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    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.
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همکاران عزیز بازنشسته
سال 96 هم مانند سالهای گذشته با تمام فراز و نشیب 
هایش و شادی و غم هایش به پایان رسید و خداوند را 
سپاسگذاریم که فرصتی دیگر به ما داد تا بتوانیم د ر 
خدمت عزیزان بازنشسته ، سالی نو را آغازی دوباره 
داشته باشیم و به امید درک روزهای بهتر و تالشی 
مضاعف در جهت احقاق حقوق بازنشستگان گرامی به 
اس��تقبال س��ال 1397 می رویم و با عرض تبریک و 
تهنیت بمناس��بت آغاز سال نو از درگاه خداوند متعال 
برای شما ، بازنشستگان عزیز و خانواده محترمتان، 
س��الی سرش��ار از ش��ادکامی و موفقیت و سربلندی 
 آرزومندی��م و توفی��ق روز افزونتان را از آس��تان 

پر فیضش مسئلت می نماییم.
کانون بازنشستگان »هما«

حضرت رس��ول اکرم)ص(: 
 رجب ماه خدا، ش��عبان ماه من و

 رمضان ماه امت من اس��ت

گزارش پروژه شهرک چشمه
نگاهی به وضعیت بیمه درمانی هما

خواندنیها
ایستادگان سرافراز هما

مراکز درمانی طرف قرارداد
تسلیت و همدردی

گردشگری
اطالعیه ها

الو کانون
جدول

بهداشت و سالمت
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    *  اول فروردین )سوم رجب( – آغاز سال نود

- والدت رج��ب(    10( فروردی��ن   8  *   
 امام محمد تقی )ع( ) 195 ه ق(

  * 11 فروردی��ن )13 رجب(- والدت حضرت 
امام علی)ع( 23 سال قبل از هجرت

 * 12 فروردین – روز جمهوری اس��امی ایران 
)1357(

  * 13 فروردی��ن )15 رج��ب( - روز طبیعت –
 وفات حضرت زینب )س() 62 ه ق(

 * 23 فروردین )25 رجب( – شهادت حضرت 
امام موسی کاظم )ع() 183 ه ق(

 * 25 فروردین) 27 رجب(- مبعث حضرت رسول 
اکرم )ص() 14 سال قبل از هجرت(

  * 31 فروردی��ن )3 ش��عبان( – والدت حضرت
 امام حسین )ع() 4 ه ق( و روز پاسدار

 * اول اردیبهش��ت )4 شعبان(- والدت حضرت 
ابوالفضل العباس )ع() 26 ه. ق( و روز جانباز

 *  11 اردیبهشت – روز جهانی کار و کارگر
 * 12 اردیبهشت )15 شعبان(- والدت حضرت 
قائ��م )عج() 255 ه ق( و روز جهانی مس��تضعفان. 

شهادت استاد مطهری) 1358 ه ش( – روز معلم
 * 27 اردیبهشت )اول رمضان(- آغاز ماه مبارک 

رمضان
وف��ات رمض��ان(-  )ده��م  5خ��رداد   *   

حضرت خدیجه)س( ) 3 سال قبل از هجرت( 

  * 10 خ��رداد 15 رمض��ان – والدت حضرت 
امام حسن مجتبی )ع( )3 ه ق( و روز  اکرام

 * 14 خ��رداد )19 رمض��ان(- ضرب��ت خوردن 
حضرت امام علی )ع() 30 ه ق( – رحلت حضرت 
 امام خمینی )ره( بنیان گذار جمهوری اسامی ایران

)1368 ه ش(
  * 15 خ��رداد- قی��ام خونی��ن 15 خ��رداد

 )1342 ه ش( – شب قدر
  * 16 خرداد )21 رمضان(-  ش��هادت حضرت

 امام علی )ع( )40 ه ق(
 * 18 خ��رداد) 23رمضان(- روز جهانی قدس 

)آخرین جمعه ماه رمضان( 
* 25 خرداد )اول شوال(- عید سعید  فطر

ياد اّيام

مقام معظم رهبری:                                                       آيينه فردای كاركنان امروز
اگر خدای ناكرده نس�بت به بازنشستگان بی اعتنايی ، بی احترامی و بی توجهی شود و 
آنها دچار مشكل شوند، اين آيينه فردای كاركنان امروز خواهد بود ؛ يعنی نگاه می كنند، 
می بينند كه فردايشان اين است؛ از كار دلزده خواهند شد و به كارهای نا متناسب با شغل 
خود روی خواهند آورد. لذا دستگاه دولتی بايد به صورت اساسی به مساله )بازنشستگان 
به خصوص كسانی كه در پوشش سازمان تامين اجتماعی و سازمانهای دولتی بيمه و تامين 

هستند( توجه و به صورت ويژه به آنها رسيدگی كند.

الف:  زمين خريداری ش�ده با مساحت 30 هكتار در منطقه 
شمال كن ) شهرك چشمه(

1-ارائه اطالعات مورد نیاز به مرجع قضائی
2- توقیف کلیه پالکها و قطعات باقی مانده در محدوده زمین خریداری 
شده از طرف مراجع قضائی ذیربط و اعالم مراتب به اداره ثبت اسناد 

و امالک و شهرداری منطقه.
3- اخذ گزارش آخرین وضعیت پالکهای مورد نظر از اداره ثبت اسناد 

و امالک
4- اخذ خالصه گردش ثبتی کلیه پالکهای داخل محدوده کارشناسی 
ش��ده و مشخص ش��دن مدعیان مالکیت در پالکها و قطعات باقی 

مانده
5- تهیه لیست قطعات باقی مانده در داخل محدوده مذکور و ارائه به 

مرجع قضائی و وکیل تعیین شده
6-تعیین وکیل از طرف مرجع قضائی برای تهیه مدارک و مستندات 
جهت ورود به پرونده و اقدامات قانونی برای اثبات مالکیت و احقاق 

حقوق اعضا تعاونی مسکن هما.
7- طرح شکایت بر علیه فروشنده زمین بدلیل اقدامات خالف قانون 
و فروش قطعاتی از زمین به س��ایر افراد و فروش مساحتی از زمین 
موسومی در محدوده مذکور و اعتراض به رای دادگاه بدوی و پیگیری 

پرونده در تجدید نظر
8- تهیه دادخواست بر علیه فروشنده زمین جهت اخذ خسارتهای 

پیش بینی شده در متن قرارداد از 76/5/26 لغایت این تاریخ
9- ارس��ال معرفی نامه از طرف مرجع قضائی به اداره ثبت اسناد و 
امالک برای بازبینی کامل پرونده پالکهای داخل محدوده جهت آماده 
سازی زمینه الزم برای طرح پرونده در دادگاه و اثبات مالکیت اعضاء 

برای قطعات باقی مانده )در این مرحله( در دست اقدام می باشد.
10- جم��ع آوری مبالغی از اعضاء تعاونی مس��کن هما و پرداخت 

دستمزد وکیل تعیین شده و سایر هزینه های اداری
ب: زمي�ن خريداری ش�ده از پالك 1859 در منطقه س�ياه 

دشتک
1- ارس��ال نامه از طرف مدیریت عامل محترم به وزیر محترم راه و 

شهرسازی
2-  اخذ دس��تور مساعد از وزیر محترم و ابالغ نامه به اداره ذیربط و 

مذاکره با مدیر کل اداره مذکور
3-  پیگیریهای مکرر برای مشخص شدن زمین و پالک معوض در 

منطقه 22) با ارائه اسناد و مدارک موجود(
4-  اخذ نظر مس��اعد و موافق مدیریت و کارشناس��ان اداره در این 
زمینه و ابالغ مراتب به اداره ثبت و اسناد و امالک جهت تعیین محل 

و مساحت پالک مورد نظر )در دست اقدام می باشد(
5-  انتخاب یک نفر کارشناس نقشه برداری جهت مشخص شدن، حدود 

و مساحت و افراز قطعه مورد نظر    ) دردست پیگیری و اقدام(
تاریخ روز جلسه با اعضاء تعاونی مسکن هما متعاقبا اعالم خواهد شد

خالصه اقد امات انجام شد ه د ر طول شش ماهه گذشته از طرف تعاونی مسکن هما و نمایند گان اعضاء
در ارتباط با پروژه شهرک چشمه
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چالش ها ومشکالت مربوط به بیمه د رمانی کارکنان »هما«

     ب��ا توج��ه  به مش��کالت مالی 
منت��ج به  ع��دم ام��کان پرداخت 
بموقع مطالبات بیمارس��تان ها و 
مراکز پزشکی و درمانی ،  تعدادی 
از آن مراک��ز هم��کاری خ��ود را 
ب��ا ش��رکت قط��ع و یا ب��ه حالت 
تعلی��ق درآورده ان��د ، لذا  از آنجا 
که توجه و رس��یدگی به وضعیت 
درمان مش��مولین صندوق  یکی 
از مهمترین خواس��ته های  بیمه 
ش��دگان  می باشد ، مطالب ذیل 

رابه استحضار می رساند.
صن��دوق بیمه درمان��ی کارکنان 
»هم��ا » به منظور پوش��ش بیمه  
ش��اغل،  مس��تخدمین  درمان��ی 
بازنشس��ته و خانواده تحت تکفل 
آنها و همچنین وظیفه بگیران ، با 
مشارکت اعضاء و شرکت تشکیل 
گردی��د و طبق نظامنام��ه خود ، 

منابع مالی صندوق بیمه منفک از 
دارائی ش��رکت بوده و در حساب 
جداگان��ه ای نگهداری می ش��ود  
واز مح��ل آن  هزینه های درمانی 
اعضاء صندوق بر اساس تعرفه های 
تعیین شده پرداخت می گردد که 
در همی��ن راس��تا  منابع مالی آن 

نیز عبارتند از:
1- ح��ق بیم��ه پرداختی س��هم  
مستخدمین شاغل ، بازنشستگان 
و وظیف��ه بگی��ران ک��ه در حال 
حاضر حق بیمه پرداختی س��هم 
بازنشستگان ماهیانه به میزان 4.5 
درصد حقوق و مستخدمین شاغل 
نیز به می��زان 4،5درصد حقوق و 

مزایای مستمر  آنان می باشد.  
2- حق بیمه پرداختی سهم شرکت  
که ماهیانه توسط شرکت محاسبه 
و یکجا به حس��اب صندوق بیمه 

واری��ز می گردد و  در حال حاضر 
به میزان 8.5 درصد می باشد.

شایان ذکر است به موجب ماده 7 
نظامنامه صن��دوق بیمه، اداره آن 
توسط واحد بیمه درمانی انجام و  
نظارت بر چگونگی عملکرد آن به 
عهده هیأت مدیره ای مرکب از 5 
نفر می باشد که شامل مدیران کل 
حقوقی،   ، واحدهای حس��ابداری 
طرح و تش��کیالت ، مرکز پزشکی 
هوائی و  امور کارکنان اس��ت ، که  
در همین راستا توجه عزیزان را به 
این موضوع معط��وف می دارد  ، 
عليرغم اينكه از مجموع تعداد 
قريب ب�ه 13900 عضو ) بدون 
احتس�اب خانواده تحت تكفل 
آنها( تع�داد قريب ب�ه 11400 
نف�ر از بيمه ش�دگان صندوق  
ف�وق الذك�ر را بازنشس�تگان 
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و مس�تمری بگي�ران ش�ركت 
تش�كيل م�ی دهن�د ، ب�ا اين 
و  نق�ش  هيچگون�ه  توصي�ف 
نماين�ده ای جهت نظ�ارت بر 

چگونگی فعاليت  آن ندارند.
الزم به یادآوری اس��ت  به استناد 
م��اده 12 آیین نامه مالی صندوق 
بیمه در مانی کارکنان می بایست 
در ابتدای هر سال معادل سه ماه 
حق بیمه سهم کارکنان و شرکت 
بر مبنای حق بیمه های مکسوره 
در پایان اس��فند ماه سال قبل به 
صندوق پرداخت ش��ود و در ادامه 
قس��مت مالی »هما« پس از تهاتر 
و تسویه وجوه مذکور با حق بیمه 
های س��هم ش��رکت و کارکنان ، 
نس��بت به پرداخت علی الحساب 
بع��دی بر مبنای ح��ق بیمه های 
مکسوره ماه قبل اقدام نماید ، این 
در حالی اس��ت که طی چند سال 
اخیر با توج��ه به محدودیت های 
مالی شرکت که در جای خود قابل 
بحث و بررس��ی می باش��د ، واریز 
کس��ورات فوق الذکر  به صندوق 
بیمه نیز  با تاخیر انجام ش��ده  و 
بر همین اس��اس تعدادی از مراکز 
پزش��کی و درمانی و آزمایشگاهی 

قرارداد خود را با شرکت لغو نموده 
اند ، با ای��ن توصیف همانطور که 
در خبرنام��ه ش��ماره 53 نیز درج 
گردید ،  اگر چه خدمات صندوق 
بیمه درمانی »هما« در مقایسه با 
خدمات بیمه درمانی دستگاههای 
اجرای��ی مانند ش��رکت نف��ت و .. 
قاب��ل قی��اس نیس��ت و از طرفی 
ب��ا توجه ب��ه مش��کالت پیش رو 
بازبینی و به روزنمودن نظامنامه و 
دستورالعمل های مربوطه ضروری 
می باشد ، با وجود این  در مقایسه 
با تعدادی از صن��دوق های بیمه 
ای از جمل��ه مش��مولین صندوق 
از وضعیت  بازنشستگی کش��وری 
مناس��ب تری  برخوردار می باشد 
بازنشس��تگان و  اینکه  . مضاف��ا« 
وظیف��ه بگیران با توجه به قرارداد 
منعقده فی مابین مؤسسه صندوق 
بازنشس��تگی و وظیف��ه »هما« با 
صندوق بیمه درمانی ، با پرداخت 
ح��ق بیم��ه تعیین ش��ده  تحت 
پوش��ش بیمه تکمیلی درمان نیز 
ق��رار دارند و در ش��رایط خاص و 
بستری شدن در بیمارستان ها از 
مزایای تعیین  ش��ده  بدون سقف 
تعهدات بهره مند می باش��ند ، که 

در همین راس��تا خاطر نشان می 
س��ازد ،از آنجا ک��ه یکی از اهداف  
مهم مندرج در اساسنامه مؤسسه 
کمک به امور رفاهی بازنشستگان 
می باش��د ، در حال حاضر بخش 
قابل توجه��ی از هزینه های بیمه 
تکمیلی مازاد برحق بیمه دریافتی 
از بازنشس��تگان توس��ط مؤسسه 
وظیفه  و  بازنشس��تگی  صن��دوق 

