاعت در یخچــال قــرار دهیــد تــا منســجم تــر شــود.

اگــر بخواهیــد فالفــل شــما ماننــد فالفلــی هــا یــا ســاندویچی هــا شــود
بایــد چنــد نکتــه کوچــک امــا کاربــردی را رعایــت کنیــد .اول اینکــه مهــم
تریــن راز خوشــمزه تــر شــدن فالفــل هــای بیرونــی اســتفاده از پیــاز زیــاد
و مقــدار کمــی ســیب زمینــی بــه همــراه طعــم دهنــده هایــی مثــل ادویــه
مخصــوص فالفــل  ،زیــره و تخــم گشــنیز اســت .دوم اینکــه ســاندویچی هــا
ابتــدا مــواد فالفــل را بــا چــرخ درشــت یــک بــار چــرخ مــی کننــد ســپس
طعــم دهنــده هــا را اضافــه مــی کننــد و یــک مرتبــه دیگــر مایــه فالفــل را
بــا چــرخ ریــز چــرخ مــی کننــد .ایــن کار باعــث مــی شــود نخــود فالفــل
ریــز شــود ولــی بــه طــور کامــل لــه نشــود .همانطــور کــه در بــاال اشــاره
کردیــم پــوره کــردن مایــه فالفــل احتمــال بــاز شــدن آن هنــگام ســرخ
کــردن را بــاال مــی بــرد.

مرحله دهم

فالفــل بــا ادویــه هــای متنوعــی تهیــه مــی شــود و معمــوال هــر آشــپزی
از فرمــول مخصــوص خــودش بــرای طعــم دهــی بــه فالفــل اســتفاده مــی
کنــد .توصیــه مــا ترکیبــی از فلفــل ســیاه ،نعنــاع  ،ریحــان  ،مــرزه  ،ترخــان
و پــودر گل ســرخ مــی باشــد.

مرحله نهم

اگــر زمــان کافــی بــرای ایــن کار نداریــد مــی توانیــد مســتقیما در
همیــن مرحلــه فالفــل هــا را ســرخ کنیــد .یــک ظــرف گــود ماننــد
شــیر داغ کــن روی حــرارت بســیار مالیــم قــرار دهیــد و بــه حــدی
روغــن داخــل آن بریزیــد کــه فالفــل هــا در روغــن شــناور باشــند.

یکــی از نــکات مهــم بــرای ســرخ کــردن فالفــل همیــن اســت زیــرا
فالفــل ماننــد کتلــت نیســت کــه آنــرا در روغــن کــم ســرخ کنیــد.
در ایــن مرحلــه قالــب فالفــل زن را از مایــه فالفــل پــر کنیــد و
بــا پشــت قاشــق مایــه را خــوب فشــار دهیــد تــا در هنــگام ســرخ
کــردن از هــم بــاز نشــود.

مرحله یازدهم

بــه انــدازه ای کــه جــا مــی شــود فالفــل قالــب بزنیــد و داخــل
روغــن بریزیــد و اجــازه دهیــد فالفــل هــا بــه آرامــی مغــز پخــت
شــوند .یکــی از نــکات مهــم هنــگام ســرخ کــردن فالفــل حــرارت
زیــر ظــرف اســت  ،اگــر حــرارت را زیــاد کنیــد تــا فالفــل هــا
ســریعتر بپزنــد  ،روغــن خیلــی ســریع مــی ســوزد و ســیاه مــی
شــود.

مرحله دوازدهم

بــا توجــه بــه اینکــه اطــراف فالفــل هــای شــما ســرخ مــی شــود
و داخــل شــان خــام خواهــد مانــد .پــس در ســرخ کــردن فالفــل
هــا بــه هیــچ وجــه عجلــه نکنیــد .پــس از اینکــه فالفــل هــا ســرخ
شــدند آنهــا را روی تــوری فلــزی یــا دســتمال حولــه ای قــرار
دهیــد تــا روغــن اضافــی شــان گرفتــه شــود.

