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انسان سالم انسانی است كه روانش روان است. زندگی مدیون سه بعد است و سالمت- امنیت- عدالت

 �مدیرعامل شلرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران 
»هما« گفت: تصمیم  ما این است که برای توسعه ناوگان ایران 
ایر متوقف نشویم؛ نظام مقدس جمهوری اسامی با تدبیر و 
اراده در مقابل تهدیدات بین المللی با منش مذاکره و صلح به 

خوبی گام برداشته است.
 � رییس هیات مدیلره و مدیر عامل هواپیمایی »هما« در 
مراسلم ورود هواپیماهای ATR گفت:  این 5 فروند هواپیما 
از فرودگاه تولوز فرانسله پرواز کردند و بدون سوخت گیری 
در هیچ کشور اروپایی وارد ایران شدند و سپس در فرودگاه 
ارومیه سلوخت گیری کرده و به فرودگاه مهر آباد آمدند که 

کاری فوق العاده بود.
وی افزود: ما 8 � روز کاری فرصت داشلتیم این هواپیماها 
را تحویلل بگیریم. این کار ما بله جهانیان ثابت کرد که »ما 

می توانیم«.
 �مدیلر عامل هواپیمایی »هما« با بیلان این مطلب که در 
جلسات کارشناسی هواپیماهای برجامی مدام به ما می گفتند 
مگر می توانید مشلکل را حل کنید؟  اظهار داشلت: ما هم 
می گفتیم یا راهی خواهیم یافت و یا راهی خواهیم ساخت؛ 
چرا که راه نظام جمهوری اسامی ایران بن بست ندارد و خدا 
را شلاکریم که توانستیم در این شرایط ویژه سیاسی، کاری 

برای مردم کرده باشیم.
 �وی بیان داشلت:  تصمیم  ما این اسلت که برای توسلعه 
نلاوگان ایران ایر متوقف نشلویم؛ نظام مقلدس جمهوری 
اسلامی بلا تدبیلر و اراده در مقابل تهدیلدات بین المللی 
بلا منش مذاکلره و صلح بله خوبلی گام برداشلته؛ تدبیر 
رئیس جمهور در این شلرایط ویژه برای کشلور چاره سلاز 
 اسلت و ملا از حمایلت و پیگیلری رییس جمهلور کشلور

 قدردانی می کنیم.
 �مدیرعامل افزود: آنچه امروز برای شکست تصمیم گیری 
یکطرفه آمریکا علیه ایران رقم خورد حاصل نگرش های دقیق 

رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بود.

وی در ادامه گفت: 15 مرداد امسلال مهلت 90 � روزه اداره 
خزانله داری آمریکا برای قطع تدریجی روابط شلرکت های 
آمریکایی و اروپایی به ایران اسلت و ما با وجود ابطال مجوز 
فروش ATR به ایران توانستیم با فرانسوی ها و ایتالیایی ها 
جلسات متعدد برگزار کنیم و مجوز تحویل هواپیماهای ساخته 
شلده را بگیریم و هم اینک منتظر ورود بقیه شلاپرک های 

»هما« هستیم.
وی اظهار داشلت:  در تحویل این  ATR � ها اروپا نشلان 
داد اگر بخواهد می تواند از همه شرکت های اروپایی حمایت 

کند.
 �مدیرعامل ایران ایر ادامه داد: ایران ایر یک سلال اسلت 
از این ATR ها اسلتفاده می کند که از بهترین بهره برداران 
منطقه به شمار می رود؛ امیدواریم مسیر بازرگانی بهینه این 
هواپیماها اجرایی شلود و این هواپیماها قطعا در کل منطقه 

توسعه ایجاد می کنند.
 �وی اضافه کرد:  همچنین از بانک مرکزی و رئیس کل این 
بانلک )آقای همتی( قدردانی می کنیم که در ثانیه های آخر 

کمک شایانی به هواپیمایی »هما« کرد.

بههمهثابتکردیم»مامیتوانیم«
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پست الكترونيک: 
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     خبرنامه کانون بازنشستگان هما در انتخاب، ویرایش و 
تلخیص متون ارسالی آزاد است.

  آراء و نظرات مطرح شده در مقاالت الزاما دیدگاه خبرنامه 
نمی باشد.

  نویسندگان پاسخگوی مطالب خود هستند.
  مطالب به صورت تایپ شده و حداکثر در دو صفحه 

ارسال شود.
  استفاده از مطالب خبرنامه با ذکر ماخذ بامانع است.

 شماره پنجاه وششم
 پاییز  1397

سخني با شما
»چه کرده ایم« به جای »چه خواهیم کرد«

سالم به همراهان يار و ياور كه از ديروز همكاري 
 تا امروز همراهي شان، الهام بخش راه ما بوده 

و هستند. 
اكنون كه ماه ها تالش و پیگیری های مستمر 
ما با انگیزه صیانت از رأی ش��ما خوبان، موانع و 
محدوديت های ناخواس��ته در راه انتقال قانونی 
مسئولیت به منتخبین شما در كانون بازنشستگان 
هما را برطرف نموده و مجوزهای الزم از س��وی 
وزارت كشور و اداره ثبت شركت ها اخذ و موفق 
به درج تغییرات كانون در روزنامه رسمی كشور 
ش��ديم، رسمأ افتخار پذيرش مسئولیت دفاع و 
پیگیري از حق و حقوق شما سروران را در كانون 
بازنشستگان هما بر عهده گرفته ايم، هرچند كه 
از لحظه انتخاب، سنگیني بار مسئولیت موجب 
شد كه با تشكیل جلسات و مذاكره با مسئولین 
هما مدام به دنبال رفع كاستي ها و موانع موجود 
باشیم و خداي راشاكريم كه تا همینجا نیز نتايج 
ملموسي حاصل شده است. اكنون نیز به شكرانه 
اعتماد و رأي شما عزيزان، از نهايت جان و دل با 
برنامه ريزي و هدف گذاري هاي مشخص، درصدد 
حل مشكالت حیاتي و افزايش رفاه بازنشستگان 
عزيز هس��تیم. در ادامه ضمن تقدير و تشكر از 
زحمات هیئت مدي��ره قبلی كانون كه بیش از 
12 سال س��عی و اهتمام خود را در جهت رفع 
مشكالت بازنشستگان بكار بردند، خود را موظف 
می دانیم در چارچوب اهداف مندرج در اساسنامه 
كانون كه میثاق مشترک ماست و تعامل و همیاری 
با مس��ئولین محترم »هما« و مؤسسه صندوق 
بازنشستگی، نهايت تالش و كوشش خود را براي 
خدمت به بازنشستگان و ايجاد رضايتمندی بیشتر 
اعضأ به كار گرفته و به صورت مستمر نتايج تالش 

ها و اقدامات خود را اعالم نمايیم. 
 م��ا هم��واره بر اي��ن باوريم:  »باي��د بگويیم

 چه كرده ايم تا اينكه چه خواهیم كرد«
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خجالت نشانه نجابت است. پشتوانه نجابت فهم است.

13 مهر)25 محرم(- سالروز شهادت امام سجاد )ع( )95 � ه. ق( 
به روایتی

25 مهر )7 صفر(- سلالروز شلهادت امام حسلن مجتبی )ع( � 
)50ه.ق( به روایتی

8 آبان ) 20 � صفر (- اربعین حسینی
16 آبان ) 28 صفر( – رحلت حضرت رسول اکرم)ص( ) 11 � ه.ق( 

و شهادت امام حسن مجتبی )ع( ) 50 ه. ق(
17 آبان )28 صفر(-رحلت حضرت رسلول اکرم )ص( )11 � ه. ق( 

وشهادت امام حسن مجتبی )ع( )ه. ق(
 18 آبلان ) اول ربیع االول (-هجرت حضرت رسلول اکرم � )ص(

 از مکه به مدینه
25 آبان ) 8 ربیع االول(- سالروز شهادت امام حسن عسگری)ع( � 

)60 ه.ق( و آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج(
29 آبان )12 ربیع االول (- والدت حضرت رسلول اکرم )ص( � به 

روایت اهل سنت )53 سال قبل از هجرت( و آغاز هفته وحدت
4 آذر)25 ربیلع االول (- والدت حضلرت رسلول اکلرم)ص( � 
)53سال قبل از هجرت( و والدت حضرت امام جعفر صادق )ع( 

) 83 ه.ق(
25 آذر ) 8 ربیع الثانی(- والدت حضرت امام حسن عسگری)ع( � 

) 232 ه. ق(
27 آذر )10 ربیلع الثانلی (- وفلات حضلرت معصومله)س( � 

)201ه.ق( 
30 � آذر-  شب یلدا

سخن رهبری
بازنشستگان نیروی فعال كشور اندكی پیش  هستند كه تالش كرده اند؛ زحمت كشیده اند و بسیاری از 
آنان شب و روز و عمر و جوانی خودرا صرف كار كرده اند و بايد كشور به اين تالش و به اين زحمت كشی 
مستمر دوران عمر پاسخ گويد. اين را هم بدانیم كه وضع فعلی بازنشستگان در واقع همیشه به صورت يک 
الگو در مقابل چشم كاركنان فعلی دولت قرار خواهد گرفت. هرچه وضع بازنشستگان كشور بهتر باشد، كاركنان 
فعلی دولت، بادلگرمی بیشتری كار خواهند كرد، چون فردا كه به آن وضع رسیدند ، اوضاعشان خوب خواهد 

گذشت. اگر خدای ناكرده نسبت به بازنشستگان بی اعتنايی ، بی احترامی و بی توجهی شود و آنها دچار مشكل شوند، اين آينه فردای كاركنان امروز 
خواهد بود. يعنی نگاه می كنند ، می بینند كه فردايشان اين است و از كار دلزده خواهند شد و به كارهای نامناسب با شغل خود روی خواهند آورد. 
لذا دستگاه دولتی بايد به صورت اساسی به مسايل بازنشستگان ، بخصوص كسانی كه در پوشش سازمان تامین اجتماعی و سازمان های دولتی بیمه و 

تامین هستند، توجه و به صورت ويژه به آنها رسیدگی كند.

این محرم و صفر است که اسالم را زند ه نگه د اشته است.          امام خمینی)ره(

سالم پائیزییاد اّیام
فصل تابستان را نیز پشت سر گذاشتیم و با اين فصل گرم وداع 
كرديم. به پايیز رنگارنگ س��الم می كنی��م و باز هم مهمان يكی از 

زيباترين فصل ها می شويم.
دفتر خاطرات تابستانی ديگر بسته می شود، از امروز قلم در دست گرفته 
و خاطرات روزهای زيبای پايیزی را به رشته ی تحرير در می آوريم. حال 
بايد به پايیز هزار افسون ، به اين فصل زيبا و شگفت انگیز خداوند خیر 
مقدم گفت. وقت آن است كه جامه ی سبز و رنگ پريده ی درختان، رفته 
رفته رنگ های شادتری به خود بگیرد و همه چیز در حال و هوايی ديگر 
غوطه ور شود.اما تا به خود بیايیم، اين فصل نیز به پايان خواهد رسید.زمان 
همچون برق و باد می گذرد ؛ پس تا دير نشده از روزهای خنک پايیزی 

لذت ببريد. همراه شما به فردايی هزار رنگ سالم می كنیم.
 روزهاي��ی ش��اد و لبريز از خاطرات ش��یرين پايیزی را برای ش��ما 

آرزو می كنیم.

بازنشستگی یعنی نقطه ، سر خط
 بازنشستگی برای برخی پايان خط است و برای برخی نقطه سرخط.

واقعا تاريخ انقضای آدم ها چه موقع است؟ بازنشستگی حادثه مهمی 
در چرخه زندگی است كه بايد آن را بپذيريم. البته بازنشستگی همیشه با 

كهولت سن همراه نیست و میتواند داليل گوناگونی داشته باشد.
بازنشستگان دارای وجوه مشتركی از جمله شرايط سنی نسبتا مشابه، 
پشت سرنهادن دوران اشتغال و وارد شدن به مرحله جديدی از زندگی 

اجتماعی هستند.
بازنشستگی در ساختار جوامع پیشرفته حیطه ای است كه به آنها به 
عنوان يک كارشناس خبره با تجاربی ذی قیمت نگريسته می شود. برخی 

هم بازنشستگی را فرآيندی استرس زا در نظر میگیرند.
بازنشستگی و سالمندی سالهای رشد و كمال است. سالهای بلوغ ، زمان 
تغییر به سوی مسیری جديد. به معنای فرصت برای اينكه هر طوری كه 
می خواهید برنامه ريزی كنید. زمان در دست شماست. تازه در شروع 
نیمه راه زندگی هستید. با توشه ای از تجربه. دانش و مهارتهای ارزشمند 
بازنشستگی مرحله نهايی يک فرد نیست بلكه خود آغازی از يک مرحله 
جديد زندگی به شمار    می آيد و سازمان ها برای موفقیت خود بايد در 
متن برنامه ها و طرح های خود برای مهمترين دارايی سازمانشان نیز طرح 
و برنامه داشته باشند، نسل بازنشسته را نبايد بی ثمر و از كار افتاده بدانیم و 
بايد جامعه از توانايی های آنها بهره مند شود و برای زندگی راحت و ايجاد 

فضای سالمت آنها نهايت سعی و كوشش را مبذول دارند.
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خجالت نشانه نجابت است.

 �ضمن تبریک به شما و اعضای جدید کانون 
، لطفًا خودتان را معرفی و سلوابق کاری خود 

را بیان نمائید؟
غالمرض��ا خانی دهنوی هس��تم ك��ه از تاريخ 
64/4/29  افتخار همكاری با »هما » را در قسمت 
منابع انسانی داشته و با بیش از  30 سال سنوات 
خدمتی ، در پست رئیس ارشد استخدام كه متشكل 
از واحدهای اس��تخدام داخلی ، امور استخدامی و 
پرسنلی كاركنان خارجی و امور بازنشستگی بود در 
تاريخ 1394/6/15 بازنشسته گرديده و با توجه به 
مشاغل مورد تصدی در طول دوره خدمتی ، تجارب 
زيادی در امور اداری ، اس��تخدامی و بازنشستگی 

كاركنان كسب نموده ام . 
 �چه دلیلی باعث شد کاندیدای هیأت مدیره 

کانون بازنشستگان هما شوید؟
درپ��ی مباح��ث مربوط ب��ه واگ��ذاری صندوق 
بازنشس��تگی هما به يكی از س��ازمان های تأمین 
اجتماعی و در ادامه به سازمان بازنشستگی كشوری 
) مقاله های اينجان��ب در اين زمینه در خبر نامه 
های بهار ، تابس��تان و پايیز منتشر شد( و از آنجا 
كه يكی از مهمترين اهداف برشمرده در اساسنامه 

كانون حفظ حقوق مشروع و منافع مادی و معنوی 
اعضای كانون می باش��د، خود را كانديد عضويت 
در هئی��ت مديره كانون نمودم تا بتوانم از تجارب 
سال های خدمتم جهت صیانت از حقوق همكاران 

بازنشسته استفاده نمايم.
 �لطفلًا اعضای جدید  هیأت  مدیره کانون و 

بازرس را معرفی نمائید؟  
 اعض��ای اصل��ی هیأت مديره و ب��ازرس كانون 
ك��ه در مجمع عمومی عادی مورخ 1396/07/26 
توس��ط اعضاء حاضر در جلسه انتخاب گرديده اند 

عبارتند از :
1� آق��ای حس��ین احمدی   به س��مت رئیس 

هیأت مديره 
2� آقای مهرداد حفظی فرد   به سمت خزانه دار 
3- خانم حوريه گرمابدری   به س��مت منش��ی 

هیأت  مديره
4- خانم زهرا عابدينی فر به س��مت عضو هیأت 

مديره مسئول شورای همیاری 
5- آقای پرويز معتمد بازرس كانون 

و اينجانب نیز  به عنوان نائب رئیس هیأت مديره  و 
مديرعامل  كانون در خدمت بازنشستگان گرامی هستم 

بازنشستگانچهمیخواهند؟
اجرایقانونمدیریتخدماتکشوری،بهمنظورافزایشحقوقوبهبودمعیشتزندگی

گفتوگوبامدیرعاملکانونبازنشستگان»هما«
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دانشجویی به معنی رازجویی است. درخت زیبا نیست، زیبایی در درخت است.

