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نوروز باستانی
همه ساله ، بهار ، آرام و دل انگیز از راه می رسد و سبز شدن 
و روئیدن و ش��کوفائی را که از الطاف خداوندی است برای 
جهانیان به ارمغان می آورد. ایرانیان نیز با برگزاری جشن 
بهار با طبیعت زیبا همراه و همنوا می شوند و شکر ایزد یکتا 

را به جای می آورند.
عید ن��وروز ب��دون تردید یکی از کهن ترین جش��ن های 
ایران زمین اس��ت که از دوران باس��تان به یادگار مانده است. 
ب��ا نگاه��ی به تاریخ می ت��وان ادعا کرد که ایرانیان و س��ایر 
 اق��وام آریائی ، همواره جش��ن ن��وروز را با ش��کوه فراوان 

برگزار می کرده اند.
معنای نوروز در لغت نامه دهخدا چنین آمده است: روز اول 
فروردین که رسیدن آفتاب به برج حمل است و ابتدای بهار است 
و این را نوروز کوچک و نوروز عامه گویند و نیز روز ششم 

فروردین ماه را نوروز بزرگ و نوروز خاصه گویند.
خدای تعالی در این روز عالم را آفرید و هر هفت کوکب در 
اوج بودند. در این روز حکم شد که به سیر و دور در آیند و 
آدم علیه السالم را نیز در این روز خلق کرد پس بنابراین این 

روز را نوروز گویند.

 خجسته میالد 
 حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن

 مبارک باد.

همکاران محترم  بازنشسته
 فرارسیدن نوروز باستانی

 و حلول سال نو را که سرآغاز 
بهار طبیعت و بهار روح و جان 
 است به شما همکاران بازنشسته
  و خانواده محترمتان تبریک 
و تهنیت عرض می نماییم. 

و امیدواریم آغاز سال نو، سرآغاز 
روزهای نو، زیبا، با نشاط و 

سرشار از سعادت و خوشبختی 
برای همه ما باشد.

کانون بازنشستگان  »هما«ان شاءا...
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نوروز، يعنی روزی نو در تاريخ بش�ر و حالتی نو در زندگی انسانها، 
يعنی روزی كه شما با عمل خودتان، با حادثه ا يی كه اتفاق می افتد، 

آن را نو می كنيد.

ياد ايّام
 11 فروردین) بیس��ت جم��ادی الثّان��ی( - والدت حضرت 

فاطمه زهرا)س( و روز زن
12 فروردین- روز جمهوری اسالمی ایران) تعطیل(

13 فروردین- روز طبیعت ) تعطیل(
 21 فروردی��ن ) اول م��اه رج��ب(- والدت حض��رت 

امام محمد باقر)ع(
 23 فروردی��ن ) دوم رج��ب(- ش��هادت حض��رت 

امام علی النقی الهادی )ع(
حض��رت  والدت  رج��ب(-  )ده��م  فروردی��ن   30 

امام محمد تقی)ع( جواالئمه
2اردیبهشت ) سیزده رجب(- والدت حضرت امام علی )ع(

4 اردیبهشت ) پانزده رجب(- والدت حضرت زینب )س(
12 اردیبهش��ت – شهادت اس��تاد مطهری ، روز معلم ، روز 

جهانی کارو کارگر
حض��رت ش��هادت  رج��ب(-   25  ( اردیبهش��ت   14 

 امام موسی کاظم)ع(
16 اردیبهشت) 26 رجب(- مبعث حضرت رسول اکرم )ص(

 21اردیبهشت ) سوم شعبان(- والدت حضرت امام خمینی) ره( 
و روز پاسدار

 22اردیبهشت ) چهارم شعبان( – والدت حضرت ابوالفضل)ع( 
و روز جانباز

 23 اردیبهش��ت ) پنج��م ش��عبان(- والدت حض��رت 
امام زین العابدین)ع(

 29اردیبهشت ) یازده شعبان(- والدت حضرت علی اکبر)ع(
 و روز جوان

 2 خ��رداد ) پان��زده ش��عبان(- والدت حضرت قائ��م ) عج( 
و روز جهانی مستضعفان

14خرداد- رحلت حضرت امام خمینی ) ره( ) تعطیل(
15 خرداد- قیام خونین 15 خرداد ) تعطیل(

18 خرداد ) اول رمضان(- شروع ماه مبارک رمضان
27 خرداد ) دهم رمضان(- وفات حضرت خدیجه )س(

 حقوق بازنشسته ها
 از حساب »ج«صندوق پس انداز

جامعه بازنشستگان »هما« در طول 30 سال اشتغال ، مطابق 
نظامنامه صندوق پس انداز همه ساله يک سوم از سود حساب 
»ب« خود را به حساب »ج« واريز نموده تا مسئولين صندوق 
از اين محل بر اساس ماده17 نظامنامه ، » طبق ضوابطی كه به 
تصويب هيئت مديره هواپيمايی جمهوری اسالمی می رسد ، 

برای مشاركت در امور رفاهی مستخدمين مصرف نمايند.
بازنشس�تگان »هما« موجودی حس�اب » الف و ب « خود را 
به همراه سود متعلقه ، هنگام تسويه حساب بازنشستگی ، 
دريافت نموده ، و از اندوخته حساب » ج « در صندوق ، انتظار 
خدمات رفاهی دارند . بديهی اس�ت همانند ش�اغلين فعلی 
در زمان اش�تغال ، از تسهيالت صندوق ، با ضريب منطقی از 
موجودی خود به عنوان وام استفاده نموده اند . صندوق پس 
انداز پيوسته به ميزان اعتبار موجودی هر عضو وامی در اختيار 

آن ها قرار داده است .
پرداخت وام از محل حس�اب » ج « كه برای مصارف ديگری 
تعريف ش�ده ، عالوه بر تسهيالتی كه نسبت موجودی افراد 
پرداخ�ت می گردد . آن هم به مي�زان 150/000/000 ريال برای 
شاغلين و 20/000/000 ريال برای بازنشسته ها ، ضمن اينکه با 
هدف های صندوق مطابقت ندارد ، تبعيضی آشکار بين شاغلين 
اداره كننده  صندوق و بازنشستگان كوتاه دست از آن است .در 
حالی كه بيش از 10/000 نفر بازنشسته به مدت 30 سال و حدود 
3000 نفر شاغل به مدت ميانگين حدود 20 سال در ايجاد اين 
اندوخته سهم داش�ته اند ، با اين احتساب نسبت مشاركت 
بازنشستگان بيشتر از 82% و نسبت مشاركت شاغلين كمتر 
از 18% از اين حساب است . با توجه به اين نسبت ها ، هيئت 
مديره هواپيمايی جمهوری اسالمی ايران  چنين تبعيضی را 
چگونه توجيه می نمايد ؟ بازرس صندوق متوجه اين موضوع 
هس�ت ؟ آيا بايد بازرسی كل كش�ور يا ديوان عدالت به اين 

موضوع ورود نمايد ؟
از كانون بازنشس�تگان »هما » د رخواست می نمايم ، در اين 
خصوص از هيئت مديره محترم هواپيمايی جمهوری اسالمی 

سوال كند و موضوع را پيگيری نمايد.  
حسين احمدی- بازنشسته »هما«

 پیشاپیش فرارسیدن 
اعیاد ماه های رجب و شعبان را تبریک می گوییم.
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حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی 
در مراسم بزرگداشت پنجاه و پنجمین 
س��الروز تاسیس ش��رکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه از 
سال 2003 با شروع مذاکرات هسته ای 
از اهداف ما برداش��تن حص��ر به روی 
صنعت هوایی کش��ور ما ب��ود تصریح 
کرد:در آغاز س��ال 2005 آمریکا اعالم 
ک��رد که موانع دادن قطعات و امکانات 
فنی برای هواپیمای ایرانی را برداشتند 
اما این شرایط بعد از مدتی تغییر کرد. 
همچنین در این دوره از مذاکرات یکی 
از اهداف ما از روز اول مساله تعمیرات 
و سرویس��های فنی صنعت هواپیمایی 
ای��ران بود که رفع ش��د و در برجام به 
ط��ور کلی موانع ب��رای خرید هواپیما 

برداشته شد.
رئی��س دول��ت یازدهم خاطر نش��ان 
کرد:خوش��حالم در اولین سفر اروپایی 

ام بعد از برجام توافق کلی برای خرید 
هواپیماه��ای نو برای م��ردم ما فراهم 

شد.
روحانی با بیان این که خوب است همه 
ما با اخالق منصفانه سخن بگوییم اظهار 
کرد:رسانه ای نوشته بود برجام را به ثمر 
رساندند تا هواپیمای نو برای پولدارها 
جهت سفر به اروپا بخرند. در حالی که 
آنهایی ک��ه به عمره ، عتبات عالیات و 
مشهد می روند نیز از هواپیما استفاده 
می کنند. همچنین اساتید دانشگاه، و 
آنهایی که میخواهند بیماران خود را به 
بیمارستان شهر و کشور دیگر برسانند 

نیازمند هواپیما هستند.
به گزارش ایسنا رئیس جمهور با اشاره 
به اینک��ه صنعت هوایی همان اس��ت 
که از دیرب��از در قرآن با عنوان مرکب 
گوشمان به آن آشنا شده است، گفت: 
در ق��رآن مرکب به عنوان وس��یله ی 

راحتی و وس��یله ی جم��ال و زینت و 
فخر معرفی شده است و مسلمان باید 
به قرآنش متکی باش��د. پس به آنهایی 
که این ح��رف ه��ا را میزنند میگویم 
حداقل قرآن بخوانن��د و با هواپیما در 

نیفتند.
رئی��س جمهور ادام��ه داد:تا کی مردم 
 ای��ران توس��ط ایرالینهای��ی ک��ه در 
دهه ه��ای اخیر اط��راف ما بخصوص 
حض��ور ف��ارس  خلی��ج   جن��وب 

 پی��دا کرده اند تحقیر ش��وند و تا کی 
مردم ما ب��ه دنبال آژانس��های هوایی 
باشند تا با ایرالینهای بیگانه به منطقه 
و جهان پرواز کنن��د. بلکه مردم ایران 
بای��د در هواپیمایی ک��ه اینجا تعمیر 
ش��ده و به لحاظ فنی چک میش��ود و 
 غذایش در ایران تهیه میشود و خلبان 
با تجربه ی ایرانی و مهماندار مهربان و 

با اخالق ایرانی دارد سفر کنند.

اسفند ( سخنان رئیس جمهور در مراسم سالگرد تاسیس »هما« )5 
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روحانی با اش��اره ب��ه اهمیت موضوع 
س��المت و اخالق در صنع��ت هوایی 
ای��ران گف��ت: وقتی س��وار هواپیمای 
 ایرانی میش��ویم باید احساس کنیم در

 امن ترین پرواز هستیم و وقتی خلبان با 
ما حرف میزند و مهماندار از ما پذیرایی 
میکند باید احساس کنیم اخالق ایرانی 
ظهور یافته است.رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه یک بخش بازس��ازی صنعت 
هوایی ، نوسازی ناوگانهای هوایی است 
و موارد دیگری نی��ز وجود دارد گفت: 
برای همه ما افتخار اس��ت که صنعت 
هوایی موجب اقتدار کش��ور باش��د و 
م��ا ژئوپلتیک ای��ران را در یک بخش 
احیا کردیم و ب��ار دیگر ایران از لحاظ 
 صنعت هوایی جهان ش��رق و غرب را

 متصل می سازد.
روحانی همچنین به بیان خاطرهای در 
رابطه با آخرین س��فر هوایی خود قبل 
از انتخاب��ات 24 خ��رداد 92 پرداخت 
و گف��ت:در آن س��فر برج مش��هد به 
نمایندگی از طرف تمام برجهای ایران 
با من صحبت کرد و گفت که پیروزی 
ش��ما را در انتخابات تبریک میگویم و 
من تعجب کردم چون هنوز انتخابات 
نشده بود اما بعد از برگزاری انتخابات و 
اعالم نتایج متوجه شدم گویا آنهایی که 
در برج هستند خیلی چیزها را آن باال 

میبینند که ما این پایین نمی بینیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه ما به همه 
کس��انی که در کش��ور و مل��ت بزرگ 
ایران خدم��ت میکنند افتخار میکنیم 
گفت: ما کش��وری نیس��تیم که فقط 
هواپیما بخریم و من در س��فری که به 
پاریس داشتم به رئیس شرکت ایرباس 
گفتم ما بخش��ی از ایرباس را خواهیم 
 ساخت و او پذیرفت که بخشی از بال و

بدنه ی هواپیمای ایرباس توسط ایران 
تولید ش��ود.روحانی با تاکید بر اینکه 
برای پیش��رفت و رونق اقتصاد نیازمند 
ن��اوگان هوای��ی ت��ازه نفس هس��تیم 
افزود:یک و نیم برابر صندلی موجود را 
به حول و ق��وه الهی در صنعت هوایی 

فراهم خواهیم ک��رد.وی با بیان اینکه 
ش��رق امروز اقتصاد نوظه��ور و غرب 
اقتصاد دیروز است، تصریح کرد: ایران 
اس��ت که اقتص��اد دیروز و ف��ردا را با 
صنع��ت هوایی و با فضای خود متصل 
خواه��د کرد.رئیس دولت تدبیر و امید 
ب��ا بیان اینکه 5 اس��فند نه فقط برای 
هما، بلکه برای ملت ایران روز مبارکی 
است خاطرنشان کرد:خدا به ما سعادت 
داده که همواره به اسالممان ببالیم و به 

ایرانمان بنازیم.
روحانی با بیان اینکه امروز همه تصمیم 
گرفته ای��م ایرانمان را خان��ه تکانی و 
نوس��ازی کنیم گفت: ن��اوگان هوایی 
کشور را بازسازی خواهیم کرد و به آن 
دوستانی که کم لطفی میکنند میگویم 
توجه این دولت به جان و آبروی مردم 

و امید مردم و ملت ایران است.
وی با اش��اره به این که مردم در سال 
92 امید را آفریدند و بار دیگر در جمعه 
همین هفت��ه امی��د را خواهند آفرید 
اظهار کرد:ما ایران��ی مقتدر و توانمند 
میخواهیم بیش از آنچه که در سالهای 
گذشته شاهد بودیم و در سالهای آینده 

باید گواه آن باشیم.
وی با تاکید بر اینکه قدرت ایران تنها 
به نفت و منابع فیزیکی نیس��ت، بلکه 
به همت مردم ای��ران و علم و دانش و 
توانمندی مل��ت آگاه و بزرگ و فهم و 
درک اس��تعداد ایرانیان اس��ت تصریح 
کرد: به گونهای با مردم سخن بگوییم 
ک��ه به فه��م و عظم��ت و درک مردم 
توهین نکنیم.روحانی با بیان اینکه مردم 
دست استعمار را از کشور قطع کردند 
و در 22 بهم��ن به مملکت اس��تقالل 
دادن��د و از کشورش��ان صیانت کردند 
گفت : این مردم ب��ه خوبی کاندیداها 
را میشناس��ند و با درک و فهمش��ان 
بهترینه��ا را بر میگزیدنن��د، بنابراین 
نمیخواهد ب��ا جمالتی به دنبال بزرگ 
کردن استعمار گران پیر قدیمی از کار 
افتاده باشیم و آنها را بزرگ کنیم و ملت 
 ای��ران را کوچک کنیم ک��ه این کاری