»هما«پرداخت می شود .
ل��ذا با توجه به م��وارد مطروحه و 
درمانی  بیم��ه  صن��دوق  عملکرد 
که در ارتباط با س��المت جسمی 
و روحی بیمه ش��دگان می باشد، 
»هم��ا«  محت��رم  مس��ئولین  از 
تمهیدات  ش��ود  می  درخواس��ت 
الزم رادر ای��ن خص��وص  اتخ��اذ 
نموده ت��ا اعضای صن��دوق بیمه 
بازنشس��تگان،  خصوصاً  درمان��ی 
جهت تامین و کس��ب س��المت و 
حفظ حرمت و ش��أن جایگاه خود 
در مراجع��ه به بیمارس��تان ها و 
 مراکز پزشکی و درمانی  با مشکل 

مواجه نشوند .
غالمرضا خانی

  بازنشسته  »هما«        
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به آس��انی می توان دریافت که دلیل عمده وضعیت فعلی ُهما ، تغییرات پیاپی 
و آشوب مدیریتی حاکم بر آن بوده است . شانزده نفر در چهل سال ! شاید در 
نگاه اول میانگین عمر مدیریتی هر نفر دو و نیم سال معقول و منطقی بنظر آید 
، هر چند دوره مدیریتی در هُما چهار سال می باشد . حال اگر واقعی تر آنالیز 
کنیم می بینیم که یک نفر )مهندس سید حسن شفتی ، پدر صنعت حمل و 
نقل هوائی ایران و نامی ماندگار در ُهما ( طی دو دوره 12 سال و مابقی 28 سال 
بر این مسند تکیه زده اند ، یعنی بطور میانگین دو سال ! حال اگر کمی دقیق 
تر ش��ویم و عمر مدیریتی مهندس پرورش را به س��وابق خدمتی استاد شفتی 
بیفزائیم عددی حدود بیس��ت س��ال بدست می آید یعنی دو نفر بیست سال و 
مابقی جمعاً بیست سال ! و جالب اینکه از دید غالب طالیه داران و پیشکسوتان 
ُهما ، از اینهمه رفت و آمد فقط از چند نفر نام و یادی باقیمانده است . از م�رحوم 
تیمسار خادم�ی )1357 � 1340 ( به دلیل پایه گذاری صحیح ُهما در قبل از 
انقالب و از استاد سید حسن شفتی بنیانگذار همای نوین در بعد از انقالب ، و 
در کنار این دو از مهندس داود کشاورزیان به دلیل برخی اقدامات مؤثر و قابل 
اعتناء بویژه تکریم بازنشستگان عزیز به نیکی یاد می شود . آری ، یکی از دالیل 
آشوب مدیریتی و شاید مهمترین آن را باید حضور مدیرانی از هر جنس و هر نوع 
، سیاسی و فرهنگی و نظامی و .....دانست . به راستی کارنامه وحاصل این همه 
آمد و شد را چه کسانی بررسی می کنند ؟ خوشبختانه یا متأسفانه شاهد مراسم 
تودیع همه نیز بوده ایم و از همه تعریف و تمجید ش��ده است پس چرا وامانده 
ایم ؟ باید دانست که همه خوبند اما نه برای هر کاری ، چرا که دنیا پُر است از 
انسانهای خوب که کارهای بد نیز انجام داده اند ! با این اوصاف همای در »کُما« 

جوامع الحکايات مديران طیاره ای ؟!
 � با تش�كر و س�پاس فراوان از همكار بس�يار عزي�ز و همراه هميش�گی خبرنامه كانون
 آقای هوشنگ نصری كه دلسوزانه نظرات ، انتقادات و راهكارهای مناسب را در قالب مقاالت 
متفاوت ارسال  می نمايند تا در خبرنامه كانون كه متعلق به شما بازنشستگان فرهيخته می 
 باشد برای سمع و نظر تان بچاپ برسانيم، از ايشان صميمانه قدردانی می كنيم اما مقاله اخير 
»جوامع الحكايات مديران طياره ای« بدليل مطالب زياد و مرتبط و محدوديت صفحات خبرنامه 
ناچار شديم ادامه مقاله را در شماره های بعدی خبرنامه بچاپ برسانيم كه بدينوسيله از نگارنده 
محترم و خوانندگان خبرنامه عذرخواهی كرده و همچنان منتظر نقطه نظرات و پيشنهادات 

خوب و سازنده شما هستيم.

دوره تصدیخاتمهشروع کارنام و نام خانوادگیرديف
6 روز13571357آقای خلبان فتوحی1
3/5 ماه13571358" هوشنگ تجدد2
14 روز13581358" سيروس چايچيان3
5 ماه13581358" قاسم شکيب نيا4
9 ماه13581359" تقی فراحی5
3 ماه13591359" مير مهدی سيد اصفهانی6
17 ماه13591361" محمد باقريان7
8 ماه13611361" محمد سپهری راد8
4 سال13611365" سيد حسن شفتی9
3/5 سال13651368" محمد رضا مجيدی10
8 سال13681376" سيد حسن شفتی11
3/5 سال13761379" سيد احمد رضا کاظمی12
4/5 سال13791384" داود کشاورزيان13
4 سال13841388" سعيد حسامی14
8 سال13881396" فرهاد پرورش 15
ـ ـتيرماه 1396خانم فرزانه شرفبافی16

چند س��الی است که بحث انتقال صندوق بازنشستگی 
هما به تأمین اجتماعی یا به بازنشستگی کشوری و اخیراً 
به شهر فرودگاهی امام خمینی »ره« و در آینده به فالن 
و بهمان جا مطرح ش��ده و می شود . به شکل واگذاری 
مجموع قریب یازده هزار نفری بازنشستگان هما به اینجا 
و آنج��ا کاری نداریم اما با محتوای آن کار داریم ! ظاهراً 
مهمترین دلیل از سوی مسئولین ، عدم تطابق درآمدها 
و هزین��ه ها عنوان می ش��ود یعنی اگ��ر حق و حقوق 
بازنشستگانی که پای�ه و اساس این شرکت مل�ی را بن�ا 
نهاده اند و بقای امروز ُهما قطعاً مدیون خدمات شایسته 
این گروه در نیم قرن گذش��ته بوده ، پرداخت نش��ود ) 
ه��ر چند این حق و حقوق در طول س��نوات خدمت از 
مواجب آن کسر و اخذ شده است ( ُهما می تواند دخل 
و خرج خود را تأمین نماید . از اینرو نگارنده این سطور 
س��عی می نماید با واکاوی موضوع و اینکه چرا ُهما در 
دوره ای اوج گرفت و در بسیاری از ادوار پروبالش ریخت 
و به حضیض افتاد می پردازد که مهمترین اصل و رأس 
آن س��وء مدیریت هاست ، به عبارتی آنانی که آمدند و 
نبایس��تی می آمدند و آنهایی که رفتند و نبایستی می 
رفتند ! جالب اس��ت بدانیم که مسئولیت این آمدن و 
رفتن ها بعه��ده دولتها بوده و همائیان نقش��ی در آن 
نداشته و کماکان ندارند چرا و چگونه ؟ همگان می دانیم 
که مدیر عامل ُهما توسط وزیر مربوطه یعنی راه و ترابری 
اس��بق ، راه و مسکن س��ابق و راه و شهرسازی فعلی به 
هیأت وزیران پیشنهاد و با تصویب هیأت دولت رسمیت 
می یابد . متأسفانه نمی دانم این روال در ادوار قبل یعنی 
در زمان حیات وزارت ُطرق و شوارع اینگونه بوده یا خیر 
؟! با این مقدمه عرض می نمایم که ُهما به عنوان ناوگان 
ملی و حامل پرچم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
از بدو انقالب تا کنون 16 مدیر عامل بخود دیده که در 

قاب زیر مشاهده می فرمائید:
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را شاهدیم و گروهی متحیر که چه باید کرد . مدیران غیر تخصصی 
ب��ا مدارک فوق توهم آمار ! ک��ه دائماً با اعداد و ارقام دروغ گفتند 
و آن کردند که اینک ش��اهدیم . در هر کاری خود را کارش��ناس 
دانستند و به هیچ پُست و مقامی »نه« نگفتند .استخاره کردند و 
خوب آمد ! زیان رساندند و زیان رساندند و هیچگاه مؤاخذه نشدند 
. اما در این بین گروهی فرصت طلب ، سوء استفاده کردند و بهره 
مند ش��دند چه گروهی ؟ مداحان و چاپلوسان که همواره مترصد 
این تغییر و تحوالتند و از این رفت و آمد های مدیریتی بر خوان 
یغما می نشینند و بی نصیب ن�می مانند و ُهما را به ثمن بخس 
به رقبا هب�ه می کنند ! رقبایی که در زمان استاد شفتی در سطح 
شرکت دوم هُما ، یعنی ایران ایر تور نیز نبودند و امروز به دلی�ل 
چیدمان های غلط مدیریتی در ُهما ، س��ر به آسمان می سایند . 
متأسفانه ایران ایر تور هم دیگر متعلق به ُهما نیست !! آری ، شاهد 
بودیم که از هر طیف و صنف و جناح و حزبی آمدند و رفتند ، اینکه 
چه شد و چه کردند را باید از پیشکسوتان و سازندگان اصلی ُهما 
پرس��ید ، آنهایی که جوانی شان را برای ُهما هزینه کردند . اینکه 
چرا همای امروز س��امان نمی گیرد شاید دلیل عمده اش کفران 
نعمتی است که در حق موسفیدان و پیشکسوتان خود کرده ایم ، 
اما معلوم الحاالن همیشه بوده و هستند آنهایی که اصاًل ندویدند 
و به همه جا رسیدند . آنهایی که در جمع از وضع موجود ناالن و 
گریان و در خفا ، زمانیکه مدیر عامل جدید را می دیدند دست و 
صورتش را می لیسیدند ! از اینرو باید گفت که همای امروز مراقبت 
می خواهد و بس . در این باب مرحوم جمالزاده در کشکول جمالی 
تمثی��ل زیبایی دارد بدین مضمون : یکی از رفقا حکایت می کرد 
که در منزل حاکم روضه بود . یکی از بزرگان متملق و بادنجان دور 
قاب چین که از هر طرف باد بیاید بادش دهند در آن مجلس وارد 
شد و بی پروا پشت به منبر نموده و در مقابل حاکم زانو به زمین 
زد و بنای چاپلوسی گذاشت . حاکم با متانت و ادب به او فهماند که 
پشتش به منبر است ولی او صدا را بلندتر نموده و گفت : حضرت 
اش��رف ، منبر و قبله ما شما هستید ! در همین حین خبر رسید 
که ح�اکم مع�زول شده است ، فوراً رو به طرف منب�ر برگ�ردانیده 
و پش��ت به ح�اکم ک�رد و گفت : پش��ت به من�بر حضرت س��ید 

الشهدا«ع« بدترین معصیت ها و بی ادبی هاست !
چنان با نيک و بد خو كن كه بعد از مردنت عرفی                   

مسلمانت به زم�زم شويد وهن�دو بسوزان�د 
با نگاهی عمیق به جدول مدیران و آمد وشدها در ُهما در می یابیم 
که حکایت هواپیمائی جمهوری اس��المی ایران به مثابه اتومبیلی 
است که بنزین ندارد ولی مدام راننده اش عوض می شود ! مدیران 
یک هفته ای ، فصلی ، شش ماهه ، نه ماهه و یکساله که بی اختیار 
آدمی را به یاد قراردادهای ساعتی ، روزمزدی، کارگری و کارموقت 
و معی��ن در بنگاههای کوچک و زود ب��ازده می اندازد ! معتقدیم 
استفاده از افراد غیر تخصصی و صفر کیلومتر در هر کاری تبعاتی 
دارد . متأسفانه چون »اصل« را نمی دانیم به »فرع« متوسل می 
ش��ویم ، دلسوزان و پیشکسوتان را می رانیم و افراط و تفریط می 
کنی��م بویژه در دوره اخیر که گمان می کنیم با س��پردن امور به 
جوانان ، همه مشکالت کشور حل می شود ، دقیقاً مثل اینکه اراده 
کنیم و تیم ملی فوتبال جوانان را بجای تیم بزرگس��االن به جام 
جهانی 2018 مسکو روانه کنیم که نتیجه اش از قبل ، قابل پیش 

بینی است هر چند می دانیم مسئولین ذیربط بعد از شکست های 
س��نگین خواهند گفت برای کسب تجربه این اقدام انقالبی انجام 

شده است ! 
خاطرات مدیران این صنعت هم شنیدنی است و هم عبرت آموز . 
به دلیل نوع فعالیت و حضور در بطن و متن وقایع هما ، با بسیاری 
از مدیران عامل و مسئولین ارشد ُهما بطور مستقیم و غیر مستقیم 
همکاری داش��تم و با آنان محش��ور بودم ! همه جورش را دیده ام 
در حوزه مدیریت ، اتو کش��یده و رس��می با لبخندهای ملیح ! در 
باش��گاه ُهما نی�مه لخت یعنی با شورت و پیراه�ن در زمین ها و 
سالنهای ورزشی و در کنار استخر و داخل آن لخت و با یک مایوی 
ناقابل !  و در هیأت تخلفات اداری از شاهد و متهم بگیر تا محکوم 
و اخراجی و زندانی ! در حال حاضر بازنشسته ام و به قول ورزشی 
س��ٍرٍِ نخواستنمان دعواست ! بازنشستگی را عمداً نوشتم تا بدانند 
ش��ب نامه و روزنامه نویس��ی در مورد این حقیر ، بالاثر است ! به 
علت نشست و برخاس��ت با این جماعت و شناخت ژرف از آنان ! 
قبل از موعد مقرر بازنشسته شدم چرا که هر وقت زن و بچه هایم 
س��ئوال می کردند چرا رنگت پریده ، به نظر بیماری ، بگو بیشتر 
در کجا احساس درد داری ؟ فی الفور پاسخ می دادم در اداره !! از 
اینرو ادعا می نمایم که آنچه در پ�ی می آید از گزارش��ات و اخبار 
واصله  و به قرار مسموع نیست بلکه مشاهدات عینی است که صرفاً 
جهت ثبت در تاریخ ! و به منظور پیشگیری از تکرار اشتباهات به 
رش��ته تحریر در آمده اس��ت ، لذادرخواست می شود به این چند 
نمونه توجه فرمائید . توصیه نگارنده این اس��ت که هنگام مطالعه 
رویدادهای ُهما اشیاء تیز و بُرنده از کارد و چنگال میوه خوری تا 
چاقو و ساطور آشپزخانه بویژه مواد محترقه را از خود دور نمائید تا 

زبانم الل با خودزنی  ،خودتان و ما را گرفتار نکنید ! 

