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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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نگاهی به وضعیت بیمه درمانی هما
خواندنیها

ایستادگان سرافراز هما
بهداشت و سالمت
تسلیت و همدردی

گردشگری
الو کانون

اطالعیه ها
جدول

» 12تیر« یاد آور غم جدایی از یاران
روز یکشنبه 12 تیر ماه 1376 ، هواپیمای ایرباس »هما« با 
290 نفر مسافر و کادر پرواز ، در مسیر بندرعباس – دبی 
بر روی آس��مان خلیج فارس مورد اصابت 2 فروند موشک 
زمین به هوای ناو وینسنس آمریکا قرار گرفت ، و در نزدیکی 
تنگه هرمز بین شارجه و بندرعباس منفجر و منجر به سقوط 
گردید. در این فاجعه هولناک تمامی سرنشینیان هواپیما به 

همراه کادر پرواز به شهادت رسیدند.

روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

عطر حضور
در آستان دنیا، »حبل اله« را به دوش کشیده ای که یاد خدا در 
قلبهای تش��نه آرامش، کاستی نپذیرد. دس��ت دین را در دست خود 

گذاشته ای تا چون دو بال پرنده ، افق های پرواز آدمی را بگشاید.
شمع هدایت خویش را به ضیافت اصحاب عقل برده ای تا قفلهای 
بسته بر ذهن ها و ضمیرها را بشکنی، تا فرابخوانی به اندیشیدن ، 
تا بگویی که پیامبران آمده اند دفینه های عقل را از زیر آوار تعصب 

ها  وتحجرها بیرون بکشند.
الگوی انسان زیستن را از مرام تو میتوان آموخت. هنوز کوچه 

های مدینه از خاطره گام های آهسته تو سرشار است.
هنوز سایه های آرام شب، از وزش نسیم حضور تو بیدارند.

س��الروز ش��هادت امام جعفر صادق)ع( را 
تس��لیت می گوییم
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 7 تیر- سالروز شهادت دکتر بهشتی و 72 � تن از 
یاران امام خمینی ) ره( 1360 ) ه. ش(

12 � تیر- س��الروز حمله ناو جنگ��ی آمریکا به 
هواپیمایی مسافربری »هما« 1367)ه. ش(

  18 تی��ر)25 � ش��وال(- س��الروز ش��هادت
 امام جعفر صادق )ع( )148 ه.ق (

  24 � تی��ر- ) اول ذی القع��ده(- س��الروز والدت
دخت��ران روز  )س(-  معصوم��ه  حض��رت    

)173 ه . ق (
  3 م��رداد- ) 11 � ذی القع��ده(- س��الروز والدت

 امام رضا )ع(-)148 ه. ق(
  21 مرداد) 29 � ذی القعده(- س��الروز ش��هادت

 امام جواد )ع( )220 ه. ق (
 28 م��رداد )7 � ذی الحجه( -س��الروز ش��هادت

 امام محمدباقر )ع()114 ه. ق(
 30مرداد- )9 � ذی الحجه(- روز عرفه

 31 مرداد)10 � ذی الحجه(- عید سعید قربان
 2 � شهریور- آغازهفته دولت

  5ش��هریور)15 � ذی الحج��ه(- س��الروز والدت
 امام هادی )ع( )212 ه.ق(

 8 شهریور ) 18 � ذی الحجه( عید سعید غدیر خم
 10ش��هریور ) 20 � ذی الحجه(- سالروز والدت

 امام موسی کاظم )ع()128 ه .ق(
 15 � شهریور - روز خانواده و تکریم بازنشستگان
20 شهریور ) اول محرم(- آغاز سال 1440 � )ه.ق(

 28 شهریور ) 9 � محرم(- تاسوعای حسینی
 29 شهریور) 10 � محرم(- عاشورای حسینی

 31ش��هریور) 12 � محرم(- سالروز شهادت امام 
سجاد )ع( ) 95ه. ق(- آغاز هفته دفاع مقدس

مقام معظم رهبری:      
                                                 
آيينه فردای كاركنان امروز

اگ�ر خدای ناكرده نس�بت ب�ه بازنشس�تگان 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 پوش�ش سازمان تامين اجتماعی و سازمانهای دولتی بيمه و 

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

فلسفه ما خد مت به مرد م است
در مسايل داخلی تامين عدالت اجتماعی و امنيت عمومی و 

رعايت طبقات ضعيف و محروم ، يک ركن اصلی است.
عالج مشكالت ما در اين است كه سازندگی كشور را در كنار 
تامي�ن روحيه انقالبی در مردم و حفظ همان صالبت و چهره با 
عظمت و هيبت انقالب ببينيم. اگر به رفاه عمومی نينديشيم و 
به سازندگی كشور فكر نكنيم، مطمئنا نظام جمهوری اسالمی 

نخواهد توانست الگو و تجربه ی مطلوب را به دنيا ارايه بدهد.
فلسفه وجود بنده و امثال بنده و ديگر مسئوالن ، خدمت است. 
ماها نوكر و خدمتگزار مردم هس�تيم، اعتبار و آبروی ما به اين 
است ، اسالم اين را برای ما معين كرده است، ما حقی به گردن 
م�ردم نداريم، مردم به گردن ما حق دارند.ما اصال برای خدمت 

به مردم آمده ايم. فلسفه وجود ما خدمت به مردم است.

پيشاپيش فرارسيدن اعياد قربان و غديرخم مبارك باد

به مناسبت والدت حضرت امام رضا)ع(
هشتمين گل سرخ

حس روشنی ، همه جارا فرا گرفته است. زمان ، آینه بندان شده و زمین گل 
های زیبایی از آواز، به گردن آویخته است. از زمین ، نگاه سبز می بارد و آسمان 
را سرشار آبی می کند. رضای آل محمد می آید...ای هشتمین امام ، ای سید 
غریبان ، ای فرزند رسول خدا ، زاهدان و عابدان ، در حرمت به خاک می نشینند 
و افالک را می نگرند و من در طوافگاه حرمت، کتاب تضرع باز کرده ام، نماز نیاز 
می خوانم و زیارت نامه محبت زمزمه می کنم.ای پناهگاه غریبان! به ضمانت غزال 
رمیده ی دلم قیام کن تا به آبشخور ایمان و معرفت و فالح نایل آید، و با پاسخی 
سپید ، از پایگاه عشق تو ، به کوهستان های زندگی برگردد.ای حقیقت ناب! 
آستانت میعادگاه مالیک و زیارتت آمال دل عارفان و عاشقان و نگاهت تمنای هر 
بینواست.ای هشتمین گل سرخ! آن که تشنه محبت توست ، سیری ناپذیر است 

و آن که طراوت یاد تو را برلب دارد ، نوای جانش به پژمردگی نمی گراید.

ياد اّيام
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احتراماً چنانچه اس��تحضار دارید ، انتخابات هیئت مدیره و بازرس کانون بازنشس��تگان هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران 
مطاب��ق قوانی��ن و مقررات موضوع��ه ، در مجمع عمومی عادی مورخ  07/26/ 1396 باحضور نماینده محترم وزارت کش��ور و 
حضور پرش��ور و بی س��ابقه ش��ما عزیزان در محل باشگاه »هما » برگزار و اعضای اصلی و علی البدل آن توسط اعضای مجمع 
انتخاب شدند ودر ادامه به موجب تبصره 2 ماده 16 اساسنامه کانون ، منتخبین اصلی مجمع در تاریخ 1396/08/03 نسبت 
به تعیین سمت اعضای هیئت مدیره  اقدام نمودند ، که   در همین راستا موضوع به همراه مدارک مورد نیاز جهت بررسی و 
صدور مجوز الزم جهت ش��روع فعالیت اعضای جدید به وزارت کش��ور منعکس و ارسال گردید، با این توصیف و علیرغم اعالم 
آمادگی هیئت مدیره فعلی جهت نغییر و تحول کانون ، هیئت مدیره منتخب به دالیل ذیل تاکنون موفق به اخذ مجوز پروانه 

فعالیت خود     نشده اند
1- در قانون جدید احزاب که با هماهنگی فی مابین وزارت کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی تدوین و پس 
از تصویب از تاریخ 1395/8/22 جهت اجرا به وزارت کش��ور  ابالغ گردیده      اش��اره ای  به نحوه فعالیت کانون ها و تش��کل 

های صنفی نشده است .
2- طبق ماده 25 اساس��نامه کانون بازنشس��تگان »هما« که با تایید وزارت کش��ور در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده ، 
هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای هیئت مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت 
احزاب و جمعیت ها باشد ، این در حالی است که به موجب ماده 23 قانون جدید احزاب  ، قانون مصوب قبلی )1360( که به 
موجب ماده  10 آن کمیسیونی  جهت بررسی و تایید انتخابات مجامع کانون ها و صدور مجوز پروانه فعالیت آنها تعیین شده 

بود، فسخ گردیده است و بر همین اساس ثبت تغییرات هیئت مدیره کانون ، با اشکال روبرو شده است .
3- ماده واحده ای که با هماهنگی فی مابین نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و وزارت کشور با توجه به موارد مندرج 
در بندهای 1 و 2 گزارش، جهت الحاق به قانون مربوطه و احیای بخش تشکل های صنفی و کانون های بازنشستگی و انتزاع 

صد در صدی آن از احزاب تنظیم گردیده است ،  تاکنون توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب نگردیده است.
4- با توجه به بندهای 1و2و3 ، ثبت آگهی تغییرات  در اداره ثبت ش��رکت ها و درج آن در روزنامه رس��می کش��وردر حال 

حاضر امکان پذیر نمی باشد. 
5- بدون ایجاد شرایط قانونی و ثبت تغییرات و چاپ آن در روزنامه رسمی کشور تغییر و جایگزینی اعضای هیئت مدیره به 
ویژه معرفی شخصیت حقوقی اعضاء به مراجع ذیربط مانند بانک ها امکان پذیر نبوده و امضای اشخاص در سمت های معرفی 

شده فاقد اعتبار است.
    ضمناً خاطر نشان می سازد ، علیرغم اینکه قانون جدید احزاب در تاریخ 1395/08/22 بدون تعیین تکلیف وضعیت کانون 
ها و تشکل های صنفی تصویب گردیده است، انتخابات کانون با هماهنگی وزارت کشور و با حضور نماینده این وزارتخانه در 
تاریخ 7/26/ 1396و  مطابق قوانین و مقررات تبیین شده  برگزار گردید و در همین راستا اگر چه منتخبین شما هیچ نقشی 
در تاخیر ایجاد شده نداشته اند ، با این توصیف بطور مستمر و با توجه به مکاتبات و برگزاری جلسات عدیده با مسئولین ذیربط 

پیگیر مشخص نمودن وضعیت و تسریع در شروع فعالیت قانونی خود می باشند.
      در پایان خاطر نشان می سازد منتخبین شما پس از برگزاری انتخابات و در راستای  اهداف و برنامه های پیشنهادی 
خود در مقطع انتخابات کانون ، تاکنون جلسات مستمری برگزار و تعدادی از پیشنهادهای مربوطه به منظور  بهبود وضعیت 
رفاهی بازنشستگان گرامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است  که پس از استقرار برنامه ریزی الزم پیرامون اجرایی شدن 

آنها انجام خواهد گردید.
هيئت مديره منتخب كانون بازنشستگان هواپيمايی جمهوری اسالمی ايران«هما«

اعضای محترم کانون بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما«
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    پیرو مطالب مندرج  در خبرنامه بهار 1397)شماره 54( و از آنجا  که عدم پرداخت مطالبات 
بیمارستانها و مراکز پزشکی و درمانی، منجر به افزایش تعداد مراکزی که قرارداد  همکاری خود را 
با شرکت لغو  و یا به حالت تعلیق درآورده اند ، گردیده است ، مطالب ذیل را به استحضار ریاست و 
اعضای محترم هیأت مدیره »هما«، اعضای محترم هیأت مدیره صندوق بیمه درمانی و کلیه همکاران 

مشمول صندوق بیمه می رساند:
صندوق بیمه در راستای ماده 33 آیین نامه  استخدامی مستخدمین شرکت و به منظور پوشش بیمه  
درمانی وحمایت از زیان های ناشی از مخارج درمان جهت مستخدمین شاغل و بازنشسته و خانواده 
تحت تکفل آنها و همچنین وظیفه بگیران، با مشارکت آنان و شرکت تشکیل گردید، و از آنجا که در 

راستای نظامنامه و آیین نامه مالی خود مطالبات مورد اشاره طبق قرارداد منعقده بموقع پرداخت می گردید ، دفترچه بیمه درمانی 
کارکنان شرکت با لوگوی »هما« جایگاه و اعتبار ویژه ای در نزد مراکزپزشکی و درمانی داشته و کارکنان نیز بدلیل    بهره مندی از 

خدمات مناسب همواره به داشتن آن افتخار می کردند. 
شایان ذکر است حق بیمه پرداختی سهم مستخدم ماهانه )3.5  درصد  ، از تیرماه 94 به میزان 4.5 درصد ( از حقوق افراد  مشمول 
کسر و با اضافه نمودن سهم شرکت )به میزان 6.5درصد و از ابتدای تیر ماه 94 به میزان 8.5 درصد( به صندوق بیمه واریز گردیده 
است و با عنایت به اینکه  در مقایسه با سایر صندوق های بیمه ای باالترین کسور پرداختی را داشته ایم ، انتظار استفاده از خدمات 
بیمه ای مطلوب حداقل انتظار جامعه همائیان می باشد، در اینجا جدول آمار مقایسه ای سه صندوق بیمه ای با صندوق بیمه درمانی 

»هما«   به شرح ذیل تقدیم می شود

جمعسهم دولتسهم کارفرماسهم مستخدمنام صندوقردیف

 صندوق بیمه درمانی کارکنان "هما" 1
) شاغل و بازنشسته (

13 % )تبصره 4 (--8.5 4.5% %

صندوق های بیمه درمانی کارکنان کشوری و 2
لشکری )شاغلین (

% 2% 2% 3% 7

صندوق های بیمه درمانی کارکنان کشوری و 3
لشکری )بازنشستگان (

% 1.7% 2% 3.3% 7

9 % )تبصره 2 (---6.9 %2.1 %سازمان تأمین اجتماعی )شاغلین (4

مابه التفاوت توسط 2 %سازمان تأمین اجتماعی )بازنشستگان (5
سازمان

تبصره  3---

تبصره 1:سهم مستخدم و سهم کارفرما  برای حق بیمه درمان شاغلین شرکت و بازنشستگان کشوری ولشکری،بر اساس حقوق 
و مزایای مستمر مبنای کسور کارکنان  محاسبه و پرداخت  می شود

تبصره 2 : مجموع کسورات بیمه ای مشمولین صندوق تامین اجتماعی اعم از سهم مستخدم ، کارفرما  و دولت به میزان  %30 
می باشد که 9 % آن به بیمه درمانی اختصاص دارد که  به نسبت سهم مستخدم و  کارفرما تسهیم گردیده است .

تبصره 3 : به استناد ماده 89 قانون تأمین اجتماعی کلیه بازنشستگان این سازمان با پرداخت 2درصد از مستمری دریافتی از 
خدمات درمانی مندرج در بندهای الف )حوادث و بیماری ها( و ب ) بارداری ( ماده 3 این قانون بهره مند خواهند شد و مابه التفاوت 

آن طبق ضوابط تعیین شده  توسط سازمان پرداخت خواهد شد.  
تبصره 4 : مجموع کسورات بازنشستگی و بیمه ای کارکنان »هما« اعم از سهم مستخدم و سهم شرکت به میزان 42 %  حقوق 

و مزایای مستمر کارکنان  می باشد که 13 % آن به بیمه خدمات درمانی  اختصاص دارد .
ضمناً خاطر نشان می سازد عالوه بر بیمه پایه در راستای قوانین و مقررات مربوطه و موافقت های بعمل آمده طبق توافقنامه منعقده 
فی مابین مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه »هما« با صندوق بیمه درمانی ، بازنشستگان و وظیفه بگیران »هما« با مشارکت خود 
و مؤسسه تحت پوشش بازپرداخت بخشی از هزینه های بیمارستانی تا سقف 95% تعرفه های مصوب قرار دارند و در شرایط خاص 
و بستری شدن در بیمارستان ها از مزایای تعیین شده بدون سقف تعهدات استفاده می نمایند و در حال حاضر نیز سرانه ماهانه حق 
بیمه تکمیلی برای بیمه شدگان اصلی و افراد تحت تکفل آنها با پوشش عادی به ازای هر بیمه شده 500،000 ریال تعیین گردیده 
که سهم مستخدم 250،000 ریال و سهم مؤسسه نیز 250،000 ریال می باشد  ) حق بیمه سرانه افراد تحت تکفل با پوشش آزاد 

نیز 500،000 ریال می باشد که  به عهده بیمه شده اصلی   می باشد ( .  

