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كانون بازنشستگان »هما«

www.homa-canoon.ir      :وب سايت
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.
   مطالب به صورت تايپ شده و حداكثر در دو صفحه ارسال شود.

    استفاده از مطالب خبرنامه با ذكر ماخذ بالمانع است.

شمارهپنجاهویکم
تابستان1396

در اين شماره مي خوانيد :

نگاهی به وضعیت صندوق بازنشستگی هما
خواندنیها

ایستادگان سرافراز هما
بهداشت و سالمت

دانستنیها
گردشگری

تسلیت و همدردی
اطالعیه ها

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
جدول

الو کانون

9
12
17
27
28
29
31
33
35
38
40

*  2 تیر- روز جهانی قدس )آخرین جمعه ماه رمضان(
*  5 تیر ) اول شوال(- عید سعید فطر

*  6 تیر ) دوم شوال(- تعطیلی به مناسبت عید سعیدفطر
*  12 تیر-سالگرد سرنگونی هواپیمایی ایرباس بدست 

آمریکای جهانخوار
*  29 تیر) 25ش��وال(- ش��هادت حض��رت امام جعفر 

صادق)ع(-)148 ه. ق(
*  3مرداد)اول ذی القعده(-والدت حضرت معصومه)س(- 

)173 ه ق( و روز دختران 
 *  13 م��رداد) 11 ذی القع��ده(- والدت حض��رت

 امام رضا)ع(-)148 ه ق (
 *  31 م��رداد ) 29 ذی القع��ده(- ش��هادت حض��رت

 امام محمد تقی )ع(- )220 ه ق(
*  7 شهریور) 7 ذی الحجه(- شهادت امام محمد باقر)ع(- 

)114 ه ق(
*10 شهریور)10ذی الحجه(- عید سعید قربان

 * 15 ش��هریور) 15 ذی الحج��ه(-والدت حض��رت
 امام علی النقی الهادی )ع(-)212 ه ق( 

 *  18 ش��هریور) 18 ذی الحجه(-عید سعید غدیر خم
)10ه ق(

 *  20 ش��هریور)20 ذی الحج��ه(- والدت حض��رت
 امام موسی کاظم )ع(- )128 ه ق(

 *  25 ش��هریور)25 ذی الحج��ه(- روز خان��واده 
و تکریم بازنشستگان

*  30 شهریور) اول محرم(- آغاز سال 1439 هجری قمری 
و آغاز هفته دفاع مقدس

ياد اّيام

روزی که خلیج فارس نیلگون رنگ می بازد
به مناس��بت بیست و نهمین س��الروز شهادت مظلومانه 
290 نفر مس��افر و کادر پروازی هواپیمای ایرباس »هما« 
که توس��ط ن��او آمریکای��ی وینس��نس در روز دوازدهم 
 تیر ماه س��ال 1367 برفراز آبه��ای نیلگون خلیج فارس

 سرنگون گردید.
به خانواده های داغدار تسلیت می گوییم.

روحشان شاد و يادشان گرامی باد.
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مقام معظم رهبری: بازنشستگان نیروی فعال کشور اندکی پیش هستند که تالش کرده اند ، 
زحمت کشیده اند و بسیاری از آنان شب و روز و عمر و جوانی خود را صرف کار کرده اند و باید 
کشور به این تالش و به این زحمت کشی مستمر دوران عمر پاسخ گوید . این را هم بدانیم که 
وضع فعلی بازنشستگان در واقع همیشه به صورت یک الگو در مقابل چشم کارکنان فعلی دولت 
قرار خواهد گرفت . هر چه وضع بازنشستگان کشور بهتر باشد ، کارکنان فعلی دولت ، با دلگرمی 
بیشتری کار خواهند کرد ، چون فردا که به آن وضع رسیدند ، اوضاعشان خوب خواهد گذشت .

     آن گاه که پیشنهاد بیمه عمر باالتر از 70 سال، 
همراه با آنالیز و آمار تهیه شده در گزارشی جامع  
آماده ، و برای تصمیم گیری و اجرا به مسئولین 
موسس��ه صندوق بازنشستگی ارائه گردید و در 
نهایت با اراده هیئت مدیره هما و توسط سرپرست 
واحد حقوقی وقت به شرکت بیمه ایران واگذار 

شد ، سرانجام آن قابل پیش بینی بود .
     در یکی از مالقات های حضوری با مسئول 
مذاک��ره با بیمه یادآوری کردم  » هیچ گربه ای  
برای  رضای  خدا موش نمی گیرد« .هر شرکت 
بیمه ای برای کسب سود اقدام به قبول ریسک 
می کند . ممکن اس��ت در س��ال اول قرارداد با 
پذیرش همه شرایط اقدام به عقد قرارداد نماید 
، اما در پایان مدت ) که معموال یک ساله است ( 
، با نرسیدن به سود مورد انتظارشان ، یا قرارداد را 
تمدید نمی کند و یا نرخ حق بیمه را تا رسیدن 
به سود الزم باال می برد.    طبیعی است که بیمه 
عم��ر برای افراد باالتر از 70 س��ال در ازای حق 
بیمه جاری مغایر با اهداف صنعت بیمه است  و 
سر انجامی جز پرداخت خسارت بابت موضوع  
قرارداد و قبول زیان نخواهد داش��ت . چرا که از 
یک س��و عمر هیچکس  نامحدود نیست ، و از 
سوی دیگر  ش�روع بیمه در کهنسالی و از اولین 
روز هفت�اد و یکمین سال زن�دگی آغ�از می شود 
. در مفهوم بیمه ای این موضوع قبول ریس��ک 
نیست یا بهتر است بگوییم ریسکی وجود ندارد  
بل�که ، پرداخت رقم خس��ارت به خانواده بیمه 
شده حتمی است .    با توجه به مبانگین اعالم 
شده 74 سال عمر مردم ایران ) مردان 73 سال 
و زنان 75 سال ( ، و در حالتی خوشبینانه ، بنا بر 
گفته وزیر محترم بهداشت و درمان در آبان 95 
، امید به زندگی در ایران 79 سال ) برای مردان 
78 سال و برای زنان 80 سال ( باشد  ، بیمه گر 
با دریافت حق بیمه در میانگین مدت 9 سال ،  
باید خسارت دویست میلیون ریالی را  پرداخت 
نماید .    هم��ان گونه که مالحظه می گردد ، 
این معامله ، برای هیچ شرکت بیمه ای به منظور 
انتفاع مقرون به صرفه و عاقالنه نیست . بنا براین 
و براساس همین محاسبات این طرح به عنوان 
ی��ک طرح رفاهی و چتر حمایتی برای خانواده 
بیمه شده و کاهش نگرانی سالمندان همایی برای 

دوره پس از خود تهیه شده بود.   
  به خاطر داریم  ، در بدو استخدام) قبل از انقالب( 
از مزایای بیمه عمر و حوادث برخوردار بودیم . در 
آن هنگام سقفی برای عمر مشمولین بیمه عمر 

تعیین نشده بود . سال ها بعد ،  شرکت های بیمه 
ای به تبع مصوبه بیمه مرکزی سقف هفتاد سال 
را برای بیمه شدگان تعیین کردند. اما ، هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران که در تامین بخشی از 
حق بیمه عمر به عنوان سهم شرکت مشارکت 
داش��ته و دارد ،  بدون مجوز مجمع« هما« این 
هزینه را تقبل نکرده است و لذا در مصوبه مذکور 
) قب��ل از انق��الب(  قید ) تا 70 س��ال ( وجود 
ندارد . بنا براین ش��رکت می تواند سهم خود را 
از بیمه عمر، در راس��تای رفاه کارکنان و تقدیر 
از پیشکسوتان به موجب مصوبات قبلی هیئت 
مدیره  و بدون ارجاع به مجمع« هما«پرداخت 
نماید . محدودیت 70 سال را شرکت های بیمه 
برای تضمین حاشیه سود خود اعمال کرده اند 
و با مصوبه هیئت مدیره هما و تایید مجمع که 

هدفی رفاهی داشته است تفاوت دارد .   
 پروژه بيمه عمر باالتر از 70 � سال عموما 
بازنشستگان را در بر می گيرد  و هزينه آن را 
تاكنون بازنشستگان خود  شخصا  پرداخت 
نموده اند . عقد قرارداد اين طرح توس�ط 
»هما« با يک ش�ركت بيمه خ�اص ، بدون 
اينكه منافعی نصيب اعضای طرح نمايد ، 

چه توجيهی دارد ؟
    بدیهی اس��ت که این ق��رارداد برای بیمه گر 
حاشیه سود نخواهد داشت . و باید از طرف«هما« 
و موسس��ه صندوق بازنشستگی به عنوان یک 
پروژه رفاهی شناخته شود  و مانع خروج بعضی 
از سالمندان عزیز بازنشسته  به خاطر نرخ باالی 
حق بیمه از این طرح شوند . همه ما عضو خانواده 
بزرگ »هما« هس��تیم  . دیدن رنج یکی از افراد 
خانواده در عین آسودگی خودمان ، شایسته اخالق 
بزرگان این خانواده نیست .  دیگر اینکه عزیزانی 
که زیرپوشش این بیمه قراردارند ، با شکیبایی به 
استمراربیمه امیدوار باشند . در هر حال هیچ زیانی 
متوجه آن ها نخواهد شد .     به فرض اعمال  حق 
بیمه 600،000 ریالی ، هرفرد ساالنه 7،200،000 
ریال پرداخت می نماید . با توجه به میانگین سال 
های امید به زندگی در ایران ، 74 س��ال ) یا 80 
سال ( ، رقم پرداختی خسارت بیمه به خانواده با 
مبلغ ذخیره شده به عنوان حق بیمه تفاوت زیادی 
خواه��د داش��ت .     امیدوارم که همکاران عزیز 
بازنشسته با تندرستی تا صد سال زندگی کنند،  
 و پرداخت این مبلغ ماهانه ، ش��کرانه س��المت

 ایشان باشد .
حسين احمدی - بازنشسته هما

عضويت مديرعامل هما در شورای حکام 
انجمن بین المللی حمل و نقل هوايی -ياتا 

)IATA(

فرهاد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یک��ی از اعضای ش��ورای حکام 
 انجم��ن بین المللی حم��ل و نقل هوایی

 انتخاب شد.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی هواپیمایی 
جمهوری اس��المی ای��ران »هما« ، هفتاد 
و س��ومین مجم��ع عموم��ی انجمن بین 
الملل��ی حمل و نقل هوای��ی )IATA( از 
تاریخ چهاردهم لغایت شانزدهم خرداد در 

مکزیک برگزار گردید. 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« 
نیز به عنوان یکی از اعضای این انجمن در 

این مجمع حضور داشت.
در نشس��ت امس��ال و در مراسم انتخاب 
اعضای ش��وراي حکام آن انجمن ، فرهاد 
پ��رورش ، مدیرعام��ل و رئی��س هی��ات 
مدیره هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
»هما« برای نخس��تین بار پس از انقالب 
 اسالمی به عنوان یکی از اعضای این شورا

 انتخاب شد. 
این انتخ��اب میتواند ضم��ن برخورداري 
کش��ورمان از آخرین تح��والت حرفه اي 
در صنع��ت هوای��ي، زمینه ه��اي حضور 
هرچ��ه فعال تر و معتبر تر ش��رکت هاي 
 هواپیمایي ایراني را در بازارهاي بین المللي 

فراهم نماید

بیمه عمر باالتر از 70 سال
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   احترام��اً پی��رو مقال��ه قبل��ی  اینجانب در 
خبرنام��ه  به��ار 1396 و از آنج��ا که  موضوع 
ادغام  صندوق بازنشس��تگی هم��ا درصندوق 
بازنشس��تگی کش��وری و یا تخصی��ص ردیف 
بودجه ،جه��ت پرداخت حقوق بازنشس��تگان 
در  دس��ت  اق��دام و پیگیری  می باش��د ، به 
حس��ب ضرورت اطالعات ذیل را  در خصوص  

س��ه گانه ش��رکت »هما« ، صندوق بازنشستگی و وظیفه 
مس��تخدمین هواپیمای جمهوری اسالمی ایران، موسسه 
صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری 

اسالمی ایران را به آگاهی فرهیختگان گرامی می رساند:
 �الف ( ش�ركت هواپيمايی جهموری اسالمی ايران 

)»هما«(
1- به موجب ماده 3 قانون تأس��یس هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران100% سهام شرکت متعلق به دولت و با نام 
و غیر قابل انتقال می باشد ودر قانون اساسی نیز بر حفظ 

مالکیت عمومی آن در دولت تاکید گردیده است.
2-در راس��تای اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون 
اساس��ی  و کوچک س��ازی دولت ، از  سال 1386 شرکت 
هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران )هما( نیز  مش��مول 
واگذاری به بخش خصوصی گردید ،با این توصیف علیرغم 
اعمال مشوق های مالی و غیر مالی، به دلیل فراهم نبودن 
زیر س��اخت های الزم  و موانع اساس��ی از جمله زیان ده 
بودن »هما« ،وجود تحری��م های جهانی ، احکام تکلیفی 
دولت در مورد قیمت بلیط و مس��یر پروازها ، هزینه های 
س��نگین برخی از دفاتر و شعب خارج از کشور ،باال بودن 
متوس��ط عمر ن��اوگان هوایی »هما«و .... مورد  اس��تقبال 
بخش خصوصی قرار نگرفت. با این توصیف  به دلیل آنکه 
»هما« در فهرست  شرکت های مشمول  واگذاری به بخش 
خصوصی قرار داش��ت  از حمایت های دولتی نیز  بی بهره 
 ماند و ضمن از دس��ت دادن منابع با ارزش��ی چون گروه 
هتل های هما وش��رکت ایران ایرتور که پش��توانه بس��یار 
خوبی ب��رای ش��رکت »هما » و مس��تخدمین ش��اغل و 
بازنشسته  آن بود، بسیاری از مشکالت مدیریتی  شرکت 
نی��ز در س��ایه تحریم های برون م��رزی و واگذاری آن به 
بخش خصوصی قرار گرفت  و علیرغم اینکه تا زمان قطعی 
ش��دن  اجرای فرایند واگذاری ، مکلف  به اجرای قوانین و 
مصوبات مربوط به دستگاهای دولتی بود، ا جرای برخی از 
آنها مانند تطبیق حقوق و مزایای کارکنان شرکت با فصل 
دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و ... متوقف و تاکنون 

نیز اجرا نشده است.

