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در 31 شــهریور 1359، رژیــم بعثــی عــراق بــا تصمیــم و طــرح قبلــی و بــا هــدف برانداختــن نظــام نــو 
پــای جمهــوری اســالمی، جنگــی تمــام عیــار را علیــه ایــران اســالمی آغــاز کــرد و صــدام حســین معــدوم 
ــا پــاره کــردن قــرارداد 1975 الجزایــر، آغــاز تجــاوز  ــا ظاهــر شــدن در برابــر دوربیــن هــای خبــری ب ب

رژیــم بعثــی بــه خــاک ایــران را اعــالم کــرد.
جنگــی نابرابــر در شــرایطی بــه ایــران تحمیــل شــد کــه اوال از جانــب اســتکبار جهانــی بویــژه آمریــکا 
تحــت فشــار شــدیدی قــرار داشــت و از طرفــی هــم در داخــل کشــور، جنــاح هــای وابســته بــه غــرب 
و شــرق، بــا ایجــاد هیاهــوی تبلیغاتــی و ایجــاد درگیــری هــای قومــی درصــدد تضعیــف نظــام بودنــد.

ارتــش صــدام هــم کــه براســاس محاســبات خــود از وضعیــت داخلــی و خارجــی ایــران، رویــای فتــح یــک 
ــا دروازه هــای  هفتــه ای تهــران را در ســر مــی پرورانیــد، در روزهــای نخســت تجــاوز، فقــط توانســت ت
ــه ســربازی و  ــد ، روحی ــرا آنچــه او در محاســبات غلطــش نمــی دی ــد زی ــواز و خرمشــهر پیــش بیای اه
سلحشــوری ارتشــیان و غیرتمنــدی مــردم منطقــه بــود کــه همــان روزهــای اول، طعــم تلــخ شکســت را 

چشــید.
ــرای مــردان خــدا و ســربازان وطــن نداشــت و مــرگ در بســتر،  ــان، بهایــی ب ــام و ن البتــه آن روزهــا، ن
ننگــی بــزرگ و شــهادت بزرگتریــن آرمــان بــود... آن روزهــا فاصلــه خــاک تــا افــالک، و کویــر تــا بهشــت، 
فقــط یــک میــداِن میــن بــود و خاکریزهــا، بــوی بهشــت مردانــی را گرفتــه بــود کــه ســر بــه ســر، تــن بــه 
مــرگ مــی ســپردند تــا مبــادا وجبــی از خــاک وطــن، بــه دســت کفتــاران حریــص و متجــاوز بیفتــد، چرا 
کــه دفــاع مقــدس، رســاترین واژه در قامــوس ایســتادگی ایــن ملــت قهرمــان بــود ... و ارتــش، در ایــن 
میــان، ســخت تریــن روزهــای خــود را پشــت ســر مــی گذاشــت، از طرفــی بــا کارشــکنی هــای رئیــس 
جمهــور وقــت )بنــی صــدر( مواجــه بــود، از ســویی دیگــر بهتریــن نیروهایــش در کارزار بــا تجزیــه طلبــان 
بــه مرزهــای شــرقی و غربــی گســیل شــده بودنــد و البتــه بــی مهری هایــی کــه توســط عــده ای انقالبــی 
نمــا و نفــوذی بــر ارتشــیان روا مــی گشــت و عــالوه بــر همــه اینهــا، وضعیــت ســختی بــود کــه بواســطه 
تصمیمــات غلــط سیاســت مــداراِن مغــرض، بــر کیفیــت و کمیــت نیروهــای ارتــش تحمیــل شــده بــود... 
امــا نیروهــای متعهــد و وفــادار ارتــش، علــی رغــم همــه ایــن هجمــه هــا، بــی مهری هــا و مدیریتهــای 
ناشــیانه، پــاِی عهــد خــود بــا امــام و امــت و ملــت بــزرگ ایــران ایســتادند و جانانــه جنگیدنــد تــا وجبــی 

از خــاک ایــن میهــن، زیــر پــای اجانــب قــرار نگیــرد.
... و امــروز کــه ارتباطــات جهانــی و رســانه ای ســرعت بیشــتری یافتــه، شــاید مــردم عزیزمــان بــا دیــدن 
ــر از  ــه بهت ــزاران مرتب ــرایطی ه ــه ش ــی ک ــرخوش ترین ملت های ــه دری س ــی و درب ــای آوارگ ــه ه صحن
کشــورمان در آغــاز جنــگ تحمیلــی دارنــد، بتواننــد قضــاوت صحیــح و دقیق تــری از عمــق وفــاداری و 

نیست   عمل کار ربآید هب سخندانی  هب 
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ایثارگــری و حماســه آفرینــِی نیروهــای جــان بــر کــف ارتــش ج.ا.ا داشــته باشــند.
ــرای  ــان را ب ــدگار خــود، کشــور عزیزم ــا از خــود گذشــتگِی مان ــه ب  ســربازانی وطــن دوســت و شــجاع ک

ــد. ــب مصــون داشــته ان ــد اجان ــادی از گزن ــالیان متم س
چهــل و انــدی ســال از آغــاز آن هجــوم ناجوانمردانــه و نابرابــر )کــه تقریبــً تمــام قــدرت هــای تســلیحاتی 
و اقتصــادی جهــان در مقابــل مــا صــف کشــیده بودنــد( مــی گــذرد و آن ســربازان مومــن و وطــن پرســت 
ــواده خــود، پــای در معرکــه جهــاد و  ــا آینــده نگــری اقتصــادی و رفــاه خان ــدون ذره ای تردیــد و ی )کــه ب
شــهادت گذاشــته بودنــد( اینــک یــا در دل خــاک آرمیــده انــد و یــا دوران کهولــت را بــا درد و رنــج هــای 
روحــی و جســمِی متعــدد )از آن دوران ســخت و مردافکــن( مــی گذارننــد... دردهایــی کــه در شــرایط فعلــی 
ــن  ــر دوش همی ــار ســنگین آن ب ــاز هــم ب ــه ب ــاور اقتصــادی )ک ــل ب ــر قاب ــت فرســا و غی ــاِی طاق ــا رنجه ب
عزیــزان نهــاده شــده اســت( صــد چنــدان گشــته اســت ... وگویــا برخــی از مســئوالن بــه روی مبــارک خــود 
نمی آورنــد کــه همیــن جــرات و شــهامت سیاســتمداران در اعــالم مواضــع انقالبــی و همیــن موقعیــت هــای 
اقتصــادی خــود و فرزندانشــان را و همیــن حرمــت هــای اجتماعــی را مدیــون ایــن موســفیدان قــد خمیــده 
هســتند... کســانی کــه بــا وجــود ایثــاِر تمــام داشــته هــای خــود، نــه تنهــا مــورد قدردانــی قــرار نگرفته انــد، 
ــای  ــه بهانه ه ــی آورد( ب ــم م ــان فراه ــی را برایش ــن زندگ ــل تری ــه حداق ــم )ک ــوب را ه ــِن مص ــه قوانی بلک
مختلــف بــه مــورد اجــراء نمــی گذارنــد، بطــوری کــه آدمــی بادیــدن ایــن حجــم از ناسپاســی  و غفلت هــا، 

درمانــده مــی مانــد کــه اشــک بریــزد یــا فریــاد بزنــد؟!!
... و اینــک ایــن مطالبــه را داریــم تــا در ایــن ســال و در ایــن هفتــه دفــاع مقــدس، هــر مســئولی در کشــور 
ــان و  ــه آفرین ــد در خصــوص حماس ــً بگوی ــدس، صرف ــاع مق ــال دف بجــای ســخنرانی در وصــف هشــت س
رزمنــدگان آن دوران )و شــاگردان رزمنــده امروزشــان(، در حــوزه مســئولیت خــود چــه کــرده اســت؟ ... کــه 
گــوش مــا از شــعار و ســخنرانی پــر اســت، آنچــه مــا نیــاز داریــم و تاریــخ هــم بــرآن گواهــی خواهــد داد تنهــا 

عمــل و اقــدام اســت کــه بــه قــول شــاعر عزیزمــان، بــه عمــل کار برآیــد بــه ســخندانی نیســت.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
مدیر مسئول
علی محبی راد
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ارکان کانون      باز

اشاره: 
کانــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا، بــا دارا 
بــودن بیــش از ســیصد هــزار عضــو در 
سراســر کشــور، یکــی از گســترده ترین و 
اثرگذارتریــن نهادهایــی اســت کــه به واســطه 
وابســتگی آن بــه ارتــش ج.ا.ا، از حساســیت و 
ــذا  ــد فل ــوردار می باش ــی برخ ــت خاص اهمی
آگاهــی داشــتن اعضــاء از ســاختار و عملکــرد 
ــزایی در  ــه س ــش ب ــد نق ــا می توان کانون ه
ــای  ــا کانون ه ــاء ب ــی اعض ــی و همدل همراه
مربوطــه در ارائــه خدمــات و تســهیالت ایفــاء 
نمایــد، بــه همیــن جهــت مــا در هــر شــماره 
اقــدام بــه معرفــی یکــی از قســمت های فعــال 
ــم  ــر آن می نمایی ــئولین مؤث ــا مس ــون و ی کان
ــم  ــان ک ــرم در جری ــان محت ــما مخاطب ــا ش ت
ــرار  ــذرد، ق ــون می گ ــه در کان ــف آنچ و کی

ــد. گیری
ــون  ــم از کان ــی مه ــا بخش ــماره، ب ــن ش در ای
آشــنا خواهیــم شــد، آری ایــن بــار بــه ســراغ 
دفتــر تحقیقــات کاربــردی کانــون رفتــه ایــم، 
ــیوه  ــه ش ــود ب ــی ش ــالش م ــه ت ــی ک جای
هــای علمــی و تخصصــی، ایــده هــا و نظریــه 
هــا را بــه اقدامــات عملــی و کاربــردی تبدیــل 
نماینــد... مســئولیت چنیــن قســمت تخصصی 
ــی  ــه کس ــت ب ــًا می بایس ــز قاعدت ــی نی و علم
ــص الزم را  ــه و تخص ــه تجرب ــردد ک ــول گ مح
ــه داشــته باشــد و خوشــبختانه  ــن زمین در ای
ــنگری  ــا، همس ــت و بج ــی درس ــا گزینش ب
ــتاد  ــرتیپ 2 س ــر س ــون امی ــه همچ ــا تجرب ب
محمــود ابراهیمــی نــژاد در ایــن حــوزه 
ــب  ــد و مطال ــده گرفته ان ــئولیت را برعه مس
ــرادر  ــن ب ــا ای ــا ب ــوی م ــل گفتگ ــر ماحص زی

ارجمنــد می باشــد:

معرفی خود و سوابق کاری 

ــژاد  ــی ن ــود ابراهیم ــتاد محم ــرتیپ 2 س ــب س اینجان
هســتم کــه در ســال 1367 از طریــق کنکــور سراســری 
ــده و  ــه ش ــتاری پذیرفت ــهید س ــی ش ــگاه هوائ در دانش
بــه اســتخدام نیــروی هوائــی ارتــش جمهــوری اســالمی 

ــدم. ــران در آم ای
ــتواندومی  ــه س ــذ درج ــه اخ ــر ب ــال 1372 مفتخ در س
ــارغ  ــک ف ــرق و الکترونی ــی ب ــته مهندس ــده و در رش ش
ــط  ــی توس ــارغ التحصیل ــد از ف ــدم. بع ــل گردی التحصی
اســاتید مجــرب و زبــده، تحــت آمــوزش رادارهــای 
Gps-11،Fds-100،Jy-14 رادار  هماننــد  مختلــف 

وگیرنــده هــای دیجیتــال راداری ناظــر – قــرار گرفتــه و 
از اواخــر ســال 1373 در ســایت هــای مختلــف راداری : 
دزفــول – هاشــم آبــاد – کیــش – تهــران و در تخصصص 

ــوده ام. ــه نم ــام وظیف ــداری رادار انج ــر و نگه تعمی
همچنیــن فــارغ التحصیــل دوره شــانزدهم دافــوس آجــا 

در رشــته مدیریــت امــور دفاعــی مــی باشــم. 
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ســوابق مدیریتــی : مدیــر طــرح و خــط و مشــی بــا جایــگاه ســرتیپی )دو ســال(، جانشــین معاونــت آمــاد پدافنــد 
بــا جایــگاه ســرتیپی )دو ســال(، فرمانــده آمــاد و پــش پدافنــد بــا جایــگاه سرلشــکری )دو ســال(، معــاون آمــاد و پــش 
ــا  ــد ب ــی پدافن ــاد خودکفائ ــات و جه ــن رئیــس ســازمان تحقیق ــگاه سرلشــکری )چهارســال( و همچنی ــا جای ــد ب پدافن

جایــگاه سرلشــکری )دو ســال(.

1-مفهوم دفتر تحقیقات کاربردی و شرخ مختصر از وظائف آن : 

دفتــر تحقیقــات کاربــردی برابرشــمای ســازمان کانــون بازنشســتگان آجــا مصــوب 1392/12/20 و بــا هــدف گــردآوری 
و تنظیــم موضوعــات پژوهــش و در راســتای اجــرای مفــاد اساســنامه ابالغــی و همچنیــن مطالعــه و بررســی مســائل و 
مشــکالت عمومــی اعضــاء کانــون کــه حــل آنهــا نیازمنــد تحقیقــات علمــی و جامــع دارد راه انــدازی شــده اســت و از 
دیگــر وظائــف دفتــر مذکــور برقــراری تعامــل بــا مراکــز علمــی و تحقیقاتــی کشــور، بویــژه نیروهــای مســلح و ســازمانهای 

نیروهــای مســلح در رده هــای تحقیقاتــی آجــا مــی باشــد. 

2-چه طرح هائی در این دفتر بررسی شده و یا خواهند شد :

ــا بازنشســتگان آجــا کــه باعــث رشــد و بالندگــی  ــردی کلیــه طــرح هــای عمومــی مرتبــط ب در دفتــر تحقیقــات کارب
جامعــه هــدف مــی گــردد ، در اتــاق هــای فکــر و جلســات هــم اندیشــی و بــا اســتفاده از نقطــه نظــرات اندیشــمندان و 
صاحــب نظــران و نخبــگان حــوزه هــای مرتبــط مــورد بحــث و تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی گیــرد و راه کارهــا و نتایــج 
بــه مبــادی ذیربــط منعکــس مــی گــردد و در حــال حاضــر هــم راه کارهــای ممکــن جهــت افزایــش منزلــت اجتماعــی 

و ارتقــاء معیشــت و رفــاه عمومــی بازنشســتگان آجــا در دســتور کار ویــژه ایــن دفتــر قــرار دارد.
از دیگــر طــرح هــای در دســت تهیــه ، طــرح احــداث و راه انــدازی ســرای ســالمندان و دهکــده هــای ســالمت ویــژه 
بازنشســتگان مــی باشــد کــه در دفتــر تحقیقــات کاربــردی کانــون در حــال بررســی و تجزیــه و تحلیــل مــی باشــد. 

ــنهادات و  ــرات ، پیش ــد نظ ــی توانن ــی م ــه موضوعات ــه و در چ ــوتان ( چگون ــان ) پیشکس 3-کارکن
ــد: ــه دهن ــر ارائ ــه دفت ــود را ب ــای خ طرح ه

پیشکســوتان عزیــز هــر گونــه طــرح ، ایــده و یــا نقطــه نظــر ی کــه در راســتای ارتقــاء معیشــت و منزلــت بازنشســتگان 
محتــرم دارنــد مــی تواننــد بــا مراجعــه حضــوری بــه کانــون بازنشســتگان آجــا واقــع در خیابــان دکتــر فاطمــی – خیابان 
اعتمــادزاده –طبقــه ســوم بــه دفتــر تحقیقــات کاربــردی مراجعــه نماینــد و یــا اینکــه از طریــق نامــه موضوعــات و نقطــه 
نظراتشــان را بــه ایــن دفتــر ارســال فرماینــد . ضمنــً بــا شــماره تلفــن : 02166428177 ازســاعت 30 : 07 الــی13:30 

همــه روزهــای هفتــه بجــزء پنجشــنبه و جمعــه و روزهــای تعطیــل پاســخگوی شــما خواهیــم بــود. 

4-در پایان چه پیام خاصی برای اعضاء کانون و خوانندگان دارید:

در خاتمــه از همــه عزیــزان اســتدعا دارم هرگونــه ایــده و یــا نقطــه نظــری را هــر چنــد کوچــک و یــا بــزرگ و رویائــی و 
بــه ظاهــر دســت نیافتنــی را کــه از ذهــن مبارکشــان مــی گــذرد ، جمــع بنــدی نماینــد و بــه ایــن دفتــر ارســال نماینــد 
چــرا کــه ممکــن اســت همــان ایــده بتوانــد یــک زمانــی تبدیــل بــه یــک راه کار مناســب و دســت یافتنــی گــردد و مــورد 

توجــه قــرار گیــرد و یادمــان باشــد کــه کارهــای بزرگــی همچــون ســفر بــه فضــا هــم یــک زمانــی رویــا بــوده اســت .
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معرفی کتاب و نویسنده

نویسنده : سرهنگ بازنشسته نهاجا غالمرضا قاسمی

پیشکســوت ارجمنــد ســرهنگ بازنشســته غالمرضــا قاســمی الیگــودرزی متولــد ســال 1331 در شهرســتان الیگــودرز 
اســتان لرســتان مــی باشــد . وی در ســال 1350 در نیــروی هوایــی اســتخدام و در ســال 1380 بــه افتخــار بازنشســتگی 

نائــل گردیدنــد.
نامبــرده در اوایــل دوران دبیرســتان بــه داســتان نویســی و ســرودن شــعر عالقــه منــد شــده و بــا بــزرگان شــعر و ادب 
ــی و کمــک در  ــتار راهنمای ــوده و خواس ــه نم ــری مکاتب ــی معی ــدی ســهیلی خوانســاری و ره ــه مه ــان از جمل آن زم
ــد .  ــه نمودن ــد کــه خوشــبختانه آن دو اســتاد فرهیختــه در نامــه هایــی راهنمائیهــای الزم را ارائ ســرودن شــعر گردی
ایشــان در بــدو ورود بــه ارتــش ســرودن شــهر را آغــاز و اوقــات فراغــت خــود را در داســتان نویســی و کارهــای ادبــی و 
ســرودن اشــعار ســپری مــی نمــود و طــی چندیــن ســال انجــام فعالیتهــای فرهنگــی موفــق بــه آمــاده ســازی و تألیــف 
هفــت عنــوان کتــاب شــامل چهــار دیــوان اشــعار بنامهــای 1- دیــوان جلــوه صبــا 2- دیــوان فریــاد نینــوا 3- دیــوان در 
کوچــه بــاغ ســخن 4- دیــوان رضــا و ســه عنــوان کتــاب داســتان شــامل 1- فریــاد از سرنوشــت 2- قربانیــان وادی فقــر 
3- آزادیخواهــان کوهســتان کــه پنــج عنــوان از کتابهــای دیــوان و داســتان بــه چــاپ رســیده و دیــوان رضــا و کتــاب 

داســتان آزادیخواهــان کوهســتان در حــال چــاپ میباشــند. 
مشــارالیه در چندیــن مرحلــه از جانــب مســئولین کشــوری و لشــکری مــورد تشــویق قــرار گرفتــه و چندیــن تقدیرنامــه 
نیــز بــه ایشــان اهــداء گردیــده اســت. همچنیــن در دوران خدمــت در نهاجــا در مراســم و مناســبتهای مختلــف اشــعار 

خــود را ارائــه نمــوده و بعضــی از اشــعار بــه صــورت ســرود دســته جمعــی اجــرا مــی گردیــد.

شــایان ذکــر اســت کــه ایشــان در رشــته ورزشــی وزنــه بــرداری نیــز فعالیــت داشــته و دارای عناویــن قهرمانــی متعــدد 
در ســطح نیــرو و ارتــش بــوده و بــه عنــوان مربــی، وزنــه بــرداران ارزشــمند و صاحــب 

مقامــی را هــم تربیــت نمــوده اســت.  

ــرای ایــن پیشکســوت فرهیختــه و همچنیــن ورزشــکار، عــزت و  نشــریه شایســتگان: ب
ســربلندی و تندرســتی و بهــروزی و موفقیــت بیــش از پیــش آرزومندســت.
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پیشکسوت ورزشی  
ستوانسوم بازنشسته فنی هوایی اسد یوسف پور 

ــد  ــد ســال 1353 در شهرســتان مرن ــور متول ستوانســوم بازنشســته اســد یوســف پ
اســتان آذربایجــان شــرقی مــی باشــند وی فعالیــت ورزشــی خــود در رشــته تنیــس 
ــس  ــال 1364 پ ــی( در س ــع ابتدای ــتان )در مقط ــان دوران دبس ــز را از هم روی می
از آمــوزش در فعالیت هــای تابســتانی مــدارس شــروع و تــا پایــان ســال 1370 کــه 
ــی  ــن الملل ــوری و بی ــتانی، کش ــی اس ــات ورزش ــن و مقام ــب عناوی ــه کس ــر ب منج

متعــدد شــد ادامــه یافــت. 
ــغل  ــه ش ــدی ب ــه عالقه من ــه ب ــا توج ــیکل ب ــدرک س ــذ م ــس از اخ ــرده پ نامب
نظامیگــری، در ســال 1371بــه اســتخدام نیــروی هوایــی درآمــد و همزمــان بــا طــی 
دوره آموزشــهای مقدماتــی نظامــی در مرکــز آموزشــهای شــهید خضرایــی، تمرینــات 
ــه ســابقه  ــا توجــه ب ــه ب ــه داده ک ــز ادام ــز را نی ورزشــی در رشــته تنیــس روی می
ــاد  ــز مرکــز آمــوزش ی ــن رشــته مســئولیت مربیگــری تنیــس روی می ــی در ای قبل

ــد. ــه ایشــان محــول گردی ــا 1374 ب شــده از ســال 1372 ت
در ســال 1375 پــس از گذرانــدن دوره تکمیلــی تنیــس روی میــز در تهــران موفــق 
بــه دریافــت کارت مربیگــری درجــه 3 و در ســال 1376 موفــق بــه دریافــت کارت 
داوری درجــه 3 و در ســال 1378 کارت مربیگــری درجــه 2 را اخــذ نمــوده و در طــی 
ایــن مــدت بــا شــرکت در مســابقات تنیــس روی میــز در ســطح نیــروی مربوطــه و 
نیروهــای مســلح، عناویــن ورزشــی مختلفــی را نیــز کســب نمــود. مشــارالیه بدالیــل 
ــل  ــتگی نائ ــار بازنشس ــه افتخ ــال 1390 ب ــی در س ــادی و خانوادگ ــکالت اقتص مش

گردیــد.
* عناویــن ورزشــی کســب شــده در دوران خدمــت و بازنشســتگی و دوران قبــل از 

اســتخدام در ارتــش: 
ــور  ــو )کش ــز باک ــس روی می ــه تنی ــابقات چهارجانب ــام اول در مس ــب مق 1- کس

آذربایجــان( ســال 1367 
ــع  ــرقی( در مقاط ــان ش ــتانی آذربایج ــتانی )اس ــوم اس ــا س ــام اول ت ــب مق 2-کس

ــی 1370 ــال 68 ال ــف از س مختل
3-کسب مقامهای مختلف در سطح نیروهای مسلح از سال 74 الی 1378

4- دبیر هیئت تنیس روی میز نهاجا از سال 90 الی 1395
ــران( از  ــون بازنشســتگان )اداره شــرق ته ــز کان ــس روی می ــت تنی ــس هیئ 5- رئی
ــوتان  ــابقات پیشکس ــف در مس ــای مختل ــب مقامه ــی 1395 و کس ــال 1390 ال س

ــی 95 ــال 90 ال ــلح از س ــای مس نیروه
ــای  ــف نیروه ــازمانهای مختل ــدد از س ــای متع ــر نامه ه ــح و تقدی ــت لوای 6- دریاف

ــی 1397 ــال 74 ال ــلح از س مس
7- شــرکت در کالســهای مربیگــری ملــی در تهــران و کســب کارت مربیگــری ملــی 

درجــه 1 در ســال 1397
8- مسئول کمیته تدارکات تنیس روی میز آجا از سال 92 الی 1394 

نشــریه شایســتگان: بــرای ایــن پیشکســوت ورزشــکار پرتــالش، موفقیــت، ســرافرازی 
و تندرســتی در مراحــل مختلــف زندگــی آرزومندســت.
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ــاره  گاهــی خودمــان را شکســت خــورده احســاس می کنیــم و در کشمکشــی میــان فرامــوش کــردن و برخاســتن دوب
از جــای و یــا تســلیم شــدن و ناامیــدی قــرار می گیریــم. در مواقعــی ایــن احســاس شکســت در نتیجــه یــک شکســت 
ــه یکــی از اهــداف زندگیمــان ایجــاد می شــود و گاهــی نیــز ناشــی از نگــرش منفــی و  خــوردن واقعــی در رســیدن ب
نارضایتــی کلــی از زندگــی می باشــد. در هــر صــورت احســاس شکســت، احساســی اســت کــه بــه خاطــر عــدم توانایــی 
در حــل مشــکالت و مســائل زندگــی و یــا نرســیدن بــه یــک خواســته و هــدف تجربــه می شــود. در ادامــه بــه مــواردی 
ــی از  ــرای رهای ــرش ب ــر نگ ــد. تغیی ــان می ده ــا نش ــه م ــات را ب ــن احساس ــه ای ــح ب ــرد صحی ــه رویک ــم ک پرداخته ای
ــه  ــادی برخــوردار اســت و ب ــد داشــتن نگــرش مثبــت از اهمیــت زی ــی کــه شکســت می خوری احســاس شکســت زمان
ــا  ــد ت ــر دهی ــان را تغیی ــد نگاه ت ــما می توانی ــت دارد. ش ــد اهمی ــام می دهی ــت انج ــر شکس ــه در براب ــدازه  کاری ک ان

احســاس بهتــری داشــته باشــید و دوبــاره در مســیر دلخــواه قــدم برداریــد. بنابرایــن:

1-به دنبال علت شکست در عملکردتان باشید نه در شخصیتتان

افــرادی کــه پــس از مواجهــه بــا شکســت بــرای ادامــه  دادن مســیر، مهــارت بیش تــری دارنــد، بــا احتمــال بیش تــری شکســت 
خــوردن را بــه عملکردشــان نســبت می دهنــد تــا بــه شــخصیت خودشــان. در مقابــل آنهایــی کــه بــا احســاس شکســت زمین گیــر 
ــا اتخــاذ  ــا ســایر خصوصیت هــای شخصی شــان مرتبــط می کننــد. ایــن افــراد ب ــه تنبلــی، هــوش کــم، ی می شــوند شکســت را ب
ــده احتمــال کمــی  ــد و در آین ــی را از خــود می گیرن ــه کنترل ــار داشــتن هــر گون ــکان در اختی ــه شکســت، ام ــن نگاهــی ب چنی
وجــود دارد کــه دســت بــه ریســک بزننــد. افــراد افســرده نیــز شکســت های خــود را بــه بــد شانســی و ناتوانــی خودشــان نســبت 

می دهنــد. در عیــن حــال افــراد ناموفــق بــه طــرز غلطــی اشــتباه خــود را بــه گــردن دیگــران می اندازنــد.