مشکالت د رمانی  همکاران بازنشسته و شاغل را د ریابید!
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یکی از مهمترین چالش های صندوق بیمه درمانی کارکنان 
شرکت بحث تأمین منابع مالی پایدار است ، که در همین راستا 
الزم به ذکر است ، به استناد ماده 12 آیین نامه مالی صندوق 
بیمه در مانی کارکنان می بایس��ت در ابتدای هر سال معادل 
سه ماه حق بیمه سهم کارکنان و شرکت بر مبنای حق بیمه 
های مکس��وره در پایان اسفند ماه سال قبل به صندوق بیمه  
پرداخت ش��ود و در ادامه قسمت مالی »هما« پس از تهاتر و 
تسویه وجوه مذکور با حق بیمه های سهم شرکت و کارکنان ، 
نسبت به پرداخت علی الحساب بعدی بر مبنای حق بیمه های 
مکسوره ماه قبل اقدام نماید ،  با این وصف علیرغم اینکه در 
حال حاضرکسورات بیمه ای سهم مستخدم و شرکت  قریب 
به4/5 میلیارد تومان در ماه اس��ت ، بدلی��ل عدم واریز آن به 
صندوق بیمه منجر به افزایش مطالبات مراکز خدمات درمانی 
و در نتیجه تعلیق و یا قطع خدمات ارائه شده گردیده ،که در  
صورت اس��تمرار و عدم نگاه ویژه مسئولین محترم شرکت به 
استقالل صندوق ، در آینده بسیار نزدیک صندوق بیمه کارکنان 

»هما« با بحران جبران ناپذیری مواجه خواهد شد . 
شایان ذکر است یکی دیگر از مشکالت بیمه درمانی کارکنان 
» هما« عدم اطالع از تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی 
می باشد که بارها مورد اعتراض همکاران بازنشسته و شاغل قرار 
گرفته است و در همین راستا اگر تعرفه هایی که در ابتدای هر 
سال به تبع پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت ، درمان 
و آموزش پزش��کی ، کار و رفاه اجتماعی و س��ازمان برنامه و 
بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سالمت کشور وتصویب 

هیأت محترم وزیران جهت اجرا به کلیه وزارتخانه ها ، سازمان 
ها و مؤسسات دولتی ابالغ می شود، و با تصویب هیأت مدیره 
صندوق بیمه درمانی »هما« جهت مش��مولین صندوق بیمه 
مورد بهره برداری قرار می گیرد، شایسته است به نحو مقتضی 
به اطالع مشمولین صندوق رسانده شود، و در غیر اینصورت 

می بایست  تعرفه های مورد عمل اطالع رسانی شود.  
لذا با عنایت به موارد مطروحه وبا درک مشکالت مالی شرکت، 
از آنجا که ما در طول خدمت خود در »هما«درصدی از  حقوق 
و فوق العاد های مستمر مشمول کسور خود را و بعد از آن نیز  
درصدی از حقوق بازنشستگی خود را به طور ماهیانه به صندوق 
بیمه درمانی هما اختصاص داده  تا از مزایای آن خصوصاً در 
دوران سالمندی که بدلیل افزایش سن و کاهش توانایی  بیشتر 
در معرض آس��یب های جسمی و روحی قرار داریم ، استفاده 
نمائیم ، ضمن  اظهار تشکر از ریاست و  اعضای محترم هیاًت  
مدیره،«هما« که اقدامات بسیار ارزشمندی در راستای بهبود  
وضعیت  معیشتی همکاران شاغل و بازنشسته  معمول داشته 
اند ، امید است با تدابیر و تمهیدات الزم   مشکالت بیمه درمانی 
همکاران  ) پایه و تکمیلی ( را مرتفع  نمایند ، تا اعضای صندوق 
بیمه درمانی که در حال حاضر قریب به  82 درصد از آنان را 
بازنشستگان و وظیفه بگیران تشکیل می دهند  همانند گذشته 
ضمن حفظ شأن و جایگاه خود ، جهت تامین و کسب سالمت 
جسمی و روحی خود در مراجعه به بیمارستان ها ومراکز پزشکی 

و درمانی با مشکل مواجه نشوند .
غالمرضا خانی -   بازنشسته »هما«
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زمان میگذرد
تند  وبی امان و    آنچه بر جای میگذارد آتشی است از کاروان

یادواره ای از یادها، یاد روزها، هفته ها، ماه ها  و س��ال های دور و رفته 
در گذر زمان 

اینک  ماییم که رنگ این خاطرات را انتخاب می کنیم ، 
رنگ آبی خوبی

 ویا
رنگ سیاه کینه و نفرت

بیایم در آستانه عید فطر. عید گشایش و بازگشت به خویش ، کینه ها 
را خط بزنیم و یاد های خوب و بد  گذشته را به شایستگی روی هم گرد 

آوریم و آن را با رنگ ‘ گذشت ‘ آغشته به ‘ مهربانی ‘ بیاراییم .
یادمان نرود که هیچکس کامل نیست، 

با دیدن کوچکترین عیبی از دیگران ، قضاوت بر بدی نکنیم و اختالف 
سلیقه ها را دلیلی بر عداوت نپنداریم 

شاید در کار تفسیر آن سمت و سویی یکسان و  دیدگاهی همه سو نگر 
و هماهنگ نداشتیم.

ش��اید در دوستی و همبستگی بتوانیم گوی س��بقت ، از گمان های 
ناخوشایند،برباییم.

گاهی برخی جوانترها آمدند و به رسم دانستن، ندانسته و نه از روی عمد، 
حرمت ها را جابجا کردند

بیاییم به رسم پیشکسوتی بگذریم
و بار دیگر ، با دعا و اندیشه خیر، بالهای هما  را یاری دهیم 

یادمان نرود ، سال های سال آفتاب روز هایمان از افق هما سر زد  و چه 
غروب هایی که خورشید را به سمت دیار غرب بدرقه کردیم

ولی باز هم با شور و شوق چشم به راه طلوعی دوباره بودیم
دیر نیست ، بامداد روشن از پس بلندترین

کوهساران در حال سر زدن است 
لحظه ها در گذرند 

آنچه گذشت،گذشت
روز های خوب در راهند

بار دیگر بسم اهلل
و در این میان انچه مهم است تاثیر ما پیشکسوتان در اینده هما است . 
هما را ساختیم و با سرانگشتان تالش و غیرتمان ، در بحران ها نگاهبانش 

بودیم و به رسم دیرین و در گذر زمان تحویل فرزندانمان دادیم 
. ابزارها و دانش کاری هر لحظه به روز می شود و انچه ضامن موفقیت 
هما است ، تلفیق این ابزارها و دانش های روز با عشق و تعهد و ایمان است 

و این ممکن نخواهد بود مگر با تالش شما ی پیشکوست .
به هما سر بزنیم و مشوق فرزندانمان باشیم در جدال سخت در مقابل 
تمامی نامهربانی ها ، تا هما و هماییان بدرخشند و بمانند در اوج اسمان 

آبی .
و بدانیم در جریان رودخانه ها ، س��نگ های قدیمی مایه ثبات مسیر 

رودند و سر منشا ئ صدای اب 
چون اصیل هستند و ریشه دارند 

یادمان نرود اصالتمان با هما عجین شده ، سالیان سال ما بودیم و هما بود 
و اینک نیز باید همین باشد 

بالهای هما را یاری کنیم 
منتظر ند

محمدرضا حبيبی – بازنشسته هما

بامد اد »ُهما«
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همكار ساعی
آقای پرویز قربانی سرمهماندار بازنشسته، گذشته ازاینکه دردوران خدمت منشا ء  اثر و خدمات زیادی 
به همکاران بوده است . پس از نیل به بازنشستگی در تحقق  رویای دیرین خود دوره روزنامه نگاری را در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- دفترمطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، می گذراند و سپس با انتقال واحد 
های درسی کاردانی مدرسه عالی مهمانداری سابق، موفق به اخذ مدرک کارشناسی دررشته مهندسی 
محیط زیست می شود . وی هم اکنون دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت رسانه می باشد 

و ضمن همکاری با ماهنامه پیام هما و فصلنامه کانون از سال 1384 به نویسندگی یادداشت و سرمقاله های روزنامه های آسیا 
و فرصت امروزاشتغال دارد .

فصلنامه کانون ضمن تبریک به این همکارساعی و کوشا توفیق روزافزون وی را آرزومند است. 

آب ، سرمایه ملی
د غد غه جهانی

 

زمستان گذشته نیز مزید علت شده است و با وجود بهار پربارش امسال 
هنوز 28 درصد نسبت به میزان بارندگی پارسال عقب هستیم .

در چنین شرایط بحران کم آبی وظیفه ملی، شرعی و اخالقی آحاد 
مردم شریف است که نهایت امساک وصرفه جویی در مصرف آب تصفیه 
شده را مرعی بدارند بخصوص که کشور ما فاقد سیستم های جداگانه 
آّبرسانی مصرفی و آب شرب می باشد و البته عدم شستشوی حیاط، 
پارکینگ، پیاده راه جلوی ساختمان و اتوموبیل با آب تصفیه شده گران 

قیمت در راس هرم این حماسه ملی و همگانی قراردارد.
یادمان باش��د آب و آبادانی هماره مکمل یکدیگر بوده و همیش��ه 
تاریخ همه تمدنهای بشری در کنار آب برپا شده و گسترش یافته اند 
. همانطور که آب موجب و موجد آبادانی و رونق بوده و هست پدیده 
کم آبی و بی آبی با  خسران اجتماعی و اقتصادی بسیار قرین می باشد 
. ضمن تبریک و تحسین به متولیان روز جهانی آب ) 22 مارچ برابر با 
دوم فروردین ( عوارض و نشانه های بحران کم آبی در بدن، پایان بخش 

این نوشتار خواهد بود .
سردرد – رخوت و بی حالی – تغییرات خلقی – واکنشهای کند 
– خشکی مجاری بینی –  خشکی و ترک خوردگی لبها – ضعف و 
خستگی – پریشانی و باالخره تیره رنگی ادرار که با مصرف روزانه 6 تا 

8 لیوان آب عوارض مذکوربهبود می یابد .  
پرويز قربانی – سرمهماندار ارشد بازنشسته
روزنامه نگار و كارشناس محيط زيست

سه چهارم س��طح کره زمین یعنی بیش از 68 درصد، معادل 
360 میلیون از 510 میلیون کیلومترمربع وسعت این کره سبز را 
آبها تشکیل می دهند اما به رغم این فراوانی ظاهری تنها سه درصد 

ازاین حجم عظیم آب، شیرین و قابل شرب می با شد .
آب یا به التین آکوا در علوم مختلف مانند فیزیک و خواص فیزیکی 
اجسام، منابع آبی، محیط زیست، هواشناسی، مختصات شیمیایی 
و نیز مصارف مختلف و مسایل مذهبی تقسیم بندی و کاربردهای 

متفاوت دارد .
آب سرمایه ملی و درعین حال دغدغه جهانی است. در قرن گذشته 
سرمایه ملی کشورها انرژی و نفت بود ولی در قرن حاضرآب جای نفت 
را گرفته است زیرا علم، انرژیهای پاک تر و بهتر از انرژیهای فسیلی 
همچون انرژیهای تجدید پذیرخورشید و باد را به بشریت هدیه  داده 
است ولی در حال حاضر آب جایگزینی ندارد. به همین جهت و نیز 
به دلیل محدودیت منابع آب امروزه تاکید زیادی در صرفه جویی و 

استفاده بهینه آن صورت می گیرد.
چنانچه گفته ش��د اگر چه حجم کلی آبهای س��طح زمین به 
ظاهرزیاد می نماید ولی بیش از 97 درصد این آبها در اقیانوسها و 
دریاها متمرکزند و حدود 2 درصد نیز به صورت یخ در یخچالهای 
قطبی قرار دارد و از یک درصد باقیمانده نیزبخش زیادی در اعماق 
زمین است که به دلیل مشکل استخراج از دسترس انسان دور می 
باشد . مضافا منابع آب شیرین سطح زمین نیز یکنواخت توزیع 
نشده اند به طوری که 60 درصد از این منابع در9 کشور آمریکا، 
کانادا، روسیه، چین، هند، برزیل، اندونزی ، کلمبیا و پرو قرار دارد و 
درمقابل حدود 80 کشور با کمبود آب مواجه هستند که برخی از 
آنها مانند کویت، بحرین، مالت، امارات متحده عربی، سنگاپور، اردن 

و لیبی تقریبا به هیچ منبع آب شیرین دسترسی ندارند!
با توجه به افزایش روزافزون جمعیت جهان، توس��عه صنایع و 
افزایش آلودگی منابع آب شیرین، دربرخی نقاط جهان دسترسی 
به آب کافی و مناسب به  بحرانی جدی تبدیل شده است . متاسفانه 
درکشورعزیزما نیزبه دلیل پاره ای سوءمدیریتها درایجاد سدهای 
غیرضروری و کارشناسی نشده، استفاده بیش از حد ازمنابع آبهای 
زیرزمینی و ... شاهد خشک شدن رودها، تاالبها و دریاچه ها و بروز 
پدیده خشکسالی هستیم که کاهش بارشهای آسمانی در پاییز و 
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 �مديران دائم السفر
مدیر عاملی داشتیم که در دوره مدیریتی 
اش در ُهما ، موفق شده پنج قاره را در نوردد و 
برج ایفل ، اهرام ثالثه ، جزایر قناری ، سرزمین 
ممنوعه ، دیسنی لند ، آمازون ، دیوار چین و 
آبشار نیاگارا و در یک کالم عجایب هفتگانه دنیا 
را برای کسب تجربه و ارتقاء ُهما بازدید نماید ! نه 
به صورت مجردی بلکه در بسیاری از این گشت 
و گذارها ، عیاالت و اوالدات نیز در کنارش بودند 
البته نه از کیسه بیت المال ، زبانم الل از جیب 
مبارک !! اقامت در هتلهای لوکس پنج ستاره ، 
اس��تفاده از خودروهای آخرین مدل و خدم و 
حشم دست به سینه سبب شد تا راه گم کند و 
از بیراهه باز نگردد ! ُهما در دوره مدیریتی اوبه 
حال و روزی افتاد که نه راه پس داشت و نه راه 
پیش . چند ویژگی داشت ، بارزترین آن اینکه 
عاشق سیر و سفر بود . بعد به میوه بخصوص 
انگور عشق می ورزید ، باور کنید ! روزی نبود که 
کیترینگ دیسی بزرگ از انگور اعالء و استرلیزه 
به دفتر نفرستند . همه را به تنهایی می خورد 
و آخ هم نمی گفت به گمانم در پاهایش هم 
روده داش��ت ! در دوره ریاس��تش ، روزهایی را 
به یاد دارم که بعد از اینکه انگور به نصف دیس 
می رسید به منشی دفتر دستور می داد که : 
بگوئید بیاینداین دیس را » بازسازی« کنند ! بعد 
از سفر و انگور عاشق محصوالت کیترینگ بود ، 
غذاهای سفارشی دوره مدیریتی اش شهره عام 
و خاص بود . هفته ای حداقل یکی دوبار غذای 
»بیرون بر« داشتیم ! در بسیاری مواقع ظرف و 
ظروف نیز بر نمی گشت ، زن و بچه هایش نیز 
از خوان ُهما متنعم بودند ! هم می خوردند و 
هم می بردند و هم در امور اداری دخالت می 
کردند و این یعنی مدیریت فامیلی و مشارکتی 
! این مدیر عامل به شدت از کار اداری بیزار بود 
و بعد از رؤیت کارتابل بدنش رعشه می گرفت 
بارها و بارها به من می گفت که این ُهمایی ها 
می خواهند با این نامه ها مرا مشغول کنند و 
از اصالحات باز دارند ! آنقدر نامه های فوری و 
محرمانه و ّسری و بکلی ّسری در دفتر دپو کرده 
بودیم که نگو نپرس ! حتی زحمت باز کردن 
پاکت نامه ها را به خود نمی داد و بی خیال کار 

بود ! معاونین و مدیران کل مستقل هم هاج و 
واج مانده بودند و مکرراً تماس می گرفتند که 
فالنی چه کنیم ؟ خاطرم هست که بعد از دو 
سه م�اه وزیر راه ب�رای بازدید و جلسه با م�دیران 
ُه�ما آمد و چون احت�مال می دادیم که بعد از 
جلسه که در مرکز آموزش برگزار می شد به دفتر 
مدیر عامل بیاید قریب به چهل پنجاه کارتابل را 
داخل کمد ها ، حمام و یخچال و زیر میز مدیر 
عامل پنهان کردیم باور نمی کنید ! حقیر سرتا 
پا تقصیر حتی در آن زمان دچار توهم ش��دم 
بنحوی که در آن برهه حس��اس ، گمان می 
کردم که از گنجه ها صداهایی می آید که فالنی 
بس کن ما پُر شدیم ما را خفه نکن!! نمی دانم 
باید از وزیر محترم یا دولتهای فخیمه و کریمه 
ای که چنین موجوداتی را کشف و به هُ�ما می 
فرستند سپاسگزاری نمائیم یا گالیه ویا زبانم الل 
نفرین ؟! فقط به دو نمونه از کارهای خانواده این 
مدیر و به دو نمونه از اقدامات ارزشمند خودش 
اش��اره کنم و نه بیشتر ، چرا که در وصف او و 
شاهکارهایش در ُهما می توان چندین و چند 

کتاب نوشت ! 