3- در آگهی عرصه سهام  هما  در آذر ماه سال 
1390 مبل��غ 5000 میلیارد ریال بابت  ارزش 
فعلی تعهدات ش��رکت ،جهت تامین کس��ری 
وجوه صندوق بازنشس��تگی کارکنان تعیین و 
در ارزش گذاری س��هام شرکت منظور و جزء 

تعهدات شرکت قید گردیده بود .
4-هیأت وزیران در جلسه مورخ 1393/12/28  
خود به  پیش��نهاد مش��ترک وزارتخانه های امور اقتصادی 
و دارای��ی و راه و شهرس��ازی و  نیز به اس��تناد اصل 138 
قانون اساسی جمهوری اس��المی ایران به منظور بازسازی 
س��اختاری و فراه��م نم��ودن مقدمات واگذاری ش��رکت 
هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران »هما(«را طی تصویب 
نامه ای از فهرست واگذاری ها خارج کرد و مقرر شد بازسازی 
ساختاری ش��رکت یاد ش��ده، صرفا در چارچوب مصوبات 
هیأت واگذاری و به منظور س��ود ده نم��ودن آن از طریق 
اقداماتی نظیر اصالح اساس��نامه، تبدیل شخصیت حقوقی 
شرکت به سهامی عام، ساماندهی و تعیین تکلیف مؤسسه 
صندوق بازنشس��تگی کارکنان و س��ایر روش ها و اقدامات 
من��درج در ماده 16 قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل 
44 قانون اساس��ی انجام شود و در همین راستا در جلسه 
مورخ 1395/12/15 خود  40 درصد س��هام ش��رکت را از 
طرح توزیع س��هام عدالت خارج و 30 درصد سهام شرکت 

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را جایگزین آن نمود. 
 �ب ( صندوق بازنشس�تگی و وظيفه مستخدمين 

هواپيمای جمهوری اسالمی ايران
1- نظامنامه صندوق بازنشس��تگی و وظیفه مستخدمین 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )مصوب 1370/7/8هیأت 
مدیره وقت  ش��رکت که جایگزی��ن مصوبه قبلی به تاریخ 
1360/3/25 گردیده اس��ت (که در راس��تای اجرای  ماده   
35 آئین نامه اس��تخدامی هما )مصوب 59/3/10 شورای 
انقالب ( ایجاد و  تأسیس گردیده است،حکایت از ساختار 
تشکیالتی صندوق به عنوان بخشی از زیر مجموعه شرکت 
دارد و  مانند صندوق های پس انداز و بیمه درمانی کارکنان 
،دارای اس��تقالل مالی بوده و دارایی و بدهی آن منفک و 

جدا از دارایی و بدهی شرکت می باشد.
2 –در م��اده 2-7  نظام نامه فوق  نحوه اداره صندوق  به 
وس��یله هیأت مدیره ای متش��کل  از 7 عضو اصلی و سه 
عض��و علی البدل  که به ش��رح ذیل انتخاب می ش��وند ، 

تعیین گردیده است 
الف: س��ه نفر عضو اصلی و یک نفر از اعضاء علی البدل به 
پیش��نهاد مدیر عامل و تصویب هی�أت مدیره شرکت ، از 

 نگاهی شفاف تر به موسسه صندوق بازنشستگی و  
 وظیفه کارکنان هواپیمايی جمهوری اسالمی ايران 
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میان  کارکنان شرکت .
ب : سه نفر از اعضای اصلی و یک نفر از اعضاء علی البدل، 

منتخب مستخدمین شرکت و از میان کارکنان شاغل .
ج : یک نفر از اعضای اصلی و یکنفر از اعضاء  علی البدل، 

منتخب بازنشستگان شرکت . 
ضمن اینکه  در تبصره آن و با توجه به پیش بینی  افزایش 
تعداد بازنشس��تگان در آینده ، افزای��ش تعداد منتخبین 
بازنشستگان از محل کاهش منتخبین هیأت مدیره شرکت  

به درستی تبیین گردیده است.
3-طبق تبصره 2 ماده 34 آیین نامه استخدامی شرکت، در 
صورت عدم کفایت وجوه موجود در صندوق بازنشس��تگی 
و وظیفه،کمبود آن می بایس��ت از محل اعتبارات شرکت، 
در بودج��ه ش��رکت تامین و ب��ه صن��دوق پرداخت گرد، 
 در همی��ن راس��تا با توجه به ماده 3 قانون تاس��یس خود

 )بن��د الف 1 مقاله (که در ماده 44 قانون اساس��ی نیز بر 
حفظ مالکیت عمومی آن در دولت تاکید ش��ده است ، به 
نظر می رس��د بتوان در مواقع خ��اص ،در صورت کمبود 
نقدینگ��ی ، مراتب را به دولت منعکس نمود ، تا دولت در 
راستای انجام وظائف ذاتی خود ،تمهیدات مالی الزم را در 

این خصوص بیندیشد .
 �ج( موسسه صندوق بازنشستگی كاركنان شركت 

هواپيمايی جمهوری اسالمی ايران
صرف نظر از ایرادات ماهوی که در فرایند تشکیل مؤسسه 
صندوق بازنشس��تگی کارکنان »هم��ا« و نیز مفاد مندرج 
 در اساس��نامه آن وارد اس��ت ،مرات��ب ذی��ل را به آگاهی

 می رساند:
1-موسس��ه صندوق بازنشس��تگی ذخیره و رفاه کارکنان 
هواپیمای��ی جمهوری اس��المی ایران در س��ال 1380 و 
درزمان مدیریت عاملی جناب مهندس کش��اورزیان و در  
راس��تای اجرای قانون برنامه چهارم توس��عه و  به منظور 
کاه��ش حجم تصدیها و افزایش مش��ارکت مردم در اداره 
امور کش��ور و کوچک س��ازی دول��ت و انتقال بخش��ی از 
فعالیتهای ش��رکت مانن��د خدمات فرودگاه��ی ،خدمات 
مهمان��داری، کیترینگ ، مهندس��ی و  تعمی��رات و.....  به 
مؤسس��ه مذک��ور   ، با ه��دف  تأمی��ن و پرداخت حقوق 
بازنشس��تگی و از کارافتادگ��ی و وظیفه  و کمک به  امور 
رفاهی ،تأس��یس و به ثبت رس��ید  ، و در ادامه  به استناد 
تبصره یک ماده 6 اساسنامه خود کلیه اموال اعم از منقول 
و غیر منقول و دارایی های صندوق  بازنشستگی و وظیفه 
مس��تخدمین هواپیمای جمهوری اسالمی ایران  ) مصوب 
1370/07/08 هیات مدیره وقت »هما«که  به استناد ماده 
35 آیین نامه اس��تخدامی »هما« ایجاد ش��ده است ( به 
صندوق جدیدالتأس��یس واگذار گردید ، با این توصیف با 
توجه م��واردی چون : تغييرات مديريت�ی در »هما« ، 
عدم  اس�تفاده از مدي�ران اقتصادی جهت مديريت 
منابع آن  ، عدم نظارت بر انجام فعاليت ها و در آمد 

های آن و نيز شركت های تابعه  ، اشتباه در سرمايه 
گ�ذاری و وجود موارد ديگر ك�ه در جای خود قابل 
بحث و بررس�ی می باشد ، نتوانست به اهداف مورد 

نظر دست يابد .
2- علی رغم  اینکه سرمایه ودارایی های موسسه صندوق 
بازنشستگی متعلق به  اعضاء آن بوده   و هرگونه  ریسک  
مدیریت و نوس��انات س��رمایه گذاری کام��ال متوجه آنها 
می ش��ود و در م��اده 35 آیین نامه اس��تخدامی ش��رکت 
»هما« نیز بر مشارکت مستخدمین شرکت در نحوه اداره 
صندوق بازنشستگی و وظیفه تأکید گردیده است ، با این 
توصیف هیچ گونه نقشی جهت مشارکت آنان ، در انتخاب      
هی��أت امنا، ، هیأت مدیره ، و حتی مدیران ش��رکت های 

تابعه در نظر گرفته نشده است . 
 �جمع بندی مباحث مطروحه 

1-م��ا در طول خدمت خود  در »هما«درصدی از  حقوق 
و فوق العاد های مس��تمر مشمول کس��ور خود را به طور 
ماهیانه به صندوق بازنشس��تگی هم��ا اختصاص داده  تا 
از مزایای آن در دوران بازنشس��تگی استفاده کنیم، و اگر 
هی��أت امنا وقت و فعلی ش��رکت و صندوق، نتوانس��تند 
به درس��تی از مناب��ع مالی آن صیان��ت و در جهت ایجاد 
ارزش افزوده ، س��رمایه گذاری نمایند .گناه ما چیس��ت ؟ 
مضافاً اینکه در مقایس��ه با سایر صندوق های بازنشستگی 
 درص��د بیش��تری باب��ت کس��ورات مربوط��ه از حقوق ما

 )سهم مستخدم(کسر گردیده است. 
همراه��ان گرامی آیا در صورت واگ��ذاری، این موضوع در 
تطبیق و تعدیل حقوق ما لحاظ خواهد شد.و اصوالً صرف 
نظر از عدم اج��رای قانون مدیریت خدمات کش��وری در 
هم��ا و  علیرغم فرایند تقریباً یکس��ان در نحوه محاس��به 
حقوق و مزایای مستخدمین شرکت و نیز محاسبه حقوق 
بازنشستگی فی مابین شرکت »هما » و صندوق بازنشستگی 
 کش��وری ،اضافه پرداختی 6.5% کس��ورات بازنشستگی 
 )سهم شرکت و کارفرما (چه تأثیری در حقوق ما خواهد شد ؟ 

 )جدول ذیل (

جمعسهم کارفرماسهم کارمندنام صندوق

29%18%11%صندوق بازنشستگی کارکنان هما

22.5%13.5%9%صندوق بازنشستگی کشوری 

2- اگر  فرایند تش��کیل مؤسس��ه صحیح بوده است ؟ آیا  
واگذاری و یاپرداخت حقوق اعضای یک مؤسسه خصوصی 
توس��ط دولت مغای��ر قوانی��ن  و مق��ررات موضوعه نمی 
باش��د؟در غیر اینصورت چه کسی پاس��خگوی در اختیار 
گذاش��تن اموال و سرمایه های بازنشستگان به مدت بیش 
از 15 س��ال ب��ه  مؤسس��ه مذکور می باش��د  ؟ و از همه 
مهمتر مسئولیت پاسخگویی در خصوص زیان های وارده 
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به حقوق بازنشس��تگان که منابع آن به عنوان حق الناس 
می بایست به نحو مناسبی سرمایه گذاری و و در راستای 
ایجاد ارزش افزوده مورد اس��تفاده و بهره برداری قرار می 

گرفت ،به عهده چه کسی می باشد؟
3- مجموعه هتل های هما در آبان ماه س��ال 91 پس از 4 
بار عرضه در فرابورس در مراس��می در هتل همای تهران 
بابت رد دیون ، با ارزش پایه 6 هزار و 531 میلیارد ریال به 
نهاد عمومی تامین اجتماعی واگذارگردید، با این توصیف  
به نظر می رس��د واگ��ذاری موصوف مغای��ر  جزء پ بند 
35  م��اده واحده  قان��ون بودجه س��ال 1390 )به دولت 
اجازه می دهد، نسبت به واگذاری شرکت هتلهای هما به 
اش��خاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکهای دولتی اقدام 
و وج��وه حاصله را به خزانه واریز نماید، از وجوه حاصله تا 
مبلغ پنج هزار میلی��ارد )5.000.000.000.000( ریال به 
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران پرداخت  گرددتا 
فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه 
شود(،  باش��د ، عالوه بر آن  علی رغم ا ینکه 100در صد 
سهام گروه هتل های هما و نیز شرکت ایران ایرتور متعلق 
به ش��رکت »هما« بود ، به اس��تثناء مبلغ 1000 میلیارد 
ریال بهای س��هام فروخته شده هتل های هما  که در دی 
ماه سال 1395با  مصوبه هیات وزیران  آن هم بابت ایفای 
تعه��دات مالی خود در قبال ارائه دهندگان کاال و خدمات 
و پرداخت حقوق کارکنان اعم از ش��اغل و بازنشس��ته به 
ش��رکت » هم��ا »پرداخت گردید، به نظر می رس��د هیچ 

گونه وجه دیگری  بابت واگذاری آنها به ش��رکت پرداخت 
نشده باشد .

 �چه بايد كرد  
با امضای برجام فصل نوینی در  صنعت حمل و نقل هوایی 
کش��ور آغاز  و موجب گردید بدون واسطه با شرکت های 
بزرگ هواپیما سازی بوئینگ ، ایرباس ، و ATR  مذاکره 
ش��ود  و در همین راستا یکی از بزرگترین نتایج آن ورود 
7 فرون��د هواپیمای نو وارد ناوگان ایران ایر  به عنوان تنها 
ایرالین حامل پرچم پر افتخار کش��ورمان می باش��د و بر 
اساس گفته های مدیریت عامل هما  طی 20 ماه آینده )تا 
پایان سال 2018( انتظار می رود  تعداد32 فروند هواپیما 
از این س��ه شرکت بزرگ هواپیما س��از جهان به ایران ایر 
تحویل داده شود و این یعنی افق طالیی و ورود شرکت به 
جایگاه گذش��ته خودکه ضمن تشکر از زحمات مسئولین 
مربوطه،  رجا واثق داریم با توجه به اینکه بازنشستگان هما 
که در حال حاضر نیز خیلی  از آنها در میا ن ما نیس��تند 
و در س��خت ترین ش��رایط تحریم ه��ا، در زمان جنگ، و 
باز س��ازی بع��د از آن  همواره در کنار هم��ا بوده وتالش 
بس��یاری برای اعتالی نام ش��رکت انجام داده و در رشد و 
ش��کوفایی آن   نقش بسزایی داشته اند، راهکارپیشنهادی 

مورد بررسی و نگرش ویژه قرارگیرد .
   ب��ا توجه به فتاوای مراجع معظم تقلید همچون حضرت 
ام��ام خمینی )ره( )در س��ال 1364در مقطع طرح ادغام 
صندوق بازنشس��تگی »هما«(و آیت اهلل مکارم ش��یرازی 
)1386(ک��ه دخل و تص��رف در اموال خصوص��ی افراد را 
در چنی��ن عرصه هایی  بدون اذن آنها جایز ندانس��تند و 
در همین راس��تا مس��ئولین وزارت نفت   به اس��تناد آن، 
ب��ا اخذ موافق��ت رئیس جمهور  وقت کش��ور از ادغام آن 
در س��ازمان تامین اجتماعی جلوگیری نمودند ، پیشنهاد 
می ش��ود با اخذ موافقت رياس�ت محت�رم جمهوری 
و مس�اعدت وهمراهی هي�أت  محترم وزي�ران ، با 
احي�ا صندوق بازنشس�تگی و وظيفه مس�تخدمين 
هواپيمای جمهوری اس�المی ايران وانجام اصالحات 
الزم در برخی از مواد آن  ،  انتقال كليه اموال منقول 
و غير منقول مؤسسه مورد اشاره به آن ، استفاده از 
مديران خالق و اقتصادگرا، تعامل  و همكاری هيأت 
مديره »هما« در واگذاری  و انجام بخشی از فعاليت 
های خود كه دارای سوددهی مناسبی می باشند ، به 
فعاليت خود ادامه داده و در راستای اهداف تشكيل 
صندوق كه پرداخت حقوق بازنشس�تگی و وظيفه و 
نيز استفاده مطلوب از دارايی های صندوق می باشد 
، جهت س�رمايه گذاری های سودآور اقدام نموده و 

به  خود كفايی و تعادل و پايداری برسد .
ب��ه امید موفقیت وس��ربلندی  روز افزون »هما« درعرصه 

صنعت حمل ونقل هوایی کشور 
غالمرضا خانی دهنوی- بازنشسته هما                            
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 متن درخواست روسای کانونهای بازنشستگی کشور از رياست محترم جمهوری در خصوص

 اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان 
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با احترام و آرزوی توفيق مديران كانون های بازنشستگان كشوری و مشاوران

متن نامه ذيل با مهر و امضای روسای کانونهای بازنشستگی برای کلیه اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال 
گرديد. و در خواست تحقق حقوق قانونی ومشروع بازنشستگان در قالب برنامه ششم توسعه کشور را نموده اند.
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 * بیمه شدگان: عبارتند از تمامی 
بگیران  مس��تمری  و  بازنشستگان 
جمه��وری  هواپیمای��ی  ش��رکت 

اسالمی ایران »هما«.
 * خانواده: منظور اعض��اي خانواده ، 
عبارت است از همسر یا همسران دائمي 
و فرزندان تحت تکفل وي و همچنین 
والدیني که قانوناً تحت تکفل بیمه شده 

اصلي قرار گرفته باشند.
تبص��ره 1: همچنی��ن افرادخانواده 
غیر تحت تکفل که داراي دفترچه 
بیمه معتبر صن��دوق بیمه درمانی 
کارکنان »هما« به صورت آزاد می 

باشند.
تبصره 2: بازنشس��تگان مونث مي 
توانند همس��ر و تمام��ي فرزندان 
خود را همانند س��ایر بیمه شدگان 
ب��ا رعایت مفاد ای��ن اطالعیه بیمه 

نمایند.
 * ش��رایط س��نی وعضویت  بیمه 

شدگان:
الف( فرزندان ذکور مجرد غیر تحت 
تکفل حداکثر تا س��ن 30  س��ال، 
مشروط به اینکه تحت پوشش بیمه 

»هما« باشند.
زم��ان  ت��ا  مون��ث  فرزن��دان  ب( 
ازدواج و همچنی��ن تحت پوش��ش 

بیمه«هما«باشند.
پ( فرزن��دان مون��ث مطلق��ه ت��ا 
زم��ان رج��وع و ی��ا ازدواج مجدد، 
مش��روط به اینکه تحت پوش��ش 

بیمه«هما«باشند.
ت( ن��وزادان به مح��ض تولد تحت 

پوشش قرار مي گیرند.
ث( در ص��ورت ف��وت بیمه ش��ده 
اصلي، ب��راي بازمان��دگان متوفي، 
ادامه پوشش بیمه اي به شرط دارا 
بودن ش��رایط و پرداخت حق بیمه 

متعلقه تا پایان دوره به حال و قوت 
خود باقي خواهد بود.