2-خوش بین باشید

خصوصیــت دیگــر افــرادی کــه بعــد از شکســت خــوردن بــه مســیر بــاز می گردنــد، خوش بینــی اســت. ایــن حــس خوش بینــی 
مانــع می شــود کــه فــرد فکــر کنــد شکســت موقعیتــی همیشــگی اســت. در عــوض، آنهــا بــه دلیــل تجربــه ای کــه شکســت بــا 

خــود همــراه مــی آورد بــه هــر شکســت بــه عنــوان آجــری بــرای ســاختن بنــای موفقیــت نهایــی خــود نــگاه می کننــد.

3-شکست بهترین معلم زندگی

شکســت ها بزرگ تریــن معلمیــن زندگــی هســتند امــا متاســفانه بیشــتر افــراد و مخصوصــً افــراد محافظــه کار تمایلــی بــرای تجربــه 
ــر  ــای مطمئن ت ــان انتخاب ه ــار هم ــر ب ــرده و ه ــل ک ــر عم ــه محافظه کارانه ت ــد ک ــاب می کنن ــا انتخ ــوض آنه ــد. درع آن ندارن
ــت های  ــا و شکس ــزارش موفقیت ه ــیاری گ ــرکت های بس ــد، ش ــه جدی ــک مقال ــاس ی ــد. براس ــرار می کنن ــاره تک ــاره و دوب را دوب
کارکنــان را ارزیابــی می کننــد زیــرا اعتقــاد دارنــد آنهایــی کــه دچــار شکســت می شــوند، از یــک چالــش بــزرگ عبــور کــرده و 

االن تجربــه ای بــاارزش بــا خــود دارنــد.

چگونه با شکست خوردن کنار بیاییم؟
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4-شجاعانه فکر کنید

ســریع ترین راه بــه ســمت موفقیــت نداشــتن تــرس دربرابــر شکســت خــوردن اســت. یکــی از بزرگتریــن رازهــای موفقیــت عمــل 
کــردن در منطقــه توانایی هایتــان امــا بیــرون از منطقــه امن تــان اســت. بااینکــه ممکــن اســت بــا شکســتی بــزرگ روبــه رو شــوید، 
امــا امــکان پیــروزی بــزرگ هــم برایتــان وجــود دارد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه ریســک و شــجاعت بــزرگ پیش زمینــه آن 
اســت. در هــر دو حــال، درمــورد توانایی هــا، اســتعدادها و راهکارهایتــان بهتــر فهمیــده و بــرای چالــش بعــدی خودتــان را قوی تــر 

خواهیــد کــرد.

راهکارهای عملی برای رهایی از احساس شکست

کارهایــی کــه وقتــی شکســت خوردیــد بایــد انجــام دهیــد تــا در آینــده بــه پیــروزی برســید و باعــث شــوید دیگــران نیــز شــما را 
برخــالف شکســتی کــه داشــتید بــا دیــد مثبــت بنگرنــد، عبــارت اســت از:

1- اشتباه و شکست خود را پنهان نکنید

اگــر اشــتباهی کردیــد دعــا نکنیــد کــه کســی متوجــه آن نشــود، چــون دیگــران نهایتــا متوجــه می شــوند و ایــن غیرقابــل اجتنــاب 
اســت. اگــر صبــر کنیــد تــا کســی بــه اشــتباه شــما اشــاره کنــد ایــن یعنــی دو اشــتباه. چــون اگــر ســکوت کنیــد مــردم از خــود 

ــد. ــا بی توجهــی شــما می گذارن ــی ی ــه حســاب بزدل ســوال می کننــد کــه چــرا چیــزی نگفته ایــد و آن را ب

2- بهانه تراشی نکنید و در پی جبران باشید

پذیــرش مســئولیت اشــتباه تان پــس از شکســت خــوردن در حقیقــت وجهــه  شــما را ارتقــا خواهــد داد. ایــن کار نشــانه  اعتمــاد بــه 
نفــس، مســئولیت  پذیــری شــخصی و انســجام درونــی شــما اســت. فقــط مطمئــن شــوید کــه در توضیح تــان از حقایــق اســتفاده 
کنیــد. برعهــده گرفتــن مســئولیت یــک اشــتباه کار را بــه انتهــا نمی رســاند. بــه جــای اینکــه منتظــر باشــید کســی پیدایــش شــود 

و اشــتباه شــما را درســت کنــد، راه حل هــای خودتــان را پیــدا کنیــد.

3- با برنامه ای برای پیشگیری به مسیر بازگردید

بســیار مهــم اســت کــه بــه احســاس شکســت اجــازه ندهیــد اعتمــاد بــه نفــس و شــجاعت شــما را از بیــن ببــرد. اگــر گرفتــار ایــن 
نــگاه شــوید هــر بــار کــه دچــار لغــزش می شــوید روح  شــما از درون خــرد شــده و فلــج می شــوید. زمــان کافــی بــه خــود بدهیــد 
ــه میــدان  ــاره ب ــد، دوب ــن کار را انجــام دادی ــه محــض اینکــه ای ــی کنیــد و ب ــد را درون ــن شکســت گرفته ای ــا درســی کــه از ای ت
بازگردیــد و مجــددا تــالش خــود را از ســر بگیریــد. صبــر کــردن تنهــا بــه احساســات بــد دامــن می زنــد و جرئــت و جســارت را 
نابــود می کنــد. عــالوه بــر داشــتن برنامــه ای بــرای جبــران اشــتباه، بــرای جلوگیــری از تکــرار اشــتباه مشــابه هــم بایــد برنامــه ای 

داشــته باشــید.

توصیه آخر

ــی  ــای زندگ ــل استرس زاســت و ناکامی ه ــزان درک اشــخاص از عوام ــه می ــراد وابســته ب ــی اف ــر زندگ ــر شکســت ب ــد تاثی هرچن
افــراد مختلــف در شــرایط ســنی و روحــی آنهــا آثــار متفاوتــی را از خــود بــر جــای می گــذارد؛ امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه مــا 
انســان هســتیم، اشــرف مخلوقــات و بــا تواناییهــای بســیار. از نــام و یــاد خــدا غفلــت نکنیــد شکســت خــوردن را امــری موقتــی 
ببینیــد. واقع بیــن باشــید و بــه توانمندی هــای خــود تکیــه کنیــد. بــرای رســیدن بــه هــدف راه هــای مختلفــی را امتحــان کنیــد. 
از هــر تجربــه منفــی نکتــه مثبتــی بیاموزیــد. خــود را ســرزنش نکنیــد. هیــچ وقــت خودتــان را تــرک نکنیــد و بــه خاطــر داشــته 

باشــید کــه هــر شکســتی راه را بــرای پیــروزی و رســیدن بــه هــدف همــوار می کنــد.
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نگاه کردن به عالیق؛ صرفا به عنوان فرصتی 
برای موفقیت

ــی  ــان م ــه ت ــورد عالق ــام کار م ــه انج ــروع ب ــه ش ــی ک وقت
کنیــد و بــه انتهــای کار نــگاه مــی کنیــد، بایــد تصویــری را 
ببینیــد کــه در آن آرامــش داریــد؛ امــا اگــر زمانــی کــه بــه 
انتهــای کار نــگاه مــی  کنیــد، اســترس مــی گیریــد، بدانیــد 
ــد داد. ــان را از دســت خواهی ــزه ت کــه در طــول مســیر انگی

سخت گیری بیش از حد به خود
ــی  ــرزنش م ــان را س ــدام خودت ــما م ــی از ش ــااًل خیل احتم
ــد؛  ــالش نکــرده و نمــی کنی ــی ت ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــد ک کنی
در صورتــی کــه از لحــاظ جســمی و ذهنــی خســته هســتید. 
ایــن ســختگیری بیــش از حــد بــرای خــود باعــث مــی شــود 

ــه زودی دل زده و خســته شــوید. کــه در طــول مســیر ب

انتظار برای نتیجه زود هنگام
ــد؛  ــی  کنی ــروع م ــار کاری را ش ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی ک وقت
ــر  ــریع ت ــد س ــی  خواهی ــتید و م ــت هس ــم  طاق ــااًل ک احتم
ــه نتیجــه مــورد نظــر برســید. اگــر ایــن انتظــار را داشــته  ب
ــی انگیــزه خواهیــد  باشــید، مطمئنــا خیلــی زود خســته و ب

شــد.

زمان ندادن به خود
ــرگرمی  ــک س ــر ی ــریع ت ــه س ــد ک ــاد بگیری ــد ی ــما بای ش
ــه  ــال عالق ــه دنب ــدا کنیــد و ب ــان پی ــرای خودت مناســب را ب
ــدازه  ــه ان ــان ب ــه خودت ــم ب ــی ه ــا از طرف ــد؛ ام ــان بروی ت
کافــی زمــان بدهیــد تــا بتواینــد اقدامــات الزم را بــه انجــام 
برســانید. عجلــه زیــاد باعــث مــی  شــود کــه کارتــان خــوب 

ــوید. ــزه ش ــی انگی ــود و ب ــام نش انج

مقایسه خود با دیگران
ــیر  ــن مس ــان را در ای ــدام خودت ــد م ــما بخواهی ــاید ش ش
موفقیــت بــا دیگــران مقایســه کنیــد و ببینیــد کــه از آن هــا 
ــده ایــد یــا خیــر. ایــن مقایســه کــم کــم شــما را  عقــب مان
ــه  ــی انگیــزه مــی  کنــد و باعــث مــی  شــود کــه نتوانیــد ب ب

ــید. ــان برس ــت مدنظرت رضای

علت ازدست دادن انگیزه در افراد مختلف
ــه ســطحی از  ــا ب ــه خــود مشــغول شــویم ت ــورد عالق ــه کار م ــه ب ــم ک ــاز داری همــه نی
رضایــت برســیم و خودمــان را پــرورش دهیــم؛ امــا ممکــن اســت در طــول ایــن مســیر 
بــه دالیــل مختلفــی انگیــزه مــان را از دســت بدهیــم و احســاس کنیــم کــه ماننــد روز 
هــای اول انــرژی و عالقــه نداریــم. بــه نظــر شــما در چنیــن حالتــی بایــد چــه کار کنیــم؟ 

بــرای ارائــه راهــکار مناســب، اول بایــد دلیــل را پیــدا کنیــم.

کاهش شدت عالقه
گاهــی اوقــات شــرایطی پیــش مــی  آیــد کــه شــما بــه هــر چیزی 
عالقــه تــان را از دســت مــی  دهیــد و حتــی بــرای بیــدار شــدن 
ــر  ــرای ه ــی اســت و ب ــرایط طبیع ــن ش ــد. ای ــزه نداری ــم انگی ه
ــان را خــوب  ــن کــه حــال ت ــرای ای کســی اتفــاق مــی افتــد و ب
ــه  ــد و تحــول ب ــر دهی ــود را تغیی ــی خ ــد روش زندگ ــد، بای کنی

وجــود بیاوریــد.

دچار شدن به احساسات منفی
ــرود،  ــش ن ــما پی ــته ش ــه و خواس ــق عالق ــه کاری طب ــی ک زمان
ــط  ــه فق ــوید ک ــی ش ــار م ــی دچ ــات منف ــه احساس ــااًل ب احتم
ــد مراقــب  ــد؛ پــس بای ــوی آن را بگیری ــان مــی توانیــد جل خودت
ــزه  ــی انگی ــن مســیر ب ــا شــما را در ای ــن احساســات باشــید ت ای

ــد. نکن

نگرانی بیجا و بیش از حد
ــی  ــت، نگران ــه موفقی ــیدِن ب ــیر رس ــول مس ــت در ط ــن اس ممک
هایــی مثــل حــرف هــای منفــی دیگــران، کاهــش ســطح انگیــزه 
و مشــکالت خانوادگــی را تجربــه کنیــد کــه فقــط خودتــان مــی 
ــا نگرانــی چیــزی درســت نمــی  توانیــد آن را برطــرف کنیــد و ب
ــا  ــی مســاوی ب شــود. مطمئــن باشــید کــه کاهــش ســطح نگران

افزایــش انگیــزه اســت.

نداشتن زمان  بندی مناسب
ــه کار جدیــد مشــغول مــی  شــوید، احتمــاال زمــان  وقتــی کــه ب
ــت  ــت آن را در دس ــد مدیری ــا بای ــی رود ام ــان در م ــت ت از دس
ــا  ــدی مناســب، قطع ــان  بن ــه در صــورت نداشــتن زم ــد ک بگیری

ســطح انگیــزه شــما افــت خواهــد کــرد.
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آنچه خوب است بدانیم
نجوا کردن

ــه کســی بگوییــد،  اگــر خواســتید ســخنی خصوصــی را ب
ــران،  ــور دیگ ــان در حض ــوی ت ــت وگ ــد گف ــعی کنی س
ــی  ــان م ــت، اطرافی ــن حال ــرا در ای ــد؛ زی ــه نباش نجواگون
پندارنــد دربــاره ی آنــان صحبــت مــی کنیــد یــا ایــن کــه 
ــا  ــان را ب ــرده و ســخن ت ــرض ک ــه ف ــان را غریب ــما، آن ش
ایشــان در میــان نگذاشــته ایــد. در نتیجــه، بدگمانــی پدید 
مــی آیــد و رشــته ی محبــت و دوســتی از هــم گســیخته 
خواهــد شــد. شایســته اســت از گفــت وگوهــای خصوصــی 
ــای  ــان ه ــرر و زی ــا ض ــم ت ــران بپرهیزی ــور دیگ در حض
ــالم  ــی اس ــر گرام ــد. پیامب ــران وارد نیای ــه دیگ ــی ب روح
ــد: ــی فرماین ــز در هشــداری م ــه نی ــه و آل ــی اهلل علی صل

اِذا کاُنوا َثالَثٌة َفال َیَتناجی إِْثنان ُدوَن الّثاِلِث.
ــدا از  ــان ج ــتند، دو نفرش ــم هس ــا ه ــن ب ــه ت ــی س وقت

ــد. ــوا نکنن ــومی نج س

گشاده رویی
بســیار اتفــاق مــی افتــد کــه انســان حــال مناســبی دارد، 
ــه،  ــود و درخودفرورفت ــراد اخــم آل ــا اف ــی در برخــورد ب ول
ــن  ــم چنی ــد. ه ــی ده حــال خــوش خــود را از دســت م
ــا  ــا ب ــت، ام ــن اس ــدی، اندوهگی ــش آم ــا از پی ــه بس چ
افــرادی کــه چهــره ای بشــاش و خــوش رو دارنــد، روبــه رو 
مــی شــود و غــم و غصــه هــای خویــش را از یــاد مــی بــرد. 
در حقیقــت، گشــادگی چهــره یــا درهــم کشــیدن آن، بــه 
اختیــار انســان اســت؛ بــا خــوش رویــی، مــی توانــد توجــه 
ــی،  ــا اخــم و ناراحت ــد و ب ــب کن ــه خــود جل دیگــران را ب
دیگــران را از خــود خواهــد رانــد. پیامبــر گرامــی اســالم، 
گشــاده رویــی را نوعــی صدقــه شــمرده و مــی فرماینــد:

َدَقــِة َأْن ُتَســلَِّم َعَلــی الّنــاِس َو َأْنــَت َطِلــُق اْلَوْجــِه.  ِمــَن الصَّ
ــه  ــا گشــاده رویــی ب از جملــه صدقــات ایــن اســت کــه ب

مــردم ســالم کنــی.

پذیرش عذر خواهی
ــا  ــش، ب ــی خوی ــای اجتماع ــان در برخورده ــی انس گاه
ــه مشــاجره  ــه گاه ب ــد ک ــی کن ــدا م ــالف پی دیگــران اخت
ی لفظــی یــا برخــورد فیزیکــی مــی انجامــد. امــا ســرانجام 
ممکــن اســت خــود آن فــرد یــا بــا واســطه نــزدش بیایــد 
ــوان  ــروت و ج ــی، م ــن حال ــد. در چنی ــی کن و عذرخواه
مــردی اجــازه نمــی دهــد دســت رد بــه ســینه ی او بزنیم؛ 
زیــرا وی خــودش را شرمســار مــی دانــد و از عــذاب 
وجــدان رنــج مــی بــرد. پســندیده اســت کــه بــا برخــوردی 
ــن کار  ــام ای ــرای انج ــم و ب ــذرش را بپذیری ــه، ع بزرگواران
نیــک، از او ســپاس گــزاری کنیــم. رســول گرامــی اســالم 

ــاره مــی فرماینــد: ــن ب در ای
ــا  ــٍل صاِدقــا کاَن اْو کاِذب ــْن ُمَتَنصِّ ــْذَر ِم ــِل اْلُع ــْم َیْقَب ــْن َل َم

ــْم َنَیــْل َشــفاَعتی. َل

هرکــس عــذر پــوزش گــری را ) راســت باشــد یــا دروغ ( نپذیــرد، بــه 
شــفاعت مــن نمــی رســد

رازداری
اگــر شــخصی، رازی نــزد شــما دارد، نبایــد آن را آشــکار ســازید؛ زیــرا 
ــی  ــت، هنگام ــت نیســت. در حقیق ــت درامان ــر از خیان ــاه آن کمت گن
کــه کســی، رازی را بــا شــما در میــان مــی گــذارد، بــه شــما اعتمــاد 
کــرده و امانتــی ســپرده اســت. اگــر ایــن راز آشــکار شــود، نــه تنهــا 
درامانــت او خیانــت شــده اســت، بلکــه ضربــه هــای شــدید روحــی و 
روانــی بــر او وارد مــی شــود کــه جبــران ناپذیــر اســت. آشــکار کــردن 
راز دیگــران، مایــه ی آبروریــزی بــرادر مســلمان و زمینــه ســاز جــدال 
ــرار  ــظ اس ــاره ی حف ــالم درب ــی اس ــر گرام ــت. پیامب ــی اس و بدبین

دیگــران مــی فرماینــد:
ُجُل ِبَحدیٍث ُثمَّ اَْلَتَفَت فهی َأماَنٌة. َث الرَّ إذا َحدَّ

ــران  ــه دیگ ــرد )ک ــگاه ک ــش را ن ــی زد و اطراف ــی حرف ــی کس وقت
ــت. ــت اس ــرف امان ــد(، آن ح نفهمن

اظهار فقر
ــه  ــی ب ــد؛ یعن ــی کنن ــاوت م ــر قض ــاس ظواه ــر اس ــردم ب ــتر م بیش
ــی  ــت خوب ــی، وضعی ــر مال ــد کســی از نظ ــه دریافتن ــن ک محــض ای
نــدارد، بــه تصــور ایــن کــه مبــادا روزی از او توقــع و انتظــاری داشــته 
باشــد، از او کنــاره مــی گیرنــد. در ایــن حالــت، بــرای شــخص فقیــر 
هــم پــای دیگــران احتــرام قایــل نمــی شــوند و حتــی حاضــر نیســتند 
ــوچ و  ــخنان پ ــدازه ی س ــه ان ــا ارزش او ب ــی و ب ــخنان منطق ــه س ب
بــی ارزش افــراد توانگــر گــوش فــرا دهنــد. بــا ایــن وجــود شایســته 
اســت انســان، بــا عــزت نفــس و خویشــتن داری در نــزد هــر کــس و 
ناکــس، فقــر و نــداری خــود را اظهــار نکنــد تــا شــخصیت او تخریــب 
ــای  ــدی ه ــد نیازمن ــراری، انســان بای ــرایط اضط ــه در ش نشــود. البت
خــود را بــه دیگــران بگویــد تــا بــر اســاس دســتورات انســان دوســتانه 
ــاره ی  ــر گرامــی اســالم درب ــاز او برطــرف شــود. پیامب ی اســالم، نی

ــرو و خویشــتن داری مــی فرماینــد: حفــظ آب
َمــْن َتَفاَقــَر اِْفَتَقــَر. هــر کــس خــود را فقیــر نشــان دهــد، فقیــر خواهــد 

. شد

هم نشینی با خوبان
انســان همیشــه نیازمنــد آموختــن مســایل اخالقــی و تربیتــی اســت 
ــه  ــی ک ــی از راه های ــرد. یک ــش گی ــی را در پی ــال و پویای ــا راه کم ت
آدمــی را در پیمــودن نردبــان قــرب و تهذیــب نفــس یــاری مــی کنــد، 
هــم نشــینی بــا خوبــان اســت. نیــکان کســانی هســتند کــه فضایــل 
و تجربــه ی کافــی دارنــد و انســان بــا خیــال آســوده مــی توانــد بــه 
ــا، و  ــار و رفتارشــان، توشــه ی ســفر مهی ــد. از گفت ــان اعتمــاد کن آن
روح و روان خویــش را پاالیــش کنــد. آن گاه هــم چــون فرشــته ای 
ســبک بــال، بــا عطــر صفــا و محبــت، پــروازی دل نشــین را بیازمایــد 
ــاره ی  ــرم درب ــر اک ــد شــود. پیامب ــره من ــم و عمــل به ــذت عل و از ل

معاشــرت بــا نیــک منشــان مــی فرماینــد:
جاِلُسوا اْلُکبراَء َو سائِلُوا اْلُعَلَماَء َو خاِلُطوا اْلُحَکماَء.

ــا بــزرگان مجالســت کنیــد، از دانشــمندان بپرســید و بــا حکیمــان  ب
ارتبــاط داشــته باشــید.
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زمانــی کــه پــای عواطــف بــه میــان می آیــد خیلــی از زنــان هنــوز شــیوه 
مــردان ســنتی را ترجیــح می دهنــد، بخصــوص در ابتــدای زندگــی 

مشــترک. آنهــا بخوبــی می تواننــد از پــس کارهایــی همچــون بــاز کــردن در یــا جــا بــه  جــا کــردن صندلــی بربیاینــد 
ولــی وقتــی تأمــل می کننــد یعنــی از شــما انتظــار ادای احتــرام و همــکاری دارنــد و توقــع دارنــد شــما ایــن کارهــا را 

ــرای او انجــام دهیــد. ب
ــد؟  ــن موضــوع فکــر کرده ای ــه ای ــه حــال ب ــا ب ــد؟ ت ــد همســرانتان از شــما چــه انتظــاری دارن ــان، می دانی آهــای آقای
ــد شــوهری  ــه می توانی ــی از شــما دارد و چگون ــد همســرتان چــه توقعات ــه شــما می گوی ــه ب ــی اســت ک ــن، راهنمای ای

ایــده آل باشــید.

1-به عواطف او احترام بگذارید
بگذارید گریه کند

زنــان همیشــه قــدردان مردهایــی هســتند کــه بــه عواطــف و احساسات شــان اهمیــت می دهنــد. بــه خصــوص وقتــی 
از چیــزی ناراحتنــد. از همســرتان بپرســید از چــه ناراحــت اســت و اگــر گریــه می کنــد بــه او دســتمال تعــارف کنیــد. 

مطمئــن باشــید ابــراز احساســات باعــث تقویــت رابطــه می شــود.

2-اهمیت آنچه می پوشید
با نظر او لباس بپوشید

مدهــا می آینــد و می رونــد امــا توجــه یــک مــرد بــه طــرز پوشــش خــود بایــد مــداوم باشــد. ایــن از همــان روزهــای 
اول آشــنایی بــرای یــک زن حائــز اهمیــت اســت. بایــد ســعی کنیــد بفهمیــد همســرتان چــه نــوع ظاهــری را می پســندد. 
مثــال اگــر دوســت دارد رنــگ شــلوار شــما روشــن باشــد بــه خواســته اش توجــه کنیــد. لبــاس پوشــیدن شــما آنطــور کــه 
همســرتان دوســت دارد قــدم مهمــی در ایجــاد عالقــه بیشــتر در زنــان اســت. مــردان بایــد بداننــد کــه بــد نیســت گاهی 
لبــاس قرمــز بپوشــند، زیــرا روانشناســان می گوینــد ایــن یکــی از اولویت هــای ناخــودآگاه زنــان اســت. آنهــا معتقدنــد 
رنــگ قرمــز باعــث می شــود مردهــا قوی تــر و جالب  تــر بــه نظــر بیاینــد. امــا توجــه داشــته باشــید کــه ایــن رنــگ بــه 

ــد. ــر نشــان دادن شــما کمکــی نمی کن مهربان ت

3-اشتباهات خود را پنهان نکنید
شجاع باشید، اعتراف کنید

ــد و مــردی را دوســت  ــه رشــد شــخصیتی عالقــه دارن ــان عمومــا ب ــد؟ زن می خواهیــد دل همســرتان را بدســت بیاوری
دارنــد کــه بــا مالحظــه و متفکــر باشــد، بــه خصــوص وقتــی می داننــد بــه اشــتباهش پــی بــرده. ایــن اشــتباه می توانــد 
اعــم از بدخلقــی یــا بی توجهــی بــه آنهــا بــه دلیــل خســتگی از کار باشــد. آنهــا مشــتاقند ببیننــد کــه شوهرشــان ســعی 

در جبــران آن دارد. پــس شــجاع باشــید و بــه اشــتباه تان اعتــراف کنیــد.