الف �  س��اعت حدود هف��ت صبح بود ، در 
مسیر اداره بودم که مدیر عامل تماس گرفت و 
گفت : به مدیر عامل گروه هتلهای ُهما بگوئید 
در اسرع وقت مدیر هتل ُهمای شیراز را عوض 
کند . بالفاصله با مهندس »میم« از مدیران ارشد 
و کاربلد ُهما که در آنزمان رئیس هیأت مدیره 
و مدیر عامل گروه هتلهای ُهما بود )متأسفانه با 
مصوبه چند سال پیش هیأت دولت فقط »نام« 
هتل برای همائی ها باقیمانده و پنج هتل پنج 
ستاره و »نان« و در آمد سرشارش به سازمان 
تأمین اجتماعی رسید (! ! تماس گرفتم و گفتم 
آقای مهندس در شیراز چه خبر است مدیر عامل 
بشدت عصبانی است ؟ پاسخ داد خبری نیست 
و چند روزی زن و بچه های مدیر عامل مهمان 
ما هستند ! گفتم موضوع را بررسی و نتیجه را 
اعالم نمائید . نیم ساعت بعد تماس گرفت و گفت 
همه چیز مرتب است . ماشین و راننده ای در 
اختیارشان قرار گرفته بود که ظاهراً همسر مدیر 
عامل از ماشین ایراد گرفته اند و میفرمایند که 
بچه ها ماشین شاسی بلند دوست دارند و می 
خواهند از باال به همه چیز نگاه کنند ! بنده خدا 

دوره تصدیخاتمهشروع كارنام و نام خانوادگیرديف

6 روز13571357آقای خلبان فتوحی1

3/5 ماه13571358" هوشنگ تجدد2

14 روز13581358" سیروس چایچیان3

5 ماه13581358" قاسم شکیب نیا4

9 ماه13581359" تقی فراحی5

3 ماه13591359" میر مهدی سید اصفهانی6

17 ماه13591361" محمد باقریان7

8 ماه13611361" محمد سپهری راد8

4 سال13611365" سید حسن شفتی9

3/5 سال13651368" محمد رضا مجیدی10

8 سال13681376" سید حسن شفتی11

3/5 سال13761379" سید احمد رضا کاظمی12

4/5 سال13791384" داود کشاورزیان13

4 سال13841388" سعید حسامی14

8 سال13881396" فرهاد پرورش 15

� �تیرماه 1396خانم فرزانه شرفبافی16

در شماره قبل خبرنامه در خصوص مديران شعاری و آماری! مديران مبتكر ! ، مديران شجرنامه ای ! ، مديران 
پروازی ! ، مديران صرفه جو ! ، مطالبی ارائه گرديد و بخش پايانی مقاله در خصوص مديران دائم الس�فر !، 
مديران زبان ندان !، مديران كلكسيونری !، و مديران ورزش دوست به شرح زير جهت اطالع همكاران عزيز 

بازنشسته به چاپ می رسد .

جوامع الحکایات مد یران طیاره ای ؟!
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ادامه داد که با پرواز ده صبح عکس ماشین را 
خصوصی برایتان می فرستند خودتان مالحظه 
بفرمائید ماشین شیک و مناسبی است نمی دانم 

چرا اعتراض کرده اند ؟
ب � مدیر عامل تماس گرفت و گفت : فالنی 
، مربی تنیس باش��گاه را عوض کنید و فردی 
شایسته بجای ایشان بگذارید ! پرسیدم : قربان 
مشکل را بفرمائید تا به ایشان تذکر دهم . گفتند 
تذکر الزم نیس��ت عوض شان کنید . با آقای 
»کاف« که از بازیکنان  سابق تیم ملی تنیس 
ایران و از مربیان خوشنام و اخالق مدار کشور 
بود تماس گرفتم و گفتم آیا مشکلی پی�ش 
آمده ؟ پاسخ داد که فرزند ارشد مدیر عامل در 
کالس تابستانی تنیس شاگرد من است چندین 
بار که وارد زمین شدم و بچه ها سالم گفتند 
و در یک صف قرار گرفتند تا برنامه تمرین را 
اعالم کنم ایشان بدون اینکه سالم بگویند و در 
صف قرار گیرند در گوشه ای بصورت انفرادی 
به گرم کردن خود مشغول می شود این بچه 
نه استعداد ورزش��ی دارد و نه ادب و اخالق ! 
گفتم به کارت ادامه بده و خدا را گواه می گیرم 
قراردادش را گرفتم و یکصد هزار تومان که در 
آنزمان تقریباً یک سوم حق الزحمه مربیگری 

اش بود به حقوقش اضافه کردم ! 
1 � و اما از شاهکارهای مدیر عامل ، حدوداً 
یکماه از حضور ایشان در ُهما می گذشت که 
مقرر شد به اولین مأموریت خارج از کشور بروند 
. نیم ساعت قبل از پرواز به اتاق مدیر عامل رفتم 
و گفتم :ایستگاه تهران اعالم کرده هواپیما تقریباً 
آمده است اگر آماده اید به پاویون برویم . گفت 
مشکلی نیست برویم و از اتاق خارج شد . جراغ 
اتاق را خاموش کردم تا همراه شویم . با تعجب 
پرسید : فالنی چکار کردی ؟ باتعجب گفتم 
کاری نکردم ، چراغ اتاق را خاموش کردم . وارد 
اتاق شد و چراغ را روشن کرد و دستور داد که 
در این سه چهار روز که نیستم چراغ اتاق روشن 
باشد به راننده ها هم بگوئید ماشین مدیر عامل 
در این چند روز جلوی درب مدیریت )روبروی 
نماز خانه معراج ( باشد . آنروز دلیل این دستور 
را نفهمیدم اما از روز بعد با خواندن اخبار روزانه 
شرکت و گزارش کارکنان دفتر متوجه شدم که 
چه مدیر عامل دانا و صادقی نصیب مان شده 
است ! اخبار این بود که صبح ها بین ساعت 6 
تا7 و شب ها بین 18 تا 19 یعنی زمان تغییر 
شیفت کارکنان ، هر یک از همائیان که از این 
مسیر عبور می کردند با مشاهده  نورانی بودن 
دفتر ) نه فقط یه هاله کم س��و ( ! و مشاهده 
خ��ودروی مدیر عامل ، دس��ت به دعا بر می 

داش��تند که خدا پدر و مادر مدیر عامل ما را 
ببخشد و بیامرزد که شبانه روز در خدمت هما 

و اسالم و مسلمین است !!
2 � مدیر عامل دائم السفر با یکی از معاونین 
وارداتی که از قضا کثیرالس��فر هم بود جلسه 
داشت . از دفتر اطالع دادند که ظاهراً داخل اتاق 
مدیر عامل خبرهایی است ! به اتاق مدیر عامل 
نزدیک شدم . صدای مدیر و معاون در راهرو به 
وضوح شنیده می شد که یکی می گفت دو ، 
شصت و دیگری می گفت سی ، چهل و پنج 
. گمان بردم به ورزش مفرح دبلنا مش��غولند 
چون خودم نیمچه س��ابقه ورزشی داشتم و 
هیکل ورزشی ام تقریباً برای دبلنا مناسب بود 
!کارتابلی برداشتم و وارد اتاق شدم ، یعنی اینکه 
کار آورده ام . هر چند می دانستم مدیر عامل 
با دیدن کارتابل دچار تب 42 درجه می شود ! 
چه فکر می کردم و چه دیدم . به آسانی دریافتم 
که موضوع چیست و با شرمندگی خارج شدم 
. مدیر دائم السفر به معاون کثیر السفرش می 
گفت : فالنی ، تو این همائی ها را نمی شناسی 
، قبل از اینکه چیزی را به زبان آوری فکرت را 
می خوانند ! جماعت عجیب و غریبی هستند. 
من و تو از یک گروهیم و برای اصالح آمده ایم 
! حرف مرا بعنوان یک برادر بپذیر و اصرار نکن 
. پیشنهاد می کنم ماه به ماه ) همان عدد 30 ( 
به مأموریت خارج از کشور نرو و هر دو ماه چند 
روز به مأموریت برو )همان عدد 60( و معاون با 
صدای بلند می گفت  : این چه فرمایشی است 
من قبل از پذیرش پُست معاونت باشما قرار و 
مدار  گذاشته ام ، وفای به عهد از ارکان مدیریت 
است ! قرارمان که یادت نرفته ، مأموریت ماهیانه 
بود . حاال که این فالن فالن ش��ده ها با شب 
نامه تو را ترس��انده ان��د ، من هم برای حفظ 
موقعیت شما مدارا می کنم و هر 45 روز یکبار 
به مأموریت می روم تا آبها از آسیاب بیفتد ! و 
تو ای همائی عزیز ، خود بخوان حدیث مفصل 
از این مجمل ! بیهوده نیست که شاعر در مورد 

مرغ سعادت )هما( چنین سروده:
همای از آن بر همه مرغان شرف دارد
كه استخوان خورد و جانور نيازارد  

ان�گار این بیت وصف حال همائیان نجیب 
اس��ت ، به راست�ی چ�ه کس��ی یا کسان�ی 
مقص�رند ؟ آنهایی که این م�وجودات را بر می 
گزینند یعن��ی وزرای راه و دولتهای کریمه و 
فخیمه یا آنهایی که می پذیرند یعنی همائیان 

مظلوم و با شرف ؟!
QUALITY CONTROL

پروازVIP دچار نقص فنی شد . با توجه به 

حساسیت موضوع ، دستور بررسی صادر می 
شود . مدیرعامل تازه وارد و کار نابلد سراسیمه 
و دستپاچه معاونین مهندسی و تعمیرات و 
خدمات  فرودگاهی را احضار می کند و فریاد 
می زند که آقایان ، این چه وضعیتی است ؟ 
من تحت فشارم ، می خواهند مرا خراب کنند 
، مطمئنم توطئه ای در کار اس��ت ! سپس با 
عصبانیت به دفتر دستور پیگیری می دهد . 
خوشبختانه در کمتر از یکساعات نقص فنی 
برطرف و پرواز انجام می شود . پس از خاتمه 
ماج��را، مدیر عامل تلفنی به معاون خدمات 
فرودگاهی دستور می دهد که عامل یا عاملین 
این نابسامانی را معرفی کنید . یک ربع بعد، 
معاون خدمات فرودگاهی تماس می گیرد و 
می گوی��د : قربان ، با معاون فنی هماهنگی 
کردم و به این نتیجه رسیدیم که آقایان اجاقی 
و آچاری از کیترینگ و فنی کوتاهی کرده اند 
و ضمناً Q.C مقصر اصلی اس��ت ) اختصاراً 
QUALITY CONTROL  و منظ��ور 
واحدی حساس و مهم در مهندسی و تعمیرات 
است که مسئولیت بازرسی و نظارت و کنترل در 
تمامی مراحل تعمیراتی هواپیما را بعهده دارد و 
ُمهر QC به منزله تأئید هواپیما از حیث ایمنی 

و فنی می باشد (.
مدیر عامل با لحنی که نشان از اقتدار داشت 
می فرماید : آقای معاون متش��کرم . س��ریعاً 
آقایان اجاقی و آچاری و کیوس��ی را به دادگاه 
اداری معرفی کنید ! متأسفانه ایشان تا پایان 
 Q.C عمر م�دی�ریت خود مت�وجه نشد که
خوردن�ی است ی�ا آشامیدنی ؟پوشیدنی است 

یا دور ریختنی !
 �مديران زبان ندان

مدی��ر عامل هما به نوع��ی نماینده دولت 
محسوب می شود و با معرفی وزیر و تصویب 
هیأت وزیران بر این مسند تکیه می زند . در 
دوره مدیری��ت گذرنامه سیاس��ی دارد و در 
بس��یاری از جلسات ، همایش ها وکنفرانس 
های داخلی و بین المللی در کنار دولتمردان 
به عنوان شخصیتی برجسته حضور دارد . مدیر 
عامل هما با انجمن ها و سازمانهای بین المللی 
مثل یاتا و ایکائو سرو کار دارد . در بحث تجهیز 
ناوگان و خرید هواپیما و قطعات و ارتباطات بین 
المللی با مدیران و رؤسای شرکتهای هواپیمایی 
و نیز شرکتهای مطرح تعمیرات اساسی ارتباط 
تنگاتنگ دارد . پس مسئول این جایگاه بلند 
مدیریتی ، لزوماً بایستی به امور تخصصی این 
حوزه آشنا باشد و ضمن تسلط کافی به زبان 
بمنظور برقراری ارتباط ، عرف دیپلماتیک و 
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مناسبات بین المللی حاکم بر این صنعت را نیز 
بداند وبفهمد ! متأسفانه مدیرانی داشتیم که از 
ای��ن خصوصیات بی بهره بودند نه یک مدیر 
عامل بلکه چندین و چند تا ! مدیرانی داشتیم 
که به علت نادانی زبان انگلیسی ، بدون دیلماج 
)همان مترجم خودمانی ( جرأت خروج از کشور 
را نداشتند چرا که فقط به زبان ایماء و اشاره 
مسلط بودند ! خیلی ها تالش کردند این نقیصه 
را برطرف کنند و معلم سرخانه و سرکاری ) 
منظور دفتر کار است ( آوردند اما ایراد از معلم 
بود چرا که ما به ضریب هوشی مدیر منتخب 
وزیر و دولت ایمان داش��تیم .پس از گذشت 
 MORNINGو NO  و yes شش ماه فقط
GOOD را ف��را گرفتن��د و البته بَه بَه و َچه 
َچه گویان از این توفیق س��خن ها گفتند که 
در ای��ن مجمل نگنجد ! عده ای نیز به دنبال 
اخذ گواهینامه زبان و CERTiFiCTE برای 
مدیر بودند که رضایت خاطر او برای تکمیل 
زبان فراهم شود . عده ای از ثناگویان نیز عدم 
فراگیری زبان انگلیس��ی را دشمنی دیرین و 
ریشه ای مدیر با دولت فخیمه انگلیس از بدو 
تول��د می دانس��تند و در این باب روایاتی نیز 
س��اختند ! فقط یک نمونه واقعی عرض می 
نمایم تا بدانیم اگر مدیران سفارشی ، حزبی و 
جناحی و بی خبر از صنعت هواپیمایی بر اساس 
»تکلیف« نمی آمدند قطعاً شاهد تنزل جایگاه 
ُهما نمی بودیم : مدیر عامل کار بلد ُهما که به 
پدر صنعت حمل و نقل هوایی اشتهار دارد در 
اوج تحریم ها موفق شد هواپیماهای نو خریداری 
و ناوگان ُهما را تجهیز نماید . او با برنامه های 
راهبردی و گسترش شبکه پروازی داخلی و 
خارجی موفق شد تاهمای زیان ده را سود ده 
نماید . بعد از نوسازی ناوگان هما ، وی با ارائه 
گزارشی به مسئولین ذیربط ، از استمرار خرید 
هواپیماهای نو و توافق با شرکتهای سازنده خبر 
داد و یادآور شد  که تفاهم نامه منعقد و پیش 
پرداخت اولیه نیز تأمین و به شرکت طرف قرار 
داد پرداخت شده است . با استراتژی مشخص 
و البته بدون استفاده از کیسه سیاسی دولت ! 
چگونه ؟ عرض می نمایم که در آنزمان مدیر 
عام��ل هما با علم به اینک��ه ورود یکباره 30 
فروند هواپیمای ارباس ، احتماالً به ناکارآمدی 
سیستم منجر خواهد شد مقرر نمود بتدریج 
طی چهار سال تجهیز ناوگان صورت پذیرد . 
شرکت ارباس در آن برهه دو هواپیمای آماده 
فروش داشت که با تدبیر مدیر عامل کار بلد 
این هواپیما به ناوگان هماپیوست و در کمترین 
مدت پس از تحویل ، در خطوط پروازی قرار 