 * وظایف و تعهدات بیمه شدگان:     
آندس��ته از کارکنان شاغل رسمی  
در«هما« )به غی��ر از ایثارگران(که 
در ط��ول دوره ی بیم��ه به افتخار 
بازنشس��تگی نائل    م��ی گردندبا 
معرفی واحد امور بازنشستگان مي 

توانند تحت پوشش قرار گیرند.
آندسته از بیمه شدگان که صاحب 
فرزند میشوند مي بایست از تاریخ 
تولد ن��وزاد، حداکث��ر ظرف مدت 
30روز از طریق امور بازنشس��تگان 

معرفی گردند.
شروع پوشش بیمه اي بیمه شدگان 
جدید اولین روز از اعالم کتبي تاریخ 

بازنشستگی خواهد بود.
و  اس��امي  ک��ه  ش��دگانی  بیم��ه 
مش��خصات آنها و هر یک از اعضاء 
خان��واده ش��ان در لیس��ت اولیه و 
تغییرات درج نش��ده باشد، باستناد 
از قل��م افتادگي م��ي توانند تحت 

پوشش قرار بگیرند.
حق بیمه: حق بیمه سرانه هر یک از 
بیمه شدگان برای سال 1396ماهانه 
مبلغ 400/000 ریال تعیین گردیده 
است.)سهم موسس��ه برای هر نفر 
از بیمه ش��دگان با پوش��ش عادی 
200/000 ری��ال وس��هم کارکنان 
بازنشسته و مستمری بگیران برای 
بیمه ش��دگان با پوشش عادی هر 
نفر مبلغ  200/000 ریال و افراد با 
پوشش آزاد 400/000 ریال خواهد 

بود(
ترتیب و مهلت پرداخت حق بیمه : 
حق بیمه بیمه شدگان در 12 قسط 
مس��تقیماً  از طری��ق  واحد پیرول 
از حقوق بازنشس��تگان و مستمری 

بگیران کس��ر و به حساب صندوق 
واریز  کارکنان«هما«  درمانی  بیمه 

مي گردد.
توجه، توجه: حق بیمه کسر شده از 
بیمه شدگان بدلیل اعالم انصراف و 
یا اس��تفاده از بازپرداخت هزینه ها 
در هردوره بیمه ای، قابل برگش��ت 

نمی باشد.
بر  توافقنام��ه  تعه��دات  حداکث��ر 
اس��اس تعرف��ه های اعمال ش��ده 
از س��وی صن��دوق بیم��ه درمانی 
کارکنان«هما« در مورد هزینه های 
درم��ان طبي و عمل های  جراحي 
در بیمارس��تان ها و مراکز جراحي 
مح��دودDAY CARE خواه��د 
 DAY بود.)عم��ل ه��ای جراحی
CARE به جراح��ی هایی اطالق 
میش��ود که مدت زم��ان مورد نیاز 
برای مراقب��ت های بعد از عمل در 
مراکز درمانی کمت��ر از یک روز  و 

بیشتر از 6 ساعت باشد (
فرانشیز: یک ششم از  فرانشیز هزینه 
هاي بیمارس��تانی قابل قبول سهم 
بیمار اس��ت که به عهده بیمه شده 

گان  )بیمه شده اصلی(  مي باشد.
حداکثر مهلت تحویل اسناد هزینه 
ه��ای درمانی ش��ش م��اه از تازیخ 
انجام هزینه های مربوطه در طول 
دوره بیمه ای می باشد.)در صورت 
خاتمه دوره بیمه ای تا سه ماه پس 
از پایان دوره،اسناد مذکور دریافت 
و مورد بررسی قرار خواهند گرفت( 
بدیهی اس��ت بعد از انقض��اء دوره 
بیمه ای هیچگونه تعهدی نسبت به 
پرداخت خس��ارت در قبال مدارک 

ارائه شده وجود ندارد.
موسسه صندوق بازنشستگی 
ذخيره ورفاه«هما«

اطالعیه

شرایط ، تعهدات و بازپرداخت مابه التفاوت هزینه های بیمارستانی)تکمیلی( 
بازنشستگان«هما«
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موفقیت ورزشي و تحصیلی

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

صعود به ابشار شوی 
به مناسبت عید مبعث همکاران کوهنورد آقایان : سرآبادانی ، صباغها 
، دهلقی ریال بهروزی ، کرمی ، دادخواه و هاش��می در تاریخ 96/2/6 
 به صورت مش��ترک با گروه کوهنوردی س��حرخیزان به آبشار شوی

 صعود کردند .

صعود به قله شيرآباد 
 هم��کاران بازنشس��ته ، ج��واد زینت��ی و غالمرضا نوایی 
 در تاری��خ 96/2/22 ب��ه قله ش��یر آباد ) بام خراس��ان ( 

در ارتفاع 3305 متری صعود کردند 
 

تیم هماگشت در مسابقات دومیدانی کشوری  در )سالروز فتح خرمشهر( با مدیریت 
مجموعه عربگری موفق به کسب مدال سوم این مسابقات شدند...

با آرزوی سالمتی و موفقيت روزافزون برای تيم هماگشت

» سحر عظيمی«  
بازنشس��ته  فرزند 
عظیمی  محم��د 
موف��ق ب��ه اخ��ذ 

زب��ان  آکادم��ی  از   FCE م��درک 
س��فیرگفتمان گردیده اس��ت و ضمنا 
عالقه مند ب��ه تدریس زبان به خانواده 

همائیان می باشد.
تلفن : 09211899212

ناصرپورجم 
  )کشتی گیر پهلوان همایی ( 
ب��ه همراه منوچه��ر صادقی و 
حسین پیکان از پیشکسوتان 
ورزش زورخان��ه ای در مح��ل 
باشگاه ورزشی شیر افکن یکی 
از قدیمی تری��ن زورخانه های 

تهران )تاسیس سال1313 (
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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                                                         
امین اسالمی

ناهید اسالمی نیکچه
مرتضی عبدی

حمیدرضا فقید نو
علی محمدی

حمزه علی نورالهی
ناصر قهرمانی
عباس احسانگر

جواد دربندسری
محمد رضائی

 عمليات پرواز
سید حمید حسینی روزبهانی

عباس دبیرچیان
فریبرز  سینائی مهربان

همایون عبدالکریمی
علیرضا همایونی حقیقی

    خدمات فرودگاهي 
مهدی ابراهیم زاده بافندی

امیر چیذری
جالل حسینی

حجت اله ریاضی
حسن محمدیانی

موسی نجاریان باروق
محمدرضا نظری

جوانشیر یاوری
محمد آکنده

فرامرز دودانگه
حسین رجبی شیرزی

داور فضلی خلف
مجید صفرپورکوریجانی

 حراست
محمود فاضلی نیا بابکی

 كيترينگ
رضا دزفولیان

زهرا شاهورانی
فیروز سودمند

 پشتيباني
سیروس امینی

  امور كاركنان
داود نقی لو

 مالی
فرح پورالدیان

سیدمحمدرضا مهردادصادقی
محمدتقی نوروزپور

 بازرگانی
حمید دهقان سانیج

حمیدیادگاری
غالمعباس رئیس سرخونی

مهدی محمدزاده
مهدی روحانی

لیال عسگری
جمال الدین زویجی ترک

 گزينش
علی بابائی

 حقوقی
طاهره کمالی دربرزی 

 مشهد
رجبعلی تقی پور

محمد تقی حاجتمند

 شيراز
ناصر بزرگ زاده حقیقی

مسعود شعبانی
احمدرضا فراحی قصر ابونصر

محمد لطفی علی کردی
جعفر خوراهه

 بندر عباس
هوشنگ دهقانی نظام آبادی

مرتضی بایگان
عبدالحسین بدیعیان پور

ابراهیم ذاکری
احمد جماعت زاده

مجید حامی زاده

 زاهدان
محمدعلی کیخا

نادر زارع

 اهواز
محبوبه حسین یار

 اصفهان
جعفر اسدالهی
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بر بال شکسته »هما«زن
  چند سالی است که آثار زخم، خستگی 
و فرس��ودگی بر پیکر نحیف��ش نمایان 
است و بار تحریم های ناجوانمردانه سوار 
بر ساختار بیمار دولتی آن، بر شانه های 
خمیده اش سنگینی می کند. این روزها 
پر گشودن برایش سخت و دردناک است 
اما به همت غیرت و صالبت مردان و زنان 
غیورش هر چند به کندی اما همچنان در 

حرکت است.
  از 5 اسفند 1340 که شر کت هواپیمایی 
مل��ی ایران بر عرصه پهناور آس��مان بال 
گش��ود تا به امروز فراز و فرودهای زیادی 
را پشت س��ر گذارده است و با مشکالت 
و نارسائی های متعددی دست به گریبان 
بوده. هما همواره تمامی نا مالیمات را به 
قیمت حفظ آرامش خاطر مس��افران و 
مشتریانش به جان خریده و هرگز دم بر 

نیاورده است.
  پس از پیروزی انقالب شکوهمنداسالمی، 
هما همواره مورد تحریم های ناجوانمردانه 
شرکت های سازنده هواپیما بود طی این 
م��دت هما تنها به همت ایثار و فداکاری 
متخصصین داخلی و کارکنان فرهیخته 
خود و در سایه توجه به سه مقوله بردباری، 
ایمنی و تالش خستگی ناپذیر یک به یک 
بر مشکالت پیش رو غلبه کرد و به عنوان 
ناوگان ملی حامل پرچ��م مقدس نظام 
جمهوری اسالمی ایران به وظیفه مهم و 

اساسی خود عمل نمود.
  طی چند سال گذشته با افزایش فشار 
ه��ای بین المللی و اعم��ال تحریم های 
مضاعف بر کشور، هما هم از این فشارها 
بی نصیب نماند و همچنان در خط مقدم 
این مبارزه به مقابله با دسیسه ها پرداخت. 
عدم سوخت رسانی به هواپیماهای هما در 
پروازهای بین المللی، چهره ننگین مدعیان 
 حقوق بشر را هر چه بیشتر نزد جهانیان

 نمایان ساخت.
  خ��ارج ک��ردن هما از ش��بکه فروش 
بی��ن المللی یاتا و عدم تب��ادالت مالی و 
بازرگانی این ش��رکت در خارج از کشور 
ه��م بر داس��تان کهن��ه ع��دم واگذاری 
هواپیما و قطعات یدک��ی آن افزود، اما با 
این حال هما هرگ��ز از حرکت و پویایی 
 نیفت��اد و از خدم��ات گس��ترده خود به

 هموطنانش نکاست.
  هما بار سنگین تحریم را در حالی تحمل 

می کرد که بی توجهی بعضی از مدیران 
و فساد اداری و مالی بررخی از کارکنانش 
چون نمکی بر زخم، درونش را جریحه دار 
می س��اخت. آتش درون هما زمانی زبانه 
کشید که مسئوالن دولت قبلی علیرغم 
دس��تیابی به درآمدهای نجوم��ی و آغاز 
نشدن دوره جدید تحریم ها هم توجهی 

به او نداشتند.
  آیا مدیران محترم این مجموعه نمی 
توانستند قبل از شروع دور تازه تحریم ها 
بخش ناچیزی از 750 میلیارد دالر درآمد 
کشور را به خرید قطعات و تجهیزات مورد 
نیاز هما اختص��اص دهند؟ آیا اگر کمی 
درایت و دور اندیشی وجود داشت، امروز 
ش��اهد خاک خوردن بیش از 60 درصد 
ناوگان این شرکت در گوشه و کنار آشیانه 

ها ی مهر آباد بودیم؟
  درد هما از توجیه اس��ت، از بهانه های 
واهی. درد هما از کسانی است که به همت 
حض��ور در هما به همه چیز رس��یدند و 
دست آخر به او خیانت کردند. آیا ناوگان 

ملی کشور نیازمند به حمایت نبود؟
  چگونه است که در شرایط تحریم برای 
شرکت هایی چون ماهان و قشم ایر همه 
چیز مهیا اس��ت اما ب��رای هما به عنوان 

ناوگان ملی، نه!
  خوش بختانه با همت دولت تدبیر و آغاز 
ورود ناوگان بخش��ی از عملیات بازسازی 
این مجموعه کلید خورد اما بخش اصلی 
یعنی اصالح ساختار و تغییرات مدیریتی 

همچنان در پاره ای از ابهام قرار دارد.
بخشی که توپ آن فعال در زیر پای وزیر 
خوشفکر راه قرار دارد ، آیا آخوندی قادر 
خواهد بود با بهره گیری از یک متخصص 
حرفه ای این توپ را گل کند و یا همچنان 
بازی برده را به مافیای پیر و فرتوت صنعت 
واگذار خواهد کرد ، مافیایی که این روزها 
با پشت سر گذاشتن دو خاکریز مهم در 
اندیشه تنگتر کردن حلقه محاصره است. 

  جن��اب وزی��ر! هما می توان��د با یک 
مدیریت صحیح، مبارزه با فساد اداری و 
مالی داخلی و نهایتا به روز کردن ساختار 
قدیمی خود مجددا بر جایگاه اصلی خود 
تکی��ه زند. »هما« هیچ��گاه پرچم عزیز 
کشور را زمین نخواهد گذاشت و با پشتوانه 
ملی و مردمی ب��ه کار خود ادامه خواهد 
 داد به شرطی که شما دست به انتخابی

 صحیح بزنید.
صادق سرافراز

همکاران **
 * * شعر

عمررفته.....
به یادهای خوش جمعه های کوههای خلج،

به عمر رفته از کف این آسیاب بی سامان،
چه غبطه می خورم امروز!!

چرا به قاب پنجره ی جمعه های این ایام،
صفا و رنگ تو از پشت شیشه ها نمی تابد؟

چه سال های صمیمی و سبز و ساده ای بودند،
که با نگاه دل و، خنده های پنهانی،

حکایت خاموش عاشقی رقم میخورد.
و مصرعی از شعر های عاشقانه حافظ،

کنار دفتر انشا و جزوه امال.
هاشم افسريان

ایوان دلم تنهاست...خودم تنها، دوطاق پنجره برسویچنانتنهایتنهایم...
درون کلبه ی متروکه ای تاریک و

تنهایم...
غوغایی به دل برپاست...خداداند که از اندوه تنهایی ،چه

س. م. هدايت پور

کویتو...
دارم نشان ازکوی تو، بگذار ببینم روی تو

من درطلب،تودر گریز خانه خرابم میکنی 
عاشق شدم برروی تو،دیوانه مه روی تو

آواره ام درکوی تو،دیده پرآبم میکنی
ای درد من درمان من،ازتن ربودی جان من

آه ای طبیب جان من، بنگر جوابم میکنی
با باده مستم میکنی،با اخم جانم میبری
درمانده ام ازکارتو،مست وخرابم میکنی

جان میدهم برنازتو،افتاده ام برپای تو
دل در گروی سازتو ، جان درعذابم میکنی

گردن  بدار موی توست، در حلقه گیسوی توست
این پای درزنجیرتوست، فصل الخطابم میکنی

س.م.هدايت پور
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روزها س��پری میشوند و چگونگی گذران آن بستگی به این 
دارد که چگونه برای آن برنامه ریزی کرده و آن را بپایان می 
رسانید. داشتن دوست خوب همانند گوهر گرانبهایی است 

که هر چه از قدمت آن بگذرد گرانبهاتر می شود. 
آش��نایی و صمیمیت یکی از ارکان دوام انسان می باشد. اما 
چگونه میتوان با دیگران آش��نایی و دوستی برقرار کرد این 
بستگی به نحوه نگرش ما نسبت به  محیط اطرافمان دارد. 
اف��راد مثبت نگر معموال زود با دیگران مانوس می ش��وند و 
این انس و الفت س��بب برقراری بسیاری از دوستیها و ادامه 
آن حتی تا دوره س��المندی اس��ت. برای داشتن آشنایان و 
دوستان مناسب الزم است تالش کنیم که نسبت به محیط 

پیرامون خود شناخت کافی بدست آوریم. داشتن اطالعات 
کافی نسبت به آنچه که میتوان نام آن را آشنایی و دوستی 
گذاشت کاری مشکل است. ضروری است با دقت و بصیرت 
کافی نس��بت به رفتار دیگران شناخت پیدا کرده و سپس 
قض��اوت نمائیم. در ارزیابی خود همه جوانب را بس��نجیم ، 
نسبت به اعتقادات فرد، اصالت خانوادگی نوع نگرش او نسبت 
به جامعه دقیق باشیم و اگر همه عوامل حاکی از آن بود که 
فرد مورد نظر مورد تائید است با او آشنایی و سپس دوستی 
خود را ادامه دهیم.در دوستی خود با دیگران جانب افراط و 
تفریط را در نظر بگیریم ، نه خیلی صمیمی شویم که حد و 
مرز ها را رعایت نکنیم و نه خیلی دور از  یگدیگر شویم که 
صمیمیت ها از بین برود.دوستی ها در عین صمیمیت باید 
بر اس��اس یک متانت باشد که هیچکدام از طرفین آسیبی 
نبینند. یک دوس��ت خوب ، یک انیس و مونس اس��ت که 
انس��ان می تواند در زندگی به او تکیه کند و در مواقعی که 
دچار نگرانی و دلتنگی اس��ت مشکالت خودرا با او در میان 
بگذارید و از او راه حل بخواهید. بنابراین تا میتوانید با دیگران 
در حد متعادل رابطه دوستانه برقرار و پس از بررسیهای الزم 
دوست و آشنای مناسب برای خود انتخاب نمایند که با این 
کار سبب افزایش روحیه و کارآیی خود و یک زندگی شاد و 

فرحبخش خواهید شد.

