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 چهل و هشتمين سالگرد پيروزی شكوهمند
 انقالب اسالمی ايران مبارك باد

ياد اّيام
5دیماه- والدت حضرت عیس��ی 

مسیح)ع(
12 دی )اول ژانوی��ه(- آغاز س��ال 

2017 میالدی
18 دی )8 ربی��ع الثان��ی(- والدت 
حضرت امام حس��ن عسگری )ع( 

)232 ه ق(
20 دی ) 10 ربی��ع الثان��ی(- وفات 
حضرت معصومه )س( ) 201 ه ق( 
و شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر 

)1230 ه ش (
12 بهمن- آغ��از دهه مبارک فجر 

انقالب اسالمی ) 1357 ه ش (
15بهمن) 5 جمادی اولی(- والدت 
 حض��رت زین��ب )س()51 ه ق(

و روز پرستار

22 بهمن-  پیروزی انقالب اسالمی 
ایران )1357 ه ش(

23 بهمن)13 جمادی اول(- شهادت 
حضرت فاطمه زهرا )س()11 ه ق( 

به روایتی
 5 اس��فند- سالروز تاس��یس »هما«

 )1340 ه ش(
12 اس��فند )س��وم جمادی الثانی(- 
شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(

)11 ه ق(
14 اسفند- روز احسان و نیکوکاری

15 اسفند-  روز درختکاری
29 اسفند)20 جمادی الثانی(- والدت 
حضرت فاطمه زهرا)س( ) هشتم قبل 
از هجرت( و روز زن- روز ملی شدن 

صنعت نفت )1329 ه ش(
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مقام معظم رهبری:
 اگر در محيط بازنشستگی شور و اميد و عالقه ی به كار و شوق به مفيد بودن
 و رضايت مندی وجود داش�ته باش�د مستقيما اثر او منعكس می شود روی 

شاغل، شاغل همان بازنشسته است.

امضای تاريخی قرارداد خريد هواپیمايی »هما« با بوئینگ
با حضور دکترآخوندی وزیر راه وشهرسازی ،دکتر فخریه کاشانی قائم 
مقام وزیر، ،عابدزاده رییس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیر عامل 
»هم��ا«  قرارداد نهایی خری��د 80 فروند هواپیما از کارخانه  هواپیما 

سازی بوئینگ امضا شد. 
به دنبال تفاه��م نامه منعقده بین »هما« وکارخانه هواپیماس��ازی 
بوئینگ بعد از برجام درتیرماه سال جاری وپیرو مذاکرات ومطالعات 
وبررس��ی های انجام شده توس��ط تیم های کارشناسی هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران »هما« ،وزارت راه و شهر سازی ،دستگاههای 
ذیربط،قرارداد نهایی خرید 80 فروند هواپیما بین هواپیمایی جمهوری 

اسالمی ایران »هما« وشرکت وکارخانه بوئینگ با حضور وزیر راه وشهرسازی وتنی چند از مسئوالن صنعت حمل ونقل هوایی 
کشور به امضای مدیرعامل »هما »و معاون منطقه ای بوئینگ رسید.این قراردادشامل 50 فروند هواپیمای بوئینگ از نوع 737 

MAX  و 15فروند هواپیمای بوئینگ 777-300  ,15 فروند هواپیمای بوئینگ 777Xمی باشد.

فرهاد پ��رورش در گفت  وگو با خبرنگار 
اقتص��ادی خبرگزاری فارس، با اش��اره 
به اینکه قرارداد هما و کمپانی سازنده 
هواپیما ایرب��اس برای خرید هواپیماها 
ساعت 17 امروز پنجشنبه ) 95/10/2( 

امضا شد، بیان کرد: 
اولین فروند از این هواپیماها ایرباس 321 
است که تحویل ایران ایر می شود، و فعال 
در گام اول سه فروند هواپیما پس از نوروز 
96 و به دنبال آن 7 الی 8 فروند در سال 

2017 میالدی تحویل هما می شود.
پرورش اظهار داشت: تفاهمات تأمین مالی 
ب��رای این چند فروند هواپیما با کمپانی 
ایرباس انجام شده است و برای هواپیماهای 
بعدی نیز به مرور تفاهمات انجام می شود.

به گزارش فارس،  ایران ای��ر در قراردادی 
100 فرون��د هواپیمای ایر باس ش��امل 

46 فروند ایرباس  320، تعداد 38 فروند 
ایرب��اس 330 و 16 فروند ایرباس 350 از 

کمپانی ایرباس خریداری می کند.
ایرباس در بیانیه خود ق��رارداد با ایران را 

»سفارشی تاریخی« توصیف کرد
رئیس ش��رکت ایرباس بع��د از امضای 

ف��روش 100 هواپیما به ای��ران اظهار 
داش��ت ، تواف��ق ایرباس با ای��ران تنها 
محدود به فروش هواپیما نیس��ت بلکه 
آموزش خلبان، تعمی��رات و نگهداری 
هواپیما و مدیریت ترافیک هوایی را نیز 

شامل می شود.

قرارداد نهايی خريد هواپیما با ايرباس امضا شد

اولين ايرباس A321 هواپيمايی هما در هنگام فرود پس از پايان تست فاليت 
در هامبورگ اين هواپيما به زودی به ايران اير تحويل خواهد شد
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کان��ون  س��الیانه  عموم��ی  مجم��ع 
بازنشس��تگان »هما« ) نوب��ت دوم( در 
تاریخ29 /95/7 س��اعت 9/00 صبح در 
محل س��الن اجتماعات مرکز فرهنگی 

ورزشی هما برگزار گردید.
مراس��م با تالوت آیات��ی از قرآن مجید 
آغ��از و پس از انتخابات هیئت رئیس��ه 

و رسمیت یافتن جلسه گزارش هیئت 
مدیره کانون توس��ط مدیر عامل آقای 
حبیب ش��اطر حس��ینی ارائه گردید و 
س��پس گزارش ب��ازرس کان��ون آقای 
حسین احمدی به اس��تماع حاضرین 
در جلس��ه رس��ید. در ادامه میزان حق 
عضوی��ت مطرح و طبق روال گذش��ته 

به میزان س��ه در هزار حق��وق افراد به 
تصویب مجمع رسید و در انتها انتخابات 
برای تعیین بازرس جدید انجام شد که 
آقای حس��ین احمدی ب��ا اکثریت آراء 
به مدت یکسال دیگر به عنوان بازرس 
اصلی و آقای محسن برادران مهاجر به 
عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

خداوند را سپاس مي گوییم که یکبار دیگر مجال داد تا در حضور شما 
عزیزان باشیم.

  ضمن عرض خیر مقدم به شما بازنشستگان محترم که زحمت کشیده 
 و در مراسم مجمع عمومي سالیانه کانون شرکت نموده اید سپاسگزاري 

مي نمائیم..
 اینجانب به نمایندگي از طرف هیئت مدیره کانون بازنشستگان گزارشی از 
عملکرد سالیانه کانون را که شامل فعالیت های اجرایی و صورت های مالی 
منتهی به 94/12/29 و  همچنین بودجه اصالحی سال 95  و پیشنهادی 

سال 96  خدمتتان ارائه می نمایم.

الف: گزارش مالی: بازنشستگان محترم مستحضر می باشند هزینه های 
اجرایی کانون مرکزی و شش نمایندگی کانون در شهرهای شیراز، مشهد، 
اصفهان، تبریز، رش��ت، و اهواز از محل پرداخت حق عضویت اعضاء که 
به میزان 0/003 حقوق بازنشستگان عضو می باشند، تامین میگردد. کل 
وجوه دریافتی از محل پرداخت عضویت ماهانه بازنشستگان در سال 94 
بال��غ بر 4/385/897/639 ریال بوده و مبلغ 131/062/500 ریال س��ایر 
درآمدها و همچنین مبلغ 867/065/498 ریال از محل س��ود سپرده در 
بانک های تجارت و پاسارگاد به حساب کانون واریز گردیده است. ) جمعا  

5/384/025/637  ریال (

گزارش عملکرد کانون بازنشستگان »هما« برای سال 1394
)گزارش هیئت مديره(

مجمع عمومی کانون بازنشستگان »هما« برگزار شد
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هزينه های انجام شده منتهی به 94/12/29
1- حق��وق کارکنان مس��تقر در تهران- اصفهان- ش��یراز- تبریز- 
رش��ت- مش��هد- و اهواز به تعداد 17 نفر و همچنین پرداخت حق 
حض��ور به اعضاء محترم هیئت مدی��ره و بازرس و همچنین عیدی 
 پایان س��ال و بازخری��د مانده مرخصی کارکنان می باش��د، بالغ بر

 1/624/007/140   ریال
2- مالیات پرداختی  10/248/000  ریال

 3- هزین��ه ه��ای مرب��وط ب��ه چ��اپ و پس��ت خبرنام��ه کانون
  404/794/805  ریال

4-  هزینه هدایای نوروزی برای اعضاء کانون  465/900/000  ریال
5-  سایر هزینه ها شامل پرداخت قبوض برق- تلفن- شارژ ماهانه 
ساختمان کانون و خرید وسایل و لوازم تحریر-  هزینه های رفاهی- 

هزینه نظافت دفتر و  موارد متفرقه مجموعا 281/046/821  ریال
6-  هزینه استهالک  96/601/039  ریال

7-  هزین��ه تغییر کاربری س��اختمان کانون از مس��کونی به اداری 
516/075/787     ریال

صورت ريز دارائيها منتهی به 94/12/29
 الف: دارايی های جاری

1-  موجودی نقد در حس��اب بانکهای تجارت و پاس��ارگاد ، قرض 
الحسنه و صندوق        980/493/710  ریال

2-   بدهکاران اعضاء کانون  1/652/000/000     ریال
  94 س��ال  پای��ان  در  م��دت  بلن��د  س��پرده  حس��اب    -3 

4/800/000/000     ریال
 جمع  7/432/493/710  ریال

دارئيهای غير جاری:
1-  ا.م��وال غی��ر منقول ) س��اختمان کان��ون(  1/251/370/583      

ریال
2-  اموال منقول  45/763/653  ریال

3-  وسایط نقلیه ) خودرو کانون( ارزش دفتری  3/628/973  ریال
  جمع  1/300/763/209  ریال

ضمنا گزارش��ی از صورتهای مالی منتهی ب��ه 94/12/29 در تاریخ 
95/6/20 جهت بررس��ی و اظهار نظر و ارائه گزارش تحویل بازرس 

محترم کانون شده است.
 ضمنا بودجه اصالحی سال 95 و پیشنهادی سال 96 طبق جدول 

تنظیمی به پیوست اعالم می گردد.

ب : عملكرد فعاليتهای اجرايی:
  همانگونه که شما عزیزان در جریان می باشید فعالیت اصلی کانون در 
سال گذشته ، پیگیری های فراوان جهت اخذ فوق العاده جذب ویژه 
بازنشستگان محترم بوده است که نهایتا منجر به تصویب و پرداخت 

این مطالبات گردید. 
* پرداخت علی الحس��اب حقوق بالغ بر 5/606/500/000 ریال که 
به 822 نفر بازنشسته و وظیفه بگیر در طول سال 94 که به صورت 

اقساط 7 ماهه از حقوق آنان کسر می گردید.
* تشکیل مجمع عمومی کانون جهت ارائه گزارش عملکرد سالیانه 

وانتخاب بازرس جدید 
* تهیه و چاپ 4 دوره خبرنامه با تیراژ بیش از 7500 جلد در هر 
دوره و ارس��ال آن به درب منازل و همچنین بازنشستگان ساکن 
در 35 ش��هر ایران به منظور اطالع رسانی اخبار و ایجاد ارتباط با 

همکاران بازنشسته. 
مطالب خبرنامه در سایت کانون موجود می باشد که بازنشستگان در 

سراسر ایران و جهان می توانند از آن بهره برداری نمایند.
* تغییر کاربری س��اختمان کانون از مسکونی به اداری که منتج به 

ارزش افزوده آن گردیده است.
*  ارسال پیامک به مناسبت روز تولد همکاران بازنشسته در تهران و 

شهرستانها جهت عرض تبریک
*  پذیرش حدود 92 نفر بازنشسته جدید به عضویت کانون و صدور 
کارت عضویت برای آنان ، در حال حاضر حدود 6907 نفر عضو رسمی 

کانون می باشند.
*  جوابگویی روزانه به حداقل 100 نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران 

که به صورت حضوری و تلفنی کانون در تماس می باشند.
*  معرفی 42 نفر از بازنشستگان و فرزندان آنان به واحد آموزش 
 جه��ت اس��تفاده از 50% تخفیف ش��هریه دوره های آموزش��ی

 گذرانده شده.
*  انجام تورهای س��یاحتی ی��ک روزه و دو روزه و چن��د روزه برای 
همکاران بازنشسته و خانواده آنها که در سال گذشته حدود 19 برنامه 

گردشگری اجرا گردیده است. 
*  هماهنگی با شرکت طنین موجهای آبی به منظور استفاده از کارت 
بلیت مشترک که از طرف شرکت مذکور در اختیار کانون قرار گرفته و 
با قیمت مناسب در اختیار خانواده بازنشستگان محترم قرار می گیرد.