گرفت بنحوی که این اقدام کم سابقه مورد تقدیر 
کتبی ارباس واقع شد . طبق قرار داد مقرر بود 
طی چهار سال ، سالیانه هفت فروند هواپیما به 
هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران تحویل شود 
که متأسفانه در آن برهه حساس مدیر عامل 
هما به عنوان سفیر جمهوری اسالمی در اسپانیا 
)مادرید( معرفی شد و این اقدام ملی ابتر ماند ! 
مسئولین ارباس به دلیل شناخت از تجربیات و 
توانمندی مدیر با سابقه ٌهما اظهار تمایل نمودند 
که موضوع با ایش��ان نهایی شود که از طرف 
ایران مدیران دیگری اع�زام ش�دند . مت�أسفانه 
سرپرست گ�روه اعزام�ی که ظاهراً قرار داد را 
مرور ننموده بود و به زبان انگلیسی نیز آشنایی 
کافی نداشت به همراه یکی از مدیران با سابقه 
هما به عنوان مترجم روانه فرانسه می شوند . 
ایشان در جلسه با مدیر عامل شرکت سازنده 
هواپیما حضور یافت . وقتی نتوانست جلسه را 
مدیری��ت و طرف خارجی را متقاعد نماید به 
مترجم گفت : به این آقا بگو ، خودتی !! ما با 
این پول می توانیم چندین هواپیمای دست 
دوم ش��رقی و غربی خریداری کنیم ! جالب 
اینکه مترجم هنگامیکه انصراف ُهما از خرید را 
به طرف خارجی منعکس می نماید این زبان 
ندان همچنان تأکید می نمایدکه به اوگفتی 
خودتی یا نه ؟! بدین ترتیب خرید هواپیمای نو 
، هوا ش��د ! و با واردات طیاره های دست دوم 
و سوم که هر لحظه آماده اثبات قانون جاذبه 
زمین ) شادروان نیوتن ( بودند موضوع فیصله 
یافت ! هواپیماهایی که بهیچوجه صرفه اقتصادی 
نداشتند وخیلی زود زمینگیر شدند و از حیز 
انتفاع ساقط !! شاید در وهله اول مطالب فوق 
جوک به نظر آید ولی ای همایی عزیز بدان که 
واقعیتی محض و تلخ است ویاد آور این جمله 
تاریخ��ی مرحوم مدرس ک��ه  : »در مملکت 
ما مس��ائل پ�ی�چیده فهمی�ده می شود ، اما 
بدیهی�ات ف�همی�ده نمی شوند !«سبک و سیاق 
مدیریت ها در صنعت هواپیمایی به گونه ای 
است که شما در بعضی مواقع قاه قاه می خندی 
و در بعضی مواقع از ش��دت تأثر ، زار زار گریه 
می کنی . گر سنگ از این حدیث بنالد عجب 
مدار ! هما، در بس��یاری از مواقع اسیر مدیران 
کوچک��ی بوده که آرزوهای بزرگ داش��تند . 
آیا باید این کارنامه ها و این رخدادها را توفیق 
بنامیم یا توقف ؟! آیا باید این عملکرد و نتایج 
را »دستاورد«بخوانیم ؟ هر چند در هما مکرراً 
دیده و شنیدهایم که هر چیزی را که از دست 
داده ایم »دس��تاورد« خوانده اند ! از اینرو باید 
اذعان داشت که با این اقدامات و این روشهای 

مرضیه ! همینکه تتمه ای از هما باقی مانده است 
باید سجده شکر بجا آوریم . مسئوالن بدانند که 
همای در »کما« و همای پرو بال شکس��ته را 
کسی نمیخواهد ونمی پسندد  پس در روش 
ها و منش هایشان تجدید نظر کنند . به راستی 
چه باید کرد ؟ حکماء گویند چهار کس از چهار 
کس به جان برنجند : حرامی از سلطان، دزد از 
پاسبان ، فاسق از غماز و روسپی از محتسب و 
آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باکست 
. با این اوصاف آیا همائیان این حق را خواهند 
داشت تا از وزیری که نخواست هما تجهیز شود 
و نماینده اش بعنوان مدیر عامل به دلیل عملکرد 
ضعیف و سوء استفاده از موقعیت های شغلی و 
اداری به چنگال عدالت افتاد سئوال نمایند که 
چرا اینگونه شد ؟ چرا همای در اوج و همای 
سرفراز به این حال وروز افتاد ؟ آگاه باشیم که 
»هما« فقط یک شرکت خدماتی � بازرگانی 
نیست پس هما را فراسازمانی ببینیم چرا که 

منافع آن ملی ومتعلق به همه است .
 �مديران كلكسيونری!

هما، جایگاهی بزرگ با ارتباطات بین المللی 
است پس مدیرانی باید در رأس آن قرار گیرند 
که بتوانند از عهده آن برآیند نه اینکه مدیریت 
شوند وبروند . از خصایص بارز مدیریتی و از اجزاء 
الینفک شرکتهایی بزرگ همچون هواپیمائی 
جمهوری اسالمی ایران که قریب دوازده هزار 
شاغل و همین حدود بازنشسته دارد عالوه بر 
تخصص ، اصال��ت و اخالق حرفه ای و تعهد 
است . متأسفانه از بعضی مدیران هما که اتفاقاً 
با شعارهای زیبا وارد این مجموعه شدند اعمالی 
بروز و ظهور کرد که مایه شرمساری کارکنان 

شریف و نجیب هما شد .
فقط به یک نمونه اش��اره می کنم و بس . 
به دلیل گستردگی مناسبات بین شرکتهای 
هواپیمائی و تنوع جلسات و همایش ها منجمله 
حضور در نمایشگاههای هوائی ، جلسات یاتا و 
ایکائو جلسات تخصصی خرید هواپیما و قطعات 
با کمپانی های بزرگ بوئینگ ، ارباس و فوکر ، 
جلسات مربوط به تعمیرات اساسی هواپیما و....
عمدتاً هدایایی بین مدیران عامل تبادل می شود 
. در زمان مدیریت مهندس شفتی و ابتکار ایشان 
اقالم نفیسی که به مدیران عامل ُهما از قبل تا 
آنزمان اهدا شده بود در حوزه مدیریت جمع 
آوری شد و موزه کوچکی شکل گرفت و این 

اقالم در مراحل بعد ثبت و پالکه شد .
بخاطر دارم در ش��هریور 1376 در آخرین 
مأموریت مهندس شفتی که به دعوت مدیر 
عامل سعودی ایرالین انجام شد به پاس خدمات 
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ارزنده استاد شفتی و ثبت رکورد جهانی اعزام 
150/000 زائر حج تمتع توسط هما ، هدیه 
ای نفیس به ایشان اهداء شد. اینجانب چون 
در جلسه حضور داشتم  در مراجعت به دفتر 
اعالم کردم که این هدیه بر اساس اعالم رسمی 
میزبان و به پاس خدمات مهندس ش��فتی ، 
متعلق به ش��خص مدیر عامل است . خبر به 
مهندس شفتی رسید ، مرا خواست و با بلند 
طبعی گفت : هیچ چیز مال من نیست ، به اعتبار 
نام هما ، این هدیه را داده اند. دستور دهید آنرا 
در ویترین قرار دهند . این مقدمه را گفتم تا به 
اذهان پرسشگر پاسخ دهم که چه شد آنهمه 
یادگاری و هدیه ؟ حال بی مقدمه عرض می 
نمایم که بسیاری از آنها فعالً در دسترس نیست 
و موزه هدایا تقریباً لخت شد ! به نظرم موضوع 
عجیب نیست چرا که قبالً تجربه کرده بودیم 
آنهایی که اتوبوسی و رفاقتی و جناحی به هما 
آمدند و بر تخت ریاست نشستند چگونه درگام 
اول ، آپارتمانهای سه خوابه »هما« در اکباتان 
را با تمامی وسایل و تجهیزات مال خودکردند 
آنهم به روشهای راضیه و مرضیه ، یعنی از دم 
قس��ط ! خیلی هم مهم نیست که بدانیم هر 
یک از این آپارتمانها ، حاال بیش از یک میلیارد 
تومان می ارزند! یک میلیارد تومان دستخوش 
و هدیه برای حداقل چند ماه و حداکثر چندسال 
به اصطالح خدمت برای اعتالء ُهما ! !   پس 
واجب است که به امور کوچکتر بپردازیم مثاًل 
گیر بدهیم به چند تا کریستال ناقابل ، چندین 
قاب عکس نفیس و چندین ماکت اختصاصی و 
چند وسیله آنتیک دیگر که زمانی در موزه هما 
جا خوش کرده بودند و فقط لذت و افتخارش 
برای همائیان بود و بس ، این ک�جا و آن ک�جا ؟ 
قدیم ندیم ها دیده و شنیده بودیم که تردستان 
و شعبده بازان هر چیزی را که غیب می کردند 
درآخر به مردم نش��ان می دادند ، اما شعبده 
بازان وارداتی هر چیزی را که غیب کردند دیگر 
ظاهر نش��د که نشد ! وارداتی ها کار به جایی 
رس��اندند که همائی ها هراس داشتند برای 
احوالپرسی هم ش��ده ، دستشان را در دست 
آنها قرار دهند مبادا تعدادی از انگشتانش��ان 
کم شود ! خوشبختانه دیگر شاهد این اتفاقات 
نامیمون در »هما« نخواهیم بود چونکه چیزی 
برای بردن و خوردن باقی نمانده است . منبعد 
کسی اس��تخاره نخواهد کرد و مسئولیت را 
نخواه��د پذیرفت چرا که این »هما« حاال در 
پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان وامانده 
اس��ت ! دیگر کس��ی از حالل و حرام و بیت 
المال برایمان سخن نخواهد گفت چرا که باید 

با دس��ت خالی خودمان ، خرابی ها را ترمیم 
و مجدداً »هما« را برای ورود اغیار مهیا کنیم 
!خداوند به این مدیران جزای خیر عطا فرماید ، 
ما که راضی هستیم به رضای خدا و همواره به 
تعریف و تمجید این عزیزان مشغول ! معروف 
است شخصی از رئیسش تعریف می کرد و می 
گفت : نگاهش مثل عقاب است ، راه رفتنش به 
سان آهو ، شهامتش مثل پلنگ و ....به او گفتند 
: مرد ناحسابی ، خجالت نمی کشی از این آدم 
بی سواد و ناالیق اینجوری تعریف می کنی ! 
جواب شنیدند : که منظورم این است که هیچ 

چیز او مثل آدم نیست !! 
 �مديران ورزش دوست

درد را از هر طرف بنویسی و بخوانی »درد« 
اس��ت و »نادان« نیز اینگونه است ! بعضی 
اقدامات از سوی عده ای مدیر غیر تخصصی 
آدمی را به درد و آشوب فکری مبتال می سازد 
، آخر چگونه ممکن است همای سرافراز به 
س��رعتی غیر قابل باور و به طرفه العین به 
مجموعه ای تبدیل شود که حاال در پرداخت 
دستمزدکارکنان و هزینه های جاری اش وا 
بماند و به صورت قطره چکانی و فعالً در دو 
نوبت حقوق دهد که امیدواریم به سه و چهار 
نرسد ! از این درد متحیر و مبهوت مانده بودم 
که اطرافین برای مداوا مرا به مرکز پزشکی 
هما بردند . پزش��ک پرسید آقاجان در کجا 
احساس ناراحتی می کنی ؟ فی الفور پاسخ 

دادم دکتر جون ، در اداره !!
ورزش مقوله ای اس��ت که تقریباً مدیران 
دولتی در ظاهر و باطن به آن عالقمندی نشان 
می دهند و از این راه محبوب عام و خاص می 
شوند بویژه در بین کارکنان جوان اداره . قدیمی 
تره��ا بهتر میدانند که ورزش »هما« بیش از 
نیم قرن قدمت دارد یعنی از دوره ش��ادروان 
اسفندیاری اولین رئیس باشگاه هما در قبل از 
انقالب . در همان ایام فوتبال ُهما به همت استاد 
بزرگ اخالق و ورزش ، زنده یاد پرویز دهداری 
، مربی و کاپیتان اسبق تیمهای شاهین وملی 
ایران پایه ریزی ش��د . مرحوم دهداری موفق 
ش��د تیمی قدرتمند ، منضبط و اخالق مدار 
با بازیکنانی که اکثر تحصیالت عالیه داشتند 
فوتبال ایران را متحول و ورزش هما را به کشور 
معرفی می کند . تیمی که در قبل از انقالب و 
در جام تخت جمشید چندین عنوان دومی و 
سومی را در کارنامه داشت تا جائیکه به عنوان 
تیم منتخب ایران در سال 1354 به مسابقات 
جام ریاست جمهوری کره جنوبی اعزام شد و 
عنوان سوم این تورنمنت مهم بین المللی را 