در ای��ن دنیای پهناور و رنگارنگ زندگی 
می کنیم اما گاهی این دنیا آن طور که 
باید زیبا و خ��وش رنگ نمی ماند.ما به 
اندازه خود چقدر تالش می کنیم که دنیا 
محل بهتری برای زندگی شود. ما فقط 
برای خودمان زندگی نمی کنیم. حضور 
ما در زندگی به زندگی اطرافیانمان هم 
معنی می دهد به عنوان فرزند ، پدر ، 
مادر، همکار یا شهروند و از همه مهمتر 
یک انسان در این صحنه نقش داریم. 
اگر به دیگ��ران مهر نم��ی ورزیم آزار 
نرسانیم. اینکه در یابیم قانون طبیعت 
بازتاب رفتارماس��ت س��اده ترین و در 
عین حال س��خت ترین کار دنیاست. 
و در واق��ع به این نکت��ه پی  می بریم 
که در قب��ال رفتار ، گفتار، و اعمالمان 
مسئولیم. گاهی باید به خود بازگردیم. 
طبیعت بهترین معلم زندگی است. باید 
مانند درخت زردیهای فکر و روحمان را 
دور  بریزیم . افکار قدیمی و دیدگاههای 

نادرس��ت باید اصالح ش��ود. حساسیت 
نش��ان دادن نس��بت به آنچه که نیاز به 
تجدید نظر دارد کاری بیهوده است. باید 
رشد کنیم و باید برای این منظور این نیاز 
را در خود احساس کنیم و برای رسیدن 

به آن تالش کنیم ، مبادا با رفتارمان باعث 
بی اعتمادی شویم. از مهرورزی دیگران 
س��وء تعبیر ننمائیم که این موجب می 
ش��ود مهر و مودت از بین برود و شک و 
تردید در جامع��ه بوجود آید. به دیگران 
احترام بگذارید و حریم خصوصی آنها را 
محترم بشماریم. از خشونت پرهیز کنیم 
که این س��بب آرامش دیگران می شود. 
و نا امنی بوج��ود می آید. گاهی با خود 
خلوت کنیم به فلسفه آفرینش فکر کنیم 
که برای چه به دنیا آمده ایم و رسالت ما 
در این دنیای زیبایی که خداوند آفریده 
است چیست؟ آمده ایم که جلوه بهتری 
به این آفرینش بدهیم و نقطه روشنی در 
این دنیای پهناور باشیم. بدون شک همه 
انسانها به جلوگیری در این دنیا می باشند 
. بنابراین باید به اندازه درک و استعداد و 
توانایی و شایستگی خود تالش کنیم تا 
دنیا را جایگاه بهتری برای زندگی خود و 

دیگران بسازیم.

زمزمه های آشنا

دنیا را زیبا بسازیم

»دکتر شکوه السادات پور یاوری«
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تا به حال بزرگترین خرید هواپیماهای 
مس��افری در جهان 150 فروند بوده 
اغل��ب ای��ن س��فارش ها مرب��وط به 
کش��ورهای عربی می باشد هنگامیکه 
قیمت هر بش��که نفت 100 دالر و یا 
بیشتر بوده خرید 240 فروند هواپیما 
توس��ط ایران که باید در ظرف هشت 
س��ال تحوی��ل داده ش��ود بزرگترین 
س��فارش خرید هواپیما از طرف یک 

کشور در جهان می باشد.
اخی��راً کارخانج��ات هواپیما س��ازی 
بوئینگ اعالم کرده فروش 140 فروند 
هواپیما به ایران 18000 شغل جدید 
ایجاد کرده است اگر چه رئیس جمهور 
آمریکا اعالم کرده که معامله بوئینگ 
را بهم خواهد زد ولی بنظر نمی رسد 

که معامله بهم بخورد.
ارب��اس از چندی قبل تحویل هواپیما 
ها را به ایران شروع کرده همه منتظر 
تحوی��ل اولی��ن هواپیم��ای بوئینگ                 
می باش��ند تحوی��ل اولی��ن هواپیما 
 یعنی اج��ازه های الزم ب��رای فروش

 گرفته شده.
 کارخانج��ات ایرب��اس هواپیماه��ای 
معروف ایرب��اس 319 ، 320 ،321 ، 
ایرب��اس 330 ،351 را بایران تحویل 

خواهند داد.
 351، 330A ایرباس بغیر از س��اخت
هواپیماه��ای  فرون��د   2 روزان��ه   A
 ایرب��اس 320 و 321 و 319 تولید و

 تحویل می دهد.
امروزه در ساخت هواپیماهای جدید از 
آلیاژ آلومینیوم دیگر استفاده نمیشود 
  CARBON بلک��ه از کامپوزی��ت  و
FIBER که بس��یار س��بک و مقاوم 
است اس��تفاده می شود و بدلیل وزن 
سبک این مواد مصرف سوخت هواپیما 

ها 25 درصد کاهش می یابد.
تعداد سفارش ایرباس از نوع 320 و 321 
بقدری زیاد است که چند سال آینده باید 
روزی 2 فروند و شاید بیشتر از این نوع 

هواپیما تولید و تحویل داده شود.
در هن��گام امض��ای قرارداد س��فارش 

هواپیماهای ایرباس ، مدیر عامل هما 
 از خرید بزرگتری��ن هواپیمای جهان
 A 380 منصرف ش��د که تصمیمی 

بسیار منطقی می باشد.
ایرب��اس 351 ک��ه یک��ی از بهترین 
هواپیماه��ای موج��ود در جهان می 
باشد که در چند نوع مختلف ساخته 
می شود جزو خرید های هما میباشد. 
کارخانجات بوئینگ تع��داد زیادی از 
معروف ترین هواپیماهای جهان بنام 
MAX- 737  به ایران تحویل خواهد 
داد این نوع هواپیما با ظرفیت 200 نفر 
مسافر و حدود 10 ساعت پرواز متوالی 
بدون س��وخت گیری را انجام میدهد 
کارخانجات بوئین��گ روزانه 2 فروند 
از این ن��وع هواپیما تولی��د و تحویل 
 میدهد و تا چند س��ال آینده سفارش

 ساخت دارد.
 ER-B777  هواپیماهای دور پ��رواز
ک��ه می تواند با بیش از 400 مس��افر 
در یک مسیر 18 ساعته بدون سوخت 
گی��ری پ��رواز نمای��د   ERعالم��ت  
EXTENDED  RANGE  ب��ه 
معنی ) اضافه ش��دن مسیر هواپیما ( 

است.
کارخانجات بوئینگ مسئول طرح یک 
هواپیما بش��کل   دلتا با 1000 نفر 
مسافر و 3 موتور است که این هواپیما 
در موقع بلند شدن و نشستن بالهای 
هواپیم��ا باز ش��ده و در موق��ع پرواز 
برای انجام پروازی با س��رعت بیش از 

1000کیلومتر بسته می شوند.
اخی��راً روس��ها از ط��رف کارخانجات 
هواپیمائ��ی س��وخوی ف��روش ای��ن 
 100-SS  هواپیماهای 100نفره بنام
وارد مذاکره با ایران ش��ده اند ، گفته 
می ش��ود قیم��ت ای��ن هواپیما 33 
-30 میلیون دالر می باش��د سازمان 
هواپیمائی کشوری پیشنهاد کرده باید 
2 فروند از این نوع هواپیما برای 6 ماه 
بصورت آزمایشی در ایران پرواز کرده 
تا بتوان برای خرید آن تصمیم گرفت.

روس��ها در حدود 2 سال قبل که این 

هواپیم��ا تازه س��اخته ش��ده بود یک 
فرون��د آنرا برای آزمای��ش به اندونزی 
اع��زام ک��رده در اولین پ��رواز 80 نفر 
از روس��ای هواپیم��ای اندونزی با این 
هواپیما پرواز کرده در موقع مراجعت 
خلبان هواپیما با بزرگترین اشتباه در 
موقع فرود و نشس��تن به کوه برخورد 
کرده و تمام مسافرین کشته می شوند 
کارخانه س��وخومی در روسیه بهترین 
هواپیما های بمباران و ش��کاری برای  

نیروی هوایی می سازد.
  A330 گفته میش��ود هواپیماه��ای
ساخت ایرباس که هواپیمائی دورپرواز 
م��ی باش��د محدودیتی درای��ن مورد 
CYCLE  ن��دارد یعنی هواپیما می 
تواند پرواز 13 س��اعته را انجام دهد و 
حتی پروازهای کوتاه چند س��اعته را 

می تواند انجام دهد.
تعداد زیادی از هواپیماهای خریداری 
شده از نوع هواپیما های دور پرواز 18 
... – 15 س��اعت پرواز بدون س��وخت 
گیری می باشد باید دید که هما قصد 
دارد در چه مس��یر هائ��ی از این نوع 

هواپیماها استفاده کند.
ب��ا ورود ای��ن هواپیم��ا ها ب��ه ایران 
هواپیمائی کش��وری بای��د برای انجام 
پروازهای ای��ن تعداد هواپیما آمادگی 
خودرا چ��ه از نقطه نظر فرودگاه ها و 
ایجاد س��الن های مختلف مس��افرین 
 و همچنی��ن آموزش پرس��نل و غیره

 اقدام کند.
خرید هواپیما یک قس��مت از کار می 
باشد بقیه کارهای مهم مانند آموزش 
پرسنل عملیات- فنی مهندسی ، برنامه 
ریزی پ��رواز ف خدمات فرودگاهی از 
هم اکنون بای��د اقدامات الزم را انجام 
دهد برای اس��تفاده عملیاتی از 240 
فرون��د هواپیما 1900 خلبان و کمک 
خلبان و 3500 نفر مکانیک با تجربه 

باید آموزش داده شوند.
  SIMULATOR حداقل 10 فروند
جدی��د بای��د خریداری ش��ود و مورد 

بهره وری قرار گیرد. 

کاپیتان عبدالهیخريد 240 فروند هواپیما
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صبح روز س��ی ام مهر ماه س��ال62، 
ساعت 15/08 دقیقه منتظر نشستن 
پرواز از تهران ب��ودم که پدر ومادرم 
برای دیدن من و خانواده ام به کرمان 
م��ی آمدن��د،در کنار من س��رهنگ 
هاش��میان ، فرمانده نیروی انتظامی 
کرم��ان ه��م با ع��ده ای س��رهنگ 
و س��رگرد و گ��روه موزی��ک و گارد 
تش��ریفات، منتظر آمدن فرمانده کل 

نیروی انتظامی بودند.
س��رهنگ هاش��میان از من س��ووال 

کردند که ؛
-- آق��ای خزین، پ��در و مادرتان در 

تهران زندگی می کنند؟
--خی��ر ، جناب س��رهنگ ، در بندر 
ترکم��ن زندگی می کنن��د. قرار بود 
دی��روز 29 مهر بیایند که از پرواز جا 

ماندند.
لبخندی زد و گفت؛ مگه شما ها هم 

از پرواز جا می مانید؟
--جناب سرهنگ، پدر و مادرم مسن 
هس��تند، پدرم نزدیک 90 س��الش 
هست ، ش��نوایی آنچنانی ندارد و در 
ضم��ن پدر و مادرم به زبان فارس��ی 
هم مسلط نیستند، در نتیجه متوجه 
اع��الم پرواز هم نش��ده و حتی بلیط 
شان را هم چک نکرده بودند و لذا از 

پرواز جا می مانند.
--خ��وب در تهران جای��ی ، فامیلی 

دارید که شب را در آنجا بمانند؟
--خیر، جناب سرهنگ

--خ��وب ، پ��س ش��ب را در کج��ا 
ماندند؟

--جناب س��رهنگ، ما هماییان یک 
خانواده هستیم و همه همکاران هوای 
همدیگ��ر را دارن��د، دیروز ک��ه پرواز 
نشست دیدم که پدر ومادرم در پرواز 
نیستند، پس از پیاده شدن مسافرین 
از س��رمهماندار پرس��یدم، اظهار بی 
اطالعی کردن��د، خیلی ناراحت بودم 

که یکی از کارکن��ان دنبالم آمدند و 
گفتند که تلفن از تهران با ش��ما کار 
دارند، سریع رفتم دفتر دیدم یکی از 
همکاران ترافیک بنام احمد زرنگاری 

هستند، گفت؛
--خزین ، بابت پدر و مادرت ناراحت 
نش��و ، فرستادمش��ان خونه خودم و 
فردا هم سوارش��ان کرده می فرستم 

پیش ات!
پرس��یدم چی ش��ده چگونه متوجه 

شدی که پدر و مادرم هستند؟
--جواب داد پس از خلوت شدن پرواز 
ها داشتم می رفتم صبحانه بخورم ، 
سالن هم کمی خلوت شده بود، دیدم 
زن و مردی با لباس ترکمنی نشسته 
اند و چون می دانستم که شما ترکمن 
هستید ، کنجکاو شده رفتم و سووال 

کردم ؛
--پ��در ج��ان ، کج��ا م��ی خواهید 

بروید؟
-- گفت؛ کرمان !

ک��ه ناگهان یاد ش��ما افت��ادم که در 
کرمان هس��تید و اسم اش پرسیدم، 
وقتی گفت، خزین دیگر برایم مسجل 
ش��د که پدر شما اس��ت .  گفتم پدر 
جان پرواز کرمان رفته و ش��ما جایی 
را دارید بروید، جواب داد خیر، و من 
هم س��ریع آژانس گرفتم و فرستادم 
منزلم و خیالت راحت باش��ه و فردا با 

پرواز می فرستم.
س��رهنگ هاشمیان که غرق سخنان 
م��ن بود، گفت ؛با این کار همکارتان، 
واقعا که ش��ما هماییان یک  خانواده 

اید.
ساعت 3/08بعدازظهر پرواز نشست، 
جناب س��رهنگ هم برای اس��تقبال 
فرمان��ده کل، گروه موزی��ک و گارد 
تش��ریفات را نظم��ی  دادن��د، پس 
از وص��ل ش��دن پله رفتم باال و س��ر 
مهمان��دار ضمن تایید ب��ودن پدر و 

مادرم ، گفتن��د که در آخرین لحظه 
فرمان��ده کل نی��روی انتظامی پیاده 
ش��دند و  گویا موض��وع مهمی پیش 
آم��ده ب��وده و از ما هم خواس��ته که 
از طری��ق خلبان هم اعالم نش��ود و 
محرمانه بماند. سریع آمدم و موضوع 
را به س��رهنگ هاشمیان اطالع دادم 

که بروند.
مس��افرین پیاده ش��دند ، ولی پدر و 
مادرم که مسن بودند، از سر مهماندار 
خواسته بودم که بعد از همه مسافرین 
پیاده ش��وند و خودم ه��م پیش آنها 
بودم و درس��ت لحظه پیاده ش��دن ، 
دیدم که سرهنگ هاشمیان و تمامی 
افس��ران عالی رتبه و گ��روه موزیک 
وگارد تشریفات نرفته اند! که ناگهان 
صدای سرهنگ هاشمیان را شنیدم 

که گفت؛
--به احترام پدر وم��ادر آقای خزین ، 
خب��ردار ! که صدای موزون موزیک در 
پارکینگ فرودگاه کرم��ان به صدا در 
آمد و گارد تشریفات پیش فنگ کرده 
و افس��ران عالی رتبه هم با دست ادای 
احترام کرده بودن��د! از صدای موزیک 
و ادای احت��رام افس��ران عالی رتبه به 
هیج��ان آم��ده و موی بر اندام س��یخ 
ش��ده بود ، پدرم از خوشحالی خودش 
را گم کرده بود، وقتی رس��ید پای پله 
، سرهنگ هاش��میان با احترام جلوی 
پدرم آمده و دس��ت پ��درم را گرفته و 
به گرمی روبوس��ی کردند و دستشان 
را گرفته بردند به صف افس��ران ، که تا 
باتمامی افسران هم روبوسی کند. پدر از 
خوشحالی و  از این استقبال گرم ،اشک 
در چشمانشان نمایان ش��ده بود و در 
پوست خود نمی گنجید و پس از رفتن 
جناب سرهنگ به من افتخار می کرد 
که چه قدر رفتار من در محیط کاری 
و در س��طح ش��هر با مقامات کشوری 
ولش��کری خوب بوده که این چنین از 

حرمت شهید
خاطره ای از دوران خدمت



پدر و مادر استقبال کرده اند! 
پدرم ش��ب از پذیرای��ی واحترام آقای 
زرن��گاری در ته��ران و ادای احت��رام 
در فرودگاه کرمان توس��ط س��رهنگ 
هاشمیان با افتخار سخن می گفت؛ و 
تعریف کرد که خان��وم آقای زرنگاری 
که نرس هس��تند در ش��یفت بوده و 

بخاطر ما مرخصی گرفته بوده!
خالصه همان شب اکثر کارکنان بومی 
برای خوش آمد گوی��ی به منزل مان 
آمدند و هر کدام برای شب های آینده 

برای شام نوبت گرفتند.
روز بع��د ، اول آبان پس از پرواز آمدم 
و پدرم را که کمی کسالت داشتند به 
بیمارس��تان کرمان برای درمان بردم، 
آقای دکتر امیری ، رییس بیمارستان 
، پس از احوالپرسی به من گفتند که، 
پدرتان را پیش ما بگذارید و بروید ، ما 
تمام معاینات و آزمایش های الزمه را 

رویش انجام خواهیم داد.
روز سوم آبان تولد فرزند سوم ام بود و 
ما هم خانوادگی کیکی خریده بودیم و 

می خواستم جشنی بگیریم، که ناگهان 
زنگ منزل به ص��دا در آمد، خدایا ما 
که کسی را دعوت نکرده بودیم! پشت 
آیفون گفتم؛ بفرمایی��د. دیدیم آقای 
کس��مایی مسوول حراس��ت ایستگاه 
اس��ت، درب را ب��از کردم ک��ه یکی از 
همکاران ترافیک و یک نفر سپاهی هم 
با آیشان بودند، یکه خوردم و با لحنی 
آرام تع��ارف ک��ردم ، دیدم که همگی 
ناراحت و سر بزیر هستند، فوری خانم  
یک سینی چای آوردند و پس از نصف 
و نیمه خوردن چای، اقای سپا هی رو 
به من وپدرم کرده و تبریک وتسلیت 

گفتند!
با تعجب پرسیدم که چی شده؟ چون 
من دو تا از برادرانم سرباز بودند، یکی 
قبل از ش��روع جنگ به خدمت رفته 
بودن��د و مفقوداالثر بودن��د و دومی با 
وجود مفقوداالثری اولی که به خدمت 
نمی بردن��د داوطلبانه چهار ماه پیش 
به خدم��ت رفته بودند و ابواب جمعی 

لشگر 21حمزه بودند.