*  تهیه عکس های پرس��نلی برای همکاران بازنشسته و خانواده 
تحت تکفل آنان در محل کانون با هزینه بسیار پایین بطوریکه در 
س��ال 94 برای هر 8 قطعه عکس پرسنلی مبلغ 3500 تومان از 

همکاران دریافت گردید.
*  تهیه و ارسال 58 عدد پارچه نویس ، بنر جهت عرض تسلیت بعلت 

از دست دادن همکاران بازنشسته و یا خانواده درجه یک آنان
*  همه س��اله اقالم تبلیغات��ی با آرم کانون تهی��ه می گردد که 
به بازنشس��تگان گرامی اهدا می شود که در س��ال 94 به تعداد 

بازنشستگان خودکار یورو پن تهیه و به آنان تقدیم گردید.
*  نشست های ماهانه مسئولین کانونها استان تهران که همه ماهه 
در سازمان بازنشستگی کشوری منعقد  می گردد، همچنان ادامه 
دارد در این جلس��ات مسائل و مشکالت بازنشستگان و یافتن راه 
حل برای آن ، بحث و بررس��ی بعمل می آید و به منظور احقاق 
حقوق عزیزان بازنشس��ته با نظرات مدی��ران کانونها مکاتباتی با 
مسئولین سطح اول کشور و برخی نمایندگان مجلس انجام گرفته 
است که بعضی از آنها را در خبرنامه چاپ و به اطالع بازنشستگان 

محترم رسانیده شده است.
در انتها از کلیه مس��ئولین وافرادی ک��ه با کانون همکاری نموده 
اند تا اهداف کانون تحقق یابد سپاس��گزاری می نمائیم . از کلیه 
عزیزانی که در فراخوان ها و مجامع کانون شرکت نموده اند تشکر 
می نمائیم.حضور گرم شما عزیزان باعث انگیزه، دلگرمی و تالش 

بیشتر جهت رسیدن به اهداف عالی کانون می باشد.
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صورتهای مالی منتهی به 94/12/29 ) ترازنامه  سود و زيان (
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اعضای محترم ، حضار گرامی
     برخود الزم می دانم که از حسن نظر شما 
و اعتمادی که در مجمع عمومی ساالنه سال 
گذشته نسبت به من داشته و به عنوان نماینده 
جهت نظارت بر انجام وظایف هیئت مدیره و 
تطبیق عملیات با قوانین ، اساسنامه ، آئیننامه 
اجرایی و مصوبات هیئت مدیره انتخاب کردید، 
تا با مسولیت بازرس قانونی کانون انجام وظیفه 

نمایم، سپاسگزاری کنم .
ابتدا آنچه را که طبق اساسنامه و آیین نامه اجرایی 
کانون به عنوان وظیفه در عهده بازرس تعیین 

شده جهت یادآوری به استحضار  می رسانم .
الف- ماده 20 اساسنامه : وظایف بازرس

1.  بررسی کلیه اس��ناد و اوراق مالی کانون و 
تهیه گزارش برای مجمع عمومی

2. مطالعه گزارش ساالنه هیئت مدیره اعم از 
مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد کانون 

برای مجمع
3. گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد 

اساسنامه مجمع عمومی
ب- فصل هفتم آیین نامه اجرایی کانون

بن��د 20- بازرس باید ناظ��ر و مراقب بر امور 
مالی بوده و هر چند بار یکدفعه به حساب ها 

رسیدگی کند و نیز نواقص را گوشزد نماید .
  بند21- در صورت وجود هر نوع مغایرت در 

حساب های کانون ، بازرس مراتب را کتبآ باید 
به هیئت مدیره گزارش نموده و مدارک آن را 

در اختیار آنان قرار دهد .
بند22- بازرس موظف است حساب ها و تراز نامه 
کانون را رسیدگی و امضاء نموده و گزارش بازرس 

را تنظیم و به مجمع عمومی تسلیم نماید .
 بند23- بازرس اصل��ی و بازرس علی البدل 
 برای مدت یک سال از طرف مجمع عمومی

 انتخاب می شوند .
در اجرای وظایف محوله ، کلیه اسناد مالی یک 
به یک بررسی و با همراهی مسئولین مربوطه 
رفع ابهام شده صحت صورت های مالی سال 

94 را به استحضار می رسانم .
1- گزارش هیئت مدیره منضم به صورتجلسه 
مجمع مورد تایید اینجان��ب بوده و اطالعات 
مندرج در آن درست و به نحوه مناسب تنظیم 

شده است.
2- صورت ه��ای مالی ، حاک��ی از وضعیت 
قاب��ل قبول کانون در پایان اس��فند 94 مورد 
تایی��د اینجانب بوده و مطاب��ق آخرین روش 
 های مالی حس��ابداری در حد کانون تهیه و 

تنظیم شده است .
3- اسناد حسابداری دارای ضمائم کافی است.

4-روش نگهداری اسناد ،  مدارک و اوراق بهادار 
از ایمنی کافی برخوردار است .

5- از دارایی های شرکت ، از قبیل ساختمان و 
اموال به طور صحیح نگهداری می شود .

6- جلسات هیئت مدیره در زمان های مقرر و 
با میانگین بیشتر از یکبار در ماه تشکیل شده 
و صورتجلسات تنظیم شده در محل مناسب 

ثبت و نگهداری می شود .
7- کارکنان کانون اعم از مدیران و کارمندان 
ب��ا حداقل حقوق در جه��ت مصالح و منافع 
کانون کوش��ا ، و از حساسیت الزم همکاری 

برخوردارند.
8- از امکانات کان��ون صرفا در جهت اهداف 

تعیین شده استفاده می شود .
9- تراز آزمایشی تهیه و ثبت دفاتر انجام شده 

است .
در پایان ضمن تایید صورت های مالی ارائه شده 

تقاضای تصویب آن را دارم .
حسين احمدی   -  بازرس قانونی 
كانون بازنشستگان هما

گزارش بازرس به مجمع عمومی ساالنه کانون بازنشستگان »هما« 

 گزارش
  هیئت رئیسه
 جلسه



گزارش تصویری مجمع عمومیایستادگان سرافراز هما
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گردهمایی بازنشستگان شعبه هما درمشهد مقدس)95/8/25(

گردهمایی بازنشستگان قسمت تجهیزات کمکی هواپیما)95/9/15(
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تولد دوباره
ب��ار دیگرص��دای پای آمدن��ش نرمک 
نرم��ک به گوش می رس��د . این بار اما 
در شرایطی متفاوت. شرایطی که قطعا 
برهماییان خوش نم��ی آید. قدیمی و 
جدیدی هم ندارد . قدیمی ها در تاسف 
و افس��وس  نوستالژی گذشته  و نگران 
از تصمیمات مبه��م و مقطعی آینده! و 
جوان ترها در حس��رت و انتظار سوار بر 
باله��ای خدمت به مردم خوب و نجیب 
مان در هواپیماهای نو و هم شان خادم 

و مخدوم . 
آری این افسوس و انتظار از هر دو نسل 
بازنشس��ته و شاغل » هما « قابل درک 
است و ستودنی اما در عین حال هر دو 
بر این واقعیت ملموس واقفند که زندگی 
پدیده ای پویاست و تقدیر و تغییر پویا را 

گزیر وگریزی نیست .  
اکنون نی��م قرن و 5س��ال از آنروز می 
گذرد ، از پنجم اسفند40 ، روز تولد هما 
ی همه مردم این سرزمین کهن . اینکه 
می گویم هما ی همه مردم ایران اغراق 
و گزافه نیست . همکارانی که »پیام هما 
« ی خرداد م��اه و مقاله » همای همه 
مردم ای��ران « به قلم مخلص را خوانده 
اند آن رئیس اداره ای کوچک در خطه 
سبز و زیبای شمال کشورمان را به یاد 
دارند و حتما چون من نتوانس��ته اند از 
تعبیروتعریف  تحس��ین برانگیز او از » 
هما « ،غرور و شادی خود را پنهان کنند 
! آری پارس��ال و مقارن اوج گیری آثار 
ش��وم تحریمهای ناجوانمردانه بر علیه 
صنعت هواپیمایی ما و به ویژه » هما« 
انجام مشکلی اداری تنها در عهده اداره 
متبوع رئیس ش��مالی و امضا ی او می 
ب��ود که به وقت روی��ت مدارک هویتی 
والبته کارت بازنشستگی » هما « گویی 
که مدتها در انتظار موقعیت مناس��بی 
برای ادای مکنونات قلبیش بوده باش��د 

ب��ا  عرق ملی خاص یک ایرانی پاکنهاد 
جمالتی بر زبان راند که انتظار شنیدنش 
را درهر کجای شهر و دیارمان و یا از زبان 
مسافران کثیرالسفرمان می داشتم جز 
در آن اداره و شهر کوچک شمالی و آن 
رئیس دوست داشتنی .او گفت درست 
است که فعال » هما « در اثر تحریمهای 
ناجوانمردانه دچار رکود و رخوت ش��ده  
ولی ریش��ه های قطور و بلندی دارد که 
مطمئن هستم به مدد همین ریشه های 
اصالت و تجربه با گذر از همه مشکالت 
و نامالیمات دوباره س��رافراز و سزاوار در 
صدرهمه رقبای منطقه دوباره   در قله ، 

جایگاه خود را باز خواهد گرفت .
وسرانجام  به مدد » برجام « در روزهای 
پایانی آذر با حضور نمایندگان بوئینگ 
در ته��ران  آرزوی همه دوس��تداران و 
ه��واداران » هم��ا  « و البته آن رئیس 
ش��مالی ، ق��رارداد خری��د 80 فرون��د 
هواپیمای بوئین��گ  از نوع تازه ترین و 
کارب��ردی ترین آ ن ش��امل 50 فروند 
MAX « 737/ 900 « و 30 فرون��د 
777/300 نهایی ش��ده خبر امضای آن 
توسط مهندس پرورش مدیر عامل هما 
و مدیر منطقه ای بوئینگ را خبرگزاریها 
همراه با اتمام مذاکرات تخصصی قرارداد 
خرید یکصد فروند ایرباس و ATR به 

تمام جهان مخابره کردند .
این اما هنوزاز نتایج س��حربرجام است 
و ابتدای راهی نوی��ن و امیدی تازه که 
دمیدن صبح دولتش را تدابیر متفکرانه 
ای می باید . تدابیری به دوراز احساسات 
و پارادوکس ه��ا . اگرما به قرارداد های 
منعقده و امض��ای تحت آنها معتقدیم 
و اس��توار دیگر س��خن از اگر و مگرنه 
مدیریت که عین تزلزل است و سستی ! 
وازسستی هم کژی آید و کاستی یادمان 
باشد آرزومندی و سخنان کامال همایی 