بخود اختصاص داد . بعد از انقالب نیز بویژه در 
دوره 12 ساله مدیریتی استاد سید حسن شفتی 
)پدر صنعت حمل و نقل هوایی ایران ( ورزش 
هما همپ��ای مجموعه هواپیمائی جمهوری 
اس��المی ایران در اوج قرار داشت بنحوی که 
ایشان با وجود مشغله فراوان به عنوان رئیس 
هیأت امناء مرکز فرهنگی ورزشی ، مستقیماً در 
بطن و متن امور قرار داشت بنحوی که در برهه 
ای از این دوران طالیی ک�ه ممنوعیت استخ�دام 
نیز داشتیم با ح�مایت های مهندس شفتی ، 
سهیمه استخدام سالیانه ده نفر از قهرمانان ملی 
)کشوری ، آسیایی ، جهانی و المپیک ( فقط در 
اختیار باشگاه ُهما بود و بسیاری از ورزشکارن 
مطرح ملی در آنزمان در ُهما جذب ومشغول 
به کار ش��دند . در این دوره 14 تیم باشگاهی 
ُهما در رشته های مختلف در لیگ های برتر 
کشور در رده های آقایان و بانوان حضور داشتند 
و در اکثر رشته ها جزء مدعیان اصلی بودند . 
گفتنی است که بسیاری از تیم های ُهما در این 
دوران طالیی ، مکرراً به عنوان نماینده ایران در 
تورنمنت های مطرح بین المللی حضور یافتند 
. خاطره قهرمانی های مکرر تیم های والیبال و 
بسکتبال ، کاراته و تکواندو، هندبال و کشتی ، 
تنیس و شنا ، تنیس روی میز و .....در رده های 
نوجوانان ، جوانا ن ، امید و بزرگساالن هموارد در 
اذهان همائیان زنده و مثال زدنی است . قهرمانی 
تیم فوتبال هما در مسابقات باشگاههای تهران 
و کشور در دهه شصت نیز ماحصل نوع نگاه و 
تفکر مدیریتی حاکم بر مجموعه هما بود . در 
این دوره فوتبالیست های نامدار در عرصه بازی 
و مربیگری توسط هما معرفی و سالیان متمادی 
افتخار آفرین شدند . بازیکنان و مربیان بزرگ 
همچون جواد رم�زی ، مه�دی خبیری ، نعیم 
صف�ری ، سهام الدین میر فخرایی ، علیرضا 
عزیزی ، هادی نراقی ، س��ید سجاد صادقی 
، محمد توانایی ، محس��ن یوس��فی ، حمید 
علیدوستی ، احمد سنجری ، احمد سجادی 
و.......گفتنی است که در این دوره بطور میانگین 
سالیانه بیش از یکهزار صفحه مطالب گوناگون 
در مورد ورزش هما در جراید و مطبوعات به 
چاپ می رسید که خوشبختانه تحت عنوان 
)ورزش هما در آینه مطبوعات ( به صورت مجلد 
در آرشیو مجتمع فرهنگی  ،تفریحی � ورزشی 
هما نگهداری می شوند . الزم به ذکر است تیم 
فوتبال بزرگسال و پیشکسوتان هما که به دلیل 
اغراض غیر ورزشی و عمدتا شخصی در سال 
1365 از مجموعه هواپیمایی جدا شده بود به 
همت مهندس مجیدی مدیر عامل وقت هما 
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تن
و در اقدامی تحسین برانگیز در سال 1367 به 
خانه بازگش��ت ، و متاسفانه در اواخر دهه 90 
از چرخه مسابقات قهرمانی باشگاههای ایران 
حذف شد ! گفتنی است بسیاری از شرکتهای 
هواپیمائی اسپانس��ر و حمایت کننده مالی 
تیمهای فوتبال مطرح و نامدار امروزند . بگذریم 
و به خودمان بپردازیم ! در هما به دستور مدیر 
کاربل��د و در آن روزگار خوش ، بودجه ورزش 
بطور مس��اوی به ورزش همگانی و قهرمانی 
تخصیص می یافت و حتی در ایام خاص بویژه 
در زمان برگزاری جشنواره های ورزشی شعب 
از ردیف اعتباری ورزش قهرمانی به نفع ورزش 
کارکنان نیز هزینه می شد . تشکیل واح�دهای 
فرهن�گی و سم�عی و بصری ، هما گشت ، کانون 
کوهنوردی ، هیأتهای پیاده روی و راهپیمایی 
، مدارس فوتبال ، برنامه های متنوع ورزشی � 
تفریحی در فصول تابستان ، اردوهای آموزشی 
� تربیتی و دهها برنامه دیگر محصول نگاه و تفکر 
مدیریتی این دوره تکرار ناشدنی است ! آری ، 
هر نبردی مردی می خواهد ، در سیاست مرد 
سیاسی ، در کارزار مرد جنگی ، در علم عالم 
عامل ، در هنر ، هنرمند مت�عهد و در ورزش .........
حال ببینیم  از آن میراث نیکو چه باقیمانده است 
؟ چنانچه قلبتان ضعیف است توصیه برادرانه ام 
این است که این قسمت را نخوانید!! تقریباً همه 
مدیران عامل هما دم از رونق ورزش زدند و خود 
را نه تنها متخصص هواپیمایی بلکه مدعی این 
حوزه نیز می دانستند . به یکی از این مدیران 
که مکرراً از مهرورزی و عشق و خدمت دم می 
زد گفتیم آقاجان! فکری به حال فوتبال هما 
بکنید ، چیزی نمانده از دسته اول به دسته دوم 
برود . با نگاهی حق به جانب و لبخندی ملیح و 
مهرورزانه گفت : بسیاری عالی ! چه اقدامی باید 
برای آنان انجام شود چه پاداشی پیشنهاد می 
کنید ؟! بنده خدا ، چون شنیده بود دو بیشتر 
از یک است گمان می کرد اتفاقی میمون ! در 
دوره مدیریتی او رخ داده است و نمی دانست 
که هما یک پله نزول و به جای صعود به لیگ 
برتر در حال س��قوط به دسته دوم است ! به 
همین مدیر عامل که در همه زمینه ها »دکتر« 
بود ! عرض کردم قربان بنده به عنوان نماینده 
هما باید در هفته یکی دو ساعت در جلسات 
فدراسیون و هیأت فوتبال حضور یابم . پاسخ 
داد : اشکالی ندارد بروید و با قدرت از منافع هما 
دفاع کنید ! چند هفته بعد وارد اتاقش شدم و 
گفتم قربان بنده چند ساعتی در حوزه مدیریت 
نیستم و به هیأت می روم )منظور هیأت فوتبال 
بود که قبالً به او موضوع را گفته بودم( بعد از 

شنیدن کلمه هیأت نیم خیز شد و دست روی 
سینه گذاشت و گفت : التماس دعا!! بنده خدا 
فرق هیأت فوتبال و هیأت عزاداری را تا آخر 
به اصطالح خدمت خود ندانست که ندانست ! 
در برهه ای به شکل ظاهری و نمادین ، باشگاه 
هما به اداره کل مجتمع فرهنگی ، تفریحی و 
ورزشی ارتقاء یافت اما چه بگویم از مدیریت 
های بعد؟! چنان باتیشه و تبر به جان ورزش 
هما افتادند که نگو نپ��رس ؟! بنحوی که در 
حال حاضر یک تیم باشگاهی برای نمونه در 
مسابقات قهرمانی کشور نداریم . باشگاه را چند 
پاره کردند همانند کشورهای تازه استقالل یافته 
بلوک شرق ! مجتمع اقامتی آنرا به واحدی دیگر 
سپردند . سالنهای پذیرایی و اجتماعات زمانی در 
اختیار باشگاه قرار داشت ، زمانی به کیترینگ 
، سپس به بخش خصوصی و فعالً به صندوق 
بازنشستگی ُهما س��پرده شده است . تغییر 
ساختار باشگاه و تنزل اداری آن از اداره کل به 
ریاست ارشد اتفاق افتاد . زمین شماره 2 فوتبال 
به ثمن بخس بخشیده شد . فوتبال آنرا نابود 
کردند بنحوی که بعد از سقوط به دسته سوم ، 
سر از جوانرود کرمانشاه در آورد و حتی یک نام 
و نشان خشک و خالی هم از آن باقی نماند ! 
بخش خصوصی در این آشفته بازار هم خورد و 
هم بُرد بنحوی که وسط رستوران باشگاه را هم 
تیغه کشید و دفتر اداری برای خود دست و پا 
کرد ! خوشبختانه نه فریادی شنید و نه اعتراضی 
دید ، حتی دریغ از یک جیغ خشک و خالی 
! گفتنی است که در این دوره با حساسیت و 
نکته بینی خاص همه چیز تحت مدیریت بود 
حت�ی عم�ق استخ�ر با ژرف نگری و شع�ار 
ص�رفه جویی )آب کمتر ، زندگی بهتر( زی�ر ذره 
بین قرار گرفت بنحوی که مجموعه ورزشهای 
آبی هما که جزء بهترین های پایتخت بود و در 
دوره مدیر کاربلد مسقف شده بود را با شعار فوق 
به شکل حوض درآوردند ! تا شنای مدیران و 
جلسات آبکی به خوبی و خوشی در آن برگزار 
شود . قطعاً اگر عمق استخر همچون گذشته 
بود خطرات فراوان درکمین مدیران ما بود و بیم 
آن می رفت که در قسمت عمیق »زیر آب« 
یکدیگر را بزنند ! ! به نظرم هالکو و چنگیز خان 
مغول هم با این سرعت نمی توانستند اینهمه 
سازندگی و اصالحات را توأمان انجام دهند ! در 
خصوص ورزش هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران فقط می توان گفت که : ورزش هما ُمرد 
از بس که جان ندارد ! امیدواریم که مسئولین 
ام��روز ُهما ، بتوانند در کنار امور تخصصی به 
مسائل رفاه�ی � تف�ریحی کارکنان نیز توجه 

ای خاص مبذول و ساختار بیمار ورزش ُهما را 
درمان نمایند . انشاء اهلل .

فقط نمونه هایی از اقدامات بدیع مدیران به 
استحضار رسید تا بدانیم که مسبب یا مسبیین 
اصلی بحران مدیریت در هما چه کسانی هستند 
؟ بدانیم که همای امروز نیازمند مهندس��ی 
مجدد است و برای خروج از بحران به طبیبانی 
حاذق بادم مسیحائی نیاز دارد . بدانیم آنهایی 
که با نیت اص��الح و ادای »تکلیف« آمدند و 
»تخریب« کردند مقصرند و نه کارکنان خدوم 
و مظلوم هما که حکم دولتمردان را پذیرفتند 
. به راستی اگر قبل از این خرابی ، اعتراض و 
تجمعی در هما رخ می داد چگونه معرفی می 
شدیم ؟ آیا دولتمردان مدعی نمی شدند که 
این فالن فالن ش��ده ها نمی خواهند ونمی 
گذارند تا این شرکت سرو سامان یابد ! حاال که 
کار خراب شده ،همه به دنبال متهم می گردند 
و همه به دنبال آنند که صورت مسئله را پاک 
کنند . یک روز تعداد شاغلین را عامل بحران 
هما معرفی می کنند و روزی دیگر بازنشستگان 
را ؟ خودزن��ی تا چه ح�د ، واهلل اعلم بحقایق 
االمور ! رک و صریح عرض می نمایم چنانچه 
دولتمردان مرتبط با صنعت اقرار به ناتوانی کنند 
همائیان نیز صمیمانه قول می دهند هر جا که 
نشستند و برخاستند بگویند که نیت مسئولین 
خیر بوده است و نشد آنچه که باید می شد !! 
»واهلل هوالعالم و الشاهد« بدانیم که هر لحظه در 
معرض امتحان الهی قرار داریم و اگر خودمان را 
بیابیم هرگز گمشده ای نخواهیم داشت . پس 
لطفاً از صبوری همائیان سوء استفاده نکنید و 
اجازه دهید تا آنان همچنان به امید آینده ای 
بهتر در انتظار بمانند ! سخن از »خود زنی« شد 
حتما شنیده اید که در زمان ناصر الدین شاه 
قاجار یک مستشار خارجی گفته بود توپی می 
سازد که اگر از تهران شلیک شود گلوله آن به 
روسیه خواهد رسید . بعد از مدتی توپ ساخته 
شد و شاه و درباریان برای مشاهده اولین شلیک 
به میدان مشق آمدند  ،ولی هنگام آزمایش گلوله 
در لوله منفجر شد و چندین تن از خدمه توپ را 
لت و پار کرد ! شاه با عصبانیت فریاد برآورد که 
ای پدر سوخته فالن فالن شده ، اینکه نیروهای 
خودی را لت و پار کرد ؟! مستشار در پاسخ گفت 
: اعلیحضرتا ! این اختراع من وقتی خودی ها را 
اینطور تکه و پاره می کند تصور بفرمائید که با 

دشمنان چه خواهد کرد ! 
و دعای آخر اینکه ، خدایا مسئولین ما را از 

بیراهه به راه بازگردان . باقی بقای شما . 
هوشنگ نصری
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احساس و اندیشه دو ودیعه الهی است که 
در نهاد انسان وجود دارد. استفاده صحیح از 
احساسات و اندیشه در زمان و مکان مناسب 
سبب موفقیت انسان می باشد. احساس به 
معنی درک پدیده ها و واقعیات می باشد که 
برخورد با این پدیده ها و چگونگی استفاده 
از آنها سبب بهزیستی در زندگی است و این 
معنی عاطفه و سرشار بودن از انسان دوستی 
است. احساس کردن و بهزیستی و استفاده 
از اندیشه همزمان با احساسات سبب میشود 
که در دو بعد مادی و معنوی انس��ان موفق 
ش��ود. پدیده ها در زندگی انس��ان را وادار 
به احس��اس کردن و اندیش��یدن همزمان 
می نماید. بسیاری از چرایی ها و چگونگی ها 
نیز از اینجا شروع می شود. قدرت خداوند 
و تجلی او در زندگی انس��ان سبب میشود 
که او احساس و اندیشه خودرا همزمان بکار 
برد. باید توجه داشت که اگرتنها از احساسات 
خود انس��ان در زندگی استفاده کند دچار 
حساس��یت های بدون دلیل و زودرنجی و 
آسیب پذیری می شود و این سبب مشکالت 

روحی و روانی برای  او میش��ود و از طرف 
دیگر اگر از قدرت اندیشه خود انسان تنها 
در برخورد با پدیده ها استفاده نماید. حس 
نوع دوستی در او کاهش می یابد و زندگی 
یکنواخت و کسل کننده ای خواهد داشت. 
بنابراین برای یک زندگی موفق و سرشار از 
ش��ادی نیاز به یک تجدید نظر در حاالت 
روح��ی و روانی و چگونگی اندیش��ه خود 
داریم. بهزیس��تی عاطفی به معنی تجدید 
نظر کردن در دو بعد مادی و معنوی است. 
احساس و اندیشه هر دو باید مورد نظر باشد. 

اندیشیدن صحیح سبب برخورد صحیح در 
برخورد دیگران می شود و این خود احساس 
مفی��د بودن بوجود می آورد و س��بب می 
شود که حس نوعدوستی و تعاون نسبت به 
دیگران در انسان رشد نماید و روحیه یک 
زندگی متعالی در انسان بوجود آید. روحیه 
مثبت همراه با قدرت اندیش��ه باال س��بب 
س��المت جس��م و روان در انسان می شود 
و در س��المندی سبب کاهش افسردگی و 
تنش خواهد ش��د و از بسیاری از مشکالت 

در زندگی کاسته خواهد شد.

سالمتی بزرگترین نعمت خداوند است 
که به انسان ارزانی شده است. برای حفظ 
سالمتی و تندرستی راه کارهای متعددی 
وجود دارد که بوس��یله رعایت کردن آنها 
میتوان به کامیابی در جامعه دس��ت پیدا 
کرد. انسان در دو بعد جسم و روان ساخته 
شده است که برای حفظ یک زندگی سالم 
باید هم جسم سالم داشته باشد و هم روانی 
که بتواند بطور صحیح در مواقع ضروری بر 

مش��کالت غلبه نماید. جسم سالم همواره 
نصیب کس��انی اس��ت که به رعایت نکات 
بهداش��تی و اصول ایمنی در محیط خود 
توجه داشته و از خود مراقبت می نمایند. 
در هر سنی یک نوع رژیم غذایی را باید 
رعایت کرد. برای صحت وتندرستی ورزش 
را باید ج��زء ارکان اصلی کارهای روزمره 

خود قرار داده.
 قب��ل از ب��روز ه��ر نوع بیم��اری برای 

حفظ سالمتی و جلوگیری از هر مشکلی 
به پزش��ک مراجعه و تح��ت مراقبت قرار 
گرف��ت. اما برای حف��ظ روان خود باید از 
تنش ها و آس��یبهای محیطی دوری کرد. 
به زندگی امیدوار و خوشبینی را سرلوحه 
کار خ��ود قرار داد.آرامش و روش��ن بینی 
باید داشته باشیم. برای کامیابی در سنین 
 س��المندی آموزش و یادگی��ری را نباید

 فراموش کنیم. 
هیچگاه بدلیل افزایش سن از یادگیری 
مطالب ارزش��مند  و مفید غفلت نورزیم. 
س��عی کنیم یک هن��ر را ف��را گیریم. از 
تجربیات گذش��ته خود درس گرفته و در 
صورت لزوم دیگران را هدایت نمائیم. گاهی 
با خود خلوت کنیم و عملکرد خودرا ارزیابی 
و در صورت داش��تن نکته منفی به اصالح 

آن بپردازیم. 
بنابراین تجهیز کردن خود به سالح علم 
و هنر و داش��تن آرام��ش و خوش بینی و 
مثبت اندیشی ابزارهایی است که میتواند 

به کامیابی در زندگی منجر شود.