آقای سپاهی رو کرده به پدرم گفتند ؛ 
که پسرتان عبدالمجید خزین از لشکر 
21حمزه در عملیات والفجر4در مورخ 
30مهر در ساعت 3/08 دقیقه به درجه 

رفیع شهادت نایل گردیده اند!
ب��ه ناگاه روز 30مهر ، یعنی روز آمدن 
پدر و مادرم افتادم و آن استقبال گرم 
س��رهنگ هاشمیان با آن گارد احترام 
و گروه موزی��ک و مارش آن چنانی و 
ادای احترام افس��ران عال��ی رتبه! این 
هم��ه احترام به خاطر حرمت ش��هید 
ب��وده ، به خاطر پدر و مادر ش��هید ، 
انگاری به س��رهنگ هاش��میان الهام 
ش��ده بوده که همی��ن االن فرزند این 
پیرم��رد و پیرزن ترکم��ن ، در جبهه، 
در راه دفاع از مملکت اش به شهادت 

رسیده است!!!.
پ��س آنهمه احت��رام بخاط��ر حرمت 
شهید بوده ، نه بخاطر من که رفتارم با 

مسوولین خوب بوده است یا نه!!.
عبدالرحمن خزين
رييس ايستگاه وقت هما در كرمان
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گرما زدگی یکی از معضالت فصل گرما و دارای  عوارضی خطرناک 
، به ویژه برای سالمندان است.گرما زدگی به دلیل باال رفتن دمای 
هوا ، افزایش تبخیر آب بدن و خارج شدن مواد مورد نیاز بدن مانند 
سدیم و پتاسیم بروز  می کند.دکتر ضیاءالدین مظهری عضو هیات 
مدیره انجمن تغذیه ایران می گوید: تبخیر بیش از حد آب بدن به 
علت گرمای زیاد، سبب کاهش فشار خون می شود، خون به موقع 
به کلیه ها و مغز نمی رسد و در نهایت میزان ادرار کاهش یافته و 
مقدار سم های اوره و کراتین در بدن افزایش می یابد.چنانچه اقدام 
های کمکی به فرد گرما زده به موقع انجام شود، خطر رفع خواهد 
شد، در غیر این صورت به دلیل نرسیدن خون به مغز ، فرد گرما زده 
نخست احساس خستگی می کند و دچار عالئمی مانند اختالل در 
هوشیاری ، سردرد ، گرفتگی عضالت، تهوع، تشنج، اختالل در ضربان 
قلب، اختالل در تکلم و هذیان گویی شده و در نهایت ممکن است 
جان خودرا نیز از دست بدهد.برای پیش گیری از گرمازدگی توصیه 
شده تا آنجا که ممکن است در معرض تابش نور مستقیم خورشید 
قرار نگیرید زیرا تابش نور مستقیم می تواند با نفوذ به قسمت های 
مختلف بدن اختالالتی ایجاد کند و تا مرز سرطانی شدن پوست 
پیش رود ؛ بنابراین یکی از راه های ساده برای پیش گیری از گرما 

زدگی و مش��کالت و بیماری های جدی تر مانند سرطان ، دوری 
از تابش مستقیم خورشید است.این پزشک متخصص همچنین 
توصیه کرده است برای پیش گیری از گرما زدگی به دفعات آب یا 
آب مخلوط با آب لیمو و خاکشیر نوشیده شود.وی توصیه کرده در 
روزهای گرم تابستان بهتر است از غذاهای سبک و خنک مانند آب 
دوغ و خیار استفاده شود و از مصرف انواع گوشت، به ویژه به صورت 
کباب پرهیز شود. مصرف غذاهای سبک در روزهای گرم تابستان 
باعث می شود آب کمتری برای هضم و جذب غذا مصرف شود و 
به سیستم گوارش فشار وارد نشود.دکتر مظهری همچنین توصیه 
کرده برای پیش گیری از گرما زدگی استفاده از غذاها و لبنیات کم 
چرب و مصرف ترکیب غالت و ترکیب تخم مرغ و سیب زمینی به 

جای مصرف گوشت ها، بسیار موثر و مفید است. 

حضرت ابراهیم خلیل که از پیامبران اوالعزم بود همواره غذایش را با 
کس��ی شریک میشد و عادت به غذاخوردن به تنهایی نداشت روزی 
حضرت در بیابان خواست غذا میل کند و پیرمرد خار کنی را دید که از 
آنجا گذر میکند و پشته ای از خار بر دوش دارد به او فرمود با من هم 
غذا میشوی ؟پیرمرد قبول نمود و بر سر سفره ابراهیم خلیل نشست و 
لقمه اول را برداشت تا میل کند که پیامبر خدا دست او را گرفت و گفت 
پیر مرد بسم اهلل نگفته شروع به خوردن میکنی؟ پیر مرد جواب داد 
بسم اهلل دیگر چیست حضرت برافروخت و فرمود حال که خدا را نمی 
شناسی نمیخواهم با من هم غذا شوی!!! پیرمرد ناراحت شد و خارش را 
به دوش گرفت و رفت. بالفاصله جناب جبراییل بر حضرت نازل شد و 
عرض کرد یا ابراهیم خدا سالم می رساند و میفرماید ای ابراهیم هفتاد 
سال ما به این بنده خود روزی داده و یکبار از او نخواستیم که نامی از 

من ببرد ولی یکبار روزی او را به تو واگذار کردیم چرا دلش را آزردی برو 
و او را بازگردان و از او بخواه که هم غذایت شود حضرت بالفاصله خود 
را به پیرمرد رساند و از او خواست تا هم غذایش شود پیرمرد گفت من 
کسی را که نمی شناسم  با نام او غذاخوردن را شروع نمیکنم حضرت 
فرمود همانکه که تو او را نمیشناسی مرا مامور نموده تا تورا بازگردانم 
و دلجویی کنم و با تو هم غذا شوم پیر مرد گفت عجب خدای خوبی 
داری. مرا با او آشنا کن تا با تو هم غذا شوم و سپس حضرت ا ز ذات 
اقدس الهی و صفات اورا بر پیرمرد برشمرد سپس پیرمرد با دل و جان 
خدا را پذیرفت و پس از خداپرست شدن.با حضرت شروع به خوردن 
غذا کرد.  ....نتیجه اخالقی... اگر روزی کسی را خداوند تبارک و تعالی به 

ما سپرد. خدایی با او رفتار کنیم نه آنکه بر او خدایی کنیم!!!!!
ارسالی: حسن قوی البنيه

تابستان در راه است و...
گرما زدگی در کمین!

رفتار خدائی
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  بر اثر فش��ار بیش از حد به فاشیای پالنتار محل 
اتصال آن به استخوان پاشنه دچار کشیدگی و پارگی 
های میکروسکوپی میشود. پاسخ بدن به این اتفاق، 
التهاب و درد اس��ت. دردی که در محل اتصال این 

لیگامان به پاشنه احساس میشود.
 �   چه عواملی زمينه اين بيماری را مساعد 

ميكنند
مهمترین عواملی که موجب فراهم ش��دن زمینه 

مساعد برای بروز این بیماری میشوند عبارتند از: 
•سفت بودن عضالت پشت ساق پا یا سفت بودن 

تاندون آشیل که موجب میشوند فرد نتواند به راحتی 
پشت پایش را به باال ببرد.

 Pronation چرخش کف پا به خارج یا پرونیشن•
و در نتیجه افزایش فشار به فاشیا

• چاقی
• قوس کف پای زیاد یا کم )صافی کف پا(

• ضربات مکرر به کف پا مانند فعالیت های ورزشی 
که در آن پاش��نه پا بطور مک��رر به زمین کوبیده 

میشود.
• فعالیت بدنی جدید یا افزایش شدت فعالیت بدنی 

که در قبل هم داشته ایم
• راه رفتن روی زمین سخت یا ناهموار

• کفش نامناسب

• افزایش سن و تغییر یافتن جنس بافت فاشیای 
پالنتار

 � خار پاشنه چيست
باور بسیار شایعی در بین مردم و حتی پزشکان رواج 
دارد که درد پاشنه به علت خار پاشنه است. گرچه 
خیلی از افرادی که فاسئیت پالنتار دارند برجستگی 
کوچک استخوانی در زیر استخوان پاشنه دارند که به 
آن خار پاشنه میگویند، توجه به این نکته مهم است 

که علت درد، خار پاشنه نیست.
وجود یک برجس��تگی استخوانی در زیر استخوان 
پاش��نه علت درد آن ناحیه نیست همانطور که با 
خارج کردن این برجستگی استخوانی درد از بین 
نمیرود. از هر ده نفر یک نفر خار پاش��نه دارد ولی 

همه آنها درد ندارند.
 �  خصوصيات درد پاشنه چيست

 درد در زیر پاشنه مهمترین عالمت این بیماری است. 
درد در صبح وقتی از رختخواب بلند میشویم در چند 
قدم اول بیش��تر است. یا بعد از مدتی نشستن و یا 
رانندگی وقتی بلند شده و شروع به راه رفتن میکنیم 
در چند قدم اول درد ش��دید است ولی بعد از چند 
دقیقه یا کمتر، شدت درد کم شده یا از بین میرود. 
گاهی درد در حین راه رفتن و دویدن ایجاد میشود 

ولی در اکثر اوقات شدت درد بعد از راه رفتن است.
تشخيص � 

تشخیص این بیماری با صحبت پزشک با بیمار و 
معاینه است و نیازی به بررسی پاراکلینیکی ندارد. 
در معاینه فش��ار به زیر پاشنه در ناحیه ایکه به 
سمت داخل پاشنه نزدیکتر است موجب احساس 

درد میشود.
درمان غير جراحی و فيزيوتراپی � 

 بیش از 90 درصد بیماران با اقدامات غیر جراحی و 
فیزیوتراپی بهبود میابند. اقدامات درمانی عبارتند از :

•  اس��تراحت : اگر درگیر فعالیت وزش��ی خاصی 
هستید که در آن پاش��نه پا تحت ضربات و فشار 
مداوم است باید این فعالیت ورزشی را کم و یا حتی 

موقتاً قطع کنید.
•  سرما : پاشنه پا را روی یک بطری یخزده یا کیسه 
پالستیکی حاوی تکه های یخ بگذارید. روزی 3-4 

بار و هر بار 20 دقیقه این کار را تکرار کنید.
•  درمان دستی )منوال تراپی( : آزاد کردن فاسیا کف 

پا و عضالت ساق پا تاثیر به سزایی دارد
•   نرم��ش : انج��ام برخی نرمش ه��ای خاص که 
عضالت پشت ساق فاشیای پالنتار را تحت کشش 
مالیم قرار داده و آنها را نرم و قابل انعطاف میکنند. 

این نرمش ها عبارتند از
   1-  کش��ش عضالت پشت ساق : به طرف یک 
دیوار بایس��تید. یک پا را جلوت��ر از پای دیگر قرار 
میدهیم بطوریکه یک زانو کمی خم و و زانوی دیگر 
کامالً صاف باش��د. کف هر دو دست را هم به دیوار 

جلو تکیه میدهیم. سپس بدون اینکه محل کف پاها 
روی زمین را تغییر دهیم سعی میکنیم تنه خود را 
به دیوار نزدیک تر کنیم، زانوی خم شده را بیشتر 
خم کنیم تا در پایی که زانویش صاف است مچ پا 
بیشتر خم ش��ود. با این کار عضالت پشت ساق و 
تاندون آشیل تحت کشش قرار میگیرند. این کار را 
خیلی به آرامی انجام میدهیم تا وقتی که یک کشش 
مالیم را در پشت پا احساس کنیم. وضعیت را برای 
ده ثانیه حفظ کرده و سپس به آرامی به حالت اول 

باز میگردیم. نرمش را 20 مرتبه تکرار میکنیم.
2- کشش فاشیای پالنتار : در حالت نشسته پای 
مبتال را روی زانوی سالم قرار میدهیم و پنجه پا را 
با دست گرفته و به طرف خود میکشیم تا فاشیای 
کف پا در حالت کشش قرار گیرد. به مدت ده ثانیه 
این کش��ش را ادامه داده و سپس به حالت اول باز 

میگردیم. 20 مرتبه نرمش را انجام میدهیم.
•  کفی : کفی های سیلیکونی زیر پاشنه را نرم نگه 
داش��ته و آنرا از ضربات مکرری که درد را تش��دید 
میکند حفظ میکند. •  اسپلینت شبانه : معموالً 
وقتی فرد در شب میخوابد کف پایش به پایین خم 
شده و این موجب میشود تا فاشیای پالنتار ریالکس 
شده و در صبح که فرد از خواب بلند میشود طول 
آن قدری کوتاه تر ش��ده است و همین امر موجب 
شدت درد صبحگاهی است. با استفاده از یک آتل 
یا اسپلینت در هنگام خواب که به پا و ساق بسته 
میشود مچ پا در حالت 90 درجه نگه داشته شده 
تا کشش فاشیای پالنتار در حین خواب حفظ شود. 
 ای��ن روش گرچه کمی ناراحت کننده اس��ت ولی

 موثر است.
مصطفی بذرافكن
 كارشناس ارشد فيزيوتراژی

              علت درد پاشنه پا
سالمت

شتو
بهدا
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 این اس��تان  در شمال غرب کش��ور قرار گرفته  و از 
غرب  به  اس��تان  آذربایجان شرقي ، از شمال  و شمال 
 شرق  به  کشور جمهوري آذربایجان ، از شرق  و جنوب 
 شرق  به  اس��تان  گیالن  و از جنوب  به  استان  زنجان 

 محدود است.
این  استان  به  عنوان جزئي  از منطقه  آذربایجان ، شامل 
نواحي ش��رقي ، شمال ش��رقي  و جنوب  شرقي  آن 
 مي شود و از لحاظ  شکل  ظاهري ، استاني  است مطول 
 که  فاصله  ش��مالي ترین  و جنوبي ترین  نقطه  آن  در 
حدود 290 کیلومتر و فاصله شرقي ترین و غربي ترین 

 آن  بیش از 132 کیلومتر است. .
اس��تان اردبیل با توجه به شکل طولي آن در امتداد 
نصف النهارات ، از تنوع اقلیمي قابل توجهي برخوردار 
مي باشد. شهرستان  اردبیل در اقلیم  خشک قرار دارد 
که ماههاي  خشک  و یخبندان  آن  بیش  از 8 ماه  است 
و شدت بارندگي در بهار و پائیز بوده  و داراي  زمستان 
 سرد و تابستان معتدل  است . پوشش  گیاهي  در این 
منطقه  به  صورت  اس��تپي  بوده  و در ش��مالغرب  آن 

 پوشش نیمه  جنگلي  نیز مشاهده  مي شود.
 � درياچه شورابيل 

     اس��تان زیب��اي اردبیل ب��ا جاذبه هاي طبیعي و 
تاریخي منحصر بفرد یکي از مناطق جالب گردشگري 
در ایران مي باشد مهمترین ویژگي این استان آب و 
هواي مطب��وع و خنک این منطقه در فصول بهار و 

تابستان مي باشد. 
رودهاي مهم آن بالیقلو چائي، قوري چاي و قره سو 
مي باشد. محصوالت کشاورزي و دامي آن گندم، جو، 
سیب زمیني، تخم چغندر قند، محصوالت علوفه اي، 
میوه هاي درختي، حبوبات، عسل و لبنیات مي باشد. 
صنایع دستي و سوغات آن نیز، گلیم، جاجیم، شال، 
ورني، مسند، سفال، صنایع چوب، مصنوعات چرمي 
و قالي بوده و سوغاتیهاي آن سرشیر، عسل، حلواي 

سیاه و شیرینیهاي محلي مي باشد. 
      شهر نخستین بار بر روي لوحه هاي گلي سومریان 
در 5000 سال پیش در شهر نیپور باستان به عنوان 
شهري کوهستاني و با عنوان آراتا ثبت شده است. این 
شهر در دوران مختلف مرکز ایالت آذربایجان بوده و 
به نامهاي آرتاویل، باذان پیروز، فیروز گرد، داراالرشاد، 
ادرالملک، دارالعرفان، داراالمان، شهر مقدس )به سبب 
وجود مدفن اجداد صفوي( ملقب بوده است و به علت 
قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم از رونق اقتصادي 

بس��یاري برخوردار بوده است و براي اولین بار بعد از 
اسالم موجب تشکیل دولت ملي در ایران گردید.