ضمناً نامبردگان ذيل نیز به عنوان عضو علی البدل هیأت 
مديره و بازرس كانون در مجمع فوق الذكر از س��وی اعضاء 

انتخاب شده اند 
7- فريدون ايلدرمی  عضو علی البدل اول هیأت مديره
8- غالمرضا سرآبادانی  عضو علی البدل دوم هیأت مديره

9- محسن برادران مهاجری  بازرس علی البدل 
 � عللت تأخیر درشلروع بکار  هیلأت مدیره جدید

 چه بود؟
قان��ون جديد احزاب كه در تاريخ 1395/08/22 توس��ط 
رياس��ت محت��رم جمهور جهت اجرا به وزارت كش��ور ابالغ 
گرديده اس��ت ب��ه نحوه فعالیت جمعیت ه��ا ، انجمن های 
سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی اشاره ای نشده است  
و همچنین  به موجب  ماده 23 قانون جديد ، قانون مصوب  
س��ال 1360 كه به موجب ماده 10 آن كمیس��یونی  جهت 
بررسی و تايید انتخابات مجامع كانون ها و صدور مجوز پروانه 
فعالیت آن ها تعیین گرديده  نیز فسخ شده  است و برهمین 
اس��اس كانون هايی كه انتخابات هیات مديره و يا بازرس را  
برگزار نموده اند ، نتوانس��ته اند مجوز پروانه فعالیت خود را 
اخ��ذ و آگه��ی تغییرات  خود  را به اداره ثبت ش��ركت ها و 
مؤسس��ات غیر تجاری جهت ثبت در روزنامه رسمی كشور 
منعكس نمايند ، تا بتوانند به صورت رسمی فعالیت خود را 
شروع كنند و از  طرفی  ماده واحده ای  كه جهت الحاق به 
قانون مربوطه و احیای بخش تشكل های صنفی و كانون های 
بازنشستگی و انتزاع صد در صدی آن از احزاب تنظیم گرديده 
است ، در انتظار نهايی شدن و تصويب مجلس شورای اسالمی 
می باش��د، با اين وصف هیأت مديره جديد علیرغم موانع و 

محدوديت های ناخواسته با تالش و پیگیری های مستمر و 
همكاری مسئولین محترم وزارت كشور و اداره ثبت شركت 
ها موفق به اخذ مجوز های الزم و درج آن در روزنامه رسمی 
كشور گرديدند و از  تاريخ 1397/06/01 رسماً فعالیت خود 

را آغاز  نموده اند.
 �در حال حاضر تعداد کل بازنشسلتگان »هما« چند 

نفر می باشد ؟
تعداد كل بازنشس��تگان و فوت ش��دگان  در حال حاضر 

10682  نفر است. 
 �لطفًا در خصوص تعداد  اعضای کانون و نحوه تأمین 

هزینه های کانون توضیح دهید؟ 
در حال حاضر تعداد اعضای كانون 6808 نفر می باشد، كه 

هزينه های اجرايی كانون مركزی و شش نمايندگی 
 كانون در شهرهای اصفهان، اهواز ، تبريز ، رشت ، شیراز و 
مشهد  از محل پرداخت حق عضويت اعضاء كه در حال حاضر 

0/003 حقوق بازنشستگی می باشد تأمین می گردد.
 �همکاران بازنشسته از عدم پرداخت بموقع حقوق 
ماهانله و مطالبلات معوقه و همچنیلن خدمات بیمه 
درمانی گله مند هستند ، چه اقداماتی از طرف کانون 

در این زمینه در حال انجام است.
علیرغم وجود مشكالت مالی »هما« ، حقوق كاركنان شاغل 
و بازنشسته در سال جاری تاكنون بموقع پرداخت شده است 
و صرفاً 2 ماه از مطالبات  بازنشس��تگان بابت افزايش حقوق 
سال جاری باقی مانده  كه امیدواريم بزودی پرداخت شود ، 
مضافاً اينكه كانون نیز به صورت مستمر  پیگیر پرداخت آن 
بوده ومی باشد ،  اما در خصوص مشكالت بیمه درمانی حق با 
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دانشجویی به معنی رازجویی است.

بازنشس��تگان اس��ت و من  نیز طی مقاله ه��ای مندرج در 
خبرنامه های بهار و تابس��تان س��ال جاری نسبت به تبعات 
عدم توجه به اس��تقالل صندوق بیمه درمانی كاركنان هما 
هشدار داده و اين موضوع را در جلسات مستمرنیز پیگیری  
نم��وده ام ، فردی ك��ه در طول دوران خدمت و در ادامه آن 
بعد از بازنشستگی ، كسورات بیمه ای خود را به موقع و در 
مقايسه با ساير صندوق های بیمه ای با نرخ باالتری  پرداخت 
نموده اس��ت، ديگر خود را مقصر مشكالت  مالی »هما« كه 
منتج به عدم واريز كسورات بیمه ای سهم مستخدم و شركت 
به صندوق بیمه ش��ده اس��ت نمی داند ، مضافاً اينكه انسان 
ها در دوران سالمندی بیشتر در معرض بیماری قرار داشته 
ودر نتیجه به  مراقبت های پزش��كی و كنترل سالمت خود 
نیاز بیش��تری دارند  و بر همین اساس امید است مسئولین 
محترم ش��ركت با نگرش و نگاه ويژه به اس��تقالل صندوق 
بیمه اقدامات الزم در رفع مش��كالت مربوطه  اتخاذ نمايند، 
تأخیر در پرداخت مطالبات مراكز پزش��كی و درمانی منتج 
ب��ه  افزاي��ش تعداد مراكزی كه خدمات خود را  قطع و يا به 
حالت تعلیق در آورده اندخواهد گرديد و در نتیجه مشمولین 
صندوق بیمه  جهت كس��ب س��المت جسمی و روحی خود 
در مراجعه به بیمارستان ها و مراكز درمانی با بحران جبران 

ناپذيری مواجه خواهند شد. 
 �کلینیک شلبانه روزی »هما«واقع در بیمه سوم که 
می تواند بخشی از مشکات درمانی کارکنان بازنشسته 
و شاغل »هما« را رفع نماید چه زمانی فعالیت خود را 

آغاز می کند ؟
حس��ب اطالع��ات واصله مراح��ل نهايی اخ��ذ پايان كار 
درمانگاه شبانه روزی هما در دست اقدام می باشد و از آنجا 
كه ساختمان مذكور از محل اندوخته  حساب )ج( كاركنان 

)يک سوم سود حساب )ب( كلیه اعضای صندوق  پس انداز 
از بدو تأسیس تاكنون (كه متعلق به بازنشستگان و شاغلین 
می باش��د خريداری ش��ده و به اس��تناد ماده 17 نظامنامه 
صندوق پس انداز  می بايس��ت به مصرف مشاركت در امور 
رفاهی برس��د ، امیداس��ت  با اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم 
در واگ��ذاری مديريت درمانگاه ، در راس��تای ارائه خدمات 
پزشكی شايسته  به خانواده بزرگ »هما« راه اندازی و مورد  

بهره برداری قرار گیرد
 �آیا همسان سلازی حقوق بازنشستگان در شرکت 

»هما« نیز اجرا گردید؟
در اج��رای بند )ج( تبصره 12 م��اده واحده قانون بودجه 
س��ال 1397 و آيین نامه اجراي��ی آن ، پس از ابالغ جداول 
همسان س��ازی حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران توسط 
سازمان امور اداری و استخدامی كشور به دستگاههای اجرايی 
،بررسی های الزم در خصوص تطبیق مصوبه فوق در شركت 
هم��ا« نیز انجام و در چهار چوب ضوابط و مقررات موضوعه 
و پ��س از اعمال افزايش ده درصد حقوق بازنشس��تگان در 
سال 1397، تعداد بسیار اندكی   مشمول مصوبه فوق الذكر 
گرديدند،با اين وصف خاطر نشان می سازد پیرو تصمیمات 
متخذه در جلسه مورخ 1396/09/11 مجمع عمومی عادی 
س��االنه شركت هواپیمايی جمهوری اس��المی ايران »هما« 
مبنی ب��ر اجرايی نمودن قانون مديريت خدمات كش��وری 
در س��ال جاری ، امید اس��ت مس��ئولین  محترم شركت در 
راس��تای اجرای تصمیمات متخ��ذه در مجمع عمومی خود 
تمهی��دات الزم را جهت اجرای آن جهت ش��اغلین )با اخذ 
مجوزهای مربوطه ، مطابق آنچه كه در مقطع تطبیق حقوق 
كاركنان با قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در 
تاريخ  1371/01/01 تحقق  و اجرا گرديد(و تس��ری آن به 
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انسان خردمند كسی است كه سنجیده فکر می كند ، سنجیده صحبت می كند و سنجیده رفتار می كند.

بازنشس��تگان و در نتیجه اص��الح احكام آنان اقدام الزم را 
بعمل آورند تا در آينده ش��اهد بهب��ود وضعیت حقوقی و 

معیشتی بازنشستگان و شاغلین باشیم.
 �چه اقدامی در خصوص رفع مشلکات بیمه عمر 

افراد باالی 70 سال صورت گرفته است ؟
ب��ا توجه به مش��كالتی كه در اين زمینه وجود داش��ت 
و انع��كاس آن ب��ه مس��ئولین  محترم »هم��ا« ، از تاريخ 
1397/05/01 جهت اس��تمرار بیمه عمر افراد 70 سال به 
باال ، قرارداد جديدی با شركت بیمه »ما« منعقد شده است 
كه بازنشستگان مشمول با پرداخت حق بیمه تعیین شده 
به مبلغ 243،593 ري��ال از غرامت 200،000،000ريالی    
بهره مند خواهند شد كه در مقايسه با قرارداد سال گذشته 
با شركت بیمه ايران ، مبلغ قابل توجهی تقلیل يافته است 
كه در اينجا بر خود الزم می دانم از مسئولین محترم »هما« 
كه با بازنگری وتجزيه و تحلیل داده های اطالعاتی و ايجاد 
تعامالت سازنده و اصولی ، موجبات كاهش مبلغ پرداختی 
توسط بازنشستگان مشمول را بدون تغییر در مبلغ غرامت 

پرداختی فراهم نموده اند تشكر و قدردانی نمايم .
 �نحوه اطاع رسانی به همکاران بازنشسته چگونه 

انجام می شود؟ 
راههای ارتباطی با كانون به شرح ذيل می باشد.

الف : مراجعه حضوری به كانون 
ب : تلفن های كانون 

www.homa-canoon. ج: وب سايت كانون به نشانی
ir )در حال بروزرسانی و ارتقاء می باشد(  

canoonhoma@yahoo : د : پست الكترونیک
د : خبرنامه كانون 

ه:كانال تلگرام كانون  :
@canoon bazneshasteganehoma

و :ايمیل اعض��ای هیأت مديره )كه بزودی جهت اطالع 
اعضای كانون اعالم خواهد شد (

 �به عنوان آخرین سوال هر برنامه و اقدامی که در 
جهت پیشبرد امور بازنشستگان دارید بیان نمائید؟
كانون بازنشستگان«هما« يک انجمن صنفی ، غیر سیاسی 
و غیر انتفاعی  اس��ت كه در راستای اساسنامه خود جهت 
دفاع  از حقوق و مطالبات  بازنشستگان فعالیت می نمايد و  
خود را موظف  می داند كه از هیچ گونه همكاری در جهت 
بهبود وضعیت فعلی وارتقاء و ارائه امكانات تسهیالت رفاهي، 
بهبود وضع معیشتي )در چهار چوب قوانین موضوعه ( و .... 
مضايقه ننموده واز آنجا كه مش��ورت و خرد جمعی را سر 
لوحه كار خود قرار داده ايم ، امیدواريم در س��ايه تعامل و 
همیاری با مسئولین محترم هیاًت مديره »هما«، مسئولین 

محترم مؤسس��ه صندوق بازنشس��تگی و نیز معاونت امور 
بازنشس��تگی نهايت سعی و توان  خود را در جهت  ايجاد 
شادابی و بهبود وضعیت فعلی و رضايتمندی بیشتر اعضای 
كانون بكار بريم ، زيرا تجربه نشان داده است كه  بسیاری 
از مس��ائل و مشكالت در فضايی مبتنی بر درک متقابل و 
در سايه تعامل با مديران مجموعه  قابل رفع هستند و در 
همین راستا  آمادگی خود را  نیز جهت استفاده از تجارب 
تخصصی ، نقطه نظرات و پیشنهاد های بازنشستگان گرامی 
از طريق راههای ارتباطی كه در باال شرح داده شده اعالم 

می نمائیم . 
ضمن��ا« برخی از اهداف و برنامه های كانون  به ش��رح 

ذيل می باشد
1 – پیگیری موضوع تعیین تكلیف صندوق بازنشستگی 

»هما«.
2- ت��الش در راس��تای ايج��اد فضايی مناس��ب جهت 

گردهمايی ، مراجعه و ..... بازنشستگان 
3- س��عی در راس��تای پرداخت بموقع حقوق و مزايای 
بازنشستگان و نیز رفع مشكالت مربوط به بیمه های  پايه  
و تكمیلی كاركنان بازنشس��ته با مش��اركت و هماهنگی با 

مسئولین محترم »هما » و مؤسسه  .
4 - ت��الش در صیان��ت از منافع بازنشس��تگان در بهره 
برداری از حس��اب )ج ( صندوق پ��س انداز كه با توجه به 
ماده 17 نظامنامه آن می بايس��ت به مصرف مشاركت در 

امور رفاهی كاركنان برسد.
5-ايجاد صندوق پس انداز و رفاه جهت اعضای كانون .

6- ارتقاء كمی و كیفی بخش انتشاراتی كانون  
7- تالش در راستای ايجاد و گسترش تسهیالت رفاهی 
به بازنشس��تگان از طريق ش��ركت در جلس��ات مسئولین 
محت��رم »هما« و صندوق در مس��ائل مختلف ورزش��ی ، 

گردشگری و....
8- تالش در راس��تای حفظ و افزايش منزلت اجتماعی 

بازنشستگان.
9- س��عی در ايجاد كارگروههای تخصصی با استفاده از 
دانش ، تجارب و تخصص بازنشس��تگان متناسب با نیاز و 

اهداف كانون 
در پاي��ان بر خ��ود الزم  می دانم به پ��اس خدمات ارزنده   
هیأت مديره قبلی كانون كه بیش از 12 سال نهايت سعی و 
تالش خود رادر  جهت رفع مشكالت بازنشستگان بكار بردند 
، تشكر و قدردانی نموده و به رسم ادب ضمن آرزوی  بهروزی 
و سربلندی ، توفیق آنان را  در كلیه مراحل زندگي از درگاه 

خداوند يكتا مسئلت می نمايم. 
با تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار خبرنامه قرار دادید.