 اشتباه است.رئیس دولت تدبیر و امید 
با بیان اینکه از توانمندیهای ملت ایران 
جلوگاه جایگاه ژئوپلتیک این کش��ور 
اس��ت گفت:ایران از دیر باز وسیله ی 
اتصال جهان ش��رق و غرب بوده است 
و قبل از آنکه جاده ابریشم باشد جاده 
اتص��ال ایران بزرگ ب��رای جهانیان به 
عنوان نقطه تعادل در منطقه و جهان 
مطرح بوده که هم��ه این ها به خاطر 
 جای��گاه جغرافیایی و تاریخ��ی ایران

 بوده است.
رئی��س دول��ت یازدهم خاطر نش��ان 
کرد:ای��ران نه تنها مس��یر رفت و آمد 
شرق و غرب را فراهم کرده است بلکه 
فرهنگ��ی ب��زرگ را اول به غرب و بعد 
به شرق برای همه انسانهای فرهیخته 
جهان ارزانی داشته است. چون هر جا 
اس��الم از طریق ایران رفته اس��ت آن 
اس��الم واقعی و معتدل و امت وس��ط 
بوده اس��ت.روحانی افزود: اسالمی که 
از البالی اشعارموالنا و حافظ و سعدی 
و فردوسی بیرون میآید را نمی توان با 
عده ای افراط��ی و آدم کش که امروز 
جهان را به خطر انداخته اند مقایس��ه 
کرد.وی خاطر نشان کرد:ایران نه تنها 
نزدیکتری��ن راه هوایی غرب به ش��رق 
اس��ت و نه تنها تهران میتواند بهترین 
هاب هوایی برای سفر منطقه ای باشد 
بلکه باید بهترین وسیله ی نقل و انتقال 
فرهنگ ، تمدن ، سیاس��ت و استقالل 

برای ملتهای جهان بوده و باشد.
وی با اش��اره به اینکه ق��درت ایران به 
این است که نقش خود را در اتصال به 
جهان بازیابد اظهار کرد:هم در جاده و 
ریل و هم در صنعت هوایی باید به این 

مهم بپردازیم
روحانی با بیان اینکه هما باید به جایگاه 
گذش��ته و حت��ی برت��ر از آن برگردد 
تصری��ح کرد:دی��دن هواپیمایی با آرم 
هما و ایران ایر در فرودگاههای جهان 
باعث افتخار ماست و باید به عنوان یک 
ق��درت بزرگ هوایی برای حمل و نقل 
مسافر و بار دو مرتبه حضور پیدا کند.
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الزم مي دانم نکاتي را در ش��رایط پس��ا 
تحریم به عرض شما عزیزان برسانم شاید 

که نظر جملگي اینگونه است.
همه مي دانیم دوران طوالني مدت تحریم 
و فش��ارهاي بین المللي به کشور ، یکي 
از بخش هاي اصل��ي زیان دیده صنعت 
هوانوردي و خصوصاً »هما« به عنوان یک 
شرکت هواپیمائي دولتي نوک تیز پیکان 
تحریم به سوي او بوده و بیشترین زیان 

را متحمل گشته است.
حال پس از مذاکرات س��نگین و موفق 
دولتم��ردان و برداش��ته ش��دن تحریم 
ه��ا ، صنعت��ي که بیش از 30 س��ال در 
انتظار دریافت هواپیماي »نو« ، قطعه و 
اطالعات اصالحي فني و عملیاتي پرواز 
از س��وي شرکت هاي سازنده هواپیما به 
سر برده ، با دریچه اي باز به سوي افقي 
روشن )انشااهلل( روبه روست و همه مطلع 
هستیم خصوصاً در س��فر اخیر ریاست 
محترم جمهوري و هیات همراهشان به 
ایتالیا و فرانس��ه و اعالم رسمي توافقات 
حاصل��ه ، ن��ور امی��د بیش��تري در دل 
وابس��تگان این صنعت در راستاي ادامه 
خدمات بهتر و ایمن تر به ملت س��زاوار 
ای��ران عزی��ز دمیده لیکن پ��س از آن ، 

برخوردهاي احساسي، قضاوت هاي غیر 
تخصصي ، ناشیانه و گاهاً با غرض ورزي 
خاص در سطح جامعه از همه جا شنیده 
مي ش��ود !!! اینکه هما به عنوان یکي از 
شرکت هاي رفع تحریم شده مطرح است 
جاي خوشنودي دارد و یادمان نرود ایران 
ایر نزدیک به 6 دهه حامل پرچم سه رنگ 
و پرافتخار این مرز و بوم بوده و همائیان 
س��عي نموده اند به عنوان سفیران ایران 
عزیز در حفظ و اعتالي این نام کوشیده و 
با سعي بیشتر کاستي ها را جبران نمایند. 
در تمام این مدت انتقادهاي به جاي همه 
دولتمردان - نمایندگان محترم دوره هاي 
مختلف مجلس و س��ایر هموطنان را به 
جان خریده و دم از کمبود که آخرین آن 
ظرف 5 سال اخیر عدم ارائه سوخت در 
کشورهاي اروپائي بوده ، نزده و با تالش 
مضاعف ، انرژي مثبت و حرکت در کنار 
مدیریت کالن شرکت سعي شد تمامي 
پروازها در شرایط کاماًل ایمن انجام شود.

در این راستا گاه و بیگاه هم شاهد تاخیرات 
نسبتاً طوالني و اجتناب ناپذیر بوده ایم. 
 SB   ولي علیرغم عدم وجود هواپیماي
و کمبود قطعه سالم هرگز به خود اجازه 
پ��رواز Unsafe را نداده و در راس��تاي 
ارائه پرواز Safe ب��ه عنوان هدف اصلي 
هما کوشیدیم. در زمان هاي خاص: ایام 
نوروز ، تابستان و خصوصاً انجام پروازهاي 
س��رزمین وحي ، تمامي پرسنل زحمت 
ک��ش از جان مایه گذاش��ته که پروازها 
با حداقل تاخی��ر و حداکثر ایمني انجام 
پذیرد.حال همه باید دست به دست داده 

عملیات ، مهندسي تعمیرات ، بازرگاني 
و خدمات فرودگاهي با بررس��ي دقیق و 
برنامه ریزي حساب شده نیازهاي کشور 
و »هما« را در س��الهاي آتي بررس��ي و 
راهکاره��اي واقع بینانه و اجرائي تعیین 
و با پردازش جوان��ب آن مدیریت کالن 

شرکت را یاري رسانیم.
اینکه هم��ه در جامعه تح��ت تاثیر جو 
ناخوشایند هزینه هاي گزاف !! پول نفت 
!! عدم وجود زیرساخت !! عدم نیاز جامعه 
بزرگ ایران به هواپیماي نو !!! قرار بگیریم 
و یاس وجودمان را آغشته نماید ، هما از 
ماراتن موجود و ناسالم حاضر در صنعت 
عق��ب خواهد ماند و ش��اید عده اي نیز 
زمین گیر شدن هما را طالب باشند! چه 
بسا جو موجود به دنبال القاء این روحیه 

به پیکر صنعت است !!
به یاد داشته باشیم تمام منتقدین امروز 
تا دیروز نیز انتقاد داشتند ، ولي به گونه 
اي دیگ��ر و در جه��ت تخری��ب توانائي 
 ه��اي هما ، اما امروز دای��ه مهربان تر از 

مادر شده اند.
ایران ما نیاز ب��ه بیش از تعداد مطروحه 
هواپیم��ا دارد و به امید روزي که تمامي 
مردم عزیزمان بتوانن��د از مدرن ترین و 
س��الم تری��ن هواپیماهاي موج��ود دنیا 
با پرچم خودمان به��ره برده و با خیالي 

آسوده تر سفر نمایند.
انشاهلل 

خلبان سيد اكبر ميري روشن
 مديركل ايمنی پرواز
 و استاندارد عمليات هما

دوستان و همكاران عزيزم
از ميان 

نامه های 
رسيده
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ایران  هواپیمایی  مدیرعامل شرکت 
ای��ر از احتم��ال واگ��ذاری صندوق 
بازنشستگی ایران ایر به دولت خبر داد 
و گفت: وزیر راه و شهرسازی مکاتباتی 
با ریاس��ت جمهوری برای بازگشت 
 هتل ه��ای هما به ای��ران ایر انجام 

داده است. 
فرهاد پرورش با بیان اینکه واگذاری 
صندوق بازنشستگی فوالد به دولت 
در بودجه سال 95 پیش بینی شده 
اس��ت و احتمال واگ��ذاری صندوق 
بازنشس��تگی هما هم وج��ود دارد، 
اظه��ار داش��ت: در م��ورد موضوع 
واگذاری صندوق بازنشستگی ایران 
ایر ب��ه دولت اقداماتی انجام ش��ده 
اس��ت اما هنوز ب��ه نتیج��ه نهایی 

نرسیده ایم.
وی تاکید کرد: مذاکرات ادامه دارد 
امیدواریم تا پایان سال این موضوع 
حل شود و احتمال واگذاری صندوق 
بازنشستگی تا پایان سال وجود دارد 
البته نظ��ر دولت و مجلس بس��یار 
 مهم اس��ت و مقدم��ات آن در حال 

فراهم سازی است.
پرورش با اش��اره به زی��ان صندوق 
بازنشس��تگی ای��ن ش��رکت گفت: 
زی��ان و هزین��ه این صن��دوق  20 
میلیارد تومان در ماه اس��ت و با این 

 رقم م��ی توان هر س��ال 3 فروند
 هواپیما خرید.

مدیرعام��ل ایران ایر ب��ا تاکید بر 
اینکه م��ا مخالف واگ��ذاری هتل 
ه��ای هما و ایران ای��ر تور بودیم، 
ادامه داد: 100 درصد سهام ایران 
ایر تور و هتل های هما متعلق به 
ایران ایر ب��ود و بابت واگذاری هر 
دو ش��رکت در دول��ت قبل، هیچ 
پرداختی بابت این واگذاری ها به 

ایران ایر انجام نشد .
وی گف��ت: قرار ب��ود در قبال این 

واگذاری به ایران ایر کمک شود که 
بتوانیم نوسازی ناوگان انجام دهیم 
اما هیچ پولی به ما پرداخت نش��د و 
این واگذاری ها ب��ا عنوان رد دیون 

انجام شد.
پ��رورش با بیان اینکه پیش��نهاد ما 
این اس��ت که هم هتل های هما و 
ای��ران ایر تور به ای��ران ایر برگردد، 
ادام��ه داد: بعید م��ی دانم که ایران 
ایر تور برگردد چراکه این ش��رکت 
هواپیمایی به یک ش��خص حقیقی 
فروخت��ه ش��ده اس��ت و هتل های 
هما هم به تامی��ن اجتماعی واگذار 
ش��ده اس��ت اما احتمال اینکه هتل 
های هما در داخ��ل دولت به ایران 
ایر برگردد وج��ود دارد. وی  درباره 

ای��ران ایر تور گفت: ایران ایر تور در 
ابتدا به وزارت دفاع واگذار شد اما به 
دلیل مش��کالتی و عدم پرداخت ها 
اخیرا به یک ش��خص واگذار ش��د و 
این شخص هم هزینه این شرکت را 
پرداخت کرده است بنابراین برگشت 

این شرکت سخت تر است.
به گزارش ایلنا،مدیر عامل ایران ایر با 
تاکید بر اینکه وزیر راه و شهرسازی 
مکاتباتی با ریاس��ت جمهوری برای 
برگرداندن هتل ه��ای هما به ایران 
ایر داشته است، گفت: برگشت هتل 
ه��ای هما و احیای ای��ن برند برای 
ما بس��یار مه��م اس��ت و مذاکراتی 
ه��م ب��ا ریاس��ت جمه��وری انجام 
 ش��ده اما باید فرایندهای اداری آن 

طی شود.

 سخنان مدير عامل »هما« 
در خصوص صندوق بازنشستگی و بازگشت هتلهای »هما«

نمایندگان کانونهای بازنشستگی 
سازمانها در سه ماهه پایان سال 
گذش��ته در خص��وص احقاق 
حقوق تضییع شده بازنشستگان 

طی سالهای گذشته ، دوبار در 
محل مجلس شورای اسالمی با 
نمایندگان مجلس جلسه داشته 
و یکبار هم در میدان پاس��تور 

تجمع و درخواست تجدید نظر 
در مورد پرداخت افزایش سنواتی 
سالهای گذش��ته را نمودند که 
امیدواری��م دولت محترم تدبیر 

و امید توجه الزم را نس��بت به 
احقاق حقوق بازنشس��تگان به 

عمل آورد.
كانون بازنشستگان »هما«

اعتراض کانونها به تضییع حقوق بازنشستگان



ایستادگان سرافراز هما
46

ه 
ام

برن
- خ

ما 
 ه

ان
تگ

س
ش

ازن
ن ب

نو
كا

11

ایستادگان سرافراز هما

ند.
 دا

می
را 

ت 
ودن

گ ب
بزر

م 
رس

 و 
راه

ق 
ش

، ع
ک 

وچ
و ك

ش 
 با

ق
اش

ع

  صندوق بازنشس��تگی هما با توجه به 
موارد 34 و 49 آئین نامه اس��تخدامی هما 
) قانون مصوب ش��ورای انقالب( تش��کیل 
یافته و واگذاری آن به دولت یا هر صندوق 
دیگری مس��تلزم رضایت یکایک شاغلین 
رس��می و بازنشس��تگان و پس از تصویب 
مجلس شورای اسالمی  می باشد. الزم به 
توضیح می باشد که برابر تبصره 2 ماده 34 
هما مکلف به پرداخت حقوق بازنشستگی 
بقدر کفایت بوده و می بایست مقادیر آن را 
در بودجه ساالنه خود پیش بینی نماید ، لذا 
پرداخت حقوق بازنشستگی را بحساب زیان 
صندوق بازنشستگی گذاشتن آثار ضعف و 
س��وء مدیریت بوده و نوعی فرافکنی است 
) عدم گماردن مدی��ران کار آمد و با تفکر 
اقتصادی در موسسه صندوق بازنشستگی  و 
شرکت های تابعه و عدم تعامل با آنان قطعا 
در تضعیف بنیه مالی صندوق بازنشستگی 

