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ماه عشق و آزادگی
محرم ماه آزادگی محرم ماه آگاهی ماه شکوفایی ماه 

سوگواری وماه عشقاست محرم ماه آزادی و رهایی ماه رشد 
و بالندگی ماه جوشیدن و اندیشیدن و ماه فانی شدن است. 
محرم مدرسه عشقی است که باید در آن درس آموخت. 

محرابی است که باید در آن به نمازعشق ایستاد. نردبانی 
است که بایداز آن باال رفت تا به لقای حق شتافت. عاشورا 
سالروز عروج خونین سبکباالن عاشقی است که باشهادت 
خویش حماسه جاودانه و باشکوهی در تاریخ  آفریدند. 
عاشورا چشمه نوری است که سیاهیها و تاریکیها را  از 

جان میشوید و زاللی و پاکی را سخاوتمندانه هدیه میکند. 
فریاد سرخی که  از خاک تفتیده کربال برخاست طنین 
بیدارباشی بودکه تمامی اعصار وقرون را در نور دید و 
با رنج مظلومان تاریخ آمیخته شد و به ابدیت پیوند خورد 

نه کربال به یک سرزمین محدود میشود و نه عاشورا 
درغروب یک روز پایان می یابد.

مطهره مومنی
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كانون بازنشستگان »هما«
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canoonhoma@yahoo.com    :پست الكترونيک

    خبرنامه كانون بازنشستگان هما در انتخاب، ويرايش و تلخيص متون ارسالی آزاد است.
    آراء و نظرات مطرح شده در مقاالت الزاما ديدگاه خبرنامه نمی باشد.

     نويسندگان پاسخگوی مطالب خود هستند.
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دعوتنامه
بدينوسيله از اعضای محترم كانون بازنشستگان 
»هما« دعوت می شود تا در مجمع عمومی نوبت 
دوم كه در تاريخ 95/7/29 راس ساعت 9/00 صبح 
در محل سالن اجتماعات مركز فرهنگی، ورزشی 
»هما« برگزار خواهد شد، با در دست داشتن كارت 

عضويت حضور بهم رسانند.
كانون بازنشستگان »هما«

 اين محرم و صفر است كه
 اسالم را زنده نگه داشته است.
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بازنشستگان نيروی فعال كشور اندكی پيش هستند كه تالش كرده اند ، زحمت كشيده 
اند و بسياری از آنان شب و روز و عمر و جوانی خود را صرف كار كرده اند و بايد كشور به 
اين تالش و به اين زحمت كشی مستمر دوران عمر پاسخ گويد . اين را هم بدانيم كه وضع 
 فعلی بازنشستگان در واقع هميشه به صورت يک الگو در مقابل چشم كاركنان فعلی دولت
 ، بازنشس�تگان كش�ور بهت�ر باش�د  . ه�ر چ�ه وض�ع   ق�رار خواه�د گرف�ت 
چ�ون   ، ك�رد  خواهن�د  كار  بيش�تری  دلگرم�ی  ب�ا   ، دول�ت  فعل�ی  كاركن�ان 

 ف�ردا ك�ه ب�ه آن وض�ع رس�يدند ، اوضاعش�ان خ�وب خواه�د گذش�ت . اگ�ر خ�دای ناك�رده نس�بت ب�ه بازنشس�تگان
 بی اعتنايی ، بی احترامی و بی توجهی شود و آنها دچار مشكل شوند ، اين آينه فردای كاركنان امروز خواهد بود

بازنشستگان عزيز؛
علیرغم طرح سئوال در خصوص چگونگی کاربری و مصرف حساب )ج( صندوق پس انداز 
که بیشتر از 10/000 نفر بازنشسته در تجمیع آن مشارکت داشته اند، از طریق این صفحه در 
خبرنامه کانون بازنشستگان و درخواست پیگیری توسط هیئت مدیره هما ، به عنوان باالترین 
مرجع شرکت، و همچنین مکاتبه کانون بازنشستگان »هما« از مدیریت محترم هواپیمائی 

جمهوری اسالمی ایران، تا کنون پاسخی در این زمینه دریافت نشده است.
بنظر می رسد، پیگیری حقوقی موضوع باید توسط وکیلی که  از طرف کانون  به خدمت گرفته 

خواهد شد، دنبال گردد.
بهرحال بی اعتنایی به بازنشستگان که از نظر تعداد و مدت خدمت به »هما« و دانش تخصصی 
قابل توجه اند ، و نادیده گرفتن حقوق این گروه، شایسته عزیزانی که امروز در مسند مدیریت 

حسين احمدی- بازرس كانون شرکت نشسته اند نیست.

ياد    ايّام
 6 مهر ) 25 ذیحجه (- روز خانواده 

و تکر یم بازنشستگان
10 مه��ر ) اول اکتب��ر (- روز جهانی 

سالمندان
12 مهر)اول محرم (- آغاز سال 1438 

هجری قمری
20 مهر ) نهم محرم (- تاسوعای حسینی 

) تعطیل (
21 مهر ) دهم محرم ( –

 عاشورای حسینی )تعطیل (
23 مه��ر )دوازدهم محرم ( – ش��هادت 
حضرت امام زین العابدین )ع( ) 95 ه ق (
 17 آب��ان ) هفت��م صف��ر (- والدت

 امام موسی کاظم )ع( ) 128 ه ق (
30 آبان)20 صفر( – اربعین حس��ینی 

) تعطیل(
8 آذر)28 صفر(-

  رحلت حضرت رس��ول اک��رم )ص( 
)11 ه ق ( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( 

)50 ه ق(- )تعطیل(
10 آذر ) 30 صفر(- شهادت حضرت 

امام رضا )ع( )203 ه ق (- )تعطیل(
18 آذر ) 8 ربی االول (- شهادت حضرت 

امام حسن عسگری )ع( )260 ه ق(
22 آذر) 12 ربی��ع االول(- والدت 
حضرت رسول اکرم )ص( ) 53 سال 

قبل از هجرت( به روایت اهل سنت
27 آذر) 17 ربی��ع االول (- والدت 
حضرت رس��ول اکرم ) ص(و والدت 
ام��ام جعف��ر ص��ادق )ع(   حض��رت 

) 83 ه ق (- )تعطیل(
30 آذر- شب یلدا

قابل توجه همکاران بازنشسته 
به منظور  اطالع از اقدامات انجام شده،  به كانال ارتباطی 

كانون بازنشستگان هما  به نشانی زير ملحق شويد:

https://telegram.me/ 
canoonbazneshasteganehoma
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برگزاری مجمع فوق العاده کانون بازنشستگان »هما«
 مجم��ع فوق العاده کانون بازنشس��تگان هما در روز پنجش��نبه

 مورخ 95/5/7 ساعت 9/30 صبح با حضور اعضاء کانون و نماینده 
 وزارت کش��ور در س��الن اجتماعات مرکز فرهنگی ورزشی هما 

برگزار گردید.
جلس��ه با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید آغاز و پس از توضیحات 
نماینده وزارت کشور و انتخاب هیات رئیسه جلسه ، آقای حبیب 
شاطر حسینی مدیر عامل کانون پس از ارائه گزارش و توضیحات 
الزم در ارتباط با لزوم تغییرات مورد نظر در اساسنامه کانون ، رای 

گیری به عمل آمد و موارد زیر با اکثریت آراء تصویب شد.
1- تغییر آدرس کانون در اساسنامه از خیابان شهید مطهری به 

شهرک اکباتان ، کوچه تیرداد، پالک 9 طبقه سوم، واحد6
2- تغییر مالکیت ام��وال و دارایی های کانون از هما و نهادهای 

ذیربط به اعضای کانون )در صورت انحالل کانون(
 3- محدودی��ت دوره ه��ای انتخاب��ی هی��ات مدی��ره کان��ون

 به دو دوره متوالی
 پس از پایان جلسه قانونی مجمع ، رئیس هیات مدیره کانون، آقای 
مطهری طی س��خنانی با اشاره به اهداف به وجود آمدن موسسه 
صندوق بازنشستگی هما در جهت خودکفایی پرداخت حقوق و 
مستمری بازنشستگان و تامین امکانات رفاهی و درمانی و دالیل 
ع��دم حصول به اهداف فوق را برش��مردند و به معضالت کنونی 
بازنشستگان اعم از تاخیر در واریز حقوق ماهانه و مطالبات معوقه و 
قطع مزایا و ...، اشاره نموده و راهکار نهایی را پی گیری های قانونی 
اعالم دانسته و در صورت عدم حصول نتیجه ، گردهمایی و تجمع 
در باشگاه هما را جهت توضیحات مسئولین ذیربط اعالم نمودند.



ایستادگان سرافراز هما

گزارش تصویری مجمع عمومی فوق العاده کانون )95/5/7(
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یکی از دغدغه ها و بحران هائی که کشور 
ب��ا آن روبروس��ت بحران صن��دوق های 
بازنشستگی است و اگر چنانچه سیاست 
های گذش��ته و قوانین و مقررات و نحوه 
فعلی مدیریت این صندوق ها ادامه یابد 
دامنه بحران سالمندی روز بروز گسترده 

تر میگردد.
بنابراین جهت خ��روج از این بحران می 
بایس��ت مجلس و دولت با نگاه راهبردی 
و رویکردی ملی و میهنی و انجام بررسی 
های علمی و کارشناس��ی و اس��تفاده از 
تجربیات کش��ورهای پیش��رفته و عدم 
تحمی��ل و مداخله سیاس��ی در صندوق 
ها و انج��ام اصالحات بنیادین در قوانین 
و س��اختارها ن��ه تنها بس��تر الزم جهت 
تامین آتیه و حقوق مش��ترکین و اعضاء 
این صندوق ها ، و باز نه تنها این صندوق 
ها با انجام س��رمایه گ��ذاری های خرد و 
کالن و افزای��ش نقدینگ��ی میتوانند در 
رفع رکود و پیشرفت اقتصادی کشور اثر 
گذار باشند بلکه میتوانند با وضع قوانین 
. مقررات مناس��ب و مدبرانه نس��بت به 
تبدیل بحران سالمندی به دورانی توام با 
سالمتی و نشاط و ایجاد روحیه مشارکت 
در ام��ور خانوادگ��ی ، ام��ور اجتماعی ، 
اقتصادی ، فرهنگی ، مدنی و نهایتا تبدیل 
به دوران س��المندی پویا با امید زندگی 
 بیش��تر و بهبود کیفیت زندگی ، بس��یار

 تاثیر گذار باشند.
بررسی عوامل مختلف بحران در 

صندوق های بازنشستگی 
* مهمتری��ن عامل بح��ران در صندوق 
های بازنشستگی عدم برنامه ریزی و عدم 
مدیری��ت اقتصادی صحیح در  س��رمایه 
گ��ذاری بموقع منابع ورودی می باش��د. 
در غیر اینصورت با سرمایه گذاری بموقع 
و مناس��ب و امانت دار خوب بودن قاعدتا 
باید بتوانند روی پای ایس��تاده و  قادر به 
تامین آتیه و پرداخت حقوق بازنشستگان 
خود باش��ند. ممکن اس��ت فی المثل در 
صندوق بازنشس��تگی کش��وری کمبود 
جزئی در تامین حقوق بازنشستگی توسط 

دولت پرداخت و در صندوق بازنشستگی 
هما کمبود در تامین حقوق بازنشستگی 
توس��ط هما پرداخت ش��ود،لیکن قطعا 
در این گونه صندوق ه��ا آثاری از دوران 
بازنشستگی پویا و با نشاط دیده نمیشود.

* یکی از دیگ��ر از عوامل مهم در ایجاد 
بح��ران در صن��دوق های بازنشس��تگی 
مربوط ب��ه وضع قوانین و مق��ررات غیر 
کارشناس��ی و یا عدم پیش بینی قوانین 
جدید توس��ط مجلس و دولت و مدیران 
دستگاههای اجرائی می باشد و از جمله 

به مواردی چند اشاره می نماید:
* متوسط سن بازنشستگی دردنیا بیش از 
60 سال و در برخی کشورهای پیشرفته 
تا 67 س��ال افزایش یافته، در کشور ما با 
تصویب و اجرای قوانین تس��هیل کننده 
، س��ن بازنشستگی برخالف روند جهانی 
با کاهش روبرو بوده تا جائیکه متوس��ط 
سن بازنشستگی در دستگاههای اجرائی 
دولت��ی از جمله هما زیر 52 س��ال می 
باش��د. یعنی ما در کش��ور افراد شاغل را 
در سن 51 یا 52 سالگی، در اوج مهارت 
ش��غلی و در حالیکه میتوانند تا س��الها 
جهت سازمان خود و جامعه مفید باشند و 
کسور بازنشستگی بیشتر پرداخت نمایند 
، خانه نشین میکنیم و گرچه بدلیل وضع 
نا مناس��ب اقتصادی و نیاز مالی ، تعداد 
بس��یاری از آنان بار دیگر مش��غول بکار 
میش��وند و این بار ب��دون پرداخت حق 
عضویت بازنشستگی که به ضرر صندوق 
ها تمام می ش��ود. الزم به ذکر است که 
باال بردن س��ن بانشس��تگی لزوما باعث 
کم اش��تغالی جوانان نبوده و سیاست ها 
جهت کاهش س��ن بازنشس��تگی بدلیل 
اشتغال جوانان اش��تباه محض بوده کما 
اینکه در کشورهای پیشرفته شاهد چنین 
سیاستهائی نمی باشیم،ناگفته نماند که 
افزایش سن بازنشستگی رابطه مستقیم 
با ایجاد حس اعتماد و افزایش احس��اس 
مفید بودن جهت سازمان و جامعه داشته 
و در نتیج��ه در افزایش عمر و باال رفتن 

سن امید به زندگی تاثیر دارد.