كانون بازنشستگان هما - خبرنامه 56

canoonhoma@yahoo. com

گزارش تصویری مراسم تقدیر و قدردانی از اعضا هیئت مدیره قبلی کانون )97/7/2(
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هر كس كه آگاه تر است مسئول تر است. احساس مسئولیت كردن، دلسوزی و احترام به دیگران نشانه عالقه به آنهاست.

- يك��ی از برنام��ه ه��ای موفق 
برای تامین مس��كن اعضاء كه در 
ده��ه 1360 انجام ش��د و تعدادی 
از اعضاء و همكاران گرامی صاحب 
مس��كن ش��دند ك��ه در منطق��ه 
 ب��اغ فیض و ب��ا نام ش��هرک هما

 اجرائی گرديد.
- بررس��یها برای خري��د زمین 
مناس��ب و پوش��ش دادن تع��داد 
بیشتری از همكاران در سال 1376 
آغاز و ظاهرا زمین مناسب و در محل 
مناسبی مشخص و البته بدون اخذ 
اس��تعالمات اولیه و صرفا باستناد 
دادنامه صادره از ش��عبه 13 بود كه 
محق بودن فروشنده را مورد تائید 

قرار داده بود.
 در تاري��خ 1376/5/26 بر طبق 
مبايعه نامه ای كه فی ما بین  هیات 

مديره تعاونی مسكن و  4 نفر فروشنده منعقد میگردد 
تعاونی اقدام به خريد بیست هكتار از زمین های لتمان 
كن مینمايد و با پرداخت بخشی از ثمن معامله مبايعه 

نامه استحكام پیدا میكند.
 با پیگیری هايی كه بعمل میايد و در جهت اجرا موارد 
و مفاد مبايعه نامه ، اقدامات الزم از طرف فروشندگان برای 
تصرف زمین بعمل میايد و بر طبق دستور قاضی محترم 
ش��عبه 13 ، زمین خريداری شده با پی كنی و محصور 
نمودن و نصب تابلو و استقرار يک دستگاه كانكس ملک 

مذكور بتصرف تعاونی مسكن در میايد.
در جلس��ه ای كه در آذر ماه 76 تش��كیل میگردد و 
توضیحاتی در مورد ملک مذكور داده میشود ، به تقاضای 
حاضرين مقرر میشود يكی از همكاران و مسئولین وقت 
ش��ركت در نحوه پیشرفت و اجرای پروژه و بنمايندگی 
اعض��اء ، ضم��ن نظارت ، پیگیريه��ای الزم را تا حصول 

نتیجه بعمل آورد.
با بررسی اولیه از زمین خريداری شده مشخص میشود 

علیرغم صدور دادنامه از شعبه 13 
، تعدادی از افراد حقیقی و حقوقی 
مدعی مالكیت در محدوده خريداری 
شده میباشند و لذا بالفاصله مسئله 
معارضین با فروشنده اصلی مطرح 
میگردد و ايشان پیشنهاد مینمايند 
در وهله اول شركت تعاونی مسكن 
قرارداد را فسخ و مبلغ ثمن پرداختی 
ع��ودت داده ش��ود و در غی��ر اين 
صورت برای رفع مش��كل موجود 
اقدام��ات قانون��ی بعم��ل خواهد 
آمد و مالكیت فروش��نده باستناد 
م��دارک و مس��تندات و دادنام��ه 
ص��ادره قبلی مبنی ب��ر بی حقی 
ش��ركت معارض، نسبت به اثبات 
مالكیت خود و ش��ركتهای تعاونی 
مسكن از جمله تعاونی مسكن هما 
، ش��هرداری منطق��ه 17 و نیروی 
بعم��ل  را  الزم  م��ات  قدا ا غی��ره  و  نتظام��ی   ا

خواهد آورد.
مراتب در جلس��ه مورخه ديم��اه 1376 باطالع كلیه 
اعض��اء و حاضرين اعالم گردي��د و توضیحات الزم داده 
میشود و در نهايت اكثريت اعضاء به پیشهاد دوم و طی 
مراح��ل قانونی برای احقاق حقوق خود و اثبات مالكیت 

موافقت مینمايند.
اقدامات اولیه از طرف فروش��نده و ارائه دادخواست به 
مراجع قضائی ، پرونده در شعبه 1206 مطرح و با صدور 
دس��تور موقت از هرگونه تعرض و اخذ سند و يا ساخت 
و ساز جلوگیری بعمل آمد و ضمن تامین دلیل ازطرف 
مديريت دفتر، بررسیهای الزم از طرف 3 نفر كارشناس 
رسمی دادگستری انجام و نتايج حاصله به دادگاه بدوی 
ارائه و پس از بررسی های الزم با حضور كلیه معارضین 
حقانیت فروش��نده و تعاونی مسكن هما و غیره تائید و 
رای صادره به كلیه خواهانها و خواندگان ابالغ گرديد. و با 
اعتراض به دادنامه صادره پرونده در شعبه 18 تجديد نظر 

گزارشی از پروژه شهرک چشمه جهت اطالع اعضاء محترم
برنامه ریزی ها و اقدامات اجرائی تعاونی مسکن هما برای تامین مسکن اعضاء و کارکنان شرکت

گزارش مشروحه ذیل توسط تعاونی مسکن »هما« تنظیم و ارسال شده است، و خبرنامه کانون بدون هیچگونه 
دخل و تصرفی جهت اطاع اعضاء محترم اقدام به نشر آن نموده است.
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هر كس كه آگاه تر است مسئول تر است.

مطرح و پس از رسیدگی مالكیت 20 هكتار تعاونی مسكن هما 
تائید و قطعی میگردد و علیرغم اعمال ماده 317 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی از طرف دادستان كل استان تهران و صدور 
اجرائیه و ابالغ به اداره ثبت اسناد و امالک كن ، اداره مذكور 

از اجرای دادنامه های صادره خودداری مینمايد.
تعاون��ی مس��كن مبالغی ديگر از ثمن معامل��ه را در وجه 
 فروش��ندگان )4 نفر( و فروش��نده اصلی پرداخت و رس��ید

 دريافت مینمايد.
- ب��ا توجه به تطويل مراحل قانونی بر تس��لیط و تملیک 
زمین خريداری ش��ده و مذاكره با فروشنده اصلی و ضرورت 
ارائه ضمانت اجرائی برای پش��توانه زمین خريداری ش��ده ، 
 ملكی با پالک 1859 و در ش��مال بزرگراه همت از ايش��ان 

اخذ میگردد.
- با قطعیت دادنامه صادره از شعبه 1206 و تائید مالكیت 
تعاونی مسكن هما ، هیات مديره قصد خريد ده هكتار ديگر 
از زمین های لتمان كن را مینمايد و علیرغم تذكرات نماينده 
اعضاء مبنی بر نخريدن ده هكتار ، تعاونی مسكن بر طبق مبايعه 
نامه ديگری در سال 1378 اقدام به خريد نموده و حدود40 

% از ثمن معامله در وجه فروشنده پرداخت میگردد.
- بدلیل اجرائی نش��دن دادنامه های صادره از طرف اداره 
ثبت كه تخلفی آشكار بوده ، گزارشی در سال 1378 تنظیم 
و مشكالت مربوط به زمین و اعضاء تعاونی مسكن به حضور 
رياست محترم قوه قضائیه ارسال میگردد و بر اساس دستور 

مسئولین محترم وقت مقرر میگردد تا دادخواست جديدی 
بطرفیت اداره ثبت تنظیم و تقاضای رسیدگی و ابطال اسناد 
 صادره در محدوده كارشناس��ی ش��ده و مس��ئله معارضین

بطوركلی حل و فصل گردد.
- پرون��ده در ش��عبه 1210 بدوی دادگاه ط��رح و پس از 
رسیدگی ضمن تائید مجدد مالكیت تعاونی مسكن هما، رای 
به ابطال كلیه عملیات جريانی ثبتی صادر و مراتب جهت اقدام 

قانونی به اداره ثبت اسناد و امالک كن ابالغ میگردد.
- ا اعتراض به دادنامه صادره پرونده در ش��عبه 27 تجديد 
نظر مورد رسیدگی قرار گرفتند و ضمن رد اعتراض خواهان 
دادنام��ه صادره قطعی و مراتب طی برگ اجرائیه برای انجام 
اقدامات قانونی و صدور س��ند مالكیت بنام ش��ركت تعاونی 
 مس��كن هما و اعض��اء تعاونی ب��اداره ثبت اب��الغ میگردد.

) در اوايل سال 1379 (.
- علیرغم ابالغ رای برای اجرا ، اداره ثبت تمرد نموده و در 
چندين نوبت پیگیريهای قانونی از طرف قاضی محترم شعبه 
و ص��دور اخطاريه ، اداره مذك��ور هم چنان و بدون توجه به 
دس��تورات صادره و با مكاتبات غیر ضروری از انجام وظايف 

قانونی خودداری مینمايد؟!
- شركت معارض باستناد ماده 326 قانون و پس از گذشت 
2 س��ال از صدور دادنامه ، به آراء صادره اعتراض مینمايد و 
پرونده جهت رسیدگی به ديوان عالی كشور ارسال میگردد. 
ب��ا اط��الع از اقدام فوق و در جهت حفظ حق و حقوق اعضاء 
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از گذشته عبرت بگیرید ، در حال زندگی كنید و برای آینده برنامه ریزی كنید.ایمان بزرگترین عاطفه بشری است.

و با هماهنگی های انجام ش��ده ، نماينده اعضاء با حضور در 
محضر رياست محترم قوه قضائیه كلیه مسائل پیش آمده در 
طول 2 سال گذشته را باستحضار ايشان رسانیده می شود و 
بر حسب دستورات ايشان مقرر میگردد با توجه به تخلفات 
شركت معارض ، اقدام الزم برای حقوق اعضاء تعاونی مسكن 
هما بعمل آيد ولی متاس��فانه دادنامه صادره از شعبه 1206 
بصورت شكلی نقض می گردد. و شركت معارض علیرغم اينكه 
مالكیتی در اين زمین ها و پالكهای داخ�لی مح�دوده نداشته 
با سوء استفاده از فرصت بدست آمده و با همكاری بعضی از 
عناصر در اداره مورد نظر اقدام به اخ�ذ سند مالكیت و ساخت 
و ساز مینمايد؟! و ب�ا توجه به دستور اكید قاضی محترم شعبه 
ج�هت جلوگیری از اقدامات خالف ، ادامه تخلفات هم چنان 

استمرار پیدا میكند.
- شركت تعاونی مسكن با توجه به تطويل مراحل قانونی ، 
و حل مشكل زمین برای اعضاء ، قصد خريد پالک 1859 را 
مینمايد و به تذكرات نماينده اعضاء توجه ننموده و بدون اخذ 
استعالم از ادارات ذيربط نسبت به خريد دو سهم از 24 سهم 
زمین معادل 22 هكتار اقدام مینمايد و بدلیل صدور س��ند 
مالكیت كل پالک بنام دولت ، اقداماتی باس��تناد 56 قانون 
جهت احراز مالكیت زمین مذكور از طريق اداره منابع طبیعی 
و سپس سازمان زمین شهری بعمل میايد كه تاكنون نتیجه 

نهائی مشخص نگرديده است.
-با سپری شدن زمان و اجرائی نشدن دادنامه ها و تضییع 
حقوق اعضاء و سوء استفاده معارضین از فرصت بدست آورده 
گزارشی تنظیم و بدفتر مقام معظم رهبری ارسال میگردد و 
بر حس��ب دستورات صادره ، پرونده به اداره كل دادگستری 
استان تهران ارسال و خواسته توسط قاضی ويژه مورد بررسی 
قرار گرفته و با ادای توضیحات و ارائه اسناد و مدارک ، حقانیت 
تعاونی مسكن هما مورد تائید قرار گرفته و بر اساس دستور 
صادره از طرف رياست محترم دادگستری مراتب به اداره ثبت 
اسناد و امالک كشور ارجاع میگردد و در نهايت پس از مذاكرات 
حضوری با مسئولین و كارشناسان اداره مذكور ، نتیجه حاصله 
باداره ثبت اسناد و امالک كن و سپس به شعبه 208 اجرای 

احكام اعالم میگردد.
 و بر اس��اس نظر قاضی محترم شعبه جلسه ای با حضور 
مديران عامل تعاونیها و نماينده اعضاء در دفتر شعبه تشكیل 
و مقرر میگردد قطعات باقیمانده به نسبت مساحت خريداری 
 ش��ده بین تعاونیها تقس��یم و  س��ند ، مالكیت صادر گردد.

)سال 1389(.
-   متاسفانه اداره ثبت علیرغم نظرات مساعد اعالمی در سال 
1378 ) بر اساس دستورات رياست محترم و قوه قضائیه( و بر 

خالف نظرات قبلی و باستناد ماده 426 تقاضای اعاده دادرسی 
مینمايد و بر اساس دستور رياست محترم قوه قضائیه دادنامه 
صادره از شعبه 1210 بصورت شكلی نقض میگردد و واحد 
اج��رای احكام موقتا از واگذاری قطعات خودداری مینمايد و 
مقرر میگردد كه شركت تعاونی مسكن هما دادخواست جديد 
خودرا بر علیه كسانیكه ادعای مالكیت دارند مطرح نمايد. كه 
متاسفانه بدلیل تغییرات    انجام شده در هیات مديره اقدام 

موثری در اين زمینه انجام نمی شود.
- از اوايل سال 1396 و طرح پرونده شركت تعاونی مسكن 
هما در معاونت قضائی اداره كل تصفیه و امور ورشكس��تگی 
قوه قضائیه و ضرورت پیگیری حق و حقانیت اعضاء هماهنگی 
های الزم با دفتر معاونت محترم بعمل آمد و اسناد و مدارک 
حقانیت اعضاء تعاونی مسكن هما بدفتر مذكور ارائه گرديد 
و با عنايت و مساعدت مقامات مسئول اقدامات زير در جهت 

رفع مشكالت وتامین حقوق اعضاء بعمل آمده است.
1- توقیف كلیه پالكها و قطعات داخلی محدوده كارشناس 
شده از طريق اداره ثبت اسناد و امالک  زيبادشت و رونوشت 

به شهرداری منطقه 22 تهران   بتاريخ 1397/4/7
2- اعالم مراتب توقیف پالكها به دفتر خانه اسناد رسمی 

جهت جلوگیری از هرگونه سند نقل و انتقال
3- اخذ گزارشات از گردش ثبتی پالكهای مورد نظر از اداره 

ثبت اسناد و امالک جهت تبیین وضعیت پالكها
4- تهی��ه دادخواس��ت جديد بر علیه كس��انیكه ادعای 
مالكی��ت داش��ته و دارند و بعضا اق��دام به اخذ بنجاق و يا 

سند نموده اند.
5- شكايت از فروشندگان و فروشنده زمین در منطقه لتمان 
كن در ش��عبه 1163 كه در حال حاضر بدادگاه تجديد نظر 

ارسال گرديده است.
6- تنظی��م دادخواس��ت بر علیه فروش��نده زمین بدلیل 
 عدم اج��رای تعهدات مطروحه در مبايع��ه نامه ها در طول 

20 سال گذشته.
7- اق��دام از طريق مقامات مملكت��ی برای گرفتن زمین 
معوض بابت پالت 1859 كه در حال حاضر در دست بررسی 

می باشد.
8- انتخاب وكیل جهت اقدامات قانونی و كلیه موارد فوق 

الذكر
9- تش��كیل كارگروههاي��ی از اعض��اء هی��ات مدي��ره و 
 نمايندگان اعضاء و خود اعضاء برای پیگیری و اقدامات الزم تا 

حصول نتیجه. 