مرحله سیزدهم

پــس از اینکــه روغــن اضافــی فالفــل هــا خــارج شــد آنهــا را در
ظــرف مــورد نظــر قــرار داده و بــه همــراه نــان باگــت  ،گوجــه
فرنگــی  ،خیارشــور و کاهــوی خــرد شــده ســرو کنیــد .در کنــار
فالفــل مــی توانیــم از ســس انبــه یــا ســس کچــاپ اســتفاده کنیــم.

ادویه مخصوص فالفل

پوک و پفکی شدن فالفل

یکــی از دالیلــی کــه فالفــل بعضــی ســاندویچی هــا پــوک و پفکــی مــی
شــود ایــن اســت کــه بــه مایــه فالفــل خــود جــوش شــیرین یــا بکینــگ
پــودر اضافــه مــی کننــد کــه همیــن امــر باعــث پفکیتــر شــدن بیــش از
حــد فالفــل هــا مــی شــود .جــوش شــیرین زیــان هــای زیــادی بــرای بــدن
دارد و توصیــه نمــی شــود کــه از آن اســتفاده کنیــد امــا مــی توانیــد بــرای
پفکــی شــدن فالفــل هــای خــود کمــی بکینــگ پــودر بــه مایــه فالفــل
اضافــه کنیــد.

فالفل کنجدی

در صورتــی کــه مــی خواهیــد ماننــد برخــی فالفلــی هــا فالفــل هــای شــما
هــم کنجــدی شــوند مــی توانیــد مقــداری کنجــد ســفید بــه مایــه فالفــل
خــود اضافــه کنیــد .البتــه مــی توانیــد بــا یــک روش دیگــر هــم فالفــل
هــای خــود را کنجــدی کنیــد  ،بــه ایــن صــورت کــه در زمــان ســرخ
کــردن فالفــل هــا انهــا را در بشــقاب حــاوی کنجــد بغلتانیــد ســپس در
روغــن بیندازیــد و ســرخ کنیــد.

فالفل با گوشت چرخ کرده

اگــر دوســت داریــد فالفــل را بــا گوشــت چــرخ کــرده تهیــه کنیــد بــرای
مقــدار مــواد موجــود در ایــن دســتور حــدود  ۱۰۰تــا  ۲۰۰گــرم گوشــت
چــرخ کــرده اضافــه کنیــد .مراحــل پخــت و آمــاده ســازی تفاوتــی نــدارد
و بایــد فالفــل هــا کمــی بیشــتر در روغــن بماننــد تــا گوشــت بــه خوبــی
پختــه شــود.

سس مخصوص فالفل

فالفــل معمــوال بــه همــراه ســس کچــاپ تنــد یــا ســس انبــه ســرو مــی
شــود .البتــه در برخــی ســاندویچیها نوعــی ســس ســفید دســت ســاز هــم
در کنــار فالفــل ســرو مــی شــود.
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مبلتان را مانند روز اولش نو کنید

هنر و سرگرمی

ذرات گردوغبــار ،خردههــای نــان و
خوراکیهایــی کــه البــهالی شــیارهای
مبــل جمــع شــدهاند ،لکههــای
نوشــیدنی و ســایر آلودگیهــا ســبب
ل نامرتــب و کثیــف بــه
میشــوند مبــ 
نظــر برســد .بســیاری از افــراد نظافــت
مبــل و خصوصــا تمیــز کــردن مبــل
پارچــه ای را یکــی از مشــکلترین
بخشهــای نظافــت منــزل میداننــد.
البتــه واقعــا هــم تمیــز کــردن مبــل
پارچــه ای کار ســادهای نیســت! اگــر
ایــن کار را بهطــور صحیــح انجــام
ندهیــد ،عــاوه بــر کثیفتــر کــردن آن،
ممکــن اســت بــه پارچ ـهی مبــل آســیب
برســانید .بااینحــال ،دســتورالعملهایی
بــرای تمیــز کــردن مبــل پارچــه ای وجود
دارد کــه بــه شــما کمــک میکنــد بــدون
نگرانــی و بــا خیــال راحــت بــه نظافــت
مبلهــا بپردازیــد .بنابرایــن قبــل از آنکــه
یــک پارچــه و کمــی شــوینده برداریــد و
بــه جــان مبلهایتــان بیفتیــد ،توصیــه
میکنیــم ایــن مطلــب را تــا انتهــا
بخوانیــد.