موثر بوده و می باشد(.
  در اج��رای م��اده 29 قان��ون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
و برابر جزء پ بند 35 قانون بودجه س��ال 
90 هت��ل های هما می بایس��ت توس��ط 
هیئت واگ��ذاری و در قبال پرداخت 625 
میلیارد تومان به خریدار واگذار می نمود 
ک��ه براب��ر قان��ون بودجه ای��ن مبلغ  می 
بایست صرف بازس��ازی و نوسازی ناوگان 
هما میگردید، لیکن دولت وقت با اقدامی 
غیر قانونی هتل های هما را بابت رد دیون 

به س��ازمان تامین اجتماعی واگذار و هیچ 
مبلغی در اختیار هما قرار نگرفت و باعث 
تاسف است که با توجه به چندین بار اعالم 
مرات��ب به دولت فعلی ت��ا این تاریخ هتل 
های هما بازگردانده نشده و معلوم نیست 
س��ال مذکور ضرر و زیان ع��دم پرداخت  
625 میلیارد تومان در سال 90 و با توجه 
به قدرت خرید  و معطل ماندن بازس��ازی 
و نوس��ازی ناوگان هما متوجه کیس��ت؟ 
علیهذا امید اس��ت با پیگی��ری وزارت راه 
و شهرس��ازی و بازگشتن هتل های هما و 
اقدامات بموقع آن وزارتخانه در بازس��ازی 
ساختاری هما و اصالح اساسنامه و تبدیل 
ش��خصیت حقوقی شرکت به سهامی عام 
و اداره هم��ا ب��ا توجه به قان��ون تجارت و 
با عنایت ب��ه قراردادهای خرید هواپیما و 
حمایت های ریاس��ت محت��رم جمهوری 
 بس��تر الزم جهت ش��کوفائی مجدد هما
 ) واگذاری به بخش خصوصی در ش��رایط 
سود ده گردیدن و یا خروج از شمول اصل 
44 قانون اساس��ی( و باقی ماندن بعنوان 
یک شرکت هواپیمائی ملی و حاکمیتی و 
حامل پرچم فراهم گردیده و در این شرایط 
با س��اماندهی و تعامل کامل با موسس��ه 
صندوق بازنشس��تگی و شرکت های تابعه 
و تقویت بنیه مالی موسسه ، دغدغه های 
هما در رابطه با پرداخت حقوق بازنشستگی 

بمیزان قابل توجهی کاهش یابد.
هيئت مديره كانون بازنشستگان »هما«

 نظرات کانون در ارتباط با سخنان مدير عامل محترم هما 
در خصوص واگذاری صندوق بازنشستگی به دولت و بازگشت هتل های هما:
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پنجاه و پنج سال  قبل عده ای عالقه مند که آرزوی آنها 
داشتن یک شرکت هواپیمائی پیشرفته بازرگانی بود با 
شوق فراوان اقدام به تاسیس شرکت هواپیمائی بازرگانی 
کردند. طی هفده س��ال این ش��رکت چن��ان موفقیتی 
بدست آورد که موجب افتخار ایرانیان در سطح جهانی 
گردید. روند موجود همچنان رو به جلو بود تا زمانیکه با 
تحریم مواجه گردید. تحریم طوالنی باعث رکود توسعه 
ناوگان ش��د . متعاقب آن حیط��ه فعالیت هما بویژه در 
سطح جهانی محدود گردید بخش��ی از درآمد ارزی از 
دس��ت رفت، شرکت در سراشیبی قرار گرفت،متاسفانه 
هیچ برنامه ریزی برای کاهش عوارض تحریم نگردید در 
حالیکه منابع درآمدی زیادی در ش��رکت وجود داشت 
که با کمی تدبیر می توانست درآمد زا باشد. مثال مرکز 
آموزش منبع مناس��بی برای کسب درآمد بود، قسمت 
فنی امکانات خوبی داش��ت ، واح��د تجهیزات کمکی 
می توانس��ت درآمد تولید کند، هندلینگ بارو مس��افر 
همین طور کیترینگ، مرکز پزش��کی، مرکز فرهنگی ، 
جملگی هم منابع انس��انی کارآمد داشتند هم امکانات 
الزم. نه تنها از این س��رمایه عظیم اس��تفاده نشد بلکه 
با بازنشس��ته کردن عجوالنه متخصصین ، ش��رکت  را 
با فقر منابع انس��انی کارآمد مواج��ه کردند وتعدادی از 
همین بازنشستگان در ش��رکتهای هواپیمایی مشغول 
بکارشده اند.در صورتیکه موسسه صندوق بازنشستگی 
می توانست با استفاده از نیروهای متخصص و امکانات 
مذک��ور و ارائه خدمات به ش��رکتهای هوایی و »هما« 
درآمد زیادی کس��ب نماید،که متاسفانه در حال حاضر 
هر از گاهی مزایای رفاه��ی کارکنان را قطع می کنند 
بعنوان نمونه کمکهای غیرنقدی و امکانات باشگاه که در 
اصل عنوان آن مرکز فرهنگی ، ورزشی ، تفریحی است 
وظیفه آن زمینه سازی برای تحقق سه مورد اشاره شده 
می باش��د بجای تشویق و تبلیغ مس��ائل مورد نظر یا 
س��النها را اج��اره می دهند یا بابت ارائ��ه خدمات از ما 
بازنشس��تگان پول دریافت می کنند گاهی می گویند 
بودجه سرانه ورزشی بازنشس��تگان در اختیار صندوق 
اس��ت . صندوق می گوید در اختیار باشگاه . وقتی زیاد 
پی گیری کنی می گویند پول نیست مدیر عامل چنین 

و چنان گفته است اگر اینطور است پس چرا هیچ کدام 
از پستهای س��ازمانی حذف نشده همه رؤسا و مدیران 
با منش��ی ، ماشین نویس سفت و محکم سرجای خود 
نشس��ته اند. بودجه سرانه باشگاه کجا هزینه می شود؟ 
هر دفت��ری مراجعه می کنی منش��ی می گوید فالنی 
جلسه دارد . اخیرا عده ای از بازنشستگان که هنوز عرق 
همادر وجود آنهاست، بمناسبت گرامی داشت پنجاه و 
پنجمین سالگرد هما و پاسداشت آن قله 4050 متری 
تفتان را بعنوان سمبلیک صعود کردند تا ثابت کنند با 
بضاعت اندک خود هواپیمائی را فراموش نکردند،وقتی 
به رواب��ط عمومی مراجعه کردیم بلک��ه مقداری اقالم 
تبلیغاتی برای معرفی هما در آن منطقه دریافت کنند 
جواب دادند اینجا کمیته امام نیست. نمی دانم اگر آقای 
سیاوش کلهر پایه گذار این واحد می دانست کارش به 
کجا می کش��د آیا باز هم آنرا پایه گذاری می کرد؟ روز 
به روز بر تعداد بازنشستگان افزوده می شود به مقتضای 
س��ن نیاز به سرگرمی و امور رفاهی دارند بهمین دلیل 
در کنار هر دستگاه دولتی تشکیالت ورزشی ، رفاهی ، 
تفریحی پیش بینی شد، هواپیمائی در این زمینه پیش 
تاز بود و وس��ائل تبلیغاتی آن زینت بخش دفاتر ادارات 
و س��ازمانهای دولتی ب��ود از اماک��ن و امکانات رفاهی 
هواپیمائی ، سازمانهای زیادی استفاده می کردند حاال 
چ��را باید اینقدر محروم باش��ند؟ چرا هر کجا مش��کل 
پیش آمد به بازنشستگان فشار می آورند؟ یک روز آنها 
را به خانه ش��ان یعنی اداره ای که س��ی س��ال جوانی 
خودرا   گذاش��ته اند راه نم��ی دهند ویالهای تفریحی 
ش��مال را در اختیار  چه کس��ی قرار می دهند؟ که آن 
ه��م با س��همیه اختصاصی کم و بصورت قرعه کش��ی 
انجام می ش��ود نه تنها هیچ گونه تشویقی برای انجام 
فعالیت ورزشی ، فرهنگی ، تفریحی صورت نمی گیرد 
بلکه با هزار و یک دلیل س��عی می کنند افراد را ناامید 
 کنند. بازنشستگان آئینه شاغلین هستند چرا باید مورد
 ب��ی مهری قرار گیرند؟ اگ��ر این اوضاع همچنان ادامه 
داشته باش��د، همه مزایای بازنشستگان که سازندگان 

اصلی این صنعت بوده اند قطع خواهد شد.
اصغر كالنی - بازنشسته هما

به بهانه پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس »هما«
بازنشستگان آيینه شاغلین هستند
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با س��پری ش��دن، دوره ی هواپیماهای 
ملخ دار DC3,DC4 وDC6 س��اخت 
کارخان��ه م��ک دان��ل داگالس آمریکا 
و ورود نخس��تین جت ه��ای بوئینگ 
727-100و727-200 ب��ه ناوگان هما، 
پروازه��ای بین المللی ای��ران ایر نیز با 
پ��رواز تهران – آتن – لندن گس��ترش 
یافت و وارد فازجدیدی ش��د. مسافران 
لندن آن پرواز، برای رسیدن به مقصد، 
باید شاهد فرود وفراز هواپیما در فرودگاه 
ه��ای آبادان و آتن نیز م��ی بوده اند، به 
دو دلیل؛ یکی برای مس��افران ترانزیت 
و دیگر به جهت س��وخت گیری مجدد 
هواپیما و سرانجام خسته وکوفته پس از 
طی آن مسیر طوالنی و دشوار، به مقصد 

نهایی می رسیدند.
ب��ا ورود جت ه��ای چهارموت��وره دور 
پروازتر بوئینگ 707 ) همان هواپیمایی 
که امروزه به دلیل عدم صرفه اقتصادی 
و عدم تناسب سوخت مصرفی با تعداد 
صندلی ه��ا، دیگر برای ش��رکت های 
هواپیمایی بازرگانی جذابیتی ندارد، اما به 
طریق دیگر از جمله به عنوان تانکرهای 
س��وخت رسان هوایی و حمل رادارهای 
A-VAX هنوز درپرواز اس��ت(، پرواز 
های مستقیم هما به مقاصد اروپایی نیز 
شکل گرفت. س��پس با سفارش و ورود 
 200- 747-SP جامبوجت های مدرن
و 747-100 عالوه بر س��ایر پروازهای 
برنامه ریزی شده بین المللی ، هرهفته 
4 پرواز مستقیم و غیر مستقیم از طریق 
لندن و پاریس به  شماره 777 به مقصد 

نیویورک انجام می گرفت.
جامبو جت SP -747 همان است که به 
ایام کهولت هم پرواز تهران – دمشق را  
در 2 ساعت و نیم و سپس پرواز دمشق 
– کاراکاس ) ونزوئال ( را در 14 ساعت و 
30 دقیقه مستقیم وبدون توقف به انجام 
رساند، پروازی غیراقتصادی و کم تقاضا 

که صرفا به لحاظ مناس��بات سیاسی و 
دوستی فی مابین رئیس جمهور سابق 
و مرح��وم چاوز، در چن��د نوبت انجام و 
با شکست طرح، متوقف و تعطیل شد. 
حال که الحان و آثار خوش پس��ابرجام 
و پس��ا تحریم از نوید نوس��ازی ناوگان 
هواپیمایی کشور خبر می دهد، خصوصا 
از خرید هواپیمای های نو برای شرکت 
مادر تخصصی هما و مدیرعامل محترم 
شرکت از راه اندازی دوباره پرواز مستقیم 
تهران – نیویورک می گوید؛ بی مناسبت 
نیست از آن جامبوجت های غول پیکر 
دورپرواز که همگی اما با افتخار و بدون 
کوچک ترین س��انحه، زمی��ن گیر و از 
رده خارج شده اند، از خلبانان ورزیده و 
مجرب قدیمی ش��ان که شهره بودند و 
کم نظیر، از سرمهمانداران و مهمانداران 
کارآزم��وده و خوش برخ��ورد آن دوران 
که متأسفانه یا درقید حیات نیستند یا 
درس��نین کهولت و بازنشستگی روزگار 
می گذرانند ویا بعض��ا هنوز در ایرالین 
های نوبنیاد مش��غول خدم��ت وانتقال 
تج��ارب گرانبهای خود به نس��ل جوان 

Aviation هس��تند هم یادی کرده و 
سپاس��گزار زحماتشان باشیم؛ زحماتی 
شبانه روزی و بدون تعطیلی حتی درایام 

جشن و سروراعیادی و یا سوگواری ! 
اینک و ب��ه خصوص پ��س از همایش 
هوانوردی ایران  2016 همه چش��م ها 
به آس��مان ایران دوخته شده که کدام 
هواپیما ها جایگزین آن غول پیکر های 
دوس��ت داش��تنی و آن کروی پروازی 
مجرب ونمونه خواهد ش��د، تا دوباره با 
تکیه بر غیرت واستعداد درخشان ایرانی، 
هما  خصوصا در پروازهای مس��تقیم و 
بلن��د مدت همچون نیوی��ورک، در اوج 

رتبه بندی ساالنه » یاتا« قرارگیرد. 
درتحقق ای��ن هدف متعال��ی از همان 
روز نخست ش��روع دوران پسا برجام و 
خروج ابرهای تیره تحریم ها از آسمان 
کشورمان، آمد ورفت ها، گفتگو ورایزنی 
ه��ای هیئت های سیاس��ی واقتصادی 
اروپایی به منظور ارزیابی شرایط اقتصادی 
ایران در این دوره جدید وانعقاد قرارداد 
همکاره��ای مختلف آغاز ش��د و غول 
س��ازنده اروپائی ایرباس از تولوز فرانسه  

همای پس از برجام 
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پیغام همکاری فرستاد و آمادگی خود را 
برای نونوار کردن ناوگان پیرو فرسوده » 
هما » اعالم کرد. چند روز بعد بوئینگ 
اصلی ترین رقیب آمریکایی ایرباس نیز 
مجوز آغاز مذاکرات برای فروش هواپیما 
به شرکت های مورد تأیید دولت آمریکا 

را کسب کرد.
متعاقب دعوت همکاری ایرباس، مهندس 
پ��رورش به عنوان مدیر عامل ش��رکت 
مادر تخصصی هواپیمائی با تنی چند از 
معاونین و مدیران »هما« به همراه رئیس 
جمهور محبوب دکتر روحانی به فرانسه 
رفت و قرارداد 118 فروند از انواع هواپیما 
های ایرباس را امضا نمود. گفتنی است 
16 فروند از ایرباس های مورد سفارش، 
ازن��وع AB350XWB ب��ا گنجایش 
440 نفر مس��افر می باش��د. نمونه این 
هواپیما پس ازشرکت درنمایشگاه هوایی 
س��نگاپور از طریق آسمان کشورمان به 
تولوز فرانسه بازگشت که با هماهنگی و 
همکاری مدیران ایرباس » هما » بمنظور 
رونمائی نمادین،  در ف��رودگاه مهرآباد 
تهران به زمین نشست  ومورد استقبال 
و بازدی��د مقام��ات » هما » و س��ازمان 
هواپیمائی کشور و جمعی از خبرنگاران 
رسانه های جمعی و مطبوعات قرارگرفت. 
بدی��ن ترتی��ب می ت��وان گفت صنعت 