رئی��س جمه��ور محترم را در مراس��م 
پنجم اسفند پارسال و همینطور همراه 
کردن مدیرعامل هما  در نخستین سفر 
پسابرجام و اهمیت نوس��ازی ناوگان » 
هما « از نگاه دولت تدبیر و امید. بنابراین 
و در ش��رایط آغاز دوباره بالندگی پیش 
رو از طرفی می باید » یا « و » ش��رط « 
از تصمیم دوگانه در مورد آینده صندوق 
بازنشس��تگی حذف و فقط ب��ه ماندن 
واحد و قاطعانه دربطن و متن » هما « 
ی توانمند تاکید شده برآیند محاسبات 
آماری و قطعی نیز به همین نتیجه منتج 
شود که اصوال ورود به این مقوله تا در قید 
حیات بودن آخرین نفر از انفاس هماییان 
متعصب و غیرتمند ب��ه صالح وصواب 
مدیریتی خصوصا از جنس خانواده هما 
نمی باشد و از دیگر سو سخن از واگذاری 
صندوق باامکانات بالقوه موجود و به فعل 
در آوردن ش��رکتهایی با ش��رح وظایف 
مشابه ش��رکتهای فعلی صندوق با چه 
معیار و مقیاسی قابل توجیه می باشد ؟! 
که هماییان و به ویژه بازنشستگان جزبه 
سهیم ش��دن در سهام » هما « و فعال 
ماندن صندوقشان در کنار مام » هما « 

رضایت نخواهند داد .
و مطل��ب ای��ن فص��ل را ب��ا ات��کا به 
تج��ارب س��ی و ان��دی س��ال خدمت 
در کابی��ن هواپیما خط��اب به مدیران 
س��فارش دهن��ده هواپیماه��ا اع��م از 
 بوئین��گ ، ایرب��اس و   ATR به پایان 
م��ی ب��رم . بنابرای��ن طراح��ی کابین 
مسافران از منظرمعماری داخلی مدرن 
و س��نتی ، رنگ آمیزی و ایجاد فضای 
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همگون به جهت تامین آرامش، زدودن 
استرسهای طبیعی پرواز و نیز امنیت و 
رفاه مسافران از اهمیت خاصی دارد . لذا 
ضمن  س��رمایه گذاری،دقت و تفکر در 
دیزاین کابین مسافران ازاستفاده بهینه 
تخصص معماران داخلی ، هنرمندان ، 
روانشناسان به ویژه در بخش روانشناسی 
رنگها و نهایتا از مجربین خدمات پرواز 

که ازموهبت بیشترین و طوالنی ترین 
تماس با مس��افران برخوردار می باشند 
غفلت ننمایند تا دیگر بار شاهد خطوط 
و دایره های درهم ، بی معنی و کسالت 
آور و خسته کننده چشم ، روح وجسم 
مسافرانمان در طراحی کابین نبوده در 
میدان رقابت از رقیبانی که حتی به بهای 
نا امن نمودن و به خطر افکندن امنیت 

و سالمت پرواز ازبکار بستن حرکات به 
اصطالح فیزیکی هم ابائی ندارند عقب 
نمانیم .تا فصل و سالی دگر که ان شاءا... 
شاهد درخشش و برخاست و نشست » 
هما « ی سعادتمان بر تارک هواپیماهای 

نو باشیم . در پناه حق . ایام به کام .
پرويز قربانی – سرمهماندار ارشد 
بازنشسته
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آقای فرهاد پرورش – رياست هيئت مديره و مديرعامل هما
آقای محمدی راد –معاونت مديرعامل مهندسی و تعميرات

آقای چنگيز افشيد –مديركل مهندسی هواپيما
آقايان عزيز پرورش، محمدی راد و افشيد

من نمی توانم میزان ش��ادمانی خودم  را  از اینکه دریافتم »هما« هنوز 
با غرور  بسیارهمچنان هواپیمائی 747 اس پی خود را با افتخار به پرواز 
در می آورد توصیف کنم. هواپیمائی که در سالهای بسیار دور توسط من 
و همکارانم طراحی ش��د و انقالب��ی در صنعت هواپیمائی ایجاد کرد وبا 
پیشتازی در برقراری ارتباطات جهانی  ملکه آسمان ها لقب گرفت . از آن 
هنگام تاکنون  این نوع هواپیما بویژه 747 اس پی در سطح بین قاره ای و 
با شگف���تی بسیار و با موتورهای جدیدتر و بدنه ای گسترده تر و کارآئی 

بیشتر در حال پرواز هستند .
به خوبی روزهائی را به یاد می آورم که من و همکارانم همراه با مدیرعامل 
وقت »هما« روی پروژه 747 اس پی برای آغازی قدرتمند کار می کردیم 
و من بشدت درگیر اقدامات مقدماتی بودم و به عنوان عضوی در یک  گروه 
مشترک با »هما« متقاعد شده بودم که هواپیمائی 747 اس پی مناسب 
ترین  نوع هواپیما برای »هما« به لحاظ ظرفیت و گنجایش  در مسیرهای 
اروپائ��ی و آتالنتیک خواهد بود.  من با مهمانداران ، خلبانان و مدیریت 
»هما« ارتباط و همکاری نزدیک داشتم . من حتی هنوز محل اقامتم در 

خالل پروژه ها را به یاد می آورم.
شما کشوری زیبا دارید با تاریخ شگفت انگیز و مردمی مهربان و دلپذیر که 
به دوستان من تبدیل شده اند . من این  همکاری و تالش های مشترک 

با بوئینگ را بخاطر دارم.
آرزو می کنم  می توانس��تم در پرواز مخصوص مورخ 13 نوامبر 2014 
 ک��ه آخری��ن عملی��ات پ��روازی  747  اس پی  در جه��ان بود حضور

 داشته باشم .
»هما« هنوز برای من جایگاهی ویژه دارد . تبریک می گویم شما که چنین 

مراقبت و مواظبتی از هواپیمای من بعمل آوردید.
 با بهترین آرزوها                                                                                                 

جو ساتر پدر 747
  13 ژانویه 2015

پی نوشت : نویسنده نامه فوق در سال قبل فوت کرده اند.  

نامه فوق توس�ط آقای jue sutter  طراح هواپيمای 747 و يا آنگونه كه خود عنوان كرده پدر 747 خطاب به 
مديريت محترم عامل و دو نفر از مسئولين »هما« نوشته شده است.

نامه ايشان سرشار از تحسين »هما« و كشور زيبای ما ايران است.
»هما« را همه همائيان ساختند كه از قضا مدت درازی است كه هم بی اجرا  انگاشته و هم بی قدر پنداشته می شوند.

گردهمایی بازنشس��تگان شعبه تبریز در 
تاریخ 95/8/13 در محل دفتر ش��عبه به 
منظور انتخاب نماین��ده کانون با حضور 
جمعی از بازنشس��تگان محترم ش��عبه و 
آقایان حبیب شاطر حسینی )مدیر عامل( 

و مصطفی هوشمندی )عضو هیئت مدیره(
کانون برگزار گردید.پس از ارائه گزارش و 
پاسخگویی به سواالت همکاران بازنشسته 
، جهت انتخاب نماینده کانون رآی گیری 
به عمل آمد و آقای اسماعیل کاظم زاده با 

اکثریت قاطع آراء به مدت سه سال انتخاب 
شدند. برای ایشان آرزوی موفقیت جهت 
ارائه خدمات به بازنشس��تگان عزیز شعبه 

تبریز را داریم.

نماينده کانون بازنشستگان شعبه تبريز انتخاب شد
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موفقیت ورزشي و تحصیلی

»غالمرضا دیوان بیگی« فرزند همکار 
بازنشسته مجید دیوان بیگی در مقطع 
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز رشته 
مهندس��ی هوافضا ) دینامیک پرواز و 

کنترل( پذیرفته شده است.

»س��یما عطار نصرت��ی« فرزن��د همکار 
بازنشس��ته حبیب عطار نصرتی موفق به 
کس��ب رتبه اول در آزمون دکتری رشته 
شیمی معدنی سال 95 دانشگاه سراسری 

دامغان گردیده است.

» فرنوش آزادیخواه جهرمی «
 فرزن��د محمدرضا آزادیخ��واه  در 
رش��ته صنایع غذای��ی در) مقطع 
کارشناس��ی ارشد (دانشگاه شیراز 

پذیرفته شده است .

» فرناز آزادیخواه جهرمی «
 فرزند همکار بازنشسته محمدرضا 
آزادیخواه جهرمی در رشته شیمی 
عالی ) مقطع دکترا ( دانشکده علوم 
پایه دانش��گاه اراک پذیرفته شده 

است . 

 خبرنامه کانون، موفقیت اين عزيزان را تبريک گفته، سالمت و سعادت آنان را آرزومند است. 

صعود به قله کوک
تعدادی از همکاران بازنشسته 
آقای��ان: ذلفی، صباغ ها ، علی 
قاسم  کرمی، حسن هاشمی، 
سرآبادانی، احمد دهلقی،قدرت 
دادخواه در تاریخ 95/8/13 به 
قله کوک در ارتفاع 3050 متر 
که در منطقه شهرستان تفرش 

قرار دارد، صعود کردند.
برای ایش��ان آرزوی موفقیت 

بیشتر داریم.

ايليا  نوبری
چهارم  ابتدايی

سامان بهرام لو
سوم  ابتدايی

اميرحسين فناعی
سوم  ابتدايی

مهدی همتی اصل
اول راهنمايی
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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

    مهندسی و تعميرات
منوچهر مستعلی 
مجتبی کاظم پور

حسن موالئی فرد
همایون میر فارسی

امین اسالمی
محبعلی ایرانخواه

ابوالحسن بناء
رضا رمضانی

رضا رنجبر
هادی علیشاه بابا  

میر ناصر حسنی
ناصر رنجگر

    عمليات
اکبر حاجی امین شیرازی

یوسف رحیمی درآباد
علی اکبر فرخ رو

قاسم قهاریان
حمید محصص
مرتضی هودی

مهدی خاقانی
غالمرضا محمدعلی نژاد همدانی

پرویز بزازی
فرهاد سعادتی اسکندری

علی شفائی
خسرو محرابی

امیرحسین موقتیان
محمود کاویانی فریز

فرامرز کردستانی
 حمید فالح تفتی

رحیم فسحت
جلیل فرشباف آذریان

عطاءاله خداویسی
احمد دارستانی فراهانی

    بازرگانی
سید مصطفی علوی

مهدی محمدزاده
محمد نجفی جوزانی

    پشتيبانی
سیده مریم برازنده مژدهی

علی اصغر شفیع خانی
امیر مهرپویا

صغری راستگو

    خدمات فرودگاهی
رحیم دباغچیان

موسی نجاریان باروق
محمدرضا عباسی

حبیب کاظمی

    حراست
ایرج خدادادی

حسینعلی قربانزاده
غالمرضا سرهنگی

مجید اردیخانی

    کيترينگ
رضا دزفولیان 

حمیدرضا کیانی فر
احمد امیری

جعفر نوبهاری
سید حسن حسینی امامی

    منابع انسانی
آزیتا حاجی باقر نائینی

اله داد اصفهانی

    برنامه ريزی
محمود نظری

    مالی
فرشته محمدی

داود حیدری
طاهره منیر

سهیال عابدینی

    اصفهان
مهرداددستجردی
محمدعلی زندی

ملک محمد هارونی

    مشهد
امیر علیدخت

هادی فقیهی موحد

    شيراز
حجت اله رضائی

محمود جهانبخش
محسن رفعتی

حسن زهتاب زاده
یونس شقایقی وند

غالمعلی نیاز

    کيش
یونس تقی زاده

    بندرعباس
هوشنگ دهقانی نظام آبادی

معصومه جورابی
    رشت

بهمن رستمی سالمانی
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 * * شعر همکاران **

  معشوق در پنهان من ای هستی و ،ای مستی وای فاتح وسبحان من آغاز من ، پایان من ،روشنگرو وشبتاب منای ماه من ، مهتاب مناندردل بیتاب من ای شادی وشاداب من،ای دردمن ،درمان منای بانی سامان منای جانت اندر جان من ای جان من ،جانان منای شمع شب افروزمنای شورمن، ای شوق من،ای شعله جانسوز منای آه من،ای سوز من 
س.مسعودهدايت پورآل هاشم