4-نقش حالل مشکالت را بازی نکنید
گوش کنید، راه حل ارائه ندهید

ــد  ــا فکــر می کنن ــه نصیحــت. مرده ــزی همســرتان را آزار می دهــد او گــوش شــنوای شــما را می خواهــد ن وقتــی چی
بایــد همــه چیــز را حــل کننــد، زیــرا عمومــا تمایــل بــه حــل مســئله دارنــد. امــا بــرای یــک زن گــوش ســپردن بــه 

ــد. ــک می کن ــه کم ــدن رابط ــر ش ــه عمیق ت ــه ب ــد ک ــل می کن ــزه ای عم ــد معج ــش مانن حرف های

5-سر تکان دادن کافی نیست
با دقت گوش کنید

ــد  ــکان دهی ــر ت ــت س ــی نیس ــد. کافـــ ــه می کنی ــان توج ــه حرف هایش ــه ب ــد ک ــد بدانن ــت دارن ــا دوس ــا واقع خانم ه

یک شوهر خوب
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ــای خــود  ــا توجــه کامــل باشــد. مثــال اگــر از کارفرم ــد عکس العمــل شــما همــراه ب و وقتــی مکــث می کننــد منتظرن
شــکایت می کننــد دوســت دارنــد چیزهایــی از زبــان شــما بشــنوند از قبیــل: متاســفم کــه روز ســختی داشــتی یــا چــه 

بــد، نگــران نبــاش و... یادتــان باشــد ســعی کنیــد در ارائــه راه حــل شــتاب نکنیــد.

6-تقلید می تواند نشانه عالقه باشد
نشانه عشق

ــا تقلیــد از اعمــال و رفتــار شــما میــزان عالقــه اش را بــه شــما نشــان می دهــد. مثــال او ممکــن اســت  همســر شــما ب
غذایــی را کــه بــاب میــل شماســت ســفارش دهــد یــا لبــاس بــه رنــگ مــورد عالقه تــان را بپوشــد یــا لبخنــد شــما را 

بــا لبخنــد پاســخ دهــد. پــس بــه اینگونــه رفتارهــا دقــت بیشــتری داشــته باشــید.

7-به یک بار گفتن اکتفا نکنید
چند بار بگویید، نه یک بار

بــد نیســت گاهــی ویژگی هــای فــردی مثبــت او را گوشــزد کنیــد. مثــال از زیبایــی اش تعریــف کنیــد و بــدون اینکــه بــه 
شــما بگویــد تغییــرات ظاهــری اش را تحســین کنیــد. تغییراتــی از قبیــل کاهــش وزن، تغییــر رنــگ مــو و از ایــن قبیــل 
هــر چنــد کوچــک هــم باشــد بــرای آنهــا از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. مطمئــن باشــید تحســین همســرتان او را 

ــد. ــد می کن ــه شــما عالقه من بیشــتر ب

8-از رابطه تان صحبت کنید
فرصتی برای صحبت

ــد.  ــرح کن ــکلی را مط ــت مش ــرار نیس ــا ق ــد لزوم ــاز کن ــان را ب ــورد روابط ت ــت در م ــر صحب ــد س ــی او می خواه وقت
روانشناســان معتقدنــد کــه زنــان دوســت دارنــد در مــورد همبســتگی در زندگــی مشــترک، خــوب یــا بــد پیــش رفتــن 
اوضــاع و بــه طــور کلــی راجــع بــه زندگــی گهگاهــی حــرف بزننــد کــه ایــن نشــانه خوبــی اســت. یــک صحبــت صادقانــه 

ــد. ــر می کن ــم نزدیک ت ــه ه ــک زوج را ب ــد ی ــره می توان دونف

9-با او رو در رو صحبت کنید
چشم در چشم

ــا او صحبــت کنیــد امــا او  شــما بــه عنــوان یــک مــرد ممکــن اســت ترجیــح بدهیــد در کنــار همســرتان نشســته و ب
اغلــب ترجیــح می دهــد بــا شــما رودررو باشــد. تمــاس چشــمی در حیــن مکالمــه باعــث افزایــش عالقــه بیــن شــما بــه 

عنــوان یــک زوج خواهــد شــد.

10-لحظه را از دست ندهید
گاهی شما فرمان را در دست بگیرید

ــه شــما فرصــت صحبــت کــردن می دهــد ســعی  ــاز کنــد. اگــر ب نگذاریــد او همیشــه پیش قــدم شــده و ســرحرف را ب
کنیــد از آن اســتفاده کــرده و بحــث را هدایــت کنیــد هرچنــد موضــوع ســاده ای باشــد. توجــه بــه موضــوع بحــث و بــه 

نتیجــه رســاندن آن بــرای او بســیار حائــز اهمیــت اســت.

11-حفظ رابطه صمیمی اصال سخت نیست
چرا شاعر نمی شوید

ــا 20  ــان گذشــته باشــد ی همســرتان همیشــه خواســتار محبــت و عشــق شماســت. فرقــی نمی کنــد 2 مــاه از ازدواج ت
ســال. تقدیــم یــک شــاخه گل، دعــوت بــه یــک شــام ســاده، چنــد بیــت شــعر، حتــی اگــر کلیشــه ای بــه نظــر برســد 
باعــث ایجــاد صمیمیــت بیشــتر می شــود. بــه گفتــه روانشناســان زنــان از ابــراز عالقه هایــی اینچنیــن ســاده لــذت بــرده 

و قــدردان آن خواهنــد بــود و ایــن قدردانــی را همیشــه ابــراز خواهنــد کــرد.
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بــا توجــه بــه افزایــش تعامــالت مالــی و غیــر مالــی بیــن افــراد در جامعــه نیــاز بــه آشــنایی بــا امــور حقوقــی مرتبــط بــا قراردادهــا 
ــا ایــن مــوارد نقــش بــه ســزایی در امنیــت کاری و روانــی افــراد جامعــه  روز بــه روز بیشــتر میشــود . بدیهــی اســت آشــنایی ب
خواهــد داشــت .  در نظــر بگیریــد افــراد جامعــه همــواره در حــال توافــق بیــن هــم هســتند اینکــه در محلــی کار کنیــم و در قبــال 
آن وجهــی دریافــت کنیــم و یــا جنســی را بــه فــردی بفروشــیم و یــا حتــی کاال و خدمتــی را تبــادل کنیــم همگــی نوعــی توافــق 
محســوب میگــردد . در ایــن متــن ســعی شــده اســت تــا بــا زبــان عامیانــه و گویــا و بــه دور از اصطالحــات پیچیــده حقوقــی در 

رابطــه بــا یــک توافــق و قــرار بیــن دو طــرف صحبــت کنیــم .

عقد و قرارداد

عقــد در زبــان شــرع ، بــه معنــای قــرارداد و پیمــان بســتن می باشــد . عقــد بــا عهــد فــرق دارد . در عقــد دو طــرف قطعــا بــر 
هــم تعهداتــی دارنــد . همچنیــن در عقــد در نهایــت آثــار اقتصــادی مطــرح مــی باشــد . امــا در عهــد میتوانــد یــک طــرف و آثــار 
غیــر اقتصــادی موجــد باشــد . در قانــون مدنــی کشــور عقــود بــه دو گــروه کلــی عقــد معیــن و عقــد غیــر معیــن تقســیم میشــود . 
عقــد معیــن بــه نوعــی عقــد گفتــه میشــود کــه چهارچــوب آن مشــخص و معمــول بــوده و دارای عنــوان مــی باشــد . مثــل اجــاره 
، نــکاح و … . عقــد نامعیــن کــه بــه آن قــرارداد گوییــم، بــه عقــدی گفتــه میشــود کــه قالــب و چهارچــوب مشــخصی نــدارد و 
در عقــد معیــن جــای نمیگیــرد . مفــاد ایــن نــوع قــرارداد در قانــون ذکــر نشــده و بــا توافــق طرفیــن شــرایط و احــکام آن تعییــن 

میگــردد ، مثــل یکســری قراردادهــای پیمانــکاری و … . معمــوال بــه عقــود نامعیــن قــرارداد گفتــه میشــود .
عقود به گروه های دیگر مانند الزم و جائز معوض و غیر معوض ، عهدی و تملیکی تقسیم میگردند .

مطابــق مــاده 183 قانــون مدنــی :  عقــد عبــارت اســت از اینکــه “یــک یــا چنــد نفــر در مقابــل یــک یــا چنــد نفــر دیگــر تعهــد 
بــر امــری نماینــد و مــورد قبــول آنهــا باشــد”، در واقــع هــر توافقــی کــه بیــن افــراد بــه وجــود آیــد و بــر اســاس آن توافــق، افــراد 

متعهــد گردنــد کــه کاری را انجــام دهنــد قــرارداد شــکل خواهــد گرفــت .

فرق قرارداد ، توافق و تفاهم ، نکات ضروری تنظیم قرارداد

اگــر ترتیــب یــک عقــد و تعهــد فــی مابیــن طرفیــن را مشــخص کنیــم ابتــدا تفاهــم نامــه ســپس توافــق نامــه و در نهایــت قــرارداد 
تنظیــم میگــردد . تفاهــم نامــه در نتیجــه مذاکــرات تنظیــم میشــود. و نشــان می دهــد کــه طرفیــن بــر روی موضوعــات معینــی 
توافــق کــرده و تــالش دارنــد تــا قــرارداد را بــه پیــش ببرنــد. در واقــع نوعــی پیــش نویــس قــرارداد و یــا صورتجلســه مذاکــرات 
مــی باشــد . نکتــه حائــز اهمیتــی کــه بایــد دانســت ایــن اســت کــه تفاهــم نامــه الــزام آور نیســت . یعنــی بــا یــک تفاهــم نامــه 
نمیتوانیــد فــرد را بــه طــور قانونــی الــزام بــه اجــرای تعهداتــش کنیــد . تفاهــم نامــه در واقــع جهــت تعییــن چهارچــوب توافقــات 

اســتفاده میشــود .
توافــق نامــه ســندی مکتــوب از روابــط مشــترک طرفیــن در جهــت توافــق یــک موضــوع خــاص مــی باشــد و شــرایط و جزئیــات 
توافــق طرفیــن را مشــخص می کنــد.  توافــق  نامــه  بــه عنــوان یــک ســند قانونــی الــزام آور مــی باشــد. امــا رســمیت آن از یــک 
قــرارداد کمتــر اســت. بهتریــن حالــت عقــد نامعیــن، قــرارداد مــی باشــد . در واقــع یــک قــرارداد نشــان دهنــده اراده طرفیــن 
بــرای یــک اثــر حقوقــی همــراه بــا پذیــرش تعهــدات و مســئولیت  هــا  مــی باشــد . پــس از امضــای یــک قــرارداد شــرایط و مفــاد 
آن بــرای طرفیــن الــزام آور میشــود . نقــض شــرط و بنــد قــرارداد نــه تنهــا ضمانــت  آور اســت بلکــه از اعتبــار و حمایــت قانونــی 

برخــوردار مــی باشــد .

انواع قرارداد و نکات ضروری
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قــرارداد بــه طــور کل بــه دو صــورت اســت . قــرارداد کتبــی و شــفاهی . بــا ایــن تعریــف میتــوان گفــت هــر گونــه توافــق شــفاهی 
هــم الــزام آور اســت امــا اثبــات آن کمــی دشــوار . لــذا توصیــه میگــردد جهــت هرگونــه قــراری ان را مکتــوب کنیــد .

قالب قراردادها
قرارداد از سه بخش اصلی تشکیل شده است .

۱ـ طرفین قرارداد .

۲ـ موضوع قرارداد .
۳ـ روابط حقوقی قرارداد .

1-طرفیــن قــرارداد: طبــق مــاده 183 قانــون مدنــی یــک قــرارداد شــامل یــک یــا چنــد نفــر در مقابــل یــک یــا چنــد نفــر دیگــر 
میباشــند . حــال طــرف قــرارداد میتوانــد شــخص حقوقــی و یــا حقیقــی باشــند . طرفیــن قــرار داد میتواننــد نماینــده و یــا وکیــل 

شــخص دیگــری باشــند . در ایــن شــرایط  حتمــا بایــد آثــار حقوقــی آن بررســی گــردد تــا در آینــده مشــکلی ایجــاد نگــردد .
2- موضــوع قــرارداد : بایــد بــه صــورت شــفاف و تفکیــک شــده مطــرح شــود . اگــر شــامل چنــد قســمت مــی باشــد در چنــد 
بنــد بــه صــورت جــدا توضیــح داده شــود . ایــن کار باعــث میگــردد تــا در آثــار حقوقــی بــدون ذکــر محتــوای موضــوع قــرارداد ، 

مســتقیم بــه آن بنــد اشــاره گــردد .
3- روابــط حقوقــی قــرارداد : مهمتریــن قســمت یــک قــرارداد روابــط حقوقــی آن باشــد . معمــوال ابهامــات و جزئیــات مهــم در ایــن 
قســمت نوشــته میشــود . روابــط حقوقــی شــامل تعهــدات طرفیــن ، مــدت قــرارداد ،  مبالــغ ، تضامیــن، شــرایط فســخ ، فــورس 
مــاژور و … مــی باشــد . ایــن شــرایط بــا توجــه بــه نــوع قــرارداد و توافقــات بیــن طرفیــن تعییــن میگــردد . بهتــر اســت اصــل 
شــفاف ســازی در یــک قــرارداد محقــق شــود . یعنــی طرفیــن جزئیــات یــک توافــق را تــا انتهــای قــرارداد بررســی و شــفاف کننــد 
تــا در صورتــی کــه نیــاز بــه تعریــف مفــاد آن مــی باشــد در قــرارداد قیــد شــود . اصــل آزادی قــرارداد میگویــد طرفیــن قــرارداد 
در معاملــه ازاد هســتند و هــر توافقــی میتواننــد داشــته باشــند . مــاده 10 قانــون مدنــی میگویــد: قراردادهــای خصوصــی نســبت 

بــه کســانی کــه آن را منعقــد نمــوده انــد، در صورتــی کــه مخالــف صریــح قانــون نباشــد نافــذ اســت.

نکات ضروری تنظیم قرارداد

باید توجه داشت که مفاد قرارداد مطابق نظم عمومی باشد . همچنین خالف قواعد آمره نباشد .
طرفین یک قرارداد باید اهلیت داشته باشند یعنی عاقل بالغ و رشید باشند .

در قراردادهــا حتمــا تاریــخ و در صــورت وجــود دفتــر شــماره قــرارداد قیــد شــود . ایــن اعــداد در شــرایط خــاص بــه شــدت بــه 
درد شــما خواهــد خــورد .

قرارداد را شفاف و صریح بنویسید . از به کار بردن کلمات مبهم که تفاسیر مختلفی میتوان از آن داشت بپرهیزید .
از مطــرح کــردن مــواردی کــه لزومــی نــدارد اجتنــاب کنیــد . هرچــه قــرارداد مختصــر و کوتــاه تــر باشــد تفهیــم آن راحــت تــر 
اســت . معمــوال قراردادهایــی کــه دارای مفــاد بســیار پیچیــده و غیــر ضــروری مــی باشــند، شــما را از اصــل موضــوع دور کــرده 

و بــه حاشــیه میکشــانند .
ضمانــت اجــرا بررســی و قیــد گــردد . در صورتــی کــه قــراردادی بــدون ضمانــت اجــرا باشــد تعییــن نمــودن تعهــد بیــن طرفیــن ، 
کاری تقریبــا بیهــوده خواهــد بــود . بــا اســتفاده از ترفنــد علــت و معلــول ، تعهــدات را بررســی کنیــد و در نهایــت از خــود بپرســید 
کــه اگــر ایــن کار از طــرف مقابــل انجــام نگــردد چــه میشــود ؟ بــا ایــن کار تعهــدات و ضمانــت آن بــرای شــما شــفاف میگــردد 
. بــه عنــوان مثــال در قــرارداد هــای ملکــی کــه معمــوال ثمــن معاملــه در دو تــا 3 مرحلــه پرداخــت میگــردد اگــر خریــدار پــس 
از تصاحــب ملــک بدهــی خــود را پرداخــت نکنــد چــه خســارتی بایــد بدهــد؟  ایــن مــورد عامــل بســیاری از دعــاوی قراردادهــای 
ملکــی مــی باشــد  و علــت آن تــورم ســالیانه اســت . طبــق قانــون اگــر شــرایط فســخ تعییــن نگــردد ، خریــدار شــامل پرداخــت 

خســارت تاخیــر میگــردد . کــه در هــر صــورت )معمــوال( فروشــنده متضــرر میگــردد .
تعداد بند و صفحات و مواد را ، به درستی قید کنید . همچنین تمام صفحات را طرفین امضا کنند .

بــا توجــه بــه اهمیــت قــرارداد دو نفــر شــاهد عاقــل و بالــغ را تفهیــم کــرده و قــرارداد را امضــا کننــد . حتمــا بــه تعــداد طرفیــن 
نســخه هــای مختلــف تهیــه گــردد . قــراردادی کــه از آن یــک نســخه موجــود باشــد بــی معنــی و یکطرفــه اســت .

توجــه بــه ســمت و اختیــارات طــرف قــرارداد ضــروری مــی باشــد . ایــن موضــوع در قراردادهــای شــرکتی و بــا شــخص حقوقــی 
بــه شــدت حائــز اهمیــت اســت . در قراردادهــای ایــن چنینــی اختیــارات فــرد را بــه عنــوان وکیــل ، مدیــر عامــل و یــا رئیــس 

هیئــت مدیــره اســتعالم و بررســی کنیــد .
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ــد؟  ــه بعــد از ورزش انجــام دهیــد فکــر کــرده ای ــد بالفاصل ــه اینکــه چــه کارهایــی را نبای ــا حــاال ب ت
کارهایــی کــه مــی توانــد زحماتتــان در حیــن تمریــن را یکبــاره از بیــن بــرده یــا حتــی اثــر منفــی روی 

بدنتان داشته و شما را چاق تر از قبل کند.
 

خوردن غذاهای سنگین

اگــر از شــما بپرســند بعــد از انجــام یــک تمریــن ســنگین و قدرتــی 
چــه چیــزی می چســبد، احتمــااًل بالفاصلــه یــک وعــده غــذای 
ســنگین را پیشــنهاد مــی دهیــد. ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از 
مربیــان بدنســازی پیشــنهاد مــی کننــد، حتمــً بعــد از تمریــن بــدن 

خــود را ســرد کــرده و ســپس بــه ســراغ پروتئیــن هایتــان برویــد.
علــت ایــن پیشــنهاد چیســت؟ انجــام تمرینــات ســنگین فشــار زیادی 
بــه بــدن شــما وارد آورده و بــدن شــما را در حالــت اســترس قــرار می 

دهــد. حــاال اگــر بالفاصلــه بعــد از تمریــن و بــدون ســرد کــردن ســراغ وعــده بعــد از تمریــن خــود برویــد، بدنتــان 
احســاس گرســنگی کاذب خواهــد داشــت و بــدون شــک بیشــتر از نیــاز بدنتــان غــذا خواهیــد خــورد. در نتیجــه بهتــر 

اســت از خــوردن غذاهــای ســنگین بعــد از ورزش خــودداری کنیــد.

افراط در خوردن نوشابه های ورزشی حاوی شکر

ــه  ــی ب ــه آب کاف ــرای اینک ــن، ب ــد از تمری ــه بع ــکاران بالفاصل ــیاری از ورزش بس
بدنشــان برســانند. چندیــن بطــری نوشــابه ورزشــی مــی نوشــند. ایــن در حالــی 
ــوده  اســت کــه بســیاری از نوشــیدنی هــای ورزشــی حــاوی شــکر و فروکتــوز ب
ــان  ــم مربی ــوز ه ــد کرد.هن ــان خواه ــدن، چــاق ت ــم زدن متابولیســم ب ــا بره و ب
ورزشــی معتقدنــد کــه آب بهتریــن گزینــه بــرای تأمیــن آب از دســت رفتــه بــدن 

بعــد از ورزش اســت.

چرت زدن

درســت اســت کــه بعــد از انجــام یــک تمریــن ســخت و عضلــه ســاز، شــاید حســابی خســته شــده باشــید. امــا اینکــه 
بالفاصلــه بعــد از رســیدن از باشــگاه بــه خانــه بخواهیــد بــه رختخــواب برویــد، کار درســتی نیســت. اجــازه دهیــد 

کامــاًل بدنتــان ســرد شــده و کمــی ریلکــس شــود.
اینــکار دقیقــً مثــل یکبــاره ترمــز گرفتــن در حیــن رانندگــی اســت. بعــد از 
ورزش عضالتتــان خســته شــده و مهــم اســت کــه یــک ســاعت و نیــم تــا دو 

ســاعت بــه عضــالت فرصــت ســرد شــدن و رفــع خســتگی بدهیــد.

اشتباهاتی که بعد از ورزش منجر به چاقی می شود
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تمرینات کششی فوری

ــادی  ــاده زی ــوق الع ــن از اهمیــت ف ــان تمری ــات کششــی بعــد از پای انجــام تمرین
ــک اســید ترشــح  ــد از انجــام حــرکات کششــی، الکتی ــرا بع برخــوردار اســت. زی
شــده در خــون، تجزیــه شــده و در عضلــه آزاد خواهــد شــد، در نتیجــه بــا انجــام 
همیــن حــرکات کششــی بــه ظاهــر ســاده بعــد از تمریــن مــی توانیــد خســتگی 
ــن  ــه انجــام ای ــادت ب ــد. ع ــل توجهــی کاهــش دهی ــا حــد قاب ــان را ت ــی ت عضالن
تمریــن از آســیب دیدگــی هــای احتمالــی در آینــده جلوگیــری نمــوده و بــه مــرور 

زمــان انعطــاف پذیــری تــان نیــز افزایــش خواهــد یافــت.
ــرای  ــه ای انجــام دهیــد، همیشــه زمــان مشــخصی را ب ــه هیــچ وجــه ســعی نکنیــد حــرکات کششــی خــود را عجل ب

ــد باشــید. ــن مقی ــه انجــام آن بعــد از تمری ــه و ب تمرینــات کششــی در نظــر گرفت

تنبلی در ادامه روز

درســت اســت کــه بعــد از یــک ســاعت ورزش حســابی کالــری ســوزانده ایــد ولــی ایــن دلیــل موجهــی بــرای تنبلــی 
هــای شــما در بقیــه ســاعات روز نخواهــد بــود. بایــد حرکــت و تحــرک را بخشــی از زندگــی روزمــره تــان کنیــد، مثــاًل 
بــه جــای دســتور دادن بــه خواهــر کوچکتــر، بــرای برداشــتن کنتــرل از جــای خــود بلنــد شــده و بــرای جابــه جایــی 

بیــن طبقــات بــه جــای آسانســور از پلــه هــا اســتفاده کنیــد.
اگــر شــاغل هســتید، هــر یــک ســاعت از پشــت میــز خــود بلنــد شــده و یــک لیــوان آب بنوشــید، مســیر بیــن محــل کار 
تــا منــزل را پیــاده روی نمــوده و قــدم بزنیــد. هــرکاری کــه شــما را چنــد دقیقــه از جایتــان بلنــد کنــد، بــرای کاهــش 
وزنتــان فــوق العــاده خواهــد بــود. مــی خواهیــد بدانیــد نشــانه برگشــت وزن و چــاق شــدن مجددتــان چــه چیزهایــی 
اســت، همیشــه بعــد از اتمــام ورزش، دفترچــه ای بــرای خودتــان داشــته باشــید و مــدت زمــان و عضالتــی کــه در آن روز 
درگیــر کــرده ایــد یــا حــرکات و نــکات ورزشــی جدیــدی را کــه یــاد گرفتــه ایــد را داخــل آن یادداشــت کنیــد. اینــکار 

شــما را منظــم تــر نمــوده و باعــث افزایــش انگیــزه شــما خواهــد شــد.
بــا اینــکار هــر بــار کــه بــه صفحــات قبلــی دفترچــه نگاهــی بیاندازیــد، از پیشــرفت خــود شــگفت زده خواهیــد شــد. 
شــاید تــا همیــن یــک مــاه پیــش بــه زحمــت ۱۰ بــار شــنا مــی رفتیــد ولــی االن در برنامــه ورزشــی تــان بــه راحتــی 
حداقــل ۲۵ بــار حرکــت شــنا انجــام مــی دهیــد. همیشــه نشســتن پــای صحبــت بــزرگان و توصیــه افــراد حرفــه ای تــر 
مــی توانــد کارگشــا باشــد، مقالــه توصیــه الغــری فــردی کــه قبــاًل چــاق بــوده مــی توانــد حســابی انگیــزه تــان را بــرای 

الغــری افزایــش دهــد.

بیدار ماندن های شبانه

ســعی کنیــد صبحهــا زودتــر از خــواب بیــدار شــده و در معــرض نــور خورشــید قــرار بگیریــد تــا ســاعت بدنتــان تنظیــم 
شــود. هیــچ چیــزی مهــم تــر از یــک خــواب شــب راحــت و کافــی نیســت.

درســت در زمــان خــواب اســت کــه بــدن شــما شــروع بــه عضلــه ســازی و نشــان دادن پیشــرفت هــای شــما در ورزش 
خواهــد کــرد. پــس اگــر وقــت خوابتــان گذشــته و دیروقــت مشــغول خوانــدن ایــن مقالــه هســتید، وقــت آن رســیده 

کــه بــه رختخــواب برویــد.