وقايع اتفاقيه هما

 �مديران شعاری و آماری!
این گروه در تئوری سرآمد همه هستند . خوب حرف می زنند و 
تپق نمی زنند . در استعمال الفاظ و جمالت ادیبانه و ثقیل استادند 
. رفتارهای نمایشی را دوست دارند . خود را اعلم و دیگران را هیچ 
می انگارند . مروج روش های پوپولیستی و عوامفریبانه اند . همیشه 
با اعداد و ارقام و نمودار سروکار دارند . عاشقانه« شعار« را دوست 
دارند ! مدیر عاملی داشتیم که چون در حفظ ایمنی ، تجهیزناوگان 
، ارتقاء سطوح آموزشی ، بهبود وضعیت معشیتی و رفاهی کارکنان 
و.....ک��ه از اه��م امور اس��ت ناتوان بود در عوض از س��اعت پرواز ، 
صندلی پرواز ، تعداد مس��افر ، س��وخت مصرفی ، تعداد نشست و 
برخاس��ت هواپیما ، تفکیک مس��افرین پیر و جوان و خردسال و 
محجبه و بی حجاب ! س��خن م��ی ران��د . در دوران مدیریتی او 
به اندازه نیم قرن س��ابقه ُهما جلسه برگزار شد همه غیر ضرور و 
س���رکاری به عالوه کمیته ها و ست�ادهای مخت�لف ، هم�ه ب�ی 
رنگ و ب�و و بی خاصیت! این مدیر عامل که عاشق سفر و مأموریت 
بویژه از نوع خارجی اش بود در یکی از سفرها طبق معمول ، روزانه 
س��ه نوبت صبح و ظهر و ش��ب دقیقاً مثل آنتی بیوتیک ! با حوزه 
مدیریت تماس می گرفت و از اوضاع و احوال شرکت می پرسید . 
تکیه کالمش »چه خبر« بود و چون در مجموعه حضور نداشت و 
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اوضاع و احوال کمی آرام ش��ده بود و از روزنامه و شب نامه نویسی 
هم خبری نبود به ش��وخی پاس��خ دادم : قربان ، امن و امان است 
همچون جنوب لبنان ! چند بار که این پرسش و پاسخ تکرار شد با 
ناراحتی گفت : همه چیز درست است یعنی می گویی من نیایم !! 
باور کنید جمله »من نیایم« او بهترین جمله ای بود که در دوران 

مدیریتش شنیدم و ای کاش همانجا می ماند و نمی آمد ! 
 �مديران مبتكر!

 نوآوری و ابتکار را همه دوست دارند مشروط به آنکه مجموعه ای 
متحول ش��ود اما در مظلومکده ُهما ! نوع آوری جایگزین نوآوری 
نشد ؟! مشاهده اعمال و رفتار و تصمیمات فی البداهه و صد البته 
نو ، هما را به مثابه آزمایشگاهی همواره در معرض آزمون مدیران 
ناکارآمد قرار داد . هما جایگاهی بزرک است که نباید اسیر مردان 
کوچک می شد . بر این باورم که اگر تاکنون  نامی از هما باقیمانده ، 
حاصل تجارب پیشینیان است و بس . گروهی که همواره جورکش 
وارداتی ها و ضامن بقای ش��رکت در هنگامه سوءمدیریت ها بوده 
اند . هما ، آموزشگاه نیست تا مدیران ناشی بیایند و بیاموزند ! هما 
، پادگان نیس��ت و تفکر پادگانی را بر نمی تابد اما به سان پادگان 
سلس��له مراتب دارد ولی نوآوران � بخوانید نوع آوران � این اصول 
بدیه��ی را زیر پا گذاش��تند . در دوائری همچون ُهما که سلس��له 
مراتب سازمانی در بخش های حساس آن حاکم است نمی توان به 
کسوت، سوابق تجربی و تخصصی بی اعتناءبود بعنوان مثال نمی 
توان مهمانداری را که یکسال خدمت کرده و در ابتدای راه است را 
در رأس خدمات پرواز گمارد وبه قدیمی تر ها گفت بروید و رهنمود 
بگیرید ! یا هدایت عملیات پرواز را به کمک خلبانی سپرد هر چند 
متأسفانه این اقدام در هما صورت گرفت ! و به استاد خلبان گفت 
اوام��رش را مط��اع بدان ! می گویند تصور ای��ن امر محال ، محال 
نیس��ت ، آیا م��ی توان در ذهن تصویر گرفت ک��ه گروهبانی را به 
فرماندهی پادگانی گماشت وبه امرا و فرماندهان نهی کرد  تبعیت 
نمائید ! ممکن است در بدو امر مشکلی ایجاد نشود ولی به تحقیق 
نتیجه آن هرج و مرج خواهد بود . متأس��فانه هما به درد سیاست 
بازی مبتال ش��ده است . در آسیب شناس��ی موضوع همه به یک 
مطلب واحد اذعان دارند و آن غیر تخصصی چیدن مدیران آن است 
. ه��ر که آمد عمارتی نو س��اخت . یکی دم هواپیما را جلوی درب 
اصلی هما کاشت و دیگری کل هواپیما را ال به الی درختان نشاند 
! تا همه در زمان ورود و خروج به آنها بنگرند وحس��رت گذشته را 
بخورند که چگونه بزرگان و پیشکسوتان ، عظمت هما را در بلندای 
آس��مان و در »اوج« می پنداش��تند نه در دل خاک و در باغچه ! 
جالب اینکه از این همه »کاشت »هیچ »برداشتی« جز شرمساری 
نصیب همائیان نشد . دیگری آمد و در عملیات حج ایستگاه صلواتی 
براه انداخت تا قبل از پروازها به حاجی چای و آش رشته و شله زرد 
بدهند ! به راستی چه کسی پاسخگوی این اعمال مضحک و سوء 
مدیریت هاست . به این حدیث مشهور از امام جعفر صادق »ع« که 
مستغنی از توضیح است توجه فرمائید : »تفاوتی ندارد که کار را به 

خائن بسپارید یا به ناشی« 
GROUND TIME

مدیر عامل ناشی پس از گذشت یک هفته از شروع بکارش ، یکی 
از ش��عب داخلی هما را مورد بازدید قرار داد و در محوطه رمپ با 
کارکن��ان خدمات فرودگاهی و  فنی به گفتگو نشس��ت . نوبت به 

مسئول فنی شعبه رسید وگفت : جناب مدیر عامل خوشحالیم که 
به شعبه ما آمدید . وضعیت مناسبی نداریم . قطعات به موقع نمی 
رسند . کمبود نیروی انسانی داریم . سختی کار و فوق العاده ویژه 
ما متناسب با کار طاقت فرسایمان در سرما و گرما نیست . ضمناً 
دستور فرمائید Ground time ما را اضافه کنند ) گراند تایم در 
اصطالح هواپیمائی ارائه خدمات زمینی شامل سوار و پیاده کردن 
بار و مسافر ، بازدید مقطعی فنی، نظافت داخل هواپیما ، سوخت 
گیری ، کیترینگ و ....در مدت معین است ( تا با توجه به تعداد کم 
نیروی انس��انی موجب  DELAY )تأخیر ( پروازها نشویم . مدیر 
ناآش��نا به اصطالحات صنعت ، با قیافه ای حق به جانب و متفکر 
پاسخ داد : مهم نیس��ت ! دستور می دهیم از تهران برایتان گراند 
   DELAY تایم بفرس��تند !! خدا پدرش را بیامرزد که در خصوص
فرمایش��ی نکرد و سکوت او موجب شد تا همگان گمان کنند که 
مدیر عامل تازه واردش��ان حداقل یک�ی از اصطالحات هواپیمای�ی 
را می داند ! به راس��تی چه کس��ی مقصر است ؟ مدیری که هیچ 
تخصصی در این رشته حساس ندارد و حتی هواپیمایی را از نزدیک 
ندیده و لمس نکرده و اگر دیده ، خوف بر او غالب شده و نماز آیات 
خوانده ! ی��ا مدیر عاملی که به زعم خود قصد »خدمت«دارد و به 
»تکلیف« خود عمل می کند و احتماالً استخاره هم کرده است اما 
کار را نمی  داند یا وزیری که او را برگزیده ، یا جناحی که س��هم 
او را پرداخته و یا فراتر از همه دش��من فرضی ! به راس��تی عیب از 
کیس��ت و چه کسی پاسخگوست ؟ معروف است شخصی که اهل 
نماز و روزه نبود در مجلسی که علما و بزرگان حضور داشتند وضو 
ساخت و  رو به صاحبخانه کرد و گفت : حاج آقا ، قبله کدام طرف 
است ؟ حاج آقا گفت  : مستقیم . متظاهر با کنجکاوی گفت : یعن�ی 

خیلی بای�د بروم ؟!
 �مديران شجره نامه ای!

مدیر عاملی داش��تیم که مکرراً می گفت برای اصالح و اصالحات 
آمده ام . اما س��ازندگی و اصالحات را با تخریب در آمیخت او به 
اندازه تمامی مدیران عامل قبل و بعد از خودش در هُما جلس��ه 
تش��کیل داد ! اما همه غیر ضرور ! به ان��دازه همه مدیران تاریخ 
ُهما سخنرانی کرد و جشن گرفت اما همه بی فایده ! شب و روز 
نمی ش��ناخت و زمانیکه همه مدیران کش��ور در خواب بودند او 
بیدار بود و هش��یار ! تجربه حتی یکس��اعت کار مرتبط با صنعت 
هواپیمائی را در کارنامه اش نداشت اما به ُهما آمد و در رأس امور 
قرار گرفت ! طبق عرف س��نواتی در روز دوم کاری اش ، نامه ای 
برای معاونت کنسولی وزارت امور خارجه تهیه شد تا طبق قانون 
و به دلیل جایگاه مدیریتی ُهما ، پاسپورت عادی او به پاسپورت 
سیاسی تبدیل شود . نامه در کارتابل مدیرعامل قرار گرفت . طبق 
مندرجات شناس��نامه و پاسپورت عادی اش ، نام و نام خانوادگی 
مدیرعامل در ذیل نامه برای امضاء تایپ شد . شهر محل تولد مدیر 
عامل ، پسوند نامه فامیلی اش بود . دقیقاً خاطرم است انگار دیروز 
بود ! منش��ی حوزه مدیریت تماس گرفت و گفت که مدیرعامل 
با ش��ما کار فوری دارد . ارتباط تلفنی برقرار ش��د . پرسید فالنی 
کجا هستید ؟ توضیح دادم که عالوه بر دفتر مدیریت ، مسئولیت 
مجتم��ع فرهنگی ، تفریحی و ورزش��ی را نیز بعه��ده دارم و هم 
اکنون در باش��گاه هستم . گفت : کار فوری دارم به دفتر بیائید . 
ده پانزده دقیقه بعد در اتاق مدیرعامل بودم .ساعت حدود هشت 
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شب بود . دیدم مدیر عامل با تی شرت آستین کوتاه و شلوار لی 
س��فید و دمپایی ! پشت میزش نشسته و کارتابل بصورت باز در 
مقابل��ش قرارداد و نامه ای را ک��ه پاراف کرده بودم به آن الصاق 
شده است . پرسید : این نامه را شما تهیه کرده اید ؟ پاسخ دادم 
: بل��ه قربان ، آیا اش��کالی دارد ؟ گفت : خی��ر اما بیائید جلوتر ، 
چند قدم جلو رفتم دقیقاً باالی سرش قرار داشتم . خودنویس را 
برداشت و پسوند نامش یعنی همان شهر والدتش را خط خطی 
کرد و گفت منبعد در مکاتبات نوش��ته نشود و با اولین دستخط 
خود »ّسید« را هم به اول اسمش چسباند و گفت : دستور دهید 
نامه اصالح ش��ود تا امضاء کنم !! گیج و متحیر نامه را گرفتم ، و 
اهلل  تا آن لحظه  نمی دانستم که جزء سالله سادات شدن اینقدر 
سهل است . جل الخالق ! اولین دستورش خالف و اولین نوشته 
اش دروغ بود . او به بدترین ش��کل ممکن از ُهما رفت و عاقبت 
با هوشیاری س��ربازان گمنام امام زمان »عج« به چنگال عدالت 
افتاد . هر چند تمایل ندارم که به این مقوالت ورود کنم اما می 
دانم که او رفت ولی آثار سوء مدیریتی اش برای ُهما و همائیان 
باقی ماند . به راستی چه کسی پاسخگوست ، همائیان یا آنهایی 

که او را بر گزیدند ؟
 �مديران پروازی!

از زمانیکه اعالم ش��د مدیران پروازی باید در استان خود فعالیت 
نمایند عده ای با زبل بازی و به اصطالح خودشان با »کاله شرعی« 
تغییر مسیر دادند و با تغییر هواپیما به خودرو آنهم از نوع وطنی ، 
به امر مهم مدیریت و ادای تکلیف پرداختند ! چون یکی از مدیران 
ُهما نیز از این جنس بود به نمونه ای از کارهای او می پردازیم که 
مشتی است نمونه خروار ! مدیر عامل غیر تخصصی ما که خودروی 
پالک شخصی البته با مالکیت دولتی داشت هر چهارشنبه به شهر 
خود م�ی رفت و صبح شنب�ه باز می گشت . او که به شدت مهرورز 
ب��ود حتی به  نوه اش آموخته بود که در جمع به جای بابابزرگ ، 
وی را »دکتر« خطاب کند ! راننده حوزه مدیریت برایم درد دل می 
کرد که ای آقا ، چند س��ال متوالی عصر هر چهارشنبه در گرمای 
تابستان و سرمای زمستان مدیر عامل را برای استفاده از تعطیالت 
آخر هفته ! به ش��هر زادگاهش می رسانم ، همین که به یکی دو 
کیلومتری شهرش می رسیدیم می گفت بزن کنار ! بعد خودش 
پش��ت فرمان می نشس��ت و می گفت : ساعت چهار ونیم تا پنج 
صبح ش��نبه درِ خانه ام باش . داخل ماشین ما یخدان پر از میوه 
وآبمیوه و ش��یرینی و ساندویچ کیترینگ و حتی دستمال معطر 
برای پاک کردن لب و لوچه مدیر در گردنه های صعب العبور وجود 
داشت ! مرا پیاده می کرد و دریغ از تعارف حتی یک خالل دندان 
خشک و خالی ! من بیچاره با دست خالی به هر وسیله ای که بود 
به تهران بر میگشتم و مجدداً با م�کافات و بدبختی به ه�ر وسیله 
ای که می شد  شنبه  ها ، دو سه ساعت قبل از موعد مقرر دِم در 
خانه مدیر عامل حاضر می شدم . در گرما می پختم و در سرما می 
لرزیدم . مدیر عامل هم می دانست که من آدمی منضبط هستم و 
زودتر از ساعت تعیین شده پشت درِ خانه اش در حال پخت یا فریز 
شدنم اما خم به ابروی مبارکش نمی آورد و دریغ از تعارف حتی 
یک اس��تکان چای قند پهلو در کله سحر! او را به صبوری دعوت 
کردم و شکر خدابجای آوردم که مدیر ما پروازی نبود و جاده ای 
بود وگرنه خلبان بیچاره مجبور بود به شهر او پرواز کند بعد زمینی 

به تهران بیاید و صبح ش��نبه در فرودگاه منتظر قدوم مبارک این 
تازه به دوران رسیده باشد و این موجود مهرورز را به تهران بیاورد 

تا هما و همائیان از وجود ذیجود او کماکان بهره مندشوند! 
 �مديران صرفه جو!