تعاونی مسکن هما
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از گذشته عبرت بگیرید ، در حال زندگی كنید و برای آینده برنامه ریزی كنید.

خبری كه شنیدن آن هر انسان عالقمند به صنعت 
حمل و نقل هوائی را كه به پرواز عشق می ورزد متاثر 
میسازد چرا كه خلبان نماد انسانی اين صنعت شگرف 
است. خالی از لطف نیست تا شمه ای از زندگی شادروان 
بهبودی را همزمان با ايام در گذش��ت ايشان به رسم 
تقدير و يادبود تقديم خوانندگان عزيز اين صفحه كنیم 
و شايسته كه به نقل از مصاحبه حضوری ايشان كه در 
خبرنامه فصل تابستان 1382 كانون بازنشستگان هما به 

چاپ رسید خالصه ای از زندگینامه كاپیتان به تحرير درآيد.
جهانگیر بهبودی نخستین خلبان هما در سال 1303 در يزد متولد 
شده. در سال 1336 به استخدام هما درآمد و در سال 1362 بعنوان 
كاپیتان 747 بازنشسته شد. انگیزه ايشان برای اين شغل ، عشق به 
پرواز از زمان نوجوانی و احساس مفید بودن در برهه جنگ جهانی دوم 
بود كه اورا داوطلبانه به گذراندن دوره های خلبانی كشاند كه اتمام آن 

مصادف با خاتمه جنگ جهانی دوم بود.
در طی مسیر پیوستن به هما پس از خروج از نیروی هوائی هند 
كه بنا به مهاجرت مقطعی خانواده به آن كشور صورت گرفت و پس 
از ورود به ايران با استخدام در شركت نفت بعنوان سرپرست تعمیرگاه 
اتومبیل شروع بكار نموده و مدتی نیز مترجم زبان انگلیسی در شركتی 

خصوصی بود و مدت يكسال نیز در برج مراقبت مهرآباد 
دوره های الزم را ديده و 4 س��ال هم در قسمت دفع 
آفات وزارت كشاورزی خلبان سمپاش بود و در نهايت 

وارد هما شد.
كاپیتان بهبودی در شرايطی پرواز در هما را آغاز كرد 
كه مسیر تهران- كابل با هواپیمای دو موتوره ملخ دار 
كه فاقد قدرت الزم برای گرفتن ارتفاع زياد بود 3 روز 

به طول می انجامید.
عشق به حرفه خلبانی مهمترين انگیزه ايشان برای انتخاب اين 
شغل بود اما در كنار آن اشاره به شرايط سخت اين انتخاب از جمله بی 
خوابی، مطالعه فشرده و نبودن در كنار خانواده نیز مطرح شد. خلبان 
بهبودی در مصاحبه خود اضافه نمود كه پس از آقای افشار زمانی كه 
هواپیمايی ملی شد تیمسار خادمی اولین مدير عامل هما بودند  كه 
تغییرات عمده ای به همراه آورد از جمله : خريد هواپیماهای نو و به 
تبع آن زياد شدن پروازها، خلبانهای ايرانی، پروازهای اروپا و خاور دور 
را شروع كردند و اولین پرواز مستقیم تهران – نیويورک برقرار شد. كه 

ايشان بارها اين پرواز 11ساعته را انجام دادند.
 يكی از خاطرات بهبودی ورود اولین باغ وحش از هند بود كه هدايت اين پرواز 
 با ايشان بود كه در ادامه توضیح دادند كه با حركت دو عدد فیل تعادل هواپیما

 بر هم می خورد و ايجاد دلهره می كرد.
هفته نامه امرداد در شماره 170 خود در سال 1386 با عنوان »مرد 
آسمان ايران« از زندگی ايشان به طور مفصل نوشت و دو خبرنامه مطرح 
در صنعت حمل و نقل هوائی ايران  كن نیوز و ايرالين پرس با عنوان 
اولین و پیشكسوتترين خلبان هما درگذشت خبر پرواز ابدی ايشان را 

پوشش داده ودر ادامه اين توصیف زيبا را اضافه نمودند.
خلبانی تیز هوش ، دوستی ارزنده ، معلمی مهربان ، انسانی واال و 
شوخ طبع ، وفادار به حرفه ، مجرب ، آگاه و فرهیخته از میان ما رفت 
در حالی كه ذهنیت حرفه ای او نسل اندر نسل در ذهن كسانی كه از 
او آموخته های بسیاری دارند به زندگی ادامه می دهد. جای كاپیتان 
جهانگیر خدابنده  بهبودی همانند حفره ای عظیم در صنعت هوائی 

ايران و در میان همكارانش خالی می ماند.
شادروان جهانگیر بهبودی در 28 مرداد 1397 در سن 94 سالگی 

چشم از جهان فروبست ، روحش شاد.

گردآوری و ویرایش- حوریه گرمابدری

د رگذشت نخستین خلبان »هما« 
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بدبینی ، سوء ظن ، شتابزدگی از نشانه های لغزش اندیشه است. اگر در گذشته سیر می كنید افسرده اید، اگردرآینده هستید مضطربید و اگر در حال      هستید شادید.

پشت میز اتاق كتابخانه كوچک خود نشسته ام.
كتاب های زيادی در دس��ترس هس��تند ولی هیچیكدام شان را در 

دست ندارم.
جای دنج و خلوتی است، نه سری  ونه صدايی.

حتی تلفن گوش��ه اتاق كه در دورانی كه كار میكردم از زنگ زدن 
نمی افتاد ، انگار از فرط بی توجهی دوستان كه گويی مرا فراموش كرده 
و ديگر  زنگ نمیزنند، زنگ زده و بی صدا گوشه ای  افتاده ، فقط گاهی 

چراغ كوچكش برقی میزند كه يعنی : چشمک میزنم ، پس هستم!.
دارم  به دوس��تانم كه در قفس��ی تافته  از بار س��كوت ، بافته از تار 

عنكبوت ، به گوشه ای خزيده اند ، فقط نگاه میكنم .
در گذر از زمان و دوران كاری كه در آغاز طوالنی به نظر می رسید  
ول��ی پس از عبور، گويی خوابی ب��ود يا رويا، رويايی نه چندان دير پا، 
بلكه همچون ش��رری برخاسته از آتش��ی  سوزان و چون برفی  كه در 
رويارويی با آفتاب  عالمتاب كه نباريده آب می شود و ننشسته بخار، به 
ناگاه متوجه ش��دم كه همه ی دوستان پیشین من : فردوسی، حافظ، 
س��عدی، اخوان، س��هراب ، گاندی ، مولوی ، پروين ، فروغ ، كارلوس 
كاستاندا، ، منصوری، فصیح ، نیچه ، ويل دورانت ، دولت آبادی و دهها 
دهها مترجم و نويسنده و اديب ديگر ،  آن ها هم در سكوت ، و تنهايی 
خويش فقط به من می نگرند .عزيزانی كه در روزگاری نه چندان دور 

  به قول اخوان:  
“ به سان رهنوردانی كه در افسانه ها گويند 

گرفته كولبار زاد ره بر دوش
فشرده چوبدست خیزران در مشت

گهی پر گوی و گه خاموش 
در آن مه گون فضای خلوت افسانگیشان راه میپويند 

ما هم راه خود را می كنیم آغاز “ 
ولی چرا اين بار راهی نمی شويم تا دست افشان و  پا كوبان فلک را 

سقف بشكافیم و طرحی نو در اندازيم ؟
گمان من بر اين است كه سكوت و عدم توجه اين دوستان بزرگ  و 
ارجمند ، برخاسته از بی توجهی ، و بازتابی از بی اهمیتی من به ايشان 
است كسانی كه در طی قرون و اعصار ، نقل هر مجلس و نقل و نبات هر 
محفل بودند و روز های سرد زمستان را به يلدای بلند گره می زدند  و 
روزهای داغ تابستان را به خنكای شور و شوق پیوند ، اكنون  آنچنان  
زير گرد و غبار برخاسته از بی اهمیتی و بی ارج و قربی، دفن شده اند 
كه انگار هرگز نبوده اند و انگار بودنشان ،  تنها كاری بوده كه از دست 
من كارنابلد س��اخته بوده اس��ت. و فقط نه همین كار ، بلكه به جای 
گشودن گنجینه های ادبی و فرهنگی و بهره گیری از آنها ، با غفلتی 
فراوان، خاک غربت بر مزار آنها افشانده ام و از بی خردی نه تنها خاک 

اين دفینه را نزوده ام ، بلكه قفلی محكم تر از اولی بر آن  زده ام.
از انجايی كه بیان اين حرف ها ، تكرار مكرراتی است به دفعات ! بی 
حاصل ، برخاس��تم بروم، كه ناگهان در گوشه ی ديگری از اين زندان 
بی توجهی، نگاهم به عكسی از پدر و مادرم افتاد كه با اينكه مانند تمام 
پدران و مادران ، گوهر وجود خود را در پروراندن كودكانشان در بازار 
بزرگ معرفت عرضه نمودند،ولی چون گوهر ش��ناس قابلی پیدا نشد 
تا  قدر آنها را بداند كه گفته اند : قدر زر ، زرگر شناس��د، قدر گوهر ، 
گوهری ، آنها نیز يا ساكن برهوت هیچستان شدند   يا رحل اقامت  به 

ديار باقی افكندند .
باي��د كاری میكردم كارس��تان ، و از  آنجايیكه از نشس��تن بیهوده 

و بازنشستن بی حاصل ، ديگر خسته شده بودم ، برخاستم .
برای چند لحظه اتاق پر از سكوت و مملو از خالی   را ترک كردم.

وقتی بازگش��تم در دستی پارچه ای تمیز داشتم برای تمیز كردن 
قاب عكس عزيزانم و عینكی بر چش��م ، برای خواندن و حرف زدن با 

دوستانم.
در حالی كه با زدودن غبار از قاب تصوير ، لبخند رضايت بر چهره عزيزانم 
را حس می كردم ، متوجه شدم كه با گشودن هر كتاب از اين بوستان و بردن 

هر ورق از اين گلستان ، غريو از مرد و زن بر خاست كه :

اين چون است دريابید.
نمیدانید مگر ياران كه ) مهر ( در راه است .

درست است، بی درنگ متوجه شدم كه 
چند روز بیش تر به  پايان گرمای تابس��تان و سر زدن مهر و مهر ماه 

نمانده است.
ماه مهر ، ماه مهربانی ، ماه توجه به كسانی كه جوانی ، شور ،شوق 
،عشق ، ايمان  و ... خود را با چكش تالش بر سندان سنگ گران كوفتند 

تا اهن  ناپخته را به گونه پوالد ابديده شكل بخشند .
صد البته كه در اين راه گاهی دس��ت خودش��ان زير چكش ماند و 
يا به خاطر س��هو  ، پتک بر س��ندان نخورد و خاری در دلی به طور  

ناخواسته خلید .
مه��ر ماه ندا در می دهد كه با نواختن زنگ علم و گش��ودن كالس 
های دانش، شايسته است نگاه مهر آگینی بر ابگینه دل بازنشستگان 

بیاندازيم كه :
بیا سوته دالن گرد هم آيیم
كه تا ناگه ز يک ديگر نمانیم

و سرانجام اين كه:
دست در دست هم نهیم به مهر

همای خويش را كنیم آباد 
اكنون كه برگ های چهار فصل افزون ز شمار زندگی  را ورق میزنم در اين 
آرزويم كه در آستان خزان زندگی ام هما ی سرفراز ما همواره در سايه 

توجه به همكاران به ويژه بازنشستگان همواره در بهار و اوج بماند
 محمدرضا حبیبی – بازنشسته هما

یاد باد آن روزگاران، یاد باد
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از عرش آسمان  تا فرش زمین
در انتهايی ترين نقطه كانون بازنشستگان  در اطاقكی محقر 
ب��ر روی صندلی چرخان روبروی درب ورودی نشس��ته ام  تا 
همچو منی فرتوت از راه برسد و از وام يک میلیون تومانی با 
اقساط هشت ماهه بدون بهره بپرسد. فرم خام درخواست وام 
كه به لحاظ محذورات حقوقی نامش را علی الحس��اب حقوق 

گذاشته اند مرور می كنم . 
در انتهای فرم نوش��ته اس��ت ك��ه درياف��ت وام منوط به 
گذش��ت يكسال از پرداخت آخرين قسط وام قبلی می باشد. 
اما متقاضیان وام همه روزه ، تلفنی س��وال می كنندكه چند 
قسط ديگر از وام قبلی شان مانده است تا بتوانند بالفاصله وام 

بعدی را تقاضا نمايند. 
با خودم فكر م��ی كنم  ،روزگاری اينها باحقوق چهار هزار 
و دويس��ت  تومانی ش��ان ماهانه توان خريد ششصد دالر در 

ماه را داش��ته اند و بقول خودشان پس از 
گذران دوره ششماهه آموزشی صاحب يک 
خودروی پیكان نو  از كمپانی می شده اند 
و ام��روز برای گرفتن وامی معادل هفتاد و 

اندی دالر بايد يكسال صبر كنند.   
وقت��ی توضیح می دهم كه پرداخت وام 

شرايطی دارد كه در فرم درج شده است و اولین نوبت به بهمن 
ماه جاری موكول می ش��ود ،می گويد مش��كل من مربوط به 

فرداست بهمن ماه كجاست؟
من بايد داروی ش��یمی درمانی را تهیه كنم بهمن ماه چه 

صیغه ای است؟
شنبه ثبت نام اينترنتی مهرماه دانشگاه دخترم است ،اينترنت 

ديماه و بهمن ماه  حالیش نمی شود. 
نمی شود دوسه میلیون وام بدهید ؟برای مسكن مهر ثبت 
نام كرده ايم تا ش��نبه بايد ده میلیون به حساب بريزيم همه 

طالهايم راهم فروخته ام ديگر چیزی باقی نمانده است .
تلفن زنگ می زند : من در بس��تر بیماری هس��تم از رباط 
كريم زنگ می زنم ،از اسالمش��هر ،از پاكدش��ت، از شهريار،از 
محمدشهر ،از ورامین ،از..... زنگ می زنم نمی توانم تا اكباتان 
بیايم نمی ش��ود وام را در كارت حقوقم واريز كنید. خجالت 
می كش��م برای يک میلیون تومان مزاحم شوم ،تورو بخدا به 
همكارانتان نگويید من برای دريافت وام آمده ام ،بگويید برای 
احوال پرسی آمده بودم  . اما اين همه ماجرا نیست . عده ای 
برای تهیه جهیزيه آمده اند می خواهند با يک میلیون تومان 

برای دخترشان جهیزيه تهیه كنند!
من كه فكر نمی كنم با يک میلیون تومان بتوان حتی چند 

تكه ظرف هم  خريد. 
در هر صورت اين شمای كلی و حداكثری  بازنشستگان در 

حال حاضر   هماست بدون كم و كاست . چه بايد كرد؟ 
چه كسی جوابگوی حال و روز امروز  ايشان است ؟

گردآوری وارسال : سعید حفظی فرد

سعید حفظی فرد همکار بازنشسته باشگاه »هما« 
در خانواده ای مطبوعاتی متولد و اشلتغال به کار 
ورزش و دغدغه های آن نوشلتن در رسلانه های 
ورزشلی را پیش روی ایشلان نهاد ، با گسترش و  
تغییر ذائقه ورزش به امر اجتماعی نوشلتارهای او 
نیز متوجه جنبه های اجتماعی ورزش شد.ایشان 
در کنار درج مقاالت و تحلیل های ورزشی در رسانه 

های هدف ، ابرار، مردم ساالری و فرهیختگان در 
سلال 91 با همکاری نشر سلرمدی به چاپ کتاب 
فوتبلال در محات قدیم تهران اقدام کرد و رمان 
»ساده بودیم مثل سایه« با همکاری نشرسرمه نیز 

از ایشان در دست چاپ می باشد.
خبرنامه کانون ضمن تبریک به این همکار ساعی 

و کوشا توفیق روزافزون وی را آرزومند است.
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مسئولیت پذیری – انعطاف پذیری و انتقادپذیری از نشانه های خانواده سالم است. حسادت به معنی احساس حقارت است.