فراموش کردن آب بعد از ورزش

بــرای اینکــه آب از دســت رفتــه بــدن در حیــن تمریــن را جبــران کنیــد. بایــد بعــد 
ــن  ــرای تأمی ــن ب ــید. همچنی ــوان آب بنوش ــا دو لی ــک ی ــن ی ــدن تمری ــام ش از تم
الکترولیــت از دســت رفتــه نیــز مــی توانیــد از آب نارگیــل یــا آب هندوانــه اســتفاده 

کنیــد.
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امــروزه نــور مصنوعــی یکــی از دالیــل اصلــی محرومیــت از خــواب محســوب مــی شــود و نــور ســاطع شــده از نمایشــگر دســتگاه 
هــای الکترونیکــی ماننــد تلفــن همــراه، تبلــت و کامپیوتــر ، حتــی یــک گام فراتــر رفتــه و شــرایط بدتــری را رقــم مــی زنــد. ایــن 
نــور کــه بــه نــام »نــور آبــی« شــناخته مــی شــود مــی توانــد بــا مجبــور کــردن بــدن بــه بیــدار مانــدن در چرخــه خــواب انســان 

اختــالل ایجــاد کنــد.
چرا نباید هنگام شب از دستگاه های الکترونیکی مانند گوشی هوشمند استفاده کرد

در ادامــه شــش دلیــل مهــم کــه نبایــد از دســتگاه هــای الکترونیکــی ماننــد گوشــی هوشــمند هنــگام شــب و بــه ویــژه پیــش از 
خــواب اســتفاده کــرد، ارائــه شــده انــد:

1-می تواند به چشم ها آسیب برساند

برخــی شــواهد نشــان مــی دهــد کــه نــور آبــی مــی توانــد بــه واســطه آســیب رســاندن تدریجــی بــه شــبکیه چشــم بــه بینایــی 
ــا ناتوانــی در مشــاهده آنچــه مقابــل فــرد قــرار دارد،  ــه انحطــاط ماکــوال، از دســت دادن دیــد مرکــزی ی انســان صدمــه زده و ب

منجــر شــود.
نــور آبــی مصنوعــی یکــی از کوتاه تریــن و پــر انرژی تریــن طــول مــوج هــا در طیــف نــور مرئــی اســت. بــه دلیــل کوتاه تــر بــودن، 
ــر وضــوح و شــفافیت آن تاثیــر بگــذارد. ایــن  ــد کنتراســت دیــد را کاهــش داده و ب درخششــی ایجــاد مــی شــود کــه مــی توان
مــورد اغلــب چرایــی تجربــه خســتگی یــا فشــار چشــم دیجیتالــی و مواجهــه بــا عالئمــی ماننــد تــاری دیــد، دشــواری در تمرکــز، 

خشــکی و ســوزش چشــم، ســردرد و گــردن و کمــر درد را پــس از یــک روز کار بــا کامپیوتــر را توضیــح مــی دهــد.

2-کمبود خواب را تجربه می کنید

ــه معنــای کاهــش کیفیــت و کمیــت خــواب باشــد.  ــد ب ــور آبــی در تولیــد مالتونیــن اختــالل ایجــاد مــی کنــد کــه مــی توان ن
مالتونیــن هورمونــی اســت کــه چرخــه خــواب بــدن را تنظیــم مــی کنــد. اگــر چرخــه خــواب بــه خوبــی تنظیــم نشــده باشــد، 
دیگــر خــواب کافــی کــه بــه آن نیــاز داریــد را تجربــه نخواهیــد کــرد. کمبــود خــواب مــی توانــد بــه تهدیــد ســالمت بــدن در 
ســطوح باالتــر، ماننــد اضطــراب، خطــر بیشــتر ابتــال بــه ســکته مغــزی، دیابــت و چاقــی، ســرکوب سیســتم ایمنــی و افزایــش 

فشــار خــون منجــر شــود.

3-با خطر بیشتر ابتال به سرطان مواجه می شوید

مالتونیــن یکــی از مهم تریــن آنتــی اکســیدان هایــی اســت کــه بــدن بــه طــور طبیعــی تولیــد مــی کنــد. از آنجایــی کــه تولیــد 
مالتونیــن بــه واســطه نــور آبــی ســاطع شــده از نمایشــگر گوشــی هــای هوشــمند و تبلــت هــا ســرکوب مــی شــود، بــدن مــی تواند 
بــا کمبــود ایــن آنتــی اکســیدان قــوی مواجــه شــود. اختــالل در تولیــد مالتونیــن بــرای یــک شــب مســاله ای جــدی نخواهــد 

بــود، امــا افــرادی کــه هــر شــب بــرای ســاعت هــا در معــرض نــور آبــی قــرار مــی گیرنــد در معــرض خطــر هســتند.
ــود  ــال و پروســتات را افزایــش دهــد. کمب ــد خطــر ســرطان هــای پســتان، کولورکت ــه طــور خــاص، کمبــود خــواب مــی توان ب
مالتونیــن بــه معنــای خطــر بیشــتر آســیب ســلولی، التهــاب بیشــتر و اختــالل در عملکــرد عــادی سیســتم ایمنــی بــدن اســت.

4-خطر ابتال به افسردگی افزایش می یابد

افــرادی کــه تولیــد مالتوتیــن در بــدن آنهــا ســرکوب شــده اســت و ســاعت بــدن آنهــا بــا قــرار گرفتــن در معــرض نــور مصنوعــی 
تغییــر کــرده اســت، مســتعد ابتــال بــه افســردگی هســتند. کمبــود خــواب در فعالیــت انتقــال دهنــده هــای عصبــی بــدن تداخــل 

خطرات جدی استفاده از موبایل 

در شب!
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ــه کاهــش ســیگنالینگ سیناپســی بیــن ســلول هــای عصبــی منجــر شــود کــه در  ــد ب ایجــاد مــی کنــد و در نهایــت مــی توان
تغییــرات خلــق و خــو نقــش خواهــد داشــت.

5-با افزایش وزن مواجه می شوید 

ــور نمایشــگر دســتگاه هــای الکترونیکــی ماننــد گوشــی هــای  ــروز اختــالل در تولیــد مالتونیــن و چرخــه هــای خــواب، ن ــا ب ب
هوشــمند هنــگام شــب مــی توانــد در هورمــون هایــی کــه گرســنگی را کنتــرل مــی کننــد نیــز اختــالل ایجــاد کــرده و خطــر 
چاقــی را افزایــش دهــد. کمبــود خــواب مــی توانــد ســطوح انســولین را بــر هــم بزنــد کــه بــه طــور مســتقیم بــر متابولیســم بــدن 

تاثیرگــذار اســت. اگــر متابولیســم بــدن مختــل شــود، وزن شــما نیــز بــا نوســان مواجــه خواهــد شــد.
خــواب ناکافــی مــی توانــد ســلول هــای گلیــال را از پاکســازی ســمومی کــه توســط ســلول هــای مغــزی تولیــد مــی شــوند، بــاز 

دارد. ایــن ســموم در بــدن بیشــتر افــراد باقــی مانــده و جــای شــگفتی نیســت کــه در افزایــش وزن نقــش دارنــد.

6-در فعالیت مغز اختالل ایجاد می شود 

خــواب ناکافــی ناشــی از قــرار گرفتــن در معــرض نــور نمایشــگر دســتگاه هــای الکترونیکــی ماننــد گوشــی هوشــمند مــی توانــد 
یادگیــری را نیــز دشــوار کــرده و موجــب حــواس پرتــی و اختــالل در حافظــه طــی روز بعــد شــود. پــس از مقایســه مغــز افــرادی 
کــه بــا محرومیــت از خــواب مواجــه بودنــد بــا مغــز افــرادی کــه خــواب کافــی داشــتند، دانشــمندان دریافتنــد کــه متابولیســم و 
جریــان خــون در چندیــن بخــش مغــز افــرادی کــه کمبــود خــواب داشــتند، کاهــش داشــته اســت. ایــن بــه اختــالل در عملکــرد 

شــناختی و رفتــار منجــر مــی شــود.

چگونه مشکل را برطرف کنیم

اگــر قصــد داریــد خــواب خــود را بهبــود بخشــیده و آثــار نــور آبــی بــر چشــم هــای خــود را کاهــش دهیــد، مــی توانیــد اقدامــات 
زیــر را امتحــان کنیــد.

1-استفاده از عینک های مسدود کننده نور آبی
ــد  ــاد نمــی توانی ــه احتمــال زی ــر از شــغل شماســت، ب ــی ناپذی ــا گوشــی هــای هوشــمند بخشــی جدای ــر ی ــا کامپیوت ــر کار ب گ

ــد. ــن دســتگاه هــا را کاهــش دهی ــه ای وابســتگی خــود ب
خوشبختانه راه حلی برای این شراط وجود دارد و آن استفاده از عینک های مسدودکننده نور آبی است.

نمونــه هــای بــا کیفیــت بــاال مــی تواننــد تفــاوت قابــل توجهــی در میــزان خســتگی چشــم کــه فــرد تجربــه مــی کنــد، ایجــاد 
کننــد. افــزون بــر ایــن، شــما مــی توانیــد هنــگام شــب بــدون ایــن کــه نگــران کاهــش تولیــد مالتونیــن و کیفیــت خــواب خــود 

باشــید از ایــن عینــک هــا اســتفاده کنیــد.

2-عدم استفاده از دستگاه های الکترونیکی یک تا دو ساعت پیش از خواب
ــد بســیار  ــاپ پیــش از خــواب مــی توان ــپ ت ــرک عــادت اســتفاده از دســتگاه هــای الکترونیکــی ماننــد گوشــی هوشــمند و ل ت

ــرک ایــن عــادت مضــر داشــته باشــید. ــا ت ــد مشــکلی ب ــد پرهیــز از ایــن کار نبای دشــوار باشــد. امــا پــس از آگاهــی از فوای
در آغــاز مــی توانیــد ۳۰ دقیقــه پیــش از خــواب دســتگاه خــود را خامــوش کــرده و کنــار بگذاریــد و پــس از آن، بــه تدریــج ایــن 

مــدت زمــان را افزایــش داده تــا بــه یــک تــا دو ســاعت برســد.

3-خاموش کردن چراغ ها
ــا ایــن کار ســیگنال  خامــوش کــردن چــراغ هــا یــا کاهــش نــور آنهــا چنــد ســاعت پیــش از خــواب را مــد نظــر قــرار دهیــد. ب

ــر خوابیــدن کمــک مــی کنــد. ــه راحت ت ــه مغــز ارســال شــده و مالتونیــن ترشــح مــی شــود کــه ب تاریــک شــدن محیــط ب
نــور قرمــز هنــگام شــب بــا چشــم هــا مهربان تــر بــوده و امــکان کســب آرامــش را بــه جــای افزایــش هوشــیاری ناشــی از مواجهــه 

بــا نــور آبــی فراهــم مــی کنــد.
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از غذای مانده دوری کنیم
برخــی از پزشــکان معتقــد هســتند کــه بــا خــوردن غذاهــای مانــده، بــه مــرور زمــان در 
پوســت مــا میخچــه بــه وجــود می آیــد. ولیکــن بیمــاری پوســتی فقــط ضــرر غذاهــای 
مانــده بــر بــدن مــا نیســت. برخــی از غذاهــای مانــده، مــا را مســموم کــرده و فشــاری 

ســنگین بــر دوش کبــد مــا می گذارنــد:

1. چغندر
ــا ارزش می شناســیم کــه غنــی از آنتــی اکســیدان  مــا چغنــدر را بــه عنــوان مــواد غذایــی ب
و آهــن اســت. امــا اگــر وقتــی کامــال ســرد نشــده اســت آن را دوبــاره گــرم کنیــم، نیتــرات 

ــه نیتریــت تبدیــل می شــود کــه ســمی اســت. موجــود در چغنــدر ب

2. نیمرو
ــرا  ــار گــرم کنیــم؛ زی ــد آن را دوب ــه علــت وجــود باکتــری ســالمونال در تخم مــرغ نبای ب
ــازه و  ــار اول ت ممکــن اســت موجــب مســموم شــدن مــا شــود. در واقــع نیمــرو تنهــا ب
ــا ســرو بگــذرد و بیــش از  ــادی از پخــت ت خوشــمزه اســت بنابرایــن نگذاریــد مــدت زی

ــد. ــرغ حــرارت ندهی ــه تخم م ــار ب ــک ب ی

3. سیب زمینی
پــوره  ســیب زمینــی را بعــد از ســرد شــدن دوبــاره گــرم نکنیــد؛ زیــرا وقتــی ایــن غــذا ســرد شــود موجــب ایجــاد 

یــک نــوع باکتــری بــه نــام کلوســتریدیوم بوتولیســم می شــود کــه عامــل بیمــاری بوتولیســم اســت.

4. اسفناج
اســفناج غذایــی، پــر خاصیــت اســت کــه بــا یکبــار حــرارت دیــدن بخشــی از خــواص 
خــود را از دســت می دهــد و در گــرم شــدن بعــدی دیگــر نــه تنهــا خاصیتــی نــدارد؛ 
بلکــه موجــب ایجــاد ســم نیــز می کنــد. اســفناج را بهتــر اســت کمــی ســرخ کــرده و 

ــد. ــزر نگه داری ــاه در فری ــر از ۶ م کمت

5. برنج
ــل  ــه یخچــال منتق ــد و ســریعا ب ــاق نگه نداری ــای ات ــد آن را در دم ــه آم ــان اضاف ــده ی غذایی ت ــج از وع ــر برن اگ
کنیــد. اگــر برنــج در دمــای اتــاق بمانــد موجــب رشــد باکتریــی بــه نــام باکیلــوس ســروس می شــود کــه بــرای 

بــدن مضــر اســت.

6. مرغ
مــرغ نیــز ماننــد تخم مــرغ، شــامل ســالمونال اســت کــه گذشــت زمــان پــس از پخــت، تولیــد شــمار بســیاری 

ــاک اســت. ــه خــوردن آن خطرن ــد ک ــری می کن باکت

7. غذاهای دریایی
مانــده  غذاهــای دریایــی را دیگــر نخوریــد. باکتری هــا در هــوای گــرم بیشــتر رشــد می کننــد و هــر چــه بیشــتر 

در هــوای اتــاق بماننــد تعدادشــان بیشــتر می شــود و بــا گــرم شــدن از بیــن نمی رونــد.
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فواید آب قبل غذا
ــد  ــگام غذاخــوردن می توان ــش از حــد آب هن نوشــیدن بی
ــذا و  ــه غ ــر بگــذارد، در تجزی روی اســید معــده شــما تاثی
ــت  ــن اس ــه ممک ــده ک ــر مع ــای مض ــی از باکتری ه رهای
ــن  ــا ای ــت. ب ــد داش ــری خواه ــر کمت ــد تاثی ــرف کنی مص
حــال، بــرای عملکــرد بهینــه هضــم غــذا و حفــظ ســالمتی 
ــل از  ــه قب ــه می شــود ۳۰ دقیق ــره، توصی در زندگــی روزم

ــوان آب بنوشــید. ــک لی ــذا ی غ
چرا نوشیدن یک لیوان آب نیم ساعت قبل از 

غذا خوردن توصیه می شود؟
همــه افــراد از عملکــرد بدنــی خــود آگاه هســتند و 
ــا احســاس  ــود ت ــث می ش ــزی باع ــه چی ــه چ ــد ک می دانن
ــه  ــد ک ــاد بگیری ــد ی ــن بای ــند. بنابرای ــته باش ــی داش خوب
ــه  ــد ک ــد و درک کنی ــدن خــود گــوش دهی ــه صــدای ب ب
چــه تغییراتــی باعــث بهتــر شــدن احساســتان می شــود و 
کنــار گذاشــتن چــه عادت هایــی بهتــر اســت. مــا بــه شــما 
ــک  ــذا ی ــل از غ ــاعت قب ــم س ــه نی ــم ک ــنهاد می کنی پیش
لیــوان یــا کمتــر آب بنوشــید تــا شــاهد چگونگــی واکنــش 

ــدن خــود باشــید. ب
ــی  ــا کاف ــوید. تنه ــیمان نمی ش ــه پش ــید ک ــن باش مطمئ

ــد! ــان کنی ــن کار را امتح ــت ۱۵ روز ای اس
فواید نوشیدن آب نیم ساعت قبل غذا

انرژی بیشتری خواهید داشت.
ــت  ــدن رطوب ــه ب نوشــیدن یــک لیــوان آب قبــل از غــذا ب

را می دهــد. الزم 
عادتــی بــه همیــن ســادگی باعــث عملکــرد مناســب 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــرژی م ــدن ان ــه ب ــود و ب ــلولی می ش س
ــب  ــذب مناس ــم و ج ــرای هض ــا ب ــن کاره ــام مهمتری انج

مــواد مغــذی را می دهــد.
ــا از ۷۵  فرامــوش نکنیــد کــه مغــز و عضــالت شــما تقریب
ــکیل  ــد آب تش ــان از ۷۰ درص ــا و کبدت ــد؛ و کلیه ه درص

شــده اند.
شــما بایــد مراقــب از دســت دادن و همچنیــن دریافــت آب 
بدنتــان باشــید و تعــادل هموســتاتیک را حفــظ کنیــد. بــا 
ایــن حــال، آنچــه را پیش تــر گفتیــم بــه خاطــر بســپارید، 
ــت  ــوان آب پش ــد دو لی ــه بای ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ای
ســرهم بنوشــید. در حالــت ایــده آل، بــه جــای ایــن کــه تــا 

زمانــی کــه احســاس تشــنگی کنیــد منتظــر بمانیــد، ســعی کنیــد در 
طــول روز و نیــم ســاعت قبــل از غــذا آب بنوشــید.

موجب کاهش وزن می شود
ــوان آب  ــک لی ــه نوشــیدن ی ــه را شــنیده ایم ک ــن جمل ــا ای همــه م
قبــل از غــذا موجــب الغــری می شــود. دلیــل ایــن موضــوع آن اســت 
کــه بــا نوشــیدن آب، شــکمتان پــر از آب شــده و گرســنه نخواهیــد 
ــه  ــذا ب ــل از غ ــا آب و قب ــده ب ــردن مع ــه، پرک ــر از هم ــود. مهمت ب
منظــور فریــب دادن احســاس گرســنگی می توانــد بســیار خطرنــاک 

نیــز باشــد.
 توصیــه می شــود فقــط یــک یــا نصــف لیــوان آب بنوشــید. بــه ایــن 

ترتیــب، بــا حفــظ اثــرات اساســی چــون:
بهبود هضم غذا

 هضم و تجزیه چربی بهتر
مبارزه با یبوست

داشتن بدن و اندامی بسیارسالم تر
ــه  ــا اضاف ــن ب ــر ای کاهــش وزن ســالمی خواهیــد داشــت و عــالوه ب
ــی  ــاس خوب ــود احس ــیدنی خ ــه آب نوش ــو ب ــی آب لیم ــردن کم ک

ــد کــرد.  ــدا خواهی پی
پوستتان بسیار بهتر به نظر می رسد.

نوشیدن آب برای سالمت داخلی و ظاهری بدن مفید است.
اگــر عــادت نوشــیدن بــه آب را تمریــن کنیــد؛ بــدن شــما ســم زدایی 

قــوی خواهد شــد.
اکســیژنی کــه از آب دریافــت می کنیــد بــه حفــظ حالــت ارتجاعــی 
و رنــگ پوســت شــما کمــک می کنــد. بــه همیــن ترتیــب، اگــر یــک 
لیــوان آب قبــل از غــذا بنوشــید، غذایتــان بهتــر هضــم می شــود و 
ــی و اکســیژن بیشــتری جــذب  ــواد معدن ــا، م در نتیجــه ویتامین ه

خواهیــد کــرد.
مواقع دیگری که نوشیدن آب توصیه می شود.

 عــالوه بــر نوشــیدن آب ۳۰ دقیقــه قبــل از غــذا؛ ایــده خوبــی اســت 
کــه در مواقــع ذیــل نیــز آب بنوشــید:

هنگام برخاستن از خواب یک لیوان آب ولرم بنوشید.
قبــل از حمــام، نوشــیدن کمــی آب بــرای کاهــش فشــار خــون عالــی 

. ست ا
ــی را کــه طــی  ــا مایعات ــی بنوشــید ت ــل از خــواب، حتمــا مایعات قب

ــد. ــران کن شــب از دســت مــی رود جب
ــن امــور را در  ــه درســتی رفتــار کنیــد و ای ــدن خــود ب ــا ب در کل ب

ــه خــود بگنجانیــد. برنامــه تغذی

همــه شــما تــا بــه حــال یــک بــار ایــن جملــه را شــنیده اید کــه نوشــیدن یــک لیــوان آب قبــل از غــذا موجــب 
الغــری شــما می شــود کــه ایــن تنهــا فایــده ایــن نوشــیدنی معجزه آســا نیســت.

 آیــا می دانیــد نوشــیدن یــک لیــوان آب قبــل از غــذا می توانــد بــه هضــم بهتــر چربی هــا و مبــارزه بــا یبوســت 
ــرای ســالمتی شــما بســیار  ــی ب ــل از وعده هــای غذای ــم ســاعت قب ــوان آب نی ــک لی ــد؟ نوشــیدن ی کمــک کن
مفیــد اســت، بــا ایــن حــال نبایــد آب زیــادی نیــز قبــل از غــذا بنوشــید زیــرا بــه عنــوان مثــال، نوشــیدن ۳-۲ 
ــن اســت کــه قبــل از غــذا  ــه ای ــن نکت ــن مهم تری ــوان آب قبــل از غــذا، هضــم آن را دشــوار می کنــد. بنابرای لی

تنهــا چنــد جرعــه آب بنوشــید و زیــاده روی نکنیــد.

آب را این موقع بخورید، معجزه می کند.
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قرص و دارویی که همین امروز باید ترک کنید

بســیاری از افــراد هنــگام بیمــاری ســریعا خــود درمانــی مــی کننــد و 
بــدون تجویــز پزشــک داروهایــی را مصــرف مــی کننــد امــا نمیداننــد 

ایــن کار ممکــن اســت آســیب جــدی بــه سالمتشــان وارد کنــد.
ــا  ــتند؛ ام ــاک نیس ــی خطرن ــخه خیل ــدون نس ــکن ب ــای مس ــرف داروه مص

اســتفاده بیــش از حــِد آن هــا بیشــتر از ایــن کــه فایــده داشــته باشــد، بــه بــدن آســیب 
ــن و  ــد ایبوپروف ــی مانن ــتروئیدی ضــد التهاب ــر اس ــای غی ــا دارو ه ــادول ی ــد ترام ــی مانن ــد. مســکن های ــی  کن وارد م
آســپرین فقــط بــرای افــرادی مجــاز اســت کــه درد خیلــی شــدیدی دارنــد. مصــرف بیــش از حــد دارو هــای مســکن 
عــوارض جانبــی ماننــد ســوء هاضمــه، مشــکالت گوارشــی، خــون ریــزی، حساســیت بــدن، کبــودی، آســیب بــه کبــد، 

حملــه قلبــی و ســکته را در پــی خواهــد داشــت.

داروهای پرمصرف
آنتی بیوتیک ها

ــت ادرار، ذات  ــو و عفون ــت گل ــی ماننــد عفون ــت هــای باکتریای ــد عفون آنتــی بیوتیــک هــا مــی توانن
 الریــه و دیگــر مشــکالت را بهبــود ببخشــند؛ امــا مصــرف بیــش از حــد و نامناســب آن هــا 

عاملــی بــرای مشــکالت در بــدن خواهــد بــود و بــدن را نســبت بــه خــوِد دارو مقــاوم 
خواهــد کــرد و در نتیجــه از بیــن بــردن باکتــری و عفونــت کار ســختی خواهــد 

شــد.

استاتین ها
ــرای  ــود، ب ــی ش ــه م ــتاتین گفت ــا اس ــه آن ه ــه ب ــترول ک ــده کلس ــای کاهن دارو ه
افــرادی تجویــز مــی شــود کــه ســطح کلســترول در خــون آن هــا خیلــی باالســت و 
ممکــن اســت خطــر بیمــاری قلبــی را تــا حــد زیــادی افزایــش دهــد. بعضــی از افــراد 
ــرای کاهــش وزن و بــدون مشــورت پزشــک اســتفاده مــی کننــد کــه  ایــن دارو را ب
ــد،  ــه کب ــی، آســیب ب ــه ماهیچــه، درد عضالن ــرض خطــر آســیب ب ــا را در مع آن ه

ــا کاهــش قــدرت حافظــه قــرار مــی دهــد. مشــکالت نورولوژیکــی ماننــد ســردرگمی، ســرگیجه ی
پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه بــه جــای اســتفاده از اســتاتین هــا؛ از غذاهایــی اســتفاده کنیــد کــه کلســترول کمــی 

دارنــد، ماننــد گنــدم، برنــج قهــوه ای، ماهــی سرشــار از امــگا 3، عــدس، آجیــل و غیــره.

استروئیدها
ــه اشــتباه از آن هــا  ــراد ب اســتروئید هــای آنابولیــک دارو هــای تجویــزی هســتند کــه ممکــن اســت بعضــی از اف
اســتفاده کننــد تــا حجــم عضالنــی خــود را افزایــش دهنــد؛ امــا مصــرف بیــش از حــد اســتروئید هــای آنابولیــک 
بــدون تجویــز پزشــک باعــث عــوارض جانبــی از جملــه آکنــه، تغییــرات روحــی، روانــی و یــا حتــی عالئــم خطرناکــی 

ماننــد حمــالت قلبــی، ســکته، آســیب کبــد و نامتعادلــی شــدید هورمونــی خواهــد شــد.