بیمارم و تبدار
تن وجانم ، می لرزد از بی مهری خزان 

و یخ زده ام از سرمای پاییزان
می سوزم از درد ،دوری یک عشق ناشناس وبی نشان

ای دوست  بی نشان...!!
گرحال مرا ، بجویی، خو ب بدان

که من شکار توام 
ای ا ندیشه های مدام

پیوسته با اندوه وقصه های ناتمام
ای عشق جانسوز درنهان

شبی ، قلبم ازپشت پنجره اطاقم ناگاه
 به تیری نشانه رفت

من آن عاشق بکام  نرسیده ای 
در وصال یک عشق  جاودانه ام

اینک من صید توام  ای شکارگر  و در تیر رس
ضربه های پیوسته وتمام

ای شکار گر ،ای عزیزتراز جان من
زخمم زدی ، بزن  

اما نشکن، این قلب زخم دیده وپاره پاره را
ای خوبتر،ای بهتراز جان

گاه گاهی یاد کن مرا
یاد کن ، با تیرهای پیاپی

که هنوز هم درانتظارش م 
س.مسعودهدايت پورآل هاشم

)بهمن، ماه آزادی(
رسید مژده که آمد بهار گل بهمن                                        زنید خنده چو گل اشک شوق در دامن

که مرغ دل زقفس رو بهار آزادی                                      زمرد و زن همه شادی کنان همچو من
طلوع فجر شکوفا بشد زیوم اهلل                                         که با دست خدا قطع دست اهریمن
زنسل پاک پیمبر امام روح اهلل                                          شکست لشگر دشمن چوکوه از آهن

دری گشود زآزادگی بروی جهان                                      که ثبت شدم تاریخ 22 بهمن
والیت علی )ع( بگرفت جان دوباره در ایران                        زخون پاک شهیدان شکست خورد دشمن

دوباره پا بگرفت حکم عزل و داد علی )ع(                          جهان بشد چو گلستان زسر تا دامن
اال تو مرد خدا پیرو والیت باش                                        به ریسمان خدا چنگ زن شوی ایمن

قدم گذار تو در راه خیر بحر خدا                                       خدا دهد به تو احسان که گفت او با من
چو برگ سبز سرودی تو شعر شیرازی                              کجا رسد به گلشن خوبان سبزه در دامن

»محمد جعفر شيرازی« 
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 جشنواره تعاونی مصرف 
کارکنان و بازنشستگان »هما«

دومین جشنواره تعاونی مصرف کارکنان 
»هما« به مناس��بت »پنجم اس��فند« 
س��الروز هم��ا از اول مه��ر م��اه 1395 
آغ��از گردید. هم��کاران بازنشس��ته و 
کارکنان ش��اغل در صورت خرید نقدی 
و یا اقس��اطی اقالم س��وپری و مصرفی 
)برن��ج، روغن، چایی، حبوب��ات و غیره( 
از ابت��دای مهر ماه لغایت بهمن ماه می 
 توانند در قرعه کشی دهها جوایز ارزنده

 شرکت نمایند.

 اطالعیه تعاونی مصرف
 کارکنان »هما«

احتراما به اطالع میرس��اند، خانواده های 
محترم بازنشستگان )کارکنان متوفی( که 
عضو تعاونی مصرف کارکنان »هما« بوده اند 
می توانند با در دست داشتن مدارک فوت 
و سایر مدارک، برگه های سهام و دفترچه 
عضویت جهت تعیین تکلیف سهام متعلقه، 
به ش��رکت تعاونی واقع در باشگاه »هما« 

ساختمان اداری تعاونی مراجعه نمایند.  

اطالعیه تعاونی مصرف کارکنان هما
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خانواده ش��اد و دلپذیر خانواده ای است که 
افراد به یکدیگر فکر می کنند از کنار یکدیگر 
بودن خوشحال هستند گاهی میتوان با انجام 
کارهای س��اده ولی مفید عالق��ه خودرا به 
خانواده نشان دهیم. هیچ هدیه ای با ارزش 
تر از دادن بخش��ی از وق��ت خود به دیگری 
نیس��ت و چه شادی باالتر از اینکه بخشی از 
وقت خود را اختصاص به کسی دهیم که به 

او عالقه داریم. چنین کاری بیان گر این اس��ت که به فرد مورد 
نظر توجه دارید و در زندگی شماست دیدن فیلم به اتفاق خانواده 
موجب خواهد شد زمان با هم بودن با سرگرمی و شادی سپری 
 ش��ود. همانطور که فیلم میبینید گاهی نیز با هم حرف بزنید و 
دیدگاه های یکدیگر را بشنوید ، برای ایجاد یک روز شاد و سرگرم 
کننده تماشای فیلم انتخاب خوبی است. بیرون رفتن برای دیدن 
فیلم یا تاتر راهی خوب برای شاد کردن خانواده است. یادگاریهای 
با ارزش که حاصل کار خود شماست مانند یک نقاشی و یا هر کار 
دیگری که حاصل کوشش و خالقیت است گزینه خوبی برای شاد 
کردن دیگران است. روش دیگری برای اینکه نشان دهیم کسی را 
دوست داریم کمک کردن به اوست. به هرکاری احترام بگذارید 
چون هیچ کاری بی ارزش یا پر ارزش نیست خودکار مهم است. با 

کمک کردن دیگران میتوانید آنها را شاد کنید. 
خرید ک��ردن یکی از کاره��ای مفیدی برای 
رفع خستگی و کس��الت است و حس خوبی 
 به خانواده میدهد و س��بب نشاط در خانواده

 می ش��ود. همانطور که برای کارهای متفرقه 
برنامه ریزی می کنید برای داش��تن یک روز 
ش��اد و دل انگیز در کنار خانواده برنامه ریزی 
و س��بب نشاط آنها شوید. با رفتن به خارج از 
ش��هر یا کوهس��تان و یا حتی یک پارک زمانی را با کسانی که 
دوستشان دارید سپری کنید. به دیدار اقوام خود بروید. کسانی 
که به تنهایی و دور از شما زندگی می کنند و مایلند شمارا مالقات 
کنند  الزم است آنها را فراموش نکنید برای داشتن یک خانواده 
شاد و صمیمی ضروری است در جهت افزایش و اعتالی روحیه 
به دیگران تالش کنیم. آنچه را که میتوانیم در محیط زندگی خود 
تغییر دهیم و در غیر اینصورت خودرا با آن تظبیق دهیم. از نگرانی 
بپرهیزیم . گاهی محیط زندگی خودرا با انجام مسافرتها حتی اگر 
کوتاه مدت باشد صفا دهیم. سفر خود بسیاری از استرسها را از 
بین می برد و سبب شادی و افزایش روحیه می شود. خانواده شاد 
و با نشاط میتواند هم یک زندگی متعادل را برای خود و هم برای 

دیگران رقم بزند.

انس��انی که دور از واقعیت زندگی میکند 
بی��ش از ح��د از خ��ودش انتظ��ار دارد و 
اس��تعدادها و تواناییه��ای خ��ودرا نم��ی 
شناس��د. فردی ک��ه در روی��ا زندگی می 
کند همیش��ه انتظاراتی خیلی باال از خود 
و دیگران دارد چه بسا انتظار او از خودش 
بیشتر از دیگران است این کمال گرایی به 
طور معم��ول از دوران نوجوانی پیش می 
آی��د اما با تصویری ک��ه او از خودش دارد 
هماهنگ نیست و این مسئله اورا مضطرب 
می س��ازد و  این تصوی��ر هم برای خود او 
و هم برای دیگران مش��کل ساز می شود. 
فردی ک��ه دور از واقعیتها زندگی میکند 
هرگز از دیگ��ران در صورت لزوم تقاضای 
کمک نمی کند چون فکر میکند در تمام 

مقاطع سنی میتواند خودش از عهده همه 
 کاره��ا برآید. ف��ردی ک��ه در رویا زندگی 
می کند همیش��ه این فک��ر را دارد که در 
انتخابهای خود دچار اش��تباه شده است و 
دائم از خود می پرسد چرا در گذشته این 
کار را انجام دادم و یا آن کار را انجام ندادم 
. دائما در فکر گرفتن تائید و تصویب خود 
از دیگران اس��ت و دیگران را بخاطر اینکه 
چرا بعضی از کارها را برای آنها انجام نداده 
اند س��رزنش می کنند. همیش��ه نگران ، 
افسرده و پر از استرس است. از نظر او هیچ 
چیز به اندازه کافی خوب نیس��ت و به این 
جهت دائما گله مند است زود عصبانی می 
شود و هیچ نقطه مثبتی را در زندگی نمی 
بیند. فردی که دور از واقعیت زندگی می 
 کند مدام زندگی خودرا با دیگران مقایسه 
م��ی کند و هیچ��گاه از زندگی خودراضی 
نیست . ضروری است انسان در طی سالها 
زندگی خود ن��گاه دقیق به خود داش��ته 
توانائیه��ا و مهارته��ای خودرا بشناس��د و 

از آنه��ا در جه��ت اعتالی بهب��ود زندگی 
خود اس��تفاده کند. انسان باید واقعیتها را 
 بشناس��د و بر اساس آن برای زندگی خود

 برنامه ریزی داش��ته باشد و در هر مرحله 
از زندگی از جوانی تا سالمندی موقعیتهای 
خود را بشناسد و عالوه بر طرح یک زندگی 
موفق و س��الم برای خود روحیه شادی را 
بوج��ود آورد که محیط اطراف خودرا پر از 
امید س��ازد و رویاهای تحقق نیافته را بی 
اهمیت دانس��ته و اس��ترس و نگرانی را از 
خود دور سازد. چه بسا سالمندی و دوران 
کهنس��الی دوران تکامل و رش��د فکری او 
باش��د و دور از خیال پ��ردازی به دیگران 
این پیام را بدهد که در حال زندگی کنند 
واز گذشته عبرت بیاموزند ودر آن نمانند 
و ب��رای آینده ای درخش��ان برنامه ریزی 
نمایند که هم خود از آن بهره مند شوند و 
هم به همنوعان خود بتوانند کمک نمایند 
تا به این ترتیب زندگی ش��یرین و پرباری 

داشته باشند.

خانواده شاد

با رویاها زندگی نکنید

»دکتر شکوه السادات پور یاوری«
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شاید اغلب شما شنیده باشید که ژاپنی ها 
نسبت به سایر مردم جهان عمر طوالنی 
تری دارند. علت این طول عمر زیاد مربوط 
به رژیم غذایی آنهاست. در حقیقت رژیم 
غذایی مردم ژاپن برپایه خوردن غذاهای 
خوشمزه و چش��یدن آنها استوار نیست.
بلکه بیش��تر غذاه��ا با توجه ب��ه فوائد و 
مزایایی که برای س��المتی دارند. مصرف 
می ش��وند. برخالف اینکه بگویند:« من 
دوس��ت دارم این غذا را بخورم« طرز فکر 
عاقالنه و تصمیم آگاهانه این مردم چنین 
 اس��ت:« خ��وردن چه چیزی ب��رای من 

مفید است؟«
اما داش��تن عمری طوالنی وسوس��ه ای 
اس��ت که افراد زیادی را به فکر واداش��ته 
تا با دانس��تن اسرار طول عمر ژاپنی ها و 
الگوبرداری از آن ، چند سالی به عمرشان 
بیفزایند. اگر زندگی بر وفق مرادتان است 
و مایل نیستید به این زودی ها تمام شود. 
از همین فردا سعی کنید با توجه به رموز 
زیر رژیم غذایی سالم تر و در نتیجه عمر 

طوالنی تری داشته باشید.
* راز اول:

خوردن ماهی به جای گوشت قرمز اولین 
رم��ز طول عمر ژاپنی هاس��ت که منجر 
به کاهش خطر حمالت قلبی می ش��ود. 
ماهی یکی از اجزای اصلی اغلب غذاهای 
ژاپنی برای تامین پروتئین مورد نیاز بدن 
است. گوشت قرمز قیمت باالتری دارد و 
معموال به مقدار کمی مصرف می ش��ود. 
ضمن اینکه ماهی غذای سالمتری است 
و هرچه تازه تر باشد فواید بیشتری دارد. 
ماهی ها در ژاپن خام مصرف نمی شوند و 
روش های آماده سازی متعددی از جمله 
کبابی کردن، پختن ، سرخ کردن، پوره و 
... برای مصرف ماهی وجود دارد. همچنین 
زنان ژاپنی معتقدند که پوست ماهی باعث 

بروز زیبایی طبیعی پوستشان شده و رنگ 
چهره را باز می کند.