بهزیستی عاطفی

سالمتی و کامیابی

»دکتر شکوه السادات پور یاوری«
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 * * شعر همکاران **

آیینه
در درون خلوت تنهاییم

من خزیده گوشه اي و رویرویم ایینه
مو سپید و دل شکسته، خسته دل

با که گویم من سخن، اي ایینه
چون دهم شرح دل بشکسته ام؟
چون زنم بندي به آن اي آیینه؟
این که بر رخسار پاکت مي چکد

اشک چشم من بود، اي ایینه
شب گذشت از نیمه و بیدار،من

درد دل با تو بگویم ، ایینه
یاد داري روزگار رفته را؟

یاد داري این رفیق خسته را؟
مو سیاه و دل سپید و شاد و شنگ

میزدم در تو به موي خویش چنگ؟
وه چه هنگام خوشي بود ان زمان

تو نمایاندي مرا شاداب جان
من جوان و خوش بر و باال بدم

تو دو چندان مینمودي دم به دم
در کنار  سبزه و بستان و گل
بي خبر از گاه و بي گاهي بدم

بامدادانم به آنی  ظهر شد
ظهر بگذشت و بناگه شام شد

من ندانستم عبور لحظه را
من نفهمیدم گذار هفته را

روزها بگذشت و هفته کهنه شد
هفته ها هم سالهاي رفته شد

ایینه اي ایینه اي ایینه
بازگو بر من که این تصویر کیست؟

کیست این پیري که در تو خیره است ؟
بازگو بر من ، نمیبیني بدستم سنگ هست؟

بشکنم با ضربه اي قلب تو را
باز جویم ان جوان رفته را
باز آرم آب از جو رفته را

گرد آرم لحظه هاي رفته را
گفت آیینه که : آرام اي رفیق

نقش تو در من فتاده بس دقیق
گر نمودم نقش تو آنسان که هست

اقتضاي آیینه ، این گونه است
گر بخواهي روزگار رفته را

گر بخواهي آب از جو رفته را
گر بخواهي باز گردي دل جوان

باز گردي ز پیري سوي جان
بر تو رازي را نمایم اشکار
تا بماني جاودان و برقرار

مژده اي بر تو دهم اي بي قرار
تا شوي دل زنده از کوي نگار
خنده اکسیر دل و جان تو باد

جان فداي انکه دل بر خنده داد
محمد رضا حبيبي
بازنشته - هما

عشق تورا ،به دیده و دل آشنا کنم آشنا کنم

تا خاک  پای تو ، به دیده ی خود توتیا کنم 

از باده ی جام عشق تو ، هرلحظه سرکشم

مستانه  عشق تورا، ثبت و دو عالم صدا کنم

باالترین امیدی ،که دراین ره ، زوال نیست

شب تا سحر ، به سوی قبله ی کویت دعا کنم  

امن یجیب عشق بخوانم و جامی  به سر کشم 
نجوا کنم  به ناله ، ز تو دفع بال کنم 

بر غربت دل تنها ی من ، اکنون پناهی نیست

 تنها  ، به یکِشُف سوء دعاه تو دل مبتال کنم ََ

بی روی  تو اسیر درد و غم و رنج محنتم

از من مگیر کناره ، درعشق تواکنون  وفا  کنم

ای مثل جان ، میان سینه ودل نهان شده ای  

آرام جان من ، چگونه خویشتن ازتو رها کنم 

                                      سيدمسعودهدايت پور

چه دره ها که گذشتیم، در فراز و فرود فراز و فرود
چه عرصه ها که ستاندند، با قیام قعود

 چه عشوه ها که خریدیم، در میان سالی

 چه جامه ها که دریدیم، در پگاه درود 

چه گفته ها که نگفتیم و درگلو خشکید

 چه شکوه ها که به دل بود و در میانه نبود 

چه خوابهای طالیی که مستجاب نشد 
چه ناله ها که به اندوه سینه ها افزود

 چه خنده ها که به لب آمد و به خاطر ماند

 چه اشکها که فرود آمد و، غمی نزدود 

چه دست ها که به آن سرو قامتش نرسید 

چه رسته ها که به امید دجله ره نگشود

 چه شام های بلندی که بامداد نداشت 
چه واژه های زاللی که م. امید گشود

 چه رهروان عزیزی که بین ره ماندند 

چه سبزپوش بهاری که در میانه غنود
 به یاد غیرت آزادگان این بروبوم

 نشست خامه به کاغذ، و این ترانه سرود

هاشم افسريان



55
ه 

ام
برن

- خ
ما 

 ه
ان

تگ
س

ش
ازن

ن ب
نو

كا

20

ما
ز ه

فرا
سرا

ن 
دگا

تا
س

ای

ند.
ست

 ه
عه

ام
ح ج

 رو
الق

 اخ
ان

حب
صا

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

تجلیل از بازنشستگان  بزرگداشت علم ، تجربه و تعهد است

مهندسي و تعميرات
قاسم رضویان

محمد حسین عزیزالهی
علی محمدی

مجتبی نیکبخت
رسول باقرزاده

حمید ربانی سودابی
علی حسین زادگان
رضا علی رضائی

  بازرگانی و عمليات شعب
حمیدرضا قدرتی
میترا اخوان ذاکر
سیف اله صابرپور
حسین فخارمنش

آمنه خاتون کرامتی نوجه ره سادات
حسین طوسیان

کوروش محمدخراسانی
اسحاق چاووشی 

مهدی مودب
حسینعلی پرتوی
حمید عزیزی 
علیرضا آباده
مریم بیات

سید محمد سادات
علیرضا شاکردرگاه

  

عمليات پرواز
مریم هندی

احمدرضا محمدعلی نژاد همدانی
ناصر مسافری ماسوله

محمد مهدی کرامتی رستمی
داود فرهودی

عباس فالحتی
بهمن مهرابیان مقدم

   خدمات فرودگاهي 
سید بهاء الدین احمدی قلعه

غالمرضا اویسی
محمد دهقان نیری
محمد زارع فکری

حسین سیف
عبداله فرجی
محمود کبیری

حمید محمدی حصا گلی
ناصر واشقانی فراهانی
محمد ابراهیم وثوق

 عادل همتی

حراست
بهنام احمدی

    منابع انساني
سیدعلی ضیاء دزفولی

حبیب همتی

پشتيباني
احمد معماریان

روابط عمومی
تقی فاضلی

مالی
  حاجی عبداله دست باز

حسینعلی فاضل بستی  

يزد
منصور نجیبیان

تبريز
میرزاده علوی میالنی

بوشهر
صادق تشکری

اصفهان
احمدرضا قربانی
مجتبی پاوائی

مشهد
محمد حسین پور
مجید قربان زاده

عبدالحسین مباشر

شيراز
مهران مومنی

ابراهیم رنجبر  

      آبادان
سعید شمسائی کهگانی
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»علیرض��ا بابایی« فرزند 
همکار بازنشس��ته علی 
بابایی عضو فعال المپیک 
ویژه ایران موفق شد در 
مسابقات عکاسی سندروم 
  D.S.A داون انگلستان
جزو فینالیست های برتر 

انتخاب شود
 

» عطااله ابوطالبی » فرزند عیس��ی ابوطالبی در 
رش��ته ورزشی رزمی س��امبو ) جودو روی ( رده 
سنی جوانان که در استان کرمانشاه برگزار گردید 
، ضمن کسب مقام سومی موفق به دریافت حکم 

قهرمانی گردیده است .

» مسعود سهرابی«
 همکار بازنشس��ته شعبه 
همادر اصفهان در مسابقات 
قهرمانی شنای آبهای آزاد 
گرامیداشت روز ملی خلیج 
فارس که در استان بوشهر 
برگزار گردید در رده سنی 
64-60 شرکت و موفق به 

کسب مقام اولی و حکم قهرمانی گردیده است 

برای ايشان آرزوی موفقيت بيشتر می نماييم

ناصر پورجم همکار بازنشسته همایی در کنار استاد » منصور برزگر« قهرمان کشتی ایران و جهان به همراه تعدادی از پیشکسوتان کشتی

  آبشار لوه گلستان 
همكاران بازنشسته
)ارديبهشت 97(

 آبشار كبودوال علی ابادكتول 
همكاران بازنشسته
)ارديبهشت 97(









گرد همایی تعد اد ی از بازنشستگان شعبه " هما " در مشهد مقد س با حضور مد یرکل شعبه در محل آژانس 
مسافرتی همای جاوید د ر تاریخ 97/3/5

گرد همایی  بازنشستگان  قسمت حراست 
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بهداشت و سالمت

عدم تحرک و فعالیت کافی ، مشکل عمده ایست که 
نسل کنونی سالمندان با آن مواجه اند. توصیه می شود 
که افراد در تمام سنین و بخصوص سالمندان ، حداقل 

30 دقیقه در روز  ،پیاده روی کنند.
سالمندان بايد به طور منظم ورزش كنند به  � 

دليل اينكه:
1- پياده روی كاهش توده استخوانی سالمندان 
را متوقف می كند: کمبود توده اس��تخوانی ممکن 
است باعث شکستن سریع و آسان استخوان ها شود.
افراد مسنی که در خطر پوکی استخوان هستند ، برای 
حفظ توده های استخوانی در سنین پیری ، باید ورزش 
کنند. طبق تحقیقات انجام ش��ده ، شکستگی لگن، 
معموال در سالمندان اتفاق می افتد و با پیاده روی به 
مدت 30 دقیقه در روز، این مشکل تا حدود 40 درصد 

کاهش   می یابد.
2- پياده روی عضالت را تقويت می كند: معموال 
افراد با افزایش سن از اینکه قادر به حفظ توده عضالنی 
خود نیس��تند ، شکایت دارند. کاهش توده عضالنی ، 
یک امر طبیعی است و در سنین 30 تا 40 سال اتفاق        
می افتد. اما با ورزش کردن به طور مرتب ، کاهش توده 
عضالنی ، ثابت و یا متوقف می شود.به عالوه پیاده روی 

باعث تقویت پاها و ناحیه شکمی می شود.
3- بهب�ود گردش خون: مش��کالت مربوط به 
گردش خون، همراه با افزایش سن رخ می دهند. این 
مساله      می تواند منجر به بیماری قلبی ، فشار خون 

باال وبیماری های دیگر شود. محققان دانشگاه تنسی 
دریافته اند که پیاده روی ، گردش خون را بهبود می 
دهد و مزایایی مانند کاهش فشار خون و کاهش خطر 

ابتال به بیماری های قلبی را به همراه دارد.
4- كاهش وزن: افزایش وزن برای حرکت و فعالیت 
افراد مس��ن ، مضر اس��ت. پیاده روی ، باعث افزایش 
متابولیسم می شود و به سوزاندن کالری اضافی کمک 
می کند. فقط 30 دقیقه پیاده روی در روز می تواند به 

سوزاندن 200 کالری اضافی در هر دوره کمک کند.
5- بهبود وضعيت خواب: پیاده روی میتواند به 
سالمندان یا افرادی که شب ها برای خوابیدن با مشکل 
مواجه هس��تند. در بهبود وضعیت خواب موثر باشد. 
مطالعات حاکی از آن است که مشکل بیخوابی در افراد 
بین 50 تا 73 سال که یک ساعت پیاده روی کرده بودند. 

به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود.
6- افزايش هوشياری: هوشیاری سالمندان برای 
افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس آنها، بسیار موثر 
است.محققان دانشگاه کالیفرنیا با انجام تحقیقی ، ارتباط 
بین پیاده روی و کاهش زوال ذهنی را بر روی 6 هزار زن 

که سن 65 سال یا باالتر داشتند، بررسی کردند.
7- محافظ�ت از مفاصل: پی��اده روی بر خالف 
دویدن، می تواند برای مفاصل مفید باش��د. زمانی که 
شما پیاده روی می کنید. در حال انجام تمرینات سبکی 

هستید که مفاصل شمارا تقویت می کند.
8- پياده روی شما را شادتر می كند: افسردگی 

، بسیاری از افراد میانسال را آزار می دهد. زمانی که این 
افراد ، بخشی از فعالیت و تحرک خودرا از دست می 
دهند، ممکن است دچار افسردگی شوند. پیاده روی و 
میزان شادی ، ارتباط مستقیمی با هم دارند. ورزش هایی 
مانند پیاده روی که برای سیستم قلبی و عروقی مفید  
هستند. به بدن کمک می کنند تا هورمون آندروفین) 
هورمونی که باعث می شود شاد شوید و ثبات ذهنی 

تان افزایش پیدا کند( را ترشح کند.
9- افزاي�ش تعادل و ثبات بدنی: لیز خوردن و 
زمین خوردگی ، در میان افراد سالخورده شایع است 
. این امر غالبا در نتیجه فقدان اس��تحکام اس��تخوان 
لگن و کاهش تعادل بدن، ایجاد می ش��ود.پیاده روی 
، استخوان لگن ، شکم و بسیاری از عضالت را درگیر 
می کند که با هم فعالیت کرده و به حفظ تعادل بدنی 

فرد کمک کنند.
10- پياده روی ، طول عمر را افزايش می دهد: 
افراد سالمندی که خواهان زندگی شاد ، سالم و طوالنی 
تری هستند، باید در نظر داشته باشند که پیاده روی 
خطر م��رگ را کاهش می دهد. تحقیقی که بر روی 
افراد 50 یا 60 ساله که بهطور مرتب ورزش می کردند، 
حاکی از آن بود که احتمال مرگ آنها نسبت به افراد 
هم سن خود در یک دوره 8 ساله ، به میزان 35 درصد 

کاهش یافت.