لحظات زندگی به سرعت می گذرند حتی لحظه ای ايستايی در 
آن ديده نمی شود. وقتی به گذشته نگاه می كنیم متوجه می شويم 
كه س��الهای متمادی را پشت سر گذاشته ايم ولی آيا توانسته ايم 

از آن بهره مند شويم.
معموال اهدافی كه ما در زندگی دنبال می كنیم بر مبنای شرايط 
مادی استوار است و در راه رسیدن به اين اهداف تالش می كنیم 
ولی آيا واقعا زندگی همین است و ما در مسیر صحیح تعالی گام بر 
میداريم ولی بايد بدانیم كه اين دوران زندگی گذرا است و ضروری 
اس��ت كه بعد معنوی خودرا رش��د دهیم وهر گامی كه در جهت 
رش��د و تعالی روح خود برداريم رس��الت واقعی و رشد و شكوفايی 
واقعی محس��وب می شود و اينكه در تمام دوران زندگی خود و در 
سالمندی اگر فقط تالش در جهت رشد مادی وجود خودمان داشته 
باشیم دلیل برعدم آگاهی و نادانی می باشد،زمانی سالمندی موثر 
خواهیم داش��ت كه رشد روحی داشته باشیم و درجهت مسئولیت 
س��نگین انسان بودن قدم برداريم. س��المندی زمانی موثر خواهد 
بود كه نیازهای خودرا متعالی نمايئم. چگونه رش��د روحی و تعالی 
معنوی خواهیم داش��ت بس��تگی به اين مطلب دارد كه دنیا را از 
چه زاويه ای نگاه كنیم. دوران س��المندی ، دوران خدمت صادقانه 
به همنوعان می باش��د بوسیله تجارت و اطالعات كافی كه از قبل 
اندوخته شده و در حال حاضر میتواند بصورت گنجینه ای موثر در 

خدمت ديگران قرار گیرد. سالمندی موثر يعنی فكر كردن و سپس 
عمل كردن است. دوران كهن سالی میتواند بعنوان حضوری موثر 
در جامعه تلقی شود با كتاب خواندن ، و اطالعات را در اختیار قرار 
دادن ، ارش��اد ، خوب گوش دادن ، خوب صحبت كردن ، و رش��د 
و شكوفايی میتوان مخاطبان خودرا تحت هدايت و راهنمايی قرار 
داد ، البته ناگفته نماند كه سالمندی نبايد سبب احساس ناامیدی 
و پوچی و غیرموثر بودن قلمداد شود و اطرافیان فرد سالمند نیز با 
درايت خودبايد سالمندان را حمايت نموده كه در اينصورت هم از 
تجارب ارزنده آنها در زندگی بهره مند شده و هم احساس رضايت 

از وجود آنان در اطراف خود بنمايند.

قضاوت نكنم، قضاوتم نكنند...
خوب ياد گرفته ايم ورانداز كردن يكديگر را!

يک خط كش اين دستمان!
يک ترازو آن دستمان!

اندازه می گیريم و وزن می كنیم
آدم ها را

رفتارشان را
انتخاب هايشان را
تصمیم هايشان را

و حتی قضا و قدرشان را!! 
به رفیقمان يک كنايه سنگینی می اندازيم، 
بع��د می گويی��م خیر و صالح��ت را می 

خواهم!
غافل از اينكه چه برسر او می آوريم!

در جمع، هركس را يک جور مورد بررسی 
قرار می دهیم:

آن يكی را به ازدواج نكرده اش،
اين يكی را به ازدواجی كه كرده، 

آن ديگری را به ... 
يكی هم نیست گوشمان را بگیرد كه:

آهای!!
چندبار به جای او بوده ای كه حاال اينطور 

راحت نظر می دهی؟
حواسمان نیس��ت كه چه راحت با حرفی 
كه در ه��وا رها میكنیم، يک نفر را به هم 
م��ی ريزي��م، چند نفر را ب��ه جان هم می 
اندازي��م ... چه س��رخوردگی ي��ا دلخوری 
بجای می گذاريم...چقدر زخم میزنیم ...؟! 
حواسمان نیست كه ما می گويیم و رد می 

شويم و ...
اما ....
اما ....
اما ....

يكی ممكن است گیر كند،
بین كلمه های نسنجیده ما،

بین قضاوت های عجوالنه و متعصبانه ما،
بین برداشت های ناقص ما ...

حواسمان باشد، دلی كه می شكنیم ارزان 
نیست ... هر دلی ريسمانی دارد متصل به 

خدا ...

حواس��مان باشه كه دو روز بیشتر به پايان 
عمرم��ان نمانده ... حاال يا ب��ا انتقام خود 
س��اخته و آتش خ��ود افروخته يا به مرگ 

طبیعی ... 
زندگي كوتاه است...

پروردگارم!! قاضی القضاة تويی ..
كم��ک ك��ن« هیچوقت قض��اوت نكنم و 

قضاوتم نكنند«
ارسالی : مریم توسلی

پند ی برای خود م

»دکتر شکوه السادات پوریاوری«سالمند ی موثر
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مسئولیت پذیری – انعطاف پذیری و انتقادپذیری از نشانه های خانواده سالم است.

در س��خن ش��یوا و كالم دلنشین حافظ به 
اين نكته پی میبريم كه انس��ان امروزه درگیر 
ابزاره��ای زندگی تا خود زندگی اس��ت. آنچه 
امروز انسان را از درون رنج میدهد عدم آگاهی 
و بنوع��ی جهل نس��بت به باطن خود اس��ت. 
انس��ان بايد خوددرمانی كند و برای اينكه نور 
هس��تی يعنی باطن خودرا ببیند بايد تهذيب 
شود. حجابهای درون خودرا كنار بزند و حیات 
معن��وی خودرا ببیند . انس��ان بايد به معرفت 
خداوند برس��د و در اين راه از مراحل سخت و 
پر پیچ و خم زندگی گذر نمايد . انسان بايد راز 
آفرينش را درک كند. بايد از خود بپرسد اينجا 
كجاست ؟ به كجا میروم ؟ برای چه آمده ام؟. 
زندگی آگاهانه يعنی اينكه انسان پیوسته برايش 
پرسش مطرح شود و مسئولیت پذيری خودرا 
در راس��تای كشف حقايق قبول نمايد. حضور 
انسان در روی زمین يک محكومیت نیست يک 
موهبت است و انسان بودن فرصتی برای روح 
است كه از وجود خود در روی زمین احساس 
خوشحالی كند و متوجه شود كه مورد عشق 
و محبت واقع شده است. زمین مادرمن است. 
آسمان پدر من اس��ت من ثمره عشق جهان 
هستم. انس��انها هر روز خدا را می بینند ولی 
اورا نمی شناس��ند. انسان مظهر خداوند روی 
زمین اس��ت. انس��ان بايد به اندازه نیاز از دنیا 

اس��تفاده كند ولی وابسته به دنیا نشود. عقل 
امانت گرانبهايی اس��ت كه خداوند به انس��ان 
داده اس��ت و بر اساس عقل انسان در اين دنیا 
مس��وول است كه انتخاب كند و راه سعادت و 

شقاوت برای انسان باز است چون حق انتخاب 
دارد. هنگامیكه عش��ق خداوند در دل انسان 
قرار گیرد عشق های كوچكتر به صورت نردبانی 
برای رسیدن به خداوند خواهند بود. انسان اگر 
با چش��م باطن به دنیا ن��گاه كند دچار غفلت 

نمیشود ولی مشكل اينجاست كه انسان ظاهر 
بین است. معرفت خداوند كار عقل است . عقل 
و عشق در كنار يكديگرند. عشق بدون معرفت 
معنی ندارد. عشق همراه با غم است. فرشتگان 
عش��ق دارند و غم ندارند و انس��ان كه عاشق 
خداوند اس��ت دردمند اس��ت چون درد فراق 
دارد. خداوند نور مطلق اس��ت چون عقل كل 
است. عشق و زيبايی پنهان نمی مانند. ظهور 
تمام اجزای يک شیء در عالم هستی زيبايی 
نام دارد. عشق خالص همراه با معرفت است و 
بدون معرفت نمیتوان اخالق داشت. اخالق هر 
كس به اندازه معرفت اوست. انسان آزاده اهل 
معرفت و آگاهی است. غصه نشانه جهل است. 
در عالم معرفت غصه وجود ندارد. انسان كامل 
میتواند به آب حیات در ظلمت شب كه همان 
معرفت است دست يابد.عالم معرفت عالم پاكی 
و روشنايی است. عالم معرفت ، عالم وحدت و 
يگانگی است. بايد انسان به باطن خود كه رازی 
از رازهای آفرينش است توجه كند و پیوسته 
به ياد خداوند باشد.انسان بايدبرای رسیدن به 
معرفت خداوند هم اهل ذكر باش��د و هم اهل 
فكر. كسانی كه به ياد خداوند هستند اهل تفكر 
نیز هستند ولی هر اهل تفكری لزوما اهل ذكر 
نیست. انسان برای رسیدن به معرفت خداوند 
بايد پیوسته نه تنها از راه عقل بلكه از راه دل به 

ياد خداوند و تجلیات او در اين جهان باشد.

خالقیت به معنی هرچیز نو،جديد ، ساده و قابل تكرار می باشد و يا كلیه 
توانائیهای ذهنی در انسان برای انجام يک كار جديد بكار گرفته شود خالقیت 
نام دارد. خالقیت تا وقتی كه بكار برده شود در اندازه يک فكر است ولی وقتی 
بكار گرفته شود نوآوری و ابتكار نامیده می شود. خالقیت به میزان هوش و 
استعداد ارتباطی ندارد. يک فرد عادی ممكن است كارهای جديد از خود 
بوجود آورد. اما يک فرد كه سطح متعارف هوش هم دارد ممكن است خالق 
نباشد. هر فرد خالقی معموال با هوش است ولی هر فرد باهوشی لزوما خالق 
نیست.در هر سنی انسان میتواند كارهای جديد از خود ارائه دهد. در سالمندی 
يک فرد خالق ممكن است به ديگران آموزش دهد. كارگاهی بوجود آورد كه 
تعداد زيادی بتوانند در آن مشغول بكار شوند. گیاهی را پرورش دهد. تولید 
علم كند افراد خالق معموال اهل يادگیری هستند ، انعطاف پذيرند و برای 
هر مشكلی راه حلی دارندو نیروی ذهنی بااليی دارند. اعتماد بنفس دارند. به 
ظواهر زندگی چندان اهمیت نمی دهند. برای اينكه خالقیت را در خود پرورش 
دهیم، در ابتدا بايد اعتماد به نفس داشته باشیم به اين معنی كه به توانمنديها 
و قابلیتهای خود اعتماد داشته باشیم. ترس از شكست خوردن را از خود دور 
كنیم. اهل مطالعه باشیم. خودرا به آخرين يافته های علمی مجهز كنیم. در 

سنین باال امید به موفقیت را در خود افزايش دهیم. تصوير و برداشت ذهنی 
مثبت از محیط خود و ديگران داشته باشیم. از حمايت اطرافیان خود بهره مند 
باشیم، مطابق با فرهنگ و نیازهای جامعه بدنبال طرح و ارائه خدمات مفید 
باشیم. از افكار دانشمندان و فرهیختگان بهره مند شويم و در نهايت يادگیری 

را يک اصل برای ارائه كارهای جديد بدانیم.

حافظ شناسی

قدرتخالقیتونوآوری

به مناسبت )20 مهر( روز بزرگداشت حافظ

»دکتر شکوه السادات پوریاوری«
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دیگران را باید هدایت كرد ولی در كار آنها دخالت نباید كرد. حساس بودن به معنی آسیب پذیری اجتماعی است.

از فاصله انتشار شماره قبلي خبرنامه کانون تا این شماره تعدادي دیگر از همکاران به افتخار بازنشستگي نائل آمده اند که اسامي 
آن ها به شرح زیر است. ضمن خوشامدگویي و خسته نباشید به این همکاران عزیز که به جمع بازنشستگان پیوسته اند برایشان 

تندرستي، نیک بختي و بهروزي آرزومندیم.

همكاران د يروز ،  همراهان امروز

تجلیل از بازنشستگان  بزرگداشت علم ، تجربه و تعهد است

 �    مهندسي و تعمیرات                                                         
مسعود توكلی ازغندی

كیومرث برهانی
ابوالحسن سجودی

مجتبی نیكبخت
حمیدرضا محمدآقائی

علی حسین زاده
رسول باقرزاده

حمید ربانی سودابی
فريدون آقائی

ابراهیم دماوندی
امیر ديانت شعار

سید طاهر فالحی ماسوله
فرامرز صفائی

حمید غالمحسینی
رضاعلی رضائی

ابوالفضل حسین پور
علی بختیاری

غالمرضا رفعتیان
محسن كربال

مصطفی كاشفی
حمیدرضا قاسمی راوندی

  مسعود برنگی 
فرهاد قراگوزلو

ناهید اسالمی نیكچه 

 �ارومیه
فرهاد عباسی ورزقانی

 �      عملیات پرواز
ناصر شهبازی          

سیده فخری جهان آرا                                                           
حمید دولتشاهی عیدگاهی 

آذر خورسندی
علی بهرام زرين كفش

شراره گورانی 
محمد مهدی كرامتی رستمی

عاطفه فرج زاده
هادی ناصری

فريبا كرمی جورابی
محمد رمضی

محمدرضا عباسی
علیرضا آشوری
عباس فالحتی

رضا خلج
مهدی برزين اصل

احمدرضا محمدعلی نژاد همدانی
سید حمید حسینی روزبهانی 

عباس دبیرچیان
فاطمه مسعودی

توران سید عزيزی يانچشه
نصرت اله خوشنويسان 

شبنم طیبی خاص

 �   خدمات فرودگاهي 
مهدی معینی

محمدتقی حبیبی
منوچهر نصیری 

رضا درويشی 
سعید اردستانی مكپوزيان

 �حراست
امیر سمیعی پنجی

امیر والئیان

 �شیراز
فالمرز حاتم زاده تشتكی

غالمحسین توكلی دولت آبادی 

 �بازرگانی
 حمید عزيزی

مهرداد چراغیان

 �مالی
فرحناز  غفاری

 �منابع انسانی
امیر عسگری

شهرام اورديخانی

 �کیترینگ
امیر مسعود محمدی

جعفر حاجی علی

 �بازرسی وحسابرسی داخلی
حسن ابراهیمی

 �پشتیبانی                                        
سید امیر تاجیک

علی ودود
امراله سامانی پور
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غالمرضا عربگری بازنشسته هما در پنجمین دوره مسابقات گول بال نابینايان تیم اعزامی از تهران 
شركت و موفق به كسب عنوان مقام سومی گرديد. برای ايشان آرزوی موفقیت بیشتر می نمايیم.