* راز دوم:
استفاده از سویا در رژیم غذایی دومین راز 
طول عمر ژاپنی هاست. فرآورده های سویا 
به کاهش بیماریهای قلبی و پایین آوردن 
فش��ار خون کمک می کنند و یک منبع 
عالی پروتئین محسوبمی شوند.توفو ) یک 
نوع غذای ژاپنی که با سویا تهیه می شود( 
و سایر فرآورده های سویا از اجزای اصلی 
رژیم غذایی ژاپنی ها هستند. بررسی های 
انجام شده نشان می دهد که چربی های 
اشباع ش��ده موجود در گوشت و لبنیات 
باعث افزایش کلسترول خون می شود. اما 
غذاهای مشتق شده از گیاهانی چون سویا 
اثر معکوس��ی نسبت به مصرف گوشت و 
فرآورده های لبنی دارند و برای سالمتی 
بس��یار مفیدن��د. دانه های س��ویا میزان 
پروتئین کافی و م��ورد نیاز بدن را بدون 
داش��تن چربی اشباع ش��ده و کلسترول 
موجود در گوشت تامین می کند. ضمن 
اینکه فاقد چربی زیاد موجود در فرآورده 
های لبنی اس��ت. سس سویا ، توفو و ناتو 
) دانه های س��ویای مخلوط شده با تخم 
مرغ خام که با برنج خورده می شود( نمونه 
هایی از غذاهای تهیه شده با سویا هستند 
 ک��ه هر روز توس��ط م��ردم ژاپن مصرف

 می شوند.
* راز سوم:

مصرف آرد گندم و آرد غالت سومین رمز 
داشتن عمری طوالنی است که ژاپنی ها 
از آن به��ره مندند و به مراحل هضم غذا 
کمک می کند. مصرف نشاسته در رژیم 
غذایی آنها حداقل است و اغلب غذاهایی 

ک��ه می خورن��د اصال آرد س��فید ندارد. 
همچنین رش��ته فرنگی ژاپنی ها از آرد 
غالت یا آرد گندم تهیه می شود که هر دو 
این آردها سالمتر از آرد سفید غنی شده 
هس��تند. برنج نیز یکی دیگر از غذاهای 
اصلی ژاپنی هاست که البته فقط شامل 
یک کاس��ه کوچک در ه��ر وعده غذایی 

است و نه بیشتر.
* راز چهارم:

داش��تن وعده های غذایی کم حجم رمز 
دیگر افزایش طول عمر است. پرس های 
غذایی کوچک امکان غذا خوردن بیش از 
اندازه را کاهش می دهد و و بدین منظور 
غذاهای ژاپن��ی ها در ظ��روف کوچکی 
س��رو  می شود. همچنین خوراک ژاپنی 
های سنتی تقریبا نصف یک پرس غذای 
معمولی غربی هاست.با وجود اینکه اغلب 
غذاهای��ی که این افراد می خورند س��الم 
است ولی در غذا خوردن زیاده روی نمی 
کنند و س��هم هر نفر مق��دار ناچیزی را 

شامل می شود.
* راز پنجم:

آخرین رمز از اسرار ژاپنی ها مصرف چای 
است. چای اثرات ناسالم غذاها را در بدن 
از بینمی برد.در حقیقت مصرف چای سبز 
ژاپنی یا چای چینی که به صورت س��رد 
یا گرم تهیه می شود. مزایای متعددی را 
برای س��المتی دارد. چای نصف کافئین 
موجود در قهوه را دارد و به تجزیه روغن در 
دستگاه گوارش کمک می کند به همین 
دلی��ل ژاپنی ها معموال هنگام صرف غذا 
چای می نوشند. بویژه وقتی که غذاهای 

سرخ شده می خورند.
       منبع: روزنامه ايران

   اسرار 
 طول عمر
 ژاپنی ها
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احمد صوفی پيرترين مرد 
ايرانی سرش�ماری شد، او 
متولد 1260 و مس�ن ترين 
فرد سرشماری شده استان 
كردستان با 135 سال سن 
اس�ت كه در شهرس�تان 

سقز زندگی می كند.
او از حكومت ناصرالدين شاه  

تاكنون را ديده است

امید به زندگی در بین ایرانیان نسبت 
به 4 دهه گذشته دو برابر افزایش یافته 
و به 76 سال در مردان و 81 سال در 
زنان رس��یده اس��ت. امید به زندگی ، 
یک شاخص آماری برای کلیت جامعه 
است که نشان می دهد هرعضو جامعه 
به طور میانگین چند س��ال می تواند 
توقع حیات داش��ته باش��د. س��ازمان 
ملل متحد در آخری��ن گزارش خود، 
کشورهای ژاپن ، هنگ کنگ ، ایسلند، 
س��وییس و استرالیا را در صدر جدول 

قرار داده و مکان صد و نهم را به ایران 
داده است.در گزارش سازمان بهداشت 
جهانی نیز ایران در رده صد وششم قرار 
دارد و طول عمر میانگین و قابل تصور 
برای ایرانیان 73/5 س��ال تخمین زده 

شده است.وزیر بهداشت ایران با تاکید 
بر نقش بیمه ها در حمایت از جمعیت 
س��المند، از تدوین سند ملی سالمت 
س��المندان با همکاری دس��تگاه های 
مختلف خب��ر داد و گفت: باید تالش 
کینم سالمندان زندگی توام با آرامش 
را پشت سر بگذارند. وی با ابراز تاسف 
از روند روبه رش��د سپردن سالمندان 
به مراکز س��المندی گفت: فرهنگ و 
آموزه های دینی همواره بر بزرگداشت 
کهنساالن توصیه کرده و الزم است در 
مجلس و دولت ، قوانینی در این حوزه 

وضع شود.

دو برابر شدن جمعیت سالمندان
سازمان بهداشت جهانی با انتشار بیانیه ای اعالم کرده است 
تا سال 2050 میالدی تعداد 60 ساله های جهان به دو برابر 
میزان کنونی افزایش خواهد یافت.سازمان مذکور ، این افزایش 
را در درجه اول مرهون پیشرفت های دانش پزشکی و زیست 
شناسی دانس��ته و تصریح کرده که افزیش تعداد سالمندان 
جهان در چند س��ال آینده، مس��تلزم یک رشته تغییرات و 
تحوالت عمده و مهم اجتماعی در سطح جوامع جهانی است. 
این سازمان واکسینه شدن تمام مردم جهان علیه ویروس » 
اچ آی وی« را امری ضروری دانسته و تاکید کرده است با این 

تحوالت و تغییرات تعریف سالمندی و پایه سنی آن نیز دست 
خوش تغییر می ش��ود و آغاز دوران س��المندی از 60 و 70 

سالگی تا 80 و 90 سالگی باال خواهد رفت.

امید به زندگی ايرانیان 80 ساله شد
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)این اصطالح کنایه از رشوه دادن به کسی و دادن حق 
و حساب به او به قصد برآورده شدن خواسته ای است(

در دوره ی صفویه بازار س��بیل در میان مردم رونق بس��یار داش��ت و 
پادش��اهان آن دوره از جمله خود شاه عباس سبیل های چخماقی و 
کلفت می گذاش��تند و همه ی حاکمان و قزلباش ها و افراد وابس��ته 
به دس��تگاه سلطنت نیز برای جلب نظر و حمایت سلطان و حاکمان 
و رس��یدن به مقاصد خود از آنان پی روی می کردند و صاحب سبیل 

های از بناگوش در رفته بودند.
آنان ناگزیر بودند همه روزه چند بار به نظافت و آرایش سبیل خود بپردازند 
و آن را با روغن مخصوصی چرب کرده و مالش دهند تا هم شفاف شود 
و هم به علت چس��بندگی روغن رو به باال حالت بگیرد و اگر در این کار 
کوتاهی می کردند، سبیل هایشان آویزان می شد و آن هیبت و زیبایی را 

که نظر دیگران را به خود جلب می کرد، از دست می داد.
آن کس��انی که توانایی مالی کافی نداشتند، خود به چرب کردن سبیل 
های خود می پرداختند، لیکن سران و ثروتمندان، به هنگامی که مهمانی 
رسمی داشتند و یا می خواستند به مهمانی بروند، کسانی را برای چرب 
کردن سبیل خود در استخدام داشتند که در این هنگام دست به کار می 

شدند و با روغنی مخصوص سبیل های آنان را جال و زیبایی می دادند.
این مستخدمان اگر به خوبی از عهده ی چرب کردن و جال دادن سبیل 
اربابان خود بر می آمدند موجب خوشنودی و خرسندی بسیار آنان می 
شدند و در این هنگام هر چه می خواستند از آنان طلب می کردند که بی 

درنگ برآورده می شد.
ش��ادروان عبداهلل مستوفی در کتاب ش��رح زندگانی من می نویسد که 
مظفرالدین ش��اه نیز در س��فر اروپا مردی به نام ابوالقاسم خان را همراه 
خود برده بود که در مواقع معین سبیل او را چرب می کرد و جال می داد. 
هنگامی که سبیل شاه چرب می شد و از زیبایی و ابهت آن شاد می شد 
و سر حال می آمد، چرب کننده ی سبیل و اطرافیان شاه موقع را مغتنم 
ش��مرده و هر تقاضایی داش��تند می نمودند، زیرا می دانستند که او سر 
کیف است و حتمن تقاضاهایشان را بر خواهد آورد و بدین ترتیب عبارت 
»سبیل کسی را چرب کردن« در آن دوره به معنی اخاذی کردن و گرفتن 
چیزی از صاحب سبیل فهمیده می شد و به عنوان اصطالح در میان مردم 

رایج و مرسوم شد.
امروز اما این اصطالح در مفهومی وارونه و به معنی دادن چیزی به کسی 
به قصد برآورده شدن خواسته فهمیده می شود که در این معنا با رشوه 
دادن برابر و به همین معنی نیز دریافت می شود. به عبارت دیگر اصطالح 
»سبیل کسی را چرب کردن« در گذشته به معنی گرفتن چیزی از کسی 

و امروزه در مقام رشوه به معنی دادن چیزی به کسی فهمیده می شود.

مار نماد بهداشت 
                                                               

-با هجوم موشها به شهر همدان،
که موجب شیوع بیماری طاعون در این شهر 

شده بود،پزشک حاذق ما *ابو علی سینا 
به مردم دستور داد برای 

مقابله با موشها از »مار« استفاده کنند!
و بعد ها نیز به پاس اینکار در سر راه مارها

جام ش��رابی از انگور س��یاه گذاشتند تا از آن 
بنوشند،

زیرا زهر مارها را بیشتر و خطرناک تر میکرد!

از آن پس »مار« نماد بهداشت
و نماد داروخانه های جهان شد،

لذا برخی داشتن و نگهداری »مار« را 
نشانه سالمت میدانستند!

و به افرادی که زیاد دچار امراض میشدند،
»بی مار« میگفتند!

کلمه ایی که تا به امروز نیز پابرجاست 
و به همین عنوان استفاده میشود...!

ريشه 
ضرب المثل

 سبیلش را چرب کرد

شکالت تلخ و کاهش استرس
شکالت های تلخ فشار خون شما را پایین آورده 
و جری��ان خون رگ ها را افزایش می دهند. این 
ش��کالت ها به باال بردن سطح کلسترول خوب 
خون هم کمک می کنند. تحقیقات پژوهشگران 
اروپایی نشان می دهد افرادی که روزانه حدود 30 
گرم شکالت تلخ می خورند و این رژیم غذایی را 
به مدت دو هفته دنبال می کنند سطح هورمون 
استرس- کورتیزول- بدنشان به طور قابل توجهی 
کاهش یافته و احساس آشفتگی و نگرانی ناشی از 
ترشح این هورمون به سراغشان نمی آید. ضمن 
اینکه کورتیزول سبب افزایش موقت فشار خون 
می ش��ود و شانس بروز بیماری افسردگی را باال 
می برد. احتمال ایجاد بیماری های قلبی و چاقی 
هم با باال رفتن میزان هورمون استرس بیشتر می 
شود اما شکالت تلخ می تواند همه این احتماالت 

را کاهش داده و آرامش بیشتری ایجاد کند.

دانستنی ها
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لیمو ترش را کامل بخوريد
وقت س��رما ، لیمو ترش تنها یک طعم دهنده اش��تهاآور نیست 
بلکه یک منبع غنی ویتامین )c( و داروی موثر خانگی برای سرما 

خوردگی و مشکالت این فصل نیز محسوب می شود.
مصرف لیمو ترش  ، در سبک غذایی ما معموال به صورت استفاده از 
افشره لیمو ترش است و این در حالی است که طبیعت در مانگران 
تاکید دارند برای اینکه از خاصیت لیمو ترش بیشترین بهره را ببریم 
بهتر است از هسته و پوسته آن نیز استفاده کنیم. از نظر کارشناسان 
، ارزش غذایی پوست لیمو ترش بیشتر از خود لیمو است و خاصیت 

های متفاوت و بیشتری از خود لیمو دارد.