استان زیباي اردبیل با جاذبه هاي طبیعي و تاریخي 
منحصر به فرد یکي از مناطق جالب گردشگري در 
ایران مي باش��د. مهمترین ویژگي این اس��تان آب 
و هواي مطب��وع و خنک این منطقه در فصول بهار 
و تابس��تان مي باشد . مس��احت آن بالغ بر 18011 
کیلومتر مربع اس��ت. بر اس��اس آخرین تقسیمات 
کشوري استان اردبیل شامل شهرستانهاي: اردبیل ، 
بیله سوار، پارس آباد ، خلخال ، خیاو )مشگین شهر( 
، مغان ، نمین ، نیر ، کوثر )کیوي ( و شهر توریستي 
س��رعین بوده و داراي 17 ش��هر و  21 بخش و 63 

دهستان مي باشد .
این استان مجموعه اي از دیدنیهاي طبیعي وتاریخي 
، یکي از قطبهاي سیاحتي کشور محسوب میشود . 
دهها آبگرم معدني جوشنده از اعماق زمین با خواص 
طبي مختلف ، ساالنه میلیونها نفر از گردشگران را از 
نقاط مختلف کشور و کشورهاي خارجي بسوي خود 

مي کشاند .
آثار تاريخي ، زيارتي و سياحتي اردبيل : � 

 مجموعه ي  بقعه ي  شیخ صفي الدین اردبیلي شامل 
: چیني خانه ، گنبد اهلل اهلل ، مسجد جنت سرا، خانقاه 
، چله خانه ، شهید گاه ، چراغ خانه و حرمخانه .  این 
بقعه اثري نفیس  و ارزشمند یکي از سندهاي افتخار 
آذربایجان اس��ت که متعلق به دوران صفویه بوده و 
مزار شیخ صفي و همسرش ، شاه اسماعیل صفوي و 
جمعي از ش��هیدان جنگ چالدران در آن قرار دارد . 
با حفاریهاي جدید بعمل آمده در اطراف بقعه قدمت 
آن به دوره ایخانیان پیوند مي خورد . مقبره ي شیخ 
جبرائیل جد شاه اسماعیل ایلخانیان صفوي در قریة 
کهر آالن ) ش��یخ کلخوران (.مسجد جمعه مربوط 
به دوره ي س��لجوقي )بناي اولیه مرب��وط به قبل از 
اسالم به دوره ي اشکاني (.مجموعه ي  بازار اردبیل با 
س��راها  و تیمچه ها  و راس��ته هاي  متعدد  متعلق  
به دوران صفویه بوده و ی��اد آور دوران طالیي جاده 
ابریشم است .تعداد یازده پل تاریخي مربوط به دوره  ي 
صفوي. تعداد  ش��ش باب حمام مرب��وط به دوره ي 
صفوي. تعداد پنج باب خانه مربوط به دوره ي صفوي. 
مجموعه ي همجوار بقعه ي ش��یخ صفي مربوط به 
دوره ي ایلخاني.مسجد میرزاعلي اکبر مرحوم.ویرانه ي 
آتشکده ي ساسانیان در قریه ي آتشگاه. امامزاده صالح.

قیز امامزاداسي )امامزاده ي حلیمه خاتون (.برج شاطر 
گنبدي در روستاي صومعه. گنجینه ي مردم شناسي 

اردبیل در حمام تاریخي ظهیراالسالم
آبگرمهاي استان اردبيل: � 

مجم��وع  آب�گرمهاي ش��هر س��یاحتي س��رعین  : 
گامیش)گاومیش( گلي ، ساري سو ، قهوه سویي ، آب 
چشم ، قره سو )اعصاب سویي ( ، ژنرال سویي ، پهنلو  
و شفا سویي مي باشد . مجموع  آب�گرمهاي مشگین 
شهر : که ش��امل ) قوت�ور سویي ،ش�ابیل  قینارجا 
)قینرجه( ، ایالندو ، موئیل ، ملک سویي، آق سو ( مي 
باشد . آبگرم سردابه یا ساري داوا: که خاصیت درماني 
براي بیماران یرقان و بیماري زردي دارد و در نزدیکي 
شهرستان اردبیل مي باشد . آبگرم برجلو و قینرجه در 

نیر. آب معدني بیله درق. آبگرم خلخال 
دریاچه هاي استان اردبیل :

1� دریاچه ي شورابیل 2�  دریاچة نئور 3� دریاچه ي  
شور گل 4� دریاچه ي  نوشهر5 � دریاچه ي  آلوچه6 
� دریاچه ي  کمي آب��اد 7� دریاچه ي  مال احمد8 � 

مرداب قره سو که زیستگاه پرندگان آبي است .
 کوههاي استان اردبیل

1� رشته کوههاي سبالن
2�  ارتفاع��ات باغ��رو )تال��ش (3 �  صل��وات داغ4� 

خروسلو
رودهاي مهم استان :

1� آراز  ) ارس(2� قره س��و3� دره رود 4� خیاوچاي 
5� نمین چاي

سوغات استان اردبیل:
عصاره شهدآمیز گلهاي رنگارنگ و عطرآگین طبیعت 
سرسبز سبالن مش��هورترین رینس�وغات  منطقه  
مي باشد . ح�لواي سی�اه اس�تان بصورت م�عجوني 
 از جوان���ه گن��دم و کره ي طبیعي نش��اط بخش و

 مقوي مي باشد .
صنايع دستي : � 

گلیم ، جاجیم ، شال ، مسند ، سفالگري ، صنایع چوب 
مانند معرق ، منبت و خراطي ، مصنوعات چرمي و 
قالیبافي )قالیچه ي قوباي اردبیل بسیار معروف است ( 
قالب بافي ، مفرش ، خورچین ، ورني )ورني و زیرانداز 
حاوي رنگها و طرحهایي برگرفته از طبیعت زیباي 
آذربایجان ، بیشتر توسط عشایر شاهسون دشت مغان 

بافته مي شود (
 از میان صنایع دس��تي استان مسند نمین شهرت 
جهاني دارد و از اقالم مهم صادرات اس��تان به سایر 

نقاط کشور و کشورهاي خارجي است .
غذاهاي محلي : � 

 آش دوغ ، پی�چاق قیمه ،  کوفته ، لونگي ، خش�یل ، 
ُهّرا ، قوی�ماق ،   ت�ورشي قورمه ،  س�اج ایچي سبزي 
قورمه ، سوغان سو ، اوماج آشي ، یارما آشي ، بوزباش ، 
قاتیق خوروشي ، تاس کابابي ، چیغیرتما ، ساري حالوا 
، تر حالوا، زنجبیل حالواسي ، قیساوا ، قیقاناق و 000

 رجال و مشاهیر استان اردبیل  .
 استاد سلیمی

موسیقیدان بزرگ آذربایجان ایران
   مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

 شیخ صفی الدین اردبیلی 
سامی اردبیلی 

سام میرزا فرزند شاه اسماعیل اول    .
   .مرجعیت مقدس اردبیلی 993)هجری قمری(

گردآوری و ويرايش: محمد حسين مبرهن 

استان  اردبیل در يک نگاه            
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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   
حجت اله قنبری              

    )  بازرگانی  (

شادروان مرحوم   
مسعود شهری              

    )  عملیات  (

شادروان مرحوم   
علی ذاكری              

    )  روابط عمومی  (

شادروان مرحومه   
ناهيد داوری              

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
داود بختياريان              

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
محمدرضا فرشيديان              

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
حميد خامنه              

    )  عملیات  (

شادروان مرحوم   
محمدهادی باقرپور              

    )  شیراز  (

شادروان مرحوم   
غالمحسين آشوری              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
اسداله صادقی              

    )  اصفهان  (

شادروان مرحوم   
محمود عليزاده              

    )  تدارکات  (

شادروان مرحوم   
قنبر خرم              

    )  شیراز  (

شادروان مرحوم   
احمد طيری              

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
خسرو شهروی              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
منصور قاسمی              

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
مظاهر حيدرپوركليه سر              

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
احمد خسروی              

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
امير خرمی              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
بهمن صفاميرزايی              

    )  بازرگانی  (

شادروان مرحوم   
سيد حسين رهينی مجذوب     
) مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
ميرزا محمود حاج حسينی              

    ) کترینگ (

شادروان مرحوم   
مصطفی فراشبند

    )  خدمات پرواز  (

شادروان مرحوم   
خداخواست برفی

    )  شیراز  (

شادروان مرحوم   
حسين شبانی نژاد چاوچی

    )  یزد  (

شادروان مرحوم   
ربعلی اسكندری

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
حسن براتی دشت بياض              

    )  مشهد  (

شادروان مرحوم   
حسين طيب              

    )  حراست  (

شادروان مرحوم   
فرج اله مرادی              

    )  اصفهان  (

شادروان مرحومه  
مريم پورقلندر              

    )  کترینگ  (

شادروان مرحوم   
محمد واعظی نژاد              

    )  امور کارکنان  (
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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.

 ناصر حیدری                                       فوت فرزند
محمد نامدار                                     فوت فرزند               
حسین سقراط                                     فوت فرزند                 
علی بخش کشاورزی                           فوت فرزند             
محمد غفاریان عیدگاهی مقدم        فوت فرزند          
سعید محمدی جوزانی                         فوت پدر                 
 سعید محمدی جوزانی                            فوت پدر             
حسین سردشتی لهی                         فوت پدر                                  
 سعید نصیری                                     فوت پدر                                      

محمدقاسم امینی                   فوت پدر و خواهر
رحمت اله باقری                                   فوت مادر                                        
 اسداله عرب پور                                 فوت مادر                                                              
عزت اله مزلقانی                                 فوت مادر                                                      
محمدجواد حسن زاده                        فوت مادر                                        
درود شرطان                                         فوت مادر    
مهین شهسواری                                فوت مادر
 نادر ودادیان                                        فوت مادر
صمد امیری نژاد                              فوت مادر

سیدهاشم ابراهیمی                             فوت مادر
مجید عادلی                                        فوت خواهر
جوادعاشوری                                        فوت برادر
احمد اصغر عسگری                           فوت برادر
ناصر صوری                                          فوت برادر
سیدجعفر بهشتی                               فوت مادر
لطف اله اختری                                          فوت مادر
فاطمه فریانی                                          فوت برادر
حسین سیاسی                            فوت مادر

کمتر دیده شده که افراد با باال رفتن سن و 
سالشان قادر به حفظ وزن دوران جوانی و 
نوجوانی خود باشند و وزن شان را در میزان 

معینی ثابت نگه دارند.
به گزارش پایگاه اینترنتی »سینس« گروهی 
از پژوهشگران آمریکایی و اروپایی در یک 
رشته مطالعات و بررسی های مشترک به 
این نتیجه رس��یده اند که چاقی و افزایش 
وزن بسیاری از افراد با باال رفتن سن به یک 
عامل معین ارتباط ندارد و ناشی از عوامل 
گوناگ��ون، از جمل��ه روش زندگی و عدم 
تحرک ، عوامل ژنتیک، عوامل اجتماعی ، 
تغییرات هورمونی، رژیم غذایی نامناسب و 

مصرف داروهای مختلف است.
بیش��تر اف��راد پ��س از پای��ان تحصیالت 
دانشگاهی و آغاز فعالیت شغلی، اغلب تحرک 
کافی ندارند و بیشتر، اوقات خودرا به صورت 
نشس��ته می گذرانند . بنابراین با کاهش 
فعالیت های جس��می کالری بیشتری به 
صورت چربی ذخیره می شود. در نتیجه این 
رخداد، توده عضالنی بدن کاهش می یابد. 
پس از 30 سالگی در هر دهه از زندگی بین 
سه تا پنج درصد از توده عضالنی بدن کاسته 
می شود.روش زندگی امروز که با استرس یا 
فشار روحی همراه است، توانایی بدن را در 
هضم و جذب مواد غذایی کاهش می دهد 
و پرخوری یا تغذیه نامناسب گریبانگیر اغلب 

افراد می شود.

با افزایش س��ن میزان مس��وولیت فرد در 
اجتماع افزایش می یابد و در پی آن میزان 
استرس وی نیز بیشتر می شود، این افزایش 
استرس می تواند آثار مخربی بر تندرستی 
فرد داش��ته باشد، از جمله می تواند باعث 
چاق��ی ، اختالل در یادگی��ری و یادآوری ، 
ضعف سیستم دفاعی بدن، فشار خون باال، 

کلسترول و بیماری های قلبی شود.
افزایش سن همچنین با تغییرات هورمونی 
شدیدی همراه است چنان که میزان ترشح 
بسیاری از هورمونها از جمله هورمون رشد، 
استروژن ، پروژسترون و دو هورمون تیروئید 

کاهش می یابد.
نتایج مطالعات پژوهشگران نش��ان داده ، 
این کاهش طبیعی هورمون ها از سن 30 

س��الگی آغاز می شود و تا سن 65 سالگی 
به میزانی کم تر از حداقل میزان طبیعی در 

افراد جوان و سالم می رسد.
بسیاری از عوارض دوران سالمندی و پیری، 
از جمل��ه کاهش توده عضالن��ی ، افزایش 
چربی شکم ، اختالل خواب و افسردگی در 

واقع حاصل کاهش هورمون رشد است.
برای رویارویی با افزایش وزن در اثر کهولت 
و سالمندی باید میزان فعالیت روزانه خودرا 
افزایش داد، از یک رژیم غذایی سالم با میزان 
کالری مناسب و مواد معدنی استفاده و به 
میزان کافی استراحت کرد.با وجود این که 
حفظ سالمتی در سنین پیری دشوارتر است 
، با استفاده از ابزارهای مناسب و تالش کافی 

می توان به این هدف مهم دست یافت. 

پیری از 30 سالگی آغاز می شود
ند.
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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.

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

bazrescanoon@gmail.com

قابل توجه اعضای محترم کانون بازنشستگان »هما«
   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

تغییر نشانی
ازکلیه اعض��اء محترم کانون بازنشس��تگان درخواس��ت 
مي ش��ود تغییرات مربوط به نش��اني محل سکونت و کد 
پستی و ش��ماره 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، 
ب��ا قیمت 4500 تومان برای 8 قطعه عکس4×3  به دفتر 

کانون مراجعه نمایند.

کارت منزلت
 از آن دس��ته از همکاران بازنشس��ته باالی 65 س��ال س��ن

 )ساکن تهران( که تاکنون کارت منزلت دریافت ننموده اند 
  www.ezpay.irتقاضامی شود جهت دریافت آن به سایت

مراجعه نمایند.

اطالعیه
همکاران بازنشس��ته که بدلیل مفقود شدن و یا مخدوش 
بودن کارت شناس��ایی »هما« درخواس��ت صدور مجدد 
کارت شناس��ایی خ��ود را دارند ، بع��د از اخذ معرفی نامه 
از واحد امور بازنشس��تگی به ساختمان شماره 2 حراست   

»هما« مراجعه نمایند.

اطالعیه
جهت برقراری و یا استمرار حق اوالد و بیمه درمانی، ارائه 
گواهی اش��تغال به تحصیل هر ترم فرزندان پسر دانشجو 
دارای س��ن 20 الی 25 س��ال به دفتر امور اجرایی واحد 

بازنشستگی  الزامی است.

تعویض کارت شناسایی
ب��ه اطالع هم��کاران محترم بازنشس��ته مي رس��اند ، به 
منظ��ور تعوی��ض کارت شناس��ائي »هم��ا« الزم اس��ت 
 هم��کاران با پوش��ش پیراهن س��فید در س��اعات اداري
 ) 9 ال��ي 14( ب��ه واحد صدور کارت شناس��ائي واقع در 
ساختمان ش��ماره 2 حراس��ت ) ادارات مرکزي »هما«( 

مراجعه نمایند.