قرص خواب
قــرص خــواب کــه بــه عنــوان یــک آرام بخــش عمــل مــی کنــد، بــرای افــرادی تجویــز مــی  شــود کــه اختــالالت 
ــرگیجه،  ــرای س ــی ب ــک عامل ــز پزش ــدون تجوی ــا ب ــن دارو ه ــرف ای ــد. مص ــدن دارن ــگام خوابی ــدید هن ــی ش خیل
ســختی در ایجــاد تعــادل بــدن، خشــکی دهــان، ســر درد، ســوزش معــده و حالــت تهــوع خواهــد شــد و خطراتــی 
ماننــد مشــکالت تنفســی را هنــگام خــواب در پــی خواهــد داشــت؛ حتــی مکمــل هایــی کــه حــاوی مالتونیــن یــا 

همــان هورمــون خــواب هســتند، هــم نبایــد بــدون تجویــز پزشــک اســتفاده شــوند.
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6 گروه از افراد به هیچ 
وجه نباید سیر بخورند

ســیر یکــی از پایــه هــای ثابــت نســخه 
ــت و  ــنتی اس ــب س ــی ط ــای درمان ه

ــا  ــالمتی دارد ام ــرای س ــی ب ــواص فراوان خ
ــد  ــی دارن ــرایط خاص ــه ش ــراد ک ــی از اف ــرای برخ ب

ــرای ســالمتی مفیــد  ــه هیــچ وجــه توصیــه نمــی شود.ســیر حــاوی آلیســین اســت کــه ب خــوردن ســیر ب
ــه  ــین ک ــو تانس ــد آنژی ــه تولی ــن ب ــی کند،همچنی ــک م ــترول کم ــون و کلس ــار خ ــش فش ــه کاه ــت و ب اس
بــه آرامــش رگ هــای خونــی کمــک مــی کنــد جلوگیــری مــی کنــد. 6 دســته از افــرادی کــه نبایــد ســیر 

ــت ــر اس ــان مض ــیر برایش ــوردن س ــد و خ بخورن
گاهــی اوقــات ســیر نــارس باعــث تنفــس ســخت مــی شــود. مصــرف ســیر نــارس مــی توانــد تاثیــر عکــس 
ــد از  ــه بای ــی ک ــت. مواقع ــم پرداخ ــیر خواهی ــرف س ــت مص ــوارد ممنوعی ــه م ــه ب ــذارد.در ادام ــرد بگ روی ف
مصــرف ســیر خــودداری کنیــد یــا بهتــر اســت بگوییــم افــرادی بــا ایــن شــرایط گزینــه ی مناســبی بــرای 

خــوردن ســیر نیســتند:

1. مصرف داروی ضد انعقاد :
ســیر یــک ضــد انعقــاد طبیعــی اســت کــه بهتریــن درمــان بــرای گــردش خــون اســت بــه همیــن دلیــل توصیــه 

مــی شــود از مصــرف ســیر پرهیــز کنیــد چــون موجــب خونریــزی شــدید میشــود.

2. تپش قلب :
ــب  ــش قل ــار تپ ــیر دچ ــوردن س ــد از خ ــر بع اگ
مــی شــوید بهتــر اســت در ایــن مــورد احتیــاط 

ــد. کنی

3. بارداری :

ــه  ــرای درمــان ب ــارداری ب مصــرف ســیر در دوران ب

ــا  ــد ب ــا بای ــه نمــی شــود و حتم ــه توصی ــچ وج هی

مشــورت پزشــک مصــرف شــود.

4. فشار خون پائین :
ــار پیشــنهاد ایــن اســت کــه از خــوردن ســیر پرهیــز اگــر فشــارخون طبیعــی یــا پاییــن داریــد بهتریــن  ــت فش ــث اف ــیر باع ــوردن س ــون خ ــد، چ کنی

خــون میشــود.

5. مشکالت کبدی :
ــش  ــدن را کاه ــر دارو روی ب ــیر تاثی ــرف س مص

ــای  ــا مخصوصــا داروه ــد. بیشــتر داروه ــی ده م

ــیر  ــا س ــر ب ــارداری ، اگ ــری از ب ــد و جلوگی کب

مصــرف شــوند تاثیــر بــر عکــس روی بــدن مــی 
ــد. گذارن

ســیر بــرای دســتگاه گــوارش ســنگین اســت، بنابــر ایــن اگــر شــما دســتگاه گــوارش حساســی داریــد، 6. مشکالت گوارشی :
ســیر مصــرف نکنیــد.
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یکــی از دغدغــه هــا و نگرانــی هایــی کــه آقایــان را در ســنین بــاالی ۵۰ ســال بــه خــود درگیــر مــی کنــد بــه 
ــروز  ــع ، ب ــه موق ــا محافظــت و نگهــداری ب ــم ب ــوط مــی شــود کــه مــی توانی عارضــه ی بزرگــی پروســتات مرب
ــه راه کار  ــه طــور قطعــی درمــان نماییــم قبــل از پرداختــن ب ــا اینکــه آن را ب ــم و ی ــه تأخیــر ندازی عارضــه را ب
هایــی بــرای ســالمت پروســتات الزم اســت تعریــف مختصــری از پروســتات را ارائــه دهیــم . پروســتات یــک غــده 
در دســتگاه تولیــد مثــل آقایــان میباشــد . ایــن غــده مهــم در بیــن آلــت تناســلی و مثانــه فشــار قــرار گرفتــه 
اســت و در بــاروری مــردان نقــش مهمــی ایفــا می کنــد از آنجــا کــه ایــن غــده نقــش بســزایی بــرای مــردان دارد 
الزم اســت تغذیــه مناســب و ویتامیــن هــای مفیــد بــرای پروســتات را در نظــر بگیریــد در ایــن مقالــه بــر آنیــم 

تــا مــواد غذایــی و ویتامیــن هــای مفیــد بــرای پروســتات را بــرای شــما عزیــزان بازگــو نماییــم .
ــا افزایــش ســن بزرگــی پروســتات در میــان افــراد بســیار شــایع می شــود زیراهورمــون هــای غــدد پروســتات  ب
زیــاد ترشــح می شــود و ایــن مســئله باعــث می شــود تــا بزرگتــر از حــد معمــول شــود. امــروزه بــرای جلوگیــری 
ــرای پروســتات  ــی و مصــرف ویتامیــن هــای مفیــد ب ــم غذای ــه داشــتن رژی ــی از جمل ــن مشــکل راهکارهای از ای

وجــود دارد کــه بــا پیشــبرد ایــن راهــکار هــا مــی تــوان بــرای ســالمت پروســتات قدمــی برداشــت .
مصــرف یــک ســری از مــواد غذایــی می توانــد باعــث تحریــک هورمــون هــای دربرگیرنــده غــده پروســتات شــود 
و باعــث بزرگــی آن گــردد. مــواد غذایــی و ویتامیــن هــای مفیــد در بــازار وجــود دارد کــه مصــرف آن می توانــد از 
خطــرات احتمالــی آن پیشــگیری کنــد . بــرای ســالمت پروســتات مصــرف کــردن غذاهــای ســالم کــه در قســمت 

زیــر اشــاره شــده اســت بســیار مهــم مــی باشــد.

دانه های کنجد :

مصــرف کــردن دانــه هــای کنجــد کــه حــاوی روی مــی باشــد 
مــی توانــد بــرای ســالمت پروســتات بســیار موثــر واقــع شــود. 
ــه  ــامل دان ــه ش ــاوی روی ک ــی ح ــواد غذای ــد م ــراد می توانن اف
ــرف  ــه مص ــت را روزان ــل اس ــدو تنب ــادام و ک ــد، ب ــای کنج ه

کننــد .

فلفل های دلمه ای :

یکــی از ویتامیــن هــای مفیــد بــرای پروســتات مصــرف ویتامین 
c مــی باشــد کــه مــی توانــد بــرای حفــظ ســالمت پروســتات 
موثــر واقــع شــود. مــواد غذایــی کــه شــامل ویتامیــن ســی مــی 

گوجه فرنگی :باشــند شــامل فلفــل دلمــه ای و پرتقــال اســت .

مــاده غذایــی گوجــه فرنگــی بــه دلیــل 
مــواد مغــذی درون آن مــی توانــد از 
بــزرگ شــدن پروســتات جلوگیــری 

ــد . نمای شایستگان
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خوراک ماهی سالمون :

امــگا ۳ از دیگــر ویتامیــن هــای مفیــد بــرای پروســتات مــی باشــد. اگــر آن 
را در رژیــم غذایــی خــود بــه مصــرف برســانید می توانیــد از بــزرگ شــدن 
غــده پروســتات پیشــگیری نماییــد و وزن شــما را متناســب و متعــادل نگــه 
میــدارد. ایــن ویتامیــن را می تــوان در ماهیهــای ســالمون در یافــت نمــود .

دانه سویا :

طبــق تحقیقــات بــه عمــل آمــده مــواد مغــذی درون ســویا بــه گونــه ای 
ــد باعــث کاهــش ســلول هــای ســرطانی در پروســتات گــردد. از  می توان
ایــن رو توصیــه مــی شــود ایــن مــواد غذایــی گیاهــی و مفیــد را در رژیــم 

غذایــی خــود بگنجانیــد تــا بــه ســالمت پروســتات دســت یابیــد .

میوه ها و مرکبات : نقش ویتامین ها در پروستات مردان :

ــه  ــال ب ــرای کاهــش ابت ــد ب ــی توان ــاال م ــی اکســیدان ب ــل آنت ــه دلی ــن ای ب ویتامی
ــه  ــات ب ــق تحقیق ــا طب ــد. ام ــی بکاه ــای قلب ــد و از بیماری ه ــد باش ــرطان مفی س
ــه شــده  ــه هــم آمیخت ــک نتیجــه ب ــی ی ــای ویتامین ــده مصــرف مکمل ه عمــل آم
ــوده و  ــذار نب ــرف آن تاثیرگ ــوارد مص ــی م ــه در بعض ــن گون ــه ای ــت ک ــته اس داش
ــی  ــه بعض ــال ب ــن و ابت ــاال رفت ــث ب ــاالی آن باع ــرف دوز ب ــوارد مص ــی م در بعض
ــن  ــی از ای ــه قطع ــک نتیج ــوان ی ــل نمی ت ــن دلی ــه همی ــود. ب ــا می ش بیماری ه

ــت. ــات داش آزمایش
ــتند  ــالمت هس ــه س ــرادی ک ــرای اف ــی را ب ــای ویتامین ــل ه ــتفاده از مکم ــا اس ام
ــد  ــی توانن ــتند م ــال هس ــاری مبت ــه بیم ــه ب ــرادی ک ــط اف ــد و فق ــز نمی کنن تجوی
طبــق تجویــز پزشــک از آنهــا اســتفاده نماینــد. از مردانــی کــه به ســرطان پروســتات 
ــه  ــت باشــند و ب ــد برایشــان دارای مزی ــا می توان ــال شــده اند مصــرف ویتامین ه مبت

درمــان آنهــا کمــک کننــد .
مرکبــات ماننــد پرتقــال، لیمــو و گریــپ فــروت حــاوی ویتامیــن ســی مــی باشــد 
ــی در  ــن س ــرف ویتامی ــدیم مص ــر ش ــاال متذک ــمت های ب ــه در قس ــور ک و همانط

ــد . ــا می کن ــی را ایف ــش مهم ــتات نق ــالمت پروس س

نقش ویتامین دی در پروستات مردان :

ویتامیــن دی جــزء ویتامیــن هــای مفیــد بــرای پروســتات مــردان بــه شــمار می آیــد و طبــق آمــار 
مردانــی کــه بــا کمبــود ویتامیــن دی در بــدن مواجــه هســتند نســبت بــه ســایرین بیشــتر در معــرض 
ابتــال بــه ســرطان پروســتات قــرار می گیرنــد. مــردم بــه دلیــل اینکــه کمتــر در معــرض نــور آفتــاب 
قــرار می گیرنــد بــه مراتــب بــا کمبــود ایــن ویتامیــن مواجــه می شــوند. از مــواد غذایــی کــه دارای 
ــوان در  ــی ت ــا را م ــن ه ــن ویتامی ــد ای ــی خــود مصــرف کنی ــه غذای ــن دی هســتند در برنام ویتامی
شــیر، ماهــی، تخــم مــرغ، قــارچ و روغــن ماهــی یافــت و در صــورت امــکان روزانــه نیــم ســاعت در 

هوایــی کــه آفتابــی اســت بــه پیــاده روی بپردازنــد .
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دستاوردی دیگر از مدیریتی جهادی و بی ادعا

ــن  ــر ای ــی ب ــود، برخ ــی ش ــه م ــر گفت ــالیان اخی ــون در س ــر کان ــر و بی نظی ــم نظی ــات ک ــی از اقدام ــاید وقت ش
ادعــا خــرده مــی گیرنــد امــا حقایــق و وضعیــت موجــود کانــون خــود بیانگــر بســیاری از ناگفتــه هاســت، و چــه 
ــه در  ــد ک ــاد کنن ــی ی ــار از مردان ــا افتخ ــون، ب ــروز کان ــی ام ــات زیر بنای ــری از اقدام ــا بهره گی ــدگان ب ــا آین بس
ــدت  ــان م ــاه و می ــای کوت ــه ه ــاده نمــودن برنام ــون و پی ــزاری خالصانه شــان، ضمــن توســعه کان ــان خدمتگ زم

ــد.  ــوش نکرده ان ــدت را فرام ــد م ــای بلن ــه ه ــده و برنام ــه آین ــگاه ب ــه ن ــه و متعهدان ــاز، عاقالن خرسندس
اینــک یکــی دیگــر از جلــوه هــای ایــن نــگاه آینــده اندیــش بــه منصــه ظهــور رســیده و در کنــار صدهــا اقــدام 
قابــل تقدیــر خادمــان کانونهــای بازنشســتگی ارتــش ج.ا.ا در ایــن برهــه چنــد ســاله، بــه مــدد درایت و هوشــمندی 
همســنگر عزیزمــان امیــر ســرتیپ علــی محبــی راد )ریاســت محتــرم کانــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا( و تــالش 
ــش و  ــتاد ارت ــه س ــه جانب ــکاری هم ــه هم ــون و البت ــت مهندســی کان ــوش معاون ــردان ســخت ک ــری م و پی گی
ــه  ــی ب ــش ج.ا.ا، زمین ــرم کل ارت ــی محت ــر فرمانده ــاف امی ــا، الط ــه آنه ــان و در رأس هم ــی قهرم ــروی زمین نی
مســاحت 185000 متــر مربــع در 1401/3/25 تحویــل ایــن کانــون گردیــد تــا رویــای احــداث دهکــده ســالمت 
)بــا هــدف نگهــداری شــبانه روزی و ارائــه خدمــات درمانــی و رفاهــی بــرای ســالمندان و جانبــازان دارای معلولیــت 

و محدودیتهــای حرکتــی و افــراد فاقــد سرپرســت( بــه حقیقــت بپیونــدد.
... ضمنــً برابــر اعــالم معاونــت محتــرم مهندســی کانــون ، پیــش بینــی گردیــده تــا پــس از اجــرای برنامــه وســیع 
حصارکشــی، خریــد انشــعابات و تهیــه طــرح جامــع و نقشــه هــای اجرایــی، و اخــذ مجوزهــای الزم، در یــک بــازه 
زمانــی ســه ســاله، فــاز یکــم ایــن پــروژه خدمــت رســانی خــود را بــا یــک ســوم ظرفیــت آغــاز نمــوده و طــی دو 
فــاز دیگــر )جمعــً بــه مــدت ده ســال( دهکــده ســالمت توســعه و تکمیــل شــده و بــه ظرفیــت نهایــی تعریــف 

شــده خــود برســد )ان شــاء اهلل( 

مراسم معارفه رئیس کانون لرستان

ــه و  ــون بازنشســتگان آجــا ســرتیپ 2 ضرغــام ایرانمهــر، مراســم معارف ــم مقــام محتــرم کان ــا حضــور امیــر قائ ب
ــون برگــزار شــد. ــن کان ــون بازنشســتگان اســتان لرســتان در محــل ای ــم کان ــد و قدی ــع روســای جدی تودی

در ایــن جلســه کــه بــا حضــور جمعــی از مقامــات کشــوری و لشــگری اســتان و تعــدادی از پیشکســوتان آجــا و 
همچنیــن جنــاب ســرهنگ اولنــج ریاســت محتــرم بازرســی کانــون بازنشســتگان آجــا بــه انجــام رســید، ضمــن 
ــاب  ــای اســتان، جن ــون ه ــر ســرتیپ 2 ب افتخــاری در اداره کان ــق امی ــد ســاله و موف ــات چن ــی از خدم قدردان

ــس  ــوان رئی ــه عن ــدری ب ــی حی ــته محمدتق ــرهنگ بازنشس س
ــد. ــون اســتان لرســتان معرفــی گردیدن ــد کان جدی

امیــر ســرتیپ 2 ضرغــام ایرانمهــر در ایــن مراســم طــی ســخنان 
ــون، و  ــر کان ــاله اخی ــد س ــات چن ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــی ب کوتاه
تحســین و تقدیــر مقامــات عالی رتبــه لشــگری و کشــوری 
ســتاد  ســرتیپ2  امیــر  کم نظیــر  اقدامــات  و  خدمــات  از 
ــه  ــا، ب ــون بازنشســتگان آج ــرم کان ــی راد ریاســت محت علی محب
ارتــش  اهمیــت حمایت هــای بی دریــغ ســامانه فرماندهــی 

ایــن  و  پرداختــه  کانــون  از 
ــون و  ــات خجســته را مدی اقدام
مرهــون اراده هوشــمندانه امیــر 
فرماندهــی محتــرم کل آجــا 
عبدالرحیــم  ســید  سرلشــگر 

ــمردند. ــر ش ــوی ب موس
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )تبریز(

دیدارها و فعالیتهای کانون
1-میزبانــی کانــون تبریــز از بازرســین ســتاد کل و ســتاد آجــا بــه تعــداد 30 نفــر در تاریخهــای 28 و 29 /1401/3 

در مهمانســرای ســرافرازان کانــون و بدرقــه بازرســین مذکــور در مورخــه 1401/3/31 
2- حضــور مدیــر ارشــد وزارت دفــاع در اســتان جنــاب آقــای مهنــدس کنگــری و همراهــان در کانــون تبریــز در 

مورخــه 1401/4/4 بــه منظــور تقدیــر و تشــکر از رئیــس کانــون و تجلیــل از پیشکســوتان 
ــه  ــه در مورخ ــون مراغ ــخ 1401/4/5 و کان ــراب در تاری ــتگان س ــون بازنشس ــه ای از کان ــد برنام ــام بازدی 3- انج

ــز ــون تبری ــان کان ــی از کارکن ــس و اکیپ ــط رئی 1401/4/7 توس
4-دیــدار رئیــس کانــون بــا فرماندهــی محتــرم تیــپ 25 نیــرو مخصــوص واکنــش ســریع در خصــوص واگــذاری 
تجهیــزات مهندســی جهــت شــروع ســاخت و ســاز آسایشــگاه ســالمندان کانــون تبریــز در مورخــه 1401/4/12

5- حضــور امیــر فرماندهــی محتــرم قــرارگاه عملیاتــی لشــکر 21 حمــزه بــه همــراه فرماندهــی محتــرم حفاظــت 
ــت از  ــور حمای ــه منظ ــز ب ــتان تبری ــتگان شهرس ــون بازنشس ــه 1401/4/20 در کان ــه 3 در مورخ ــات منطق اطالع
پیشکســوتان و اختصــاص 2 نفــر پزشــک عمومــی و یکنفــر دنــدان پزشــک جهــت ویزیــت و عیــادت از بیمــاران 

ــواده هــای بازنشســتگان بصــورت رایــگان خان
6- بازدیــد امیــر دریــادار حبیــب اهلل ســیاری معاونــت محتــرم هماهنــگ کننــده فرماندهــی کل آجــا از مــوزه دفــاع 
ــون  ــا حضــور کلیــه فرماندهــان یگانهــای نظامــی منطقــه و رئیــس کان ــز در مورخــه 1401/4/21 ب مقــدس تبری

بازنشســتگان اســتان
7-حضــور امیــر فرماندهــی محتــرم تیــپ 41 قوشــچی در کانــون بازنشســتگان تبریــز بــه منظــور گفتگــو و تبــادل 
نظــر در خصــوص رســیدگی بــه وضعیــت پیشکســوتان و اقدامــات الزم جهــت ارتقــاء شــأن و منزلــت ایــن عزیــزان 
8-در راســتای تجلیــل و تکریــم از پیشکســوتان ، مراســم ضیافــت ناهــار بــا دعــوت از 110 نفــر از پیشکســوتان بــه 
همــراه همســران محتــرم و بــا حضــور مدیــران محتــرم ســاتا و ســابای اســتان و همراهــان در مورخــه 1401/4/29 
در محــل تــاالر ســرافرازان کانــون تبریــز برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم ضمــن عــرض خیرمقــدم و تبریــک اعیــاد 

ــان ، بــه  ــان و غدیــر خــم و پذیرایــی ناهــار از میهمان قرب
ــتان  20 نفر از سرپرس
هدایایــی  مدعــو 
قیــد  بــه  مناســب 
ــد. ــه اهــداء گردی قرع
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )میانه(

دیدار با پیشکسوتان ، جانبازان و آزادگان
ــر  ــاق مدی ــه باتف ــتان میان ــتگان شهرس ــون بازنشس ــس کان رئی
ــرم اداره بازنشســتگی ن.م اســتان آذربایجــان شــرقی و  کل محت
هیئــت همــراه در مورخــه 1401/3/31 بــا 15 نفر از پیشکســوتان 
، جانبــازان و آزادگان جنــگ تحمیلــی در منــزل دیــدار نمــوده، 
ــزان،  ــن عزی ــه ای ای ــکالت بیم ــی مش ــی و بررس ــن دلجوی ضم

ــود تقدیــم حضورشــان گردیــد. ــاد ب ــه رســم ی هدایایــی ب

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )مراغه(

فعالیتهای و اقدامات کانون مراغه
1- مســئولین کانــون و جمعــی از پیشکســوتان و خانــواده محترمشــان بنــا بــه دعــوت ف آمــاد و پــش منطقــه ای 
ــل از  ــر و تجلی ــور تقدی ــه منظ ــک ب ــاح و لبی ــای مصب ــزی طرح ه ــنواره تمرک ــم جش ــور در مراس ــمالغرب کش ش
کارکنــان نمونــه، بازنشســتگان، ایثارگــران و خانــواده معظــم شــهدا در مورخــه 1401/4/3 بــا حضــور فرماندهــان 
یگانهــای ف آمــاد و پــش و رؤســای عقیدتــی و حاوابــه شــرکت نمودنــد کــه در خاتمــه مراســم از 5 نفــر بازنشســته 

بــا اهــداء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
2- اعــزام 20 خانــواده بازنشســته جانبــاز و معســر بــه اردوگاه ســیاحتی تفریحــی بندرانزلــی برابــر هماهنگــی بــا 
ــی 1401/4/9  ــه تعــداد 40 نفــر از تاریــخ 4/6/ ال اداره کل بازنشســتگی ن.م اســتان آذربایجــان شــرقی جمعــً ب

3-شــرکت در مراســم بزرگداشــت یــاد و خاطــره شــهدای شهرســتان عجــب شــیر بــا حضــور امیــر دریــادار ســیاری 
ــت محتــرم هماهنــگ کننــده آجــا و فرماندهــان و مســئولین لشــکری و کشــوری اســتان و مــردم شــریف  معاون

شهرســتان عجــب شــیر در مورخــه 1401/4/21 
4- دیــدار بــا 20 نفــر از بازنشســتگان ســادات و جانبــاز و ایثارگــر 
دوران دفــاع مقــدس ســاکن شهرســتان مراغــه در معیــت مدیــر 
کل محتــرم ســاتای اســتان در مورخــه 1401/4/22 و تجلیــل و 
قدردانــی از ایــن عزیــزان بــا اهــدای لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و 

شــیرینی بــه مناســبت اعیــاد ســعید قربــان و غدیــر
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کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی )مرند(

اهم فعالیتهای کانون مرند
1-کانــون بازنشســتگان شهرســتان مرنــد در مورخــه 1401/3/26 اقــدام بــه برگــزاری مراســم دورهمــی و گشــت 
و گــذار در طبیعــت ، باغــات و دامنــه هــای کــوه میشــو بــا شــرکت جمعــی از پیشکســوتان عضــو کانــون مرنــد 
ــی ،  ــت و پذیرای ــرات دوران خدم ــان خاط ــاد و بی ــای ش ــرای برنامه ه ــن اج ــم ضم ــن مراس ــت. در ای ــوده اس نم

ــد. ــری را در کنــار هــم ســپری نمودن ســاعات خــوش و دلپذی
2- در راســتای اجــرای طــرح امــام حســن مجتبــی )ع(، مســئولین کانــون در مورخــه 1401/4/4 مراســم تجلیــل 
و قدردانــی از 4 نفــر از پیشکســوتان جانبــاز عضــو کانــون را برگــزار و هدایایــی توســط فرماندهــی محتــرم تیــپ 

321 متحــرک هجومــی شــهید اشــراف مرنــد تقدیــم حضورشــان گردیــد.  

کانون بازنشستگان استان اردبیل )اردبیل(

دیدار
مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان اردبیــل بــه همــراه مدیران 
محتــرم ســاتا و ســاخد اســتان در مورخــه 1401/4/20 بــا 6 خانــواده 
ــل در  ــتان اردبی ــاکن شهرس ــون س ــو کان ــوتان عض ــرم پیشکس محت
منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و بررســی مشــکالت خانوادگــی 
ــر ، کارت  ــوح تقدی ــر ل ــی مشــتمل ب ــزان، هدایای ــن عزی ــی ای و درمان

هدیه و شیرینی توسط ساتا تقدیم حضورشان گردید.