صعود به قله کرکس شهرنطنز توسط همکاران 

بازنشسته آقایان علی علی کرمی،  احمد د هلقی 

وقد رت د اد خواه )

دیگران را باید هدایت كرد ولی در كار آنها دخالت نباید كرد.

گردهمایي تعد اد ی از  بازنشستگان قسمت حراست )16 شهریور 97(

»مسعود سهرابی« 
بازنشس��ته  هم��كار 
»هم��ا« در دومی��ن 
مس��ابقات  مرحل��ه 
شنای آبهای آزاد لیگ 
شهدای غواص استان 
مازندران شهرس��تان 
م��اده در   چال��وس 
 1000 متر موفق به 

كسب مقام دومی و حكم قهرمانی گرديده است.

موفقیت های ورزشي همکاران بازنشسته

آدمهايی كه با طبیعت كوهستان پیوند می خورند هیچگاه فراموش نخواهند شد. به مناسبت 
گرامیداشت بیست وپنجمین سال درگذشت كوهیار باوفا مرحوم مرتضی شهدايی كه در اثر 
حادثه در مسیر قله كركس به ابديت پیوست، صعود قله كركس به مناسبت ياد خاطره زنده ياد 

انجام گرديد.
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تقوی یک نوع خود كنترلی است.

 يلدا فرج پور
 پايه اول

 فاطمه جوانمردی
 پايه هفتم

 هلیا قجريه زاده
 پايه پنجم

 يحیی فرج پور
 پايه سوم

خبرنامه کانون موفقیت 
این عزیزان را تبریک گفته 
سالمت و سعادت آنان را 

آرزومند است.

د رخشش فرزند ان همکاران بازنشسته



گردهمايي گروهی از بازنشستگان هما د ر مشهد مقد س)مرد اد ماه 97(

گردهمايي گروهی از بازنشستگان حمل و نقل زمینی) 

گردهمايي گروهی از بازنشستگان خد مات بار )21 تیر 97 (
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انسانهای بی هدف تا ابد ابزار دست انسانهای هدفمند خواهند بود. دیگران را باید نقد و نه نفی كرد.

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی...
اين ضرب المثل بیتی از اشعار سعدی است كه هم چون برخی ديگر از ابیات 
اين شاعر بزرگ ، انديشمند و استاد سخن سرايان فارسی ، به صورت ضرب المثل 
درآمده است.اين ضرب المثل در مورد افرادی به كار می رود كه كوركورانه مسیر 
زندگی را اشتباه طی     می كنند و عاقبت خوشی در انتظار آنها نیست؛ در تركستان 
صحرايی وجود دارد كه به صحرای مرگ معروف است و گرمای سوزان و كشنده 
ای دارد. هر كس كه قدم در اين صحرا بگذارد خطر مرگ در انتظارش خواهد 
 بود و اغلب برگشتی در كار نیست.اما حكايت سعدی در باب دوم گلستان كه اين

 ضرب المثل ريشه در آن دارد، از اين قرار است كه زاهدی مهمان پادشاه شد، 
چون به طعام بنشستند كمتر از آن خورد كه ارادت او بود و چون به نماز برخاستند 

بیشتر از آن كرد كه عادت او بود، تا ظن صالحیت در حق او زيادت كنند.
چون به مقام خويش آمد، سفره خواست تا تناولی كند، پسری صاحب فراست 

داشت گفت: »ای پدر باری به مجلس سلطان در طعام نخوردی؟.«
گفت: در نظرايشان چیزی نخوردم كه به كار آيد، پسر گفت: »نماز را هم قضا 

كن كه چیزی نكردی به كار آيد.«
ترسم نرسی به كعبه ای اعرابی

كاين ره كه تو میروی به تركستان است

»همین آش است و همین کاسه« چیست؟
در زم��ان »نادرش��اه« 
يكی از اس��تانداران او به 
مردم خیلی ظلم میكرد و 
مالیات های فراوان از آنها 

می گرفت.
مردم ب��ه تنگ آمده و 
شكايت او را نزد نادر بردند. 
نادر پیغامی برای استاندار 
فرستاد ولی او همچنان به 

ظلم خود ادامه می داد. وقتی خبر به نادر رسید، چون دوست 
نداشت كسی از فرمانش سرپیچی كند، همه ی استانداران را 
به مركز خواند.دستور داد استاندار ظالم را قطعه قطعه كنند 
و از او آشی تهیه كنند. بعد آش را در كاسه ريختند و به هر 
استاندار يک كاسه دادند و نادر به آنها گفت: »هر كس به مردم 

ظلم و تعدی كند، همین آش است و همین كاسه«!

»ضرب المثل های فارسی و ریشه آن«

نكاتی چند درمورد بيماری های خاص و صعب العالج
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انسانهای بی هدف تا ابد ابزار دست انسانهای هدفمند خواهند بود.

مخترع کمربند ایمنی
60 سال پیش غالمرضا اسكندريان ، جوانی از اهالی انديمشک كمربندی 
برای اتومبیل اختراع كرد و آن را به ريیس وقت كارخانه ايران ناس��یونال ارائه 
داد، اما طرح او مورد قبول قرار نگرفت و اسكندريان به دنبال تحصیل در رشته 
الكترونیک راهی رومانی ش��د و توانست عنوان نخستین مهندس مكانیک و 

الكترونیک ايران را به خود اختصاص دهد.
 سپس به ايتالیا رفت و طرح خودرا به استپان فیات ، ريیس كارخانه فیات ارائه 
داد . و فیات آن طرح را به مبلغ 3000 لیره خريد و برای نخستین بار كمربند 

ايمنی اتومبیل بر روی خوروی فیات نصب شد.
طرحی كه بعدها در تمام كارخانه های اتومبیل سازی جهان مورد استفاده 
قرار گرفت و استفاده از آن الزامی شد و جان میلیون ها انسان را در نقاط مختلف 

جهان نجات داد.

فشار خون پایین ، کلی خاصیت د ارد

تا چندی پیش ، تمام دانشمندان علم طب و همچنین پزشكان ، عقیده داشتند فشار 
خون بايد طبیعی باشد و كم و زياد آن ضرر دارد. ولی اخیرا گروهی از پژوهشگران ادعا 
كرده اند كه فشار خون هر چه كم تر باشد مفیدتر است وموجب طوالنی شدن عمر 
می شود.به گفته اين گروه از محققان ، هنگامی كه فشار خون كم باشد، انرژی بدن 

كم تر مصرف خواهد شد و انرژی انسان برای زندگی بیشتر ،پس انداز می شود.

سیب  بیماری ها را مهار می کند
به تازگی ، يک مجله تغذيه كه در آمريكا منتشر می شود، طی مقاله 
ای عنوان كرده خوردن منظم يک سیب در روز، خطر ابتال به بیماری 
های سرطان ريه ، صدمات مغزی و ديابت نوع دوم را كاهش می دهد.
به نوشته آن مجله ، هر سیب ، در مقايسه با يک نان جو كامل و يا 
نصف فنجان كلم بروكلی ، حاوی مقدار بیشتری فیبر محلول است و 
رژيم غذايی همراه با فیبر نیز به ثابت نگه  داشتن مقدار كلسترول و 
گلوكز خون كمک می كند. سیب حاوی نوعی آنتی اكسیدان قوی با 
عنوان فالونويید است كه باعث كاهش خطر ابتال به بیماری هايی از 

جمله سرطان، ناراحتی های قلبی ، آلزايمر و ... می شود

 ۱۰ کشور برتر
 از نظر مزایای بازنشستگی

طبق نتايج شاخص بازنشستگی 2018، كشورهای غربی 
بهترين سیستم بازنشستگی در جهان را در اختیار دارند.به 
گزارش ايسنا به نقل از فاكس نیوز، يک دهه پس از بحران 
اقتصادی جهان هنوز هم مردم سراسر جهان با مشكالت 
متعددی از نظر تامین مخ��ارج زندگی خود مواجهند و 
هزينه های درمانی سنگین باعث افزايش بدهی افراد سالمند 
و بازنشسته شده است.با اين حال بازنشستگان در برخی از 
كشورها دارای سطح زندگی بهتری هستند. در مطالعات 
موسسه »ناتیكسیس«، از سیستم بازنشستگی 43 كشور 
جهان از نظر مزايای رفاهی و امنیت مالی،  سوئیس در صدر 
رده بندی امسال قرار گرفته است، كشوری كه به خاطر 
سیستم درمانی، كیفیت زندگی و مراقبت های درمانی زبانزد 
است.ايسلند موفق شده است با بهبود سطح درآمد افراد در 
آستانه بازنشستگی به رده دوم صعود كند. نام نروژ و سوئد 
 به عنوان دو كشور ديگر منطقه اسكانديناوی نیز در بین
 4 كش��ور برت��ر دي��ده می ش��ود. آمري��كا در بی��ن 10 
 كش��ور اول جايی ن��دارد و عنوانی بهتر از ش��انزدهمی

 كسب نكرده است. 
بر همین اساس 10 كشور برتر از نظر نظام بازنشستگی 

عبارت اند از:
س��وئد  -4 ن��روژ   -3 2-ايس��لند   1-س��وئیس 

 5- نیوزلند 6- استرالیا 7- ايرلند 8- دانمارک 9- كانادا 
10- هلند
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با نشاط ترین كلمه كار است آن را متوجه شوید. ضروری ترین كلمه تفاهم است آن را ایجاد كنید.

س��المندان به دلیل شرايط جسمی، قادر به انجام ورزش های 
سنگین نیستند اما از آنجايی كه ورزش تاثیر بسزايی در سالمت 
جسمی و روحی افراد سالمند دارد هرگز نبايد نسبت به آن بی توجه 
بود . چراكه سالمندان هم میتوانند با انجام حركات ورزشی مناسب 
از فوائد آن بهره ببرند. در ادامه با فوائد ورزش برای س��المندان و 

ورزش های مناسب سالمندان آشنا می شويد.
 �آیا ورزش برای سالمندان الزم است؟

اهمیت و فوائد ورزش بر كسی پوشیده نیست . شايد اين تصور 
پیش آمده باش��د كه ورزش برای سالمندان به دلیل ضعف قوای 
جس��می ضرورتی ندارد . تحقیقات پزشكی حاكی از آن است كه 
نه تنها ورزش برای س��المندان الزم اس��ت بلكه ورزش صحیح و 
مناس��ب میتواند از بس��یاری امراض پیری جلوگیری كرده يا به 

تاخیر اندازد.
ورزش برای سالمندان

مهمتري��ن فوائد ورزش برای س��المندان را می ت��وان اينگونه 
برشمرد :

1- كنترل قند و چربی خون
2- افزايش انعطاف پذيری عضالت

3- به تعويق انداختن كاهش قدرت عضالت
4- پیشگیری از بیماری های مفاصل و استخوان ها مثل آرتروز 

و خوردگی استخوان ها
5- افزايش استقامت قلبی و تنفسی

نكته مهم : بهتر اس��ت 2 ساعت قبل از خواب از ورزش كردن 
پرهیز شود.

 �کدام ورزش برای سالمندان مناسب است؟
اكنون كه با فوائد ورزش برای سالمندان آشنا شديد الزم است بدانید 
چه ورزش هايی برای سالمندان مناسب است . همانطور كه میدانید 
شرايط جسمی سالمند، اجازه هر تنوع ورزشی را به سالمند نمیدهد.

برای سالمندان این ورزش ها توصیه میشود :
1- راهپیمايی با سرعت مناسب و در سطح افقی و صاف

2- شنا
3- گلف
4- يوگا

5- دوچرخه سواری ) برای افراد مبتال به آرتروز و بیماری زانو 
از دوچرخه ثابت با مشورت پزشک استفاده شود (
6- فعالیت های سبک باغبانی نظیر چمن زنی.

 نوشته دکتر محمد امجد 

کد ام ورزش برای سالمند ان مفید است؟

تعرفه عینک طبی در بیمه درمانی هما )تابستان 97(
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با نشاط ترین كلمه كار است آن را متوجه شوید.

درختان و بخصوص پهن برگها با جذب گرد و غبار و ساير ذرات معلق 
در هوا به كاهش آلودگی هوا كمک می كنند . همچنین در زمان بارش 
اين ذرات معلق از روی برگها شسته می شوند و تاثیرقابل توجهی در بهبود 
كیفیت هوا دارند. گیاهان با انجام فرايند فتوسنتز دی اكسید كربن هوا را 
جذب و آنرا به اكسیژن تبديل می كنند . همچنین به طورطبیعی كربن 
اضافی هوا را جذب وبه پااليش هوا كمک می كنند . برگ درختان در فرايند 
فتوسنتز سايرمواد شیمیايی مانند اكسیدهای نیتروژن و آمونیوم تولید شده 
در هوا و بخشی ازدی اكسید گوگرد و اوزن كه مولد قسمتی ازمشكالت هوا 
واثرات گلخانه ای هستند را ازمحیط خارج می كنند. يک درخت در سال 
به طورمتوسط دو كیلوگرم اكسیژن تولید می كند و میزان اكسیژن آزاد 
شده توسط درختان پهن برگ در يک هكتار بین 2500 تا 3000 كیلوگرم 
می باشد كه می تواند نیاز 10 نفر را تامین نمايد. همینطور يک درخت در 
مدت يكسال با انجام عمل تبخیر و تعريق به طور متوسط به اندازه 250 تا 
400 لیتر آب به صورت بخار از خود متصاعد كرده موجب افزايش رطوبت 
هوا می شود . درختان در كاهش دمای منطقه هم نقش مهمی دارند به 
طوری كه هوای يک منطقه درختكاری شده می تواند تا 11 درجه سانتی 

گراد خنک تر از هوای منطقه عاری از درخت باشد .
حال با اين مقدمه كه به اجمال نقش بسیار مهم درختان و گیاهان را 
در بهبود كیفیت زندگانی ما انسانها تبیین می كند به استقبال پايیز، ماه 

مهرو بوی مدرسه می رويم .
مهرامسال يک تفاوت بارز با سالهای پیشین دارد و آن دغدغه كمبود 
كاغذ و كتاب است و از آنجا كه كاغذ از درخت و كتاب از كاغذ تولید می 
شود پس در نتیجه كاغذ از محصوالتی ست كه مستقیما محیط زيست 
انس��ان را تحت تاثیر قرارمی دهد زيرا برای تولید هر تن كاغذ می بايد 
17 اصله درخت تنومند قطع شود. والدين نیز می بايد با فرزندان صحبت 
نموده ايشان را توجیه نمايند كه كشور ما مانند اغلب كشورهای اروپايی 
دارای منابع طبیعی و جنگلی وسیع نمی باشد بنابراين ظرفیت تولید كاغذ 
داخلی محدود بوده بخش اعظم كاغذ مورد نیاز كشور به واردات وابسته 
است كه آنهم در شرايط فعلی تنگنای اقتصادی كشورو اعمال تحريمهای 
يكطرفه و ناجوانمردانه دول مغرب زمین به سركردگی آمريكا مقدورنیست 
ولی ازخصايص عجیب تحريم و محرومیت، فعالیت بیشتر ذهن و مغزو 
خلق ايده های تازه است. پس به ناچاربايد به روشهای جايگزين بینديشیم 
كه يكی راهكاراستفاده و نگهداری درست ازكتاب واستفاده مجدد ازآن می 
باشد . به عبارت ديگر يكی از راهكارهای چند منظوره مقابله با تحريمها 
و خ��روج ارز و واردات ب��ی رويه و نیز جلوگیری ازقطع درختان ، ترويج 
خريد و فروش و مبادله كتابهای درسی و غیردرسی دست دوم می باشد 
كه درآنصورت ضمن صرفه جويی در هزينه چاپ مجدد كتابها و حفاظت 
از محیط زيست كشورمان ازفروافتادن درختهای بیش ازذخايرطبیعی 
جنگلها يمان ممانعت خواهد شد و بدين ترتیب فرزندان فهیم و هوشمند 
عصر اطالعات ديجیتال ومجهزبه كامپیوتر،اينترنت و ماهواره و... نیزبه 