مدیر عاملی داشتی�م که ش��عارش ص�رفه جوی�ی بود وم�دام از 
آن دم م���ی زد . چنان »صاد« صرفه جویی را از ناف بی�رون می 
کشیدکه نعوذباهلل تو گویی کلمه صرفه جویی از قامت او ساخته 
شده است ! اطرافیانش یعنی هم�ان واردات�ی ها و اتوبوسی ها می 
گفتند که خیلی مقید و معتقد است مخصوصاً در هزینه کردن ، 
بنحوی که اگر 42 درجه تب هم داشته باشد حاضر نیست حتی 
یک درجه اش را به کس��ی بدهد ! با اینکه جزء مدیران جاده ای 
بود و از طبیعت زیبا و جاده های ساحلی و جنگلی لذت می برد 
ولی بر اساس »تکلیف« مجبور بود که دود و دم تهران را تحمل 
کند ! ب�ارها وب�ارها از او ش��نی�دم که ش��ب و روز نمی شناسم تا 
ُهما را س��رپا نگهدارم ! با وجود اینکه از عصر چهارشنبه تا حدود 
ظهر شنبه مفقود بود اما عاشقانه اضافه کار را دوست می داشت . 
به او گفتند 60 ساعت در ماه کفایت می کند ؟ گفت کمی اضافه 
ش��ود . دو برابر کردند اخم کرد ونهایتاً به س��ه برابر رضایت داد ! 
عاش��قانه کلمه بهره وری را دوست داشت اگر بگویم می پرستید 
مبالغ��ه نکرده ام ، بهمین منظ��ور هم از ُهما و هم از وزیر � البته 
ب��ه صورت زیر میزی � به��ره وری می گرفت وآخ هم نمی گفت 
! کاش��کی به جای ب��ال و دمب هواپیما ! مجس��مه اش را جنب 
درب اصلی اداره می کاشتند تا همه  معنا و مفهوم صرفه جویی 
را دریابند و از اس��راف پرهیز کنند ! کرامات وافاضاتی نیز اش��ت 
مث��الً می گفت DEICE کلمه خارجی اس��ت و چ��را ما باید از 
خارجه مواد شستش��و بیاوریم ؟ هر قدر معاونین تدارکات و فنی 
و خدمات فرودگاهی توضیح می دادند که این کار دستور العمل 
بین المللی دارد زیر بار نمی رفت ومی گفت بومی س��ازی کنید 
! روی هواپیما مش��مع و برزنت بکش��ید از نوع مرغوب و ضد آب 
و کله س��حر بردارید مطمئن باشید هواپیما یخ نمی زند و خودم 
مسئولیت آن را می پذیرم ! مدیران اتوبوسی که با او به ُهما آمده 
بودند به هوش و فراستش آفرین می گفتند و بعضی هم از فرط 
هیجان غش می کردند ! وقتی در خواست خرید الستیک طیاره 
را دید سخت برآشفت و فریاد برآورد که مرگ بر آمریکا ، همین 
الستیک ها را باد بزنید و استفاده کنید ! عاشق عکس و خبر بود 
بقول امروزی ها س��لفی بگیر قهاری بود ! دوس��ت داشت با همه 
عکس یادگاری بگیرد . تمام قد ، نیم قد ، ایس��تاده ، نشس��ته و 
حتی دراز کش ! ش��هوت مصاحبه داشت . آنقدر عکس و خبر او 
در ماهنامه ُهما چاپ ش��د که اتوبوسی ها بدنبال این بودند تا با 
تغییر نام پیام ُهما به »شاهنامه« یا »مدیرنامه« اقدامی اساسی در 
هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران انجام شود ! کاشکی مسئولین 
ارشد مملکت برای اینگونه مدیران و قبل از انتصاب ، دوره »ُهما 
شناس��ی« می گذاشتند و س��پس حکم مسئولیت را توشیح می 
نمودند ! و ای کاش می دانس��تند که مدیریت هما با اتو ش��مس 
العماره متفاوت است و مدیریت آن با مدیریت کارخانه قرقره زیبا 

فرق دارد نه یک وجب بلکه از زمین تا آسمان ! 
ادامه در شماره ی بعدی خبرنامه
هوشنگ نصری



15

46
ه 

ام
برن

- خ
ما 

 ه
ان

تگ
س

ش
ازن

ن ب
نو

كا
ما

ز ه
فرا

سرا
ن 

دگا
تا

س
ای

ت.
س

كی
ن 

ز آ
ی ا

خال
ی 

ها
رف

 ظ
س

نپر
 و 

بار
و ب

د 
اش

ن ب
ارا

ب

»ان شاءا... « به معنای» به خواست خدا« 
یا »هرآنچه خدا بخواهد« ازعبارات مختص 
ذات اقدس باریتعالی س��ت که متاسفانه 
اززوایای مختلف ظاهری)امالیی(،  لفظی 
و کاربردی )معنایی ( مغفول ومهجورمانده 

است !
بسیاری به غلط می نویسند » انشاءا...« 
بدون اینکه توجه داشته باشند انشاء در 
زبان عرب��ی به معنای خلق ک��ردن، به 
وج��ود آوردن و پدید آوردن می باش��د.
بدین ترتیب انشاءا... به معنای خالق خدا 
خواهد بود . آیا مگر ما بت پرست هستیم 

و خالق خداوند مان؟! 
در ظراف��ت و دقایق زبان همین بس که 
گاه چسبیدن نادرست یک » الف« تا چه 

میزان مقصد و مقصود را تغییرمی هد! 
دیگراینک��ه، بروزخطا در لف��ظ و تلفظ 
س��هوی یا عمدی چگونه اصال��ت را به 
بیراه��ه می برد، آنجا که عده کثیری ان 

شاءا... را ایشاال! تلفظ می کنند ! 
و اما كاربرد :

 س��الها پی��ش در زم��ان مهمان��داری 
هواپیم��ای 707 در پ��رواز زاه��دان – 
چابهارج��زو crew خلب��ان دیکس��ون 
استرالیایی ) آخرین خلبان خارجی پیش 
از انقالب(بودم. ب��ه یاد دارم وقتی وی با  
ورود ب��ه cockpit  با بر چس��ب های 
متع��ددINOP مواجه ش��د و بالفاصله 

maintenance را جه��ت  احضار کرد 
وبا فارس��ی دست و پا شکسته ای که یاد 
گرفت��ه بود گفت با اینهم��ه نواقص من 
چگونه این هواپیم��ا را به پرواز دربیآورم 
؟! هم��کار مهندس مکانیک که ظاهرا از 
صحت عمل خود و فعال بودن سیس��تم 
ه��ای جایگزین مطمئن بود پاس��خ داد 
، ان ش��اءا... مش��کلی پیش نم��ی آید! 
خلبان دیکسون که شوخ طبعی خاصی 
 هم داش��ت، گفت اینجا ایران ایر اس��ت

 نه ان شاءا... ایرالین . 
مثالی دیگر : زلزله 7.2 ریش��تری اخیر 
مکزیکوس��یتی که از منظر شدت دقیقا 
برابر زلزله آبان ماه گذشته کرمانشاه بود 
به دلیل تامین سیستم هشداردهنده در 
تمام سطح شهر و عملکرد دقیق آن نود 
ثانی��ه قبل از آغاز زمین لرزه و در نتیجه  
تخلیه س��ریع و خروج م��ردم از منازل، 

هیچگونه تلفات جانی در برنداشت  . 
حال چنانچه مسولین ذیربط دست روی 
دست گذاش��ته صرفا به گفتن ان شاءا... 
مش��کلی پیش نمی آی��د دلخوش می 
نمودند یقینا فاجعه جانی و مالی دیگری 

در انتظار کشورشان می بود. 
نتيجه :

و خدا انس��ان را آفرید و به نیروی تعقل 
و تفک��راز دیگر جانداران غریزی  متمایز 
س��اخت تا به اش��رف مخلوقاتش ملقب 
ش��ود . پس وقتی انس��انهای فرهیخته، 
کارآمد و موف��ق که اهداف بلند، میان و 
کوتاه مدت خود را با برنامه ریزی دقیق و 

منظم کاربردی به پیش می برند چگونه 
می توان با تس��اهل بینگاری��م خداوند، 
این جهان هس��تی عظی��م را با کرات و 
کهکشانهای متعدد بدون نظم کاربردی 
دقیق آفریده باش��د! آنهم چنان نظمی 
 ک��ه همه س��اله روز اول به��ارو پاییزش

 برابری می نماید .
بنابراین در نظام خداوندی یقینا نظم کاری 
و حرکتی نیزازجایگاه ویژه ای برخورداراست 
. به عبارت دیگر به استناد اصل» حرکت از 
ما برکت از خداوند « شرط موفقیت انسان 
دره��رکاری حرکت در مسیردرس��ت و با 
ابزارمناس��ب است. به عنوان مثال خداوند 
ش��رط با سواد شدن را  تحصیل و مطالعه 
ق��رار داده ولی زحم��ت و رنج طی طریق 
تحصیل با دانش آموزان و دانشجویان است 
.نیز خداوند ارتزاق سالم را با اشتغال وکسب 
روزی حالل میسر س��اخته ولی کوشش 
در، یافتن شغل مناسب وطی مدارج ترقی 
را به همت خود انس��ان وا گذاش��ته است. 
پس آنگاه، همه اززن و م��رد، دانش آموز، 
دانشجو، کارگر، کارمند، کشاورز، کارآفرین 
و ... که از مس��یر الهی به اهداف متعالی و 
قله های پیروزی دست می یازند با ذکر » 
ان ش��اءا...«، ضمن گرامی داشت نام و یاد 
باریتعالی حاصل و ثمرتالش مستمرخود 
را درمصلحت و خواست ذات اقدس او می 
جویند که این مصداق بارز و کاملیس��ت 

ازکالم شیخ اجل سعدی که می فرماید :
نابرده رنج گنج ميسر نمی شود                

مزد آن گرفت جان برادر كه كاركرد 
 1397 س��ال  آس��تانه  در  و  این��ک 
خورش��یدی، همراه با دگردیس��ی و نو 
شدن طبیعت از خداوند بخواهیم مرغ 
س��عادت و زیبای » هم��ا « نیزبا نقش 
بس��تن بر ن��اوگان ایمن،ن��و، کارآمد و 
درخور ملت بزرگ ایران  و البته تحت 
تالش و همت شاغالن جوان ومتخصص 
آن دوب��اره به اقصی نق��اط جهان بال 
گشاید  و مجریان بازنشسته در سالمت 
کامل با انتقال تجارب گران سنگ خود 
به این چرخه زنده خدمت و س��ازنده، 

بالنده و مفتخر باشند. ان شاءا... 
شادزی، مهرافزون، نوروز مبارك

 پرويز قربانی
سرمهماندار ارشد بازنشسته

*** ان شاءا...
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ام��ام علی)ع( در روز جمعه 13 رجب س��ال 
سی  ام عام الفیل و در خانه ی خدا متولد شدند. 
پدر آن حضرت ابوطالب فرزند عبدالمطلب بن 
هاش��م بن عبد مناف  عموی پیامبر)ص(  و 
مادرش هم فاطمه دختر اسد بن هاشم بود. 
بنابراین امام علی)ع( از هر دو طرف هاشمی 
نسب است مادر آن حضرت، خداپرست بوده و 
با دین حنیف ابراهیم زندگی می کرد و پیوسته 
به درگاه خدا مناجات کرده و تقاضا می نمود 
که وضع این حمل را بر او آسان گرداند. فاطمه 
بنت اسد، مادر امیر المؤمنین)ع(، در حالي که 
هنگام تولد فرزندش فرا رسیده بود به زیارت 

خانه ی خدا رفت و گفت:
»خدایا م��ن به تو و به آن چه از رس��والن و 
کتاب ها از جانب تو آمده اند ایمان دارم و سخن 
جدم ابراهیم خلیل را تصدیق می کنم و اوست 
که این بیت عتیق را بنا نهاده اس��ت. به حق 
آن که این خانه را س��اخته و به حق مولودی 
 که در ش��کم م��ن اس��ت والدت او را بر من

 آسان گردان«
در این هنگام به فرمان خدا، دیوارهای خانه ی 
خدا )کعبه( ش��کافت و فاطمه به درون خانه 
رفت و دیوار به هم بر آمد. فاطمه پس از سه 
روز بیرون آمد و در حالی که امیرالمؤمنین)ع( 
را در بغل داشت، گفت من به خانه خدا وارد 
ش��دم و از میوه  های بهشتی و بار و برگ آنها 
خوردم و چون خواستم بیرون آیم هاتفی ندا 
کرد: »ای فاطمه نام او را علی بگذار که او علی 
است و خداوند علی االعلی می فرماید من نام او 
را از نام خود گرفتم و به ادب خود تأدیب اش 
کردم و او را به غامض علم خود آگاه گردانیدم 
و اوست که بت ها را در خانه من می شکند و 

اوس��ت که در بام خانه  ام اذان می گوید و مرا 
تقدیس و پرستش می نماید. خوشا بر کسی 
که او را دوست داشته باشد و فرمانش را اطاعت 
کند و وای بر کسی که با او دشمنی کرده و از 

او نافرمانی کند.«
و چنین افتخاري منحصر به فردی که برای 
عل��ی)ع( در اثر والدت در درون کعبه حاصل 
ش��ده است براي احدی از عموم افراد بشر به 

دست نیامده است.
آن بزرگوار در تمام جنگ های زمان حضرت 
رسول غیر از جنگ تبوک، مشارکت داشت و 
بیشترین پیروزی ها به دست برومند و توانای 

آن حضرت نصیب اسالم و مسلمین گردید.
پس از رحلت حضرت رسول صلّی اهلل علیه 
و آله جنگ هائی بر علیه اس��الم و بر علیه آن 
حضرت توسط منافقین و مخالفین به وقوع 
پیوست، که مهم ترین آنها سه جنگ به نام های: 

جمل، صّفین و نهروان می باشد.
حضرت در مناس��بت های مکّرر و مختلف، 
توس��ط پیغمبر اس��الم صلی اهلل علیه و آله 
 به عنوان اولین جانش��ین و خلیفه تعیین و

 معرفی گردید.
و در نهایت، پس از حّجة الوداع، روز هیجدهم 
ذی الحّجة، سال دهم قمری ]مطابق با دهم 
فروردین ماه، س��ال دهم شمسی.[، حضرت 
در محل��ی به نام غدیر خم بین مکه و مدینه 
به طور رس��می مطرح و منصوب به والیت و 

خالفت شد.
در مدت عمر شریف حضرت بین محّدثین و 
مورّخین اختالف است؛ ولی مشهور 63 سال 
گفته اند، که 33 سال همزمان با پیغمبر اسالم 
صلّی اهلل علیه و آله 10 سال قبل از بعثت، 13 