*  افزایش ناگهانی حقوق و مزایا در سالهای 
آخر خدمت که بعضا خالف مقررات صورت 
میگیرد منجر به افزایش معدل حقوق و 
نهایتا افزایش حقوق بازنشستگی میگردد 
و صن��دوق ها از ای��ن بابت نیز مجبور به 
پرداخت حقوق بازنشستگی بیشتر گردیده 
 و در ای��ن رابطه نیز وضع یا اصالح قانون

 ضروری می باشد.
* یکی دیگر از مواردی که تاثیر بسیاری 
در بحران صندوق ها دارد بازنشس��تگی 
پیش از موعد با استفاده از سنوات ارفاقی 
تا 5 سال می باشد. گرچه کسورات سهم 
بازنشس��ته پیش از موعد و سهم کارفرما 
به صندوق ها پرداخت میگردد لیکن در 
نهایت منجر به پرداخت حقوق بازنشستگی 

با مدت های طوالنی تر خواهد شد.
* صندوق بازنشستگی کشوری با مدیریتی 
مستقل و رو به تحول توانسته در سالهای 
اخیر با استفاده از منابع ورودی نسبت به 
انجام سرمایه گذاری های کالن در حوزه 
های حمل و نقل ،ساختمان ، پتروشیمی 
، صنعت و معدن و مالی نسبت به تامین 
حقوق حدود هشتصد هزار بازنشسته تحت 
پوشش با قدری حمایت مالی دولت اقدام 
و از سرعت بحران خود بکاهد ، در صندوق 
بازنشس��تگی هما عالوه بر مواجه بودن با 
مش��کالت فوق االش��اره و عدم استقالل 
متاسفانه از ابتدای تشکیل نه تنها سرمایه 
گذاری اساسی صورت نگرفته بلکه دارائی 
های آن با سپرده گذاری کم  سود ده و یا 
بصورت وام های کم بهره تضعیف و از زمان 
تاسیس موسسه صندوق بازنشستگی در 
سال 80 با عدم تعامل هما توفیق چندانی 
در جهت تامین حقوق بازنشستگان و انجام 
امور رفاهی نداش��ته و بخشی از در آمدها 
در جهت تامین حقوق مدیران و شاغلین 
موسس��ه هزینه گردیده است.در حالیکه 
در برخی صندوق های بازنشستگی مانند 
شرکت نفت ، صدا و سیما و بانکها و .... با 
تعامل کامل با سازمان خود و سپردن امور 
قابل واگذاری به آنان به درآمدهای سرشار 

نگاهی به وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور
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دس��ت یافته اند، در هما نه تنها اکثر امور 
قابل واگذاری درآمد زا به افراد و سازمانهای 
غیر همائی واگذار میگردد بلکه حاضر به 
سپردن امور خود مانند مجموعه کیترینگ 
و آش��یانه فنی در فرودگاه امام )ره(  که با 
صرف هزینه های سنگین ساخته شده و 
سالهاست که بدون استفاده و راکد مانده 
به ش��رکت های تابعه موسس��ه صندوق 
بازنشستگی نمی باشند. دوراه برای برون 

رفت از این وضعیت نابسامان و تاسف بار 
وجود دارد،یا موسس��ه می بایست منحل 
و صندوق بازنشس��تگی به هما برگردد و 
یا با تغییر رویکردها و تحوالت مدیریتی 
و گماردن افرادی مس��ئول و پاس��خگو و 
استقالل بخشیدن به صندوق از یک طرف 
و الزام تعامل کامل هما در واگذاری کلیه 
امور قابل برون سپاری به شرکتهای وابسته 
به صندوق از طرف دیگر نسبت به تقویت 

بنیه مالی و کسب درآمد در صندوق اقدام 
گ��ردد  و صرفا با این اقدامات اس��ت که 
صندوق بازنشستگی هما میتواند به اهداف 

خود برابر اساسنامه نائل گردد.
) جهت اط��الع برخی از مطالب و آمارها 
برگرفته از نشریه ثمر وابسته به صندوق 

بازنشستگی کشوری می باشد.(

محمد حسين سيد مطهری



ایستادگان سرافراز هما

13

ایستادگان سرافراز هما
48

ه 
ام

برن
- خ

ما 
 ه

ان
تگ

س
ش

ازن
ن ب

نو
كا

ت.
اس

م 
ترا

 اح
ورد

 م
ش

سن
ل 

دلي
د ب

من
سال

 و 
ش

لم
ل ع

دلي
د ب

من
ش

دان



48
ه 

ام
برن

- خ
ما 

 ه
ان

تگ
س

ش
ازن

ن ب
نو

كا

14

ایستادگان سرافراز هماایستادگان سرافراز هما

رد.
 دا

اي
ا ج

آنه
ب 

 قل
 در

د و
شان

پو
ي 

 م
 را

ان
 آن

اه
گن

 –
رد 

خو
ي 

 م
 را

دم
مر

م 
د غ

اون
خد



ایستادگان سرافراز هما

15

ایستادگان سرافراز هما
48

ه 
ام

برن
- خ

ما 
 ه

ان
تگ

س
ش

ازن
ن ب

نو
كا

م.
شي

 با
ته

اش
ت د

ظار
ي ن

 ول
يم

اش
ه ب

شت
دا

ن ن
دا

رزن
ر ف

كا
در 

ت 
خال

د



48
ه 

ام
برن

- خ
ما 

 ه
ان

تگ
س

ش
ازن

ن ب
نو

كا

16

ایستادگان سرافراز هماایستادگان سرافراز هما

ها
عيت

واق
از 

ن 
شد

ور 
ل د

خي
و ت

ها 
عيت

واق
با 

ن 
شد

رو 
روب

ن 
كرد

كر 
ف

 تابستان داغ دیگری برعمرما گذشت ورفت تا پاییز رنگارنگ 
آمدن زمس��تان س��پید برفی را میانجیگری کند. ما جماعت 
بازنشس��ته » هما « اما درحرارت تابستانی، برودت زمستانی 
واعتدال بهاری و پاییزی این ایام پس��ابرجام دس��ت به دعا و 
چشم به آس��مانیم تا با آمدن بوئینگ ها و ایرباس های نو به 
اوج رس��یدن دوباره » هما « ی عزیز ملی مان را شاهد باشیم 
. » هما « یی که پنجم اسفند سال 40 13 تاسیسش کردیم، 
گسترش��ش دادیم، مراقبتش نمودیم تا به اوج رسید و درقاره 
آسیا در اوج بی همتا ماند و امروزما امیدواریم پنجم اسفند 95 
در جش��ن پنجاه و پنج سالگی اش دوباره در اوج مایه مباهات 
ایران و ایرانی باشد و عروج دوباره اش را در چهارمین و آخرین 

فصلنامه امسال گزارش کنیم.
ش��ماره  48 فصلنامه خبری کانون مربوط به س��ومین فصل 
سال، پاییز برگریزان هزار رنگ و ماههای مهر، آبان و آذراکنون 
در دستان شماست. در این شماره به دفتر ایام پاییزی نگاهی 
گذرا انداخته تا از گردش روزگارومناسبتهای ملی وجهانی بل 
بیابم آنچه راعموما و خصوصا مراد دل مابازنشس��تگان برآورد 
که درراس این کنکاش رس��یدم ب��ه دوازدهمین روز ازمهرماه 
مصادف با اولین روزازماه محرم س��ال1438 ه.ق و روزهای 20 
و21 مقارن با تاس��وعا و عاش��ورای حسینی یادآورایستادگی، 
شهامت و شهادت مظلومانه و غریبانه امام سوم شیعیان، ساالر 
و سرور ش��هیدان عالم و 30 آبان ماه مصادف با 20 صفر نیز، 

اربعین حضرتش و یاران شهید وفادارایشان.
س��الها پیش درمحضر یک��ی از روحانیون عالیقدرو  	•
دانشمندشرفیاب بودم . خداوند روح بلندشان را قرین رحمت 
فرماید . فقید سعید پست ومنصب مهمی هم در دستگاه قضا 
داش��ت،آن روز ناگهان آقایی با عجله و خوش��حالی وارد شد و 
در حالیکه کتابی در دس��ت داش��ت از آن مرحوم درخواست 
کرد به مناسبت انتشار کتابش تحت عنوان » واقعه کربال « با 
خط خود به تحشیه ای آنرا مزین فرماید .آن مرحوم نگاهی به 
کتاب انداخت و بدون نوشتن حتی یک کلمه آنرا به صاحبش 
برگرداند و خطاب باو گفت شما هم که » شعاری « نوشته اید. 
از این قبیل کتابها زیاد نوشته شده . بروید هر وقت » شعوری 

« نوشتید در خدمت هستم .
6مهر ، روز بزرگداشت خانواده و  تكريم بازنشستگان

ازهنگامیکه در پروسه تکامل، دوران زندگی قبیله ای انسان به 
پایان رسید و نهاد » خانواده « و زندگانی خانوادگی شکل گرفت 
با افزایش مسئولیت خانوادگی او به مسئولیت فردی قبلیش » 
خانواده « همیشه محترم بوده است ولی چندی است متاسفانه 
در برخی فضاهای مجازی مطالب وتصاویری منتشر می شود 

که گویی هدفش��ان بازگش��ت به عقب و احیاء شیوه منسوخ 
ارتجایی زندگی قبیله ای در بین جوانان است که از این بابت 

والدین عزیز می باید سخت مراقب فرزندان باشند .
اما انتخاب عنوان روزبزرگداشت خانواده و بازنشستگان هم خود 
طنز جالبی اس��ت .در دیدار یکی از همکارانی  که مدتها پس 
ازنیل به مقام منیع بازنشستگی ندیده بودمش ، از حال و روزش 
پرس��یدم ، با خونسردی کامل و قیافه ای حق به جانب پاسخ 
داد، فرماندار زنجان شده است ! و من خوش باور پس ازتبریک 
گویی و طرح سوالی مبنی بر اینکه چگونه قانون منع استخدام 
بازنشستگان در دوایر دولتی را دور زده است ؟  از واکنش خنده 
همکار شوخ طبع مان متوجه جریا ن شده آنگاه هردو از ته دل 
خندیدیم . یکی دیگراز همکاران خوش ذوق می گفت،شغلی  
داش��تیم که اغلب اوقات از خانه و خان��واده دور بودیم . وقتی 
جوانیمان رفت ، موها یمان مثل دندان هایمان س��فید شد و 
اکثرمان به کمر درد مبتال شدیم با احترام عذرمان را خواستند 
و گفتند حاال وقت رس��یدن به خانواده اس��ت والبته نامش را 
بازنشستگی گذاشتند که زیاد ناراحت نشویم ! و ادامه داد واقعا 
هم اغلب همکاران حرف ش��نو هستند حداکثر یا بقول آقای 
هواشناسی بیشینه زمان دوری ازخانه پیاده روی ارشمیدوسی 
روزهای فرد هفته در استخر باشگاه مابقی اوقات صرف کمک به 
نظافت منزل، خرید مایحتاج روزانه و بعضا آشپزی میشه و اخیرا 
هم که ش��ما چند قلم اضافه کردید که دعا کردن و چشم به 
آسمون دوختن و گوش به خبررسیدن هواپیما های جدیده که 
با رونق گرفتن مجدد » هما « الاقل مواجب ما به موقع برسه ! 

10مهر ، روز جهانی سالمندان 
از آنجا که سالمندی پدیده ای عالم گیراست و گذشت زمان و 
عمر عزیز با احدی سر شوخی ندارد، روزبزرگداشتش هم جهانی 
است . درکشور ما هم اقداماتی نظیرکارت منزلت و اختصاص 
صندلیهایی مخصوص سالمندان در اتوبوسها و واگنهای مترو 

انجام گرفته که قابل تقدیر ولی ناکافی است . 
معروف است سالمندی از منظر جسمی و روحی نهایتا نوعی 
بازگش��ت به دوران کودکیس��ت پس آنچه سالمند در مرحله 
نخس��ت احتیاج دارد احترام است که متاسفانه برخی جوانان 
مغ��رور و ناآگاه به تصور اینکه نی��رو و طراوت جوانی عنصری 
پایداربوده س��المندی به سراغ ایشان نخواهد آمد نه تنها این 
مهم را مرعی نمی دارند که بعضا سالمندان را با الفاظ و القاب 
زشت خطاب می کنند که درخور تذکرورسیدگی می باشد . 
دیگر مراقبت بدون منت و کنایه ، از سالمندان است که عموما 

دراین مورد دارای حساسیت ویژه می باشند .
پرويز قربانی –سرمهماندارارشدبازنشسته

به سکوت سرد زمان ، به خزان زرد زمان   نه زمان را درد کسی ، نه کسی را درد زمان
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ان دهم مهر ماه روز جهانی سالمندان است. 

گو این که تکریم و بزرگداشت سالمندان و 
کهنساالن ، این سرمایه های انباشته از خرد 
و دانایی و تجربه نیازمند روز و مناس��بتی 
ویژه نیست، اما در چنینی روزی جهانیان 
می کوشند توجه دولتمردان و متولیان امور 
اجتماعی در هر جغرافیایی را به اهمیت و 
ضرورت پاسخ گویی به نیازهای سالمندان 
جلب و تکریم عملی آنان را در حوزه های 
عموم��ی و اجتماعی درخواس��ت کنند. 
واقعیت این اس��ت که به علت گس��ترش 
دامنه دشواری ها ، تنگناها و دغدغه های 
زندگی،سالمندان جهان در چارچوب حوزه 
های فامیلی وخانوادگی جایگاه و منزلتب 
لرزان تر، نسبت به گذشته دارند. در چنین 
ش��رایطی است که سیاس��ت گذاری ها و 
حمایت های اجتماعی از سوی مسووالن و 
متولیان امور رفاه عمومی به صورت واگذاری 
بخشی از مسوولیت های خانواده و فامیل 
به نهادهایی ویژه ، می تواند به عنوان یک 

گام عملی در تکریم سالمندان مورد ارزیابی 
قرار گیرد. بی گمان تعیین روزی به عنوان 
» روز جهانی سالمند« کوششی است برای 
یادآوری ای��ن وظیفه بزرگ اجتماعی که 

امروز ابعادی جهانی یافته است.
ایرانیان عهد باستان نخستین مردمی بوده 
اند که برای ادای احترام و بزرگداش��ت و 
سپاسگزاری از سالخوردگان روز مشخصی 
را در س��ال تعیین کرده بودند . این روز ، 
25 شهریور ماه هر سال بود که قدمت آن 
به 3 سه هزار س��ال می رسد. این روز در 
کشورهای انگلیسی زبان به »سینیور دی« 

معروف است.
برپایه گزارش دبیرخانه شورای سالمندان 
، هم اینک 8/2 درص��د از جمعیت ایران 
را سالمندان تشکیل می دهند که با توجه 
به روند افزایش جمعیت ، این رقم تا سال 
1415 به بیش از 12در صد خواهد رسید. 
به گفته آگاهان و کارشناسان ، سالخوردگی 
جمعیت، ب��ه خودی خ��ود پدیده منفی 

و نگران کننده ای نیس��ت. نگرانی آن جا 
آش��کار می شود که سیس��تم ها و نظام 
ه��ای حمایت��ی از انجام وظای��ف ذاتی و 
قانونی خود ناتوان و درمانده شوند. برپایه 
گزارش های آماری موجود ، درصد باالیی 
از سالمندان کشورمان هم اینک از تنهایی 
و نبود پشتوانه و حمایت های اجتماعی در 
رنج هستند. توجه به این نکته که ساالنه 
یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده 
می شود، به این نگرانی ابعاد گسترده تری 
می بخشد. بنابر اعالم مدیر کل بهزیستی 
تهران ، تنه��ا در تهران 4 هزار و 500 نفر 
سالمند در 64 آسایشگاه شبانه روزی نگه 
داری می شوند. توجه به چگونگی مراقبت 
از س��المندان و پیش بینی امور رفاهی و 
حمایتی برای کس��انی که همه عمرشان 
نگران و حامی دیگران بوده اند وظیفه ای 
ملی در چارچوب برنامه ریزی کالن توسعه 

انسانی است.
نقل از: نشريه زندگی نو

به مناسبت دهم  مهر روز جهانی سالمندان
تکریم عملی سالمندان و برنامه های کالن توسعه انسانی

تور بازنشستگان شعبه شیراز - آبشار مارگون- تیرماه 1395
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موفقیت ورزشي و تحصیلی

»مهديه عقبائی« 
فرزند همکار بازنشسته صدیقه کشاورزی 
در یازدهمین دوره مس��ابقات پومسه 
قهرمانی کشور )تیر ماه 1395( شرکت 
نموده و موفق به کسب مقام اول پومسه 
ابداعی رده سنی 18 الی 30 سال شده 
و مفتخر به دریافت لوح قهرمانی و یک 

قطعه مدال طال گردیده است.