مراسم تودیع و معارفه ریاست کانون استان اردبیل در تاریخ 1401/5/11
بــا حضــور امیــر قائــم مقــام کانــون )ســرتیپ ضرغــام ایرانمهــر( جلســه تودیــع و معارفــه رئیــس کانــون اســتان 

ــا حضــور جمعــی از پیشکســوتان برگــزار گردیــد اردبیــل ب
ــتان  ــوتان اس ــع پیشکس ــور در جم ــق حض ــت توفی ــحالی جه ــراز خوش ــن اب ــر ضم ــر ایرانمه ــه امی ــن جلس در ای
قهرمــان پــرور اردبیــل بــا بیــان اقدامــات صــورت گرفتــه و مکاتبــات کانــون در خصــوص دائمــی شــدن همســان 
ســازی ، حــق منطقــه جنگــی و … بــه تــالش هــای شــبانه روزی امیــر ســرتیپ ۲ ســتاد علــی محبــی راد ریاســت 
محتــرم کانــون بازنشســتگان ارتــش ج.ا.ا و الطــاف بــی دریــغ امیــر فرماندهــی محتــرم کل آجــا در رســیدگی بــه 
امــور کهــن ســربازان اشــاره داشــته و بــا تقدیــر تشــکر از رئیــس ســابق کانــون اســتان جنــاب ســرهنگ غفــاری 

ــور  ــاس ن ــرهنگ عب ــاب س ــوف جن ــون موص ــد کان ــت جدی ، ریاس
ــد. بخــش را معرفــی نمودن

همچنیــن در ایــن دیــدار ، ریاســت محتــرم بازرســی کانــون جنــاب 
ــون  ســرهنگ محمــد اولنــج و معــاون محتــرم نیــروی انســانی کان
ــی  ــون را همراه ــام کان ــم مق ــر قائ ــری ، امی ــم نصی ــرهنگ کاظ س

مــی نمودنــد.
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کانون بازنشستگان استان اصفهان 

اهم فعالیتهای کانونهای استان اصفهان
الف: کانون اصفهان

مراســم همایــش پیــاده روی و ورزشــی خانوادگــی پیشکســوتان 
نیروهــای مســلح بــا محوریــت اداره بازنشســتگی اســتان بــا حضور 
160 نفــر از بازنشســتگان عضــو کانــون )سرپرســت و همســر( در 
مورخــه 1401/4/26 در محــل ورزشــگاه مشــتاق اصفهــان برگــزار 
گردیــد و در پایــان مراســم هدایایــی بــه قیــد قرعــه بــه 25 نفــر 

از برنــدگان مســابقات ورزشــی اعطــاء گردیــد.

ب: کانون کاشان
در اجــرای دســتور العمــل قــرارگاه تابــان، کانــون بازنشســتگان شهرســتان کاشــان بــا همــکاری گروه840موشــکی 
شــهید کبریایــی و حــوزه ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه کاشــان اقــدام بــه برگــزاری مراســم یــادواره و بزرگداشــت 
360 شــهید بزرگــوار آجــا و 6 نفــر از امیران ســرافراز شــهید و مفقوداالثر شهرســتان کاشــان در مورخــه 1401/4/16 
در محلــه درب قائــم میــدان قاضــی اســداهلل کاشــان بــا دعــوت از امیــر ســرتیپ احمــد رضــا پوردســتان بــه عنــوان 
مهمــان و ســخنران ویــژه و بــا حضــور فرمانــدار، شــهردار، فرماندهــان نظامــی و انتظامــی و جمعــی از پیشکســوتان 
و مــردم شــهید پــرور نمــود کــه مــورد اســتقبال مــردم و خانــواده معظــم شــهدا و جانبــازان قــرار گرفــت. در ایــن 
مراســم ضمــن تجلیــل از مقــام شــامخ شــهدا و جانبــازان، بــه جمعــی از خانــواده هــای شــهدا و جانبــازان هدایایــی 

اعطــاء گردیــد.

پ: اهم فعالیتهای کانون شهرضا در خرداد ماه 1401
1- تجلیــل و قدردانــی از 7 نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر تحــت پوشــش توســط امیــر فرماندهــی محتــرم گــروه 22 

توپخانــه و اهــداء لــوح تقدیــر و کادو و صــرف صبحانــه 
2- دیدار با 3 نفر از بازنشستگان عضو کانون در منزل و اعطاء لوح تقدیر و کارت هدیه به این عزیزان

3- اجــرای برنامــه کوهپیمایــی خانوادگــی بــا شــرکت جمعــی از بازنشســتگان بــه همــراه خانــواده و پذیرایــی بــه 
صــرف صبحانــه 

4- برگــزاری مســابقه خاطــره نویســی بــه مناســبت ســالروز آزادســازی خرمشــهر قهرمــان و اعطــاء جوایــز و لــوح 
تقدیــر بــه نفــرات برتــر مســابقه 
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کانون بازنشستگان استان بوشهر )بوشهر(

اقدامات کانون در سه ماهه اول 1401
1- مســئولین کانــون بازنشســتگان بوشــهر در خــرداد مــاه ســالجاری بــا 14 خانــواده پیشکســوت تحــت پوشــش در 
منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی و تجلیــل از ایــن عزیــزان، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان 

گردید.
2- بــه مناســبت ســوم خــرداد ســالروز آزادســازی خرمشــهر قهرمــان، رئیــس کانــون در معیــت فرماندهــان محتــرم 
ــت  ــات و ریاس ــت اطالع ــوب، حفاظ ــی جن ــد هوای ــا، پدافن ــی آج ــد نظام ــینی و ارش ــهید یاس ــی ش ــگاه هوای )پای

ــا  ــتان، ب ــا اس ــد آج ــی ارش ــی سیاس عقیدت
ــی  ــر عل ــته قنب ــرتیپ دوم بازنشس ــر س امی
صالحیــان از پیشکســوتان رزمنــده عملیــات 
بیــت المقــدس در مهمانســرای خاتــم االنبیاء 
دیــدار و بــا اعطــاء هدایایــی از ایشــان تجلیــل 

و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

کانون بازنشستگان استان تهران )تهران(

مراسم ضیافت
بــه مناســبت دهــه والیــت و امامــت و مقــارن بــا اعیــاد ســعید قربــان 
ــازمان  ــن س ــترک بی ــی مش ــت و میهمان ــم ضیاف ــم مراس ــر خ و غدی
عقیدتــی سیاســی آجــا و کانــون بازنشســتگان آجــا بــه منظــور تجلیــل 
ــا حضــور ریاســت  ــدس ب ــاع مق ــادگاران دوران دف از پیشکســوتان و ی
ــون  ــرم کان ــر ریاســت محت ــی سیاســی و امی ــازمان عقیدت ــرم س محت
بازنشســتگان آجــا و جمعــی از پیشکســوتان گرانقــدر در مورخــه 
1401/4/23 در ســالن کوثــر ســازمان برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم 
ــگاه  ــت و جای ــاء منزل ــون در خصــوص ارتق ــرم کان ــدا ریاســت محت ابت

رفیــع بازنشســتگان و اقدامــات بزرگــی نظیــر همســان ســازی حقوقهــا، پیگیــری قانــون مدیریــت خدمات کشــوری، 
ــی ارتــش  ــون در مراکــز درمان ســاخت صــد دســتگاه آپارتمــان ویــال در شــمال کشــور و بکارگیــری مــددکار کان
ــخنرانی  ــاران و ... س ــص بیم ــتری و ترخی ــک، بس ــه پزش ــه ب ــت مراجع ــن نوب ــاران، گرفت ــی بیم ــت راهنمای جه
ــا عــرض تبریــک اعیــاد قربــان و غدیــر، ضمــن  فرمودنــد و ســپس ریاســت محتــرم ســازمان عقیدتــی سیاســی ب
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تقدیــر و تشــکر از امیــر ریاســت محتــرم کانــون اعــالم داشــتند کــه ســازمان 
آمادگــی هرگونــه همــکاری بــا کانــون بازنشســتگان را داشــته و دارد. در خاتمــه 
ــر  ــوح تقدی ــداء ل ــا اه ــی ب ــی و نظام ــی از پیشکســوتان روحان مراســم از جمع

ــد. ــی نمودن تجلیــل و قدردان

برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی بانوان ارتش
بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه کرامــت، یکــدوره مســابقه انتخابــی آمادگــی 
جســمانی بانــوان ارتــش بــه میزبانــی نزاجــا در ســالن چنــد منظــوره باشــگاه 
ــی،  ــی، دریای ــی ، هوای ــروی زمین ــکار نی ــوان ورزش ــور بان ــا حض ــون ب زیت
پدافنــد ، ســتاد آجــا ، ســاحفاجا و کانــون بازنشســتگان ارتــش بــا مدیریــت 
ــزار  ــه 1401/3/31 برگ ــتگان در مورخ ــون بازنشس ــرد از کان ــم روزگ خان
گردیــد کــه بانــوان دارای مقــام بــه شــرح ذیــل در دو رده ســنی از طــرف 

کانــون جهــت شــرکت در مســابقه نهایــی بــه تربیــت بدنــی نیروهــای مســلح معرفــی گردیدنــد.
1-خانم زهرا شمخالی – همسر – کسب مقام دوم

2- خانم رهرا سادات میراسماعیلی – همسر – کسب مقام دوم 

کارمند رتبه 13 بازنشسته احمد شمسی آرا
ــی دو و  ــم مل ــو تی ــده عض ــاد ش ــد ی ــران، کارمن ــون ته ــالم کان ــر اع براب
میدانــی کشــور )رشــته پیــاده روی( در رده ســنی 60 ســال بــه نمایندگــی 
از پیشکســوتان ارتــش در تاریــخ 1400/12/11 بــه همــراه 14 نفــر شــرکت 
ــان  ــی در کشــور عم ــاده روی جهان ــه مســابقات کاپ پی ــران ب ــده از ای کنن

شــهر مســقط اعــزام و تیــم ایــران در تاریــخ 1400/12/13 در مســابقات یــاد شــده در مســافتهای 
35، 20 و 10 کیلومتــر شــرکت نمودنــد کــه ایشــان در بخــش انفــرادی 10 کیلومتــر بــه عنــوان 

نفــر دوم جهــان موفــق بــه کســب مــدال نقــره و حکــم قهرمانــی و در بخــش میکــس دونفــره تیمــی بــه عنــوان 
نفــر اول و موفــق بــه کســب مــدال طــال و حکــم قهرمانــی گردیــد و در مجمــوع تیــم ایــران بــا کســب 20 مــدال 
ــا کســب 4 مــدال در رتبــه  ــا کســب 5 مــدال رتبــه دوم و اســترالیا ب ــادا ب در رتبــه اول جهــان و تیــم هــای کان

ســوم قــرار گرفتنــد کــه در تاریــخ ورزش ایــران بــی ســابقه بــود.
شــایان ذکــر اســت کــه نامبــرده از ورزشــکاران فعــال و پرتــالش ارتــش جمهــوری اســالمی بــوده و دارای عناویــن 
متعــدد قهرمانــی و مدالهــای رنگارنــگ در رشــته دو میدانــی در ســطح جهانــی ، کشــوری و پیشکســوتان نیروهــای 
مســلح مــی باشــند کــه شــرح کامــل فعالیــت ورزشــی ایشــان در نشــریه شــماره 201 )اردیبهشــت مــاه 1401 ( 

نیــز درج گردیــده اســت.

ــالمتی و  ــزون، س ــت روزاف ــالش ، موفقی ــان و پرت ــکار قهرم ــوت ورزش ــن پیشکس ــرای ای ــتگان: ب ــریه شایس نش
ــت. ــد اس ــرافرازی آرزومن س

کانون بازنشستگان استان تهران )بومهن(

اهم فعالیتهای سه ماهه اول سال 1401
1-تقدیر و تجلیل از 10 نفر از بازنشستگان نزاجا به مناسبت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی 
2-دیدار با 25 نفر از پیشکسوتان و مستمری بگیران ارجمند در منزل و تجلیل از آنان با اعطای هدایا

3- عیادت از 8 نفر از پیشکسوتان بیمار بستری در منزل و دلجویی و احوالپرسی از این عزیزان
4- تهیه یکدستگاه ویلچر برای بیماران حرکتی و یکدستگاه اکسیژن برای بیماران تنفسی

5- ثبت نام وام جعاله 30 میلیونی به تعداد 78 نفر با هماهنگی اداره بازنشستگی نیروهای مسلح
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کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی )مشهد(
 

اهم فعالیتهای انجام شده 
ــه منظــور تجلیــل از بازنشســتگان  ــه مناســبت دهــه والیــت و امامــت و در آســتانه عیــد ســعید غدیــر خــم و ب ب
ــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی ن.م خراســان رضــوی  ــه میزبان و مســتمری بگیران گرامــی مراســم ضیافــت شــام ب
بــا دعــوت از 380 خانــواده پیشکســوتان بــه تعــداد 1000 نفــر در مجتمــع آیــه هــای مشــهد برگــزار گردیــد. در 
ایــن مراســم ابتــدا مدیــر کل محتــرم ســاتای اســتان ضمــن خوشــامدگویی و عــرض تبریــک اعیــاد قربــان و غدیــر، 
وظایــف بخشــهای مختلــف ســازمان اعــم از ســابا، ســاخد و دفاتــر ســاتا کــه مشــغول ارائــه خدمــات میباشــند را 
تشــریح و خدمــت بــه جامعــه بازنشســتگان را افتخــاری بــزرگ توصیــف نمــود. ســپس رئیــس کانــون مشــهد ضمــن 
ــون و ســازمان تأمیــن اجتماعــی ن.م را ســازنده دانســت و گفــت  ــی از زحمــات بازنشســتگان ، تعامــل کان قدردان
تمــام همــت و تــالش خــود را در جهــت حــل مشــکالت معیشــتی و درمانــی اعضــاء شــریف کــه ســهم بزرگــی را 

در جامعــه دارنــد بــکار خواهنــد گرفــت.

کانون بازنشستگان استان خراسان شمالی )بجنورد(
 

اهم فعالیتهای انجام شده در تیرماه 1401
1- دیــدار و مالقــات بــا امیــر خواجــه امیــری نماینــده وزیــر دفــاع و ســردار بهزاد نیا جانشــین ســازمان بازنشســتگی 
ن.م اســتان در ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان در مورخــه 1401/4/10 و گفتگــو و تبــادل نظــر در خصــوص 

ــکالت بازنشستگان  مش
2-برابــر هماهنگی هــای انجــام شــده بــا اداره کل ســازمان تامیــن اجتمــای ن.م اســتان در ســفر اســتانی ریاســت 
ــدار  ــا 14 نفــر از بازنشســتگان و مســتمری بگیران معســر تحــت پوشــش دی جمهــوری، در مورخــه 1401/4/11 ب

نمــوده، ضمــن دلجویــی و احوالپرســی، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
ــه  ــتان و ب ــاتای اس ــی س ــا هماهنگ ــی ب ــم ضیافت ــم ، مراس ــر خ ــعید غدی ــد س ــت عی ــبت بزرگداش ــه مناس 3- ب
صــورت مشــترک بــا کانونهــای وزارت دفــاع، ناجــا و ســپاه و بــا حضــور جمــع کثیــری از پیشکســوتان در مورخــه 
1401/4/29 در شهرســتان شــیروان برگــزار گردیــد کــه ضمــن پذیرایــی از میهمانــان ، هدایایــی بــه قیــد قرعــه 

ــه جمعــی از مدعویــن اعطــاء گردیــد.  ب
ــه  ــمالی در مورخ ــان ش ــون خراس ــوری کان ــم کوهن ــو تی ــوان عض ــی پهل ــا مصطف ــته نهاج ــروان بازنشس 4- س

1401/4/31 بــه همــراه گــروه کوهنــوردی طبیعــت زیبــا بــه قلــه دماونــد 
ــون  ــالکارد کان ــود و پ صع
بازنسشــتگان آجــا را در 
قلــه مذکــور نصــب نمــود. 
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کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی )بیرجند( 

عیادت از پیشکسوتان بیمار
1-مســئولین کانــون بازنشســتگان بــه همــراه مدیــر ارشــد خدمــات اداره بازنشســتگی ن.م اســتان خراســان جنوبــی 

ــتری  ــار بس ــد بیم ــوتان ارجمن ــر از پیشکس ــه 1401/4/18 از 3 نف در مورخ
ســاکن شهرســتان بیرجنــد در منــزل عیــادت و دیــدار نمــوده و بــا اهــداء گل و 
شــیرینی و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان دلجویــی و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

2-رئیــس کانــون بــه همــراه مدیریــت محتــرم ســاتای اســتان و نماینــده مرکــز 
ــواده  ــا 7 خان ــه 1401/4/20 ب ــا در مورخ ــا )ع( نزاج ــام رض ــوزش 04 ام آم

ــال  ــته س ــوتان در گذش ــدر پیشکس گرانق
ــن  ــوده، ضم ــدار نم ــزل دی 1401 در من
عــرض تســلیت و دلجویــی از ایــن عزیزان، 
هدایایــی نیــز بــه رســم یــاد بــود تقدیــم 

ــد. حضورشــان گردی

کانون بازنشستگان استان خوزستان )اهواز(
 

ضیافت خانوادگی پیشکسوتان
مراســم ضیافــت خانوادگــی پیشکســوتان نیروهــای مســلح شهرســتان اهــواز بــا شــرکت 230 بازنشســته بــه همــراه 
خانــواده محترمشــان )جمعــا 690 نفــر( و بــا حضــور مســئولین ادارات بازنشســتگی ، رؤســای کانونهای بازنشســتگی 
ــه 1401/4/21 در  ــتان در مورخ ــاتای اس ــط س ــتان توس ــئولین شهرس ــی از مس ــتان و جمع ــلح اس ــای مس نیروه
محــل تــاالر مهــر ارتــش برگــزار گردیــد. در ابتــدا مدیــر کل محتــرم ســازمان تأمیــن اجتماعــی ن.م ضمــن عــرض 
ــی بازنشســتگان پرداخــت و در  ــه هــای رفاهــی و خدمات ــه تشــریح برنام ــن، در ســخنانی ب ــه مدعوی خیرمقــدم ب
ــی از  ــه جمع ــد و ب ــرا گردی ــازی اج ــای مج ــژه فض ــدارهای وی ــز و هش ــش طن ــی ، نمای ــابقات فرهنگ ــه، مس ادام

برنــدگان مســابقات فرهنگــی جوایــزی اهــداء شــد و هدایایــی نیــز بــه سرپرســتان خانــواده اعطــاء گردیــد.

کانون بازنشستگان استان زنجان )زنجان(

فعالیتهای کانون
1-رئیــس کانــون بــه همــراه مدیــرکل محتــرم ســاتای اســتان و مســئول امــور رفاهــی در مورخــه 1401/4/5 بــا 
4 نفــر از پیشکســوتان تحــت پوشــش در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن قدردانــی و بررســی وضعیــت معیشــتی و 
خدمــات ارائــه شــده بــه ایــن عزیــزان، هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و شــیرینی و همچنیــن تصویــب 

و پرداخــت 2 فقــره وام 30 میلیونــی بــرای آنــان 
ــه زندگینامــه شــهید واالمقــام  ــوط ب ــد( مرب ــم ســینمایی )ســروها ایســتاده میمیرن 2-در مورخــه 1401/4/6 فیل
امیــر ســرتیپ خلبــان ســلیمانی متولــد اســتان زنجــان بــا حضــور همرزمــان شــهید، مســئولین شهرســتان زنجــان 
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کانون بازنشستگان استان زنجان )ابهر(

دیدار با پیشکسوتان
ــرم  ــرکل محت ــراه مدی ــه هم ــر ب ــتان ابه ــتگان شهرس ــون بازنشس ــس کان رئی
ســاتای اســتان زنجــان در مورخــه 1401/5/3 بــا 2 نفــر از پیشکســوتان تحــت 
ــی  ــی و بررس ــن دلجوی ــوده، ضم ــدار نم ــزل دی ــر در من ــاکن ابه ــش س پوش
ــه و شــیرینی از  ــر ، کارت هدی ــوح تقدی ــداء ل ــا اه ــوان شــده، ب مشــکالت عن

ــد. ــه عمــل آوردن ــی ب ــزان تجلیــل و قدردان ــن عزی ای

ــواده معظــم شــهدا و  ــدار، شــهردار، معــاون سیاســی اســتاندار، فرماندهــان نظامــی و انتظامــی اســتان، خان )فرمان
جانبــازان و جمعــی از پیشکســوتان ارجمنــد بــا همــکاری و پیگیــری امیــر ســرتیپ خلبــان جانبــاز یــداهلل واعظــی 
ــه نمایــش گذاشــته شــد کــه مــورد اســتقبال و تشــویق حاضریــن در ســالن نمایــش  در ســینما روشــا زنجــان ب

قــرار گرفــت. 
3- کانــون زنجــان بــا مســاعدت فرماندهــی محتــرم تیــپ 216 زرهــی و همــکاری مســئول قــرارگاه تابــان اقــدام 
ــن بازنشســتگان عضــو  ــان بی ــزار توم ــی 25 ه ــرار کیلوی ــد از ق ــرغ منجم ــدار 300 کیلوم ــع مق ــه و توزی ــه تهی ب

نموده انــد.

کانون بازنشستگان استان کردستان )سنندج(

اهم فعالیتهای کانون در خرداد و نیمه اول تیر ماه 1401
1-رئیــس کانــون اســتان باتفــاق امیــر ســرتیپ دوم فراهانــی عضــو هیــأت اعزامــی ســتاد کل ن.م جهــت بازدیــد از 
یگانهــای مســتقر در اســتان کردســتان و ســرهنگ عبــدی مدیــر کل ســاتای اســتان در مورخــه 1401/3/18 بــا 3 
نفــر از پیشکســوتان معــزز در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن دلجویــی و احوالپرســی از ایــن عزیــزان، هدایایــی شــامل 

لــوح تقدیــر ، کارت هدیــه و کارت خریــد فروشــگاه اتــکا تقدیــم حضورشــان گردیــد.
2- دیــدار مســئولین کانــون بــا 4 نفــر از بازنشســتگان تحــت پوشــش در شــهرهای ســنندج، قــروه و ســقز و تجلیــل 

و قدردانــی از آنــان بــا اعطــاء لــوح تقدیــر، کادو و کارت هدیــه 
ــتاد کل ن.م از  ــانی س ــروی انس ــت نی ــده معاون ــد کنن ــپ بازدی ــی عضــو اکی ــرتیپ دوم فراهان ــر س ــد امی 3-بازدی

ــه 1401/3/17 ــتان در مورخ ــتگان اس ــون بازنشس کان
4- شــرکت رئیــس کانــون در جلســات تعییــن وضعیــت معســرین در دفتــر ســاتای اســتان و تصمیم گیــری بــرای 9 

نفــر از معســرین بــا پرداخــت ماهیانــه 3 میلیــون تــا 10 میلیــون ریــال کمــک هزینــه معیشــتی بصــورت بالعوض
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5- تهیــه و توزیــع مقــدار 5/1 تــن مــرغ منجمــد بــا قیمــت تنظیــم 
ــان عضــو  ــن متقاضی ــکا اســتان بی ــق فروشــگاههای ات ــازار از طری ب

کانــون
6- تعامــل و هماهنگــی بــا بانکهــای عامــل ســپه، تجــارت، آینــده و 
ــا 80  ــهیالت 20 ت ــت تس ــت پرداخ ــران جه ــر ای ــنه مه قرض الحس

میلیونــی بــه 16 نفــر از پیشکســوتان متقاضــی وام

کانون بازنشستگان استان سمنان )سمنان(

فعالیتهای انجام شده کانون
1-بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه والیــت و امامــت ، برنامــه پیــاده 
روی خانوادگــی بازنشســتگان نیروهــای مســلح شهرســتان ســمنان 
بــه همــراه بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش و بهزیســتی و بــا 
هماهنگــی ســازمان ورزش و جوانــان اســتان در تاریــخ 1401/4/25 
ــه  ــا اجــرای برنام ــارک کوهســتان( ســمنان ب در جــاده ســالمت )پ
ــی از  ــه جمع ــه ب ــد و در خاتم ــزار گردی ــوع برگ ــاد و متن ــای ش ه

ــد. ــی اعطــاء گردی ــد قرعــه هدایای ــه قی شــرکت کننــدگان ب
2-بــه مناســبت فرارســیدن عیــد ســعید غدیــر خــم، رئیــس 
ــر کل محتــرم ســاتای اســتان و همراهــان و  ــه اتفــاق مدی ــون ب کان
ــا 2 نفــر  نماینــده اســتان در مجمــع کانــون در تاریــخ 1401/4/2 ب
از پیشکســوتان ســادات در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن احوالپرســی 
ــم  ــود تقدی ــاد ب ــم ی ــه رس ــی ب ــاد، هدایای ــک اعی ــرض تبری و ع

ــد. ــان گردی حضورش
ــرتیپ  ــر س ــت امی ــالگرد درگذش ــن س ــت اولی ــم نکوداش 3- مراس
ــا  ــام آجــا در شهرســتان مهدیشــهر ب ــان و 21 شــهید واالمق جوادی
حضورامیــر دریــادار حبیــب اهلل ســیاری معاونــت محتــرم هماهنــگ 

ــرارگاه  ــده ق ــرم فرمان ــر سرلشــکر حســین حســنی ســعدی جانشــین محت ــا، امی ــس ســتاد کل آج ــده و رئی کنن
مرکــزی خاتــم االنبیــاء، امیــر ســرتیپ حیــدری معــاون هماهنــگ کننــده و هیئــت معــارف جنــگ و رئیــس ســابق 
کانــون آجــا، امیــر ضرغــام ایرانمهــر قائــم مقــام محتــرم کانــون آجــا، مســئولین کشــوری و لشــکری اســتان، خانواده 
محتــرم شــهدا و جمــع کثیــری از بازنشســتگان و خانــواده آن مرحــوم در حســینیه المهــدی مهدیشــهر ســمنان 
برگــزار و از خانــواده شــهدای ارتــش در مهدیشــهر و خانــواده مرحــوم امیــر جوادیــان بــا اهــداء لــوح تقدیــر تجلیــل 

و قدرانــی گردیــد.
ــا  ــار ب ــتان گرمس ــتگان شهرس ــون بازنشس ــئولین کان ــم، مس ــعید غدیرخ ــد س ــیدن عی ــرا رس ــبت ف ــه مناس 4-ب
هماهنگــی ســاتا و ســابای اســتان در مورخــه 1401/5/1 بــا 2 نفــر از پیشکســوتان تحــت پوشــش در منــزل دیــدار 
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نمــوده، ضمــن احوالپرســی و عــرض تبریــک اعیــاد، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.