س��ال در مکه و 10 سال در مدینه بود و سی 
سال هم پس از رحلت آن حضرت با تحمل 

سختی ها و مصائب جانکاه به سر برد.
مدت امامت و خالف��ت واقعی آن امام علیه 
الس��الم، که بالفاصله پس از رحلت حضرت 
رس��ول صلّی اهلل علیه و آله شروع شد، سی 
س��ال به طول انجامید؛ و خالفت ظاهری و 
واقعی که پس از قتل عثمان ش��روع گردید، 

تنها پنج سال بوده است.
در تعداد فرزندان حضرت امام علی علیه السالم 

را 33 نفر پسر و دختر نام برده است.
شهادت و محّل دفن: حضرت در سال چهلّم 
هجری مطابق با یازدهم بهمن ماه، سال 39 
شمسی، صبح جمعه، نوزدهم ماه رمضان، در 
محراب عبادِت مسجد کوفه که یکی از چهار 
مس��جد معروف و عظیم القدر است توّسط 
عبدالّرحمن بن ملجم مرادی؛ و ترغیب زنی 
به نام قّطامه، به وسیله شمشیر زهراگین ترور 
ش��د؛ و شب 21 همان ماه به فیض ُعْظمای 

شهادت نایل گردید.
ميّسر نگردد به َكس اين سعادت

به كعبه والدت، به مسجد شهادت
و پیکر مطّهر و مقدس آن حضرت در نجف 
اشرف، کنار حضرت آدم و نوح علیهم السالم 
دفن گردید؛ و قبر آن حضرت توسط حضرت 

نوح علیه السالم تهیه و آماده شده بود.
گردآوری و ارسال- رضاحيدری زاد

علی ای همای رحمت ، تو چه آيتی خدا را
که به ما سوا فکندی همه سايه »هما« را

مبعث
روز مبعث روز مرگ قساوتها و شرارتها بود، روز مرگ 
کرامتهائی که به پای بت ها قربانی می ش��د. روز مبعث 
روز برانگیختن خردهائی اس��ت ک��ه در تابوت خرافه 
گوئی ، هوس پرستی و جهل پیشگی دفن شده بود. روز 
مبعث روز تولد عاطفه هاس��ت عاطفه هائیکه در رقص 
شمش��یر ها زخمی می شد و در جنگل نیزه ها جان  می 
باخت. آن روزها دخترکان معصوم به جای آغوش گرم 

مادر در دامان سرد خاک می خقتند و جوانان بلند قامت 
در جنگ جهالت ها جان به بارش تیرها میدادند و زنان 
بی پناه در بند اسارت می زیستند. روز مبعث روز مرگ 

جهل ، شرک و پرستشهای ناروا بود.
در باور شیعیان حضرت محمد )ص( در روز 27 رجب 
عام الفیل سال 13 پیش از هجرت سال چهلم زندگانی پر 

افتخارش به پیامبر اسام مبعوث شد.
شیعیان هر سال این روز خجسته را جشن می گیرند.

بعثتش مبارک
ارسالی: علی نقی شقاقی
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ما انسانها مایل هس��تیم و دوست داریم بهترن باشیم . افراد 
 مثب��ت اندیش را دوس��ت داری��م و چون اثر خ��وب روی ما 
می گذارند عالقه به برقراری ارتباط با آنها را داریم و از اطرافیان 
نیز می خواهیم خوب باشند و مراقب رفتار و گفتارشان باشند، 
و عملکردش��ان برای ما خیلی مهم است چون مایل هستیم 
بهترین ها را داش��ته باش��یم در این راستا گاهی انتظار بیش 
از ح��د داریم. از خانواده خود م��ی خواهیم در مواقع بحرانی 
بهتری��ن تصمیم را بگیرند و دقت نمایند که خطایی مرتکب 
نش��وند. اغلب ما اعتتقادات و باورهای خوب و انسان دوستانه 
ای داریم اما این باورها هنوز س��طحی است و گاهی این باور 

از این جهت سطحی است که اگر با منافع ما هماهنگ نباشد 
فرام��وش می کنیم و ی��ا از آن صرف نظر می کنیم ، و چون 
 س��ود ش��خصی برایمان مهم اس��ت، منافع جمعی را نادیده
 م��ی گیریم و ش��کایت می کنیم که موفقی��ت ما در جامعه 
ای که زندگی می کنیم خوش��ایند نیست. در صورتیکه باید 
بدانیم جامعه را افراد می سازند اگر بی اخالقی رواج پیدا کند و 
ضد ارزشها بتدریج جای ارزشها را بگیرد ، مقام و منزلت و شان 
انسانی نادیده گرفته خواهد شد و ما به سهم خود در مشکالت 
جامعه نقش خواهیم داشت.در جامعه باید فرهنگ سازی کرد و 
همه افراد خودرا در ساختن یک جامعه متعالی سهیم بدانند، ما 
می توانیم بهترین باش��یم چون این حق طبیعی ما است، اما به 
شرطی که این خواستن تنها یک آرزو نباشد و برای نهادینه شدن 
در وجودم��ان هزینه کنیم. هزینه اش را با غلبه برخودخواهیها، 
و س��ودجویی ها و ایس��تادگی در برابر هر رفتار غیر اخالقی و 
غیرانسانی و تالش در جهت رشد و تعالی و دوری از مسائل غیر 
اخالق��ی بپردازیم. دانش  خود را در زمینه های گوناگون علمی 
اخالقی ، عاطفی ، تربیتی ، نوعدوستی و هر آنچه که الزمه یک 
زندگی موفق و مطابق با ارزشهای انسانی است افزایش دهیم و در 
آنصورت خواهیم دید باور و اعتقادمان نه تنها درونی شده و بلکه 
وسیله پیشرفت و ترقی خود و جامعه مان و رسیدن به سعادت و 

کامیابی را فراهم نموده ایم.

 

فک��ر اینکه ، افکار ، کلمات و رفتار س��المندان چه تاثیری بر 
دیگران میتواند داش��ته باش��د موضوع مهمی اس��ت که باید 
سالمندان به آن توجه داشته باشند. رعایت کردن نکات دقیق 
و مفی��د میتواند دیگران را تحت تاثیر س��المندان قرار دهد 
و از آنه��ا در مواق��ع ضروری طلب کمک نمایند. س��المندان 
بای��د محیط خودرا بطریقی در نظر بگیرن��د که خانواده آنها 
احساس امنیت در برابر آنها کنند و از حضور آنها در خانواده 
ش��اد باشند. الگوی مناسبی برای دیگران باشند در هر کاری 
که انجام میدهید مثبت اندیش باش��ید و برای اطرافیان خود 
دلیل این طرز فکر را توضیح دهید. به دیگران احساس راحتی 
بدهی��د که آنها در محیط خانواده احس��اس آرامش کنند. به 
دیگ��ران انگیزه زندگی کردن خ��وب بدهید که اگر احیانا در 
مقطعی از زندگی با عدم موفقیت روبرو ش��دند نا امید نشوند 
و به راحتی بر مش��کالت غلب��ه کنند. از تجربه های موثر که 
در طول س��الیان زندگی خود کسب کرده اید دیگران را آگاه 
نمائی��د و این خود راهنمای موثری ب��رای جلوگیری از بروز 
بسیاری از مشکالت افراد خانواده خواهد بود. اعتماد بنفس و 
باور کردن به قابلیتها و توامندیهای خودرا به دیگران آموزش 

دهید. نظ��م و انضباط را به دیگران بیاموزید. داش��تن حس 
احترام به خود و توج��ه کردن و در نتیجه احترام به دیگران 
را آم��وزش دهی��د. پایبند بودن به رعای��ت قوانین و مقررات 
اجتماعی میتواند یکی دیگر از فعالتیهایی باشد که سالمندان 
میتوانن��د آن را به افراد خانواده خود بیاموزند. حس انس��ان 
دوستی ، همکاری ، مشارکت در فعالیتهای جامعه میتواند به 
سالمندان کمک کند که هم خود موثر باشند و هم به دیگران 
در این زمین��ه کمک نمایند. در نهایت رعایت اصول اخالقی 
از جانب س��المندان و حس احترام به خود و ارزش گزاری به 
تجارب مفیدی که در طول س��الیان زندگی کس��ب کرده اند 

نمادی از یک زندگی مفید و موثر خواهد بود.

چگونه بهترین باشیم

راه سعادت

»دکتر شکوه السادات پور یاوری«
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حافظه
هر ی��ک از ما ممکن اس��ت چیزهایی را 
فراموش کنیم. هر چند همه س��المندان 
دچار ضعف حافظه نمی شوند اما به طور 
کلی با افزایش سن ، احتمال فراموشکاری 
بیش��تر است. این فراموش��کاری ، بیشتر 
مربوط به حوادث اخیر است. ما چیزهایی 
را که مربوط به گذش��ته های دور اس��ت 
خوب به یاد م��ی آوریم اما اتفاقاتی را که 
اخیرا رخ داده فراموش می کنیم، به عنوان 
مثال خاط��رات دوران جوانی را به یاد می 
آوریم ، اما یادمان نمی آید که یک ساعت 
پیش که به خانه برگش��تیم، کلید را کجا 

گذاشتیم؟
گاهی این فراموشکاری مشکالتی برای ما 

یاخانواده مان ایجاد می کند.
به عنوان مثال پیغام مهمی را فراموش می کنیم یا یادمان می رود، 

قبض آب یا برق را پرداخت کنیم.
حال ببینیم چگونه می توانیم مش��کالت ناش��ی از فراموشکاری را 

کاهش دهیم؟
تقويت حافظه

در درجه اول ، از سوال کردن و گفتن اینکه »موضوعی را فراموش 
کرده اید« ، نترسید و خجالت نکشید. اگر نمی توانید مانند گذشته 
، چیزهایی را به یاد بیاورید ، تقصیر ش��ما نیس��ت. بیایید به جای 
ناراحتی از این وضع ، به راه هایی که حافظه شمار را تقویت ، یا از 
کم شدن آن جلوگیری می کند، توجه  کنید. در این جا، ما به نمونه 
هایی از این راه ها اشاره می کنیم. البته خود شما هم، ممکن است از 

راه های دیگری برای یادآوری بهتر مطالب استفاده کنید.
• چیزهایی را که همیشه از آن استفاده می کنید مثل عینک یا کلید 
در یک جای مشخص بگذارید به عنوان مثال داخل یک کاسه بزرگ 

در اتاق نشیمن.
• کارهایی انجام دهید که دستها، مغز و حافظه به کار انداخته شود.

• ه��ر روز به اخبار رادیو یا تلویزیون گوش دهید و خبرهای مهم را 
برای دیگران بازگو کنید.

• سعی کنید هر روز یک مطلب جدید یاد بگیرید.
• کتاب یا روزنامه مطالعه کنید.

• در جمع دوستان یا خانواده ، خاطرات گذشته را تعریف کنید. می 
توانید آلبوم عکس های قدیمی را برای یادآوری نام افراد و خاطرات 

گذشته نگاه کنید.
• خاطرات خودرا بنویسید یا برای دیگران بازگو کنید.

• برای نوه هایتان قصه بگویید.
• بازی های فکری مثل شطرنج انجام دهید.

• با دوستانتان مشاعره کنید.
• جدول حل کنید.

• مطالبی را که ممکن است فراموش کنید یادداشت کنید. برای این 
کار ، تقویم جیبی بردارید. تمام   تاریخ های مهم مثل، روز تولد نوه 
تان ، سالگردها ، روزی که نوبت دکتر دارید، روز آخر مهلت پرداخت 
قبض ها و ... را در آن بنویسید. در انتهای تقویم، شماره تلفن های 
اقوام و دوستان را بنویسید.این تقویم را همیشه و موقع خارج شدن 

از منزل نیز همراه داشته باشید.
• یک دفترچه یادداشت در کنار تلفن بگذارید.هر بار که کسی تلفن می 
زند، اگر پیغامی دارد ، یا کاری از شما می خواهد، بالفاصله یادداشت 
کنید. این کار کمک می کند که پیام های تلفنی را فراموش نکنید.

• هیچگاه خودسرانه دارو مصرف نکنید. اما اگر دارویی توسط پزشک 
برای شما تجویز شده است، در مصرف درست و به موقع دارو دقت 
کنید. برای اینکه زمان مصرف دارو یادتان نرود می توانید به تعداد 

وعده هایی که باید دارو بخورید ، شیشه های کوچکی تهیه کنید.
فرض کنید در س��ه نوبت 6 صبح ، 2 بعد ازظهر، و 10 ش��ب باید 
دارو بخورید ، پس سه شیشه بردارید. . روی یکی بنویسید 6 صبح 
، روی یکی بنویسید 2 بعدازظهر و روی یکی10 شب ، هر روز صبح 
داروهایتان را داخل این شیشه ها بیندازید. وقتی که به این شیشه 
ها نگاه کنید، یادتان می آید که کدام دارو را نخورده اید. این شیشه 
ها را جایی بگذارید که در معرض دید شما باشد ولی کودکان به آن 

دسترسی نداشته باشند.
• تغذیه مناس��ب برای حفظ قدرت حافظه الزم است. برای این کار 
قند ، چربی و نمک کمتری مصرف کرده ولی مصرف میوه و  سبزی 

های تازه را بیشتر کنید.
توجه:

در موارد زير به پزشک مراجعه كنيد.:
• اگر اسامی افراد را دائما فراموش می کنید..