روش پیشنهادی برای استفاده از یک لیمو ترش کامل این است که 
یک لیمو ترش ارگانیک را بعداز شستن در فریزر گذاشته و بعد از یخ 
زدن ، آن را به صورت کامل رنده کرد و در انواع خوراکی ها از ساالد 

و سوپ گرفته تا انواع خوراک ها استفاده شود.

مصرف يک سیب و کاهش 5 نوع سرطان
پژوهشگران ایتالیایی با بررسی 40 فقره مطالعات مربوط به خواص برخی مواد خوراکی و تاثیر آن 
ها بر روی بیماری های گوناگون پی برده اند که مصرف حداقل یک سیب در روز خطر ابتال به 5 

نوع سرطان را کاهش می دهد.
به گزارش پایگاه اینترنتی »دیلی میل« پژوهشگران دانشگاه »پروجا« در ایتالیا با بررسی عمیق 
مطالعات مربوط به خواص میوه و خوراکی های گوناگون و تاثیر آنها بر کاهش بیماری ها ، پی برده 
اند مصرف دست کم روزی یک سیب خطر ایجاد تومورهای سرطانی در ریه، روده، دهان، دستگاه 

گوارش و سینه را به نحو چشم گیری کاهش میدهد.
پژوهشگران ایتالیایی در جریان این بررسی ها همچنین پی برده اند که بیشترین تاثیر مثبت مصرف سیب در کاهش خطر ابتال به سرطان های معده 

و مری است به طوری که برخی داده ها نشان می دهند مصرف سیب خطر ابتال به سرطان های معده و مری را تقریبا به نصف کاهش میدهد.

پیاز خ��واص درمانی فراوانی دارد. این گیاه معجزه گر که در رژیم های 
غذادرمانی از مهمترین عناصر برای مقابله و درمان بیماری هاست کالری 
کمی دارد و غنی از ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکس��یدان هاست. 
مطالعات گذشته فواید زیادی را برای این سبزی تند و تیز ثابت کرده 
اند که از جمله آنها کاهش خطر برخی سرطان ها و کمک به مقابله با 
افسردگی است.اما یک مطالعه که بتازگی در دانشگاه کوماموتوی ژاپن 
انجام شد برای اولین بار نشان داد یک ترکیب طبیعی موجود در پیاز دارای 
تاثیرات ضد سرطان تخمدان است.سرطان مخاط تخمدان شایع ترین 
نوع سرطان تخمدان بوده و دارای نرخ مرگ و میر باالیی است. محققان 
دانشگاه کوماموتو به بررسی تاثیرات یک ترکیب طبیعی موجود در پیاز 
که ONA نامیده می شود بر یک مدل پیش بالینیاین سرطان در سلول 
ها پرداختند . پژوهشگران ژاپنی پی بردند رشد این نوع سرطان تخمدان 
پس از معرفیONA توسط این تیم تحقیقاتی کاهش یافت.این محققان 
همچنین دریافتند  ONAفعالیت های تومور ساز سلول های سرکوبگر 

مشتق شده از میلوئید را متوقف می کند. افزون براین  ONAتاثیرات 
ضد سرطانی داروها را از طریق باال بردن توان دارو در مقابله با تکثیر سلولها 
 ONAافزایش میدهد.به گفته محققان ژاپنی مطالعات آنها نشان میدهد
رشد تومورهای سرطان مخاط تخمدان را با ایجاد اختالل در فعالیت های 
تومورساز سلولهای میلوئید کند میکند. این پژوهشگران می گویند ما پی 
بردیم ONAبه طور مستقیم بر توقف تکثیر سلول های سرطانی تاثیر 
 ،ONA می گذارد.این اولین بار است که تاثیرات ضد سرطان تخمدان

این ترکیب طبیعی موجود در پیاز گزارش می شود.
Medicalnewstoday.com: منبع

بهداشت و سالمت

گیاه معجزه گر پیاز
 و تاثیرات ضد سرطانی
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 محدوده ای از ایران اس��المی با مساحت حدود 
46929 کیلومتر مربع نام آذربایجان ش��رقی به 
خود گرفته است. این استان در گوشه شمال غربی 
فالت ایران قرار دارد، رود ارس حدود شمالی آن را 
با جمهوری های آذربایجان ، نخجوان و ارمنستان 
و رود قطور و آبهای دریاچه ارومیه حدود غربی آن 
را با آذربایجان غربی تشکیل می دهند. در جنوب 
با استانهای زنجان و آذربایجان غربی و در شرق 
کوههای سبالن و چهل نور این خطه را از استان 

اردبیل جدا می سازند.
اس��تان آذربایج��ان ش��رقی متش��کل از 16 
شهرستان، 38 بخش، 135 دهستان و 2837 
روستای دارای سکنه می باشد که طبق آمار سال 
75 نزدیک به 3325540 نفر را در خود جای 
داده است. میزان جمعیت شهری و روستایی 
آن به ترتیب 2004484 نفر و 1321056 نفر 
می باش��د بزرگترین شهرستان استان از نظر 
مساحت میانه با 5577 کیلومتر مربع و بناب با 
790 کیلومتر مربع کوچکترین شهرستان می 
باشد. شهرس��تان اهر با داشتن 511 آبادی و 
بناب با 35 آبادی به ترتیب بیشترین و کمترین 
روستا را دارا هستند در میان شهرستانها تبریز 
بیشترین جمعیت شهری ) 1304584 نفر ( و 
جلفا کمترین جمعیت شهری ) 54583 نفر 
( را دارند و از نظر جمعیت روس��تایی میانه با 
123617 نفر بیشترین و جلفا با 23134 نفر 

کمترین جمعیت را دارا هستند.
 جاذبه های استان »آذربايجان شرقی« 

در يک نگاه
آذربایجان غربي داراي جاذبه هاي طبیعي ،مذهبي 
،باستاني،تفریحي و فرهنگي بسیاري است که 

آشنایي با آن خالي از لطف نیست.
جاذبه های طبيعی

آبش��ار آسیاب خرابه، آبشار سرکند دیزج، آبشار 
عیش  آباد، آبشار گل  آخور ، بندر رحمانلو – قبادلو، 

پدیده ماهار
در فاصله 15 کیلومتری ش��مال زنوز کوه های 
ماهار و آغداش که از طبیعت کم نظیر در کشور و 

منطقه بهره مند هستند .
ت��االب قوری  گل :این دریاچه در 18 کیلومتری 
شمال باختری بستان  آباد تبریز قرار دارد و ارتفاع 

آن از سطح دریا 1890 متر است.
غار کبوتر: غار » هامپوییل » معروف به غار کبوتر 
این شهرستان به منطقه نمونه جذب گردشگر در 

کشور تبدیل می شود .
جاذبه های مذهبی

بقعه امامزاده سيد حمزه
مس��جد جام��ع تبری��ز : این مس��جد که در 
کتب تاریخی نی��ز از آن عن��وان جامع کبیر 

نام برده ش��ده در هم��ه ادوار تاریخی همواره 
 مسجد جامع ش��هر بوده و بازار برگرداگرد آن

 شکل گرفته است .
مسجد صاحب  االمر

مسجد کبود : بنای تاریخی مذهبی مسجد کبود 
از آثار ارزشمند دوره قراقویونلو می باشد که به 
دستور جهانشاه که شهر تبریز را پایتخت خود 
قرار داده بود و به سرکاری عزالدین قاپوچی بنا 

گردیده است. 
جاذبه های باستانی ارگ تبريز

ايل گلی ) ال گولی يا شاه گول (
ایل گلی ) شاه گلی ( از گردشگاه های زیبای تبریز 
است که در جنوب شرقی تبریز بر دامنه تپه ای 
واقع شده . ایل گلی استخری بزرگ به شکل مربع 

به مساحت 54 هزار و 675 متر مربع است .
 

بازار تبريز ) بزرگ  ترين بازار سرپوشيده 
جهان (

بازار تبریز بزرگ  ترین بازار سرپوش��یده جهان و 
یکی از شاهکار های معماری ایرانی است . این بازار 
در سال1193 هجری قمری بر اثر زلزله با خاک 
یکسان شد ، اما طولی نکشید که به همت مردم 

شهر بازسازی شد .
بهش��ت فس��یلی مراغه، پل خداآفرین، حمام 
کردشت، خانه مشروطه، روستای تاریخی پله کانی 

زنوزق ، روستای کندوان، قلعه آوارسین
قلعه بابک

قلع��ه بابک که به  نام  های » قلعه بابک « ، » دژ 
بابک « ، » بذ و قلعه جمهور « هم معروف است ، 
دژ و مقر سردار تاریخی ایران ، بابک خرم  دین بوده 
 است . این قلعه در نزدیکی شهر کلیبر در شمال 

شرق استان آذربایجان شرقی قرار دارد .
قلعه ضحاک،قیزیل کورپی

زنوز به لحاظ جغرافیایی در 30 کیلومتری شهر 
مرند قرار گرفته و تحت فرمانداری مرند می باشد 
. زنوز داری آثار و ابنیه تاریخی فراوانی است که از 

جمله آنها پل قیزیل کورپی است

كليسای سن استپانوس .
کلیسای ُهوانس مقدس: این کلیسا یکی از کلیسا 
های ارامنه کاتولیک است و نام آن از اسم یکی از 
حواریون حضرت عیسی ) ع( به نام » یوحنا » که 
ارامنه به آن » هوانس » می گویند ، گرفته شده 

است .
گنبد تاريخی غفاری ،گنبد سرخ، گنبد 

كبود .،گنبد مدور، معبد مهر
يانيق تپه

یانیق تپه که » قره تپه » نیز نامیده می شود در 31 
کیلومتری جنوب باختری تبریز و در 6 کیلومتری 
شمال خسرو شهر در جنوب شرقی روستای » 

تازه کند« واقع شده است .
جاذبه های تفريحی

سد قلعه چای
کاخ شهرداری تبریز یکی از بنا های زیبا ، مستحکم 
و دیدنی شهر تبریز است . میدان شهرداری تبریز 

معروف به میدان ساعت است .
جاذبه های فرهنگی

مقبره ) آرامگاه ( شیخ محمود شبستری، مقبره 
الشعرا، موزه آذربایجان، موزه سنجش، موزه قاجار 
.موزه قاجار در محله ششگالن که یکی از محالت 

قدیمی تبریز است قرار دارد .
مشاهير آذربايجان شرقی

جبار باغچه بان، پروفس��ور رحی��م رحمان زاده، 
پروفسور محسن هشترودی، میرزا حسن رشدیه، 
محمدعلی تربیت، پروفس��ور محمود آخوندی، 
استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی)شهریار(
پروین اعتصامی، س��ید ابوالقاسم نباتی، صائب 
 تبریزی، اوحدی مراغه ای، شیخ محمود شبستری، 
همام  تبری��زی، حکیم قطران تبریزی، س��ید 
جمال ترابی، صمد بهرنگی، یحیی ذکاء، عالمه 
محمدتقی جعفری، عالمه عبدالحسین امینی، 
عالمه سید محمدحسین طباطبایی، سیدعلی آقا 
قاضی تبریزی، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی،شهید 

آیت اهلل قاضی طباطبایی
گردآوری و   ويرايش: محمدحسين مبرهن

استان آذربايجان شرقی در يک نگاه
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پژوهشگران علوم پزشکی و زیست شناسی در آمریکا با اشاره به این که 
طول عمر انسان ها به طور متوسط بیش از 6 سال افزایش یافته اما بیشتر 
سالهای پیری و کهولت با بیماری و نا توانی های غیر کشنده همراه است ، 
به یافتن راه حلی برای افزایش کیفیت زندگی در دوران سالمندی و کهولت 

دست زده اند.
به گزارش پایگاه اینترنتی هلث محققان دانشگاه واشنگتن در آمریکا افزایش 
طول عمر انسان ها را ناشی از کاهش و ریشه کنی بیماری ها به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه دانسته و آن را بهبود چشم گیر عنوان کرده اند.