هوانوردی وبه عبارتی گردشگری را می 
توان نخس��تین بخش منتفع از امتیاز 
لغو تحریم ها برش��مرد چرا که  مسئله 
فرسوده بودن ناوگان هواپیمائی کشور و 
بخصوص » هما« و انتظار نوس��ازی آن، 
به یک مس��ئله و انتظار ملی ونقل زبان 
همه محاف��ل تخصصی و غیرتخصصی 
شده بود، هرچند بمحض اقدام ضربتی 
و عاجل مدیریت » هما » دراستفاده از 
موقعیت ممتاز پیش آمده به سبب عادت 
دیرینه ما در انتقاد سازی و دیدن صرف 
نیم��ه ی خالی لیوان ، انتقاد ها از قبیل 
الویت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی نسبت 
به هواپیما ! و  ش��ک وتردید نسبت به 
تأمین بودجه و منابع مالی هنگفت قرارداد 
بزرگ منعقد ش��ده، عدم امکان فرود و 
 AB380به هواپیمای س��رویس دهی 
ش��روع شد که پرداختن و پاسخ به آنها 
در ظرفیت و ا رتباط این نوشتار نیست 
ولی درجای خود بدان خواهم پرداخت. 
حضوررئیس جمهور محترم درآشیانه ی 
فنی » هما« به مناس��بت 5 اس��فند و 
پنجاه و پنجمین سالروز تأسیس » هما« 
و س��خنرانی شیوای ایش��ان در اشراف 
کامل به زوایا و دقایق صنعت هوانوردی  
جای تقدیرو تشکر ویژه دارد مضافا عالقه 
خاص و تأکید ایشان به نوسازی ناوگان 

و اعتالی جایگاه » هما » حتی باالتر از 
گذشته نیز نشان از درایت و آینده نگری 
خاص رئیس جمهور محترم می باشد که 
این نوید را درپی دارد تا تبدیل آس��مان 
کشورمان به » هاب » منطقه حتی پیش 
از پایان دوره اول ریاست جمهوری ایشان 

دوراز دسترس نباشد 
 درپایان هم س��خنی با همکاران جوان 
شاغل، پیشکسوتان همه ما، پیران نسل 
اول این صنعت حساس فعالیت خودرا 
در شرایط بسیار سخت و دشوار ابتدایی 
با هواپیماهایی همچ��ون داکوتا و انواع 
DC درپروازه��ای داخلی و منطقه ای 
آغ��از کردند و در مرحل��ه ی جت های 
مدرن 747,707 در پروازهای دوردست 
بین المللی به نس��ل دوم تحویل دادند 
واکنون هردونسل اول و  میانی بازنشسته 
چش��م به فعالیت ش��ما دوخته اند که 
تح��ت مدیریت جوان درون س��ازمانی 
وفعال » هما » در این شروع تازه با انواع 
 AB350XWB هواپیماهای فوق مدرن
این برند پرنده ی خوشبختی را چه طور و 
درچه مرحله به نسل بعد از خود تحویل 

خواهید داد
 پروازهایت��ان امن ودرپناه حق  برقرار و 

سالمت باشید.
پرويز قربانی - سرمهماندار بازنشسته 
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اطالعیه
همکاران بازنشسته که بدلیل 
مفقود ش��دن و یا مخدوش 
بودن کارت شناسایی »هما« 
درخواست صدور مجدد کارت 
شناس��ایی خود را دارند ، بعد 
از اخ��ذ معرفی نام��ه از واحد 
امور بازنشستگی به ساختمان 
شماره 2 حراس��ت   »هما« 

مراجعه نمایند.

اطالعیه
هم��کاران بازنشس��ته که 
محل سکونتشان شهرستان 
کرج می باش��د م��ی توانند 
روزه��ای دوش��نبه هر هفته 
مدارک بیمه درمانی خودرا به 
آقای اصغر پورآذر که دردفتر 
 فروش کرج مستقر می باشد 

تحویل نمایند.
امور بازنشستگی »هما«

انتصاب
کل  مدی��ر  ط��رف  از 
حراس��ت مرکزی »هما« 
آقای علیرضا محبی باروق 
از تاریخ 94/12/1 به عنوان 
مدیر حراس��ت موسس��ه 
صن��دوق بازنشس��تگی و 
 وظیف��ه کارکن��ان »هما«

معرفی گردید.
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میالد »هما«
پنجم اسفند  عزیزان  روز  میالد »هما«ست

شادباش و تهنیت گویم که این روز شماست

در چنین روزی به دنیا پا نهاد این نازنین

بال خود بگشود بهر خدمت این سرزمین

خادمی بود و کنارش مخلصان  کم نظیر

سخت کوشیدند تا هموار گردید این مسیر

بهر پروازش نمودند جد و جهد این مخلصان

تا که گسترد بال خود بر چارسوی این جهان

قله های   افتخار  در زیر   بالش   جا گرفت 

عشق و مهرش در درون قلب ما ماوا گرفت

جان گرفتیم جملگی همراه  پروازش ز ذوق

زندگی کردیم با عشق در کنارش پر ز شوق

با وجود نا بسامانی ز تحریم و ز مکر روزگار 

همچنان او  می کند  پرواز  به لطف   کردگار

آرزو دارم  که باشد مستدام عمر » هما«

مخلصان در خدمتش همراه با لطف خدا

غالمرضا تقی پور زیرک

» بوستان طبیعت«
وقتی دل شیدائی می رفت به بستانها                     بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها
گ��ه نع��ره زدی بلب��ل گه جامه دریدی گل                  چون یادتو افتادم از یاد برفت آنها
در باغ گل نسرین گل بود و رخ یارم                      گل چیدن او با من شد شادبسی دلها
این عاشق شیدائی در گوشه تنهایی                      صد شوق دگر دارد با یادتو در دلها
زیبائی روی توآن جلوه ی موی تو                         آن سوز دل عاشق آتش زده بر دلها
مهتاب، تو ش��بهائی در عالم رویائی                         آرام دل مائی مهد تو بر این دلها
عشق سحرم بر دل شیرازی اگر افتاد                       آسان توان جستن از جمله این غم ها

محمد جعفر شيرازی 

» خاطرات زندگی از جوانی تا هفتاد و سه سالگی«
خاطرات زندگی پر ماجراست                                              سرنوشت شاه و مسکین و گداست
تلخ و شیرین ، شادی و غم با هم است                                  دست تقدیر است و فرمان خداست
در جوانی شاد و سرمست و غرور                                        وقت پیری ضعف و سستی با شماست
می نویسم خاطرات زندگی                                                هر کدام در جای خود همچون طالست
رفتم آن راهی که چاه بود اندر آن                                       تا زچاه بیرون شدم صد ماجراست
حاصل عمرم در این هفتادو سه                                         اندکی خیر، مابقی جرم و خطاست
ای برادرراه نیکان پیشه کن                                                 راه خسران را رها کن پربالست
خیرو شر با تو رفیقند روز وشب                                          زیر فرمان تو بی چون چراست
تخم نیکی گر بکاری در عمل                                             رحمت حق بر تو از سوی خداست
عقل با تو جهل هم همراه توست                                         انتخابش با تو چون راهش جداست
پند می گوئی تو شیرازی ولی خود غافلی                                بی عمل پندت به مردم بر مالست
پرده پوشی کن تو بر اسرار خلق                                        پرده در همواره در خشم خداست
محمد جعفر شيرازی
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 * * شعر همکاران**

تجلیل از بازنشستگان  بزرگداشت علم ، تجربه و تعهد است

از فاصله انتشار شماره قبلي خبرنامه كانون تا اين شماره تعدادي ديگر از همکاران به افتخار بازنشستگي نائل آمده اند كه اسامي آن ها به شرح زير است. 
ضمن خوشامدگويي و خسته نباشيد به اين همکاران عزيز كه به جمع بازنشستگان پيوسته اند برايشان تندرستي، نيک بختي و بهروزي آرزومنديم.

همكاران ديروز ،  همراهان امروز

    مهندسي و تعمیرات
اکبر کشتدار

احمد کریمی
محمد صالحی
مجتبی توکلی

حسین فرد اسدی
محمد حسن شادگو

محمد آزور
محمدرسول شجاعی ارانی 

جمشید فتحی 
سیروس مظفری

نادر ودادیان
محمدرضا تجلیل

سید منوچهر سعیدی
همایون سعیدی نیا

عزیزاله صمدزاده
صمد علیزاده قمقان 

محمد مالک
محمدجعفر بخشی تفتی

مجتبی حمیدی
عباس پاسه

عباس پرتوی
سیاوش ضیایی راد
عبدالرشید گوهری

نعمت اله ملکی
خسرو مهدی پور اردبیلی

علی اصغر اصالنی
خسرو اینانلو شویکلو
رضا نوری برجلوئی

برات مهری سرخاب
بهمن خمسه ئی ندانی

خسرو  روزبیانی

   عملیات پرواز
زهرا رسول زاده

سید جعفر عبد منافی
ابراهیم مرشدی

مجتبی اسماعیلی
مجید عمادی

محمدعلی شاکری
حسن بابائی

محمد مهدی محمدی روچی
حسن گازرانی فراهانی

حمید صادقی تبار
محمدرضا بینش

رضا مختار
مجید داننده

سعید هالالت
علی اکبر صمصامی

علی جوادی جورشیری
حسین پسند

محمد مقدسی
علیرضا حشمتی پور

سعید سلیمی علیشاهی
اکبر خدابخشی

پرویز کمالی خانقاه
علیرضا محبی باروق

    خدمات فرودگاهي   
اکبر سهرابی

محمود طالبی   
شهرام افشاریه اشکان

نادر تیموری
محسن دولتی

داریوش ابراهیمی پنجکی
محمدرضا احمدی

محمد یادری
یحیی انصاریان

محمدجواد کرمانی
جعفر مشایخی

محمدباقر عربی                                           

   بازرگاني و امور شعب
بتول صفری

هادی حسینی
بهرام حنیفیان خرسندی

مرتضی مقصودی

     حراست
علی کریمی

میر اصالن موسوی عسگر آبادی
جعفر فالحی

حمیدرضا دولتی
محمود جمشیدی

علیرضا محبی باروق
رحمت اله خادم

    كیترينگ
محمد نیک نام         

محمدصادق نیک بخت 

       منابع انساني
زهرا عابدینی  

    پشتیباني
محسن غالمی
عبداله محمدی

سیدعلی تنکابنی
داود آئینه ساز نژاد

مجید مفیدی
کامران مربوط صادق   

     خدمات مديريت                  
سروناز حساس

خدیجه شاهی  

   اصفهان
مرتضی صمدانیان

رسول حمیدپور
مهدی نصر اصفهانی

   مشهد
فرشته پیرانی قلعه جوقی

غالمرضا سفیدگران
مهدی صبوری

حسن جعفری قلعه جوقی
افسانه کیشانی

هاشم مهدی نژاد  
کاظم قدم یاری

    شیراز
خسرو آقائی 

    بندر عباس
بیت اله ساالری

غضنفر صفاری زاده

   بوشهر
محمدرضا نوروزی

   بندر لنگه
دادخدا  فوالدی

   يزد
حسینعلی دهقان بنادکی
محمود دری اسفریزدی
عیسی خلقی اصل فالح

    تبريز
محمد اکبرزاده خامنه

       كرمانشاه
علی اکبر بازوبندی

   زاهدان
پرویز ساالری
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تحقیقات نشان می دهد پیر شدن لزوما قرار نیست تجربه ای 
منفی باشد. پیری به ما کمک می کند مسائل پیرامون خودرا 
ظریف تر و با دیدی عمیق تر ببینیم. کندتر شدن اجازه می دهد 
بتوانیم گل ها را بیشتر ببوییم و لذت های پنهان زندگی را در 

آغوش بکشیم.
عواملی چند می تواند به ما در ایجاد یک رویکرد مثبت به پیری 
کمک کند.البته برخورداری از سالمت جسمی و برآوردن نیازهای 
پزشکی ، چکاپ های منظم و مصرف داروها طبق تجویز ، از جمله 
عوامل مهم در حفظ سالمت هستند. بر خالف باورهای غلط در 
مورد پیر شدن تحقیقات جدید نشان داده است که بسیاری افراد 
در این دوران زندگی آرام تر و بهتری نسبت به دوران جوانی داشته 
اند. آزاد ش��دن از نگهداری فرزندان ، کار کردن و مسوولیتهای 
دوران جوانی باعث می شود سالخوردگان بتوانند زندگی آرام و 
بی دردسری داشته باشند. به طور طبیعی ، مشکالت مربوط به 
پایین بودن اعتماد به نفس در دوران جوانی در این دوران از بین 
می رود چون افراد سالخورده معوال موفقیتهایی را در زندگیشان 

تجربه و مهارت هایی را کسب کرده اند.
تکیه بر یک منبع اعتقادی قوی و ایمان، بهترین راه برای کنار 
آمدن با این دوران اس��ت. برخورداری از یک مجموعه حمایتی 
خوب مثل خانواده یا دوستان هم نقشی تعیین کننده در تثبیت 
آرامش طی این دوران دارد و همچنین داشتن دوستی که بتوانید 
با او درد دل کنید و مشکالت و ناراحتی های زندگی تان را با او 
در میان بگذارید. یک توصیه دیگر برای کنار آمدن با این دوران 
شوخ طبعی است. توانایی خندیدن به خود و دنیا و جدی نگرفتن 

مسائل ، دوری از تنش ها و افکار منفی را در پی دارد.
 توج��ه به خاطرات مثبت زندگی هم تاثیر ش��گرفی در ثبات 
آرامش دارد. تحقیقات نشان داده که افراد مثبت اندیش حتی 
در موقعیت های ناراحت کننده خوشبخت تر هستند و بهتر با 

مسائل و مشکالت کنار می آیند.
هر چه پیرتر می شوید، بهتر است به کارهایی که می توانید 
انجام دهید. توجه کنید تا کارهایی که نمی توانید. این رمز 
داش��تن نگرش مثبت است. همه ما اندوه و پشیمانی هایی 
داری��م اما زندگی کردن در گذش��ته و فکر کردن به این که 
چه می توانس��تید بکنید و نکردید حاصلی جز افسردگی و 
سرخوردگی ندارد. بهتر است روی امروز تمرکز کنید و قدر 
نعمت هایی را که دارید بدانید. مرد پیری که می گفت ، » هر 
روز که از خواب بیدار می شوم فکر می کنم روزی تازه است 
و بی صبرانه دوست دارم ببینم که آن روز چه ارمغانی برایم 
می آورد. دوست دارم 100 سال زندگی کنم چون دلم نمی 

خواهد از خیلی اتفاقات که ممکن است بیفتد جا بمانم«.
 بله، درست است که مشکالت جسمی توانایی ما را برای انجام 
برخی فعالیتهای خاص محدود می کند اما حفظ توانمندی های 
موجود باعث می شود بتوانیم از لذات زندگی بهره مند شویم. 
فیلسوف معروف »ساچل پیچ« می گوید : به خاطر این که پیر 
شده اید دست از بازی بر نمی دارید، بلکه به خاطر این پیر می 
ش��وید که دست از بازی  برداش��ته اید پس به بازی کردن که 
همان ورزش مورد عالقه و دلخواهتان است ادامه دهید ، فعالیت 

داشته باشید ، بخندید و از باال رفتن سن لذت ببرید.
   wikihow :منبع

از باال رفتن سن لذت ببريد.