کانون بازنشستگان استان سمنان )شاهرود(

دیدار و مالقات با پیشکسوتان
بــه مناســبت گرامیداشــت عیــد ســعید غدیرخــم، مســئولین کانــون 
بازنشســتگان شهرســتان شــاهرود بــه همــراه رئیــس ســازمان 
ــا 5 نفــر از پیشکســوتان ارجمنــد  تأمیــن اجتماعــی ن.م شــاهرود ب
ــرض  ــی و ع ــن دلجوی ــوده، ضم ــدار نم ــزل دی ــون در من ــو کان عض
تبریــک اعیــاد قربــان و غدیــر، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم 

ــد. ــان گردی حضورش

کانون بازنشستگان استان فارس )شیراز(

اهم فعالیتهای کانون
ــم خدیجــه ارشــادی همســر مرحــوم  ــا خان ــون ب ــان کان ــر از کارکن ــراه ســه نف ــه هم ــون شــیراز ب ــس کان 1-رئی
ســرهنگ محمــد کریــم بردبــار کــه بــا تــالش و پشــتکار چندیــن ســاله موفــق بــه تحریــر دو جلــد قــرآن بــا خــط 
نســخ نی ریــزی گردیــده انــد در منــزل دیــدار نمــوده و بــا اعطــاء هدایایــی از ایشــان تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل 

آوردنــد.
2-جلســه ای در مورخــه 1401/4/14 بــا حضــور ســردار عزیــزی نماینــده مــردم شــیراز در مجلس شــورای اســالمی 
و مســئولین سرپرســتی بانک هــای اســتان فــارس )ســپه، تجــارت، ملــی ، کشــاورزی، صنعــت و معــدن، رســالت، 
ایرانیــان و پاســارگارد( و بــا شــرکت رؤســای کانونهــای بازنشســتگان آجــا، وداجــا، ناجــا و ســپاه اســتان فــارس در 
ســالن اجتماعــات آمــوزش و پــرورش برگــزار و در خصــوص مســاعدت در تخصیــص وامهــای کــم بهــره، وام مســکن، 
وام جهیزیــه و وام قــرض الحســنه بــه بازنشســتگان نیروهــای مســلح اســتان فــارس گفتگــو و تبــادل نظــر گردیــد.

ــا  ــی ب ــا رایزن ــون فــارس ب ــه منظــور ارتقــاء روحیــه و ایجــاد نشــاط و شــادابی بازنشســتگان ، مســئولین کان 3- ب
ســیرک بیــن المللــی ایــران – پرتقــال بــا حضــور هنرمنــدان بیــن المللــی از کشــورهای پرتقــال، برزیــل، آرژانتیــن، 

تانزانیــا، آفریقــای جنوبــی و نیجریــه 
ــی  ــاد و مفرح ــای ش ــه ه ــه برنام ک
را اجــرا مــی نماینــد، موفــق بــه 
دریافــت تعــداد متنابهــی بلیــط نیــم 
ــت  ــاء تح ــتفاده اعض ــت اس ــا جه به

پوشــش نمــوده اســت. 

کانون بازنشستگان استان قزوین )قزوین(
 

دیدار
مســئولین کانــون بازنشســتگان شهرســتان قزویــن باتفــاق رئیــس رکــن یکــم تیــپ 116 زرهــی و رئیــس قــرارگاه 
انصــار در مورخــه 1401/5/2 بــا 4 نفــر از پیشکســوتان گرانقــدر تحــت پوشــش در منــزل دیــدار نمــوده، ضمــن 

احوالپرســی و تجلیــل و قدردانــی از ایــن عزیــزان ، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان قم )قم( 

بازدید
1-امیــر ســرتیپ 2 ضرغــام ایرانمهــر قائــم مقــام محتــرم کانــون بازنشســتگان آجــا باتفــاق ریاســت بازرســی کانــون 
در مورخــه 1401/4/22 از کانــون بازنشســتگان اســتان قــم بازدیــد نمــوده و رهنمودهــای الزم را جهــت پیشــبرد 

اهــداف کانــون در راســتای خدمــات رســانی بــه پیشکســوتان گرانقــدر ارائــه فرمودنــد.
2- بــه مناســبت بزرگداشــت دهــه والیــت و امامــت ، کانــون بازنشســتگان اســتان قم بــا هماهنگی مدیــر کل محترم 
ســاتای اســتان در مورخــه 1401/4/21 اقــدام بــه برگــزاری مراســم ضیافــت بــا دعــوت از 90 نفــر از بازنشســتگان 
و خانــواده هــای محترمشــان نمــود کــه ضمــن عــرض تبریــک اعیــاد قربــان و غدیــر و پذیرایــی از ایــن عزیــزان 

، از زحمــات آنــان 
خدمــت  دوران  در 
ــی  ــل و قدردان تجلی

ــد. گردی

کانون بازنشستگان استان کرمانشاه )کرمانشاه( 

اقدامات انجام شده کانون
1- عیــادت و سرکشــی از ســرهنگ بازنشســته جلیــل صادقــی بیمــار بســتری در منــزل در مورخــه 1401/4/1 و 
دلجویــی و پیگیــری رونــد درمــان مشــارالیه، همچنیــن عیــادت و دلجویــی و پیگیــری اســناد هزینــه درمانــی 2 

نفــر از اعضــای وابســته تحــت پوشــش بســتری در بیمارســتان 520 منطقــه ای کرمانشــاه 
2- تقدیر و تجلیل از جمعی از پیشکسوتان ارجمند تحت پوشش در محل کانون 

ــزل و  ــران تحــت پوشــش در مورخــه 1401/4/14 در من ــه بگی ــی از مســتمری بگیران و وظیف ــا جمع ــدار ب 3-دی
اعطــاء لــوح تقدیــر ، کارت هدیــه و شــیرینی بــه ایــن عزیــزان

4- عیــادت و دیــدار بــا 10 نفــر از مســتمری بگیران و پیشکســوتان ســالمند و بیمــار در منــزل و تجلیــل و دلجویــی 
از آنــان با اهــداء هدایــا در مورخــه 1401/4/17

ــتان  ــئولین اس ــوت از مس ــا دع ــه ب ــان و روز عرف ــعید قرب ــد س ــبت عی ــه مناس ــت ب ــم ضیاف ــزاری مراس 5- برگ
)فرمانــدار جدیــد کرمانشــاه، مدیــر کل ســاتا و ســابا اســتان، معاونــت دســتگاه قضایــی و معاونــت بانــک مســکن 
اســتان و شــهردار منطقــه 2 و 40 نفــر از بازنشســتگان بــه همــراه خانــواده محترمشــان جمعــً بــه تعــداد 150 نفــر 

ــه بازنشســتگان مدعــو ــه صــرف ناهــار و اهــداء کارت هدیــه ب در مورخــه 1401/4/18 در تــاالر گالیــول ب
6- برگــزاری مراســم ضیافــت شــام بــه مناســبت فرارســیدن عیــد غدیــر خــم بــا حضــور 39 نفــر از بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران بــه همــراه خانــواده در مورخــه 1401/4/28 در ســالن غذاخــوری ونــوس شهرســتان کرمانشــاه و 
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کانون بازنشستگان استان کرمان )کرمان(
 

برگزاری مسابقه فرهنگی و ضیافت
ــان  ــون بازنشســتگان اســتان کرم ــان، کان ــد ســعید قرب ــا عی ــارن ب ــت و مق ــت و امام ــه والی ــه مناســبت ده 1-ب
اقــدام بــه برگــزاری یکــدوره مســابقه فرهنگــی در فضــای مجــازی نمــود و بــه 15 نفــر از برنــدگان بازنشســته و 

ــد. ــاء گردی ــی اعط ــه هدایای ــد قرع ــه قی ــتمری بگیر ب مس
ــن  ــازمان تأمی ــط س ــکوهی توس ــا ش ــت ب ــم ضیاف ــم، مراس ــر خ ــعید غدی ــد س ــت عی ــبت بزرگداش ــه مناس 2- ب
اجتماعــی ن.م اســتان کرمــان بــا دعــوت از 60 پیشکســوت ارجمنــد عضــو کانــون بــه همــراه همســران محتــرم 
ــاغ مــوزه وزیــری شهرســتان کرمــان برگــزار و از زحمــات  جمعــً )120نفــر( در مورخــه 1401/4/25 در محــل ب

ــد. ــه عمــل آوردن ــی ب بازنشســتگان تجلیــل و قدردان

عــرض خیرمقــدم و تبریــک اعیــاد توســط رئیــس کانــون و اعطــاء هدایــا بــه 8 نفــر از مدعویــن و اهــداء 30 بســته 
فرهنگــی بــه فرزنــدان پیشکســوتان و مســتمری بگیران و اهــداء کارت هدیــه بــه کلیــه بازنشســتگان مدعــو

7- دیــدار بــا 10 نفر از بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران تحــت پوشــش 
مورخــه  در  منــزل  در  اســتان 
1401/4/21 و تجلیــل و قدردانــی از 

ــا ــاء هدای ــا اعط ــزان ب ــن عزی ای

کانون بازنشستگان استان گلستان )گرگان( 

اهم اقدامات کانون در تیرماه 1401
ــن  ــی از ای ــل و قدردان ــزل و تجلی ــون در من ــتمری بگیران عضــو کان ــوتان و مس ــر از پیشکس ــا 25 نف ــدار ب 1- دی

ــر و کارت هدیــه  ــوح تقدی ــا اعطــاء ل ــزان ب عزی
2-پیــرو اوامــر امیــر ریاســت محتــرم کانــون آجــا مبنــی بــر تقدیــر و تشــکر از زحمــات فرماندهــی محتــرم پدافنــد 
در خصــوص همــکاری و خریــد اقــالم مربــوط بــه ســوئیتهای مهمانســرا، رئیــس کانــون اســتان و هیئــت همــراه در 
مورخــه 1401/4/7 در پایــگاه پدافنــد هوایــی شــهر آبــاد حضــور یافتــه و بــا اهــداء هدایایــی از زحمــات و همــکاری 
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کانون بازنشستگان استان گلستان )گنبدکاووس(

دیدار و سرکشی
ــون بازنشســتگان شهرســتان گنبــد کاووس در خــرداد  مســئولین کان
ــواده ارجمنــد پیشکســوت، مســتمری بگیر  ــا 10 خان مــاه ســالجاری ب
ــدکاووس،  ــهرهای گنب ــاکن در ش ــش س ــت پوش ــر تح ــه بگی و وظیف
ــوده،  ــدار نم ــزل دی ــت در من ــان و مینودش ــه، رامی ــهر، کالل آزادش
ــال  ــان و ارس ــای آن ــتماع مشــکالت و کمبوده ــی و اس ــن دلجوی ضم
گزارشــات بــه ســاتای اســتان، بــا اعطــاء هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر 

ــد. ــی گردی ــزان تجلیــل و قدردان ــن عزی ــه از ای و هدی

کانون بازنشستگان استان گیالن 

اهم فعالیتهای کانون
ــوردی  ــم کوهن ــا )ع(، تی ــام رض ــرت ام ــعادت حض ــا س ــالد ب ــت می ــت و بزرگداش ــه کرام ــبت ده ــه مناس 1- ب
ــه ارتفــاع 3235 متــری( صعــود  ــه بغــر )ب ــه قل ــون شهرســتان تالــش در مورخــه 1401/3/27 ب پیشکســوتان کان
ــای  ــواده ه ــاق خان ــده باتف ــاد ش ــم ی ــن تی ــد، همچنی ــب نمودن ــور نص ــه مذک ــون را در قل ــالکارد کان ــوده و پ نم
ــه ســوباتان در  ــه مســیر دریاچــه نئــور اردبیــل ب محترمشــان در مورخــه 1401/4/3 در غالــب اردوی یــک روزه ب
باغــداگل اعــزام و مــورد پذیرایــی قــرار گرفتنــد کــه ایــن امــر موجــب ارتقــاء روحیــه پیشکســوتان عزیــز و خانــواده 

ــد. هــای گرامیشــان گردی
ــه  ــتان در مورخ ــتگی ن.م اس ــرم اداره بازنشس ــت محت ــاق مدیری ــه اتف ــالن ب ــتگان گی ــون بازنشس ــس کان 2- رئی
1401/4/5 ضمــن بازدیــد از کانــون تالــش بــا فرمانــدار محتــرم شهرســتان تالــش جنــاب آقــای عاشــوری دیــدار 
و در خصــوص خدمــت رســانی مطلوبتــر بــه بازنشســتگان و همــکاری و تعامــل افزونتــر بــا کانــون تالــش گفتگــو و 
تبــادل نظــر نمودنــد و در خاتمــه بــا 2 نفــر پیشکســوت جانبــاز و آزاده گرانقــدر هشــت ســال دفــاع مقــدس نزاجــا 

دیــدار و بــا اعطــاء لــوح تقدیــر و کارت هدیــه از ایــن عزیــزان تجلیــل و قدردانــی بعمــل آوردنــد.
3- بازدیــد از چگونگــی پیشــرفت پــروژه ســاختمان و مهمانســرای کانــون شهرســتان رودســر توســط امــام جمعــه 
محتــرم رودســر حــاج آقــا روحانــی باتفــاق مســئولین کانــون گیــالن و جمعــی از بازنشســتگان معــزز در مورخــه 
1401/4/1 کــه در ایــن خصــوص از پشــتیبانی و حمایــت هــای امــام جمعــه محتــرم در پیشــبرد اهــداف کانــون و 

جامعــه پیشکســوتان آجــا قدردانــی مــی گــردد.
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صمیمانــه ایشــان قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.
3- بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه امامــت و والیــت، مراســم جشــن بــزرگ غدیــر ویــژه بازنشســتگان نیروهــای 
ــه  ــای محترمشــان در مورخ ــواده ه ــراه خان ــه هم ــر از پیشکســوتان ب ــا حضــور 46 نف ــتان گلســتان ب مســلح اس
ــات و  ــار، از زحم ــی ناه ــن پذیرای ــه ضم ــد ک ــزار گردی ــز برگ ــتان بندرگ ــپیناس شهرس ــاالر اس 1401/4/22 در ت

ــد. ــل آم ــه عم ــی ب ــل و قدردان ــزان تجلی ــن عزی ــای ای ایثارگری ه
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کانون بازنشستگان استان گیالن )الهیجان(

فعالیتهای کانون در تیرماه 1401
ــون  ــر خــم، مســئولین کان ــد غدی ــه مناســبت گرامیداشــت عی 1-ب
بازنشســتگان شهرســتان الهیجــان بــا 8 نفــر از پیشکســوتان ارجمند 
ــن  ــوده، ضم ــدار نم ــزل دی ــان در من ــاکن الهیج ــون س ــو کان عض
ــی  ــاء هدایای ــا اعط ــعید، ب ــاد س ــک اعی ــرض تبری ــی و ع احوالپرس
شــامل لــوح تقدیــر، کارت هدیــه و شــیرینی از ایــن عزیــزان تجلیــل 

و قدردانــی بــه عمــل آوردنــد.

4- فرماندهــی آمــادگاه پشــتیبانی منطقــه شــمال نداجــا در منجیــل باتفــاق ریاســت بازرســی آمــادگاه یادشــده در 
مورخــه 1401/4/7 از کانــون بازنشســتگان اســتان گیــالن در رشــت دیــدار و در خصــوص همــکاری فــی مابیــن 
ــار، منجیــل و لوشــان  ــه پیشکســوتان ارجمنــد بویــژه پیشکســوتان شــهرهای رودب و خدمــت رســانی مطلوبتــر ب

گفتگــو نمودنــد.
5-دیــدار بــا نماینــده محتــرم شهرســتان رشــت در مجلــس شــورای اســالمی جنــاب آقــای دکتــر کوچکــی نــژاد در 
مورخــه 1401/4/15 در دفتــر مدیریــت ســاتای اســتان در خصــوص رســیدگی بــه مشــکالت حقوقــی و معیشــتی 
بازنشســتگان و یــادگاران 8 ســال دفــاع مقــدس و پیگیــری مشــکالت یــاد شــده در کمیســیونها و صحــن علنــی 

مجلس
6-دعــوت از 62 نفــر از پیشکســوتان آجــا عضــو تیــم ملــوان بنــدر انزلــی و بــا حضــور مســئولین کانونهــای رشــت 
و بندرانزلــی ، مدیریــت محتــرم ســاتای گیــالن، مســئولین شهرســتان بندرانزلــی )دادســتان، رئیــس آمــوزش و 
پــرورش، جانشــین منطقــه چهــارم دریایــی و نــاوگان شــمال و مدیریت بیمــه کوثر اســتان(در مورخــه 1401/4/30 
ــی از ورزشــکاران پیشکســوت و  ــاس متیــن ســنگاچین و تجلیــل و قدردان در محــل مجتمــع خدمــات رفاهــی ی

مســئولین و مربیــان تیــم ملــوان بــا اعطــاء هدایــا
ــک روزه  ــر خــم مراســم اردوی ی ــان و غدی ــاد ســعید قرب ــه مناســبت بزرگداشــت اعی 7- ب
ــا دعــوت از 400 نفــر  ــی و تالــش ب و تجلیــل از پیشکســوتان ســادات کانونهــای بنــدر انزل
ــرم ســاتای اســتان و  ــت محت ــا حضــور مدیری ــای محترمشــان و ب ــواده ه بازنشســته و خان
رؤســای کانونهــای رشــت، بندرانزلــی و تالــش در تاریخهــای 22 و 23 /1401/4در مجتمــع 
ــن مراســم ضمــن  ــد. در ای ــزار گردی ــی برگ ــن ســنگاچین انزل ــاس متی فرهنگــی رفاهــی ی
اجــرای برنامــه هــای متنــوع شــاد و مســابقات فرهنگــی و هنــری و پذیرایــی از میهمانــان، 
بــه 20 نفــر از مدعویــن و 24 نفــر از برنــدگان مســابقات فرهنگــی هدایایــی اهــداء گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان لرستان )خرم آباد(

اهم فعالیتهای کانون
1- فرماندهــی محتــرم تیــپ 184 مســتقل جنــاب ســرهنگ کامــران صادقــی کیــا بــا همــکاری کانون بازنشســتگان 
خــرم آبــاد اقــدام بــه برگــزاری مراســم ضیافــت انــس و الفــت بــا حضــور 420 نفــر از خانــواده هــای گرانقــدر شــهدا 
)بازنشســته و شــاغل( در تاریــخ 1401/4/7 در محــل مجتمــع شایســتگان کانــون نمــوده اســت. در ایــن مراســم 
ــم حضورشــان  ــود تقدی ــاد ب ــه رســم ی ــی ب ــزان، هدایای ــن عزی ــل از ای ــر و تجلی ــدم و تقدی ضمــن عــرض خیرمق

گردیــد.
ــا اســلحه کــه بمناســبت گرامیداشــت روز ارتــش  ــدازی ب 2- وظیفــه بگیــر اســماعیل براتیــان در مســابقات تیران

ــرکت  ــود ش ــده ب ــزار گردی برگ
نمــوده و مقــام اول ایــن دوره 
از مســابقات را کســب نمــوده 

ــت.  اس

کانون بازنشستگان استان مازندران )ساری(

فعالیتهای انجام شده کانون
ــا شــرکت جمــع کثیــری از بازنشســتگان دوران  1-برگــزاری جشــن گرامیداشــت ســالروز آزادســازی خرمشــهر ب

دفــاع مقــدس و رزمنــدگان عملیــات بیــت المقــدس در تاریــخ 
1401/3/3

ــار بســتری در  ــر پیشکســوت بیم ــادت از 3 نف ــدار و عی 2- دی
منــزل در مورخــه 1401/3/5 و دلجویــی و تجلیــل از ایــن 

ــزان  عزی
3- در تاریــخ 1401/3/9 دیــدار بــا آقــای دکتــر منصــور علــی 
زارعــی نماینــده مــردم شهرســتان ســاری و میانــدرود در 
مجلــس شــورای اســالمی و گفتگــو در خصــوص الیحــه دائمــی 
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2-همایــش پیــاده روی خانوادگــی پیشکســوتان نیروهــای مســلح در مورخــه 1401/4/26 بــا حضــور رئیــس کانــون 
اســتان گیــالن، مدیریــت ســاتای اســتان و هیئــت هــای همــراه، مســئولین محتــرم کشــوری و انتظامــی شهرســتان 
ــد و در خاتمــه مراســم  ــزار گردی ــام الهیجــان برگ ــزار شــهدای گمن الهیجــان در محــل دور اســتخر در جــوار م

هدایایــی بــه قیــد قرعــه توســط ســازمان بازنشســتگی ن.م بــه نفــرات شــرکت کننــده اعطــاء گردیــد.
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کانون بازنشستگان استان هرمزگان )بندرعباس(

مراسم ضیافت خانوادگی
ــی  ــت خانوادگ ــم ضیاف ــم، مراس ــت عیدغدیرخ ــبت گرامیداش ــه مناس ب
بازنشســتگان نیروهــای مســلح شهرســتان بندرعبــاس بــا حضــور 50 نفــر 
از پیشکســوتان آجــا بــه همراه خانــواده )جمعــً 200 نفر( و پیشکســوتان 
ــون  ــا همــکاری کان ســایر نیروهــا توســط ســاتای اســتان هرمــزگان و ب
ــهید  ــگاه ش ــه 1401/4/23 در باش ــاس در مورخ ــتگان بندرعب بازنشس
چمــران منطقــه یکــم نداجــا برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم مدیــر کل 
ــه مدعویــن و تبریــک اعیــاد،  محتــرم ســاتا ضمــن عــرض خیرمقــدم ب
ــد و مراســم  ــواع خدمــات ســاتا و ســابا ســخنرانی نمودن در خصــوص ان
ــان  ــی از میهمان ــری و نمایشــی و پذیرای ــای هن ــه ه ــزاری برنام ــا برگ ب

خاتمــه یافــت.

کانون بازنشستگان استان یزد )یزد(

دیدارها
ــاع  ــار و نشــر ارزشــهای دف ــه همــراه مســئولین اداره حفــظ آث ــزد ب ــون بازنشســتگان شهرســتان ی 1-رئیــس کان
مقــدس اســتان در مورخــه 1401/4/4 بــا 4 نفــر از پیشکســوتان و جانبــازان دفــاع مقــدس عضــو کانــون در منــزل 
دیــدار نمــوده، ضمــن تجلیــل و رســیدگی بــه مشــکالت مطروحــه، هدایایــی بــه رســم یــاد بــود تقدیــم حضورشــان 

گردیــد.
ــه  ــون ب ــر خــم، رئیــس کان ــد غدی ــه مناســبت گرامیداشــت عی 2-ب
ــهای  ــر ارزش ــار و نش ــظ آث ــازمان حف ــش در س ــده ارت ــراه نماین هم
ــت  ــوت تح ــادات پیشکس ــوار س ــا 4 خان ــتان ب ــدس اس ــاع مق دف
ــاد و  ــک اعی ــرض تبری ــن ع ــوده، ضم ــدار نم ــزل دی ــش در من پوش
تجلیــل و قدردانــی از ایــن عزیــزان، هدایایــی شــامل لــوح تقدیــر و 

ــد. ــاء گردی ــان اعط ــه آن ــه ب کارت هدی

شــدن همسانســازی حقــوق، وضعیــت معیشــت اعضــاء بــه علــت تــورم سرســام آور، بیــکاری فرزنــدان بازنشســتگان 
و ....

4-بــه مناســبت بزرگداشــت اعیــاد قربــان و غدیــر خــم، کانــون بازنشســتگان شهرســتان بابــل بــا هماهنگــی کانــون 
اســتان و همــکاری اداره بازنشســتگی ن.م اســتان مازنــدران اقــدام بــه برگــزاری مراســم ضیافــت شــام بــا حضــور 
50 نفــر از پیشکســوتان عضــو بــه همــراه خانــواده محتــرم )مجموعــً 100 نفــر( در مورخــه 1401/4/25 در تــاالر 
پذیرایــی نوشــادیان بابــل نمــود کــه ضمــن اجــرای برنامــه هــای شــاد و مســابقات علمــی  فرهنگــی، هدایایــی نیــز 

بــه برنــدگان مســابقات اهــداء گردیــد.



ــار را  ــد، ۲ قاشــق غذاخــوری رب ان ــا آب و کمــی نمــک پختی ــرغ را ب ــس از اینکــه تکه هــای م ــرغ: پ ــار و م رب ان
ــا  ــد و روی مرغ ه ــت بدهی ــی تف ــرده کم ــران دم ک ــوری زعف ــق چای خ ــک قاش ــده و ی ــاز سرخ ش ــوان پی ــف لی ــا نص ب
بریزیــد. ســپس اجــازه دهیــد تکه هــای مــرغ طعــم دار شــده بــه مــدت ۲ تــا ۳ دقیقــه روی حــرارت بماننــد تــا آمــاده 

خــوردن شــوند.