اخبار ضروري
ازخانواده ه��اي محترم همکاران بازنشس��ته درخواس��ت 
مي ش��ود کان��ون را درجری��ان اخب��ار ض��روري خانواده 
ایش��ان،   1 درج��ه  اق��وام  و  هم��کار  ف��وت   ازجمل��ه 
قرار دهند ت��ا اقدامات الزم از طرف کانون بازنشس��تگي 
بعم��ل آی��د. ضمن��ا تقاض��ا مي ش��ود عک��س متوف��ي 
 )بازنشس��ته( را جه��ت چاپ در خبرنامه ب��ه دفتر کانون

 ارسال نمایند.

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(
بازنشستگان محترم جهت استفاده 
از تسهیالت و امکانات اقامتي  هتل 
ميثاق در مش��هد مقدس واقع در 
وکیل آباد، جهت ثبت ن��ام 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-  هزینه اقام��ت هتل به همراه 
صبحانه و ترانس��فر ورود و خروج 
از ف��رودگاه ب��ه هتل و ترانس��فر 
 هتل ب��ه حرم مطه��ر و بالعکس

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

 مبلغ 700/000 ریال
2-2( هزین��ه اقام��ت در ات��اق 2 
 تخته تا 4 تخته لوکس هر ش��ب

 مبلغ 800/000 ریال
3-2( س��اعت ترانس��فر روزانه از 
 هت��ل به حرم 10 صبح برگش��ت
 13 بعدازظه��ر و س��اعت 17 و 

برگشت 20 شب
4-2( اس��تفاده از امکانات 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 قبل 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 
 هر ش��ب مبل��غ 500/000 ریال

 می 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 97/4/1 می باشد.

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

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

 حاصل نمایند.
شرایط:

1� قرارداد ارائه تسهیالت و امکانات اقامتی تا تاریخ 
96/9/15 می باشد.

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

3� هزین��ه اقامت در هتل به هم��راه صبحانه بوفه 
 و ترانس��فر از ف��رودگاه ب��ه هتل 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 ماه بعد( به ص��ورت حضوری یا تلفنی 
ثب��ت ن��ام می گ��ردد و چنانچه متقاض��ی بیش از 
 ظرفی��ت هت��ل باش��د در روز چهارم قرعه کش��ی

 انجام می پذیرد.
* هزینه اقامت یک نفر اضافی )مازاد بر 5 نفر( به ازای 
هر ش��ب مبلغ 300.000 ریال می باشد که توسط 
متقاضي به صورت نقدی به هتل پرداخت می گردد.

پذیرش بیمه درمانی

  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«
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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.

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

bazrescanoon@gmail.com

قابل توجه اعضای محترم کانون بازنشستگان »هما«
   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

تغییر نشانی
ازکلیه اعض��اء محترم کانون بازنشس��تگان درخواس��ت 
مي ش��ود تغییرات مربوط به نش��اني محل سکونت و کد 
پستی و ش��ماره 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، 
ب��ا قیمت 4500 تومان برای 8 قطعه عکس4×3  به دفتر 

کانون مراجعه نمایند.

کارت منزلت
 از آن دس��ته از همکاران بازنشس��ته باالی 65 س��ال س��ن
 )ساکن تهران( که تاکنون کارت منزلت دریافت ننموده اند 
  www.ezpay.irتقاضامی شود جهت دریافت آن به سایت

مراجعه نمایند.

اطالعیه
همکاران بازنشس��ته که بدلیل مفقود شدن و یا مخدوش 
بودن کارت شناس��ایی »هما« درخواس��ت صدور مجدد 
کارت شناس��ایی خ��ود را دارند ، بع��د از اخذ معرفی نامه 
از واحد امور بازنشس��تگی به ساختمان شماره 2 حراست   

»هما« مراجعه نمایند.

اطالعیه
جهت برقراری و یا استمرار حق اوالد و بیمه درمانی، ارائه 
گواهی اش��تغال به تحصیل هر ترم فرزندان پسر دانشجو 
دارای س��ن 20 الی 25 س��ال به دفتر امور اجرایی واحد 

بازنشستگی  الزامی است.

تعویض کارت شناسایی
ب��ه اطالع هم��کاران محترم بازنشس��ته مي رس��اند ، به 
منظ��ور تعوی��ض کارت شناس��ائي »هم��ا« الزم اس��ت 
 هم��کاران با پوش��ش پیراهن س��فید در س��اعات اداري
 ) 9 ال��ي 14( ب��ه واحد صدور کارت شناس��ائي واقع در 
ساختمان ش��ماره 2 حراس��ت ) ادارات مرکزي »هما«( 

مراجعه نمایند.

اخبار ضروري
ازخانواده ه��اي محترم همکاران بازنشس��ته درخواس��ت 
مي ش��ود کان��ون را درجری��ان اخب��ار ض��روري خانواده 
ایش��ان،   1 درج��ه  اق��وام  و  هم��کار  ف��وت   ازجمل��ه 
قرار دهند ت��ا اقدامات الزم از طرف کانون بازنشس��تگي 
بعم��ل آی��د. ضمن��ا تقاض��ا مي ش��ود عک��س متوف��ي 
 )بازنشس��ته( را جه��ت چاپ در خبرنامه ب��ه دفتر کانون

 ارسال نمایند.

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(
بازنشستگان محترم جهت استفاده 
از تسهیالت و امکانات اقامتي  هتل 
ميثاق در مش��هد مقدس واقع در 
وکیل آباد، جهت ثبت ن��ام 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-  هزینه اقام��ت هتل به همراه 
صبحانه و ترانس��فر ورود و خروج 
از ف��رودگاه ب��ه هتل و ترانس��فر 
 هتل ب��ه حرم مطه��ر و بالعکس

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

 مبلغ 700/000 ریال
2-2( هزین��ه اقام��ت در ات��اق 2 
 تخته تا 4 تخته لوکس هر ش��ب

 مبلغ 800/000 ریال
3-2( س��اعت ترانس��فر روزانه از 
 هت��ل به حرم 10 صبح برگش��ت

 13 بعدازظه��ر و س��اعت 17 و 
برگشت 20 شب

4-2( اس��تفاده از امکانات 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 قبل 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 
 هر ش��ب مبل��غ 500/000 ریال

 می 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 97/4/1 می باشد.

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

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

 حاصل نمایند.
شرایط:

1� قرارداد ارائه تسهیالت و امکانات اقامتی تا تاریخ 
96/9/15 می باشد.

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

3� هزین��ه اقامت در هتل به هم��راه صبحانه بوفه 
 و ترانس��فر از ف��رودگاه ب��ه هتل 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 ماه بعد( به ص��ورت حضوری یا تلفنی 
ثب��ت ن��ام می گ��ردد و چنانچه متقاض��ی بیش از 
 ظرفی��ت هت��ل باش��د در روز چهارم قرعه کش��ی

 انجام می پذیرد.
* هزینه اقامت یک نفر اضافی )مازاد بر 5 نفر( به ازای 
هر ش��ب مبلغ 300.000 ریال می باشد که توسط 
متقاضي به صورت نقدی به هتل پرداخت می گردد.

پذیرش بیمه درمانی

  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«
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 کمک هزینه ازدواجای
مدارک مورد نیاز:

1-اصل شناس��نامه ) بازنشسته ، عروس 
،دام��اد( بانضم��ام کپی از تم��ام صفحات 

شناسنامه هر 3 نفر
2-اصل عقدنامه ) بانضمام یکسری کپی از 

صفحات 1 تا 5(.
3-اصل و تصوی��ر دفترچه بیمه درمانی و 

ابطال آن توسط واحد بیمه درمانی.

4-فیش حقوقی و یا شماره حساب بانک 
تجارت

» لطفا از مدارک کپی تهیه فرمایید«
جهت اطالعات بیشتر به امور بازنشستگی 

آقای احمدی 44636004 تماس بگیرید.

بیمه عمر بازنشستگان باالی 70سال
ب��ا توجه به اع��الم بیمه ایران در خصوص ن��رخ حق بیمه عمر 
بازنشس��تگان باالی 70س��ال بمبلغ ماهیانه623.117 ریال از 
1395/04/01 مقتضی اس��ت در صورت ع��دم تمایل به ادامه 
 بیم��ه عمر در اس��رع وقت با ام��ور اجرائی واحد بازنشس��تگی

 تماس حاصل فرمایند.
معاونت امور بازنشستگی

قابل توجه بازنشستگان محترم
فروش اقساطی لوازم سوپری ) برنج، روغن،چای، حبوبات، مواد 
ش��وینده،پروتئینی و غیره( تا مبلغ 800 هزار تومان بدون بهره، 

بدون پیش پرداخت و با تخفیف منظور شده.
بازپرداخت در چهار قسط یک ماهه       

مدارک : چک، کارت ملی و شناسایی و فرم تعهدنامه
تعاونی مصرف كاركنان »هما«

اطالعیه
ب��ه اطالع می رس��اند ، آن دس��ته از همکاران بازنشس��ته که 
ت��ا کنون برای تعوی��ض دفترچه تعاونی مص��رف خود مراجعه 
نک��رده اند، با در دس��ت داش��تن ی��ک قطعه عک��س، تصویر 
 کارت مل��ی و دفترچ��ه قدی��م و برگه های س��هام ب��ه تعاونی

 مراجعه نمایند.
تعاونی مصرف كاركنان »هما«    

بیمه تکمیلی
با توجه به اختی��اری بودن عضویت در بیمه تکمیلی، همکاران 
بازنشسته که قصد عدم استفاده از بیمه تکمیلی را داشته باشند 
می توانند درخواس��ت کتبی خودرا در اس��فند ماه هر سال به 

معاونت امور بازنشستگی ارائه نمایند.
امور بازنشستگی

دندان پزشکی
نسخ دندانپزشکی هر سال صرفا تا پایان اردیبهشت سال بعد قابل 

پرداخت می باشد.
بيمه درمانی كاركنان »هما«

کارت شناسایی
برابر اعالم دایره صدور کارت شناسایی)قسمت حراست ( همکاران 
بازنشسته که کارت شناسایی »هما« خود را که از سال 1390 به 
بعد دریافت کرده اند کماکان معتبر بوده و نیاز به مراجعه جهت 

تعویض کارت ندارند.
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مراکز بهداشتی درمانی شهر سالم )شهرداری تهران(
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لیست بیمارستان های طرف قرارداد بیمه درمانی هما )تهران و کرج(
تلفن نشاني بيمارستان

88303163-4 خيابان شهيد سپهبد قرني-چهارراه سپند آپادانا

77601001-6 خيابان سميه-بين خيابان شريعتي و بهار آراد

88967181-5 بلوار كشاورز-تقاطع وصال شيرازي آريا

66001127-9 خيابان آزادي-خيابان ميمنت آزادي

88732210-1
خيابان شهيد بهشتي-خيابان احمد قصير-مقابل دانشكده 

عالمه طباطبايي
آسيا

0263-
2233777 كرج-خيابان شهيد بهشتي

امام خميني )ره( كرج

77608062-9 خيابان دكتر شريعتي-سه راه طالقاني-خيابان كارگر ايرانشهر

56369282 اسالمشهر-ميدان نماز-پشت پمپ بنزين امام زمان اسالمشهر

88620824 خيابان ونك-خيابان مالصدرا بقيه اهلل اعظم

88575901-10 شهرك غرب-خيابان ايران زمين شمالي بهمن

88960051-9 بلوار كشاورز-شماره 83 پارس

22363312
سعادت آباد-ميدان كاج-سرو شرقي-نرسيده به ميدان 

فرهنگ
پارسيان

47241000
انتهاي همت غرب-روبروي درياچه خليج فارس-خروجي 

كيوان
تريتا

88714891-4 ابتداي خيابان استاد مطهري-خيابان توس توس

0263-2119000 كرج-ميدان استقالل-بلوار شريعتي-ميدان مهران تخت جمشيد)كرج(

77884690-4 تهرانپارس-نبش فلكه سوم تهرانپارس

88820090-9 خيابان شهيد مطهري-خيابان جم جم

66436340 خيابان جمالزاده شمالي-كوچه نيلوفر چشم پزشكي رازي )1(

81035000 گاندی جنوبی – كوچه پاليز بانی – پالك 24 چشم پزشكی رازی )2(

88884425 خيابان وليعصر-باالتر از ميدان ونك-خيابان شهيد والي نژاد
 چشم پزشكي كلينيك مركزي

شهر

23555
شريعتي-سه راه ضرابخانه-جنب اتوبان همت-خيابان شهيد 

گل نبي
چشم پزشكي نگاه

82400
خيابان وليعصر-باالتر از خيابان ظفر-ابتداي خيابان اسفنديار-

شماره 96
چشم پزشكي نور

77336006-8 تهرانپارس-خيابان جشنواره چشم پزشكي هالل ايران

0263-35800 كرج-جهانشهر-ميدان هالل احمر-كوچه فريما-شماره 4 چشم پزشكي نور البرز)كرج(

88797177-9 خيابان وليعصر-نبش توانير دي

22869648 بزرگراه رسالت-پل سيد خندان رسالت

88092875
شهرك غرب-خيابان ايران زمين-روبروي مركز خريد 

گلستان-شماره 27
روانپزشكي آزادي

88885442 خيابان وليعصر-باالتر از پارك ساعي روانپزشكي مهرگان

88957170 خيابان دكتر فاطمي-ميدان دكتر فاطمي شهرام)سجاد سابق(

88965170 بلوار كشاورز ساسان

0263-
2701941-6 كرج-ميدان هفت تير

قائم)عج( كرج

22290204-9 ميدان تجريش-خيابان شهيد باهنر)ميدان جماران( قلب جماران

88797611-6 ميدان آرژانتين-خيابان الوند-شماره 23 كسري

66464425 خيابان طالقاني-شماره32 كودكان تهران

88428232-4 خيابان استاد مطهري-خيابان شهيد يوسفيان-شماره 42 كلينيك چشم پزشكي نور

66465355 خيابان صباي جنوبي مدائن

88982000 خيابان زرتشت غربي مهر

66956763-7 خيابان پاستور-جنب نهاد رياست جمهوري
 مركز پزشكي جراحي شهيد

شوريده

0263-2516491 M.R.I كرج-خيابان عظيميه-ميدان مهران-جنب مركز
 مركز پزشكي جراحي مهر

كرج

65577001-5 شهريار-ضلع غربي تقاطع غير هم سطح سپاه نور شهريار

66938081-9 بلوار كشاورز-خيابان دكتر قريب امام خميني )ره( تهران

66935061-9 بلئار كشاورز-خيابان باقرخان انستيتو كانسر

55419151-5 خيابان كارگر جنوبي-خيابان عنوس روزبه )روانپزشكي(

66938081-9 بلوار كشاورز-خيابان باقرخان  وليعصر )عج( 

84901 خيابان كارگر شمالي-جالل آل احمد شريعتي

66922115-7 بلوار كشاورز-خيابان دكتر قريب مركز طبي كودكان

88029600-9 خيابان كارگر شمالي-نرسيده به جالل آل احمد مركز قلب تهران

صی
صو
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دول
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تلفن نشانی نام مراكز

تصویربرداری

88301632 خيابان مطهري-خيابان فجر-كوچه حجت
تصويربرداري دكتر محمد 

اطهري

88317252-7 خيابان استاد مطهري-نبش سنائي تصويربرداري كوروش

77508771 خيابان سپاه-بين پل چوبي و ميدان سپاه تصويربرداري نماطب

22747542-6 خيابان شريعتي-نرسيده به ميدان قدس-كوچه ماهروزاده تصويربرداري سينا اطهر

88280501 گيشا-بعد از خيابان هشتم-پالك 67 راديولوژی كيهان

88686584 سعادت آباد-خيابان بيست و پنجم )شهيد قره تپه اي( تصوير برداري پرديس نور

61192419 بلوار كشاورز-خيابان دكتر قريب تصويربرداري امام خميني

88004135-6 خيابان كارگر شمالي-باالتر از پمپ بنزين-كوچه شهيد خسروي
تصويربرداري مركز رماتيسم 

ايران

0263-2500668 كرج-خيابان عظيميه-نرسيده به ميدان مهران-شماره 44 تصويربرداري مركزي )كرج(

66438730 بلوار كشاورز-خيابان دكتر قريب-مركز طبي كودكان مركز سي تي اسكن صبا

88968300 بلوار كشاورز-پشت بيمارستان پارس
مركز ام.آر.آي و سي تي 

اسكن بابك

22040443 خيابان آفريقا-نرسيده به تقاطع مدرس-كوچه گلگونه مركز ام.آر.آي وليعصر )عج(