دکتر تئووس از استادان برجس��ته دانشگاه واشنگتن و سرپرست گروه 
پژوهشگران این دانشگاه  خاطر نشان کرده جهان به پیشرفت گسترده و 

بزرگی در زمینه تندرستی انسان ها نایل شده است.
پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در مطالعه و بررسی تازه خود از اطالعات 
مربوط به یک تحقیق که در سال 2013 انجام شده است، استفاده کرده 
اند. در تحقیق مزبور میزان مرگ و میر ناشی از سن ، سالهای از بین 

رفته زندگی بر اثر مرگ زودرس ، س��الهای زندگی در ناتوانی و طول 
عمر سالم افراد در 188 کشور جهان محاسبه و بررسی این اطالعات 
نشان داده است که طول عمر انسانها افزایش یافته و از65/3 سال به 
طور میانگین در س��ال 1990 میالدی به 71/1 سال در حدود پانزده 
سال بعد رسیده است.بیشترین میزان طول عمر در میان کشورهای 
جهان به ترتیب در اختیار کشورهای ژاپن ، سنگاپور ، آندورا،ایسلند و 
قبرس است و کم ترین میزان امید به زندگی به طور متوسط به ترتیب 
به کشورهای آفریقایی لسوتو، سوازیلند ، جمهوری آفریقای مرکزی ، 

گینه بیسائو و زیمبابوه تعلق دارد.

سپاسگزاری
   ضمن تقدير و تشكر از عزيزانی كه با ارسال پيام تسليت 
و ابراز همدردی از طريق تلفن ، پيامک ، تلگرام و حضور در 
مراسم تشييع ، خاكسپاری و يادبود ، اهداء گل و نصب بنر ، 

ما را در غم از دست دادن مادر  تسلی داده و تنها نگذاشتند 
، آز خداوند سبحان برای يكايک آن ها آرزوی تندرستی ، 
توفيق وشادمانی هميشگی دارم . باشد كه در شادی های 
بی پايان هريک ، مراحم بزرگوارانه ايشان را جبران نمايم .     
حسين احمدی- بازرس كانون

 ابراز

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.

مصطفی فصاحت                           فوت مادر
عربعلی غالمی                               فوت برادر

حسین فرهادی                               فوت پدر
فاضل هادی                                        فوت پدر
فاطمه ندیمی                                    فوت پدر
سید حسن ماجدی                          فوت پدر
علی دولت آبادی                             فوت پدر
علی اکبر الیاسی                              فوت پدر
صاهره منیر                                          فوت پدر
هوشنگ شهبازی                                      فوت پدر
فریبا اکبری                                           فوت پدر
فرح ثبوتی                                           فوت مادر
رحمت اله بابایی                             فوت مادر
محمدرضا تجلیل                             فوت مادر
سهیال فائز مهر                               فوت مادر
حسین احمدی                                فوت مادر
حس��ن محمدی کالته نو              فوت مادر

حسن فوالدی                                        فوت مادر
فاطمه بهشتی                                    فوت مادر
جان علی کشاورز مددکار                           فوت مادر
محمد حسین قوامی شیراز                  فوت مادر
سبز علی خزائی                             فوت مادر
محمد مقیسه                              فوت خواهر
داود مومن زاده                                  فوت خواهر
محمد فرشید نیا                                فوت برادر
فریدون لطفی                                    فوت برادر
هاشم مهدی نزاد قزوینی                     فوت برادر
حسن فهیمی                                 فوت برادر
منصور دمن آبی                              فوت برادر
یداله صدق آمیز                             فوت برادر
ابراهیم رجب زاده                                فوت برادر
حسن بهرام زاده                               فوت برادر

حس��ن مراد                               فوت برادر
محمدحسین هاشمی نژاد                          فوت فرزند 
خاور خیرآبادی                                   فوت همسر
محمد محمدی کالته نو                     فوت همسر
یوول خاردانیه چهار بخش                  فوت همسر
افسانه کیشانی                                فوت همسر
بایرامعلی صادقی                               فوت فرزند
رضا س��قایی                               فوت برادر
ایرج طاهریان                               فوت برادر
آذر بهستا                                     فوت مادر
حمی��د علیپور چگین��ی                  فوت مادر
محمد قاس��م زاده بلوچی                فوت پدر
علی حسن سلیمی حاجی تقی                        فوت مادر

افزايش طول عمر و کیفیت زندگی
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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 همکاران متوفي از كلیه دوستان و همکاران سابق كه در مراسم تدفین و ترحیم این عزیزان
 شركت كرده اند تشکر و سپاسگزاري شده است. 

شادروان مرحوم   
محمدرضا كريمی              

    )  منابع انسانی  (

شادروان مرحوم   
خليل احمدی              

    )  خدمات مدیریت  (

شادروان مرحوم   
جالل بهجو              

    )  حراست  (

شادروان مرحوم   
عباسعلی عزيزی              

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
محمد ساعی              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
سيد اكبر ترابی              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
قاسم حسين زاده               

    )  عملیات  (

شادروان مرحوم   
محمد پنبه ای              

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
اسماعيل نوری نسب              

    )  کیترینگ  (

شادروان مرحوم   
محمد نوری اسبگرانی              

    )  کیترینگ  (

شادروان مرحوم   
سيف اله محمدی              

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
سيامک بنی سليمان              

    )  عملیات  (

شادروان مرحوم   
قربانعلی مسلم              

    )  تدارکات  (

شادروان مرحوم   
قربانعلی داودی              

    )  منابع انسانی  (

شادروان مرحوم   
ابراهيم خوشابی بندر ريگی              

    )  بوشهر  (

شادروان مرحوم   
غضنفر قره چلو              

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
عبداله قويدل              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
ابراهيم حاتمی نژاد              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
يوسف حيدری اهوازی              

    )  اهواز  (

شادروان مرحوم   
مرتضی علی بابائی              

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
اكرم رجب زاده              

    )  تدارکات  (

شادروان مرحوم   
اسكندر شريف كاظمی              

    )  خدمات مدیریت  (

شادروان مرحوم   
يعقوب زنديه              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
حميد مدرسی               

    )  بازرگانی  (

شادروان مرحوم   
يعقوب مصدقی              

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
حسين حسينقلی پور              

    )  رشت  (

شادروان مرحوم   
يداله عقيلی               

    )  منابع انسانی  (

شادروان مرحوم   
ريحانعلی يزدانی ساربانقلی              

    )  منابع انسانی  (

شادروان مرحوم   
ناصر زند              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحومه   
نوشين لطف الهی              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحومه   
پروين اينانلو              

    )  مالی  (

شادروان مرحوم   
محمد عقيقی              

    )  خدمات مدیریت  (

شادروان مرحوم
عبدالرضا رحيمی پور

  )عمليات(

شادروان مرحوم
حسين عباسی

)اهواز(



49
ه 

ام
برن

- خ
ما 

 ه
ان

تگ
س

ش
ازن

ن ب
نو

كا

36

ایستادگان سرافراز هماایستادگان سرافراز هما

ید.
 كن

باز
د 

انی
تو

ه ن
د ك

زنی
ی ن

ه ا
گر

ب 
شتا

با 
گز 

هر

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 بازنشستگان درخواست مي شود تغییرات 
مربوط به نشاني محل سکونت و کد پستی و شماره تلفن ثابت و همراه 

خود را جهت ارسال نشریه وپیام کوتاه به دفتر کانون اعالم نمایند.

عکس پرسنلی
همکاران بازنشسته می توانند جهت تهیه عکس پرسنلی، با قیمت 
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
ب��ه اطالع هم��کاران محترم بازنشس��ته مي رس��اند ، ب��ه منظور 
تعوی��ض کارت شناس��ائي »هم��ا« الزم اس��ت هم��کاران ب��ا 
پوش��ش پیراه��ن س��فید در س��اعات اداري ) 9 ال��ي 14( به واحد 
 ص��دور کارت شناس��ائي واقع در س��اختمان ش��ماره 2 حراس��ت

 ) ادارات مرکزي »هما«( مراجعه نمایند.

اطالعیه
جهت برقراری و یا اس��تمرار حق اوالد و بیم��ه 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 بازنشسته درخواست مي شود کانون را 
 درجریان اخبار ضروري خانواده ازجمله فوت همکار و اقوام درجه 1 ایشان، 
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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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(

و  تس��هیالت  از  اس��تفاده  جه��ت  محت��رم  بازنشس��تگان 
امکان��ات اقامت��ی در هت�ل ش�باويز واق��ع در جزیره کیش  
می توانن��د ب��رای ثب��ت ن��ام و رزرو ات��اق ب��ه واح��د رفاهی 
 ام��ور بازنشس��تگان )خان��م صف��ری( مراجع��ه و ی��ا تماس

 حاصل نمایند.
شرایط:

1� ق��رارداد ارائه تس��هیالت و امکانات اقامتی ت��ا تاریخ 96/9/15 
می باشد.

 2� م��دت اقام��ت در هت��ل از جمع��ه ت��ا سه ش��نبه به مدت
 4 شب و از سه شنبه تا جمعه به مدت 3 شب می باشد.

اقام��ت در هت��ل ب��ه هم��راه صبحان��ه بوف��ه  3� هزین��ه 
تخت��ه   3 ات��اق  در  هت��ل  ب��ه  ف��رودگاه  از  ترانس��فر   و 

شبی 950,000 ریال می باشد.
4- رزرو ات��اق از اول ت��ا س��وم هر ماه )جه��ت عزیمت در ماه 
بع��د( به صورت حضوری یا تلفنی ثبت نام می گردد و چنانچه 
 متقاضی بیش از ظرفیت هتل باش��د در روز چهارم قرعه کشی

 انجام می پذیرد.
* هزینه اقامت یک نفر اضافی )مازاد بر 5 نفر( به ازای هر شب 
مبلغ 300,000 ریال می باش��د که توسط متقاضي به صورت 

نقدی به هتل پرداخت می گردد.

بازنشستگان محترم جهت استفاده 
از تسهیالت و امکانات اقامتي  هتل 
ميثاق در مش��هد مقدس واقع در 
وکیل آباد، جهت ثبت نام و رزرو اتاق 
 به واحد رفاهي امور بازنشس��تگان

) خانم صفري( مراجعه و یا تماس 
حاصل نمایند.

شرايط:
1- مدت اقامت در هتل از شنبه تا 
دوش��نبه، دوشنبه تا چهارشنبه به 
مدت 2 شب و از چهارشنبه تا شنبه 

3 شب مي باشد.
2-  هزین��ه اقامت هت��ل به همراه 
صبحان��ه و ترانس��فر ورود و خروج 
از ف��رودگاه ب��ه هت��ل و ترانس��فر 
 هت��ل به ح��رم مطه��ر و بالعکس

 بشرح زیر مي باشد:
ات��اق در  اقام��ت  هزین��ه   )2-1 
  2 تخته تا 4 تخته معمولي هر شب

 مبلغ 550/000 ریال
2-2( هزین��ه اقام��ت در ات��اق 2 
 تخت��ه تا 4 تخته لوکس هر ش��ب

 مبلغ 580/000 ریال
3-2( س��اعت ترانس��فر روزان��ه از 
 هتل ب��ه حرم 10 صبح برگش��ت
 13 بعدازظه��ر و س��اعت 17 و 

برگشت 20 شب
4-2( اس��تفاده از امکان��ات رفاهي 
و ورزش��ي )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 قب��ل از انجام رزرو 
 هتل از تائید بلیت مس��افرت خود

 مطمئن شوید.
4- رزرو اتاق در ابتدای هر ماه و برای 

ماه بعد انجام می شود.
هزینه اقامت هر نفر اضافی به ازای 
 ه��ر ش��ب مبل��غ 500/000 ریال

 م��ی باش��د که توس��ط متقاضی 
 ب��ه ص��ورت نق��دی ب��ه هت��ل

 پرداخت خواهد شد.
5- قرارداد ارائه تسهیالت و امکانات 

اقامتی تا تاریخ 96/4/1 می باشد.