مایونــز و جوجــه کبــاب: اضافــه کــردن یــک قاشــق غذاخــوری ســس مایونــز بــه مــواد جوجه کبــاب می توانــد هــم 
طعــم جوجــه را دلپذیرتــر کنــد و هــم بافــت آن را نرم تــر، بنابرایــن اگــر تصمیــم بــه پخــت ایــن غــذا داریــد، کمــی 

ســس مایونــز قبــل از پخــت تکه هــای گوشــت بــه آن اضافــه کنیــد

ــه  ــار ب ــن ب ــد. ای ــه می کنن ــی، کمــی نمــک اضاف ــه آب در حــال جــوش ماکارون ــا ب ــی: خیلی ه ــو و ماکارون آب لیم
ــی  ــی اضافــه کنیــد و هنــگام ســرو ماکارون ــه آب ماکارون ــازه را ب جــای ایــن کار یــک قاشــق غذاخــوری آب لیمــوی ت
هــم کمــی آویشــن یــا پــودر ریحــان خشــک روی آن بریزیــد. بــه ایــن ترتیــب هــم حجــم ســدیم دریافتــی را کاهــش 
ــبزی های  ــم س ــراد طع ــتر اف ــواًل بیش ــرد. معم ــد ک ــه خواهی ــی تجرب ــدی را در ماکارون ــم جدی ــم طع ــد و ه می دهی
بخارپــز را دوســت ندارنــد امــا می توانیــد بــا افــزودن کمــی روغــن کنجــد و ســرکه بالزامیــک بــه ســبزی های بخارپــز، 

طعمــی مطلــوب بــه آن هــا بدهیــد.

ــا  ــره را ب ــوری ک ــق غذاخ ــپس ۲ قاش ــد. س ــم بزنی ــوب ه ــام را خ ــرغ خ ــرغ: ۲ تخم م ــه ای و تخم م ــر خام پنی
ــد.  ــم بگذاری ــرارت مالی ــوط را روی ح ــن مخل ــد و ای ــوط کنی ــی نمــک مخل ــه ای و کم ــر خام ــارم فنجــان پنی یک چه
ــا  ــواد ب ــام م ــس از هــم زدن تم ــد و پ ــه کنی ــان اضاف ــه ظرفت ــا را ب ــاًل آب شــدند، تخم مرغ ه ــره کام ــر و ک ــی پنی وقت
ــت  ــک امل ــه ی ــدود ۵ دقیق ــد از ح ــد. بع ــا ببندی ــل تخم مرغ ه ــن کام ــردن و پخت ــف ک ــا پ ــرف را ت ــر، دِر ظ یکدیگ
ــمزه ترین  ــت، خوش ــن امل ــه ای ــن ب ــودر آویش ــی پ ــزودن کم ــت. اف ــد داش ــم خواهی ــر و طع ــوش عط ــاده خ فوق الع

ــرد. ــد ک ــم خواه ــرای شــما فراه ــان را ب ــه عمرت صبحان

ــا تمــام  آب ســیب و کتلــت: اگــر می خواهیــد طعــم کتلــت شــما ب
ــده شــده،  ــاز رن ــه جــای پی ــاوت باشــد، ب ــا متف ــام دنی ــای تم کتلت ه
از آب ســیب غلیــظ در تهیــه مــواد اولیــه آن کمــک بگیریــد. افــزودن 
کمــی نــان خشــک خردشــده بــه مــواد اولیــه کتلــت می توانــد شــلی 

حاصــل از افــزودن آب ســیب را نیــز برطــرف کنــد.

برنــج شــامی: اگــر مقــداری از برنــج مهمانــی شــب گذشــته تان باقــی 
مانــده اســت، اصــاًل نگــران نباشــید. شــما می توانیــد یــک لیــوان برنــج 
ــده  ــا کمــی گوشــت چرخ کــرده و پیــاز رن پختــه را خــوب بکوبیــد و ب
ــبزی های  ــه و س ــزودن ادوی ــس از اف ــد و پ ــوط کنی ــده آن را مخل ش

معطــر، یــک شــامی بســیار خوشــمزه ســر میــز غذایتــان بگذاریــد
شایستگان
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نکات کاربردی آشپزی برای خانم های با سلیقه

دانســتن ترفندهــا و نــکات آشــپزی بــرای هــر کســی بســیار می توانــد 
مفیــد باشــد ترفندهــا و نــکات کاربــردی آشــپزی مــی توانــد کمــک 

بزرگــی بــرای خوشــمزه شــدن غذاهــا باشــد



طرز تهیه حلوا مجلسی

ــی  ــوص پذیرای ــای مخص ــیرینی ه ــدم از ش ــوای آرد گن حل
ــه در  ــود ک ــی ش ــوب م ــزاداری محس ــای ع ــم ه در مراس
مناســبت هــای مذهبــی نیــز بــه صــورت نــذری پختــه مــی 

شــود، 

مواد الزم حلوا مجلسی

۱ پیمانه                آرد گندم
1/2 پیمانه          شیر خشک قنادی

1/2 پیمانه          گالب
1/2 پیمانه           آب ولرم

۲ قاشق غذاخوری           زعفران دم کرده
1/2 قاشق چایخوری        پودر هل

۱ پیمانه                       شکر
۱ پیمانه                        روغن جامد یا حیوانی

مرحله اول
ــرم  ــمزهابتدا آب ول ــی و خوش ــوای مجلس ــه حل ــرای تهی  ب
را بــه همــراه شــکر، پــودر هــل، گالب و زعفــران دم کــرده 
داخــل یــک ظــرف مناســب بــا هــم ترکیــب مــی کنیــم تــا 
ــرم حــل شــود، ســپس  ــه طــور کامــل درون آب ول شــکر ب

شــربت را کنــار مــی گذاریــم.

مرحله دوم
ــربت را روی  ــت ش ــازی نیس ــه نی ــید ک ــته باش ــه داش توج
ــرم  ــا آب ول ــواد را ب ــه م ــن ک ــم و همی ــرار دهی ــرارت ق ح
ترکیــب کنیــم کــه شــکر حــل شــود، کافــی اســت. در ادامــه 
آرد را درون یــک تابــه مناســب مــی ریزیــم و روی حــرارت 

ــم. ــرار مــی دهی ــم ق مالی

شایستگان
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مرحله سوم
حــاال آرد را بــه آرامــی تفــت مــی دهیــم تــا کمــی تغییــر 
رنــگ دهــد و خامــی اش بــه طــور کامــل گرفتــه شــود. 
در ادامــه روغــن را بــه آرد اضافــه مــی کنیــم و بــه خوبــی 
ــده و  ــت ش ــال یکدس ــا کام ــم ت ــی دهی ــت م ــم تف ــا ه ب

بــوی خــوش آرد بلنــد شــود.

مرحله چهارم
توجــه داشــته باشــید کــه زمــان تفــت دادن آرد روی رنگ 
ــت  ــاد تف ــر آرد را زی ــی اگ ــذارد. یعن ــی گ ــر م ــوا تاثی حل
دهیــم کــه رنگــش قهــوه ای شــود، در پایــان رنــگ حلوای 
مــا تیــره تــر خواهــد شــد. در ادامــه شــیر خشــک را بــه 

تابــه اضافــه مــی کنیــم.

مرحله پنجم
ــه ، ترکیــب آرد، روغــن  ــه، حــدود ۵ دقیق ــن مرحل در ای
ــا  ــپس ب ــم، س ــی دهی ــت م ــم تف ــا ه ــک را ب و شیرخش
مالقــه کــم کــم از شــربت بــه تابــه اضافــه مــی کنیــم و 
مخلــوط مــی کنیــم تــا ترکیــب آرد و شــیر خشــک کامــال 

یکدســت شــده و گلولــه نشــود.

مرحله ششم
ــه اضافــه کردیــم،  ــه تاب پــس از اینکــه تمــام شــربت را ب
بایــد بــه آرامــی مــواد را مخلــوط کنیــم تــا حلــوا از دیواره 
هــای تابــه جــدا شــود و در وســط تابــه جمــع شــود. حــاال 
بــه صــورت گهــواره ای حلــوا را درون تابــه حرکــت مــی 

دهیــم تــا منســجم شــود.

مرحله هفتم
ــد،  ــت ش ــجم و یکدس ــال منس ــوا کام ــه حل ــس از اینک پ
آنــرا از روی حــرارت کنــار مــی گذاریــم. در ادامــه حلــوا 
ــا پشــت  ــم و ب ــی ریزی ــان م ــورد نظرم را درون ظــرف م
قاشــق صــاف مــی کنیــم، ســپس بــه ســلیقه خــود حلــوا 

را تزییــن کــرده و ســرو مــی کنیــم.
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مواد الزم برای 1 شیشه خیارشور

۵۰۰ گرم        خیار ریز
۳ لیوان           آب

نمک ۳ قاشق غذاخوری 
۱۰۰ گرم     شوید، مرزه و ترخون

۳ حبه      سیر
۲ عدد     فلفل سبز

۴ عدد     نخود
1/2 پیمانه   سرکه سفید یا قرمز

طرز تهیه خیار شور بازاری

مرحله اول
بــرای تهیــه خیــار شــور تــرد و خوشــمزه ابتــدا آب را بــه 
همــراه ســرکه و نمــک داخــل یــک قابلمــه مناســب مــی 
ــی  ــرار م ــاد ق ــرارت زی ــه را روی ح ــپس قابلم ــم، س ریزی
دهیــم. حــاال هــر چنــد لحظــه یــک بــار مــواد را هــم مــی 

زنیــم تــا نمــک بــه طــور کامــل درون آب حــل شــود.
مرحله دوم

ــه  ــه نقطــه جــوش رســید و نمــک ب ــس از اینکــه آب ب پ
ــار  ــرارت کن ــه را از روی ح ــد، قابلم ــل ش ــل ح ــور کام ط
مــی گذاریــم و اجــازه مــی دهیــم خنــک شــود. در ادامــه 
ــرای تهیــه خیارشــور انتخــاب کــرده ایــم را  ظرفــی کــه ب
بــه خوبــی مــی شــوییم، ســپس بــا دســتمال خشــک مــی 

کنیــم.
مرحله سوم

نکتــه ای کــه بایــد در مــورد ظــرف نگهــداری خیــار شــور 
بــه آن توجــه شــود ایــن اســت کــه بایــد از ظرفی اســتفاده 
کنیــم کــه هــوا بــه هیــچ وجــه نتوانــد وارد آن شــود. اگــر 
ــد ظرفــی باشــد  از ظــرف پالســتیکی اســتفاده کنیــم، بای

کــه دیــواره هــای ضخیمــی داشــته باشــد.
مرحله چهارم

ــیار  ــوارخ بس ــک س ــی ی ــا حت ــتیکی م ــرف پالس ــر ظ اگ
ریــز هــم داشــته باشــد، باعــث مــی شــود کــه خیــار شــور 
کپــک بزنــد. مــا در ایــن آمــوزش از ظــرف شیشــه ای بــا 
ــور  ــه ط ــد ب ــه بای ــم. البت ــرده ای ــتفاده ک ــزی اس درب فل
کامــل مطمئــن شــویم درب شیشــه ســالم باشــد و هوایــی 

ــود. از آن رد نش

مرحله پنجم
در ایــن مرحلــه نیمــی از شــوید، ترخــون و مــرزه را در کــف ظــرف 
قــرار مــی دهیــم، ســپس نخودهــا را اضافــه مــی کنیــم، بــه هیــچ 
وجــه نخــود را حــذف نکنیــد، زیــرا نخــود در طــول زمــان از خــود 
گازی متســاعد مــی کنــد کــه باعــث تــرد تــر شــدن خیــار شــور 

هــا مــی شــود.
مرحله ششم

در ادامــه یــک عــدد ســیر و فلفــل ســبز اضافــه مــی کنیــم، ســپس 
ــورد  ــد در م ــه بای ــه ای ک ــم. نکت ــواد مــی چینی ــا را روی م خیاره
خیــار مــّد نظــر داشــته باشــیم ایــن اســت کــه حتمــا بایــد از خیــار 
ــار  ــرا خی ــم، زی ــتفاده کنی ــور اس ــار ش ــه خی ــرای تهی ــه ای ب بوت

درختــی بــرای تهیــه خیارشــور مناســب نمــی باشــد.
مرحله هفتم

پــس از اینکــه خیارهــا را درون ظــرف چیدیــم، باقیمانــده شــوید، 
مــرزه و ترخــون را بــه همــراه ســیر و فلفــل ســبز باقیمانــده روی 
ــول آب نمــک و ســرکه  ــه محل ــم. در ادام ــی دهی ــرار م ــا ق خیاره
ــه طــور کامــل خنــک شــده اســت روی مــواد مــی  را کــه حــاال ب

ریزیــم.
مرحله هشتم

ــر از  ــت باالت ــد انکش ــک بن ــد ی ــرکه بای ــک و س ــول آب نم محل
ســطح مــواد داخــل ظــرف باشــد. در ادامــه درب ظــرف را محکــم 
مــی بندیــم، ســپس ظــرف را بــه مــدت یــک هفتــه تــا ده روز در 
محیــط آشــپزخانه قــرار مــی دهیــم تــا خیــار شــور آمــاده شــود.

نکات طرز تهیه خیار شور بازاری

خیار مناسب خیارشور
بــرای خیــار شــور بایــد از خیارهــای بوتــه ای اســتفاده شــود کــه 
ــتند.  ــی هس ــای درخت ــه خیاره ــبت ب ــری نس ــرم ت ــت ن دارای باف
خیارهــای درختــی بــه خوبــی آب نمــک و ســرکه را جــذب نمــی 
کننــد، بــه همیــن دلیــل مــدت طوالنــی تــری بایــد در آب نمــک 

ــا آمــاده شــوند. بماننــد ت

سرکه را حذف کنیم؟
ــد،  ــار شــور حــذف نکنی ــواد خی ــه مــی شــود ســرکه را از م توصی
زیــرا ســرکه عــالوه بــر اینکــه باعــث بهتــر شــدن طعــم خیــار شــور 
مــی شــود، باعــث مــی شــود کــه خیــار شــور نــرم تــر شــود. البتــه 
ــرد  ــور ت ــار ش ــه خی ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــدن ب ــرم ش ــن ن ای

نباشــد.

زمان نگهداری خیار شور
خیــار شــور را پــس از اینکــه درون ظــرف ریخیتیــم، مــی توانیــم 
تــا مــدت یــک ســال در جــای تاریــک و خنــک نگهــداری کنیــم. 
البتــه توجــه داشــته باشــید هــر زمــان درب ظــرف خیــار شــور را 
بــاز کنیــم بایــد آنــرا بــه یخچــال منتقــل کنیــم تــا کپــک نزنــد.

طرز تهیه 
خیار شور 

بازاری
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مواد الزم شیرینی پای سیب

۳ عدد        تخم مرغ
۲۰ گرم            عسل
شکر ۱۲۰ گرم  

۶۰ گرم            روغن مایع
آرد ۱۳۰ گرم   

گالب ۱ قاشق غذاخوری   
وانیل 1/4 قاشق چایخوری 

بکینگ پودر 1/2 قاشق مرباخوری 
به مقدار کافی              سیب

به مقدار کافی         پودر هل و پودر دارچین

مرحله اول
 در ابتــدای کار ســیب را مــی شــوییم، ســپس پوســت آن را 
جــدا مــی کنیــم و بــه صــورت حلقــه ای بــرش مــی زنیــم. 
در ادامــه پــودر دارچیــن و ۱ قاشــق غذاخــوری از شــکر را 

درون یــک کاســه مناســب مــی ریزیــم.
 مرحله دوم

در ایــن مرحلــه مخلــوط پــودر دارچیــن و شــکر را هــم مــی 
ــم و درون  ــی زنی ــرش م ــیب را ب ــط س ــپس وس ــم، س زنی
مخلــوط پــودر دارچیــن قــرار مــی دهیــم. در ادامــه ســیب 
را مــی غلطانیــم تــا پــودر دارچیــن و شــکر ســطح ســیب را 

کامــال پوشــش بدهــد.
مرحله سوم

حــاال ســفیده تخــم مــرغ را از زرده تخــم مــرغ جــدا مــی 
ــم. در  ــی ریزی ــه م ــه جداگان ــپس درون ۲ کاس ــم، س کنی
ادامــه ســفیده تخــم مــرغ را بــا دور تنــد همــزن برقــی هــم 
ــه  ــده شــکر را ب ــد، ســپس باقیمان ــا کــف کن ــم ت مــی زنی

تدریــج اضافــه مــی کنیــم.

مرحله چهارم
ــه هــم زدن ســفیده تخــم مــرغ ادامــه مــی  ــه ب ــن مرحل در ای
ــی کــه  ــری شــود، ســپس در صورت ــف کــرده و اب ــا پ ــم ت دهی
ــر مــی گردانیــم از کاســه نریــزد. در ادامــه ســفیده  کاســه را ب

ــا آب نشــود. ــرار مــی دهیــم ت تخــم مــرغ درون یخچــال ق
مرحله پنجم

حــاال عســل را بــه زرده تخــم مــرغ اضافــه مــی کنیــم، ســپس 
بــا دور تنــد همــزن برقــی هــم مــی زنیــم تــا مــواد ترکیــب و 
ــل،  ــراه وانی ــه هم ــع را ب ــن مای ــه روغ ــود. در ادام یکدســت ش
ــم و  ــی کنی ــه م ــرغ اضاف ــه زرده تخــم م ــودر هــل و گالب ب پ

مخلــوط مــی کنیــم.
مرحله ششم

در ایــن مرحلــه ســفیده تخــم مــرغ را از یخچــال خــارج مــی 
ــه ســفیده تخــم  ــوط زرده تخــم مــرغ را ب کنیــم، ســپس مخل
مــرغ اضافــه مــی کنیــم، ســپس بــا لیســک بــه صــورت دورانــی 
ــودر را درون  ــگ پ ــه آرد و بکین ــم. در ادام ــی کنی ــوط م مخل

الــک مــی ریزیــم و ۳ مرتبــه الــک مــی کنیــم.
مرحله هفتم

حــاال مخلــوط آرد و بکینــگ پــودر را طــی ۳ مرحلــه بــه مخلوط 
تخــم مــرغ اضافــه مــی کنیــم و بــا لیســک بــه صــورت دورانــی 
بــه یــک ســمت بــه آرامــی هــم مــی زنیــم تــا پــف ســفیده تخم 

مــرغ نخوابــد و بافــت مایــه کیــک یکدســت شــود.
مرحله هشتم

در ایــن مرحلــه کپســول هــای کاغــذی مخصــوص پــای ســیب 
ــق  ــپس ۲ قاش ــم، س ــی دهی ــرار م ــن ق ــب مافی را درون قال
غذاخــوری از مایــه کیــک درون کپســول هــا مــی ریزیــم و یــک 

ــرار مــی دهیــم. ــه کیــک ق حلقــه ســیب روی مای
مرحله نهم

ــا مایــه کیــک پــر مــی کنیــم. در  حــاال دو ســوم کپســول را ب
ادامــه فــر را روی حــرارت ۱۸۰ درجــه ســانتی گــراد قــرار مــی 
ــرم  ــل گ ــه طــور کام ــر ب ــم ف ــی دهی ــم، ســپس اجــازه م دهی

شــود. در ادامــه قالــب را طبقــه وســط فــر قــرار مــی دهیــم.
مرحله دهم

ــدت  ــه م ــیب ب ــای س ــم پ ــی دهی ــازه م ــه اج ــن مرحل در ای
ــی و  ــا بپــزد و روی آن هــا طالی ــد ت ــر بمان ۳۰ دقیقــه درون ف
ــک  ــان ی ــن زم ــه پــس از گذشــت ای خوشــرنگ شــود. در ادام
خــالل دنــدان یــا ســیخ چوبــی در مرکــز کیــک فــرو مــی بریــم.

مرحله یازدهم
در نهایــت خــالل دنــدان را خــارج مــی کنیــم و در صورتــی کــه 
مایــه کیــک بــه آن نچســبیده بــود کیــک کامــال پختــه اســت. 
در ادامــه پــای ســیب هــا را از فــر خــارج مــی کنیــم و پــس از 
خنــک شــدن آن هــا را درون ظــرف مــورد نظرمــان قــرار مــی 

 . هیم د
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جدول نشریه شماره 205               ستوانسوم بازنشسته عزیز اهلل چوپانی

افقی:

در   1347 نــگارش  داســتانی   -1
مجموعــه هفــت داســتان هوشــنگ 
ــد 1316  ــنده متول ــیری نویس گلش
اصفهــان 2-طایفــه ای از کــردان 
عقیــده  کــردن  پنهــان  در  کــه 
خــود کوشــش میکننــد- یکدســته 
ســرباز مأخــوذ از روســی 3- ســنگ 
 – وردان  و  زگیــل   – انداختــن 
ــمه  ــران 4- چش ــزاری کار ای خبرگ
ــرون  ــر ســنگی بی ــه از زی ــی ک و آب
آیــد – محــل احــرام بســتن – 
نداکننــده و نیــز بــه معنــی باشــگاه 
و انجمــن هــم آمــده 5- گازی بــی 
ــوا  ــم ه ــه چهارپنج ــو ک ــگ و ب رن
ــته ای از  ــد – دس ــکیل بده را تش
ــد  ــدن لطیفــی دارن حشــرات کــه ب
ــدر  ــرادر پ ــاختمان 6- ب – روکار س
– تیــم فوتبالــی در یونــان – لبــاس 
زنانــه – اشــاره بــه دور 7- کســیکه 
گفتــار بیهــوده گویــد و خودســتائی 
کنــد – جوانمــردی و بزرگــواری – 
ــد  ــل نوازن ــه باده ــادی ک ــازی ب س

مأخــوذ از ترکــی 8- اثــر تحقیقــی از ســتواندوم بازنشســته آجــا، علــی جبــاری فــرد کــه در تــالش شــماره 127 بــه چــاپ رســیده 9- اشــاره 
شــده بــه نوشــته ای یــا چیــزی – بیابــان خشــک و بــی آب – برکــه و اســتخر 10- واحــد قــرص – فــوری و آنــی – لبــاس پزشــکان جــراح 
کــه هنــگام عمــل بــه تــن کننــد – رود آرام 11- خزنــده گزنــده! – منظومــه ای از میــر محمــد اســماعیل ابجــدی شــاعر ملقــب بــه بهــار 
1116 – 1192 قمــری – عــدل و انصــاف 12- چربــی گوســفند – مشــهور و نــام آور – از ســنگهای ســاختمانی 13- در اصطــالح فیزیــک 
حرکــت متوالــی کــه بــه آن فرکانــس گوینــد – نادانــی – پایــان جنــگ 14-نــژاد ایرانــی – نوعــی تــه کفــش تعمیــر شــده 15- کتابــی از 

ــیده  ــاپ رس ــه چ ــالش 127 ب ــیدن در ت ــر بخش ــه تحــت هن ــکین ک ــک لوس ــر فردری دکت

عمودی:

1- از رهبــران فرقــه ضالــه بهائیــت 2- جنــگ دیــده و بــا تجربــه – در مثــل گوینــد سرســبز را بــر بادمیدهــد! 3- بیمــاری قنــد خــون – 
نوعــی پــودر لباسشــوئی در قدیــم بــود – در اصطــالح فیزیــک عمــل جــذب 
را گوینــد 4- دســتهای عــرب – محــل خــروج دود اتومبیــل – مــرغ ســعادت 
5- دو مصــرع از یــک شــعر – دســته کشــتیهای نیــروی دریائــی – نظــر و 
نــگاه 6- از دل بــر درد برآیــد – پایــان زندگــی – بخــاک ســپردن – واحــد 
پــول ژاپــن 7- زن شــوهر مــرده – ســِرگرو بــی مــو – کاله شــاهان 8- اثــری 
ــل  ــچ داخ ــری 9- بارپی ــلمان مص ــس مس ــتان نوی ــوظ داس ــب محف از نجی
لولــه تفنــگ – محلــی در مکــه مکرمــه – حرکــت بشــیوه کــرم 10- حــرف 
تعجــب – فارســی زبــان - از ســنگهای گرانبهــا – ســاز چوپــان! 11- پــدر در 
گویــش ترکــی – رشــته هــای باریــک کــه در ظریــف دوزیهــای دســتی بــکار 
میــرود – نشــانه  الهــی 12 –از صفــات عالــی – در حــال دویــدن – تمــام و 
کامــل کننــده 13- روان شــدن آب یــا مایــع دیگــر – از وســائل کار فالگیــران 
– خشــونت و پرخــاش کــردن 14- نســبت کار مفیــد یکدســتگاه بــه مقــدار 
انــرزی کــه در آن بــکار میــرود و بــازده آن – آنچــه موجــب آرامــش میشــود 
15- رمانــی نــگارش 1331 احســان طبــری متفکــر و نظریــه پــرداز و 

نویســنده بــا نــام مســتعار »طباطبــا« 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
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9
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11
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13
14
15
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
و خ ی ر ا ت ر د ی ر د ن ل ق 1
ج ا ت م ی ن ا م ه و ل ر غ ط 2
ی و ا ن ی ت ر و ه ی ل ب 3
ه ا م ن ا ب د و د ح ن غ ا 4
ا ن ب ا ب و ا و ا و ل 5
ل ت ا ک ا ق ا ت و ا د 6
د و ر د ح و ر ج م ر س ا ی 7
ی ن ا ه ن ص ا ن ی د ل ا ر و ن 8
ن د و ک ه ر س ا ن م ا ج ش 9
ف ش ه ج ه ک ل ق ا ع ا 10
ر ک ن و ت و ر ف ن و ه 11
ی ف ص ح ا ب ت ت س ا ن ا ج 12
و س ا ر ر د ن ا ر ی ج ه 13
م ا ر م ه ز و ر ن ا د ا ب ا 14
د و م ح م ن ی د ل ا ج ا ت ن 15
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