88756322-25
خيابان سهروردي-بين خرمشهر و شهيد قندي-كوچه كنگاور-

كوچه يكم-شماره 2
درمانگاه تخصصي اعصاب 

سهروردي

22640928 خيابان دكتر شريعتي-پايين تر از دولت-كوچه سجاد
پزشكي هسته اي پرتو-اسكن 

تاليوم

0263-2255061
كرج-خيابان بهشتي-مابين شهدا و چهارراه طالقاني-روبروي بانك 

پاسارگاد پزشكي هسته اي بهبد )كرج(

22222226 خيابان ميرداماد-نبش شمس تبريزي شمالي-شماره 189-واحد5  پزشكي هسته اي مهر

88007587
ميدان انقالب-خيابان اميرآباد شمالی-باالتر از چهارراه فاطمی-

جنب بانك مسكن-طبقه اول پزشكی هسته ای آلفا

44691200 اكباتان-خيابان شهيد بهشتي-خيابان فيات-نبش بن بست اول آزمايشگاه آفتاب

آزمایشگاه

88961748 خيابان كارگر شمالي-نرسيده به پمپ بنزين-شماره 249    آزمايشگاه بهار

88960506 بلوار كشاورز-شماره 38 )بيمارستان پارس( آزمايشگاه بيمارستان پارس

88809155 خيابان حافظ شمالي-باالتر از كالج-كوچه جمشيد آزمايشگاه داورپناه

88601501-30
بزرگراه شيخ فضل اله نوري-تقاطع بزرگراه همت-جنب برج 

ميالد آزمايشگاه سازمان انتقال خون

22139016 سعادت آباد-ميدان كاج-خيابان نهم-شماره 2 آزمايشگاه آرامش

88901169 خيابان فلسطين شمالي-شماره 233 آزمايشگاه كاخ

26122613 خيابان پاسداران-ابتداي لواساني )فرمانيه( شماره 241 آزمايشگاه فردا

22666558-9 خيابان وليعصر-باالتر از چهارراه پارك وي-كوچه قرني-شماره 17
آزمايشگاه مركزي 

پاتوبيولوژي

66422340 بلوار كشاورز-بين جمالزاده و كارگر آزمايشگاه نور

0263-2234494 كرج-خيابان قزوين-جنب پلي كلينيك بهشتي
آزمايشگاه پاتوبيولوژي 

مركزي )كرج(

88985888 بلوار كشاورز-خيابان دهكده-خيابان رساك-شماره 40 راديوتراپي بيمارستان پارس راديو تراپی

44007601-3 بلوار آيت اله كاشاني-بلوار اباذر مركز راديوتراپي پيامبران

88803871-4 تقاطع خيابان طالقاني و سپهبد قرني داروخانه هالل احمر )1( دارو خانه

77336006-9 تهرانپارس-خيابان جشنواره داروخانه هالل احمر )2(

44653498 شهرك اكباتان-بلوار اصلي-ساختمان نگين داروخانه دكتر فالح زاده

88849011-5 خيابان كريم خان زند-نبش خيابان خردمند شمالي داروخانه سيزده آبان

مراجعه با 
معرفينامه بيمارستان هاي:توس-مهر-كسري-آزادي آندوسكوپي و كولونوسكوپي

اقدامات 
تشخيصی

مراجعه با دفترچه مركز قلب تهران اكو و تست ورزش

مراجعه با 
معرفينامه مركز قلب تهران اسكن قلب

مراجعه با دفترچه
پزشكي هسته اي مهر-پزشكي هسته اي پرتو-پزشكي هسته اي 

آلفا

مراجعه با 
معرفينامه مركز قلب تهران-بيمارستان پارس-شهيد شوريده سي تي آنژيو

مراجعه با 
معرفينامه بيمارستان آزادي فيزيوتراپي

فيزيو تراپی

پاسارگاد)كرج(:بلوار طالقانی جنوبی-الله 5)02632746800(                               مراجعه با دفترچه

مراجعه با دفترچه
مركز فيزيوتراپي پاس:فلكه دوم صادقيه-بلوار فردوس شرق-

بين خيابان رامين و وفا آذر

روبروی باشگاه ورزشی خادم-پالك 281  )44952133  (                                       

مراجعه با دفترچه
فيزيوتراپي پارسه:خيابان پاسداران-بوستان 9-شماره 133-

ساختمان مهر

طبقه 5-واحد 18             )22793241(                                                       

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه درمانی هما )تهران و کرج(

از همکاران بازنشسته تقاضا می شود قبل از مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان ها، تلفنی از استمرار قرارداد با هما مطلع شويد.
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* فلسفه ريختن آب پشت سر مسافر ...
 یکی سردار پرافتخار ایران یعنی . هرمزان که یکی از فرمانداران 
جنگ قادسّیه بود. بعد از نبردی در شهر شوشتر با وضعی ناامید 
کننده روبرو ش��د، نخس��ت در قلعه ای پناه گرفت و به ابوموسی 
اشعری، فرمانده اعراب آگاهی داد که هر گاه او را امان دهد، خود را 

تسلیم وی خواهد کرد...
ابوموسی اشعری نیز موافقت کرد از کشتن او بگذرد و ویرا به مدینه 

نزد عمربن الخطاب بفرستد ...
پس از اینکه اعراب هرمزان را وارد مدینه کردند.

وی را به مسجدی که عمر در آن خفته بود، بردند تا عمر تکلیف 
هرمزان را تعیین سازد. 

سپس عمر از خواب برخاست. عمر نخست کمی با هرمزان گفتگو 
کرد و سپس فرمان داد، او را بکشند....

هرمزان درخواس��ت کرد، پیش از کش��ته ش��دن به او کمی آب 
آشامیدنی بدهند. عمر با درخواست هرمزان موافقت کرد و هنگامی 
که ظرف آب را به دست هرمزان دادند، او در آشامیدن آب درنگ 
کرد. عمر س��بب این کار را پرسش نمود. هرمزان پاسخ داد، بیم 
دارد، در هنگام نوشیدن آب، او را بکشند. عمر قول داد تاآن آب را 
ننوشد، کشته نخواهد شد. پس از اینکه هرمزان از عمر این قول را 
گرفت، کیاست به خرج دادو در اقدامی زیرکانه و هوشمندانه آب در 
دستش را با کاسه آن بر زمین انداخت وآن آب روی زمین ریخت. 

عمرهم که دید مغلوب هوش و فراست
هرمزان..

شده به ناچار به قول خود وفا کرد و از کشتن او درگذشت. 
این باعث بوجود آمدن فلسفه ای شد که با ریختن آب بر زمین، یعنی 

زندگی دوباره به شخصی داده می شود تا مسافر برود و سالم برگردد..

* پیشینه ضرب المثل همین آش هست و همین کاسه
در زمان »نادرشاه« یکی از استانداران او به مردم خیلی ظلم میکرد 

و مالیات های فراوان از آن ها می گرفت.
مردم به تنگ آمده و شکایت او را نزد نادر بردند. نادر پیغامی برای 
استاندار فرستاد ولی او همچنان به ظلم خود ادامه می داد. وقتی 
خبر به نادر رسید، چون دوست نداشت کسی از فرمانش سرپیچی 

کند، همه ی استانداران را به مرکز خواند.
دستور داد استاندار ظالم را قطعه قطعه کنند و از او آشی تهیه کنند. 

بعد آش را در کاسه ریختند و به هر استاندار یک کاسه دادند و نادر 
به آنها گفت: »هر کس به مردم ظلم و تعدی کند، همین آش است 

و همین کاسه«

* ريشه زبان فارسي از کجاست
فارسی یا پارسی یکی از زبان های هندواروپایی در شاخه زبان های 
ایرانی جنوب غربی اس��ت که در کش��ورهای ایران، افغانس��تان، 
تاجیکستان و ازبکستان به آن سخن می گویند. فارسی زبان رسمی 
کشورهای ایران و تاجیکستان و یکی از دو زبان رسمی افغانستان 
)در کنار پشتو( است. زبان رسمی کشور هندوستان نیز تا پیش از 

ورود استعمار انگلیس، فارسی بود.
زبان فارسی را پارسی نیز می گویند. زبان فارسی در افغانستان به 

طور رسمی دری و در تاجیکستان تاجیکی خوانده شده است.
در سال 1872 در نشست ادیبان و زبان شناسان اروپایی در برلین، 
زبان های یونانی، فارسی، التین و سانسکریت به عنوان زبان های 
کالسیک جهان برگزیده شدند. بر پایه تعریف، زبانی کالسیک به 
شمار می آید که یکم، باستانی باشد، دوم، ادبیات غنی داشته باشد و 

سوم در آخرین هزاره عمر خود تغییرات اندکی کرده باشد.
فارس��ی از نظر شمار و تنوع ضرب المثل ها در میان سه زبان اول 
جهان است. با ورود واژگان از زبان عربی )و زبان های دیگری مانند 
یونانی، آرامی، ترکی و غیره( به زبان فارسی، این زبان از نظر تعداد 
واژه ها یکی از غنی ترین زبان ها شده است. در کمتر زبانی فرهنگ 
لغاتی چون دهخدا )در 18 جلد( و یا فرهنگ معین )در 6 جلد( 

دیده می شود.
زبان فارس��ی از زبان قدیمی تر فارسی میانه )یا پهلوی( و آن نیز 
خود از فارس��ی باستان نشأت گرفته است. این دو زبان قدیمی تر 
برخاسته از ناحیه تاریخی پارس در حدود استان امروزی فارس در 
جنوب ایران هستند. فارسی میانه به عنوان گویش رسمی در زمان 
ساسانیان در دیگر سرزمین های ایرانی گسترش زیادی یافت به 
طوری که در خراسان بزرگ جایگزین زبان های پارتی و بلخی شد و 
بخش های بزرگی از خوارزمی زبانان و سغدی زبانان نیز فارسی زبان 
ش��دند. گویشی از فارسی میانه که بعدها فارسی دری نام گرفت 
پس از اسالم به عنوان گویش استاندارد نوشتاری در خراسان شکل 
گرفت و این بار با گسترش به سوی غرب به ناحیه پارس و دیگر 

نقاط ایران بازگشت.

 آيا می دانید؟
* خوردن اسفناج موجب تقويت 

عضالت ميشود.
* ش�كالت خالص از لخته شدن 

خون در بدن جلوگيری ميكند.

* ماليدن روغ�ن بادام تلخ روی 
صورت لكه ها و چين و چروك را 

از بين ميبرد
* آويشن ضد غلظت خون است
* بالنگ تقويت كننده معده است

* بابونه ب�رای درمان كبد چرب 
بسيار مفيد است.

* خنده موجب تقويت سيس�تم 
ايمنی بدن می شود

* بيش�تر س�ر دردهای معمولی 
ناشی از كم نوشيدن آب است

* دردن�اك ش�دن م�چ پ�ا می 
توان�د نش�ان دهنده مش�كالت 

كلسترولی باشد

تنیها
دانس
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جذاب-  ورزش��ی-  1-قاض��ی 
تم��ام- دلیج��ان 2-ایتالیای س��ابق- طرب و 
ش��ادی- س��تون -گردن نه��ادن 3-درخت 

محاس��ب- گنجش��ک-رنگ-  زب��ان 
ناق��ال نیکویی-پیم��ان  ب��ه   تظاه��ر 

 4 -پس��وند ش��باهت-خیزاب-پایتخت 
ع��رب  خارج��ی-آب  اروپایی-پرس��تار 

5-پشیمان-معدن-نش��انه-محصول آتش-
ریش��ه 6-خواهش-شهری در استان همدان-

7-رایحه-نصف-درخ��ت  نق��ره  مس��کوک 
اعدام-شش-قدح 8-پدر-درشت وخشن-آگاه-
غوغا-چهره 9-دینداری-شیشه آزمایشگاهی-
فراز-پدر حضرت ابراهی��م)ع(-رود اروپا 10-
 درختی پرش��اخ و برگ-پایین-پیرایه-اصول
 11-بیماری زردی-سمت راست-سهل-ابزار

م جدول 51
     ما با هما می مانی

 عم��ودی 1-ب��د طینت قص��ه ها-س��ره-از یک پ��در و مادر
 2-چهارمین سوره قرآن کریم- مجبور 3-پرگویی- ابوالبشر-

پرچم 4-واحد ش��مارش اجسام اس��توانه ای-سالح 
کاشتنی- اس��باب معاش 5-شمع- لغزنده-تکرار 
حرف 6-منقار پرنده-صندلی راحتی 7-مساوی 
عامیانه-نوعی عالمت جمع در فارسی-کاش��ف 
الکل 8-جوانمرد-برنامه ورزش��ی پ��ر طرفدار- از 
 حروف الفبای فارسی 9-کتاب روسو-خاطر- برکت
 10-شوکت- تشنه فریب 11-فقیر-کرشمه 12-اگر-
خوب-در سرزمین عجایب اورا بجویید 13-فریب-سگ 
بیمار-ندا 14-بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی- عضو 
گزنده-اثر 15-گندم سوده-هوس 16-اسب آذری-
 فایده- جنگ 17-طناب-فهم-سود حرام 18-دردها- خزنده گزنده-
پارت��ی دلی��ر  قرار-س��ردار  19-ب��ی  ترس��ان  زائ��و    

 20-مخفف هم او-فرزند زاده-قصد   

ی
ود

عم افقی

1-محمودسروش
2-محمدحسینمبرهن

3-سیدمحمدیزدانپناهی

اسامیبرندگان
جدول

شماره50

بهسهنفرازکسانیکهجدولرابهطورصحیح
حلکنندبهقیدقرعهجایزهدادهمیشود.

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

*
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نیرشابمهمانرفس
ماودهدازبیجنیعاس
ددمدنیرتکدنلیم

مپرکهدولادار
ستیاردهلتمارکض
یویکاینروپینار
لراتیگکمرواکتر

قناهمارملوهر
مهسکدیداورلفان
هایسلیکودجسمانیم
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گردهمایی جمعی ازهمکاران بازنشسته اصفهان به همراه خانواده بصرف افطاری

پانزدهمین گردهمایی بازنشستگان قسمت حمل و نقل زمینی )1396/3/3(

گردهمایی بازنشستگان قسمت تعمیرات و تجهیزات کمکی هواپیما )

در حاشيه رودخانه زاينده رود اصفهان واقع در پارك غدير در تاريخ 29 خرداد 1396 مصادف با 23 ماه مبارك رمضان



همکارانبازنشستهضمنتماستلفني
ومراجعهحضورینقطهنظراتخودرا
درزمینههایمختلفمطرحنمودهاندکه
چندموردآنراباهمميخوانیم.

شماره تماس: 
 44641421
44641506

اَلُو کانون ضم�ن اظه�ار تش�كر از موافق�ت 
هيات  مديره محترم هما و صندوق 
پس ان�داز در تاس�يس و راه اندازی 
كلينيک درمانی ش�بانه روزی هما 
، جهت ارائ�ه  خدمات بيمه درمانی 
به خانواده ش�ريف »هما« از آنجا كه 
خريد س�اختمان و نوس�ازی آن از 
محل حساب )ج( كاركنان كه متعلق 
به قريب به 13000 نفر از مستخدمين 
عضو صندوق مورد اشاره می باشد، 
انجام شده است،از مسئولين زيربط  
تقاضامنديم ت�ا در راس�تای انجام 
رسالت صندوق  پس انداز در استفاده 
از حساب فوق الذكر كه می بايست 
به مصرف مش�اركت در امور رفاهی 
مستخدمين شركت برسد، نسبت 
به راه اندازی كلينيک مذكور با بهره 
برداری از بهترين تجهيزات و استفاده 
از پزشكان متخصص  و فوق تخصص 

، اقدام الزم به عمل آورند.

چرا مسئولين شركت به صورت حضوری 
در جمع بازنشستگان و يا انجام گفتگو 
و گزارش در نش�ريه كانون پاسخگوی 
مش�كالت پرداخ�ت حق�وق قانون�ی 
بازنشستگان كه همان سازندگان اصلی 

»هما« بوده اند  نمی باشند؟

س�هم بازنشس�ته ها از حس�اب )ج( 

صندوق پس انداز ، براس�اس اطالعاتی 

ك�ه در خبرنام�ه كانون اعالم ش�ده  ، 

حدود 80در صد موجودی اين حس�اب 

است .حاال كه قرارداد واگذاری خدمات 

كلينيک پزشكی در شرف امضاء است 

،چ�را مت�ن ق�رار داد را جه�ت اطالع 

صاحبان اصلی سرمايه منتشر نمی كنيد 

؟آيا امضاء كنندگان قرارداد نمايندگان ما 

هستند ؟

�ا تا كان�ون 50 متر
  فاصل�ه منزل م

 نمی باشد ، متاسفانه خبرنامه بطور 

مرتب بدست ما نمی رسد.

بيماری ديابت قابل درم�ان نبوده و 

بايستی كنترل شود، چرا واحد بيمه 

درمانی در هر س�ال ب�رای پرداخت 

هزينه های بيماری ديابت درخواست 

تائيديه بيماری می نمايد؟

تقدير و تشكر تعدادی از بازنشستگان 
از عملك�رد كاركنان قس�مت بيمه 

درمانی مستقر در امور بازنشستگی
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