»فرانک بنی حسن«
 فرزن��د همکار بازنشس��ته فاطم��ه ژیان 
عابد دانشجوی دانش��گاه امام رضا )ع( در 
س��یزدهمین المپیاد فرهنگی، ورزش��ی 
دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی کشور که در دانشگاه فردوسی مشهد 
– تابستان 1395 برگزار گردید، در رشته 
شنا )50 متر کرال پشت( موفق به کسب 

مقام اول و دریافت لوح گردیده است.

»حميد كريمی«
 فرزند همکار بازنشس��ته اسداله 
کریمی دوره تحصیالت خود را در 
رشته مدیریت فناوری اطالعات به 
پایان رسانده و شایستگی دریافت 
مدرک کارشناسی ارشد را دریافت 

نموده است.

»مائده برهانی اصفهانی«
 فرزند همکار بازنشسته محمد 
جواد اصفهانی عضو تیم ملی 
والیبال بانوان جمهوری اسالمی 

ایران می باشند.

»سعيد جعفری پناه« 
فرزند همکار بازنشسته حسین 
جعفری پناه در رشته مهندسی 
هوافض��ا در مقط��ع دکتری 

تخصصی پذیرفته شده است.

»حميد خالقی همدانی« 
فرزند همکار بازنشسته حسین 
خالقی همدانی موف��ق به اخذ 
مدرک فوق لیسانس از دانشگاه 
کان��ادا  ونک��ور  ش��هر   UBC"

گردیده است.

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

صعود به قله بينالود
در تاریخ شنبه 95/5/23بمناسبت 
میالد با س��عادت امام رضا )ع( 
نامب��ردگان زیر به قل��ه زیبای 
3220متری بینالود در مش��هد 

مقدس صعود کردند . 
 علی زلفی)راهنما( ذبیح ا...ذلفی 
 جم��ال تیم��وری – صباغه��ا
  علی کرم��ی- احم��د دهلقی
زاه��دان(  )از  چمان��ی   امی��ن 

قدرت دادخواه
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تجلیل از بازنشستگان  بزرگداشت علم ، تجربه و تعهد است

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

همكاران ديروز ،  همراهان امروز

    مهندسي و تعميرات
محمد جواد هدائی مارمان

علی اکبر آقایاری
علی مهدور
رضا عطاپور

مجید جاللیان  جواد پور
محمدرضا فصاحت
مجید میدان شرفی

علی رافع نوع دوست
حسین زمانی

حسین مفیدی احمدی
شهرام آقا صفری

پرویز توسلی
مصطفی سیار

سید مهدی بستانی
محمدرضا فدائی منش

سید محمد پروین حسینی
وجیهه کاظمی عسکرانی

سید حسین میرآفتاب

    عمليات پرواز
عباسعلی سرآبادانی تفرشی

رسول رستمی
علیرضا زرندی
جلیل ساجدی

محمد حسین اکبری
محمد حسن مظفری

حمیدرضا کسایی کوپائی
علی ناجی سالمت

محسن پورسفید اصفهانی
رضا خردی

حسین رشیدی
الهام میرزائی سمیرمی
محمد مهدی عامری

محمد نورعلی
علیرضا طهماسبی

پرویز با حجب نجاریان 
مصطفی شادمانی
خسرو قربانخانی 

رحیم عبدی ملک آبادی
حمیدرضا کیوان شکوهی

حسین ایرانپور بروجنی
محمدرضا رفعت

محسن علی اصغر پور
محمود یاقسمت

فخرالدین صالحی
عباس شیخی قمصری

حمید نصیری خواه
مصطفی توکلی

مینو مسعود موغاری
ابراهیم خلیل سهرابی

علی خوشنام

       خدمات فرودگاهي 
حامد یزدی زاده

علی محمد کالنتری
هاشم طالبی

حمیدرضا الهوتی
محسن امیری

ابوالفضل دیهیم فرد
سیدجالل شجاعی
حسن زین الدین

    حراست
س��ید عباس قرداش��خانی 

تولوی
حمید خادم فینی

رمضانعلی شموشکی
جواد مرادی

علی اصغر یوسفی
مصطفی بابائی

    كيترينگ
علیرضا تحویلداران

سیدعباس مهاجری
جعفر نیکزاد فرخی

جعفر پهلوانی
عابدین محمدی

    منابع انساني
بیژن بیگ زاده

        پشتيباني
داریوش خادمی آسانه
امیر علی جزء صادقی

نعمت اله توکلی
مهدی فرضعلی زاده

غالمرضا ده حقی
محمدنقی حسن زاده

    بازرسی و نظارت
سیدعلی یاسینی

    بازرگانی
مسعود حاجی نوروز

حسین سفیدگر

    اصفهان
مجید خسروی فارسانی

حمیدرضا یزدی
رمضان نصر اصفهانی

    مشهد
محمود محمدیان روشن

عباس حاج رضائی

    شيراز
جهانگیر بهادری
مجید  آب روان 

          بندر عباس
نادعلی حسین پور نظری

اسحق حیدری پوری

    مالی
مریم صمدی
مهناز شاهی
داوود تفرشی

    كرمانشاه
اکبر یزدانی

    يزد
عیسی خلفی اصل فالح
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 * * شعر همکاران **
هما ستاره درخشان جهان پرواز

هما در جهان روزت پیروز باد                     سرافراز نامت همه روز باد
تو در پنج اسفند جهانی شدی                   پرآوازه نامت جهان یاد باد

زایران سفیری هما در جهان                      سراسر جهان نامت پاینده باد
همه کار برانت چه نقش آفرین                  درود و سالم یک به یک یاد باد

نشان لیاقت تو داری هما                         براین افتخارت هما زنده باد
مدیران برجسته داری هما                      از آن است اگر هرچه داری به یاد

زکانون و کارش هزار آفرین                     که نقش کلیدی چنان پا نهاد
علیرغم تحریم و مشکل اقتصاد                     شب و روز دارد تالش این نهاد  
محمدجعفر شیرازی

سی سال خدمت هما
در پی امر هما، با افتخار سی سال کوشیدم، با صدق و صفا  

 زره ایرالین را، در هما با افتخار سی سال پوشیدم ، با عشق و وفا
بر کشیدم همه دم، از دل و جان ، همچو علی شیرخدا  

 صوت ال حول و ال قوت اال با اهلل ، با شور و نوا  
یا هرآنگه که وضو ساختم از چشمه آستان رضا

جار تکبیر زدم یکسره ، بر پیکر ناوگان هما
تا بماند ماندگار و استوار این نام زیبای هما

خدمتی ارزنده و جاوید ، به میهن حاصل عمر هما
شعر من را گر بخوانید پیام است و دعا
از جوار حرم ضامن آهو ، خراسان رضا

نایبم جمله به یاران همایی ، در آستان رضا
پرورش را هم دعا، شاید کند حاجات مارا او روا

اینکه کانون پرتالش است خادمینش مخلصی و بی ادعا
 شاکریم ، قدردان از این خدام نیک و با صفا

حسن آبرود - مشهد مقدس    

ما با هما می مانیم
تکلیف خود می دانیم ، ما با هما می مانیمما بازنشستگانیم ، مادل شکستگانیم          

با غیرت آنچنانیم ، مابا هما می مانیمدیوار آهنی را گر بین ما کشیدند                
ای آنکه با شعوری ، در راس هر اموری         

بین من و همایی هرگز نبین جدایی       در زیر پا نگاه کن بینی اگرتو موری ، مابا هما می مانیم
هم کار با شجاعت بشکن سکوت ظلمت  شیران خفته بیدار ما جمع اتحادیم ، مابا هما می مانیم
روشن ره سعادت ما جمع اتحادیم ، مابا هما می مانیم

تا کی سکوت و غفلت مهر خاموشی برلب  
جان ها رسیده برلب ، ما جمع اتحادیم ، مابا هما می مانیم
افسردگی تا کی؟ دلمردگی تا کی؟ فصل خزان تا کی؟  
غم ها دگر سرآمد ما جمع اتحادیم ، مابا هما می مانیم

محمدجعفر شيرازی  

دوره شوروجوانی،طی شدوازیادرفتبر باد رفت

شوروحال خنده های کودکی بر باد رفت

نقد وقت عمر و ایام جوانی، سر و سبز

برگ پاییزی چنان برروی جوی افتاد و رفت

آن همه غوغا و شور و التهاب زندگی

طی شد اما درمسیری با دل ناشاد رفت

روزگاری مست وسرکش بود ما ز اوج غرور

روز دیگر تار وپودم ،دام یک صیاد رفت
درمیان بازی چوگان کورزندگی

چون حبابی بودم وبشکستم وبیداد رفت

سال های عشق ورویا یک تاب زندگی

قصه تلخی نوشت وسرنوشتم داد و رفت

گرچه این دل زنده است، امید فردای دگر

شاید هم فردا نباشد،آه با فریاد رفت ...

س.م هدايت پور
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ان م��ن می گویم طنز اجتماعی اما تو بخ��وان واقعیت اجتماعی! در 
باب اینکه نفوذ چیس��ت و بصیرت کدام است و چرا مقام عظمای 
والیت مکررا« به مسئولین در این امور تذکر می دهند، به تفصیل 
خواندیم و شنیدیم بویژه در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و آموزشی، اما آنچه مغفول ماند ورزش بویژه فوتبال بود 
که نگارنده امیدواراست متولیان امر برای برون رفت از این وضعیت 
نابهنجار، چاره ای بیندیش��ند تا انشاء اهلل شاهد محیطی ایمن و 

سالم در ورزش کشور باشیم:
•	فوتب��ال، دیگر یک پدیده اجتماعی صرف نیس��ت بلکه صنعتی 
جهان ش��مول است . گیرا و جذاب، برای همه از کودک و نوجوان 
گرفته تا پیر و کهنسال، زن و مرد هم نمی شناسد و متن و حاشیه 
اش نیز زیباس��ت. فوتبال در جهان امروز بهترین وس��یله محک 
مدیریتی اس��ت چرا که نتایج آن روش��ن و غیر قابل انکار اس��ت. 
فوتبال، تنها مدیریتی است که پس از 90 دقیقه محک می خورد 
و همه چیز آن به نقد کشیده می شود، تاکتیک، تکنیک، نتیجه، 

مربی، سرپرست، هوادار و حتی تدارکاتچی تیم!!
•	س��اختار ورزش بویژه فوتبال، بیمار اس��ت و همانند بسیاری از 
ادارات و سازمانهای دولتی نیازمند مهندسی مجدد است. در آسیب 
شناسی موضوع تقریبا«همه به یک مطلب واحد اذعان دارند و آن 
غیر تخصص��ی چیدن مدیران در رأس مراکز ورزش��ی از تصمیم 
س��ازی تا تصمیم گیری اس��ت. به همین دلیل در این وادی ، کار 
بلدها هر چه می دوند به هیچ جا نمی رس��ند و بعضی ها اصال« 
نمی دوند و به همه جا می رسند. حکایت عجیبی است دویدن ها 
و نرسیدن ها ، ندویدن ها و رسیدن ها!! نتیجه اینکه فاقد بصیرت 
بودیم تا دریابیم که همه خوبند اما نه برای همه کار. به قول سعدی 

علیه الرحمه:
ندهد هوشمند روش�ن رأی     

به فرومايه كارهای خطير
بوريا باف اگرچه بافنده است      

نب�رندش به كارگاه حرير
•	بعد از ناکامی در هر مس��ابقه ای، کمیته بررسی و حقیقت یاب 
و تحقیق و تفحص و حتی تجسس! تشکیل     می دهیم اما همه 
ب��ی فایده و بی خاصیت! چ��را که فقط به دنبال متهم می گردیم 
آنهم پس از وقوع رویداد، به عنوان امری بدیهی دریافته ایم که در 
تمامی مراحل بررس��ی، رئیس غیر تخصصی نباید به عنوان متهم 
معرفی ش��ود چرا که خیلی ها مورد سوال واقع خواهند شد و این 
به مصلحت نیس��ت! از اینرو تجربه به ما آموخته است تنها جایی 
ک��ه باید متخصصی محکوم ش��ود و همه چیز ختم به خیر گردد 
سوانح هوائی است که خلبان و خطای انسانی، عامل و دلیل اصلی 
معرفی می شوند با علم به اینکه، مرحوم خلبان حق دفاع ندارد!! و 
یا باید به عکس همه رویه های معمول اقدام کنیم تا به تریج قبای 
رئیس برنخورد و مص��داق بارز آن نیز حکایت معروف کریم خان 
زند است: وکیل الرعایا در اثر پرخوری غذاهای چرب و شیرین به 

یبوست مزمن مبتال شد. طبیب بر بالین او آمد و دستور تنقیه داد 
کریم خان چون از کیفیت ماجرا آگاه شد، برآشفت و پرسید مرا؟ 
و طبیب از ترس خشم شاه گفت نه مرا؟! پس از آن هر بار سلطان 
زند به یبوس��ت مبتال می شد طبیب را تنقیه می کردند و از قضا 