• اگر فکر می کنید حافظه تان روز به روز کمتر می شود.
•اگر فراموش کردن کارها باعث شده که نتوانید به تنهایی کارهایتان 

را انجام دهید.
منابع :انتشارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی

شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
زندگی شاداب
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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

  خدمات فرودگاهی
محمدرضا احمدی

مهدی فضلی
ابوالفضل قربانی

عزت اله قمری وایقان
سید بهاء الدین احمدی قلعه

  مهندسي و تعميرات
عبدالحسین اسماعیل زاده

محمد حیدری فر
مرتضی طاهری

محمود علی محمدی
چنگیز افشید
ناصر اعطائی

محمد ملکوتی قهی
محمد حسن عزیزالهی

  عمليات پرواز
حمید حسین روزبهانی

فاطمه مسعودی
سید منصور عابدی

رضا خلج
محمدسعید مدنی

محمد مهدی کرامتی رستمی

  خدمات فرودگاهي 
منصور منصور زاده

جوانشیر یاوری
نیلوفر دریائی

حمیدرضا خروطی
علیرضا بیانی
صمد انوری  

  کيترینگ
  رحمان صادقی

   حراست
محمدرضا حدادی

سید موسی موسوی 

   بازرگانی
 محمدرضا علوی زاده

حبیب اعظم پارسا
محمود آگاهی کسه

سعید میرشاه والیتی 
آمنه خاتون کرامتی نوجدده

علیرضا شادمان
محمد پارسانژاد

امیررضا عمرانی سیگارودی
حسین فخاری منش

  مالی
حسین ایزدی محمدی

اسداله کربالئی هادی

  بازرسی و حسابرسی
 محمدعلی خلج

  منابع انساني
محسن ولی زاده  

نادر غفاری

  پشتيباني
  محمد محمد اسماعیلی طامه

محسن سلطان محمدی راد
سعید پیرستانی

     اصفهان
  مرتضی قاسمی

غالمعباس کاوش پور
غالمرضا نوشاد

  مشهد
محمد حسن غفاریان دانشمند

محسن سلیمی نیک قلعه
سید عباس حسینی

ابراهیم موسویان
رضا فعال 

جعفر صمدی علیشاهی
سید مهدی حسن زاده

امیر حسین خوشدل

    شيراز
حسن محکمی
عباس مرشدی

حمید بشکردی زاده
علی پناه سمیعی دارنجاتی

شفیق ذرعان

  رشت
اسحاق چاوشی

  بندرعباس
محمدرضا زرکش

علی حسن پور
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 * * شعر همکاران **
شعر و سخنی 

واژه ی هر غزلم ،از رخ تابان تو بود
سخن از چشم سیه ، ناوک مژگان توبود 

جمله شعر و سخن  ،از مهرخ زیبای توشد
دل من ،درکف خوش چاه زنخدان تو بود

لب تو شهد عسل ، باقدح باده ای ناب
ساغری ازلب خود ،وعده  و پیمان تو بود

چلچراغ رخ تو ، ماه و مه محفل شد 
 محفل روشنم ،از بهر مهستان تو بود

عشق تو، فتنه برانگیخت زبهر دل و جان 
فتنه از عشق تو و غمزه ی چشمان  توبود 

من اسیر به گرداب ، دوچشمان توام 
کشتی جان من ، اندردل توفان تو بود 
 سبز و خرم نشود، باغ و بهارم بی  تو 

سنبل و  الله  و  گلها ، ز گلستان تو بود
 بانسیم سحر،ازبوی گل نرگس و یاس

 هر طرف بوی خوش، از مژده ی بستان تو بود
 هرنشاط چمن  و  باغ  و  بهار  پر گل 

از سر وصلت باد و مه و باران تو بود 
شاخسار وگل و دشت، باغ وکویر و صحرا 

روز شب، درطلب عشق و  ثنا خوان  تو بود
سيدمسعودهدايت پور

تابان آمد
خوش و فرخنده شبی بود که  تابان آمد 
رستخیز ی به زمین است  که جانان آمد

عرشیان سجده نمودند و زحسنش گفتند 
فرشیان مژده دهید ، آیت سبحان  آمد 

لیله القدر رسید، کز برکات ازلی 
برترین لحظه ، ، که با آن رخ رحمان آمد 
آنچنان قرص قمربود ، رخش یوسف مهر

کافرینش  ز رخش ، فیض  به  ،  به کنعان آمد 
عالم و آدم از این راز ، خبرهیچ نداشت 
بر دل بی خبران  ، مژده ی برهان آمد
سروها قدبکشیدند ، چمن الله دمید 

  طلعتی  دم زد و از شرق ، درخشان آمد
 آنچنان رحمت و مهری ، به  دل هستی داد

زآسمان بارش باران  ، چو گلستان آمد
همه گلها و  چمن دست به آغوش شدند

جوی بار، از سر دیداری به بستان آمد
الله چون دست به گریبان گل نرگس برد

عشق پرپا شد و بر جمله ی امکان آمد 
آنچنان ولوله ا ی شد ، که از آن سر وجود
گویی برعرصه ی عالم ، نفس و جان  آمد 

مهدی اگر بیایی فرش��ی از گلهای س��رخ برایت می گسترانم 
اگر بیایی بر زخمهای قلبم که دردناک و مرهم ناپذیر هستند 
مرهمی از عشق و ایمان خواهی گذاشت.چشمهای پر از اشک 
یتیمان را با دس��تهای مهربان و بزرگوارت پاک خواهی کرد و 
هرجا دلی شکس��ته و قلبی مجروح باشد توآن دل شکسته و 
قل��ب مجروح را مداوا خواهی کرد و جهان هس��تی را از ظلم 
و س��تم پاک خواهی کرد آن وقت دیگر هیچ دس��ت ظالمی 
گلوی مظلومی را نخواهد فشرد و خون هیچ بیگناهی بر زمین 
نخواه��د ریخت مهدی اگر بیایی گ��رگ و میش با هم از یک 

چش��مه آب خواهند نوشید و قلبهای انس��انها همه سرشار از 
محبت و عشق خواهد شد مهدی اگر بیایی بر جای قدمهایت 
گلبوس��ه خواهیم کاشت و تو ما را دارای همه کماالت انسانی 
خواه��ی نمود اگر بیایی بهار با تو خواهد آمد و هر آنچه رنج و 
اندوه و غم اس��ت از سینه ما دور خواهد شد تو بر دردهای ما 
درمانی تو آخرین ذخیره پروردگار برای نجات انس��انها هستی 
مه��دی اگر بیایی من با پای برهنه و چش��مهای پر از اش��ک 
همچون دیوانه ها بر سر راهت خواهم نشست تا خاک پای تو 
را توتیای چش��م خویش کنم اگر بیایی دیگر چه اضطرابی ؟ 

چون در بند پیمان و میثاق ناتوانم.  به امید آن روز
مطهره مومنی

اگر مهدی بیايد



مخترع همايی
» سيد حسن طايفه حجتی«  از همکاران بازنشسته روابط عمومی ، موفق به اختراع دستگاه »غذاپز« گردیده که آشپزخانه را از کلیه 
دستگاهای گرانقیمت و پر مصرف برقی و ظروف جاگیر پخت و پز بی نیاز می کند و دارای تائید های علمی و صنعتی از مراکز معتبر 

قانونی ایران می باشد. 
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مصرف خرما در ماه مبارک رمضان به دلیل 
ارزش غذایی آن توصیه ش��ده است. خرما 
قند خون کاهش یافته در دوران روزه داری 
را جبران می کند و به علت دارا بودن فیبر 
و خاصیت ملین بودن ، سیس��تم گوارشی 
را ک��ه به دلیل روزه داری بی تحرک ش��ده 
اس��ت، به تحرک وام��ی دارد. به گفته علی 
زهتاب کارش��ناس تغذیه ، نخل از گیاهان 
بس��یار قدیمی و مقدس اس��ت که نامش 
در قرآن مجید 42 بار تکرار ش��ده اس��ت. 
 مسلمانان خرما را از جمله میوه های بهشتی

 می دانند.
A-B- این میوه سرش��ار از ان��واع ویتامین
"C-E اس��ت. تقریبا در هر 100 گرم خرما
 14 میل��ی گرم ویتامین C موجود اس��ت. 

همچنین خرم��ا دارای فلزات معدنی مانند 
فسفر، کلسیم ، آهن ، ید و منیزم است که 
هر کدام در س��المت انس��ان نقش بسزایی 
دارد.زهتاب با بی��ان این که خرما به خاطر 
داشتن منیزم ضد س��رطان است ، تصریح 
کرد: مصرف خرم��ا در کنار کربوهیدرات و 
محصوالت آردی موجب می شود در طول 
روزه داری ، کربوهی��درات به آرامی در بدن 
آزاد ش��ده ، انرژی الزم برای فعالیت روزانه 
بدن تامین ش��ود و در نتیج��ه بدن یکباره 
دچار افت قند نشود. وی گفت: بهترین رژیم 
غذایی در ماه مبارک رمضان ، رژیمی حاوی 
مایعات و قندهای ساده و قابل جذب سریع 
اس��ت. چرا که در زمان افطار قند خون در 
پایین ترین حد خود قرار دارد که می تواند 

یکی از علل سردردهای نزدیک افطار باشد. 
کارشناسان تغذیه می گویند بهتر است وعده 
افطاری با خرم��ا، آب گرم، چای کمرنگ و 
شیر شروع شود. چرا که با مصرف این مواد 
، نیاز ش��دید بدن به مواد قندی به سرعت 
برطرف می شود و بدن آمادگی بهتری برای 
استفاده از مواد غذایی دیگر را پیدا می کند.

انجیر، یکی از میوه هایی  است که برای درمان بمیاریهای مختلف موثر 
 A است. این میوه غنی از ویتامین ، مواد معدنی به ویژه ویتامین های
و B ، کلسیم، منگنز و آهن است. این میوه چه تازه چه خشک ، ارزش 

غذایی زیادی دارد.مصرف انجیر یا شیر کم خونی را برطرف می کند. 
فیبر و کلسیم موجود در آن استخوان ها را تقویت می کند، تراکم آن 
ها را بهبود می بخشد و از بروز پوکی استخوان و بیماری های مشابه 
پیشگیری می کند. درد ناراحت کننده روده ها و یبوست را تسکی می 
دهد. اسید چرب آن ، از قلب در برابر بیماری های متعدد محافظت می 
کند. این میوه سدیم کمی دارد و به همین دلیل مانع از باال رفتن فشار 
خون می شود. پکتین موجود در انجیر، میزان کلسترول مضر را کاهش 
می دهد.فنولز و فالوانوئیدز نوعی آنتی اکسیدان ، روند پیری را کاهش 
می دهد. مصرف منظم آن، خطر بروز سرطان سینه را کاهش می دهد.
 تریپتوفان موجود در آن، بی خوابی را برطرف می کند. تقویت کننده 

حافظه است.

ه��رگاه بی��ن دو یا چن��د نف��ر در کاری و 
 اقدامی زدوبند و تبانی ش��ود، ضرب المثل
 »گاوبندی« را به کار می برند و می گویند : 

گاوبندی کرده اند یا گاوبندی شده است.
مرحوم علی اکبر دهخدا در معنای گاوبندی 
گفته است. » با کسی گاوبندی داشتن یعنی 

در منافعی نامشروع با هم شریک بودن.«
در گذشته ، کشاورزان به دو گروه »صاحب 
نسق« و »خوش نشین« تقسیم می شدند . 
دسته نخست در روستای محل سکونتشان 
کش��ت و زرع می کردند. اما دسته دیگر از 
کش��اورزانی بودند که خانه و زندگیش��ان 

در روس��تاهای دیگر قرار داشت و چون در 
روستاهای محل سکونتشان زمین های دایر 
یا قابل کشت و زرع نداشتند. برای کار عازم 
روستاهای دیگر می شدند و به همین دلیل 
به »خوش نش��ین« معروف بودند. معموال 
برای شخم زدن زمین یک جفت گاو نر را با 
نهادن یوغ بر گردنشان به خیش می بستند. 
اصطالح گاوبندی که به صورت یک ضرب 
المثل در زبان فارسی درآمده از شخم زدن 
زمین به وسیله گاوهای نر گرفته شده است . 
مباشران و متصدیان وصول بهره مالکانه برای 
دستیابی به منافع بیشتر با یک یا چند نفر از 

خوش نشین ها در زراعت شریک می شدند 
و در اخ��ر کار ، مناف��ع حاصله را با یکدیگر 
تقسیم می کردند. در حالی که با کشاورزان 
مقیم یا صاحب نسق شراکت نمی کردند، زیرا 
کشاورزان مقیم به اوضاع و احوال و مساحت 
زمین های زیر کشت یکدیگر آشنا بودند و 
احتمال می رفت تبانی و گاوبندی مباشران 
با آنان به وسیله سایر کشاورزان مقیم فاش و 
برمال شود. این عمل از سوی مباشر وخوش 
نشین باعث شد که عبارت گاوبندی در افواه 
عمومی به معنای مواضعه و تباین و شرکت 

در منافع نا مشروع به کار برده شود.

فواید مصرف خرما در ماه مبارک رمضان

انجیر و درمان کم خونی

گاوبند ی ضرب المثل 
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از همکاران بازنشسته تقاضا می شود قبل از مراجعه به مراکز  درمانی  و بیمارستان ها، تلفنی از استمرار قرارداد با  

هما مطلع شويد.  تلفن: 57-44624155 و  46423160
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صعود به قله گنو بمناسبت) پنجم اسفند( آقايان 
:شكوهی، كرمی، سرآبادانی، دهلقی، دادخواه

ب�ه مناس�بت گراميداش�ت » پنجم اس�فند« 
سالگرد تاسيس » هما » گروهی از عالقمندان 
كوهن�وردی ب�ه سرپرس�تی »اصغ�ر كالن�ی« 
 همكار بازنشس�ته به قله 3300مت�ری دارآباد

 صعود كردند

هفدهمین گردهمایی بازنشستگان حمل و نقل زمینی به مناسبت سالروز تاسیس هما )96/12/5(
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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.

روح بزرگ مادران همه مردم جهان 
شاد، بدون وجود مادر دنیا نه لذت 
داشت و نه غم نه شب بیداري و نه 

چشم براه بودن 
نه حس گرماي بدن انساني فداکار 
در سرماي زمستان زندگي و نه فرح 

ابتني در حوضچه مهر مادري
اگر دقت کنیم تمام واژگاني که روح 
انسان را به اعال میرساند و بوي همه 
خوبیها را در گستره عالم میپراکند 

ریشه در واژه مادر دارد 
ایکاش من هم با همه مرد بودنم در 
همه دوران زندگیم  میتوانستم یک 

روز فقط یک روز مادر باشم

از پشت پنجره به بیرون نکاه کردم
باز هم هوا الوده بود

با این همه پنجره را باز کردم
عینکم را برداشتم

نگاه دیگري کردم 
هوا تمیز تر و نسبتا پاکتر بود

گوی��ي بخش��ي از الودگي که به چش��مم 
میرسید ریشه در افکار خودم و شیشه مات 

عینک قدیمي ام داشت 
باید بروم با شوینده اي هم فکرم و هم عینکم 

را بشویم
یا اگر نشد هو دو را بشکنم!!!؟؟؟

ارسالی: محمدرضا حبيبی
بازنشسته »هما« 

مهدی محمدی                    فوت همسر                          
هادی رفیعی                      فوت همسر            
اکبر غالمی                         فوت خواهر
حجت ناطقی                     فوت همسر                         
عباس بهنام فر                     فوت فرزند
خزائی نژاد                             فوت پدر
برات اله رسولی                        فوت پدر
مرضیه کاظمیه                       فوت پدر
موسی عسگری                       فوت مادر
قدمعلی ستوده پیکانی                فوت مادر
علی ذوالفقاری                       فوت مادر
علی محمد زورین تن                فوت مادر
س��عید بهائیان                      فوت مادر 
عالی��ه مرتضای��ی                      فوت مادر
عبدالرحی��م کرم��ی                 فوت مادر
عبداله کشتکار                      فوت مادر
مهدی س��افندیاری                 فوت مادر
محمد ابراهیم نژاد                  فوت مادر

 امیر حسین زیبا نیا                       فوت مادر
 غالمعلی نیاز                        فوت مادر
 محمدرضا اکبری                      فوت مادر
مرتضی صفائی                       فوت مادر
محمد ش��جاعی فر                 فوت برادر
حسین قانعی                         فوت برادر
لیال مافی                             فوت برادر
لیال ملک آرائی                          فوت برادر
منص��ور مالک پ��ور                 فوت برادر
محم��د فروغ��ی                      فوت برادر
یون��س تق��ی زاده ی                فوت برادر
حسن شهنوازی                     فوت برادر
 محمدرضا علیزاده شالچی          فوت برادر
علی هادیزاده                           فوت برادر
مرتضی محمدباقری                  فوت پدر
غالمحسن فاطمی                    فوت پدر
قاسم حقوقی اصفهانی               فوت پدر
حسن بهشتی فرد                    فوت پدر

عبدالرحیم موجودی زمانی         فوت مادر
جالل تکبیری                        فوت مادر
بهروز س��لطان                        فوت مادر
منیر السادات مهدوی              فوت مادر
غالمعلی تاجیک جمال آباد       فوت برادر
غالمعلی غالمیان                    فوت برادر
محمد اسماعیل سلیم خانیان    فوت برادر
آذرمیدخت اوشال                   فوت مادر
معصومه برزانی                            فوت همسر
سیدحسن میرزاطباطبائی                  فوت برادر
اکبر داوری                                  فوت برادر
سارا بادیان                                  فوت مادر
خلف فرهانی عرب                           فوت برادر
سید خسرو خسروی                                     فوت همسر
مجید حیدری شایسته                                  فوت مادر
میرصدرالدین حاجی میرصادقی               فوت برادر
علی اکبر داورزنی                     فوت مادر

پنجره مادر
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از طرف خانواده هاي همکاران متوفي از كلیه دوستان و همکاران سابق كه در مراسم تدفین و ترحیم 
این عزیزان  شركت كرده اند تشکر و سپاسگزاري شده است. 