کارهایــی کــه قبــل از اســتفاده از
هرگونــه شــوینده ،بایــد انجــام بدهید
 .۱نظافت سطحی مبل
روی ســطح مبــل را جــارو کنیــد تــا ســطح مبــل
از هرگونــه گردوغبــار و خردهریزهــا تمیــز شــود.
گلیســیرین بهتریــن گزینــه بــرای تمیــز کــردن
قســمت هــای چوبــی مبــل اســت .ایــن مــاده
مــی توانــد روی قســمت هــای چوبــی یــک الیــه
محافــظ ایجــاد کنــد و همچنیــن آن هــا را کامــا
تمیــز مــی کنــد.
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تمام شیارهای مبل را با قطعهی باریک و بلند جاروبرقی تمیز کنید.
بالشتکها را بردارید و زیر آنها را جارو کنید.
 .۲استفاده از برس برای زدودن گردوخاک
حــال بایــد گردوغبــاری را کــه بــه ســطح مبــل چســبیده و بــا جــارو برطــرف
نشــده اســت ،تمیــز کنیــد .بــرای ایــن کار ،از یــک بــرس ســفت و محکــم
اســتفاده کنیــد و آن را محکــم روی ســطح مبــل بکشــید .مراقــب باشــید
بــرس را آنقــدر محکــم نکشــید کــه پارچ ـهی مبــل خــراب شــود.
 .۳استفاده از غلتک برای زدودن موها و کرکها
کرکهــا و موهــا بهطــور کامــل بــا جــارو برطــرف نمیشــوند .برخــی
جاروبرقیهــا بــرای ایــن کار قطعــات مخصوصــی دارنــد؛ بااینحــال بهتــر
اســت از غلتــک مخصــوص ایــن کار اســتفاده کنیــد تــا اطمینــان حاصــل
شــود کــه همــهی موهــا و کرکهــا جمــع شــدهاند .سرتاســر مبــل را بــا
ایــن روش تمیــز کنیــد.

چگونه مبل را شست و شو و نگهداری کنیم ؟
بــرای شستوشــوی مبلهــای پارچــهای بهتریــن راه اســتفاده از شــامپو
فــرش اســت .کافــی اســت در یــک ظــرف مقــداری شــامپو فــرش ریختــه و با
یــک پارچــه نــرم ولــی مقــاوم مبلمــان را شستوشــو دهیــد.
در مــورد اســتفاده از شــامپو فــرش بــرای نظافــت مبلمــان هــم بایــد بگویــم
کــه ایــن محصــوالت ،آلودگــی را از بیــن میبرنــد امــا چــون مبــل پــس از
شــامپو فــرش کشــیدن ،دیگــر آبکشــی نمیشــود و در آن باقــی میمانــد
و خشــک میشــود ،ایــن میتوانــد باعــث پخــش ذرات آلــوده در ســطح
مبــل شــود.