کریم خان بهبود می یافت!
•	اینکه چرا  هر نو کیسه ای که به نان و نوایی می رسد بعد از مدتی 
سری هم به فوتبال می زند یا اسپانسر می شود و یا تیمدار، امری 
حساس است و نیازمندتفکر و تدبر. با اندکی بررسی در می یابیم 
که تعداد نش��ریات و مطبوعات ورزشی به مراتب از سایر رسانه ها 
بیشتر است. تبلیغات آن وسیع و طرفداران آن بی شمار. حاال این 
آدم ناش��ناس دیروز که به یکباره صاحب اسم و رسمی شده است 
می تواند مک��ررا« مصاحبه می کند  آنهم با حداقلباج و ریخت و 
پاش! چون این حرفه را نمی شناسددر اولین گام نرخ ها را بهم می 
ریزد ) عالما« یا عامدا« را دستگاههای نظارتی بررسی کنند( چون 
پول دارد بدون نگرانی خرج می کند و بازیکن س��االری را ترویج 
می دهد در نتیج��ه هزینه 90 درصد تیمها که از اعتبار و بودجه 
دولت ارتزاق می کنند افزایش��می یابد، با این کار خدا پس��ندانه ! 
این افراد جایگاهی می یابند معادل و ش��اید هم فراتر و محبوبتر 
از دولتم��ردان! مهمتر از همه اینکه ای��ن افراد صاحب امتیاز ویژه 
ای نیزمی ش��وند که » مصونیت« نام دارد. آری مصونیت! آدمهای 
مسئله داری که حاال سری تو سرها دارند مصونیت می یابند یعنی 
پیوند بین قدرت و ثروت و تبلیغات فرصتی مغتنم فراهم می سازد 
برای تاراج بیت المال! دیگر خیلی س��خت می شود به سراغشان 
رفت حتی اگر میلیارد ها تومان به سیس��تم بانکی بدهکار باشند. 
دشوار است که گفته شود دستی در پولشوئی و فرار مالیاتی دارند. 
دس��تی در قاچاق ارز و کاال دارند و دس��تی در جیب مردم!! حاال 
دیگر دستگاههای نظارتی با یک فرد مواجه نیستند بلکه با جمعیت 
کثیری از طرفداران او و تیم مطرح او طرف هس��تند که عمدتا« 
جوان و احساسی و پرشورند و برایشان اهمیتی ندارد که این پول 
مشروع است یا نا مشروع، تنها چیزی که مهم است اینکه او ناجی 
تیم شان است و مقداری از ثروت  باد آورده را خرج تیم محبوبشان 

و رونق اقتصادی شهرشان کرده است!!
•	آدمهای فرصت طلب مس��ئله دار بعد از تثبیت در عرصه فوتبال 
با همدس��تی تعدادی روزی نامه! چند مجری رادیو و تلویزیون و 
چند ورزشی نویس وظیفه شناس! مفتخر به دریافت القاب شوالیه، 
سردار، ژنرال، ناجی، عابر بانک، جادوگر، عقاب، سلطان، پدر ورزش 
و... می ش��وند. این عده چند صباحی بعد به فکر ش��ورای شهر و 
نمایندگی مجلس و برپایی انجمن خیریه و ...می افتند و سپس به 
حوزه هواپیمایی ورود می کنند. فوتبال که با مدیریت درخشان و 
نتایج مشعشع آنان عاقبت به خیر شده )30 سال کوتاهی دستمان 
از قهرمانی جام ملتهای آس��یا و 30 س��ال هم به مدد این طایفه، 
دستان ما جام قهرمانی باشگاههای آسیا را لمس نکرده اند و بیش 
از 40 س��ال هم در المپیک، تیم فوتبال نداش��ته ایم. در رده های 

فوتبال، هواپیما، زندان!!
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سنی نوجوانان، جوانان و امیدها به عالوه فوتبال بانوان نیز چیزی 
برای گفتن و نوش��تن نداریم(!! فقط می ماند صنعت حمل  نقل 
هوایی که خوشبختانه تعداد شان در کشور به اندازه تیمهای لیگ 
برتری است! نتیجه اینکه چند هواپیمای دسته چندم  می خری و 
تا می توانی تبلیغ می کنی و اوج می گیری در آسمان الیتناهی! 
تقریب��ا« همه کس  به این حوزه حس��اس نفوذ کرده، از بس��از و 
بف��روش گرفته تا دالل نفتی و ب��ازاری و بدهکار بانکی و آخوند و 
سردار و این اواخر متخصص نخود و لوبیا با پیشینه  کنسرو سازی 
که طلبکارانش از تماشاچیان چندین تیم لیگ برتری بیشتر است!! 
انگار این گروه با خدای خود پیمان بسته اند که هواپیمایی مملکت 
را هم مثل فوتبال زمینگیر کنند. قطعا« تداوم این امر با بی تفاوتی 
دستگاههای نظارتی، مصائب و مشکالت عدیده ای در سطوح ملی 
بهمراهخواهد داشت و امید واریم که آنزمان نگویند نمی دانستیم  

و یا امروز  دیر است!
نکته حائز اهمیت اینکه در تمامی این جریانات رد پای تنی چند از 
مسئولین ارزشیدو دهه قبل مشاهده می شود که به دالیل اقتصادی 
و مطامع مادی دست در دستان آلوده نا اهالن و نامحرمان نهاده اند 

که نگران کننده و البته قابل تأمل است!
•	با همین نگاه  و تفکر غلط که فوتبال را به قهقرا بردیم طی نیم 
قرن گذش��ته، حدود پنجاه فرودگاه در کش��ور ایجاد و با هیاهوی 
بس��یار افتتاح نمودیم که متأس��فانه به تعداد انگشتان یک دست 
نیز س��ود ده نیس��تند! نه برنامه دارند و نه توجی��ه اقتصادی، در 
ع��وض خرج دارند و هزینه های سرس��ام آوری که عمدتا« ارزی 
و گرانقیمت اند. حاالکه ماشاءاهلل اینهمه فرودگاه داریم عقل حکم 
می کند که حداقل معادل یک س��وم آن نیز ش��رکت هواپیمایی 
داش��ته باشیم! اینکه چه کسانی در این آش��فته بازار جلودار می 
ش��وند و با اندک سرمایه ای وارد ش��ده و سپس با اتکاء به منابع 
بانکی هر یک به تعداد انگش��تان یک دس��ت طیاره هایی با عمر 
متوسط ده پانزده سال وارد می کنند برکسی پوشیده نیست. هم 
واضح  و مبرهن اس��ت و هم تابلو!! این گروه که به راحتی به این 
حوزه تخصصی نفوذ نموده اند چون قبال در فوتبال اسم و رسمی 
یافته اند اینجاهم ازگزند روزگار در امان می مانند! درعجبم که چرا 
مس��ابقات داخلی س��اخت فرودگاه از جیب ملت نهایت ندارد ؟ و 
چرا هیچ داوری نمی تواند سوت پایان آنرا به صدا درآورد؟!دلیلش 
کمی فهم و بصیرت می خواهد مثال فالنی می خواهد وزیر بماند 
پس برای اس��تان و ش��هرش فرودگاه می سازد. دیگری میخواهد 
اس��تاندار بماند، آن یکی می خواهد نماینده ش��ود، و آن دیگری 
می خواهد... همه از جیب بیت المال! فرودگاه می س��ازند و همه 
نیز می گویند ادای تکلیف اس��ت درضمن استخاره نیزکرده ایم و 
خوب آمده!! متأسفانه آنچه دیده نمی شود فرودگاههایی است که 
عاط��ل و باطل مانده اند با تجهیزات ناوبری گران قیمت که خاک 
می خورند و مستهلک می شوند. استان مازندران نمونه ای عینی 
و ملموس برای اثبات این ادعاس��ت. استانی که از سر تا ته اش را 
با خودرو می توان چهار س��اعته پیم��ود دارای پنج فرودگاه نیمه 
 فعال به عالوه س��ه  ش��اهراه چند بانده مطمئن و یک طرح ملی

 )بزرگراه شمال( که در حال اجراست. جالب است که بدانیم زمان 
حرکت با خودرو از پایتخت به هر یک از شهرهای آن با زمان ورود 
بوسیله هواپیما به یکی از فرودگاههای این استان، تقریبا« یکسان 
است! به این اعداد و ارقام توجه فرمایید: حرکت از مبداء به عالوه 
حضور 45 دقیقه ای قبل از پرواز در فرودگاه به اضافه حداقل 45 
دقیقه پرواز به فرودگاههای نوش��هر، رامسر، فرح آباد و ... به عالوه 
سی دقیقه شامل خروج از پرواز، تحویل بار به اضافه کرایه خودرو 
وحداقل یکساعت طی مسیر تا رسید ن به مقصد نهایی در یکی از 
شهرهای همجوار فرودگاه، مشروط به اینکه همه چیز طبق برنامه 
انجام ش��ود و هیچ تأخیری در میان نباشد!! هر چند می دانیم به 
دلیل س��وء مدیریت ها، پرواز ب��دون تأخیر تقریبا« جزء آرزوهای 
مس��افرین شده و به عبارتی ناف شرکتهای هواپیمایی را با تاخیر 
بریده اند!! تهران نیز چنین حالت��ی دارد. فرودگاه های مهرآباد و 
امام خمین��ی »ره« به عالوه فرودگاه پیام کرج و فرودگاه در حال 
احداث  قم نه تنها نمونه بلکه آینه عبرت هس��تند، که کل فاصله  
آنها از یکدیگر با خودرو بیشتر از 2 ساعت نیست؟!  و نمونه های 

بسیار دیگر...
•	و ام��ا پ��رده آخرین این جریان، زندان اس��ت. آنهایی که گرفتار 
عدالت و قانون ش��دند و آنهایی که جستند و شاید هم در لیست 
انتظارن��د! ب��ا این ف��رق که در 25 س��ال اول انقالب ت��ا آنجا که 
حافظ��ه ما یاری می کند فقط پای یک نفر)مرحوم ع – ص مدیر 
عامل باش��گاه پورا( در میان بود  اما در ادامه ش��اهد سیر صعودی 
 به محب��س رفتن چند مدیر عام��ل پرس��پولیس)ع- ا(، )م- ر(، 
)ح –س(،)ح-خ( و ... بودی��م ب��ه عالوه به زندان رفتن بنیانگذاران 
و مدی��ران عامل چندین تیم لیگ دس��ته اول��ی و لیگ برتری از 
تهران، آذربایجان ش��رقی، گیالن ، لرس��تان، هرمزگان، خراسان، 
کرمانش��اه، بوش��هر و ... به عالوه چندین شرکت هواپیمائی که به 
عنوان  اسپانس��ر بدون مطالعه وارد این کارزار شدند. بر این باورم 
که با تجزیه و تحلیل و آس��یب شناسی، جایگاه ویژه این مدیران 
در حاکمیت پول، ریخت وپاش های بی حد و حصر، ذبح اخالق و 

روحیه پهلوانی در فوتبال بیش از پیش مشخص خواهد شد.
درخاتمه بر مس��ؤ لین محترم، سیاس��تگزاران،  متولیان ورزش و 
صنعت حمل و نقل هوایی بویژه دس��تگاههای نظارتی و امنیتی 
فرض است با واکاوی دقیق موضوع، اضالع مثلث فوتبال، هواپیما و 
زندان را شناسائی و این وضعیت نامیمون را تصحیح نمایند. سخن 
به درازا کشید. فراموش نکنیم که در میدان هیاهو حرف هیچکس 
به گوش نمی رس��د و هیچکس را یارای درک درس��ت و کامل از 
پیام و کالم طرف مقابل نیس��ت، نه دفاع متهم شنیده می شود و 
نه دلیل منتق��د قابل فهم خواهد بود. لذا آنان که در میانه هیاهو 
هستند توفیق قضاوت منصفانه را از کف می دهند و بذر سوء تفاهم 
می کارند و آنانی که در بیرون میدان به نظاره ایس��تاده اند دچار 
گناه سوء ظن می شوند و این هردو نابخشودنی است. پس بیائیم 
با میزان »فمن یعمل مثقال ذره...« خطاهایمان را در  این حوزه ها 

وزن کنیم . باقی بقای شما.
هوشنگ نصری
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مجمع عادی ساالنه 
تعاونی مصرف »هما« 

برگزار شد
مجمع عادی سالیانه تعاونی 
مص��رف با حض��ور جمعی از 
اعض��اء در تاریخ 95/4/29 در 
محل باش��گاه »هما« برگزار 
شد و گزارش هیئت مدیره ، 
بازرس و حسابرس قانونی به 
سمع حاضرین رسید و سپس 
دستور جلس��ه توسط رئیس 
هیئت رئیسه قرائت و صورت 
های مالی س��ال ه��ای 93 و 
94 و بودجه س��ال جاری به 

تصویب رسید.
صورت های مالی سالهای 86 
الی 92 مربوط به هیئت مدیره 
قبلی به تائید حاضرین نرسید 
و مق��رر گردید هیئت مدیره 
فعل��ی م��وارد آن را پیگیری 
نماید.در پایان در مورد انتخاب 
بازرس رای گیری به عمل آمد 
و آق��ای محمد صدر اعظمی 
مج��ددا ب��ه عنوان ب��ازرس 
قانون��ی تعاونی ب��رای مدت 
یکس��ال مالی با اکثریت آراء 
 انتخاب شد و مسئولیت را به

 عهده گرفت.

 جشنواره تعاونی مصرف 
کارکنان و بازنشستگان »هما«

دومین جشنواره تعاونی مصرف کارکنان »هما« به 
مناسبت »پنجم اسفند« سالروز هما از اول مهر ماه 

1395 آغاز گردید.
همکاران بازنشسته و کارکنان شاغل در صورت خرید 
نقدی و یا اقس��اطی اقالم سوپری و مصرفی )برنج ، 
روغن، چایی، حبوبات و غیره( از ابتدای مهر ماه لغایت 
 بهمن ماه می توانند در قرعه کشی دهها جوایز ارزنده

 شرکت نمایند.

 اطالعیه تعاونی مصرف
 کارکنان »هما«

احتراما به اطالع میرساند، خانواده های محترم 
بازنشستگان )کارکنان متوفی( که عضو تعاونی 
مص��رف کارکنان »هما« بوده اند می توانند با 
در دست داشتن مدارک فوت و سایر مدارک، 
برگه های س��هام و دفترچ��ه عضویت جهت 
تعیین تکلیف سهام متعلقه، به شرکت تعاونی 
واقع در باشگاه »هما« ساختمان اداری تعاونی 

مراجعه نمایند.  