قابل توجه همکاران محترم بازنشسته 
بیمه تکمیلی 

به اطالع کلیه بازنشس��تگان محترم می رس��اند ، از تاریخ 
 95/1/1 بیمه تکمیلی ب��رای هر نفر مبلغ  180000 ریال
 )سهم کارمند ( تعین گردیده است که با توجه به عدم کسر 
مبلغ بیمه تکمیلی در ماه های فروردین و اردیبهشت ماه 
95و همچنین میزان کسور ماه های خرداد لغایت آبان ماه به 
میزان هر نفر 138000 ریال ، مابه التفاوت این مبلغ محاسبه 
گردیده  که از حقوق بازنشس��تگان در ماه های آذر لغایت 

اسفندماه کسر می گردد .             كانون بازنشستگان "هما"

  همکاران بازنشسته که محل سکونتشان شهرستان کرج 
می باشد می توانند روزهای دوشنبه هر هفته مدارک بیمه 
درمانی خودرا به آقای اصغر پورآذر که دردفتر فروش کرج 

مستقر می باشد  تحویل نمایند.
 امور بازنشستگی »هما«

ضمناً سايت مؤسسه صندوق بازنشستگی WWW.HOMAFOUND.IR می باشد.

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

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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 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

چ�را مس�ئولين »هما« ب�ه جای 

حمايت از سرمايه گذاری و واگذاری 

فعاليتهای »هما« به موسسه صندوق 

بازنشس�تگی جهت تقويت بنيه 

مالی در راس�تای پرداخت حقوق 

بازنشس�ته ها در فك�ر واگذاری 

صندوق به غير می باشند؟

         از مديران همايی انتظار چنين 

اقدامی قابل تصور نمی باشد.

از كانون بازنشستگان انتظار داريم 

از طريق مراج�ع ذيصالح پيگير 

احقاق حقوق بازنشستگان »هما« 

باش�ند. چ�را ك�ه »هما« پ�س از 

پيروزی انقالب اسالمی و در طول 

8 سال دفاع مقدس در خط مقدم 

حضور داشته و در امر خودكفائی 
موفق بوده است.

از مس�ئولين »هم�ا« و صندوق 

بازنشس�تگی انتظ�ار داري�م تا 

حداقل 2 نفر از بازنشس�ته ها در 

هيئت مديره صندوق بيمه درمانی 

و يكنفر در هيئت مديره موسسه 

با انتخاب اعضاء عضو باشند.
ده در 

با توجه به مشكالت پيش آم

ط با بيمه درمانی و پرداخت 
ارتبا

حقوق بازنشستگان ، چرا خبرنامه 

كانون با مسئولين ذيربط مصاحبه 

و در نشريه منعكس نمی كند؟ 

مقرر ش�ده بود مطالبات مربوط 

به بيم�ه تكميل�ی ) هزينه های 

بيمارستانی( كه از حقوق تعدادی 

از بازنشستگان كسر شده بود با 

ذر ماه پرداخت ش�ود كه 
حقوق آ

متاسفانه انجام نشده است.
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1-اخیرا قرارداد خرید آن برای هما امضاء 
ش��د- زبان باز- شریک- مادرعرب 2- گوشت فرآوری شده 

- فضا پیمای روسی- مونس- ماده بیهوشی 3- مفتاح- 
شهری باستانی در استان بوشهر- جای دور زدن- هاتف 
4- خاطر- سیما- تکیه برپشتی- ازتوابع قزوین- ناخن 
حیوانات- سمبل ممانعت 5-درون سر قرار دارد - جوی 
خون- غیر-قدیمی-  ریش��ه- مادر لر 6- شاعرشهیر 

هندی و برنده جایزه نوبل 7-  از غصه مردن- زائو ترسان- 
مدد - همه – سوپ ایرانی- دراز گوش 8- هوای فرار– عضو 
باال نشین- جای اقامت- مساوی عامیانه- بخیه درشت- جدا 
9- از گازهای فرار- غربال- بیم��اری- بزرگان 10- درخت 
انگور- اوج- سرود- مقنی 11- آواز دسته جمعی- مزایده-

سنگی که پای در می گذارند تا باد در را نبندد- بخت

م جدول 49
     ما با هما می مانی

1-مردم سرزمین قطب را گویند- ضد حمله 2- زمین بایر و بدون 
آب- مندیل 3- فیش- بندگی – دربست کارخانه 4- نوعی درخت 
است - راه بی پایان-آفت گندم 5- برگ برنده - باران تند با قطرات 
درشت- شوکت 6- نور اندک- پهلوان- خانه  7- نت پایانی- از 
ما بهتران- چراغ 8- نویسنده الیورتوییست 9- زمانه- کلمه 
ای فرانسوی به معنی یک دور بازی 10- بیم – نوعی ادویه- 
حرف فاصله 11- حرص- بر افراش��تم گرز س��یصد منی/ 
برانگیختم باره... - از اقوام غیور کش��ورمان 12- ماخذ- سمت 
چپ  13- بازیگر زن فیلم چهارشنبه سوری 14- ماهی فروش- 
خیس- زیر پا مانده  15- ضایع- حرف همراهی- نیم تنه مردانه 
16- دریا- از شهرهای خراسان رضوی- ناشنوا 17- کشنده بی 
صدا- پنبه پاک نکرده- چاقی 18- واحد سطح- صدف نشین- 
تشنه فریب  19- از نام های زنانه به معنی قدرتمند- قرائت 

20- راهنما- سنگ خارا

ی
ود

عم افقی

1- مهین حاجی باقری
2- محمود صفری
3- محمد نریمانی

اسامی برندگان 
 جدول 

شماره  48

  به سه نفر از كسانی كه جدول را به طور صحیح 
حل كنند به قید قرعه جایزه داده می شود.
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مهرمتعیرشمرتلولس
لراتویسومشتآالیو
افیبرادشاویرنفلی
نرتاونهنیبلیاشاق

هیامرسهویلیوخمکح
دراکنروماسهنیا

وانرازنسوسردابتم
بنجتشمریرساساامن
اشلمارفساتدایسیو
رهامدراتمالمتامر

هریستشدیدوهیینام

تهيه و تنظيم جدول: پروانه ثابتی



مراكز درمانی طرف قرارداد بيمه درمانی هواپيمايی جمهوری اسالمی ايران )تهران و كرج(

قبل از مراجعه به مراكز فوق جهت اطمينان بيشتر با اين شماره ها در ساعات اداری تماس بگيريد:
4662- 4155
4662-4156
4662-4157













یکی از س��ئواالتی که بطور معمول در رابطه با جرمگیری دندانها 
مطرح می باشد این است که آیا جرمگیری دندانها مفید می باشد 
و یا اینکه به دندانهایمان آسیب می زند. در این مقاله سعی شده 
با ارائه توضیح پیرامون موضوعاتی مربوط به جرمگیری دندانها به 
پرس��ش فوق پاسخ دهیم. موضوعاتی از قبیل هدف از انجام این 
درمان و ضرورت انجام آن، دالیل تشکیل جرمهای دندانی، روش 
صحیح انجام این درمان و همچنین اینکه جرمگیری دندانها هر 
چند وقت یکبار توصیه می شود. در نهایت متوجه می شویم که 
جرمگیری دندانها اگر بطور صحیح انجام ش��ود نه تنها ضرری را 
متوجه دندانهای ما نمیکند بلکه دس��ت آوردهای این درمان به 

ظاهر ساده بسیار عظیم و شگرف می باشد.
 امروزه ثابت ش��ده اس��ت که 
تش��کیل  عام��ل  مهمتری��ن 
جرمهای دندان��ی مواد معدنی 
ب��زاق دهان می باش��د. بزاق از 
طریق مجاری بزاقی وارد فضای 
دهانی شده و مواد معدنی آن بر 
روی دندانها ته نشین می شود. 
میزان این مواد معدنی در افراد 

مختلف متفاوت بوده و در نتیجه میزان تشکیل جرمها در افراد با هم 
تفاوت دارد. نامرتب بودن دندانها، رژیمهای غذایی با ادویه زیاد، چای، 
قهوه و استعمال دخانیات از دیگرعوامل تشکیل جرمها و تغییر رنگ 

آنها می باشند.
 تشکیل جرمها در طوق دندانها سالمتی دندانها، لثه ها و همچنین 
بافت اس��تخوانی فک ها را به خطر می اندازد. هدف اصلی ما از 
جرمگیری حفظ و س��المتی این بافتهاس��ت. جرمها اصلی ترین 
عامل پوس��یدگی طوق دندانها هس��تند، بطوریکه جرمها امکان 
فعالیت های تخریبی باکتری ها را برای پوسیدگی دندانها فراهم 
میکنند. وجود پوس��یدگیهای دندانی گس��ترده اکثرأ در افرادی 
که جرمگیری نمیکنند مش��اهده می شود ترشحات باکتریهای 
موج��ود در جرمها همچنین بیماریهای لث��ه ای را بدنبال دارد. 
جرمها در ابتدا التهابهای لثه ای غیر محسوسی را فراهم می آورند 
و به تدریج با عدم توجه ما به برداش��تن آنها، بیماریهای لثه ای 
پیشرفته را در پی دارند. این اتفاق در یک پروسه زمانی طوالنی 
مدت صورت می گیرد بطوریکه آثار محسوس آن در میانسالی و 

باالترمشاهده می ش��ود. لقی دندانها و از دست رفتن آنها از آثار 
این تحلیل اس��ت. بیماریهای پیش��رفته  ترلثه همچنین موجب 
تخریب استخوانهای فک ش��ده و دفرمیتیی صورت و پیریچهره 
را بدنبال دارد که امروزه ثابت ش��ده اس��ت که میتوانیم مانع از 
آن ش��ویم. یک گروه 50 نفره تحت نظردر کش��ور سوئد با انجام 
چکابهای دوره ای و برداش��تن جرمها توانس��ته اند فرم صورت و 
ترکیب صورت خود را در یک دوره 50ساله حفظ کنند. در حال 

حاضر بعضی از این افراد بیش از 90 سال سن دارند.
 چگونگی انجام جرمگیری دندانه��ا از اهمیت باالیی برخوردار می 
باش��د. بسیاری از انتقادهایی که از جانب بیماران به این درمان وارد 
می شود ناش��ی از روش ناصحیح انجام جرمگیری می باشد. توجه 
داشته باش��یم که هدف ما از جرمگیری سفید کردن  دندانها نمی 
باشد. این درمان باید بسیار با احتیاط و دقت  و فقط و فقط با هدف 
برداش��تن جرمهای طوق دندانها و جرمهای زیر لثه ای باشد. اصرار 
بیش از حد در برداشتن رنگدانه های سطح دندان و سفید کردن آنها 
سبب آسیب به مینای دندان و در نتیجه حساسیت غیر طبیعی آن 
می شود که باید از این کار اجتناب شود. متآسفانه این اتفاق بدلیل 
تمایل زیاد بیماران به س��فید شدن دندانهایشان و تسلیم همکاران 
دندانپزشک به درخواست آنها یک امر رایج و معمول شده است. توجه 
داشته باشیم که سفید کردن  دندانها مقوله ای جدا از جرمگیری بوده 

و مالحظات و پروتکل درمانی خاص خود را دارد.
 همانطور که اش��اره شد میزان تش��کیل جرمهای دندانی در افراد 
مختل��ف متفاوت بوده و در نتیجه تعداد دفعات جرمگیری در افراد 
با هم تفاوت دارد. توصیه انجام جرمگیری  در بعضی از افراد ش��اید 
سالی یکبار باشد، در صورتیکه زیادی میزان جرمها سبب می شود که 
این کار حتی 2 الی 3 بار درسال انجام شود. چکابهای دوره ای بیمار 
توسط دندانپزشک و توصیه آنها تعداد دفعات مورد نیاز به جرمگیری 

را برای ما مشخص میکند.
 در پایان با توجه به مس��ائل گفته شده در باالدرمی یابیم که انجام 
جرمگیری دندانها بعنوان یک درمان پیشگیرانه بسیار با اهمیت بوده 
که سالمتی دندانها، لثه و بافت استخوانی فک را بدنبال دارد. حفظ 
ترکیب، طراوت و جوانی صورت در سنین باالتر از دیگر دست آوردها 
با اهمیت این درمان می باشد. انجام به موقع و رعایت اصول و روش 
صحیح برداشتن جرمها توسط دندانپزشک از دیگر نکات با اهمیت در 

حصول دست آوردهای ارزشمند این درمان می باشد.

 جرمگیری دندان 
مفید یا آسیب رسان

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. 