معجزه گفتمان پی برده  با پذيرش خردمندانه نگهداری بهینه كتابها به 
 )NGO ( منظور استفاده مجدد از آنها خود از طريق نهادهای مردمی
به ترويج وتوسعه فرهنگ كاشت اجباری يک درخت به جای هردرخت 

فروافتاده هم اقدام خواهند نمود. 
و خب��ر خوب اينكه چند سالیس��ت عده ای ازدانش��مندان ومحققان 
دوستدارطبیعت به منظورحفاظت ازجنگلها و منابع طبیعی كره زمین و به 
هدف جلوگیری از تولید كاغذ از چوب تحقیق و آزمايش طرحی را آغازكرده  
به مراحل اولیه تولید رسانده اند كه تولید كاغذ از كربنات كلسیم )ماده ای 
با فرمول شیمیائی Caco3 و نامهای سنگ آهک و سنگ مرمركه بیش از 
4درصد از پوسته زمین را تشكیل می دهد( را ممكن می سازد . در كشور 
ما هم تعدادی از تجار محترم به وارد نمودن اين كاغذ نوين اقدام نموده 
واخیرا نیزاولین كارخانه تولید كاغذ معدنی درشهر تاريخی يزد شروع به 

كارنموده است . 
حال كه به لطف خدای منان كش��ورعزيزما دارای معادن غنی سنگ 
آهک می باشد بر رياست محترم جمهوری و همه دولتمردان، دانشگاهیان، 
مجلسیان قانونگذار، صنعتگران، صندوق توسعه ملی، صندوق كارآفرينی 
امید، صاحبان س��رمايه و... فرض اس��ت تمام همت و كوشش خود را به 
كاربندند تا نام پر افتخاركشورمان به عنوان حافظ محیط زيست و پرچم 
دارخاتمه تولید كاغذ ازجنگل و پیشرو تولید كاغذ از معدن درجهان مطرح 

و ثبت شود . 
 با امید به از دس��ت نرفتن اين فرصت طاليی و تبريک پیش��اپیش به 
مناسبت فرا رسیدن سال نو ی تحصیلی به همه اساتید و معلمان محترم و 
همچنین به تمام نوآموزان، دانش آموزان و دانشجويان عزيزبه ويژه خانواده 
های همائیان محترم اعم از بازنشستگان و شاغلین دارای فرزندان مشغول 

به تحصیل در مقاطع مذكور . 
 پرویز قربانی – سرمهماندار ارشد بازنشسته 
و مهندس محیط زیست

ارتباط مستقیم میان محیط زیست، درخت، کاغذ و کتاب
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انسانها خالی از توانایی نیستند ، خالی از اراده اند. سالم ترین كلمه سالمتی است به آن بپردازید.

ابراز همد رد ي
تعدادي از همکاران بازنشسته در غم از دست دادن عزیزان خود به سوگ نشسته اند. کانون باز نشستگان ضمن عرض تسلیت و 

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

 در پی توافق بعمل آمده با شرکت بیمه 
»ما« جهت استمرار بیمه عمر افراد 70 سال 
به باال ، از تاریخ 97/05/01 قرارداد جدیدی  
منعقد شده است که بازنشستگان مشمول  
با پرداخت حق بیمه تعیین شده به مبلغ 
243593  ریال ازغراملت 000 ،000، 200 
ریالی  بهره مند خواهند شد که در مقایسه 

با قرارداد سال گذشته با بیمه ایران مبلغ 
قابل توجهلی از حق بیمه تقلیل یافته 
است.کانون بازنشستگان  »هما« ضمن 
اظهار تشکر از مسئولین محترم »هما« 
که با بازنگری و تجزیه و تحلیل داده های 
اطاعاتی و ایجاد تعامات منطقی و اصولی  
،موجبات کاهش مبلغ  پرداختی توسط 

بازنشستگان  مشمول را  بدون تغییر در 
مبلغ غرامت پرداختی  فراهم نموده اند، 
امید اسلت با اتخاذ  تدابیر و تمهیدات 
الزم از جمله مکانیزه نمودن کلیه فرایند  
سیستم بیمه درمانی«هما«  و پرداخت 
مطالبات بیمارستانها   یکی از مهمترین 
دغدغه ها و نگرانی های بازنشسلتگان  

گرامی نیز مرتفع گردد.

بیمه عمر بازنشستگان 70سال به باال

وقتی همس��رم فوت كرد، بچ��ه ها به خاطر اين كه 
من تنها نباش��م تصمیم گرفتند هر ماه يكی از آن ها 
در منزلش از من پذيرايی كند. چهار ماه كه گذش��ت 
احساس كردم كه اگر به همین منوال ادامه دهم عزت 

و احترام بین من و بچه ها از بین خواهد رفت، بنابراين تصمیم گرفتم 
به تنهايی زندگی كنم اوايل بچه ها هفته ای يكبار به من سر می زدند 
بعد از مدتی به بهانه مش��غله كاری هرچند ماه يک بار به س��راغم می 

آمدند و بعد هم تلفنی جويای احوالم شدند االن پنج 
ماه اس��ت كه هیچ كدام تلف��ن نزده بودند. به يكی از 
دوس��تانم كه چندين سال قبل همسرش را از دست 
داده ب��ود زنگ زدم و درد دل كردم وقتی حرف های 
من تمام شد او گفت: گور پدر بچه ها برای خودت زندگی كن... تلفن 
را قطع كردم با خودم گفتم: حتما بچه ها هم با خودشان گفته اند گور 

پدر بابا، برای خودمان زندگی كنیم.

) پد ر (

  مجید موسی زاده                                                             فوت پدر 
محمدجواد حق بین قمی                                                       فوت پدر
حسین زمان زاده                                                              فوت مادر
حسن قراخانلو                                                                    فوت مادر
فهیمه قلمی                                                                               فوت مادر
طاهره عاطفه                                                                          فوت مادر
محمود احمدی                                                                         فوت مادر
محمدعلی ابراهیمی                                                                  فوت مادر
بهرام صفا بخش                                                                 فوت مادر
معصومه آفتاب نما                                                             فوت مادر
زهرا باقری سرشكی                                                            فوت مادر
حبیب اله جهان بین اردبیلی                                             فوت مادر
يونس قنادی                                                                        فوت مادر
حسین پشنگ پور                                                                 فوت مادر
علی بانی                                                                              فوت برادر
سید محمد حسینی نسب                                                 فوت برادر
حسین صحرانورد دريانی                                                     فوت برادر

جواد زينتی                                                                        فوت برادر
ماشاءاله ايزدی                                                                        فوت برادر
مجتبی توانگر روستا                                                             فوت خواهر
سید محمد فدكی                                                                  فوت خواهر
محمدعلی ابراهیمی                                                                فوت خواهر
جبار زردوئی                                                                               فوت خواهر
ابراهیم علی احمدخانی                                                         فوت فرزند
جواد عنايتی                                                                         فوت فرزند
عباس تاجیک جمال آباد                                                     فوت برادر
تیمور مردانی                                                                             فوت برادر
عبدالرحیم موجودی                                                       فوت خواهر
محسن خرمی                                                           فوت برادر
شهريار علی عباسپور                                                 فوت مادر
مرتضی ُكرد                                                                فوت همسر
محمدرضا نوروزی                                                        فوت همسر
ولی ا.. پازوكی                                                                     فوت مادر
هادی قنودی                                                                      فوت برادر
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انسانها خالی از توانایی نیستند ، خالی از اراده اند.

تسلیت
دست گلچین اجل بار دیگر به گلستان بازنشستگان »هما« دست یازید وگلهایي از این باغ را پرپر کرد، در فقدان آنان به سوگ 
 نشسته و غم از دست دادنشان را به خانواده هاي داغدارشان تسلیت مي گوییم. اسامي همکاراني که از فاصه انتشار خبرنامه قبلی

 تا کنون نداي حق را لبیک گفته و به ملکوت اعا پیوسته اند به این شرح است:

شادروان مرحوم   
محمد افشار                

    )  عملیات (

شادروان مرحوم   
ناصر  اروغلی               

    )  اصفهان (

شادروان مرحوم   
مسعود عسگریه                

    )  بازرگانی (

شادروان مرحوم   
جهانگیر  بهبودی               

    )  عملیات (

شادروان مرحوم   
عباس فتحی               

    )  کیترینگ (

شادروان مرحوم   
حسین گلستانی               

    )  پشتیبانی (

شادروان مرحوم   
اسداله جعفرپور                 

    )  عملیات (

شادروان مرحوم   
امیر پرتومقدم                

    )  مهندسی و تعمیرات (

شادروان مرحوم   
محمدرضا شاهمردی                

    )   روابط عمومی (

شادروان مرحوم   
غامرضا کثیر لو               

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
حسن جواهریان               

    )  کیترینگ (

شادروان مرحوم   
حسن قاسمی               

    )  حراست (

شادروان مرحوم   
عزت اله ناصری               

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
عبدالحسین نسیمیان                

    )  آبادان (

شادروان مرحوم   
عبداله معروفی نوش آبادی               

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
پرویز میرسیار بارکوسرائی               

    )  عملیات (

شادروان مرحوم   
حسن پوریان                

    )  بازرگانی (

شادروان مرحوم   
آراطون الکسیان               

    )  اصفهان (

شادروان مرحومه   
ناهید اینانلو               

    )  خدمات پرواز (

شادروان مرحوم   
سید هاشم گافان               

    )  بوشهر (

شادروان مرحوم   
بهرام زمانیان               

    )  بازرگانی (

شادروان مرحوم   
علی اکبر تاجی پور               

    )  پشتیبانی (

شادروان مرحوم   
سید محمد پور شهسوار                 

    )  مشهد (

شادروان مرحوم   
سرخوش فتح اله پور                

    )  خدمات فرودگاهی (

شادروان مرحوم   
حسین صفریان عربی               

    )  پشتیبانی (

 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. 
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اعتماد بنفس ، اعتماد به باورها و توانمندیهای خود است. چیزی جای خانواده را پر نمی كند، نه پول ، نه شهرت و نه هر چیز دیگر.

استان ماَزندَ ران  د ر یک نگاه 

)به مازندرانی: ماِزرون یا ماِزنِدرون(   به مرکزیت شلهر 
ساری در شمال ایران و در کرانه های جنوبی دریای مازندران 
می باشلد. این اسلتان از پرجمعیت ترین استان های ایران 
اسلت؛ و هم مرز با اسلتان های گلستان،سلمنان، تهران، 
البرز، قزوین و گیان اسلت.  مازندران اسلتان دارای 22 

شهرستان است.
مازندران از وس��عتی معادل 1/46 درصد ايران برخوردار است؛ 
اما قرار گرفتن آن در س��احل جنوب��ی بزرگترين درياچه جهان 
به نام دريای مازندران و همجواری با چهار كش��ور س��احلی اين 
 دريا يعنی تركمنستان، قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربايجان 

از يک سو و واقع شدن در شمال كالن شهر تهران )پايتخت ايران( 
از سوی ديگر، باعث گرديده تا از موقعیت جغرافیايی استراتژيكی 
برخوردار ش��ود. امتیاز حمل و نقل دريايی با كشورهای همسايه 
از طريق منطقه ويژه اقتصادی و بندر قديمی نوش��هر، و منطقه 
ويژه اقتصادی و جديد امیرآباد بهش��هر و اس��كله و سكوی نفتی 
نكا در شرق مازندران، اتصال آن به راه آهن سراسری ايران، وجود 
فرودگاه های بین المللی فرودگاه دشت ناز )ساری(، نوشهر و رامسر، 
برخورداری از سه جاده شوسه ارتباطی با استان تهران، و اقدام به 
س��رمايه گذاری در طرح در دست ساخت بزرگراه تهران � شمال 
)نوش��هر( با امكان دسترسی سريع با فاصله كوتاه 120 كیلومتر 
ارتباط تهران � مازندران، عبور خطوط بین المللی فیبر نوری، شبكه 
ارتباطی بس��یار قوی و گسترده ای را در مسیر كريدور بین المللی 
ش��مال � جنوب از هلسینكی )فنالند(، به بندر الوان )روسیه( تا 
ساحل دريای خزر فراهم آورده است و همچنین دو جاده بین المللی 
هراز و س��وادكوه در اين استان باعث ترددهای بااليی شده است. 
مطالعات باستان شناسی در غارهای كمربند و هوتو دزيست انسانی 
در مازندران را به حدود 9500 پیش از میالد می رساند. مازندران 
كنونی بخشی از سرزمین گسترده تری است كه در متون تاريخ از 
آن با نام فراشوراگر و پتیسخوارگر ياد كرده اند. استان مازندران يكی 
از قطبهای مهم كشاورزی بوده كه سهم قابل توجهی از تولیداتی 
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اعتماد بنفس ، اعتماد به باورها و توانمندیهای خود است.

چ��ون برنج،مركبات ،كیوی،دانه های روغنی و …….. را به خود اختصاص 
داده است.همچنین اين استان دارای شرايط مناسبی جهت تولید،شیر،گوشت 
قرمز،گوشت سفید،تخم مرغ و ماهی می باشد.   مردم مازندران به زبان تبری 

)مازندرانی( و فارسی سخن می گويند. 
مازندران با جمعیتی بیش از 3 میلیون نفر و حدود 4/09 درصد جمعیت 

كشور از وسعتی معادل 1/46درصد ايران برخوردار است. 
 اخیرا نخستین شركت هواپیمايی بومی استان مازندران به نام وارش در 

اين استان افتتاح گرديد.
 �جاذبه های گردشگری  

درياچه چورت )درياچه میانش��ه(، روس��تای فیلبند )دهكده فیلبند(، 
آبشار و جنگل پلنگ دره، كلبه های جنگلی هتل بام سبز رامسر )هتل بام 
رامسر(، درياچه و سد خاكی آويدر، درياچه قو جواهرده، مازندران - رامسر 
پايین دس��ت روستای جواهرده، پارک جنگلی سی سنگان، درياچه شور 
مست، آبشارهای جواهرده، روستای جواهرده )جواهر ده( ، تاالب فراخین، 

آبشار گزو، آبشار آب پری، درياچه سد الر )سد الر (، آبشار تیركن )هفت 
آبشار(، پارک جنگلی جوارم، پارک جنگلی چالوس )پارک فین( ، شیرين 
رود، پارک جنگلی نور، درياچه س��د البرز ، آبشار هريجان، آبشار ونوش، 
روستای ونوش، علم كوه )آلپ ايران(، كالردشت ، تاالب كرچنگ، پارک 
جنگلی چالدره، پناهگاه حیات وحش سمس��كنده، مرداب هسل، آبگرم 

الويج،آبشار كیمون
 �رجال و مشاهیر مازندران

علي اسفندياري متخلص به نیما يوشیج، دكتر پرويز ناتل خانلری )شاعر، 
اديب و مترجم(، استاد حبیب اهلل بديعی، امامعلی حبیبی، دكتر ذبیح ا...صفا 
) نويسنده( ،ابوجعفر محمدجرير طبری، سلمان هراتی،آيت اهلل جوادی آملی، 
فقیه وارس��ته آيت اهلل العظم�ی ح�اج می�رزا ه�اش���م آملی، سلمان هراتی 

)شاعر (، استاد اسماعیل بن میرزا شريف
 گرد آوری و ویرایش
محمد حسین مبرهن

آدرس: تهران، شهرک دانشگاه، پاساژ مهرشاد، پاک 15
تلفن: 09120562822  -  091950882948  -  44908713  -  44907740
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سکوت سبب وقار است ، اهل فکر سکوت می كنند. احساس مسئولیت كردن بدون دلیل نسبت به دیگران یک نوع احساس بی مسئولیتی نسبت به خود است.