باال رفتن سن حتمی است...
اما اینکه روح تو پیر شود،
بستگی به خودت دارد...!

زندگی را ورق بزن...
استکان  استکان چای را به سالمتی نفس کشیدنت بنوش...

مبادا ! مبادا ! ...
زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری دوست من...

پایان آدمیزاد
نه از  دست دادن معشوق است...

نه رفتن یار...
نه تنهایی...

هیچکدام پایان آدمی نیست!
آدمی آن هنگام تمام می شود که دلش پیر شود

دلتان همیشه جوان
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که آدمی در آن نه هول و وال و شتاب جوانی را دارد،
و ن��ه دیگر فک��ر می کند که همه کاره ی عالم اس��ت و 

اختیارش نامحدود؛
نه در حسرت نداشته ها غرق است،

و نه داشته های خیالی را در سر می پروراند.
میان سالی یعنی قدردانی از آنچه داری.
میان سالی یعنی بهترین دوران زندگی،

میان س��الی، یعنی دیدن یکی دو تار موی سفید در هر 
ماه؛ یعنی آگاهی تدریجی از اینکه تو جاودانه نیستی؛ رو 

به پایانی، 
و فرصت زیستن چقدر اندک است.

میان س��الی یعنی اینکه وقت نداری حس��رت گذشته و 
آینده را بخوری.

میان سالی، یعنی اینکه زندگی را همین لحظاتی که در 
آنها هس��تی بدانی و نه چیزی که در گذش��ته بوده و یا 

چیزی که خواهد آمد.
میان س��الی یعنی اینکه می فهم��ی آدم ها همینند که 

هستند، و آنها را همانطور که هستند دوست بداری.
میان س��الی یعني شروع پختگی؛ آرامش، زود از کوره در 

نرفتن، هیجانی )منفی( نشدن، استقامت ورزیدن، و ...
میان س��الی یعنی هنوز هم فرصت باقیست تا از زندگی 

لذت ببری 

ارزشهای انسانی

زنده باد میانســـــالی ...

ارزش های انسانی
ارزشهای انسانی انسان را به قدر و منزلت انسانیت می رساند. 
هر جامعه ای به یک سری ارزشهای انسانی عقیده دارد و سعی 
می کند بر اس��اس آن ارزشها به افراد اجتماع خدمت نماید. 
هر انس��انی نیز به یک سری ارزش برای خود اعتقاد دارد و بر 
اس��اس آن در زندگی برنامه ریزی می نمای��د. ارزش و قدر و 
منزلت امری باطنی است و به فطرت انسان بر می گردد. از آنجا 
که سرشت انسان پاک است سعی می کند برای خود قدر و 
منزلت قائل شود تا به مقام واالی انسانی دست یابد. همه انسانها 
مایلند که مورد احترام دیگران واقع شوند. ولی باید دانست که 
این ارزش و احترام را خود فرد در اجتماع با رفتار خود بوجود 
می آورد. برای بدست اوردن ارزش و احترام اولین قدم داشتن 
صداقت با خود و با دیگران است. تا ظاهر و باطن انسان همزمان 
می تواند بیان کننده میزان صداقت او باشد. صداقت نخستین 
سرفصل دانایی و بهترین روش برای داشتن یک زندگی سالم 
اس��ت. انسانها بر اساس نهاد پاک خود افراد صدیق را دوست 
دارند برای آنها احترام قائلند و مایلند که با آنها دوستی و ارتباط 
داشته باشند. برای داشتن صداقت باید درون انسان پاک شود 
و آراس��ته به سجایای اخالقی پسندیده ش��ود. یکی دیگر از 
ارزشهای و االی انسانی داشتن تواضع و فروتنی است. گروهی 
احساس حقارت می کنند و خودرا کمتر از آنچه که هستند 

می بینند این تواضع نیست. تواضع یعنی اینکه هر انسانی در 
اجتماع جایگاه خودرا پیدا کند و در جایگاه خود قرار گیرد و 
خودبرتر بینی و یا خود کم بینی نداشته باشد. همراه تواضع 
مهربانی است. افراد متواضع معموال به دیگران مهر می ورزند 
و این مهرورزی سبب گرایش دیگران نسبت به دوستی با آنها 
خواهد بود. همدلی و همدردی یکی دیگر از ارزشهای انسانی 
است. همدلی به معنی درک موقعیت دیگران و همدردی یعنی 
انسان خودرا به بجای دیگران قرار دهد و متوجه شود که آنها 
در چه موقعیتی بس��ر می برند و آیا نیاز به کمک دارند و در 
صورت امکان حمایت خودرا از آنها دریغ ننماید. داشتن حس 
همکاری و کمک به هم نوع نیز یکی دیگر از ارزشهای انسان 
است که می تواند در صورت لزوم با دیگران در کارها مشارکت 
و همکاری نماید که در اینصورت سبب تسهیل در انجام کارها ، 
باال رفتن سطح اعتماد بنفس  و افزایش سطح روحیه می شود. 
خدمت به هم نوع یکی دیگر از ارزشهای انسانی است. باید به 
دیگران خدمت ک��رد در صورت امکان نیازهای آنها را برآورد 
نمود و در اینصورت احساس رضایت  مندی نمود که خداوند 
نیز بهترین بندگان خودرا در زمره افرادی قرار داده است که به 
دیگران خدمت می نمایند و به مقام معنوی و واالی انسانی از 

این طریق دست می یابند.

»دکتر شکوه السادات پور یاوری«
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هشتاد سال از نامگذاری ایران می گذرد!
در فروردین س��ال 1314 خورش��یدی طبق بخشنامه 
وزارت امور خارجه و تقاضای دولت وقت ، نام رس��می 
ای��ران ) به جای پرس ، پرش��یا و غیره ( برای کش��ور 
ما انتخاب ش��د . در مغ��رب زمین از قرون وس��طی ، 
 ایران به نام هایی از قبیل : پرس ) فرانس��وی ( ، پرشیا 
) انگلیس��ی( ، پرس��یس ) یونانی ( نامیده شده است . 
اس��می که امروز” ایران ” گفته می شود بیش از 600 

سال پیش ” اران ” Eran تلفظ می شد .
س��عید نفیس��ی در دی ماه 1313 نام ” ای��ران ” را به 
جای ” پرش��یا ”پیش��نهاد کرد . این نامگذاری در آغاز 

مخالفانی نیز داش��ت و براین 
باور بودند که در ” پرش��یا ” 
فرهنگ و تمدنی نهفته است 
که نم��ی ت��وان آن را حذف 
کرد و ش��ناخته ش��ده و بین 
المللی نیز است ؛ اما حامیان 
نامگ��ذاری ای��ران ، اعتق��اد 
داش��تند که واژه ایران بسیار 
که��ن و ب��ر اقتدار سیاس��ی 
کشور می افزاید .” واژه ایران 
” بسیار کهن و قبل از آمدن 
آریای��ی ها به س��رزمین مان 
اط��الق می ش��د و نامی تازه 
و س��اخته و پرداخته نیست . 

پروفس��ور آرتور اپهام پوپ ) 1969 – 1881 میالدی ( 
ایران ش��ناس مشهور امریکایی در کتاب ” شاهکارهای 
هن��ر ایران ” که در س��ال 1338 توس��ط دکتر پرویز 
خانلری به زبان فارس��ی ترجمه شده است ، می نویسد 
: » کلمه ایران به فالت و توابع جغرافیایی آن حتی در 

هزاره پیش از آمدن آریاییان نیز اطالق می شود «
واژه ” ایران ” از دو قسمت ترکیب شده است . قسمت 
اول ب��ه معنی اصیل ، نجیب ، آزاده و ش��ریف اس��ت . 

قسمت دوم به معنی سرزمین یا جا و مکان است .
در شاهنامه فردوسی بارها کلمه ” ایران ” به کار رفته است 
. ده ها بار ترکیباتی نظیر : بزرگان ایران ، بر و بوم ایران ، 
ایران و توران ، ایران و روم ، ایران زمین ، شهر ایران ، ایران 

و انیران و نیز بیش از 350 بار ” ایرانی و ایرانیان ” .

معنی واژه ” ایران ” س��رزمین آزادگان است . فردوسی در 
شاهنامه در باره خوی آزادگان ) ایرانیان ( چنین می سراید:

تو با دش��من ار خوب گفتی رواست / از آزادگان خوب 
گفتن سزاست

دکتر محمد معین ) 1293 – 1350 ( ادیب و سخنور 
نامی ایران در خصوص ریش��ه واژه ایران می نویسد : » 
اصل و ریشه Arya هر چه باشد ، این قدر واضح است 
که این کلمه به تداعی معانی بسیار را به خاطر می آورد 
. مللی که متعلق به بخش خاوری هند و اروپائیان بودند 

، خود را بدین نام مفتخر می دانستند . 
آرین Aryan از واژه آریا Arya مش��تق است . اجداد 

مش��ترک ملل هند و ایران خود را بدان نام معرفی می 
کردند . واژه ایران ، خود از همین ریشه آمده است «

دکتر بهرام فره وشی ) 1304 – 1371 ( ایران شناس 
و اس��تاد پیشین دانشگاه تهران در خصوص ریشه واژه 
ایران می نویس��د : » ایران در زبان اوستایی به صورت 
 Ariya و در زبان فارس��ی باستان اریه Airya ائیریه
آمده اس��ت . در اوس��تا هم نام قوم��ی ایرانی به معنی 
شریف و نجیب و اصیل است . این واژه در زبان ایرلندی 
کهن هم به همین معنی است . قسمت اول کلمه ایرلند 
Ir – Land به معنی نجیب و ش��ریف و قس��مت دوم 
آن به معنی س��رزمین است . ایرلند به معنی سرزمین 

نجباست «
برگرفته از مقاله ”چگونه ايران شديم؟” نوشته مجتبی انوری 1386

هشتاد سال پیش ايران   ايران شد
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موفقیت ورزشي و تحصیلی

»ابراهيم اسماعيل زاده« 
بازنشس��ته ر  هم��کا  فرزن��د 

 مصطفی اسماعیل زاده از شعبه 
شیراز به عنوان فرمانده نامحدود 

در کشتی رانی ، دریانوردان

»سيده پريسا توضيحيان« 
بازنشس��ته  ر  هم��کا فرزن��د 
سیدنورالدین توضیحیان از شعبه 
 شیرازدر رش��ته شیمی- فیزیک 

 ) کارشناسی ارشد (

»آذر هاشمی«
بازنشس��ته  هم��کار  فرزن��د    
علی هاشمی دکتری تربیت بدنی 
 و م��درس دانش��گاه آزاد ته��ران
  و م��درس فدراس��یون رش��ته 

بادی بیوتی

اصالحيه
بدینوسیله نام آقای کاظم مهرانی 
عدل ) بازنشسته قسمت رمپ 
کنترل ( که در خبرنامه شماره 
 44 اش��تباه چ��اپ ش��ده بود

 اصالح میگردد.
 

»مهردادنصيرخانی«
 فرزند همکار بازنشس��ته محمود 
نصیرخانی در رشته حشره شناسی 
) دکتری ( نویس��نده مقاله برتر 
دانشجویی و کسب عنوان دانشجوی 
پژوهشگر برتر در دانشگاهای استان 

مرکزی گردیده است .

» احمد قضاتلو «
 فرزند همکار بازنشسته محمود علی 
قضاتلو دوره پساد دکتری را با موضوع 
بررسی اثر مورفولوژی نانو ساختارهای 
کربنی در فرایند تشکیل هیدرات گازی 
در پردیس دانشکده های فنی دانشکده 

مهندسی شیمی گذرانده است .

»علی رضا سروش « 
فرزند همکار بازنشس��ته حس��ن 
رضاسروش از شعبه شیراز در رشته 
زیس��ت فناوری – بیوتکنولوژی  

)کارشناسی ارشد (

»عبدالمير رضاسروش « 
فرزند همکار بازنشس��ته حس��ن 
رضاس��روش از ش��عبه ش��یراز 
 در رش��ته مهندس��ی عم��ران 

 ) کارشناسی ارشد (
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 خبرنامه کانون، موفقیت این عزیزان را تبریک گفته، سالمت و سعادت آنان را آرزومند است. 



 تور گردشگری
 بازنشستگان هما

 )نراق غار نخجیر(

پيوند بازنشس�تگان هم�ا يک پيوند 
جدا نشدنی اس�ت، اين قشر با بضاعت 
اندكش�ان در هر مناس�بتی س�عی می 
كنند به نوعی عظمت گذشته هما را پاس 

داشته افتخارات آن را زنده نگهدارند ، به 
همين منظور 6 نفر از همکاران بازنشسته 
به اس�امی : اصغركالنی، عباس مقدس ، 
قدرت دادخواه ، علی علی كرمی ، حسن 

هاشمی ، احمد دهلقی به قله 4050 متری 
تفت�ان صعود كردند . اين قله در منتهی 
عليه ش�رق كشور در استان سيستان و 

بلوچستان قرار دارد .

 تور گردشگری 
بازنشستگان هما
)شهرستان خوی(



پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس » هما«  در بیست و ششمین گردهمائی » خانواده هما« )

گردهمایی بازنشستگان هما در اصفهان در کنار زاینده رود ) 

گردهمایی بازنشستگان قسمت تجهیزات کمکی ) 









گردهمایی بازنشستگان حمل و نقل زمینی ) 94/12/5 (

گردهمایی بازنشستگان امور کارکنان ) 94/12/4 (
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گاهی اف��راد به این عالیم 
توجه��ی نم��ی کنن��د و 
تش��خیص نمی دهند که 
چنین اختاللی وجود دارد 
و از آنجا که  عالیم بتدریج 
ظاهر می شود ممکن است 
که م��دت طوالن��ی جلب 
توج��ه ننماید و اش��تباها 
تصور ش��ود ای��ن رفتارها 
بخشی از روند پیری است.
بسیار حائز اهمیت است که 
اگر ش��اهد چنین عالیمی 
بودی��د ب��ه یک پزش��ک 
متخصص مغ��ز و اعصاب 
این  نمایید، شاید  مراجعه 
عالیم مرب��وط به وضعیت 

قابل درمان دیگری باشد.
چنانچ��ه بعض��ی از عالیم 
در ش��ما ی��ا نزدیکانت��ان 
وجود داش��ته باشد به یک 

متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنید تا مورد بررس��ی 
کامل قرار گیرید.