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

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

شادروان مرحوم   
سيد جواد سيد جعفری              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
جهانگير ديوساالر              

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
علی كرماجانی              

   )  مهندسی و تعميرات (

شادروان مرحوم   
علی خدائی فلجی  

   )  مهندسی و تعميرات (            

شادروان مرحوم   
حسن حيدری خانقاه              

  )  مهندسی و تعميرات (

شادروان مرحوم   
حسن علميان              

    )  مهندسی و تعميرات (

شادروان مرحوم   
محمد كچوئی              

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
عبدل حيدريان              

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
شكور بخشنده خميرائی      

)  کیترینگ (

شادروان مرحوم   
غالمرضا سليمانی ماليری              

    )  خدمات مدیریت (

شادروان مرحوم   
محمد مشهدی فراهانی              

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
اصغر داوری              

    )  مهندسی و تعميرات (

شادروان مرحوم   
حسين علی كبريتی كرمانی              

    )  مشهد (

شادروان مرحوم   
علی اصغر خادم ثامنی              

    )  مهندسی و تعمیرات (

شادروان مرحوم   
علی اكبر نجفی              

    )  مهندسی و تعمیرات (

شادروان مرحوم   
يوسف مشكل گشا              

    )  شیراز (

شادروان مرحوم   
مهدی كاظم پور              

    )  مهندسی و تعميرات (

شادروان مرحوم   
محمد محمدی كالته نو              

    )  مشهد (

شادروان مرحوم   
ماشاءاله مخبری               

    )  بازرگانی (

شادروان مرحوم   
ايرج گيالنشاه              

    )  پشتیبانی (

شادروان مرحوم   
رضا شفيعی              

    )  پشتیبانی (

شادروان مرحوم   
محمد علی لطف علی پور              

    )  شیراز (

شادروان مرحوم   
بيوك محمدی              

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
يداله خادمی پور              

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
قربان دالور نيا               

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
پيروز خالصی              

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
مختار فرمانی              

    )  کیترینگ (

شادروان مرحوم   
علی اصغر پور جوشقانی              

    )  عملیات پرواز (

شادروان مرحوم   
غالمرضا رحمتی              

    )  مهندسی و تعمیرات (

شادروان مرحوم   
عباس رستمی              

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
ميراحمد فاطمی              

    )  تبريز (
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کرمان )نام منطقه ای در پارسی باستان: کارمانیا(   و مرکز استان 
کرمان است. کرمان یکی از پنج شهر تاریخی ایران  با وسعتی در 
حدود 13000 هکتار است و به دلیل وسعت شهری و جمعیت ، این 
شهر جزء کالن شهرهای ایران طبقه بندی شده  و بزرگترین شهر در 
منطقه جنوب شرق ایران به شمار می آید. به لحاظ صنعتی، سیاسی، 
فرهنگی و علمی مهمترین شهر جنوب شرق کشور نیز  محسوب 
می شود. ش��هرکرمان با 1756 متر ارتفاع از سطح دریا، سومین 
مرکزاستان بلند و مرتفع ایران بوده ، و همین امر باعث اعتدال نسبی 
هوای شهرکرمان در تابستان شده است . مساحت استان کرمان در 
سال 1388 معادل 183193 کیلومتر مربع بوده که از لحاظ وسعت 
بزرگ ترین و پهناورترین استان کشور به حساب می آید. این استان 

در تقسیمات کشوری سابق ایران استان شماره8کشوربود.
 �شهرستان های آن عبارت اند از: 

ماهان، انار، بافت، بردس��یر، ب��م، جیرفت، رابر، راور، رفس��نجان، 
رودبارجنوب، ریگان، زرند، سیرجان، شهربابک، عنبرآباد، فهرج، قلعه 

گنج، کرمان، کوهبنان، کهنوج، منوجان، نرماشیر، ارزوییه.
 � شيرينی های محلی 

قطاب _کلمپه_  کماچ سهن _ برشتو - رنگینک _ پفک  _ نان 
چرخی  _ شیرینی خانگی پرریز _ مسقطی خرمابریز 

 �جاذبه های تاريخی 
ارگ ب��م، مجموعه گنجعلیخ��ان، ورودی باغ تاریخی و جهانی 
شاهزاده، باغ شازده، مسجد جامع کرمان، مسجدجامع تاریخی 
کرمان، نمای شب، مسجد جامع مظفری، مسجد جامع ملک، 
آرامگاه ش��اه نعمت اهلل ولی، بازار کرمان، آتش��کده زرتشتیان، 
حصار شهر قدیم کرمان، یخدان مویدی کرمان، یخدان زریسف، 
ارگ راین، قلعه دختر و قلعه اردشیر، مجموعه وکیل، مجموعه 
ابراهیم خان، تخت درگاه قلی بیگ، آرامگاه خواجه اتابک، میدان 

تاریخی گنجعلیخان کرمان، آرامگاه مش��تاق علیشاه، باغ موزه 
هرندی، خانه امینیان، خانه غفاری، خانه پرداختی، مسجد حاج 
آقاعلی )چهلستون(،مس��جد پامنار، مربوط به دوره ساسانیان ،  

محراب و سقف مسجد ملک )امام) ، گنبد جبلیه
 �جاذبه های طبيعی 

باغ تاریخی ش��ازده، باغ آقا، کویر لوت، کوه هزار، باغ نظر، باغ بیرم 
آباد،باغ نشاط، باغ آقا، باغ فتح آباد، باغ سرآسیاب، باغ مشیز،باغ گلشن، 

باغ دیلمقانی، باغ لل.
 �مراكز تفريحی 

پردیس��ان جنگلی قائم، پردیسان جنگلی کرمان، پیست اسکی 
س��یرچ، تله کابین کرمان و بام کرمان )در حال احداث(، فرودگاه 
تفریحی کرمان، پیست کارتینگ، یست موتور کراس، پارک جنگلی 
شهید باهنر، ش��هربازی بزرگ کرمان، باغ وحش کرمان، بوستان 

شهید مطهری، بوستان شورا )پارامونت(
 �سوغات كرمان 

زیره، پسته، گردو، عطر و عرقیات بافت و بردسیر، گردوی بافت و 
نواحی سردسیر، گالب  خرما و مرکبات در نواحی گرمسیر، حنا، 
داروهای گیاهی، ش��یرینی های خاصی مثل کلمپه، کماج سهن، 
حلوا، خرما، حاجی بادام و حاج پسته و مسقطی سیرجان و قاووت 

) قوتو(.
 �برخی از مشاهير استان كرمان

شاه نعمت اهلل ولی، ابوعبداهلل محمد بن عیسی ماهانی، مجداالسالم، 
احمد بهمنیار، ناظم االسالم کرمانی، عماد فقیه کرمانی ابوحامد 
کرمانی، خواجوی کرمانی، ناظم االطبا، س��عید نفیسی، علی اکبر 
صنعتی، پرویز شهریاری، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد ابراهیم 

باستانی پاریزی  
گردآوری و ويرايش: محمدحسين مبرهن 

استان کرمان د ر یک نگاه            
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قابل توجه اعضای محترم کانون بازنشستگان »هما«
   واحد امور مالی كانون بازنشستگان در ارتباط با عملكرد صورتهای مالی سال جاری و گذشته خود آماده پاسخگويی 

به سواالت و انتقادات شما عزيزان به صورت حضوری در دفتر كانون می باشد.
با تشكر - خزانه دار

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

امور اجرایی واحد بازنشستگی  الزامی است.

تعویض کارت شناسایی
به اطالع همکاران محترم بازنشسته مي رساند ، به منظور تعویض کارت 
 شناسائي »هما« الزم است همکاران با پوشش پیراهن سفید در ساعات اداري
 ) 9 الي 14( به واحد صدور کارت شناسائي واقع در ساختمان شماره 2 

حراست ) ادارات مرکزي »هما«( مراجعه نمایند.

اخبار ضروري
ازخانواده هاي محترم همکاران بازنشس��ته درخواست مي شود کانون را 
 درجریان اخبار ضروري خانواده ازجمله فوت همکار و اقوام درجه 1 ایشان، 
قرار دهند تا اقدامات الزم از طرف کانون بازنشستگي بعمل آید. ضمنا تقاضا 
 مي شود عکس متوفي )بازنشسته( را جهت چاپ در خبرنامه به دفتر کانون

 ارسال نمایند.

تشکر و  قدردانی
هم�کاران  از  وس�یله  بدي�ن    
بازنشس�ته ای که با ارسال مقاالت، 
پیش�نهادها، آثار  و خاطرات خود 
ما را در پربار نمودن خبرنامه ياری 
و هم�کاری م�ی نمايند، تش�کر و  

قدردانی می گردد.

اطالعیه
خبرنام�ه کان�ون آم�اده معرفي 
خدم�ات و کااله�اي قابل عرضه 
بازنشس�ته  هم�کاران   ب�ه  ش�ما 
مي باشد.لطفا جهت هماهنگي با 
 تلف�ن 44641506 - 44641606 

)خانم زين الدين( تماس بگیريد.

تغییر نشانی
ازکلیه اعضاء محترم کانون بازنشستگان درخواست 
مي ش��ود تغییرات مربوط به نش��اني محل سکونت 
و کد پس��تی و ش��ماره تلفن ثابت و همراه خود را 
 جهت ارس��ال نش��ریه وپیام کوتاه ب��ه دفتر کانون

 اعالم نمایند.

عکس پرسنلی
همکاران بازنشس��ته می توانن��د جهت تهیه عکس 
پرس��نلی، با قیم��ت 4500 تومان ب��رای 8 قطعه 

عکس4×3  به دفتر کانون مراجعه نمایند.

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

www.ezpay.ir  مراجعه نمایند.

اطالعیه
هم��کاران بازنشس��ته که بدلیل مفقود ش��دن و یا 
مخدوش بودن کارت شناس��ایی »هما« درخواست 
صدور مجدد کارت شناس��ایی خود را دارند ، بعد از 
اخذ معرفی نامه از واحد امور بازنشستگی به ساختمان 

شماره 2 حراست   »هما« مراجعه نمایند.

قابل توجه خانواده 
محترم  بازنشسته متوفی:

بموجب نظریه مدیر کل حقوقی 
داخلی در مورد بازنشس��تگان 
متوفی هما : ارائه گواهی انحصار 
وراثت جهت برق��راری حقوق 
باازماندگان الزامی می باشد و تا 
مادامی که گواهی انحصار وراثت 
به امور اجرایی بازنشستگان هما 
ارائه نگردد برقراری حقوق افراد 

واجد شرایط میسر نمی گردد.
امور اجرايی بازنشستگان و 
وظيفه بگيران »هما«
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پذیرش بیمه درمانی
   هم�کاران بازنشس�ته ک�ه مح�ل سکونتش�ان شهرس�تان کرج می باش�د 
 می توانن�د روزه�ای دوش�نبه هر هفته م�دارک بیم�ه درمانی خ�ودرا به
 آقای اصغر پورآذر که دردفتر فروش کرج مستقر می باشد  تحويل نمايند.
 امور بازنشستگی »هما«

تسهیالت رفاهي )مشهد مقدس(
بازنشستگان محترم جهت استفاده از تسهیالت 
و امکان��ات اقامت��ي  هتل ميثاق در مش��هد 
مقدس واقع در وکی��ل آباد، جهت ثبت نام و 
 رزرو ات��اق به واحد رفاهي امور بازنشس��تگان

 ) خان��م صف��ري( مراجع��ه و ی��ا تم��اس 
حاصل نمایند.

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

چهارشنبه تا شنبه 3 شب مي باشد.
2-  هزین��ه اقامت هتل به هم��راه صبحانه و 
ترانس��فر ورود و خ��روج از ف��رودگاه به هتل 

 و ترانس��فر هتل ب��ه حرم مطه��ر و بالعکس
 بشرح زیر مي باشد:

1-2( هزینه اقامت در اتاق2 تخته تا 4 تخته 
معمولي هر شب مبلغ 700/000 ریال

2-2( هزینه اقامت در اتاق 2 تخته تا 4 تخته 
لوکس هر شب مبلغ 800/000 ریال

3-2( ساعت ترانس��فر روزانه از هتل به حرم 
10 صبح برگشت 13 بعدازظهر و ساعت 17 و 

برگشت 20 شب
4-2( اس��تفاده از امکانات رفاهي و 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 باشد، لذا قبل از 
 انجام رزرو هتل از تائید بلیت مس��افرت خود

 مطمئن شوید.
4- رزرو ات��اق در ابتدای هر ماه و برای ماه بعد 

انجام می شود.
هزین��ه اقام��ت ه��ر نف��ر اضاف��ی ب��ه ازای 
ری��ال  500/000 مبل��غ  ش��ب   ه��ر 
  می باشد که توسط متقاضی به صورت نقدی به هتل

 پرداخت خواهد شد.
5- قرارداد ارائه تسهیالت و امکانات اقامتی تا 

تاریخ 97/4/1 می باشد.