مطمئن





به پیری نه بگوییدارزشهای انسانی

شما می توانید با استفاده از روش های 
مختلف مثل جراحی پالستیک ، جوانی 
ظاه��ری خودرا حفظ کنی��د ولی برای 
حفظ جوانی درونی، فقط یک راه وجود 
دارد ؛ آن ه��م این که از 9 عامل پیری 

دوری کنید:
استرس

استرس از مان دوران نوسنگی با زندگی 
انس��ان عجین بوده و از همان زمان هم 
مخل آسایش درونی، امنیت و سالمت 

روانی بشر بوده است.
استرس ، خطر حمالت قلبی را باال می 
برد و عنان تصمیم گیری درس��ت را از 
بش��ر می رباید. استرس زیاد باعث بروز 
فرس��ودگی زودرس در دستگاه ایمنی 

بدن می شود.
س��لولهای بدن مادرانی که فرزندانشان 
از بیماری های سخت و مزمن رنج می 
برند و از ترس از دست دادن فرزندشان 
و مشکالت بیماری های آنها دائم دچار 
اس��ترس هستند، بس��یار زودتر از افراد 
عادی دچار فرس��ودگی می شوند، حال 

چطور باید استرس را کم کرد؟
اولین قدم برای کاهش استرس ، شناخت 
عوامل و عالئم استرس است) از عالئم بارز 
استرس ، تپش قلب و عرق کردن است 
. یکی از راه ه��ای رطرف کردن موقت 
استرس ، کشیدن نفس عمیق است که 
ما به آن ، نفس کشیدن دیافراگماتیک 

می گوییم.
روش بلند مدت کاهش اس��ترس ، این 
است که وقت بگذرانید، عوامل استرس 
زا را در زندگی خود بیابید و از آنها دوری 

کنید، یا با منطق از کنارشان بگذرید.
تحرك بدنی كم

کم تحرکی، اعتیادی است که همه ما 
کمابیش به آن مبتال هس��تیم، غافل 
از ای��ن که حتی می��زان کمی تحرک 
در روز م��ی تواند تا ح��د زیادی روی 

س��المت ما تاثیر گذار باشد، از اضافه 
وزن جلوگی��ری کن��د و اس��ترس ها 
را کاه��ش دهد و حتی م��ی تواند در 
عقب انداختن و جلوگی��ری از ابتال و 
پیشرفت آلزایمر هم تا حد زیادی موثر 
باشد. اولین و اساس��ی ترین قدم هم 

اراده است.
مرک��ز کنت��رل و جلوگی��ری از بروز 
بیم��اری ها توصیه م��ی کند: حداقل 
روزی نیم س��اعت پی��اده روی و 10 

دقیقه نرمش کنید.
خوردن زياد چربی های اشباع

خ��وردن چربی های اش��باع موجود در 
گوشت دام و پرندگان ، شیرو کره ، میزان 
کلسترول بد را در خون افزایش می دهد 
و در واقع ، میزان خطر ابتال به بیماری 
های قلبی را باال می برد.به جای مصرف 
این چربی ها ، س��عی کنید از غذاهای 
دریایی و سرخ نکردنی، روغن آفتابگردان 

، زیتون ، ذرت و کانوال استفاده کنید.
سيگار كشيدن

برای ای��ن که از بروز س��رطان و پیری 
زودرس پوست و سایر اندام ها جلوگیری 
کنید، به شما توصیه می کنیم که هر چه 

زودتر سیگار گشیدن را کنار بگذارید.
تنفس هوای آلوده

تنفس ه��وای آلوده بیرون، باعث بروز 
سرفه و س��وزش چشم و ابتال به آسم 
و بیماری های تنفس��ی خواهد ش��د. 
توصیه م��ی کنیم حت��ی االمکان در 
خانه بمانید و فقط بر حسب ضرورت 

از خانه خارج شوید، یا کمتر به نواحی 
آلوده ش��هر بروید تا کمتر در معرض 

هوای آلوده قرار بگیرند.
زياد در معرض نور آفتاب بودن

جذب کمتر اشعه خورشید توسط پوست 
 SPF  با استفاده از کرم های ضد آفتاب با
حداقل 15 می تواند تا حد زیادی خطر 

ابتال به سرطان پوست را کاهش دهد.
کم خوابی

ک��م خوابی می تواند حتی در س��نین 
جوانی هم باعث بروز دیابت، فشار خون 
باال، چاقی و فراموشی شود. بهترین دارو 
برای حفظ جوانی، خواب کافی است. در 
هنگام خواب، تلویزیون و دیگر وس��ایل 
عامل سرو صدا را خاموش نمایید و اتاق 

خوابتان را تاریک کنید.
اضافه وزن

وزن زیاد باعث بروز بیماری های قلبی، 
دیابت و حتی برخی سرطان ها می شود. 
از برنامه های غذایی صحیح استفاده کنید 

و سعی کنید وزنتان را کنترل کنید.
خوردن زياد شيرينی

شکر باعث بروز چاقی و سکته می شود. 
توصیه متخصصان تغذیه این است که 
به ازای 2200 کالری دریافتی در روز 
می توانید 12 قاش��ق چایخوری شکر 
به غ��ذا و خوراکی هایت��ان بیفزایید. 
بهتر است به جای ش��کر از سبزی یا 
میوه های شیرین استفاده کنید؛ مثل 

کشمش و خرما.
نقل از نشريه ثمر
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با گذش��ت زمان و رسیدن فصل س��المندی یادآور خاطرات 
گذش��ته می ش��ویم و بیاد می آوریم که دوران زندگی خودرا 
چگونه س��پری نم��وده ایم و به دوره خردمن��دی پا نهاده ایم. 
باد پاییز زندگی می وزد و یادآور این مطلب می ش��ود که قدر 
روزه��ای زندگی را بدانی��م و در راه ارائه تجربیات خود به افراد 
جوان شویم. سالمندی یکی از مراحل زندگی است که اگر بطور 
صحیح از آن بهره برداری شود می تواند کمک موثری به افراد 
جامعه بنماید. سالمندان ضروری است که از لحاظ جسمی در 
مرحله اول و در مرحله دوم از الحاظ روانی در س��المت کامل 
بسر برند.اگر سالمندان از نظر جسمی و روانی سالمت باشند 
میتوانند به کس��ب علم و دانش در زمینه مورد عالقه خود که 
در دوران گذشته زندگی برای آنها امکان نداشته است بپردازند. 
علم آموزی س��ب تقویت حافظه و به تاخیر افتادن بسیاری از 
بیماریها خواهد شد. کسب دانش سبب بوجود آمدن ارزش و 

اعتبار اجتماعی جهت سالمندان خواهد شد. سالمندان علم و 
دان��ش و تجربه خودرا میتوانند بنوعی به دیگران انتقال دهند 
که به این طریق هم خوداز آن خوش��نود خواهند شد و هم به 
دیگران کمک خواهند کرد. نسیم علم و دانش می وزد بنابراین 
از فرصتهای بدس��ت آمده باید به بهترین وجه استفاده نمود. 
سالمندی دوره بازنگری در مورد زندگی است. نباید بیهوده از آن 
گذشت. افراد خردمند از لحظات زندگی خود استفاده نموده به 
کسب علم و دانش و تقویت جسم و روح خود می پردازند. یک 
سالمندتوانمند و سالم مورد احترام و ارزش گزاری عموم افراد 
جامعه قرار می گیرد. از زندگی خود بهره می گیرد به دیگران 
کمک می کند. حمایت دیگران را کسب و هیچگاه احساس بی 
ارزشی نخواهد کرد. بنابراین دوره سالمندانی دوره شکوفایی و 
خردمندی است از این دوران نهایت استفاده را باید کرد تا جامعه 

ای توانمند همراه با سالمندانی توانا و با ارزش داشت.

نسیم دلنشین
»دکتر شکوه السادات پور یاوری«
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دوازده��م اکتبر برابر ب��ا 21 مهرماه روز جهان��ی » روماتوئید 
آرتریت« یا آرتروز نامگذاری شده، این بیماری بیش از هر چیز 
به علت نداش��تن تحرک کافی، فعالیتهای جسمی و وضعیت 
نادرست قرار گرفتن بدن بروز می کند.بیماری آرتروز همچنین 

با مش��اغل و س��ن افراد نیز ارتب��اط دارد 
و اف��رادی ک��ه اصول صحیح ایس��تادن ، 
نشستن و استراحت کردن را رعایت نمی 

کنند،بیشتر از دیگران مبتال می شوند.
سطح مفصلی به مرور زمان دچار تغییراتی 
می شود، اس��تحکام استخوان ها کاهش 
یافته، سیس��تم عروقی کند شده و تغذیه 

سطوح مفصلی کاهش می یابد.
سطوح مفصلی که غضروفی هستند شروع 
به س��ائیده ش��دن می کنند و استخوان 
سازی های نا به جایی ایجاد می شود که 
در س��نین باالتر امکان ابتال ب��ه آرتروز را 

افزایش می دهد.
آتروز زانو، به دلیل حرکات گوناگون و س��تون فقرات به دلیل 
 فش��ار زیادی که کم تحمل می کند ش��ایع تری��ن آرتروزها
 محسوب می ش��وند.آرتروز معموال در سنین میانسالی ) 50 

سالگی ( و یا با شروع دوران سالمندی بروز می کند.
 احتمال ابتالی زنان به آرتروز سه برابر بیشتر از مردان است اما 
در سنین باالی 60 سال فاصله ابتالی مردان به تدریج کم می 

شود و در نقطه ای به صفر می رسد. پژوهشگران مرکز پزشکی 
دانشگاه جرج تاون آمریکا از پیشینه خانوادگی و استعداد ژنتیکی 
به عنوان دو عامل مهم در بروز بیماری آرتروز یاد کرده و  خاطر 
نش��ان س��اخته اند حدود 10 درصد بیماران مبتال به آرتروز ، 
یک خویشاوند درجه اول مبتال به این 

بیماری را دارند.
این پژوهشگران تاکید کرده اند افرادی 
ک��ه در روز بیش از چهار فنجان چای 
می نوشند 78 درصد بیشتر در معرض 
ابتال به آرتروز هستند و افراد مبتال به 
روماتیس��م مفصلی نسبت به دیگران 
بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری 
ه��ای مزمن مانند پوکی اس��تخوان ، 
آل��رژی ، بدخیمی ه��ا ، عفونت ها ، 
بیماری های گوارشی، قلبی-  عروقی 
و فش��ار خون قرار دارند.  متخصصان 
با اش��اره به افزایش تعداد مبتالیان به 
آرتروز خاطر نش��ان کرده اند که این افزایش به دلیل آن است 
که مردم به طور کلی از دردی که در مفاصل آنها بروز می کند 
غفلت می کنند و آن را ناشی از باال رفتن سن می دانند. فراتر از 
آن به خود درمانی مبادرت می کنند و مسکن های متعددی را 
مصرف می کنند که برای مدتی درد آنان را تسکین می دهد اما 

این تسکین زودگذر است.

مغز هم درست به اندازه بقیه اندام های شما نیاز به مراقبت دارد و 
همین مراقبت به پیش گیری از آلزایمر کمک می کند. برای آن که 
از پادش��اه بدنتان محافظت کنید باید قلمرو سالمی برای  او ایجاد 
کنید. این قلمرو سالم، جسم شماست. باید از مواد مخدر ، الکل و 
داروهای روانگردان به ش��دت اجتناب کنید و تغذیه سالمی داشته 
باشید.پژوهش ها نشان داده است بیشتر افرادی که در سنین جوانی 
نش��انه های اختالل حافظه را بروز می دهن��د، به دیابت ، چاقی و 
بیماری های قلبی هم دچار هستند. 
آن ها سه برابر بیشتر از دیگران 
در خط��ر ابتال ب��ه آلزایمر 
قرار دارند، بهترین شیوه 
محافظت  برای  تغذیه 
از مغز ، مصرف سبزی 
ویتامی��ن های  ج��ات، 

 گ��روه B ، آجیل های خام 
) مثل گردو و بادام و غذاهای 
دریایی اس��ت. ورزش کردن هم با افزایش 

سالمت جس��مانی ، تاثیر 
مثبتی بر سالمت مغز می 
گذارد. به جز ب��دن ، باید 
مغزتان را هم ورزش دهید. 
یادگی��ری  مغ��ز،  ورزش 
اس��ت. از هر روش��ی برای 
ب��ه خاطر س��پردن اعداد، 
کلمات و رویدادها استفاده 
با  ام��روزی  کنید. زندگی 
تکنولوژی های پیش��رفته 
اش، روز ب��ه روز مغ��ز مارا 
منزوی ت��ر کرده و فرصت 
به کار گرفتن قوای فکری 

و حافظه مان را کمتر می کند. سعی کنید وابستگی تان را به لوازم 
دیجیتال کمتر کنید تا حد ممکن ش��ماره ها ، چهره ها، اسامی و 
نش��انی ها را به ذهنتان بسپارید و کمتر به نوشته های کاغذی یا 

دیجیتال متکی باشید.