10 عالمت هشدار دهند:
1- اختالل حافظه

اخت��الل حافظه، در حدی ک��ه در کارهای روزانه ایجاد 
مشکل می کند

طبیعی است که افراد قرارهای مالقات ، اسامی همکاران 
و یا ش��ماره تلفن دوستی را فراموش کنند ولی بعدا به 
خاطر می آورند،بیمار مبتال ب��ه بمیاری آلزایمر ممکن 
است اغلب مسایل را فراموش نماید و بعدا هم به خاطر 
نیاورد، باالخص مسایلی را که جدید اتفاق افتاده باشند 

فراموش می نمایند.
2- مشکالت در انجام كارهای عادی

حواس افراد پر مش��غله ممکن اس��ت برخی اوقات پرت 
شود. مثال هویجی را که برای غذا پخته اند بر روی اجاق 
گاز جا بگذارند و تا پایان نهار هم به خاطر نیاروند. فردی 
با بیماری آلزایمر توانایی درس��ت کردن حتی قسمتی 

از پخت غذا را ندارد. ممکن 
اس��ت فراموش کند که غذا 

خورده است.
3- ضعف بيان

برای همه افراد گهگاه پیش 
م��ی آید که در پی��دا کردن 
لغات مناس��ب دچار مشکل 
ش��وند، ول��ی ف��رد مبتال به 
بیماری آلزایمر ممکن است 
گاه��ی کلم��ات س��اده را از 
یاد ببرد و لغات نا مناس��ب 
ودر  نمای��د  جایگزی��ن  را 
 نتیج��ه جم��الت او نامفهوم

 می شوند.
4- گم كردن زمان و مکان

به طور طبیعی ممکن است 
افراد روز هفته و یا مقصدشان 
را فراموش کنند ولی دوباره 
با تمرکز به یاد بیاورند . فرد 
مبت��ال ب��ه بیم��اری آلزایمر 
ممکن اس��ت در خیابان راه خود را گم کند و نداند که 
چگونه به آنجا رفته اس��ت و یا از آنج��ا نتواند راه خانه 

خودرا دوباره پیدا نماید.
5- ضعف يا كاهش قضاوت

ممکن است افراد با داشتن ناراحتی های عفونی مراجعه 
به پزش��ک را به تعویق بیاندازند ولی س��رانجام این کار 
را انج��ام می دهند. اما ف��رد مبتال به بیماری آلزایمر نه 
مش��کالتش را درک می کند و نه مراجعه به پزشک را 
ضروری می داند. به دلیل اشکال در تصمیم گیری های 
ساده مثال ممکن است لباس های زمستانی را در گرمای 

تابستان به تن نماید.
6- مشکالت در تفکر ذهنی

گاه و بی گاه ممکن است افراد موازنه کردن دسته چک 
خودرا مشکل بپندارند. فرد مبتال ازقام را کامال فراموش 
می کند و نمی داند با آنها چکار بکند. خیلی ها جش��ن 
تولد را برگزار نمی کنند ولی فرد مبتال شاید دیگر نداند 

که جشن تولد چه معنایی دارد؟

عالمت هشدار دهنده ی آلزايمر  10
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7- جا گذاشتن
ه��ر کس ممکن اس��ت موقت��ا کلید یا کی��ف پولی را 
س��رجایش نگذارد. فرد مبتال به  بیماری آلزیمر ممکن 
اس��ت اجسام را در جاهای نامربوط بگذارد ، مثال اطو را 

در فریزر ویا ساعت مچی را در قندان بگذارد.
8- تغيرات در حاالت و رفتار

همه می توانند گهگاه غمگین و یا بدخلق باشند ، حاالت 
فرد مبتال به بیماری آلزایمر می تواند سریعا تغیر کند و 

بی هیچ دلیل ، آرامش به اشک و خشم تبدیل شود.
9- تغييرات در شخصيت

ش��خصیت افراد با س��ن قاب��ل تغییر می باش��د، ولی 

ش��خصیت فرد مبتال به بمیاری آلزایمر می تواند دچار 
دگرگونی گردد. ممکن است کامال سردرگم ،بدبین و یا 
منزوی گردد. این تغییرات شامل بی تفاوتی ، ترس و یا 

رفتارهای نامناسب نیز هست.
10- از دست دادن انگيزه

به ط��ور طبیعی اف��راد گاهی از کارخان��ه ،فعالیتهای 
تجاری و یا وظایف اجتماعی خس��ته می شوند ولی در 
نهای��ت دوباره انگیزه های خ��ودرا پیدا می کنند، فرد 
مبتال به بیماری آلزایمر ممکن اس��ت نسبت به وقایع 
و رویداده��ای محیط زندگ��ی و خانواده اش کامال بی 

تفاوت به نظر بیاید.

ضرب المثل های فارسی و ريشه آن

زير كاسه، نيم كاسه ای است «
)ب��رای بیان این معنا ک��ه فریب و 
نیرنگی در کار اس��ت از این ضرب 

المثل استفاده می شود(
در گذشته که وسایل خنک کننده 
و نگاه دارنده مانند یخچال و فریزر 
و فالکس و یخدان وجود نداش��ت، 
مردم خوراکی های فاس��د ش��دنی 
را در کاس��ه می ریختند و کاس��ه 
ها را در س��ردابه ها و زیرزمین ها، 
دور از دس��ترس س��اکنان خان��ه و 
به ویژه کودکان می گذاش��تند. آن 
گاه کاس��ه ها و قدح های بزرگی را 
وارونه بر روی آن ها قرار می دادند 
تا از خس و خاش��اک و گرد و غبار 
و حش��رات و حیوانات موذی مانند 
موش و گربه محفوظ بمانند. کاسه 
ی بزرگ در جاهای صاف و مسطح 
زیر زمین چنان کاسه های کوچک 
تر و نیم کاسه ها را می پوشاند که 
گرم��ای محتویات آن ه��ا تا مدتی 
 به هم��ان درجه و میزان اولیه باقی 

می ماند.
ولی در آشپزحانه ها کاسه ها و قدح 

های بزرگ را وارونه قرار نمی دهند 
و آن ه��ا را در جاه��ای مخصوص 
پهلوی یکدیگر می گذارند و کاسه 
های کوچ��ک و کوچک تر را یکی 
پس از دیگری در درون آن ها جای 
می دهند. از این رو در گذشته اگر 
کسی می دید که کاسه ی بزرگی 
در آش��پزخانه وارونه ق��رار گرفته 
اس��ت به قیاس کاسه های موجود 
در زی��ر زمین، گم��ان می کرد که 
در زی��ر آن نیز باید نیم کاس��ه ای 
وجود داشته باشد که به این شکل 
گذاشته شده است، ولی چون این 
کار در آش��پزخانه معم��ول نبود و 
نیس��ت، در این مورد مطمئن نبود 
و ل��ذا این کار را حقه و فریبی می 
پنداشت و در صدد یافتن علت آن 

بر می آمد.
بدین ترتیب رفته رفته عبارت »زیر 
کاسه نیم کاسه ای است« به معنای 
وج��ود نیرنگ و فری��ب در کار، در 
میان م��ردم به صورت ضرب المثل 
در آمده و در موارد وجود شبهه ای 

در کار مورد استفاده قرار گرفت.

 ريشه ضرب المثل 
» شاخ و شانه كشيدن«

س��ابقا راه و رسم گدایی تا این اندازه 
پیش��رفت نکرده بود ک��ه فی المثل 
باند و جمعیت و حزب و تش��کیالت 
داش��ته باش��ند . فقط چند چش��مه 
بلد بودند و به آن وس��ایل سد جوع 
و تحصی��ل درهم و دینار می کردند. 
یکی از آن چشمه ها که گدایان ایران 
در قدیم االیام بازی می کردند ش��اخ 
و ش��انه کش��یدن بوده است. شاخ و 
ش��انه عبارت بودند از شاخ نوک تیز 
و شانه استخوان گوسفند که گدایان 
ش��اخ را در دست راست وشانه را در 
دست چپ می گرفتند و بر در خانه 
و جلوی دکان م��ی رفتند و مطالبه 
وج��ه می کردن��د چنانچ��ه صاحب 
خان��ه و دکان��دار در پرداخ��ت وجه 
اس��تنکاف و امتناع م��ی کرد گدای 
س��مج آن ش��اخ را ب��ه نوع��ی روی 
 شانه یعنی شاخه استخوان گوسفند
 می کشید که صدای چندش آوری 
از آن بر می خاس��ت و شنونده را به 
ستوه آورده مجبور می کرد چیزی به 
گدا بدهد و او را از سر خود باز کند.

دانستنی هااصطالحات قديمی درايران     
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فا در مقابل، باید بدانیم که وجود این ماده 
در بدن بسیار حیاتی است. چنانچه می 
خواهید در خصوص کلسترول، انواع آن، 
و دالیل ایجاد کلسترول نوع بد در بدن 

بدانید، این مطلب برای شما است.
كلسترول چيست؟

کلس��ترول، ماده ای نرم و مومی شکل 
است که از چربی ساخته می شود. این 
م��اده در جریان خون و تمامی س��لول 
ه��ای بدن وجود دارد. کلس��ترول یکی 
از مهمترین مواد مورد نیاز بدن اس��ت؛ 
وجود میزان کافی از آن برای س��اخت 
غشای سلولی، س��اخت و ترمیم دیواره 
رگ های خون��ی، تولید برخی هورمون 
ها، تامی��ن ویتامین D و … برای بدن 
ضروری اس��ت. مقداری از کلس��ترول 
مورد نیاز ب��دن از طریق مصرف برخی 
مواد غذایی و در کبد تولید می ش��ود. 
تفاوت کلس��ترول با س��ایر چربی های 
موجود در خون این اس��ت که این ماده 
در خون حل نمی شود. این ماده توسط 
لیپوپروتئین ها بین سلول ها جابجا می 

گردد.
لیپوپروتئی��ن ه��ای با چگال��ی کم که 
ب��ه LDL مع��روف هس��تند، از ان��واع 

بد کلس��ترول به ش��مار م��ی روند. در 
مقاب��ل، لیپوپروتئین های با چگالی باال 
 یا HDL ب��ه عنوان کلس��ترول خوب

 شناخته شده اند.
 LDL وضعيت كلسترول های 

و HDL در خون
 LDL سطح کلس��ترول که ترکیبی از
HDL، و تری گلیسرید است، از طریق 

آزمایش خون، قابل اندازه گیری است.
LDL كلسترول بد يا

چنانچ��ه می��زان کلس��ترول LDL در 
خ��ون افزایش یابد، این کلس��ترول در 
دی��واره رگ ه��ای خون��ی ک��ه وظیفه 
تغذیه قلب و مغز را دارند، رسوب کرده 
و منج��ر به تنگ ش��دن این عروق می 
ش��وند. این وضعیت م��ی تواند انعطاف 
پذی��ری رگ ه��ا را کم ک��رده و منجر 
به انس��داد س��رخرگ، تصلب شرایین، 
 ایجاد لخته و در نهایت حمله قلبی و یا 

سکته شود.
HDL كلسترول خوب يا

در ح��دود ی��ک چه��ارم ت��ا یک س��وم 
کلس��ترول خون از نوع HDL است. این 
نوع کلس��ترول بر خالف نوع LDL مانع 
بروز حمله قلبی است. تا جایی که کاهش 

یافتن این کلس��ترول در خون )کمتر از 
40 میلی گرم در دس��ی لیتر( می تواند 
خطر حمله قلبی را افزایش دهد. این نوع 
کلسترول با پیشگیری از رسوب کلسترول 
LDL، از انسداد رگ ها و خطرات بعدی 

جلوگیری می کند.
Lp(a( تری گليسريد و

تری گلیسرید، از چربی های داخلی بدن 
ساخته می شود. اضافه وزن، چاقی، عدم 
فعالیت بدنی، مصرف س��یگار و الکل و 
نهایتاً رژیم غذایی نامناسب با کالری باال، 
می تواند باعث افزایش تری گلیسرید در 
بدن ش��ود. خون افراد با تری گلیسرید 
باال، حاوی کلسترول زیادی است. خبر 
بد اینکه سطح کلسترول بد )LDL( در 
خون این افراد، بس��یار بیشتر از میزان 
کلس��ترول مفید )HDL( می باش��د. 
اغلب اف��رادی که دچار حمالت قلبی و 
دیابت هستند، در واقع از تری گلیسرید 

باال، رنج می برند.
وجود )Lp)a، نیز موجب ایجاد تغییرات 
ژنتیکی منفی و افزایش میزان کلسترول 
 Lp)a( در خون است. مقادیر زیاد LDL
می تواند یک فاکتور خطرناک در رسوب 

کلسترول در شریان های حیاتی باشد.