شایستگان

کـانـون بـازنشستـگـان ارتش ج.ا.ا

پــس بهتــر اســت بعــد از شــامپو کــردن مبلهایتــان ،بــا
یــک بخارشــو یــا جاروبرقــی معمولــی ،ذرات آلــوده روی
مبلهــا را از بیــن ببریــد.
قبــل از اینکــه مبلمــان را بــا شــامپو فــرش شستوشــو
دهیــد ،قســمتی از مبــل را شســته و امتحــان کنیــد کــه
پارچــه مبــل رنــگ ندهــد.
برخــی از مبلهــای پارچ ـهای مخملــی نیــازی بــه شــامپو
کشــی و شستوشــو ندارنــد و کافــی اســت بــا یــک پارچــه
گــرد و غبــار روی مبــل را زدود.
بــرای پــاک کــردن قســمتهای چوبــی مبــل بهتــر اســت
از پارچــه خشــک یــا پارافیــن اســتفاده کنیــد؛ امــا هنــگام اســتفاده از
پارافیــن نهایــت دقــت را کنیــد تــا پارچــه بــه پارافیــن آغشــته نشــود.
بــرای شستوشــوی مبلهایــی کــه از ترکیــب چــرم و پارچــه ســاخته
ار
شــدهاند نیــز بهتــر اســت نهایــت دقــت را داشــته باشــید؛ زیــرا هــر قســمت
باید به شیوهای که توضیح دادیم؛ شستوشو دهید.
بــه بخــار شــوی اعتمــاد کنیــد ،زیــرا اســتفاده از بخارشــوی یکــی از
راهکارهــای مناســب بــرای شســت وشــوی مبلمــان خانگــی اســت .البتــه
بایــد میــزان و شــدت بخــار را بســنجیم .بخــار متصاعدشــده از دســتگاه
بخارشــوی بهوســیله مقــدار اندکــی آب تولیــد میشــود و همیــن حجــم
انــدک باعــث میشــود رطوبــت کــم و بخــار بــا حــرارت بســیار بــاال درون
ســطوح و درزهــا نفــوذ کنــد و بــه تمیــزی آنهــا منجــر شــود .ایــن بخــار
معموالبــرای ســطوح هایپرآلــرژن هــم قابــل اســتفاده اســت و چــون در
آن از هیــچ مــاده شــوینده شــیمیایی اســتفاده نمیشــود ،خطــری بــرای
مبتالیــان بــه آلــرژی در بــر نــدارد .عالوهبــر ایــن حــرارت بــاالی ایــن بخــار میتوانــد قارچهــا و باکتریهــای مبلمــان را از بیــن ببــرد
و خانهتــان را عــاری از آلــرژی کنــد.