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/ 

canoonbazneshasteganehoma466222  »تلفن گویاي هواپیمایي  جمهوري اسالمي ایران »هما

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

شماره تلفن های امور بازنشستگی
دفتر معاونت )فکس:  44633949(

امور اجرائی
امور رفاهی )فکس:  44659145(

واحد تیدی
واحد صدور دفترچه

واحد بیمه درمانی
واحد امور مسافرت

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

کمک هزینه ازدواج
مدارک مورد نیاز:

1-اصل شناس��نامه ) بازنشس��ته ، عروس ،داماد( 
بانضمام کپی از تمام صفحات شناسنامه هر 3 نفر

2-اصل عقدنامه ) بانضمام یکسری کپی از صفحات 
1 تا 5(.

3-اصل و تصویر 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«

 جه��ت اطالعات بیش��تر ب��ه امور بازنشس��تگی
 آقای احمدی 44636004 تماس بگیرید.

کارت شناسایی
براب��ر اعالم دایره صدور کارت شناسایی)قس��مت 
حراست ( همکاران بازنشسته که کارت شناسایی 
»هما« خود را که از س��ال 1390 به بعد دریافت 
کرده اند کماکان معتبر بوده و نیاز به مراجعه جهت 

تعویض کارت ندارند.

  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       

م��دارک : چ��ک، کارت ملی و شناس��ایی و فرم 
تعهدنامه

تعاونی مصرف كاركنان »هما«

بیمه عمر بازنشستگان باالی 70سال
با توج��ه به اعالم بیم��ه ای��ران در خصوص نرخ 
حق بیمه عمر بازنشستگان باالی 70سال بمبلغ 
ماهیانه623.117 ریال از 1395/04/01 مقتضی 
اس��ت در صورت عدم تمایل ب��ه ادامه بیمه عمر 
 در اس��رع وقت با امور اجرائی واحد بازنشس��تگی

 تماس حاصل فرمایند.
معاونت امور بازنشستگی

دندان پزشکی
نسخ دندانپزشکی هر سال صرفا تا پایان اردیبهشت 

سال بعد قابل پرداخت می باشد.
 بيمه درمانی كاركنان »هما«

بیمه تکمیلی
ب��ا توجه به اختیاری بودن عضوی��ت در بیمه تکمیلی، 
همکاران بازنشسته که قصد عدم استفاده از بیمه تکمیلی 
را داشته باشند می توانند درخواست کتبی خودرا در اسفند 

ماه هر سال به معاونت امور بازنشستگی ارائه نمایند.
امور بازنشستگی

اطالعیه
به اطالع می رساند ، آن دسته از همکاران بازنشسته که تا 
کنون برای تعویض دفترچه تعاونی مصرف خود مراجعه 
نکرده اند، با در دست داشتن یک قطعه عکس، تصویر 
 کارت ملی و دفترچه قدیم و برگه های سهام به تعاونی

 مراجعه نمایند.
تعاونی مصرف كاركنان »هما«

اطالعیه
همكاران عزيز بازنشسته و مستمری بگيران محترم

با س��الم و آرزوی س��المت و عزتمندی روز افزون،به آگاهی 
میرساند کارت هدیه ای به مبلغ 3،000،000 ریال تهیه و آماده 

توزیع می باشد.
کلیه عزیزان میتوانند با در دست داشتن کارت شناسایی شخصاً 
از ساعت 8/30 الی 15/30 جهت دریافت به واحد رفاهی امور 
بازنشستگی مراجعه نمایند.ضمناً کارت ساکنین شهرستانها نیز 
جهت مسئولین محترم امور مالی شعب ارسال و از آن طریق 

توزیع می گردد.
موسسه صندوق بازنشستگی و وظيفه كاركنان »هما«
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الو کانون

همكاران بازنشسته قسمتهای مختلف 
هما به منظور تجديد دي�دار، هر چند 
م�اه يكبار در س�الن پذيرايی باش�گاه 
هما جهت صرف ناهار و يا شام گردهم 
می آيند، اخيرا از طرف مس�ئول سالن 
پذيرائی هما مبلغی بابت وروديه دريافت 
می شود كه متاسفانه اين عمل به ادامه 
برگزاری گردهمايی پيشكسوتان لطمه 

خواهد زد.

تقاضا داري�م در ارتباط با وضعيت فعلی بيمه 
درمانی كه شاهد لغو قراردادها از طرف مراكز 
درمان�ی طرف ق�رارداد بعلت ع�دم پرداخت 
بدهی از طرف هما می باشد پيگيری و اقدامات 

الزم بعمل آورند.

از هي�ات مدي�ره محترم موسس�ه 

صندوق بازنشستگی به دليل برقراری 

مجدد و پرداخت پاداش پنجم اسفند 

بازنشستگان و وظيفه بگيران تشكر 

و قدردانی می نماييم.

چرا مس�ئول تورهای كانون گش�ت كه 

برنام�ه توره�ا را در خبرنام�ه به چاپ 

می رساند پاسخگو نمی باشند؟

تع�دادی از همكاران نس�وان بازنشس�ته در 

ارتباط با پيگيری مكرر و مكاتبات مستمر از 

طرف مديريت كانون بازنشستگان در خصوص 

برقراری حقوق كاركنان نسوان متوفی بر اساس 

قانون و مقررات موجود جهت فرزندان مشمول 

حقوق تشكر و قدردانی نموده اند.

از دولتمردان تدبير و اميد درخواست می نماييم از حمايتهای 
خود از خانم دكتر ش�رفبافی كه در مس�ئوليت س�نگين 
شركت هواپيمائی جمهوری اسالمی ايران منصوب شده اند 
، در شرايط تحريم و مشكالت مالی جهت خريد هواپيما و 

پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان دريغ ننمايند.

همکاران بازنشسته ضمن تماس تلفني و مراجعه حضوری 
نقطه نظرات خود را در زمینه های مختلف مطرح نموده اند 

كه چند مورد آن را با هم مي خوانیم.
شماره تماس: 
 44641421
44641506

سوالی كه خبرنگاران توانمند بايد از مسئوالن و نمايندگان بپرسند:
چرا قانون مديريت خدمات كشوری پس از گذشت 10 سال از تصويب آن، در مورد بازنشستگان اجرا نشده است؟
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1- قص��ه- از ح��واس پنجگان��ه – 
اوهام 2- یابو-زائوترس��ان- حریر- بوی رطوبت- 

سیم خارجی  3- تابناک- عالمت- تلخ- چهل 
و دومی��ن س��وره ق��ران کریم- زه��ر آگین 
4- جه��ت- ب��رزن- براب��ری- ب��زه- یازده 
5- نحس- مصیبت- س��ر- شهر کویری - 
برش س��ینمایی – آب بند- شتر بی کوهان 

– پنب��ه پاک نکرده- ف��وری 7- عدل- قصد- 
درخت اعدام- سرگش��ته 8- واحد سطح- عزم- 
رویارویی- منزل- عدد فوتبالی 9- طناب- مورد 
 اعتماد- چهره- سوگ- افسانه 10- تسمه- لحظه-
 لم یزرع- شب روستایی- نوعی زیرانداز 11- عضو 

سفارت- ناخوشی- از پهلوانان نامی ایران زمین

م جدول 54
     ما با هما می مانی

رود اروپا- اب��زار نقاش 2- گرفتار- بی آبرو 3-   -1
پوش��ش- خوشحال – آتش 4- خیس- مختصر- 
دشمن سخت 5- خواب- حرارت 6- تازه 
کار- خرمافروش 7- درون- پیکر- پول 
ژاپ��ن 8- مورچه- خجس��تگی 9- 
دست عرب- فنی در کشتی- حرف 
ن��داری 10- ش��اعر نوپرداز- آهس��ته 
11- حیثیت- جس��تجوگر 12- حرف 
انتخاب- خواس��ت- تک��رار حرف 13- 
زمستان- واحد مقاومت الکتریکی 14- 
جدید- نیرو- ش��وربا 15- بیرون- پایه 
16- کلمه تصدیق- صمیمی 17- وی- 
امتیازات- کسوت 18- ابریشم پست- جای خلوت- نقره 

19- اشاره- دیکته 20-  پادزهر- رود خوزستان 

ی
ود

عم افقی

1- داوود آئینه ساز
2-نعمت ا...بیدمشک
3- مرتضی صمدانیان

اسامی برندگان 
 جدول 

شماره  53

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

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

53
ل 

دو
 ج

حل

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

هكرسسینامالسترافس
مامنراوسكریددناا
راتشوشزازرربگمر

نگلگیردارننسرما
یرزیرمینلیافیدر
انیمایروتكیوزارم
میانلسغروزویربا
ابدرتفوسككاركان

وردیددازاسولهمر
اروبریخاددرترایو
ناملاسگرنمرهاهنكا
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ویتامین  D ، که  به عنوان ویتامین آفتاب نیز  شناخته شده است، 
توس��ط بدن  در ازاء دریافت نور خورشید تولید می شود .  بطوری 
که 10 تا 20 دقیقه ماندن در زیر نور آفتاب، نیاز روزانه بدن انسان 
به این ویتامین را تأمین می کند. در تحقیقات اخیر نشان داده شده  
قرار گرفتن صورت، پش��ت دست ها و پاها در معرض نور مستقیم 
خورش��ید و بدون مانع شیشه الزم و کافی اس��ت لذا افرادی که از 
 D پوشش کامل برخوردار هستند با مشکل کمبود دریافت ویتامین
مواجه نخواهند ش��د، اما افرادی که دارای پوست تیره تری هستند، 
الزم است مدت زمان بیشتری نیاز دارند تا مقدار مورد نیاز را جذب 
کنند.همچنین منبع اصلی این ویتامین در  منابع گیاهی مثل غالت 

و منابع حیوانی مثل ماهی ساردین، شیر و تخم مرغ وجود دارد . 
کلس��یم و ویتامینD دو ماده مغذی مختل��ف، اما مهم برای بدن 
هس��تند. هر کدام وظایفی به عهده دارند. کلس��یم عنصری است 
که نقش 99 درصدی در استخوان س��ازی بدن بخصوص در دوران 
کودکی، نوجوانی و بلوغ را به عهده دارد. ویتامین دی نیز به عنوان 
یکی از ویتامین های محلول در چربی در جذب کلس��یم از طریق 
روده ها نقش مهمی ایفا می کند. کمبود این ویتامین باعث می شود 
کلس��یم نتواند در بدن به عمل برس��د. در نتیجه جذب کلس��یم 
کاهش و بدن با اختالالت متعددی مواجه می شود. به همین دلیل 
 این دو ماده مغذی به هم وابس��ته هس��تند و مصرف همزمان آنها 

ضروری است.
 �فوايد مصرف ويتامين دی چيست ؟ 

   ش��اید بتوان حیاتی ترین کارکرده��ای این ویتامین را این گونه 
بیان کرد؛ تنظیم جذب کلسیم و فسفر و کمک به عملکرد طبیعی 
سیستم ایمنی بدن. دریافت ویتامین دی به اندازه کافی، برای رشد 
طبیعی و تکامل استخوان ها و دندان ها الزم است و مقاومت بدن 
را در مقابل برخی بیماری ها از جمله  بیماری های قلبی عروقی ، 
اختالل شناختی در افراد مسن ، آسم شدید در کودکان و سرطان 

را باال می برد . 
 �چه افرادی  بيش�تر از بقيه اف�راد جامعه در خطر كمبود 

ويتامين دی می باشند ؟
    نوزادان ش��یرخوار به دلیل اینکه ویتامین د موجود در شیر مادر 

تحت تأثیر ویتامین د موجود در بدن مادر است.
   افراد مسن  به دلیل اینکه پوست بدن در این افراد نمی تواند ساخت 
ویتامین د را به صورت کارآمدی انجام دهد؛ همچنین بیش��تر در 

منزل به سر می برند.
    افرادی که محدودیت قرارگیری در معرض نور خورش��ید دارند؛ 

مانند افراد زمینگیر . . .
    افراد که دارای پوست تیره هستند چون میزان بیشتر مالنین در 
پوست این افراد موجب کاهش توانایی پوست جهت تولید ویتامین د 

از طریق نورخورشید می گردد.
    افراد مبتال به بیماری التهابی روده )IBD( و سایر بیماری هایی که 
منجر به اختالل در جذب چربی می شود مانند: برخی از بیماری های 

کبدی ، سلیاک، کرون، کولیت زخمی.

    افراد چاق یا افرادی که تحت جراحی بایپس معده قرار گرفته اند.
 �نشانه های كمبود ويتامين دی  در اطفال و كودكان 

-  اسپاسم عضالنی، مسکالت کبدی  و مشکالت تنفسی در اطفال. 
البته این نش��انه ها مربوط به کمبود کلس��یم است که در نتیجه ی 

کمبود ویتامین دی ایجاد می شود.
-  نرمی اس��تخوان ، پرانتزی ش��دن پاها ، درد استخوان به ویژه در 
ناحیه ی پاه��ا، درد ماهیچه و ضعف عضالنی در کودکان، که با نام 

راشیتیسم شناخته می شود.
- رشد بدنی کم. قد بیشتر از وزن تحت تاثیر کمبود ویتامین دی 
اس��ت. در این حالت ممکن اس��ت کودک برای شروع به راه رفتن 

تمایلی نداشته باشد.
-  تأخیر در دندان درآوردن اطفال

- استعداد ابتال به عفونت
- کج خلقی

- در راشیتسیم شدید، کلسیم خون بسیار پایین می آید که سبب 
گرفتگی  ماهیچه ای و مشکالت تنفسی می شود. مشکالت تنفسی 
ممکن است به دلیل ضعف عضالت تنفسی و نرمی استخوان    های 

قفسه سینه باشد.
- در  موارد نادر سبب ضعف ماهیچه های قلب می شود.

نشانه های کمبود در بزرگساالن
-/ خس��تگی عمومی بدن، دردهای مبهم و کلی که البته نشانه ی 

خاص این مورد نیست.
-  ضعف ماهیچه ای

- درد استخوانی در اثر فشار ناچیز )بیشتر در ساق پا و دنده ها(
 �ميزان مصرف مجاز ويتامين د چقدر است ؟

ب��ه منظورآگاهی از میزان مصرف مجاز ویتانین د ، لطفا  دس��تور 
العمل جدید منتشر شده از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
پزشکی را در وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان رسالت به 

نشانی www.resalathospitallab.ir  مالحظه فرمایید. 
 �چگونه از مقدار ويتامين دی با خبر شويم ؟ 

با یک آزمایش خون س��اده می توان مق��دار ویتامین دی را در 
بدن اندازه گیری نمود . در آزمایش��گاه پاتوبیولوژی بیمارستان 
رس��الت ) رویال تهران ( آزمایش س��طح ویتامین دی با تکیه بر 
پیش��رفته ترین تجهیزات ، با پذیرش شبانه روزی و ایام تعطیل، 

انجام می پذیرد.

D ویتامین



گردهمايي بازنشستگان قسمت منابع انسانی ) 96/12/16(

سی و دومین گرد همایی خانواد ه هما  )96/12/5(
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