قابل توجه اعضای محترم کانون بازنشستگان »هما«
   واحد امور مالی کانون بازنشستگان در ارتباط با عملکرد صورتهای مالی سال جاری و گذشته خود آماده پاسخگویی 

به سواالت و انتقادات شما عزیزان به صورت حضوری در دفتر کانون می باشد.
با تشکر - خزانه دار

اطالعیه
جهت برقراری و يا استمرار حق اوالد 
و بیمه درمانی، ارائه گواهی اش��تغال 
ب��ه تحصیل هر ت��رم فرزندان پس��ر 
دانشجو دارای س��ن 20 الی 25 سال 
 به دفتر امور اجرايی واحد بازنشستگی

  الزامی است.

تعویض کارت شناسایی
به اطالع همكاران محترم بازنشسته 
مي رس��اند ، به منظور تعويض كارت 
شناسائي »هما« الزم است همكاران با 
 پوشش پیراهن سفید در ساعات اداري
 ) 9 ال��ي 14( به واح��د صدور كارت 

شناس��ائي واقع در ساختمان شماره 
2 حراس��ت ) ادارات مركزي »هما«( 

مراجعه نمايند.

اخبار ضروري
هم��كاران  محت��رم  ازخانواده ه��اي 
بازنشسته درخواست مي شود كانون را 
درجريان اخبار ضروري خانواده ازجمله 
 ف��وت همكار و اقوام درجه 1 ايش��ان، 
قرار دهند تا اقدامات الزم از طرف كانون 
بازنشس��تگي بعمل آيد. ضمنا تقاضا 
مي شود عكس متوفي )بازنشسته( را 
 جهت چاپ در خبرنامه به دفتر كانون

 ارسال نمايند.

تشکر و  قد رد انی
هم�کاران از وس�یله بدی�ن  
بازنشس�تهایکهباارسالمقاالت،
پیش�نهادها،آثاروخاطراتخود
مارادرپربارنمودنخبرنامهیاری
وهم�کاریم�ینمایند،تش�کرو

قدردانیمیگردد.

اطالعیه

معرف�ي آم�اده کان�ون خبرنام�ه
خدم�اتوکااله�ايقاب�لعرض�ه
بازنشس�ته  هم�کاران ب�ه ش�ما
ميباش�د.لطفاجه�تهماهنگ�يبا
44641606 - 44641506 تلف�ن

)خانماحمدی(تماسبگیرید.

تغییر نشانی
ازكلیه اعضاء محترم كانون بازنشس��تگان درخواست مي شود 
تغییرات مربوط به نشاني محل سكونت و كد پستی و شماره تلفن 
 ثابت و همراه خود را جهت ارسال نشريه وپیام كوتاه به دفتر كانون

 اعالم نمايند.

عکس پرسنلی
همكاران بازنشس��ته می توانند جهت تهیه عكس پرسنلی، با 
قیم��ت 6000 تومان برای 8 قطعه عكس4×3  به دفتر كانون 

مراجعه نمايند.

کارت منزلت
از آن دسته از همكاران بازنشسته باالی 65 سال سن )ساكن 
تهران( كه تاكنون كارت منزلت دريافت ننموده اند تقاضامی شود 

جهت دريافت آن به سايتwww.ezpay.ir  مراجعه نمايند.

اطالعیه
همكاران بازنشسته كه بدلیل مفقود شدن و يا مخدوش بودن 
كارت شناسايی »هما« درخواست صدور مجدد كارت شناسايی 
خود را دارند ، بعد از اخذ معرفی نامه از واحد امور بازنشستگی به 

ساختمان شماره 2 حراست   »هما« مراجعه نمايند.

قابل توجه خانواد ه محترم  بازنشسته متوفی:
بموجب نظريه مدير كل حقوقی داخلی در مورد بازنشستگان متوفی هما : ارائه گواهی انحصار وراثت جهت برقراری حقوق بازماندگان الزامی 

می باشد و تا مادامی كه گواهی انحصار وراثت به امور اجرايی بازنشستگان هما ارائه نگردد برقراری حقوق افراد واجد شرايط میسر نمی گردد.
امور اجرايی بازنشستگان و وظیفه بگیران »هما«

تسهیالت رفاهی )مشهد مقد س(
بازنشس��تگان محترم جهت اس��تفاده از  � 
تس��هیالت و امكانات اقامت��ی »هتل میثاق« 
در مش��هد مق��دس ، واق��ع در وكی��ل آباد ، 
جه��ت ثبت ن��ام و رزرو اتاق ب��ه واحد رفاهی 
 امور بازنشس��تگان)خانم صفری( مراجعه و يا 

تماس بگیريد.
 � رزرو اتاق يكماه قبل و از اول هر ماه شروع 

می شود.
اقام��ت ب��رای روزه��ای   � محدوديت��ی 

 وجود ندارد.

 � ترانس��فر فرودگاهی فقط در روزهای زوج 
)شنبه ، دوشنبه، چهارشنبه( انجام می شود.

صبحان��ه  ش��امل  هت��ل  در  اقام��ت  � 
اس��تخر  امكان��ات رفاه��ی  از  و اس��تفاده 
 و ترانس��فر هتل ب��ه حرم مطه��ر و بالعكس

)2 بار در روز ( می باشد.
بابت هر نفر اضافی مبلغ 420/000 � ريال به 

اضافه ارزش افزوده دريافت می شود.
جهت استفاده از اتاق دوم جهت میهمانان  � 
بازنشسته مبلغ 500/000 ريال به اضافه ارزش 

افزوده اضافه می گردد.

تهران، اکباتان، فاز 2، بلوک 7، ورودی 3
 تلفن: 44669077-9

هزینه پرداختینوع اتاق
900/000  ريالمعمولی 3 نفره
1/320/000ريالمعمولی  4 نفره
1/100/000رياللوكس 3 نفره
1/720/000ريالسوئیت 4 نفره

هزینه های مربوط به هتل میثاق مشهد برای هر شب اقامت با احتساب ارزش افزوده 
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سکوت سبب وقار است ، اهل فکر سکوت می كنند.

تلفن گویاي هواپیمایي  جمهوري اسالمي ایران »هما«  466222

قابل توجه همکاران بازنشسته 

به منظور  اطاع از اقدامات انجام 
شده،  به کانال ارتباطی کانون 

بازنشستگان هما  به نشانی زیر 
ملحق شوید:

https://telegram.me/ 

canoonbazneshasteganehoma.می باشد WWW.HOMAFOUND.IR  ضمناً سایت مؤسسه صندوق بازنشستگی

شماره تلفن های امور بازنشستگی

دفتر معاونت )فكس:  44633949(
امور اجرائی

امور رفاهی )فكس:  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 كپی از تمام صفحات شناسنامه هر 3 نفر

2-اصل عقدنامه ) بانضمام يكسری كپی از صفحات 
1 تا 5(.

3-اصل و تصوير دفترچه بیمه درمانی و ابطال آن 
توسط واحد بیمه درمانی.

4-فیش حقوقی و يا شماره حساب بانک تجارت
» لطفا از مدارک كپی تهیه فرمايید«

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

کارت شناسایی
برابر اعالم دايره صدور كارت شناسايی)قس��مت 
حراست ( همكاران بازنشسته كه كارت شناسايی 
»هما« خود را كه از س��ال 1390 به بعد دريافت 
كرده اند كماكان معتبر بوده و نیاز به مراجعه جهت 

تعويض كارت ندارند.

  قابل توجه بازنشستگان محترم
ف��روش اقس��اطی ل��وازم س��وپری ) برن��ج، 
روغن،چای، حبوبات، مواد شوينده،پروتئینی 
و غی��ره( تا مبلغ 600 هزار تومان بدون بهره، 
بدون پیش پرداخت در 3 قسط يک ماهه و با 

تخفیف منظور شده.
مدارک : چک، كارت ملی و شناس��ايی و فرم 

تعهدنامه
تعاونی مصرف کارکنان »هما«

پذیرش بیمه د رمانی

همكاران بازنشسته كه محل سكونتشان شهرستان 
كرج می باش��د می توانن��د روزهای دوش��نبه هر 
هفت��ه مدارک بیمه درمانی خودرا به آقای محمد 
 سلطانی فر كه دردفتر فروش كرج مستقر می باشد

  تحويل نمايند.
 امور بازنشستگی »هما«

د ند ان پزشکی
نسخ دندانپزشكی هر سال صرفا تا پايان ارديبهشت 

سال بعد قابل پرداخت می باشد.
 بیمه درمانی کارکنان »هما«

بیمه تکمیلی
ب��ا توجه به اختیاری ب��ودن عضويت در بیمه تكمیلی، 
همكاران بازنشسته كه قصد عدم استفاده از بیمه تكمیلی 
را داشته باشند می توانند درخواست كتبی خودرا در اسفند 

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

اطالعیه
به اطالع می رساند ، آن دسته از همكاران بازنشسته كه 
تاكنون برای تعويض دفترچه تعاونی مصرف خود مراجعه 
نكرده اند، با در دست داشتن يک قطعه عكس، تصوير 
 كارت ملی و دفترچه قديم و برگه های سهام به تعاونی

 مراجعه نمايند.
تعاونی مصرف کارکنان »هما«

در صورت عدم موفقیت با شماره تلفن: 46625391 تماس بگیرید.
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ترس واكنشی طبیعی در حركت به سمت حقیقت است. اگر از آچه دارید می بخشید ، آنچه را نیاز دارید بدست خواهید آورد.

همكاران 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: 
 4464۱42۱
4464۱5۰6

و کانون
ال

  از هیات مديره 
جديد كانون انتظار 

پیگیری حقوق از دست رفته 
بازنشستگان در خصوص بیمه درمانی ، 
پرداخت مطالبات ، استفاده از تیدی و 

ديگر امكانات رفاهی را داريم.

  پیشنهاد می كنم كه
 دفتر كانون به محیطی بزرگتر 
 انتقال پیدا كند تا بازنشستگان 

در صورت مراجعه بتوانند لحظاتی را با آرامش 
برای بیرون كردن خستگی راه از تن استراحت نموده 

 و چه بهتر كه بتوانند با يک چای گرم
 زمان حضور در كانون را به لحظات خوشی 

تبديل نمايند.

  چرا با توجه به 
هزينه های بسیار باالی 

بیمارستانها در مراكز درمانی 
 غیر طرف قرارداد مشابه قبل

  علی الحساب پرداخت
 نمی شود؟

   چرا 
جهت  برگزاری  

مراسم و میهمانی های 
بازنشستگان در سالنهای پذيرائی 

باشگاه وروديه دويست هزار 
تومانی دريافت می شود.

  از هیئت مديره 
كانون انتظار داريم 

نظارت بیشتری را بر ارسال 
 خبرنامه برای افرادی كه 
 آن را دريافت نمی كنند، 

مبذول دارند.

   چرا علیرغم 
گذشت بیش از 6 

ماه از ابطال انتخابات هیئت 
مديره تعاونی مصرف هنوز اقدامی 

در خصوص برگزاری انتخابات 
صورت نگرفته است؟
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ترس واكنشی طبیعی در حركت به سمت حقیقت است.
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د و
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جد ول 56 ی
ود

عم

1- سیروس بیرامی 
2- غالمرضا اسكندری
3- مرتضی سنقرابادی

اسامی برندگان جدول شماره  55

    ب��ه س��ه نفر از كس��انی كه ج��دول را به طور صحیح
        ح��ل كنن��د ب��ه قی��د قرعه جای��زه داده می ش��ود.

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

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

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

1- اسكی سرعت در 
مسیر پر پیچ و خم

8- بیماری ناشی از افزايش ترشح 
هورمون رشد كه مهم ترين ويژگی 

اش قد بسیار بلند است
10- موزيس��ین معروف يونانی 

ساكن اياالت متحده آمريكا
11-شیوا و فصیح
13-بیماری جزام

14-نويسنده كتاب
16-كنجد آسیاشده

17-ريشه اصلی گیاه
19-ساز چنگ

21- نام موزه تگزاس در آمريكا
22- چیزی بروز نمی دهد

24- زادگاه
26-دانه خوراكی

27-از زانو تا قوزک
28-ش��كاف گ��ور 

طرف سرمرده
30-بانگ وندا

31-قصد انجام كاری

32-شهر خروس جنگی
33-همنشین حاشا

35-برگه چاپی
36-بسیار كوتاه قد

37-ص��دای زدن كف 
دست به متكا

38- اسم هندی 
انگور است

كش��تی   -3 9
جنگی

دارای  41-جس��می 

خاصیت ارتجاعی
42- مضطرب شدن

43-داروی بیهوشی در قديم
44طالی سیاه
46-ورق سبز

47-بشقاب ماهواره ای
48-ساكن نیست
50-بزک دوزک

52-زائده كوچكی در نوک لوله 
اسلحه برای هدف گیری

53- قانونی و مطابق مقررات

55- داستان گوگول
56- شاعر نیشابوری

57-زين و برگ اسب
59- اولین وسیله پرواز بشر

60- نام ادريس نبی
62- باد موافق

63- فروش به بهای كمتر برای 
ورشكست كردن رقبا و شكستن 

نرخ بازار
66- شهری در استان خوزستان

1- وسیله خودبینی
2-اخالق ناپسند 

3- میان چیزی
4- فرشته موكل بر آبها

5-ورقه كاغذ
6- يار رامین

7-كسی كه متدين به دين 
اسالم باشد

8- سرشكی بر گونه گل
9- باروثمر

10- ظاهر و باطنش يكی  
است

12- گوينده سالمتی آورد
13- نظ��ام حكومتی كه 
اش��راف در راس آن ق��رار 

دارند
15- نام اثری از ماكس��یم 
گوركی نوس��نده معروف 

روس
16- دفت��ر ثبت نامه های 

اداری
17- بانگ خودرو

18- نقطه رنگی پوست
20- كثرت گرايی
21- دارای مفهوم

22- س��از روح دهنده به 
موسیقی ايرانی

23- میزقرآن خوانی 
25-جانوران را درمان 

می كند
27- كوه مابین روس��یه و 

مغولستان
29-اندوهگین و غمناک

32- شیر انسان يا حیوان
34-سگ بیمار

40-كیمیايی در زمانه
41- از گس��تردنی ه��ای 

گران قیمت
45- مزه روی اخموها

56- همكار كلنگ
49- از امتحان می گیرند

51- خازن برق
52- ستون پرچم

54- پروردگارا
56- خطاكار

و  ح��رام  ب��ازی   -58
دردسرساز

59- مدال سوم
61- پاداش نیكی يا بدی

62- اي��ن بی هنر پیچ در 
پیچ

64- میم التین
65- نقیض خیر

افقی

ماجسناشاداپهناخدرس
انروسنیمارارادایر

نایزنالادسرامدمش
رپمقارعماسطبتک
تکریرتشرامیوارم
وتناماهتشکنامیپا
گنسنیولاهنکاکزن

ویسهریابنوکرزک
مارنیالهیارکوراد
درتلایراوادممادنا

دوردیفسنایمههچمیتی

رمز جدول عبارتی درباره ُهما است. 

ارسالی: علینقی شقاقی
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