چند راهنمایی ساده :
-1اگــر نوشــابه روی مبــل ریخــت آن را خیلــی زود تمیــز کنیــد ،بــرای ایــن کار کمــی نمــک روی لــک بپاشــید و ســپس بــا اســفنجی
خیــس آن را پــاک کنیــد تــا اثــری از لکــه بــر جــا نمانــد.
-2اثر سوختگی یا زردی سیگار را هم می توانید با یک حبه قند از بین ببرید .
روش کار هــم ســاده اســت .قنــد را روی لکــه بمالیــد و آن قــدر ایــن کار را ادامــه دهیــد تــا پــاک شــود .اگــر ایــن لکــه روی الیــاف
مصنوعــی ایجــاد شــده باشــد ،مــی توانیــد بــا آبلیمــو آن را پــاک کنیــد.
 -3برای پاک کردن لکه چربی روی مبل هم باید کمی محلول نمک و الکل روی آن بمالید.
اگــر جنــس رویــه مبــل پارچــه ابریشــمی باشــد ،راه ســاده تــری هــم وجــود دارد ،بــا یــک برگــه کاغــذ خشــک کــن روی قســمت لکــه
شــده را بپوشــانید و اتــوی داغ را محکــم روی آن فشــار دهیــد تــا لکــه ناپدیــد شــود.
بــرای اســتفاده از ایــن لکــه برهــا حتمــا بــه روش مصــرف آن دقــت کنیــد و یادتــان باشــد بــدون دســتکش از ایــن مــواد اســتفاده
نکنیــد.
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افقی:
-1نویســنده و مــورخ ایرانــی ،صاحــب اثــر اشــرف مخلوقــات – منبــت کار گلپایگانــی  -2اثــری حــاوی طنــز و حکایــت و تمثیــل از شــیخ بهائــی – اثــری
از بــزرگ علــوی داســتان نویــس و پژوهشــگر معــروف – مؤسســه پرداخــت خســارت مالــی و جانــی بــر طبــق قــرارداد منعقــده بــا شــخص ثالــث -3
فرمــان بــردن – اثــری از محمــد حجــازی نویســنده و روزنامــه نــگار – آنچــه اول و انتهــا نداشــته باشــد و همیشــگی اســت – واحــد شــمارش گلولــه
 -4اســتفراق – ســود و بهــره – شیشــه و زجــاج – حــرف و ســخن – شــبیه و ماننــد  -5مــورد نظــر و دیــده شــده – آوای رانــدن چارپــا – شــکاری
کــه بــا یــک تیــر بــه زمیــن افتــد  -6مرکــز چکســلواکی – کــدو – اطــراف دهــان – انداختــن تیــر یــا ســنگ – ســرکش و گردنکــش  -7مکتــب
واقــع بینــی – شــهر حضــرت عبدالعظیــم حســنی (ع) – شــهرت طلــب و بــه دنبــال نــام  -8اشــاره بــه دور – جــد و پدربــزرگ – شــرکت تولیــدی
بیســکویت معــروف – ســخن راســت یــا دروغ گفتــن از روی گمــان – شــامه نــواز  -9بــادی کــه از دهــان بیــرون کننــد – ارتــش جمهــوری اســامی
ایــران – منســوب بــه آرزوی بــزرگ – رود مــرزی غــرب کشــور  -10کشــوری در آســیای مرکــزی بــه مرکزیــت کاتمانــدو – ســند قــراردادن – رمانــی
از محمــود کیانــوش نویســنده و شــاعر اهــل مشــهد  -11بــرآورد اطالعاتــی کــه نیروهــای خــودی در اثــر فعالیتهــای فریــب خــود خواهــان انجــام آن
از طــرف دشــمن مــی باشــد – دولتمــرد و تاریــخ و جغرافــی دان و نبیــره فتحعلیشــاه قاجــار و صاحــب اثــر جغرافیــای مظفــری
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 -1منطقــه ای کــه بــه یــک یــگان واگــذار و بــه منظــور
اینکــه آنــرا حفــظ و در مقابــل تــک دشــمن نگهــداری
نمایــد  -2در برگیرنــده – کــودک تــازه راه افتــاده -3
د ن
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ر
ق
گ ن ج
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4
بازداشــتن – حیــوان خــوش خــط و خــال ! – خبــر
م
ر و د
ت ل خ ه
ن
م
ر ت ب ط
م
ظ
5
گــزاری روســیه  -4ورزش مــادر – بدنــام و رســوا – شــکم
ب خ ت ک
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ر ش ا
6
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و بطــن  -5نگهبــان و حفــظ کننــده – حــرف پرســش 7
ج ن
ی ر ه
ی ی
ا
ذ
ی
ا
ع
و
ن
د س
 -6گشــودن معمــا – از مناطــق قدیــم تهــران در اطــراف 8
پامنــار  -7تفالــه عســل – خداونــدا – انــدوه ســخت -8
ن ه ی
و
ن
ا
د گ
ا
ر
ب ن
ا
س
ا
ی
9
خ ت و س ا ز
س ا
ی ت ه
ر
ا
و
گ ی ل ی
بایســته و الزم – در بدتریــن حــاالت – خیــس و آبــدار 10
ز خ ا ن ه
ا
س ر ب
ی
ز
ی
و
ر
ل پ
ر س و
 -9بخشــیدن بالعــوض – مــا بیــن و وســطی  -10رســوا و 11
بدنــام – خــاک و تربــت  -11حمایــت کننــده و پشــتیبان
– برتــر از دیگــران  -12اهــل یمــن – شــهری در کشــور آلمــان  -13روســتا و رســتاق – دزد اینترنتــی ! – راههــا و روشــها  -14آزاد ویلــه – جــای
بــی خطــر – نــام پــدر ادریــس نبــی  -15منظومــه ای از وحیــد قزوینــی شــاعر متخلــص بــه وحیــد – شــکوه و جــال  -16دیــوار گلــی – بــی گنــاه
و بازداشــته شــده از گنــاه  -17انــدرون دهــان – جــام جهــان نمــای جمشــید – نتــی در موســیقی  -18قصــد و آهنــگ – شــکاف کــوه و غــار – کــره
و گــوی هــا  -19مــورد اعتمــاد و از القــاب حضــرت محمــد (ص) – آشــکار و پیــدا شــده  -20شــاعر و نویســنده کتــاب شــعر «از کاروان رفتــه»

48

شماره  /199بهمن 1400

ا

خ

س

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
بهم
سال سی ام -ن 1400

199

شایستگان