کلسترول چیست؟ کلسترول خوب و بد کدامند؟
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استان مرکزی با وس��عتی معادل 29 هزار و 
405کیلومت��ر مربع 1/8درصد از مس��احت 
کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت.این 
اس��تان بااس��تانهای تهران، قزوین، لرستان، 
اصفهان، قم و همدان همجوار است.اس��تان 
مرکزی از سه نوع اقلیم متنوع، نیمه بیابانی، 
معتدل کوهستانی و سرد کوهستانی برخوردار 
است.این استان دارای 10 شهرستان، 28 شهر، 
18 بخش، 61 دهستان و 1539 آبادی دارای 
س��کنه است که 894 آبادی آن بیشتر از 20 
خانوار جمعیت دارند و براس��اس سرشماری 
س��ال 1385 جمعیت اس��تان بیش از یک 

میلیون و 351 هزار نفر اعالم شده است.
موقعيت مركز استان

شهرستان اراک )مرکز استان( از شمال به تفرش، 
از مغرب به همدان و مالیر از مشرق به شهرستان 
محالت و از جنوب به شهرستان خمین و شازند 
محدود شده است و ارتفاع متوسط آن از سطح 
دریا 1700 متر است.شهرستان اراک از لحاظ 
وسعت دومین شهرستان استان بعد از شهرستان 

ساوه است.
ويژگی های تاريخی

ش��هر اراک از نظر تاریخی در مقایسه با سایر 
شهرهای استان مرکزی به دوره قاجار و سلطنت 

فتحعلی شاه می رسد.
در اوایل سلطنت قاجار در بلوک عراق )بخش 
وسیعی از محدوده امروزی استان مرکزی( به 
علت وس��عت زیاد و جمعیت فراوان در زمان 
فتحعلی شاه قشونی به نام عراق تشکیل شد 
و یوس��ف خان گرجی از فتحعلی شاه تقاضا 
کرد برای مرکز قشون عراق عجم )اراک( قلعه 

ای نظامی ساخته شود.به همین علت بافت 
اولیه ش��هر اراک به صورت قلع��ه ای به نام 
»سلطان آباد« شکل گرفت و در سال 1231 
ه� � ش به پایان رسید. هنگامی که راه آهن 
جنوب از کنار شهر عبور کرد و ایستگاهی در 
کنار شهر ساخته شد، نام ایستگاه را »اراک« 
گذاش��تند. سپس بخشنامه ای ابالغ شد که 
نام آبادی های مجاور ایس��تگاه به نام همان 
ایستگاه خوانده ش��ود. از این رو این منطقه 
اراک نامیده ش��د. برای کلم��ه اراک معانی 
گوناگونی ذکر ش��ده است که تعدادی از آنها 
عبارتند از: تخت پادشاهی، پایتخت، باغستان 
و نخلستان، شهرستان، باغ و بارگاه »پروفسور 
هرتس��فلد« آلمانی هم اراک را شکل فارسی 
کلمه عراق به معنی »سرزمین هموار« دانسته 
است. شهرستانهای ديگر استان مركزی 
عبارتن�داز آش�تيان،فراهان. تف�رش، 
دليجان، خمين، ش�ازند، ساوه، محالت، 

زرنديه و كميجان.
جاذبه های طبيعی و تاريخی

استان مرکزی در عرصه گردشگری مورد توجه 
گردش��گران بوده و منزل و زادگاه تاریخی امام 
خمینی)ره( و بیت پدری آن حضرت در محله 
قدیمی سرپل خمین قرار دارد که سالیانه مورد 
بازدید خیل عظیمی از ایرانگردان و جهانگردان 
 ق��رار می گیرد. ای��ن خانه حدود 170 س��ال

 قدمت دارد.
مسجد جامع ساوه

بنای مس��جد جامع در جنوب شهر ساوه قرار 
دارد و یکی از آثار ارزشمند هنر معماری، نقاشی، 
کاشیکاری و گچبری با توجه به پژوهش های 

انجام شده معماری این بنا متعلق به قرن های 
اول اسالم پیش از سده پنجم ه� � ق است و با 
قدیمیترین مساجد ایران چون مسجد تاریخانه 
دامغان، مسجد اولیه شوش، مسجد جامع عتیق 
یزد و مسجد جامع فهرج قابل قیاس است.در 
گوشه ش��مال ش��رق و بیرون از چهار دیواری 
مسجد جامع ساوه، مناره رفیع و آجری متعلق 

به دوره سلجوقی قرار دارد.
مسجدسرخ

با مس��جدانقالب هم در ضلع ش��مالی میدان 
قدیمی )انقالب( شهر ساوه قرار دارد و به دلیل 
وج��ود تزئینات و کتیبه های قرمز رنگ آن به 

مسجد سرخ معروف است.
آتشکده آتشکوه

بنای این آتشکده در هشت کیلومتری جنوب 
شرق نیمور محالت، بر سر راه قدیمی نیمور به 
رباط ترک و اصفهان قرار دارد.این بنا در دامنه 
یک رش��ته کوه و در حاشیه جنوبی روستای 
»آتشکده« ساخته ش��ده و از دو بخش ایوان و 

چهار طاق تشکیل شده است.
آتشکده فردجان )فردقان) 

روس��تای کوچک »فردجان« در شمال غرب 
فراهان قرار دارد و این آتش��کده بر روی تپه ای 

مجاور فراهان دیده می شود.
آتشکده بروز

این آتشکده تاریخی در روستای »راهگرد« در 
65 کیلومتری شمال شرق شهر اراک قرار دارد و 

مربوط به دوران ساسانی است.
محوطه باستانی آوه

به مساحت حدود 1/5 کیلومتر مربع به صورت 
یک تپه بزرگ به ارتفاع 23 متر در وسط و تپه 
ماهورهایی در اطراف تپه اصلی است. این محوطه 
آثاری از دوره های پیش از تاریخ و دوران اسالمی 

را در خود جای داده است.
محوطه تاريخی ذلف آباد

در 22 کیلومتری شمال اراک، در یکی از مناطق 
توابع فراهان آثاری دیده می شود که به آن شهر 

قدیمی »ذلف آباد« می گویند.
روستای تاريخی الوير

روستای »الویر« در70کیلومتری شمال غرب 
س��اوه و در بخش فرق��ان ق��رار دارد و یکی از 

روستاهای باستانی منطقه محسوب می شود.
بنای باستانی خورهه

  در 48 کیلومتری ش��مال شرقی شهرستان 
محالت و در مجاورت روس��تای »خورهه«قرار 
دارد. این بنا متعلق به قرن چهارم ه� . ق است. از 
این مجموعه دو ستون سنگی یک پارچه )شش 
تله( برجا مانده اس��ت. کمیاب بودن آثار عهد 

استان مرکزی در يک نگاه
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سلوکیان در ایران به این معبد ارزش و اهمیت 
ویژه ای بخشیده است. 

غار شاه كيخسرو
این غار در غرب »شازند« در جنوب غرب اراک 
در باالی کوه شازند قرار دارد. این غار طبیعی و 
افسانه ای دارای مدخل ورودی به عرض 1/90 و 
ارتفاع 1/30 متر رو به غرب است. بعد از ورودی، 
غار به طول 18 متر و عرض متوس��ط 6 متر و 
ارتف��اع 3 متر نمایان می ش��ود.روی دیوار غار، 
کلمات پوالد و تیرانداز، سیاوش و شهریار حک 

شده است.
غار شاه بلبل

در نزدیکی غار شاه بلبل مجسمه ای وجود دارد 
که اهالی منطقه به آن نام »عمره« یا »عمرو« 
داده اند. اخیراً این نظریه مطرح شده است که 
احتماالً این مجسمه به »آناهیتا« تعلق دارد و 

مسلماً مربوط به قبل از اسالم است.
غار آقداش

این غار در کوه های شمال روستای »آقداش« از 
دهستان کوهپایه بخش نوبران شهرستان ساوه 
قرار دارد و دارای آثار نقوشی از سکونت انسان در 

عصر کشاورزی است.
موزه حمام چهار فصل

بنای حمام چهار فصل در شرق خیابان دکتر 
بهشتی اراک قرار دارد و متعلق به دوران قاجاریه 
است. بخش گرمخانه آن در حال حاضر تبدیل 

به موزه مردم شناسی شده است.

نمايشگاه دائمی مردم شناسی آشتيان
این بنای قدیمی در بافت قدیمی و در محله بازار 
آشتیان قرار دارد. در این نمایشگاه نسخ خطی، 
سکه های عهد قاجار، سفالینه های دوره اسالمی 
و همچنین ابزار و وسایل مردم شناسی مانند 
ظروف مطبخ، وسایل مربوط به آشپزی و ابزار و 

ادوات کشاورزی به نمایش گذاشته شده است.
محالت، شهر گل و گلخانه

شهرستان محالت به دلیل شرایط مناسب آب 
و خاک، عالقه و مهارت مردم س��اکن در آن و 
همچنین اعتدال هوا توانسته است به عنوان یکی 
از مراکز مهم تولید گل و گیاه در منطقه و جهان 
مطرح شود.محالت که به شهر گل و گلخانه ای 
ایران ش��هرت دارد 20 گونه گل آپارتمانی، 60 
گونه گل باغچه ای و 19 گونه گل شاخه ای را 
تولید و به بازار مصرف عرضه می کند. بزرگترین 
مرکز تحقیقات گل و گیاه کشور در شهر محالت 
تأسیس شده اس��ت که در آن انواع گل و گیاه 
پرورش داده می شود.این مجموعه به کلکسیونی 
از گلها، گیاهان و درختچه های دارویی و زینتی 
تبدیل شده و مکان بسیار مجهز و مناسبی برای 
عالقمندان به گل و گیاه است.استان مركزی 
از جمله استانهای نخبه پرور كشور است 
.اهميت   اين اس�تان در فرهيخته پروری 
اس�ت از جمله مش�اهير و مفاخ�ر ا ين 
 اس�تان  ميتوان به مواد ذيل اش�اره كرد:

• امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اس��المی 

ایران(،استاد فتحعلی واشقانی فراهانی( یکی از 
بزرگترین خوشنویسان ممتاز معاصر(،سید محمد 
علی میرمومنی، محمود پورهادی. سید اسداهلل 
رضوانی فرد( اس��اتید خوشنویسی(،پروفسور 
حسابی،( پدر علم فیزیک ایران، پدر مهندسی 
نوین ایران، پدر فرهنگس��تان ایران، پدر علوم 
نوین ایران(، میرزا تقی خان امیر کبیر ، عباس 
اقبال آشتیانی )نویسنده(، میرزا حسن آشتیانی( 
نماینده آیت اهلل حسن شیرازی در ایران وعامل 
شکست قرارداد ظالمانه تالبوت در ایران(، سلمان 
ساوجی)از بزرگترین قصیدهسرایان و غزلگویان 
ایران(، ادیب الممالک فراهانی( ادیب و ش��اعر( 
، میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی( صدر اعظم 
ایران، سیاستمدار، ادیب، شخصیت برجسته و 
تأثیرگذار ایرانزمین در عرصه حکومت و سیاست 
و نیز ادب و هن��ر(، فخرالدین عراقی،( عارف و 
شاعر نامدار قرن هفتم هجری(، آیت اهلل العظمی 
اراکی،( استاد امام خمینی و بسیاری از مجتهدین 
فعلی(، مال احمد نراقی،( فقیه شیعی(، مال مهدی 
نراقی، )فقیه ش��یعی(، دکتر محمد مصدق،( 
نخست وزیر ایران(، فروغ فرخزاد،( شاعر(، میرزا 
یوسف مستوفی الممالک،( صدراعظم قاجاریان(، 
محمد خزائلی( روشندل نابغه(، علی بصیرتنژاد( 
پیشکسوت معماری و گچبری سنتی(، دکتر 
مصطفی چمران، شیخ طبرسی ، دکتر محمد 

قریب، بنیانگذار طب اطفال در ایران .
گردآوری و ويرايش : محمد حسين مبرهن

برنامه گردشگری سه ماهه بهار 1395 )کانون گشت(
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تعدادي از همکاران بازنشسته در غم از دست دادن عزيزان خود به سوگ نشسته اند. كانون باز نشستگان ضمن عرض تسليت 
و آرزوي صبر و شکيبايي براي بازماندگان، رحمت وغفران الهي را براي درگذشتگان   از خداوند متعال مسئلت مي نمايد.  ابراز

همدردي

محم��د نامج��و               ف��وت پ��در                            
ناصر صاحبانی                   فوت برادر

محسن سنگ تراش              فوت پدر                     
عوض قادری                   فوت خواهر

خلیل شیر جنگ                   فوت پدر                       
سیدکمال موس��ویان        فوت خواهر  
محمدجواد نوبهار                 فوت مادر                      
محمد بهمنی                  فوت همسر

علی آسایش                      فوت مادر                       
حمید حسن پور                فوت فرزند
محمود آمحمد کردستانی      فوت مادر                   
قاسم حاجیان                    فوت مادر

حس��ین قلی زاده                فوت برادر                      
میرزا ترکی                        فوت مادر

فرنگیس ابراهیمی توفیقی       فوت برادر                  
رمضان هدایتی                فوت همسر

حس��ن نادر منش               فوت برادر                       
هاشم امداد                       فوت برادر

حسین روشندل                  فوت برادر                     
محمدجعفر نوروزی             فوت برادر

حمداله افشار                     فوت برادر                      
بهبود عسگری                    فوت مادر

حیدر برقی                       فوت برادر                       
شهناز جهان پیما                فوت برادر 
هوشنگ صابری یحیایی          فوت برادر                 
شکوه مهاجر ایروانی         فوت همسر 
عباسعلی عبدلی               فوت خواهر                                      
سید مرتضی میرعسگری     فوت خواهر

رضا میرزاده                          فوت فرزند                    
عباسعلی باقری                فوت خواهر 
مهدی عارفی                    فوت فرزند
حسینعلی آبیار                 فوت فرزند
علی اکبر فودازی              فوت فرزند
  غالمرضا صفار زاده        فوت خواهر
علی زارع زاده طرقی         فوت فرزند
قاسم بنان                        فوت برادر
حمید اشکانی نژاد             فوت برادر
علی اکبر خلج                   فوت برادر
سهیال مقتدری                  فوت برادر
حسن تسلیمی                   فوت مادر

     

شادروان مرحوم   
فريدون عسکريان

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
بهرام معتمدی

    )  شیراز  (

شادروان مرحوم   
غالمحسين عباسپور

    )  کیترینگ  (

شادروان مرحوم   
احمد سپيدكار

    )  مهندسی تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
محمدرضا ذرات شعاعی    

)  بازرگانی  (

شادروان مرحوم   
الماس خداياری    

)  بازرگانی  (

شادروان مرحومه   
عظيمه قبائی

شادروان مرحومه   
اقدس محجوب    

)  مالی  (

شادروان مرحوم   
شهباز كيوانی

    )  روابط عمومی  (

شادروان مرحوم   
جعفر اشرفی

)  مالی  (

شادروان مرحوم   
اكبر كالته آقامحمدی    
)  مشهد  (

شادروان مرحوم   
احمد گلوئی

)  بازرگانی  (

شادروان مرحوم   
مختار عاشوری

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
اسماعيل آقابيگی

)  اصفهان  (

شادروان مرحوم   
بياتعلی كريمی

)  عملیات  (
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سلیت
دست گلچين اجل بار ديگر به گلستان بازنشستگان »هما« دست يازيد وگلهايي از اين باغ را پرپر كرد، در فقدان آنان به سوگ ت

نشسته و غم از دست دادنشان را به خانواده هاي داغدارشان تسليت مي گوييم. اسامي همکاراني كه از فاصه انتشار خبرنامه قبلی تا 
كنون نداي حق را لبيک گفته و به ملکوت اعال پيوسته اند به اين شرح است:

شادروان مرحوم   
محمد عبدی

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
جواد شهباز زاده اردبيلی
    )  مشهد  (

شادروان مرحوم   
طهماس رضايی نياركی

    )  حراست  (

شادروان مرحوم   
علی بنی اسدی    

)  منابع انسانی   (

شادروان مرحوم   
عالء الدين صالحی عالمه    

)  عملیات پرواز  (

شادروان مرحوم   
حبيب اله قادری

    )  کنترل بازرسی  (

شادروان مرحوم   
عبدالحسين نيک بخش جهرمی    
)   امور کارکنان  (

شادروان مرحوم   
عباس ولی اقبال    

)  حراست  (

شادروان مرحوم   
سيد مسعود شجاعی 

    )  مهندسی و تعمیرات   (

شادروان مرحوم   
غالمحسين جان محمدی        

)  بازرگانی  (

شادروان مرحوم   
عزت اله محسنی    

)  خدمات فرودگاهی -رمپ کنترل  (

شادروان مرحوم   
مرتضی قلی جاللی قاجار    

)  مالی  (

شادروان مرحوم   
رجبعلی قنبريان    

)  سلف سرویس  (

شادروان مرحوم   
عباس نيکومنش    

)  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
محمدكاظم انصاری اصفهانی
)  خدمات پرواز  (

شادروان مرحوم   
مهدی مهريار الويری    
)  بازرگانی  (

شادروان مرحوم   
سيد علی حسينی

    )  کیترینگ- مشهد  (

شادروان مرحوم   
محمد براهوئی

    )  زاهدان  (

شادروان مرحوم   
غالمرضا رحمانی

    )  خدمات بار- مشهد  (
شادروان مرحوم   

داود اكبری كهريزی
    )  عملیات  (
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از طرف خانواده هاي همکاران متوفي از كلیه دوستان و همکاران سابق كه در مراسم 
تدفین و ترحیم این عزیزان شركت كرده اند تشکر و سپاسگزاري شده است. 