آرتروز بیماری شایع آغاز دوران سالمندی

مراقب مغزتان باشید

بهداشت و سالمت
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آب درمانی
موثرتری��ن،  بهتری��ن،  آب  در  ورزش 
مفیدترین، ایمن ترین، پر بازده ترین، 
مفرح تری��ن و بروزتری��ن ورزش حال 
 حاضر در دنیا ب��رای تمامی گروه های

 سنی است.
چرا ورزش در آب؟

1- آب باع��ث کاهش وزن انس��ان و به 
تبع آن کاهش فشار بر مفاصل و ستون 
فقرات وی در حین ورزش می ش��ود. این 
امر نه تنها برای افراد سالمند و دچار عارضه 
های ارتوپدی موثر اس��ت بلک��ه از بروز 
آسیب های مفصلی برای تمامی سنین 
مخصوصاً افراد دچار اضافه وزن جلوگیری

 

 به عمل می آورد.    
 2- مقاوم��ت ب��االی آب در مقایس��ه با 
مقاومت هوا سبب میشود که هر حرکتی 
در آب برای انسان همراه با سوزاندن میزان 
قابل توجهی کالری باشد. این امر سبب 
افزایش بازدهی ورزش در آب می ش��ود 

و زمان مورد نیاز برای س��وزاندن میزان 
مشخصی از کالری را در مقایسه با ورزش 
در بیرون آب فوق العاده کاهش میدهد. 
به طوری ک��ه امروزه به عن��وان یکی از 
پرطرفدارترین روش��های کاهش وزن در 

کشورهای پیشرفته به شمار میآید. 
  3- خاصی��ت س��ایش آب به بدن در 
هنگام ورزش نوعی ماس��اژ مالیم برای 

عضالت بدن به شمار می آید.   
4- شستشوی مداوم عرق های خارج شده 
از منافذ پوست و جلوگیری از بسته شدن 
منافذ پوست. این امر سبب جلوگیری از 
رخوت و خس��تگی فرد در حین ورزش 
حتی پس از اتمام آن میشود به صورتی 
که فرد در انتهای ورزش احساس شادابی 
فوق العاده بیش��تری نسبت هنگام آغاز 

ورزش خواهد داشت.
   5- جلوگی��ری از بروز آس��یب های 
ورزش��ی در حین اس��تفاده از وسایل 

ورزش��ی در داخل آب به طوریکه این 
امر س��بب کاهش حدود 90 درصدی 
صدمات جانبی ورزش در آب نسبت به 

ورزش در خشکی می شود.  
تجهيزات ورزش در آب مناسب برای:

 * تمام��ی گروههای س��نی به جای 
ورزش در بیرون از آب 

* اف��راد دچ��ار اضافه وزن ب��ه عنوان 
بهترین، ایمن ترین و سریع ترین روش

* ورزشکاران حرفه ای با هدف کاهش 
آسیب های ورزشی در حین استفاده از 
وسایل همچنین افزایش بازدهی ورزش
* آب درمانی بیماران دچار مش��کالت 

مفصلی، آرتروز، کمر درد و ....
* بیماران دچار مشکالت قلبی که دچار 
مشکالت مفصلی هستند و نمی توانند 

بیرون از آب ورزش کنند.
* بازیابی حرکتی بیماران دچار ضایعات 

نخاعی، فلج مغزی و ....

دانستنی ها

ضرب المثل های فارسی و ریشه آن

حج در لغت به معنای قصد کاری کردن است و در دین اسالم 
به معنای مکه رفتن و زیارت خانه خدا.

این ضرب المثل در مورد یا مواردی به کار می رود که دوست 
یا آش��نایی پس از ماه ها یا سال های دراز به دیدن دوستان و 
خویشاوندانش برود. در چنین مواردی می گویند: دست خوش، 
رفتی حاجی حاجی مکه! هرگاه کسی پول یا شیئی گرانبها را 
وام یا به امانت گرفته باش��د اما س��ال ها بگذرد و آن را به وام 
دهنده یا صاحب آن برنگرداند ، می گویند : فالنی پول یا کاال 
را گرفت و حاجی حاجی مکه یعنی رفت و پشت سرش را هم 

نگاه نکرد.
در گذش��ته که امکانات امروزی مانن��د هواپیما و اتومبیل 
وجود نداش��ت و زایران خانه خدا می بایست با اسب، قاطر 
، ش��تر و کجاوه از صحراهای سوزان و بیابان های بی آب و 
علف بگذرند، سفرش��ان 4 تا 6 ماه به درازا می کشید و اگر 
از گردبادهای س��خت و دس��تبرد راهزنان جان سالم به در 

می بردند، شاید می توانستند یک بار در عمرشان به زیارت 
کعبه نایل شوند.

 بیشتر حاجیان پس از بازگشت به دلیل سختی ها و همچنین 
اختالفات فیمابین ش��یعه و سنی ؛ به ویژه در دوران سلطنت 
پادش��اهان صفوی و شاهان عثمانی که باعث بروز رویدادهای 
ناگوار و کشتارهای بی رحمانه می شد از سفر دوباره به عربستان 

و زیارت خانه خدا باز می ماندند.
 به هر حال حاجیان به خصوص حاجیان ایرانی که از گوش��ه 
و کنار کشور پهناور ایران در مکه به یکدیگر آشنا می شدند، 
چون امکان دیداری در خود ایران نداشتندپس از پایان مراسم 
حج و هنگامی که آهنگ بازگشت به زادگاه خود می کردند گاه 
به شوخی و گاه با لحنی جدی به یکدیگر می گفتند: » حاجی 
 حاجی مکه« یعن��ی دیگر امکان دیداری میان ما به دس��ت 
نمی آید مگر دست تقدیر و سرنوشت دوباره ما را عازم سفر حج 
کند و ما بتوانیم دوباره یکدیگر را در مکه ببینیم که امر بسیار 

نادر و تحقق ناپذیری بود.

حاجی ، حاجی مکه
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پند
خواجه ابوسعید ابوالخیر راگفتند :

فالنی قادر است پرواز کند،
گفت: این که مهم نیست، مگس هم میپرد.

گفتند: فالنی را چه میگویی..؟؟روی آب راه میرود..!!
گفت: اهمیتی ندارد، تکه ای چوب نیز همین کار را میکند.

گفتتند: پس از نظر تو شاهکار چیست..؟؟
گفت: این که در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی

َزخم زبان نزنی، دروغ نگویی، کلک نزنی، دلی نشکنی،
از اعتماد کسی سوءاستفاده نکنی
و کسی را از خود ناراحت نکنی.

محمد خانیاین شاهکار است...!!!

 »تهران«، پیش از اسالم و بعد از آن، از  »ري« 
تبعیت داشته و » ري « از شهرهاي بزرگ و 

معتبر مشرق زمین بوده است. 
ثروت سرش��ار مردم   »ري« زبانزد مردم آن 
روزگار بوده اس��ت.  نام » تهران« را در متون 
قدی��م اس��المي در ترجمه اح��وال یکي از 
محدثین بزرگ به نام »محمد بن ابو عبداله 
حافظ تهران��ي« مي بینیم.این اثر مربوط به 
1157 س��ال پیش است و این خود دلیل بر 
آن اس��ت که در آن روزگار دهکده اي به نام 
تهران وجود داشته و از آبادي هاي حومه ري 

به شمار مي رفته است.
در متون قدی��م از محالت عودالجان و چال 
میدان و بازار و سنگلج به عنوان قدیمي ترین 
مناطق یاد ش��ده اس��ت. مردم این دهکده 
مردمي سر سخت و باج نده و ستیزه جو بودند. 
همچنین تهران دوازده محله داشته و اهل هر 
محله با محله دیگر نزاع داشتند و به سلطان 
وقت خراج نمي دادند وخانه هایشان را نیز در 
زیر زمین مي ساختند و این کار را براي جلو 
گیري از تهاجم شبانه و غارت سپاهیان مي 
کردند و هرگاه خانه ها چنین نمي بود کسي 

آنجا باقي نمي ماند.
روزي كه تهران پايتخت شد

تهران در گذش��ته از ق��راء ري بوده و ري که 
در تقاطع محورهاي قم، خراسان، مازندران، 
قزوین، گیالن و س��اوه واقع ش��ده به سبب 
مرکزیت مهم سیاس��ي، بازرگان��ي، اداري و 
مذهب��ي از قدیم مورد نظر ب��وده و مدعیان 
همواره این مرکز سوق الجیشي را مورد تهاجم 

و حمله قرار مي داده اند.

قریه تهران به واسطه برخورداري از مغاک ها و 
حفره هاي زیر زمیني و مواضع طبیعي فراوان 
و دش��واري نفوذ در آنها پناهگاه خوبي براي 
دولتمردان و دیگر اشخاصي بوده که احتماال 

مورد تعقیب مدعیان قرار داشته اند.
از س��وي دیگ��ر، کاروان ه��اي بزرگي که از 
محوره��اي مورد بح��ث عبور م��ي کردند 
شکارهاي سودمندي بودند و اغلب مورد حمله 
چپاول مردم بومي واقع مي شدند. قریه تهران 
در واقع کانون چپاولگران و محل اختفاي اموال 
مسروقه بود و این وضع تا زمان شاه طهماسب 
صف��وي که قزوین را به عنوان پایتخت خود 

انتخاب نمود ادامه داشت.
به عبارتي دیگر تهران ترقي و حرکت سریع 
خود به سوي پیشرفت را از سال انتقال پایتخت 
به قزوین آغاز کردوشاه طهماسب صفوي به 
دلیل آنکه سید حمزه، جد اعالي صفویه در 
شهر ري و در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم 
مدفون بود گاه به زیارت مي رفت. او با افزایش 
رفت و آمدهایش دستور داد پیرامون آن باروي 

محکمي براي وي بسازند.
همچنین دستور داد بناهاي جدید بسازند که 
درسال 971 ه- ق با ایجاد 114 برج )به تعداد 
سوره هاي قرآن( در تهران آغاز شد و وي دستور 
داد در زیر هر برج یکي از سوره هاي قرآن را 
دفن کنند. حصاري که دور تهران کشیده شد 
شش هزار قدم طول داشت و براي ساختمان 
آن و برج هایش از دو نقطه خاکبرداري کردند 
که بعد ها یکي از دو محل به »چاله میدان« 
و دیگري به »چاله حصار« معروف شد.پس از 
انقراض صفویه، نادر شاه افشار در سال 1154 

ه- ق تهران را به رسم تیول به پسر خود رضا 
قلي داد و پس از افش��اریه، کریم خان زند به 
علت درگیري و نزاع با آغا محمد خان قاجار و 
از آنجا که تهران در نزدیکي طبرستان )یعني 
مقر اصلي آغا محمدخان( قرار داشت صالح 

خود را در اقامت در تهران دید.
بع��د از مرگ کریمخان زند، آغا محمد خان 
قاجار در س��ال 1200 ه- ق در اول فروردین 
بر تخت سلطنت نسشت و تهران را بعنوان 

پایتخت برگزید و »دارالخالفه« نامید.
انتخ��اب تهران به عنوان پایتخت از س��وي 
خان قاجار چند علت داش��ته که مهم ترین 
آنها نزدیکي به اراضي حاصل خیز ورامین و 
مجاورت آن با محل استقرار ایالت ساوجبالغ 
بوده اس��ت، مضاف��ا ایالت غرب س��اکن در 
ورامین، یعني هواخواهان وي در حوالي تهران 
اقامت داشتند و جز این، تهران با استرآباد و 
مازندران که در حقیقت ستاد اصلي نیروهایش 

بود فاصله چنداني نداشته است.
در زمان س��لطنت فتحعلي شاه قاجار بر اثر 
م��وج حرکت ایران به س��وي غ��رب، تهران 
بی��ش از پیش آباد گردید. از جمعیت تهران 
در دوره فتحعلي شاه اطالع دقیقي در دست 
نیست، ولي به طوري که در کتاب جام جم 
معتمدالدوله فرهاد میرزا آمده است جمعیت 
تهران در زمان ناصرالدین ش��اه، صد و پنجاه 
هزار نفر رس��یده بود. ناصر الدین شاه دو نفر 
را مام��ور کرد که محدوده و نقش��ه اي براي 
پایتخت در نظر بگیرند و با وسعت بیشتري 
 ب��ه حفر خندق ه��اي جدی��دي در اطراف

 تهران بپردازند.

چرا تهران پايتخت شد؟
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درخشش فرزندان همکاران بازنشسته

 خبرنامه كانون، موفقيت اين عزيزان را تبريک گفته، سالمت و سعادت آنان را آرزومند است. 

آنديا صالحی مهربانملیکا رنجبر
دوم ابتدايی

شيدا ميرزايی
چهارم  ابتدايی

پويا شاطرحسينی
چهارم  ابتدايی

اميرحسين عظيمی
سوم ابتدايی

مانی كبيری
چهارم  ابتدايی
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قزوین از قدیمی ترین حوزه های 
تمدنی ایران اس��ت که براساس 
یافته های باستان شناسان سابقه 
سکونت در آن به  9هزار سال می 
رس��د و این شهر حدود نیم قرن 
پایتخت ای��ران در دوره صفویه 
بوده اس��ت.موقعیت جغرافیایی 
ممتاز قزوین و ق��رار گرفتن در 
مسیر ارتباطی مناطق شمالی و 
غرب کشور همواره باعث پویایی 
اقتصاد و گس��ترش بازرگانی در 
این شهر بوده است. استان قزوین 

با چهار شهرستان شامل تاکستان ، آوج ، آبیک ، بوئین زهرا و  25شهر، 
  19بخش،   46دهس��تان، هزار و547  آبادی و  15هزارو  821کیلومتر 
مربع، حدود یک درصد از مساحت ایران را شامل که از شمال به استان 
های مازندران و گیالن، از غرب به زنجان و همدان، از جنوب به مرکزی 
و از ش��رق به اس��تان تهران محدود می شود. دژهای متعدد، قلعه ها، 
مس��اجد تاریخی، زیارتگاه ها، مدارس، عم��ارت ها، بازارها، خانه های 
قدیمی، دروازه ها، کاروانسراهای شهری و بین راهی، کلیساها، برج ها، 
مقبره ها، آب انبارها و گرمابه ها روایتگر تاریخ غنی و پرافتخار بخشی از 
سرزمین بزرگ ایران هستند که استان قزوین بخش از این آثار کشور را 

در خود جای داده است. 
اس��تان قزوین جاذبه ه��ای تاریخی و طبیعی زی��ادی دارد که آرامگاه 
پیغمبریه، زیارتگاه امامزاده حسین)ع(، قالع الموت و سمیران، دریاچه 
اوان، چشمه سارهای الموت، طارم سفلی، کاروانسراهای بویین زهرا و دهها 
آثار گردشگری دیگر که تک تک آنها جذابیت خاصی برای گردشگران و 
جهانگردان دارد. ثبت یک هزار و 274 اثر تاریخی که  12درصد بناهای 
تاریخی کشور را شامل می شود، این استان را در رتبه نخست کشوری قرار 
داده است. * سرای سعدالسلطنه به عنوان بزرگترین کاروانسرای ایران، 
مجموع باغ فرهنگی و منطقه الموت به عنوان محورهای مهم گردشگری 
در استان قزوین قلمداد می شوند. ازسوی دیگر  171سال مرکزیت فرقه 
اسماعیلیان در قزوین و الموت و 53 سال پایتختی دوره صفوی بر اهمیت 
این خطه افزوده و بی تردید این پیشینه نیازمند توجه بیشتر و بازشناسی 
بیش از پیش است. مجموعه بازار قزوین از با ارزش ترین آثار بجای مانده 
معماری شهر قزوین است که تاریخ ساخت این مجموعه به دوره صفویه 
باز می گردد، درحالی که بخش زیادی از بناهای کنونی متعلق به دوره 
قاجاریه است. تعریف و تمجید »ناصرخسرو« از رونق و گستردگی بازار 
دوره سلجوقی شهر قزوین نشانگر فراوانی سراها، تیمچه ها و مراکز داد 
و س��تد این شهر است. از بازارهای معروف شهر قزوین می توان به بازار 

قیصریه، سعدیه، مسگرها، وزیر، رضوی و حاج رضا اشاره کرد. 
مقبره ها و برج ها : 

برج های دوگانه خرقان، مقبره پیرتاکستان، مقبره حمداهلل مستوفی، آرامگاه 
مال خلیال، مقبره شهید ثالث، سلطان اویس، کافر گنبد، برج باراجین، میل 
خرم آباد، یل گنبد، مقبره سنگی حسن آباد، مقبره سنگی شاه کوه، مقبره 
رییس المجاهدین، مقبره صدر جهان، مقبره میر حسینا و مقبره شفایی از 

برج ها و مقبره های استان قزوین است. 