مزایای پیاد ه روی برای سالمند ان

زمانی که اختالل در قند خون قدیمی 
بوده و بررسی نشده باشد ، عالئم جسمی 
آن خیلی دیر بروز می کند. اگر چه قند 
خون باال در ابتدا معموال عالمتی ندارد، اما 
خستگی زیاد و خواب آلودگی از نخستین 
عالئم رایج و مشهود این مشکل محسوب 
می شوند. البته باید گفت که خستگی می 
تواند با عالئم دیگری از جمله تپش قلب 
و تعریق بیش از حد نیز همراه باشد. باید 
بدانید که خستگی زیاد، مختص بیماری 
قند و باال بودن قند خون نیست اما می 
تواند هشدار دهنده این مسئله نیز باشد. 
بنابراین بهتر است آزمایش داده و وضعیت 

تان را بررسی کنید.
تكرر ادرار و تشنگی � 

تشنگی و تکرر ادرار از جمله قدیمی 
ترین عالئم بیماری دیابت است که بر اثر 
افزایش میزان قند در خون پدیدار می 
ش��وند. هرچه کلیه ها برای دفع قند از 
خون بیشتر تالش کنند، مایعات بیشتری 
از نسوج بدن خارج می شود و به همین 
دلیل بیش از معمول به دستشویی نیاز 

پیدا می کنید. بدن شما با تشنگی به شما 
اخطار می دهد که مایعاتی که از دست 
داده باید دوباره جایگزین شود. اگر مایعات 
زیادی مصرف نکنید آب بدن شما خشک 

خواهد شد
خشكی دهان � 

اگر در کنار تشنگی ، دائم احساس 
خش��کی دهان دارید و ب��زاق به اندازه 
کافی ترشح نمی شود، این نشان دهنده 
افزایش قند خون اس��ت و بهتر اس��ت 

بررسی شود.
ورم دست و پا � 

اگ��ر در کنار دیابت مبتال به فش��ار 
خون هم هستید، هر دوی این بیماری 
ها عملکرد کلیه را برای دفع س��موم و 
مایعات مختل می کنند. تورم دست و 
پایاهای شما به دلیل جمع شدن مایعات 
در زیر مفاصل و به دلیل تخلیه ناقص از 
کلیه ها و یک نشانه از اختالل در عملکرد 

کلیه هاست.
مص��رف داروهایی که برای دیابت و 
فشار خون شما تجویز می شود، متضمن 

عملکرد صحیح کلیه ها خواهد بود. تغییر 
برنامه غذایی هم ممکن است موثرواقع 
ش��ود. با متخصص تغذیه مش��ورت و 
همکاری کنید تا میزان قند خون شما 

کنترل شود.
كاهش وزن � 

از عالیم نش��ان دهن��ده قند خون 
ب��اال می تواند کاهش وزن ناخواس��ته 
فرد باش��د. در حالت کلی ، این کاهش 
وزن بین یک تا س��ه کیلو بوده وگاهی 
با خستگی زیاد همراه است. اما ممکن 
است بیماری احساس سالمت جسمی 
داش��ته باشد. در هر صورت اگر متوجه 
کاهش وزن ناخواسته خود شدید و در 
کنار آن خس��تگی زیادی احساس می 
کنید به پزشک مراجعه کنید و آزمایش 

خون بدهید.
تاری ديد و مشكالت بينايی � 

اگر چه این روزها اطالع رسانی زیادی 
در خصوص بیماری دیابت می شود و 
این بیماری جزو              بیماری های 
شناخته شده است اما آگاهی بخشی در 

خصوص عالئم آن همچنان ضروری به 
نظر می رسد. چون باال بودن قند خون 
می تواند عوارض شناخته شده دیابت را 
داشته باشد. در واقع باال بودن قند خون 
ممکن است با عالئمی از جمله دردهای 
دیس��ک کمر، زخم پا، کاهش قدرت 

بینایی یا حمله قلبی نمایان شود.
كندی بهبود زخم � 

اگر قند خون شما کنترل نشود، بهبود 
زخم یا کبودی های بدن ش��ما بسیار 
کند می شود. هرگونه جراحتی هر چند 
کوچک را جدی بگیرید ، زیرا جراحات 
در افراد مبتال به دیابت از آن جهت که 
ممکن است عفونی شود بسیار مهم است.
عفونت به خودی خود ، دیابت را وخیم تر 
می کند زیرا سیستم ایمنی بدن را درگیر 

مبارزه با عفونت ها می کند.
عفونتهای اداری � 

عفونتهای پوستی ، عفونتهای ادراری 
یا عفونت مثانه می تواند از جمله عالئم 
قند خون باال و همچنین منشاء کشف و 

تشخیص ابتالی فرد به دیابت باشد.

عالیمی که نشان می د هند قند خونتان باالست
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»ضرب المثل های فارسی و ریشه آن«

اکثر جامعه شناس��ان معتقدند بچه هایی که در 
کودکی شیر خشک می خورند وقتی بزرگ می شوند 
محبت ش��ان نسبت به پدرو مادر ، از بچه هایی که 

شیر مادرشان را خورده اند کمتر است.
ولی هر روز که من صدای پیرزن همسایه را می 
ش��نوم که با فریاد به پس��رش می گوید شیرش را 
حاللش نمی کند و پس��رش را از ته دل نفرین می 
کند. می فهمم اوضاع آن قدر شیر تو شیر شده که 

از شیر مادران هم دیگر کاری ساخته نیست.

هرگاه کسی در اثبات مقصود خویش پافشاری و حرفش را به 
دیگری یا دیگران تحمیل کند می گویند: »فالنی باالخره حرفش 

را به کرسی نشاند.«
ریشه این ضرب المثل را باید از مراسم عقد و عروسی هایی 
که در گذشته صورت می گرفت جست و جو کرد، در قدیم 
و دوران گذش��ته پس از این که میان خانواده های عروس 
و داماد برسرمهریه، شیربها و دیگر موارد توافق حاصل می 
شد و عقدنامه را می نوشتند. ظرف چند روز مراسم عروسی 
را تدارک میدیدند و عروس را پس از آرایش برکرس��ی می 
نش��اندند تا دوشیزگان و بانوان حاضر در مجلس عقدکنان 
و عروس��ی ، عروس خانم را بهتر و راحت تر تماش��ا کنند و 
بستگان و خویشاوندان عروس و داماد نیز به راحتی نقل و 

نبات و پول برسر عروس بپاشند.
وقتی عروس بر روی کرس��ی می نشست مهتران و بزرگان 
مجلس نیز بر روی کرس��ی های مخصوص نشسته و کهتران 
و افراد دیگر حاضر در این مراس��م نیز بر روی چهارپایه های 
مخصوصی که از قبل برای این نوع مراسم تدارک دیده شده بود 
می نشستند. قرار گرفتن عروس بر روی کرسی به معنای این بود 
که خانواده عروس پیشنهادهای خودرا به خانواده داماد قبوالنده 

و به عبارت دیگر  »حرف خودرابر کرسی نشانده است.«
جلوس عروس بر روی کرسی به مرور معنا و مفهوم خاصی 
در میان مردم پیدا کرد و رفته رفته به صورت یک ضرب المثل 
درآمد و به صورت مجازی هرگاه فردی تمام خواسته ها یا حرف 
هایش را به طرف مقابل می قبوالنده یا طرف را وادار به پذیرش 

خواسته هایش می کرد، این ضرب المثل به کار می رود.

این ضرب المثل در مورد افرادی که سخت خشمگین می 
ش��وند و حالتی غیر ارادی و به دور از عقل و منطق به آنها 

دست می دهد به کار می رود.
ریشه این ضرب المثل به ذوب کردن یا گداختن آهن در 
کوره آهنگری بر می گردد. برای گداختن آهن قاعده براین 
است که درجه حرارت کوره آهنگری را به تدریج باال می برند تا 
آهن سرد، رفته رفته حرارت بگیرد و گداخته و مذاب شود.

در مواردی استثنایی ، آهن گداخته شده با صدای مهیبی 
منفجر و از کوره دررفته و به خارج پرتاب می شود.

اف��راد عصبی مزاج اگر در مقابل حوادث غیر مترقبه قرار 
گیرند آتش خشم و غضب شان ناگهان زبانه می کشد و به 
مثابه همان آهن گداخته از کوره اعتدال خارج می شوند و 
اعمالی غیر منتظره از آن ها سر می زند. هرچند که پس از 
فروکش کردن آتش خشم از کرده پشیمان می شوند و اظهار 

ندامت می کنند.

وقتی خواهر و برادر برسر نگهداری مادرشان جرو 
بحث می کردند؛ او رفت. طی این چند روز هر کجا 
دنبال مادرشان گشتند اورا پیدا نکردند؛ انگار این اتفاق 
مشکل نگهداری مادرشان را حل کرد چون دیشب 
هر کدام به سرخانه و زندگی  خودشان برگشتند؛ و 
مادرشان هم پس از شستن ظرف های رستوران به 
طرف اتاقکی که مدیر رستوران در اختیارش گذاشته 

بود رفت و خوابید.
دیروز مادر به مدیر رستوران می گفت:از بچه داری 
که خیری ندیدم اما باالخره آن همه پخت و پز و بشور 

و بساب این آخر عمری به دردم خورد.

همیش��ه وقتی روی صندلی مترو می نشست 
چش��م هایش را می بست و تا آخر مسیر خودش 
را ب��ه خواب می زد تا چش��مش ب��ه پیر زن ها و 
پیرمردهایی که وسط مترو ایستاده اند نیافتد، که 
مجبور ش��ود جایش را به آنها تعارف کند. وقتی 
مترو به آخر خط رسید پیرزنی با دست به شانه ی 
او زد و گفت: حمید جان بلند شو مادر، رسیدیم. 
چشم هایش را که باز کرد مادرش را دید که با آن 
پاهای علیل و پر درد وسط مترو روبرویش ایستاده 
بود ؛ خیلی شرمنده شد و از آن روز به بعد دیگر 

خودش را در مترو به خواب نزد.
محمد احتشام

)مادر(

)چشم های بسته(
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موسی قدرتی رودباری             فوت همسر
نوذر نظری                           فوت پدر
علی بیستونی                       فوت مادر
ماه منیر کیمیاجان                فوت مادر
امان اله امجدی                     فوت مادر
حسین متوسالنی                  فوت مادر
اشرف رضایی                       فوت مادر
سهراب دستجردی                فوت مادر 
محبوب حیدری                    فوت مادر
سید ضیاء دادور                    فوت مادر
علی اکبر شهرابی                   فوت مادر
محسن رادفر                        فوت برادر
سید مجتبی سبحانیان           فوت برادر
حمیدرضا درویش                 فوت برادر
اسماعیل قره گوزلو                فوت برادر
داداشعلی سلمانی چوپانی       فوت برادر

مرتضی رخشا                   فوت فرزند
محمد شمسی                  فوت فرزند
احمد رحیمی همدانی        فوت خواهر
ابوالفضل جعفری              فوت خواهر
فتح اله خطیبی                فوت خواهر

سید مهدی حسینی نیا      فوت پدر
خسرو تختی                   فوت مادر
اسداله اوقاتیان                 فوت مادر
علی کریمی                    فوت پدر

هاشم امداد                    فوت خواهر
سیاوش سلطانیان            فوت همسر
علی اکبر فرخزادی            فوت فرزند
شهال مقدم فر                  فوت همسر
طاهره اره کار                   فوت همسر
ابراهیم حسن لو                فوت همسر

ابراز همدردي

تعدادي از همكاران بازنشسته در غم از دست دادن عزيزان خود به سوگ نشسته اند. كانون باز نشستگان ضمن عرض تسليت 
و آرزوي صبر و شكيبايي براي بازماندگان، رحمت وغفران الهي را براي درگذشتگان   از خداوند متعال مسئلت مي نمايد.

شادروان مرحوم   
ميراحمد فاطمی              

    )  تبريز (

شادروان مرحوم   
احمد منافی وركيانی                

    )  مالی (

شادروان مرحوم   
محمد رستگار كوهی               

    )  پشتيبانی (
شادروان مرحومه   

صفيه حميدی               
    )  حراست (

سن امید به سن بازنشستگینام کشور
زندگی

مردانزنانمردانزنان
556076/574/3ایران

656584/380/3استرالیا
656586/880/5ژاپن
616185/579کره

656583/379/6نیوزلند
61/561/585/679/3فرانسه
65/565/585/280/3ایتالیا
65/565/583/279/5هلند

64658580/8سوئیس
656583/679/3کانادا
606584/278/3شیلی
65657974/2مکزیک

666681/376/5ایاالت متحده

OECD سن بازنشستگی و سن امید به زند گی )مرد ان و زنان( د ر کشورهای عضو

» نقل از نشريه ثمر«
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شادروان مرحوم   
غالمرضا البرز               

    )  خدمات مديريت (

شادروان مرحوم   
علی روغنی اكباتانی               

    )  مهندسی و تعميرات (

شادروان مرحوم   
جواد جوادی كالته شادی               

    )  كيترينگ (

شادروان مرحوم   
ابراهيم نادری                

    )  پشتيبانی (

شادروان مرحوم   
محمدهادی رضا يزدی               

    )  مالی (

شادروان مرحوم   
ايرج امين نژاد               

    )  مهندسی و تعميرات (

شادروان مرحوم   
درويش فيروز نيا               

    )  حراست (

شادروان مرحوم   
مرتضی كريمی                

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
داود پناهی               

    )  مهندسی و تعميرات (

شادروان مرحوم   
يونس رئيسی مهر               

    )  حراست (

شادروان مرحوم   
غالمحسين اميرخانی               

    )  كيترينگ (

شادروان مرحوم   
محمد قربانی قوژدی               

    )  كيترينگ (

شادروان مرحوم   
حسن حاجی مالحاجی               

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
علی پاشا جبرئيلی               

    )  كيترينگ (

شادروان مرحوم   
علی اكبر بشيرزاده قره شيران               

    )   خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
محمد جعفر حمسی               

    )  حراست (

شادروان مرحوم   
زمان اله ملكی               

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
بيوك سرعی               

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
نقی طاقی سيسان              

    )  پشتيبانی (

شادروان مرحوم   
ناصر بيدل               

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
قربانعلی بيات               

    )  مهندسی و تعميرات (

شادروان مرحوم   
صفرعلی حيدری               

    )  مهندسی و تعميرات (

شادروان مرحوم   
كريم مير محمدی               

    )  مشهد (

شادروان مرحوم   
محمدرضا خواجه شريفی               

    )  مهندسی و تعميرات (

شادروان مرحوم   
نظرعلی ابراهيمی               

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
جليل فريادرس               

    )  مهندسی و تعميرات (

شادروان مرحوم   
سيدمحمود ميرزامصطفی               

    )  پشتيبانی (

شادروان مرحوم   
ولی تقی پور اشلقی               

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحومه   
طوبی خطيبی               

    )  كيترينگ (

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

    )  اهواز (
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الو کانون
لطف�ا در خص�وص تاخي�ر در ع�دم پرداخت 
خسارت بيمه عمر به خانواده همكاران متوفی 
توضيح دهيد ، بيش از يكسال است كه هزينه 

آن پرداخت نشده است.

بيمه درمانی بيش�ترين نرخ بيمه درمانی را از 
همكاران شاغل و بازنشسته كسر می نمايد و 
متاسفانه كمترين تسهيالت را در اختيار آنان 
می گ�ذارد و غالباً مراكز درمانی قرار داد خود 
را با هما لغو می نمايند  و پرداخت هزينه های 
درمانی نيز بيش از دو ماه به طول می انجامد . 

تكليف چيست؟

از كان�ون بازنشس�تگان هما درخواس�ت می 

اقدام نمايد.نمائيم نس�بت به تعديل حق عضويت كانون 

از مسئولين هما درخواست می شود با توجه به 

وضعيت مالی شركت دستور صرفه جويی در 

زمينه های مختلف از جمله تبليغات را بدهند 
.

ای كاش گوش�ه ای از انتق�ادات و ش�رح حال 

مديران عامل سابق هما كه در خبرنامه كانون 

 اعالم می كردند. چاپ ش�ده اس�ت را در زم�ان مديريت آنان

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
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استان چهارمحال و بختیاری در میان کوه های سر به فلک 
کش��یده زاگرس و در بلندترین نقطه ایران؛ درمیان اس��تان 
های اصفهان، لرس��تان، خوزس��تان و کهگیلویه و بویراحمد 
واقع شده است .  درپهنه کوه های سر به فلک کشیده ومملو 
ازب��رف زاگرس مرکزی؛ ایل بزرگ بختیاری زندگی می کنند 
که روحیات آزاد منشی و دالوری آنان شهره عام وخاص است 
و کوچ آنان درهنگام بهار و پاییز و آداب ورس��وم و جش��ن ها 
ومراسم خاص آن ها همراه با لباس های رنگی و شاد در دل 
طبیعت یکی از جذاب ترین دیدنی های اس��تان چهارمحال 

وبختیاری است.
نام چهارمحال و بختیاری اش��اره به دو بخش چهارمحال و 
منطقه بختیاری دارد. چهارمحال بخش��ی روستانشین میان 

اصفهان و منطقه بختیاری بود. 
این استان با 16332 کیلومتر مربّع وسعت بیست و دومین 
اس��تان کش��ور از نظر مساحت می باشد. و مرکز آن شهر کرد 
اس��ت. محال جمع مکسر کلمه محل به معنی ناحیه و مکان 
است و چهار محال یعنی چهار ناحیه که عبارت بودند از: الر، 

کیار، میزدج و گندمان. 
در تقسیمات کنونی استان، الر و کیار در شهرستان شهرکرد، 
میزدج در شهرستان فارسان و گندمان در شهرستان بروجن 
قرار می گیرد. منطقه بختیاری نیز که از دیر باز کوچ گاه ایل 
بزرگ بختیاری بوده و هست، هم اکنون شامل شهرستانهای 

کوهرنگ، فارسان، اردل و لردگان می باشد.
 �جاذبه های طبيعی استان:

آبشاردره عشق، آبشار آتشگاه، آبشار تونل کوهرنگ ، پارک 
جنگلی پروز 

 �غار های استان: 
غار یخی چما، غار سراب،  پیر 
غار ،غار منج، غار خراجی                        

 �جاذبه های گردشگری
حاشيه رودخانه كارون: بیشتر 
مس��احت اس��تان چهار محال و 
بختیاری را سر چشمه های کارون 
تشکیل می دهند که از اتصال سر 
ش��اخه های فرعی و اصلی مانند 

آبه��ای کوهرنگ-بازفت-کیار-ونک  و رود خانه های  مار بره 
-خرسان-آقبالق-س��ولگان وسمیرم  به وجود آمده و از مرکز 

تا جنوب و غرب منطقه را در بر میگیرد. 
حاشيه رودخانه زاينده رود: تمامی مسیر حاشیه زاینده 
رود از سامان تا قراقوش )نزدیک سد زاینده رود( دارای مناظر 
زیبا و چش��م نواز است. این مسیر بدلیل وجود مجموعه های 
تفریحی در محل پل زمان خان ش��رایط اقلیمی مناس��ب و 
دسترس��ی نزدیک به مرکز استان و شهرهای استان اصفهان 

همیشه مورد توجه گردشگران بوده است    . 
- پيست اسكی چلگرد: این پیست یکی از شناخته شده 
ترین پیست های اسکی واقع در زاگرس است . این پیست در 
شهر چلگرد در مجاورت تونل اول کوهرنگ در قسمت شرقی 

کوه کارکنان قرار گرفته است  .   
- دشت الله های واژگون: این دشت زیر پوششی رنگارنگ 
از الله های سرخ رنگ و واژگون ، در 12 کیلو متری چلگرد ودر 
نزدیکی روستای بنواستکی کوهرنگ آرمیده است . هوای لطیف 
،سبک وپاک دشت و پوشش گیاهی بسیار غنی و ارزشمند آن 

استان چهار محال و بختیاری در یک نگاه                                           
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چشم دل هر بیننده ای را می نوازد. 