قابل توجه اعضای محترم کانون بازنشستگان »هما«
واح�د ام�ور مال�ی كان�ون بازنشس�تگان در ارتب�اط ب�ا عملک�رد صورته�ای مال�ی س�ال ج�اری و 
 گذش�ته خ�ود آم�اده پاس�خگويی ب�ه س�واالت و انتق�ادات ش�ما عزي�زان ب�ه ص�ورت حض�وری

با تشکر - خزانه دار در دفتر كانون می باشد.

تغییر نشانی
ازکلیه اعضاء محترم کانون بازنشستگان درخواست مي شود 
تغییرات مربوط به نش��اني محل سکونت و کد پستی و 
شماره تلفن ثابت و همراه خود را جهت ارسال نشریه وپیام 

کوتاه به دفتر کانون اعالم نمایند.

عكس پرسنلی
همکاران بازنشسته می توانند جهت تهیه عکس پرسنلی، 
با قیمت 3500 تومان برای 8 قطعه عکس4×3  به دفتر 

کانون مراجعه نمایند.

کارت منزلت
از آن دس��ته از همکاران بازنشسته باالی 65 سال سن ) ساکن 
تهران( که تاکنون کارت منزلت دریافت ننموده اند تقاضامی شود 

جهت دریافت آن به سایتwww.ezpay.ir  مراجعه نمایند.

تعويض کارت شناسايی
به اطالع همکاران محترم بازنشس��ته مي رساند ، به منظور 
تعویض کارت شناسائي »هما« الزم است همکاران با پوشش 
پیراه��ن س��فید در س��اعات اداري ) 9 ال��ي 14( ب��ه واحد 
 صدور کارت شناس��ائي واقع در ساختمان شماره 2 حراست

 ) ادارات مرکزي »هما«( مراجعه نمایند.

اطالعیه
جهت برقراری و یا استمرار حق اوالد و بیمه درمانی، ارائه 
گواهی اشتغال به تحصیل هر ترم فرزندان پسر دانشجو دارای 
 سن 20 الی 25 سال به دفتر امور اجرایی واحد بازنشستگی

 الزامی است.

اخبار ضروري
ازخانواده هاي محترم همکاران بازنشس��ته درخواس��ت 
مي ش��ود کان��ون را درجریان اخب��ار ض��روري خانواده 
 ازجمل��ه ف��وت هم��کار و اق��وام درج��ه 1 ایش��ان، 
قرار دهند تا اقدامات الزم از طرف کانون بازنشستگي بعمل 
آید. ضمنا تقاضا مي شود عکس متوفي )بازنشسته( را جهت 

چاپ در خبرنامه به دفتر کانون ارسال نمایند.
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دفتر معاونت )فکس:  44633949(
امور اجرائی

امور رفاهی )فکس:  44659145(
واحد تیدی

واحد صدور دفترچه
واحد بیمه درمانی
واحد امور مسافرت

شماره تلفن های امور بازنشستگی

تلفن گوياي هواپیمايي جمهوري اسالمي ايران »هما«  466222

تسهیالت رفاهي )مشهد مقدس(تسهیالت رفاهی   )کیش(

بازنشستگان محترم جهت استفاده از تسهیالت و امکانات 
اقامت��ی در هتل آفتاب ش�رقی واقع در جزیره کیش  
می توانند برای ثبت ن��ام و رزرو اتاق به واحد رفاهی امور 
بازنشس��تگان )خانم صفری( مراجعه و یا تماس حاصل 

نمایند.
شرایط:

1� ق��رارداد ارائه تس��هیالت و امکان��ات اقامتی تا تاریخ 
95/5/15 می باشد.

 2� م��دت اقامت در هتل از جمعه تا سه ش��نبه به مدت
 4 شب و از سه شنبه تا جمعه به مدت 3 شب می باشد.

3� هزین��ه اقام��ت در هت��ل به همراه صبحان��ه بوفه و 
 ترانسفر از فرودگاه به هتل و بالعکس  و در اتاق 3 تخته 

شبی 950,000 ریال می باشد.
4- رزرو اتاق از اول تا سوم هر ماه )جهت عزیمت در ماه بعد( 
به صورت حضوری یا تلفنی ثبت نام می گردد و چنانچه 
 متقاضی بیش از ظرفیت هتل باشد در روز چهارم قرعه کشی

 انجام می پذیرد.
* هزین��ه اقام��ت هر نف��ر اضاف��ی ) ک��ودکان کمتر 
از 6 س��ال رای��گان ب��وده و نف��رات ب��االی 6 س��ال، 
 نف��رات چه��ارم و پنج��م( ب��ه ازای ه��ر ش��ب مبلغ
 200,000 ریال می باشد که توسط متقاضي به صورت 

نقدی به هتل پرداخت می گردد.

بازنشستگان محترم جهت استفاده از تسهیالت و امکانات اقامتي  هتل 
ميثاق در مشهد مقدس واقع در وکیل آباد، جهت ثبت نام و رزرو اتاق 
به واحد رفاهي امور بازنشستگان) خانم صفري( مراجعه و یا تماس 

حاصل نمایند.
شرايط:

1- مدت اقامت در هتل از شنبه تا دوشنبه، دوشنبه تا چهارشنبه به 
مدت 2 شب و از چهارشنبه تا شنبه 3 شب مي باشد.

2-  هزین��ه اقامت هتل به همراه صبحانه و ترانس��فر ورود و خروج 
 از ف��رودگاه ب��ه هتل و ترانس��فر هت��ل به حرم مطه��ر و بالعکس

 بشرح زیر مي باشد:
 1-2( هزین��ه اقامت در اتاق 2 تخته تا 4 تخته معمولي هر ش��ب

 مبلغ 390/000 ریال
 2-2( هزین��ه اقام��ت در اتاق 2 تخته تا 4 تخته لوکس هر ش��ب

 مبلغ 420/000 ریال
3-2( ساعت ترانس��فر روزانه از هتل به حرم 10 صبح برگشت 13 

بعدازظهر و ساعت 17 و برگشت 20 شب
4-2( اس��تفاده از امکانات رفاهي و ورزشي )استخر، سونا، بیلیارد و 

اینترنت بصورت رایگان مي باشد(.
3- هزینه واریز شده جهت استفاده از هتل به هیچ عنوان قابل استرداد 
 نمي باش��د، لذا قبل از انجام رزرو هتل از تائید بلیت مسافرت خود

 مطمئن شوید.
4- رزرو اتاق در ابتدای هر ماه و برای ماه بعد انجام می شود.

 هزینه اقامت هر نفر اضافی به ازای هر ش��ب مبلغ 430/000 ریال
  م��ی باش��د ک��ه توس��ط متقاضی ب��ه ص��ورت نقدی ب��ه هتل

 پرداخت خواهد شد.
5- قرارداد ارائه تسهیالت و امکانات اقامتی تا تاریخ 95/4/1 می باشد.

  بدین وس��یله از همکاران بازنشس��ته ای 
که با ارس��ال مق��االت، پیش��نهادها، آثار و 
خاطرات خود ما را در پربار نمودن خبرنامه 
 ی��اری و هم��کاری م��ی نمایند، تش��کر و

  قدردانی می گردد.

  خبرنام��ه کان��ون آماده معرف��ي خدمات 
 و کااله��اي قابل عرضه ش��ما ب��ه همکاران

 بازنشسته مي باشد.
لطفا جهت هماهنگي با تلفن 44641506 - 

44641606 )خانم زین الدین( تماس بگیرید. ضمناً سايت مؤسسه صندوق بازنشستگی WWW.HOMAFOUND.IR می باشد.

44636001-44636002
44636003-44636004
 44636005-44636006
44636007
44636008
44636009-44636010-44636011
44636024-44636025
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 همكاران بازنشسته ضمن تماس تلفني
  و مراجعه حضوری نقطه نظرات خود را 
 در زمینه های مختلف مطرح نموده اند كه

اَلُو کانونچند مورد آن را با هم مي خوانیم.

شماره تماس: 
 44641421
44641506

غیرنق��دی از جمله 5 
چ��را کمک های 

ش 5درصد به 
ف افزای��

اس��فند به ص��ر

ماه پرداخت نشد؟
ق ها در اسفند

حقو

 در مراسم 
س��وتان »هما«

را از پیشک
چ

جشن سالگرد تاس��یس »هما« که در 

تاریخ 94/11/4 در آشیانه فنی با حضور 

گ��زار گردید، 
ترم بر

مهور مح
رئیس ج

ی دعوت 
 دفاتر خدمات مسافرت

همانند

بعمل نیامد؟

روازها 
فاده از س��همیه TD در پ

چرا است

شود؟ 
 برقرار نمی

س��الهای قبل
، مش��ابه 

ر مورد اختصاص سهمیه کم 
همچنین د

ه ها در خصوص ویالهای رامسر 
به بازنشست

ر هتلهای مشهد و کیش با 
و تعداد اطاق د

توجه به افزایش تعداد بازنشسته ها.

از کانون بازنشستگان تقاضا داریم صفحات و 

ه پیام هما به صورت 
ی خبرنامه مشاب

عکسها

ها کیفیت 
ش��ود، چون عکس

رنگی چاپ 

خوبی ندارند، ضمنا خبرنامه ها هم بطور 

مرتب به دستمان نمی رسد.

بار گزارش 
در سالهای قبل حداقل سالی یک

ود و زیان موسسه 
و ترازنامه س��

عملکرد 

ی را جهت اطالع اعضاء 
صندوق بازنشستگ

ی گردید.
 خبرنامه چاپ م

در

ا کلینیک ش��بانه 
ر ارتب��اط ب��

طف��ا د
ل

ود در محدوده 
 قرار ب��

م��ا« که
روزی«ه

 برقرار 
ما«  )بیمه 3 (

ت مرکزی »ه
ادارا

ردد ، توضیح دهید .
گ

ت هزینه 
ر بازپرداخ

ر مورد تسریع د
لطفا د

 و برقراری پوشش بیمه 
های بیمه درمانی

��ر ) بیماران صعب العالج ( 
فرزندان پس

بعد از س��ی سالگی بررسی و اقدام الزم 

بعمل آورند.

ترم »هما« و 
دیر عامل مح

ظار داریم م
انت

صندوق بازنشستگی در جمع بازنشستگان 

ضور داش��ته و در خصوص مش��کالت 
ح

ده گزارشی ارائه نمایند 
ت و آین

ی شرک
کنون

ی ما بازنشسته 
تا موجب اطمینان و دلگرم

ی خیر 
ی و دعا

ود، و از همدلی ، همراه
ها بش

خوردار باشند.
پیشکسوتان هما بر



46
ه 

ام
برن

- خ
ما 

 ه
ان

تگ
س

ش
ازن

ن ب
نو

كا

44

ایستادگان سرافراز هما

ت.
اس

م 
مه

ن 
ید

رس
یز 

ه چ
ه چ

و ب
ن 

شت
گذ

ز  
چی

ه 
هم

از 
 . 

ت
س

 نی
هم

 م
دن

سی
ز ر

چی
ه 

هم
ه 

و ب
ن 

شت
گذ

یز 
ه چ

هم
از 

1- موچین- همسر آدم- زوج نیست- 
لباس ح��ج 2- مفتش- مرغ س��حر- از انوع جمله 3- 
بیس��تمین سوره قرآن کریم- پس��ر مازنی- از پرندگان 
حالل گوش��ت-آماده کردن نیروی نظامی برای جنگ-
اسب آذری 4- شب نزول قرآن- درست- از به پا کردنی 
ها – وسط- نیرو 5- غم ها- نسل- ستون خیمه- هوای 
گ��رم و مرطوب 6- ذره ب��اردار- بیمار ی درد مفاصل- 
تظاهر به  نیکی 7- دهانه اسب- طوالنی – جاری- شیمی 
دان و مخترع سوئدی 8- میان- پرسش- جگر سفید- 
آزردگی-دیدار 9- ردیف- پیرو- بازار داد وس��تد اوراق 
بهادار- سرگرد سابق- مادر 10- سالم- چپاول – خاک 

11- ابدی- دفعه – خاطره- کوتاهی 

م جدول 46
     ما با هما می مانی

1- كمال الدين بدری
2- محمدحسین نیک اعتقاد

3- محمدرضا محمدی كیا

اسامی برندگان 
 جدول 

شماره  45

  به سه نفر از كسانی كه جدول را به طور صحیح 
حل كنند به قید قرعه جايزه داده می شود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

*
*

*
*

*
*

*

1- منطقه دایره ی ش��کل از آسمان که شامل دوازده صورت 
ویرانی- متحیر 3- شهر مذهبی – جنین-  فلکی است 2- 
عدد ورزشی 4- زشت- شمع- لوله گوارشی 5- نامی – ترانه 
6- تنها- پشتیبان  7- بازستانی 8- پنبه پاک نکرده- 
ش��رح و بیان- مرواری��د 9- زمان بی انتها- یخ- چفت 
10- کمانگیر مع��روف- کنایه از آدم بی خبر 11- فن 
– آش��امیدن 12- نیس��تی- صومعه- مخفی 13- جوی 
خون- ممکن- مادرلر 14- میانمار 15 - از شهرهای باستانی 
ایران که برخی آن را پایتخت اشکانیان می دانند- رهایی 
16- معتمد- مشورت 17- تنگی- از حروف الفبا- طریق 
18- زادگاه رازی- نگهبان- خرمای آن معروف است 19- باالترین 

نقطه- پایداری 20- از تالیفات حاج شیخ عباس قمی  

ی
ود

عم افقی

45
ل 

دو
 ج

حل

ابفلالماکاراسیتسد
نییاننکلاماراورای
سالکایررایدلازنو
اتامرنندنللایبسا
نشدردهیاناربیان

ایردناکرسیوتندال
لهاکهیررادمینوب
یوربیشانادبداباس
اررواهسیوماننیدت
قداصهسویابیززورون
تیلدورابنیمیناقری