عمارت ها و بناهای تاريخی : 
کاخ چهلستون، حسینیه امینی ها، 
دروازه تهران، دروازه در کوش��ک، 
کلیسای آشوریان، کلیسای کانتور، 
حسینیه رضوی، عمارت سپهدار، 
خانه مستش��ار، خانه بهش��تی، 
خانه اسدی، خانه رئوفی، عمارت 
شهرداری، خانه آرازی، خانه زرنگار، 
خانه زعیم، خانه بهروزی، خانه امام 
جمعه و دیوانخانه قاجاری قزوین را 

در این ارتباط می توان نام برد. 
 آب انبار ها و آبگرم ها :

قزوین را باید به یک اعتبار شهر آب انبارها بدانیم و ساخت و وقف بیش از  
100بنای ویژه و پرهزینه برای انباشت و ذخیره آب در شهری که از دیرباز 
به کم آبی شهره بوده و افزون بر هزاران واحد آب انبار خانگی، نشان از همت 
بلند مردم نیکوکار قزوین دارد. چشمه های آب معدنی ارشیا در شهر آبگرم 
از مهمترین آب گرم معدنی استان قزوین است که قابلیت های درمانی دارد. 
قلعه الموت در شمال غربی استان قزوین در روستای گازرخان واقع شده 
است و به علت آنکه پایگاه اصلی حسن صباح مروج مذهب اسماعیلیه در 

دوره سلجوقی بوده، شهرت جهانی کسب کرده است. 
آشنايی با قلعه الموت 

قلعه الموت در ش��مال ش��رقی روس��تای گازرخان و بر فراز کوهی از 
 س��نگ به ارتفاع 2100 متر از سطح دریا قرار دارداین کوه از نرمه گردن

 )میان نرمهالت و گرمارود( شروع شده و به طرف مغرب ادامه پیدا کرده 
است. صخرههای پیرامون قلعه که رنگ سرخ و خاکستری دارند، در جهت 
شمال شرقی به جنوب غربی کشیده شدهاند. پیرامون دژ از هر چهار سو 
پرتگاه است و تنها راه ورود به قلعه در انتهای ضلع شمال شرقی است که 
کوه هودکان با فاصلهای نسبتاً زیاد بر آن مشرف است. این قلعه یکی از 
جاذبههای گردشگری استان قزوین محسوب میشود.قلعه الموت یکی از 
منحصر به فردترین دژهای تاریخی ایران است که در منطقه رودبار الموت 
از توابع قزوین واقع شده است.نام الموت در تاریخ ایران با نام اسماعیلیه گره 
خورده و حسن صباح به عنوان رهبر فرقه اسماعیلیه از این قلعه به عنوان 
پایگاه حکومت خود و ترویج عقاید اسماعیلیه بهره میبرده است.در مکتوبات 
تاریخی از قلعه حسن صباح در دوره صفوی به عنوان زندان یاد شده است. 
اما کاوشهای باستانشناسی در این قلعه نشان میدهد که دژ الموت نه تنها 
زندان نبوده بلکه افرادی که در آن میزیستهاند از مرتبه اجتماعی خاصی 
برخوردار بودهاند * بقعه پير تاكس�تان در جنوب شهر تاکستان و در 
مجاورت قبرستان قدیمی شهر و و تپه باستانی خله کوه قرار گرفته است. 
. بنای پیر تاکستان در نهایت سادگی دارای شیوه معماری استوار است و 
براساس نحوه ساخت می توان آن را از بناهای دوره سلجوقی بشمار آورد. 
بقعه پیر تاکس��تان در سال  1330به شماره  348در فهرست آثار ملی به 

ثبت رسید. 
مشاهير و مفاخر :عارف قزوينی ، عالمه علی اكبر دهخدا ، حمدا..
مستوفی ، عبيد زاكانی ، ابوالحسن اقبال آذر ، دكتر دبير سياقی ، 

ميرعماد استاد بزرگ خوشنويسی .
    گردآوری و  ويرايش : محمدحسين مبرهن

استان قزوین در یک نگاه
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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 همكاراني كه از فاصه انتشار خبرنامه قبلی
 تا كنون نداي حق را لبيک گفته و به ملكوت اعال پيوسته اند به اين شرح است:

 از طرف خانواده هاي همكاران متوفي از كليه دوستان و همكاران سابق كه در مراسم تدفين و ترحيم اين عزيزان
 شركت كرده اند تشكر و سپاسگزاري شده است. 

شادروان مرحوم   
؟؟؟؟ طراوتی دمساز

    )  کیترینگ  (

شادروان مرحوم   
منوچهر جنت سرشت    

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
ميكائيل حسن پور            

)  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
رضا بيدقی فر              

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
رجبعلی خلج

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
منوچهر پورمهران         

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
شكر علی آهی                

    )  کیترینگ  (

شادروان مرحوم   
سيف اله رياضيان        

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
احمد امينی               

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
احمد عليزاده

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
رسول نوروزی       
    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
عباس منصوری      
    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
مرتضی جبلی سينكی    

    )  بازرگانی  (

شادروان مرحوم   
سيد حسن سيديان   
    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
مرتضی شياسی

    )  حراست  (

شادروان مرحوم   
قاسم حسين زاده

    )  خدمات پرواز  (

شادروان مرحوم   
غالمرضا نوروز پورشيرازی
    )  شیراز  (

شادروان مرحوم   
كريم مددی

    )  کیترینگ  (

شادروان مرحوم   
سيد اسماعيل موسوی  
    )  کیترینگ  (

شادروان مرحوم   
حسن محبت             

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
صفر تنگستانی

    )  بوشهر  (

شادروان مرحوم   
علی جعفر فرشيد

    )  بازرگانی  (

شادروان مرحوم   
محمدابراهيم علی بيگی

    )  کیترینگ  (
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شادروان مرحوم   
اسماعيل آقابيگی

    )  اصفهان  (

شادروان مرحومه   
ژاله ايازی تبريزی          

    )  اصفهان  (
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همدردي
تعدادي از همكاران بازنشسته در غم از دست دادن عزيزان خود به سوگ نشسته اند. كانون باز نشستگان ضمن عرض تسليت 

و آرزوي صبر و شكيبايي براي بازماندگان، رحمت وغفران الهي را براي درگذشتگان   از خداوند متعال مسئلت مي نمايد.

فاطمه توکلی                                فوت پدر

جواد زمانی                                  فوت پدر

جوانشیر رستگار                            فوت پدر

مصطفی ایلخان                            فوت پدر

سهام الدین میر فخرائی                  فوت مادر

ولی اله فرضعلیان                          فوت مادر

حسین فهیمی                             فوت مادر

رضا سقائی                                  فوت مادر

غالمرضا خسروان                       فوت خواهر

غالمعلی پیریوزمند                      فوت برادر

 اسداله نادری                             فوت برادر

هلیل یوسفیان                             فوت برادر

 اسداله ترکاشوند                          فوت برادر

حسین فراهانیان                          فوت برادر

 نجات علی عزیزی                        فوت برادر

رضا فدوی یگانه                         فوت خواهر

عطاءاله جعفری                        فوت خواهر

 غالمرضا خسروان                      فوت خواهر

حسینعلی محمدی                     فوت همسر

میر احمد فاطمی                        فوت برادر

غالمرضا محمودی مهنه                فوت مادر

محمدرضا جدو                        فوت همسر

عیسی بیگ لو                          فوت فرزند

محمد فتحی                              فوت برادر

احمد اکبری                             فوت فرزند

محمد کریمی                            فوت برادر

افسانه بنایی یکتا                       فوت همسر

عبدالرضا قره گوزلو                        فوت مادر

فرحناز محمدی                           فوت مادر

حسین عباسی                           فوت فرزند

علی دوشابچی                           فوت همسر
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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 گویاي هواپیمایي جمهوري اسالمي ایران »هما«  466222

تسهیالت رفاهي )مشهد مقدس(تسهیالت رفاهی   )کیش(

بازنشس��تگان محترم جهت اس��تفاده از تس��هیالت 
و امکان��ات اقامتی در هتل ش�باويز واقع در جزیره 
کیش  می توانند برای ثب��ت نام و رزرو اتاق به واحد 
رفاهی امور بازنشس��تگان )خانم صفری( مراجعه و یا 

تماس حاصل نمایند.
شرایط:

1� قرارداد ارائه تس��هیالت و امکانات اقامتی تا تاریخ 
95/5/15 می باشد.

 2� مدت اقامت در هتل از جمعه تا سه شنبه به مدت
  4 ش��ب و از سه ش��نبه ت��ا جمعه به مدت 3 ش��ب 

می باشد.
3� هزین��ه اقام��ت در هتل به هم��راه صبحانه بوفه 
 و ترانس��فر از ف��رودگاه ب��ه هت��ل در ات��اق 3 تخته 

شبی 950.000 ریال می باشد.
4- رزرو ات��اق از اول ت��ا س��وم ه��ر م��اه )جه��ت 
عزیم��ت در م��اه بعد( به صورت حض��وری یا تلفنی 
ثب��ت نام می گ��ردد و چنانچ��ه متقاض��ی بیش از 
 ظرفی��ت هت��ل باش��د در روز چه��ارم قرعه کش��ی

 انجام می پذیرد.
* هزین��ه اقام��ت یک نف��ر اضافی )مازاد ب��ر 5 نفر( 
به ازای هر ش��ب مبل��غ 300.000 ریال می باش��د 
 ک��ه توس��ط متقاضي ب��ه ص��ورت نقدی ب��ه 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 550/000 ریال
 2-2( هزین��ه اقام��ت در اتاق 2 تخته تا 4 تخته لوکس هر ش��ب

 مبلغ 580/000 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 500/000 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 96/4/1 می باشد.

قابل توجه همکاران محترم بازنشسته 
 بن��ا به درخواس��ت مدی��ر عامل محترم موسس��ه 
صندوق بازنشس��تگی ، قرار بود 2 صفحه این شماره 
 ب��رای ارتباط مس��تقیم با ش��ما در اختیار ایش��ان
 قرار گیرد .اما در آخرین دقایق اطالع دادند موضوع به 

شماره آینده موکول گردد.

  هم��کاران بازنشس��ته ک��ه محل سکونتش��ان 
شهرستان کرج می باشد می توانند روزهای دوشنبه 
هر هفته مدارک بیمه درمانی خودرا به آقای اصغر 
پورآذر که دردفتر فروش کرج مس��تقر می باش��د  

تحویل نمایند.
ضمناً سايت مؤسسه صندوق بازنشستگی WWW.HOMAFOUND.IR می باشد. امور بازنشستگی »هما«

44636001-44636002
44636003-44636004
 44636005-44636006
44636007
44636008
44636009-44636010-44636011
44636024-44636025

اطالعیه های موسسه صندوق بازنشستگی هما
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ق تشکر و  قدردانی
  بدین وسیله از همکاران بازنشسته ای 
 که با ارسال مقاالت، پیشنهادها، آثار
 و خاطرات خود ما را در پربار نمودن 
خبرنامه یاری و همکاری می نمایند، 

تشکر و  قدردانی می گردد.

اطالعیه
خبرنامه کانون آماده معرفي خدمات و 
 کاالهاي قابل عرضه ش��ما به همکاران
 بازنشسته مي باشد.لطفا جهت هماهنگي 
ب��ا تلف��ن 44641506 - 44641606 

)خانم زین الدین( تماس بگیرید.

  واحد امور مالی كانون بازنشس�تگان در ارتباط با عملكرد 
صورتهای مالی س�ال جاری و گذشته خود آماده پاسخگويی 
 ب�ه س�واالت و انتقادات ش�ما عزي�زان به ص�ورت حضوری
 در دفتر كانون می باشد.                          با تشكر - خزانه دار

   اعضای محترم كانون بازنشس�تگان »هما« می توانند از طريق 
 پست الكترونيک با اينجانب حسين احمدی )بازرس قانونی كانون(
 ارتباط برقرار نمايند.                                                  با تشكر - بازرس

bazrescanoon@gmail.com

تغییر نشانی
ازکلیه اعضاء محترم کانون بازنشس��تگان درخواست مي شود 
تغییرات مربوط به نشاني محل سکونت و کد پستی و شماره 
تلفن ثابت و همراه خود را جهت ارس��ال نشریه وپیام کوتاه به 

دفتر کانون اعالم نمایند.

عکس پرسنلی
همکاران بازنشس��ته می توانند جهت تهیه عکس پرسنلی، با 
قیم��ت 4000 تومان برای 8 قطعه عکس4×3  به دفتر کانون 

مراجعه نمایند.

کارت منزلت
از آن دسته 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.

تعویض کارت شناسایی
به اطالع همکاران محترم بازنشس��ته مي رس��اند ، به منظور 
تعوی��ض کارت شناس��ائي »هم��ا« الزم اس��ت هم��کاران با 
پوشش پیراهن سفید در س��اعات اداري ) 9 الي 14( به واحد 
 صدور کارت شناس��ائي واقع در س��اختمان 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 ه��اي محت��رم هم��کاران بازنشس��ته درخواس��ت 
مي ش��ود کان��ون را درجری��ان اخب��ار ض��روري خان��واده 
ایش��ان،   1 درج��ه  اق��وام  و  هم��کار  ف��وت   ازجمل��ه 
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.

اطالعیه
همکاران بازنشسته که بدلیل مفقود شدن و یا مخدوش بودن 
کارت شناسایی »هما« درخواست صدور مجدد کارت شناسایی 
خود را دارند ، بعد از اخذ معرفی نامه از واحد امور بازنشستگی به 

ساختمان شماره 2 حراست   »هما« مراجعه نمایند.