- شكار: این منطقه 21600 هکتار مساحت دارد و پارک 
ملی تنگ صیاد را با وسعتی معادل 5400 هکتار در دل خود 
جای داده است دستیابی به منطقه از طریق محور شهرکرد-
اصفهان میس��ر است تنگ صیاد بعلت داشتن تپه ماهورهای 
وس��یع زیس��تگاه مناس��بی جهت گونه قوچ و میش اس��ت 
کوهس��تانهای جنوب منطقه دارای صخره های صعب العبور 
است و زیستگاه پلنگ کل و بز می باشد از دیگر جانوران منطقه 
می توان گرگ-روباه-شغال-کفتار-کبک دریکبک چیل-تهو 

و عقاب را نام برد. 
 - ك�وه ن�وردی: زرد کوه بختیاری با ارتفاع 4500 متر از 

سطح دریا.
- ماهی گيری: حوزه آبریز زاینده رود با مس��احتی حدود 
3200 کیلونتر مربع از قس��مت ش��رق سلسله جبال زاگرس 
شروع و پس از طی مسافتی در حدود 360 کیلومتر در جلگه 

اصفهان به باتالق گاوخونی می ریزد.   
 �تاالب های استان: 

ت�االب چ�غاخ�ور، تاالب گندمان، تاالب س��ولقان، چشمه 
دیمه، چش��مه کوهرنگ، چشمه برم، چشمه موال و سرداب، 

چشمه سیاسرد  
 �مناطق حفاظت شده:  

- تنگ صياد: این منطقه 21600 هکتار مساحت دارد و 
پارک ملی تنگ صیاد را با وس��عتی معادل 5400 هکتار در 
دل خود جای داده اس��ت دستیابی به منطقه از طریق محور 
ش��هرکرد-اصفهان میسر اس��ت تنگ صیاد بعلت داشتن تپه 

ماهورهای وس��یع زیستگاه مناسبی جهت گونه قوچ و میش 
است کوهس��تانهای جنوب منطقه دارای صخره های صعب 
العبور است و زیستگاه پلنگ کل و بز می باشد از دیگر جانوران 
منطق��ه می توان گرگ، روباه-ش��غال-کفتار-کبک دریکبک 

چیل-تهو و عقاب را نام برد.   
- سبز كوه: این م�نط�قه ی زیبابا وسعتی در حدود 62000 
 هکتار در س����ه شهرس��تان بروجن، ل��ردگان و عمدتا اردل

 واقع است. 
و دارای اکوسیستم های ویژه و و چشم اندازهای طبیعی و 
مرتعی و جنگلی و کوهستانی می باشد آبشارهای پر آب چون 
تنگ زندان زیبایی منطقه را دو چندان کرده است این منطقه 
دارای س��ه نوع آب و هوا اس��ت که به تبع آن جانورانی چون 
پلنگ ،خرس قهوه ای،سنجاب بلوطهای غرب ایران،کل،بز و 

کبک دری در این منطقه زندگی می کنند.
 �  مشاهير و نام آوران بزرگ بختياری

 سردار اسعد بختیاری 
• استاد پژمان بختیاری 
• سردار مریم بختیاری 

• صمصام السلطنه بختیاری 
* بهم�ن عالءال�دی�ن»مسعود بختیاری«

* دکتر قیصر امین پور 
* دکتر علینقی محمودی

* دکتر بهرام عکاشه
گرد آوری و ويرايش
محمد حسين مبرهن
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پذیرش بیمه درمانی
   همکاران بازنشس��ته که محل سکونتش��ان شهرس��تان کرج 
می باشد می توانند روزهای دوشنبه هر هفته مدارک بیمه درمانی خودرا 
 به آقای محمد س��لطانی فر که دردفتر فروش کرج مس��تقر می باشد

 امور بازنشستگی »هما«  تحویل نمایند.

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

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«

0/58
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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
  بدین وسیله از همکاران بازنشسته ای 
که با ارسال مقاالت، پیشنهادها، آثار  
و خاط�رات خ�ود ما را د�ر پربار 
نمودن خبرنامه ياری و همکاری 
م�ی نماين�د، تش�کر و  قدردان�ی 

می گردد.

اطالعیه
خبرنام�ه کان�ون آماد�ه معرفي 
خدمات 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 الدین( 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«

تلفن گویاي هواپیمایي  جمهوري اسالمي ایران »هما«  466222
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دخت��ری ازدواج کرد و به خانه 
بخت رفت ولی نمی توانس��ت با 
مادر ش��وهرش کنار بیاید. آن ها 
هر روز با هم جرو بحث می کردند. 
روزی دختر نزد داروسازی قدیمی 
و آش��نا رفت و از او تقاضا کرد تا 
س��می به او بدهد تا بتواند با آن 
مادر ش��وهر خودرا بکش��د و می 

گفت او یک دیو است.
داروس��از گفت: اگر سمی قوی 
به تو بدهم که مادرش��وهرت فورا 
کشته ش��ود همه به تو شک می 
کنند. پس سم ضعیفی می دهم 
که هر روز در خوراک او بریزی و 
کم کم اورا از پای درآوری و توصیه 
کرد در این مدت تا  می توانی به 
مادر شوهرت مهربانی کن تا پس 

از مرگ کسی به تو شک نکند.

دخت��ر معج��ون را گرفت و به 
توصیه های داروس��از عمل کرد. 
هفت��ه ها گذش��ت و س��رانجام 
مهربان��ی دخت��ر کار خودرا کرد 
و اخالق مادر شوهر را تغییر داد 
تا آن جا که دختر نزد داروس��از 
رفت و گفت: من مادرشوهرم را به 
اندازه مادرم دوست دارم و دیگر 
دلم نمی خواه��د او بمیرد. پس 
دارویی بده تا سم را از بدن او فورا 
خارج کند.داروساز لبخندی زد و 
گفت: آنچه به تو دادم سم نبود. 
سم در ذهن تو بود و حاال با مهر 
و محبت آن سم از ذهنت بیرون 
رفته اس��ت. محب��ت موثرترین 
معجونی است که نفرت و خشم 
را نابود می کن��د و از دیو درون 

حوری می آفریند.

 از محبت 
د یو حوری می شود

راز عظمت روز غد یر

 غدیر یکی از روزهای بسیار مهم 
در تاری��خ اس��الم و زندگی پیامبر 
اس��الم)ص( است. زیرا روزی است 
که پیامبر اسالم )ص( امیر المومنین 
علی علیه الس��الم را رس��ما برای 
جانشین خود تعیین کرد.روز غدیر 
خم به فرمایش نبی اکرم)ص( افضل 
اعیاد است . ایشان فرمودند:« روز 

غدیر خم برترین عید امت من است 
و آن ، روزی است که خداوند تبارک 
و تعالی مرا فرمان داد تا برادرم علی 
بن ابی طالب را به عنوان جانشین 
خود معرفی کنم که امتم بعد از من 

به وسیله او هدایت یابند.«
»عيد غدير خم بر همگان 
مبارك باد«

د رد و د ل فرزند یک بازنشسته
اینجانب امیر روزبه س��راملکی فرزند بازنشس��ته پرویز 
سراملکیبازنشسته »هما« که 32 سال از عمر خود را در این 
شرکت سپری نمود و به عنوان و رییس ایستگاهای هما در 
چابهار و ابادان اخرین سمت در 10 سال پایانی خدمت بوده 
است .به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ هما درد و دلی 

داشتم که خدمتتان عرض میکنم:
با توجه به عالقه ای که از کودکی به پرواز و هواپیما داشتم  و 
اینکه در کشور ما از لحاظ دانشگاهی تنوعی در زمینه تخصصی 
هواپیمایی وجود نداشت عازم کشور اکراین شدم تا در یکی 
از بزرگترین و به روز ترین دانشگاهای صنعت هوایی جهان 
مشغول به تحصیل در رشته اویونیک شدم.پس از 10 سال 
تحصیل به عنوان اولین دکترای اویونیک ایران فارغ التحصیل 
شدم.در صورتی که در ایران این رشته تا مقطع کارشناسی 
و در دانش��گاه جامع علمی کاربردی فارغ التحصیل دارد.در 
حالی که مولف 4 کتاب در زمینه اویونیک به زبان روسی و 
بیش از 20 مقاله بین المللی هستم با هزاران امید که بتوانم 
در شرکتی که به پشتوانه زحمت پدر و همکارانش ایران ایر 
شده به کشورم برگشتم.ولی دریغ از ذره ای احترام  از طرف 
مسوولین که متاسفانه به خود زحمت نداده و به چندین بار 
درخواست مالقات برای شنیدن حرفهایم توجهی ننموده اند.

جای بسی تاسف است این همه تحصیل و تجربه من و امثال 
من در کشوری که نیاز مبرم به علوم جدید هواپیمایی دارد 
مورد بی مهری قرار میگیرد و ما باید بیکار و خانه نشین باشیم 

و بهترین لحظات عمر خود را در ناامیدی بسر بریم.
به امید گشایش همه مشکالت             

ارادتمند دكتر اميرروزبه سراملكی

به مناسبت والدت حضرت معصومه )س(

زینب وار
بانو،آمدی غربت غریب این برادر ، با قدم های انتظار و 

شوق ، رنگ دیگری بگیرد.
آمدی تا هجرت بهارگونه و رسول ماندنت، ذره ذره این 

خاک را توتیای اهل نظر کند.
زینب وار آمدی تا هیچ کجا بی چراغ نماند و دنیا دوباره 
برای خواهری ، داستان حماسی دیدار برادری را بنویسد 
که پر از آیه های تماشاس��ت، و تاریخ برای هر کودکی ، 
الالیی روشن لحظه های انتظار را زمزمه کند تا او بیاموزد 

رسم عشق ورزیدن را.
در مدینه متولد شدی ، اما شهرت، شهر دیگری است.

در مدینه به دنیا آمدی، اما خانه تو شهر دیگری است، 
خانه تو آنجاست که تورا با او میشناسند و اورا با تو.

بانو،چه خوب شد که آمدی.
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1- مکانی برای نگهداری مواد فاسدشدنی- 
انعام- توازن و هماهنگی2- دورویی- ثروتمند- یار ویس- 

سردار دلیر ایرانی 3- مالفه- ماه خارجی- راهروی 
سرپوشیده- ضرر 4- شانه- مرغابی- شنوا- 
بینش- شهرمذهبی- خشکی 5- ستیزه- 
جانشین او- سرود نظامی- خیس- مساوی 
عامیانه- باالپوش مردانه 6- عهد- مقتول- 

ودیع��ه 7- آخرین توان- ویتامین جدولی- 
بخیه جامه- زودباور- پول ژاپن- حجر 8- بوی 

پشم سوخته- صریح- درخت زبان گنجشک- لم 
ی��زرع- آخرین نازی- از اقمار مش��تری 9- دوا- 
اجرت- کلمه ای فرانس��وی ب��ه معنی محدوده 

حرکت خودرو- اهل��ی10- پیکر- درمان- واحد پول 
کشورمان- شکننده 11-  نوعی غذای بادمجانی- کیسه- 

بزرگ ترین رود شمال ایران

م 
     ما با هما می مانی

1- راس- قوس- دیوار گلی 2- واحد اندازه گیری زلزله- 
حساب کاربری 3- تله- باالی فرنگی- یرقان 4- خرس 
فلکی- طال یه دار اعداد- قرض 5- اسم آذری- عریضه- 
حدفاصل بین س��اعد و کف دس��ت 6- رسم- از 
ح��روف ندا- نوعی زغال س��نگ 7- بیم- منقار 
پرنده- گری��ز 8- یواش- فرزن��د زاده 9- ماهی 
فروش- غالف شمش��یر 10-  اگر- سطح باالی 
کشتی- جواب »های« 11- عدل- عجله- دویار هم 
قد 12- احصاییه- ماه نو 13-  صنعت ماهیگیری- 
هوس زن باردار 14-  بوی رطوبت-عالمت مفعولی- 
مدیر 15-  بهانه جویی- نت استمرار- بطن 16-  دور 
دهان- وس��ط- قدم یکپا 17-  شور و اشتیاق- رود 
اروپا-راز 18- از واحدهای اندازه گیری سطح-تپانچه- 
ماده بیهوشی 19-  شهری در استان اصفهان- غذای مجردی 

20-  اسباب منزل- کشور آفریقایی- وحشی

ی
ود

عم افقی

1- داوود آئینه ساز
2-رمضانعلی كاتب

3- محمدحسین مبرهن

اسامی برندگان 
 جدول 

شماره  54

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

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

تالایخییانیبناتساد
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یمساروشرمناشنرین
رامرجتاواسمیوكرو
قدزیزارالبموشب
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كجیگرادتیندادك
ااراسههجاومتمهرا
رمسمتامورنیمانسر
ولیزوشریابنالاود
نامیرنیرامیبرادراك
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گردهمایي بازنشستگان قسمت بار )30 فرورد ین 97(

گردهمایي بازنشستگان قسمت قسمت مالی )7 ارد یبهشت 97(

گردهمايي بازنشستگان قسمت تجهیزات کمکی )

شادروان غالمرضا عليزاده نيک ، پس از بازنشستگی 
در طراحی و ایجاد وب سایت و وبالگ برای همبستگی 
بازنشستگان مالی هما و راه اندازی گروه بازنشستگان مالی 

در فضای مجازی همت گماشت.
برگزاری گردهمایی های منظم همکاران سابق مالی 

هر سال دو بار )  اولین جمعه اردیبهشت و اولین جمعه 
آبان( یادگار ارزش��مند اوس��ت.جمعه هفتم اردیبهشت 
97 ، اولی��ن گردهمای��ی پس از درگذش��ت ش��ادروان 
 علی��زاده بود که ب��ه میزبانی از خانواده محترم ایش��ان

 برگزار شد.دوستان و دوستداران زنده یاد علیزاده فیلمی 

20 دقیق��ه ای از زندگ��ی و فعالیت 
 های ایش��ان تهیه کرده و درس��الن 

به نمایش گذاشتند.
hfr.blogsky.com   وبالگ
homafr.ir          وب سایت