قابل توجه اعضای محترم کانون بازنشستگان »هما«
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 همکاران 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

از جناب مهن�دس پرورش تقاضا داريم 

در خصوص واگذاری فعاليتهای خدماتی 

»هما« به صندوق بازنشستگی همانند 

ما و.... دستور 
ش�ركت نفت ، صدا و سي

د تا با استفاده 
اقدام عاجل صادر فرماين

از تخص�ص پيشكس�وتان ك�ه همان 

س�ازندگان اصل�ی »هما« می باش�ند، 

صندوق بازنشس�تگی »هما« ان شاا... 

بتواند به خودكفايی رسيده  و پشتوانه 

ای برای »هما« باقی بماند.

از مدي�ران عام�ل »هم�ا« و صن�دوق 

بازنشستگی تقاضا داريم در جلسه ای با 

حضور بازنشستگان مشكالت پيش روی 

»هما« و صندوق بازنشستگی را در ميان 

بگذارند تا در رفع مشكالت با آنان هم سو 

و در صورت امكان همكاری نمايند.

اس�ترداد هتله�ای »هما« و س�رمايه 

گ�ذاری در صندوق بازنشس�تگی ، و 

رس�يدگی به وضعيت بيم�ه درمانی و 

راه اندازی كلينيک پزش�كی »هما« از 

الويتهای بازنشسته ها می باشد، لطفا 

پيگری نمائيد.

----------

تقاض�ا م�ی ش�ود ب�رای مس�اعدت 
ب�ه كم�ک هزين�ه تحصي�ل و ازدواج 
 فرزندان بازنشسته ها وامهای مناسب 

پرداخت گردد.

 از كان�ون بازنشس�تگان درخواس�ت 

می شود عكس گردهمايی بازنشستگان 

ر كنار هم 
ف را ك�ه د

قس�متهای مختل

در حال خنده و خوشحالی هستند در 

خبرنامه چاپ نكنند. چون مسئولين 

شتباه می كنند.
شركت برداشت ا

ما جمعی از بازنشستگان هما كه مشمول بيمه تكميلی می باشيم و همه ماهه كسور مربوط به بيمه تكميلی از حقوقمان 
كسر می شود ، بعلت بستری شدن در بيمارستان هر ماهه مبلغی بابت هزينه بيمارستانی از حقوقمان كسر می شود كه اين 

عمل غير قانونی و غير منطقی می باشد.
  از مسئولين ذيربط می خواهيم هرچه زودتر نسبت به جلوگيری از كسر مبالغ مربوط به هزينه بيمارستانی اقدام و مبالغی 

را كه از اين بابت از حقوقمان كسر ميگردد ، مسترد نمايند.

پاسخ كانون در خصوص بيمه تكميلی
 متاسفانه اخيرا بعلت عدم هماهنگی و توافق بين معاونت منابع انسانی و موسسه صندوق بازنشستگی در مورد بيمه 
تكميلی و چگونگی اجرای آن،  اختالالتی در زمينه پرداخت فرانشيز هزينه بيمارستانی بوجود آمده كه موجب نارضايتی 
و سردرگمی بازنشستگان محترم گرديده است از مسئولين محترم بيمه درمانی و معاونت محترم منابع انسانی و همچنين 
مديريت محترم عامل موسسه صندوق بازنشستگی درخواست می نمائيم هرچه سريعتر نسبت به رفع مشكالت موجود 

اقدام نمايند.
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1- کوچکترین عضو موجود زنده- نیمسال 
تحصیلی – مذهب- نوشدارو 2- خانه ییالقی- نار- آقای 
فرانس��وی- س��از تیره 3- پهلوان – مرتج��ع معروف- 

آهس��ته- ش��هرآورد – نت چهارم 4- برش – طایفه 
– دلیل آشکار- س��رود- قطار  5- امر – خصلت – 
چرب زبانی- دارایی 6- مرآت- پسر نوح – نویسنده 
فرانسوی رمان های علمی تخیلی-چاقو 7- چیزی 

که ناگهان ب��ه خاطر آید- گیاهی پی��ازدار از خانواده 
زنبق- نحیف- کشتی جنگی 8- ظاهر ساختمان- پسوند 
ش��باهت- تخت – نمونه خروار- کنار 9- او – مهتری – 
س��فید مایل به س��رخ – آرزو- خوش و خرم 10- بعد از 
کیش- س��رزنش – گندم سوده- کار آزموده 11- پیامبر 

نقاش- پیرو حضرت موسی )ع(- دمن – روش

م جدول 48
     ما با هما می مانی

 1- آرد ن��رم- نوران��ی 2- بازیگر زن فیلم دوران عاش��قی
3- ره��ا – صبور- ضمیر جمع 4- چاخان – موضعی در 
مکه- دیدن��ی ارتش 5-آخرین توان- بازیگر س��ریال 
 پاورچین 6- سرگذش��ت پیشینیان- شیوا و بلیغ

7-  برهنه- ننر- بش��ر 8- رفت��ار- گل نومیدی- 
دام 9- صفحات اینترنتی- م��وش رایانه ای- آب 
روستایی10-  تصویر- نخبه11- فروغ- فنا 12- بله 
خارجی – وسنی- طاقچه 13- روز جشن- بی حاصل – 
جوانمرد14-  نیرو- آوازه – باران اندک 15-  قومی از نژاد 
اسالو- دالوری 16- منزه و پاک- زمینه 17- نظر- اسباب 
 خانه – بی حس 18-  همه – چپاول – از حروف ندا 

19-  از شهرهای اصفهان 20- آشیانه – مرتبه  

ی
ود

عم افقی

1- مطهره مومنی
2- نوشین رضا 
3- طیبه حریری

اسامی برندگان 
 جدول 

شماره  47

  به سه نفر از كسانی كه جدول را به طور صحیح 
حل كنند به قید قرعه جایزه داده می شود.
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دکتر محمد تقی عبادیان دارای درجه ماًستر )master( در 
ایمپلنت های دندانی از دانشگاه مونسترآلمان است. وی در 
این مقاله با آگاهی از نگرانی و حساسیت بیماران نسبت به 
معالجه و رهایی کامل از بیماری، به بیان معیارهای درمانی 
موفق در دندانپزشکی پرداخته و کوشیده است با بیانی ساده 
و قابل فهم و در عین حال علمی، عموم بیماران را نسبت به 

این موضوع آگاه سازد.
معيارهای يک درمان موفق در دندانپزشكی

بسیاری از اوقات برای ما پیش آمده است که پس از مراجعه 
به دندانپزشکی و انجام یک درمان از خود بپرسیم، آیا درمان 
انجام ش��ده خوب بوده است یا خیر. اصوال« معیارهای یک 
درمان موفق چیس��ت که بتوانیم به کمک آن در مورد کار 
پزشک معالجمان، قضاوت صحیحی داشته باشیم. این دغدغه 
همیش��گی بیمارانی است که اغلب پس از تحمل یک دوره 

بیماری که عموما با درد شدید نیز همراه است، می باشد. به 
همین جهت این دغدغه و حساسیت ما را بر آن داشت تا با 
معرفی معیارهای یک پروسه درمانی موفق، بیماران را نسبت 
به تشخیص این موضوع که آیا درمان کامل حاصل شده است 
یا خیر، یاری نماییم.در اکثر کتاب های معتبر دندانپزشکی سه 
اصل کلی بعنوان معیارهای موفق بودن یک درمان بیان شده 
است که بیشتر اندیشمندان این حوزه در آن اتفاق نظر دارند. 

این سه عامل عبارتند از:
1-  فانکشن function((  امکان جویدن مناسب غذا توسط 

دندان ها و همچنین ادای صحیح کلمات
2-زیبایی 

3-حفظ انساج باقی مانده
   ب��رای اطالع��ات بیش��تر م��ی توانی��د از وب س��ایت

  www.HBD-C.comبازدید فرمایید.

 معیارهای یک درمان موفق 
 3-حفظ انساج باقيماندهدر دندانپزشکی

)Tissue preservation( 

اهمیت این اصل اگر از دو اصل قبلی بیشتر 
نباشد کمتر نیست. این فاکتور معموال از 
چشم بیماران دور می ماند و یا حداقل برای 
مدتی نسبتا طوالنی بیمار متوجه آن نمی 
ش��ود و به واس��طه همین علت در بعضی 
موارد مورد کم توجهی پزشک درمانگر نیز 
قرار می گیرد. این اصل به این معناست که 
درمان های دندانپزشکی نباید منافاتی با 
سالمتی بافت های مختلف دهانی و دندانی 
داشته باشند بلکه باید در حفظ نسوج سالم 
عم��ل نمایند. این امر چه در طی درمان و 

چه در سال های بعد از آن اهمیت دارد.
بعن��وان مثال در یک درمان نامناس��ب و 
ش��تاب زده یک ترمیم س��اده )پرکردگی 
دندان( ممکن است پوسیدگی های باقی 
مانده ناشی از غفلت پزشک معالج منجر به 
پیشرفت پوسیدگی و درگیر شدن عصب 
دندانی در آینده شود. همچنین عدم رعایت 
اصول کار در س��اخت یک روکش دندانی 
موجب التهاب و ناراحتی بافت لثه اطراف 
آن در آینده می گردد و مثال های نسبتا« 
زی��ادی از این دس��ت ک��ه از حوصله این 
مقاله خارج می باشد. به طور کلی بسیاری 
از درم��ان های نا موف��ق که نیاز به درمان 
مجدد پیدا می کنند و متاسفانه تعداد آنها 
کم نیست، ناشی از عدم توجه به این اصل 
می باشد. قطعا پزشک معالج شما با تجربه، 
علم  و دلس��وزی متعهدانه خود می تواند 
بیش��ترین نقش را  در برآورده کردن این 
اصل و جلوگیری از آسیب های احتمالی 
داشته و اس��باب سالمتی نسوج لثه ای و 

دندانی را فراهم آورد.
در بیم��اری های دهان و لث��ه با توجه به 
دردهای آزار دهنده و سخت، اغلب بیماران 
عملکرد خوب یک پزشک را تنها در رفع 
درد می پندارند حال آن که از این موضوع 
غافل هستند، عجله آنها برای خالص شدن 
از درد ممکن است آسیب رسانی به نواحی 
و باف��ت های دیگر دهان و حتی صورت و 
بدن را به همراه داشته باشد. بنابراین الزم 
است ضمن درمان و یا بعد از آن نسبت به 
بررسی دهان خود اقدام کنند تا از سالمت 

آن مطمئن شوند.

Aesthetic( -2(   زيبايی

 عام�ل مه�م ديگ�ر در موفقي�ت درم�ان های 
دندانپزشكی فاكتور زيبايی می باشد. در اهميت 
فاكتور زيبايی بعنوان يک معيار مهم همين قدر 
م�ی توان گفت ك�ه در آخرين تحقيقات زيبايی 
شناسی ناحيه صورت كه در ايالت متحده امريكا 
انجام گرفته است، دندان ها در مكان سوم تاثير 
گذاری، بوده اند. اول چشم، دوم ابرو و سوم دندان 
ها جزو معيار های تاثيرگذار در زيبايی بوده اند. 
جالب اينجاس�ت كه در اي�ن تحقيقات، بينی در 
مكان چهارم اهميت ايس�تاده است. بسياری از 
بيمار ه�ا از ظاهر دندان های درمان ش�ده خود 
اظهار رضايت می كنند. در مقابل بعضی از بيماران 
عن�وان می كنند كه دندان هايش�ان را دوس�ت 

ندارند و ظاهر دندان های جديد را نمی پسندند.

بايد توجه داش�ت ك�ه ايجاد ي�ک هارمونی كلی 
زيبايی در ناحيه دهان و دندان به همراه ش�ناخت 
اجزاء مختل�ف بازيگر در اين هارمونی و همچنين 
ارتباط آنها با يكديگر و كل مجموعه نه تنها نيازمند 
تجربه، هنر و حوصله پزشک معالج می باشد بلكه 
نيازمند اش�راف و آگاهی كامل او از علوم مرتبط با 
زيبايی ناحيه دهان و دندان نيز می باشد، در غير اين 

صورت القاء زيبايی با شكست مواجه می شود.
آنچه بيماران از يک درمان موفق انتظار دارند، از بين 
رفتن درد و اثرات ناش�ی از بيماری است. با وجود 
اين بيماران هرگز نمی پذيرند كه در مسير درمان، 
زيباي�ی دهان و دن�دان خود را از دس�ت بدهند، 
بنابراين هر چند درمان در اولويت نخست قرار دارد 
اما حفظ هارمونی دهان و دندان كه تاثير مهمی بر 
حفظ زيبايی چهره دارد اگر بيشتر از درمان اهميت 

نداشته باشد، كمتر نيست.

)Function  ( 1- فانكشن
 همانطور كه برای همه ما روشن است وظيفه اصلی دندان ها جويدن غذاست. 
بنابراين اولين هدفی كه در انجام درمان های دندانپزشكی بايد تامين شود 

امكان جويدن مناسب غذا با حداكثر توان ماضغه است.
خوشبختانه فاکتور فانکشن معیاری است که بیمار به راحتی به محقق شدن یا نشدن 
آن پی می برد. یا از آن راضی است و عنوان می کند »بسیار با آنها راحت هستم و راحت 
غذا می خورم و صحبت می کنم » و بدین وسیله اظهار خوشحالی و خرسندی می کند 

و یا ناراضی است و می گوید »مثل سابق نمی توانم غذا را بجوم، راحت نمی توانم صحبت کنم، در حرکات رو به جلو و طرفین 
فک تماس های اضافی دندان ها را حس می کنم و بطور کلی در هنگام جویدن راحت نیستم« . تمام این گفته های گله مندانه 
حاکی از آن است که اصل اول موفقیت درمان، یعنی Function حاصل نشده است. بنابراین حصول یا عدم حصول فانکشن 

را می توان نخستین و راحت ترین معیار برای تشخیص یک درمان مناسب برشمرد.

دکتر محمد تقی عبادیان دارای درجه مًاستر )master( در ایمپلنت های دندانی

 

 از دانشگاه مونسترآلمان

در انتها، بيان اين نكته ضروری است كه اگرچه درمان و معالجه ی بيمار در حيطه وظايف پزشک است اما اين خود بيمار است كه بايد پزشک را چه در مرحله تشخيص، چه در مرحله 
درمان و چه در مراحل بعد از درمان همراهی كند؛ در غير اين صورت نه تنها عوارض درمان نمايانگر می شود، بلكه ممكن است بيماری جديدی نيز گريبان گير فرد شود. 






