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عید سعید فطر مبارک باد
عید سعید فطر روزی است بزرگ و پر فصیلت و بنا به فرموده 

اهل بیت )ع( روزی است که پس از یک ماه بندگی و عبادت 
)خالصانه( برای مومنان سرور و شادی به ارمغان می آورد.

عید فطر از مهمترین اعیاد مسلمانان است، در کشورهای اسالمی 
 عید فطر از جمله اعیاد بسیار مهم محسوب

  می شود، در این روز روزه حرام است و مسلمانان
 نماز عید  برگزار می کنند ، زکات فطره در این روز بر 

مسلمانان واجب است، عید فطر یکی از دو عید بزرگ اسالمی 
است که درباره آن احادیث و روایات بیشماری وارد شده 

 است،مسلمانان روزه داری  که ماه رمضان 
 به روزه داری  گذرانده اند اکنون در نخستین روز

 ماه شوال اجر و پاداش خودرا از خداوند میطلبند ، پاداشی که 
خداوند به آنان وعده داده است، به این سبب روز اول شوال را عید 

 فطر خوانده اند که امر امساک و صوم
  از خوردن و آشامیدن برداشته شده و اجازه افطار

 در آن داده شده است.
فطر به معنای ابتدای خوردن و آشامیدن است.

مطهره مومنی
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كانون بازنشستگان »هما«

www.homa-canoon.ir      :وب سايت
canoonhoma@yahoo.com    :پست الکترونيک

    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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دعوتنامه
بدينوس�يله از اعض�ای محت�رم كان�ون 
بازنشس�تگان »هما« دعوت می ش�ود تا 
در مجمع عمومی ف�وق العاده كه در تاريخ 
95/5/7 راس س�اعت 9/30 صبح در محل 
س�الن اجتماعات مركز فرهنگی، ورزشی 
»هما« برگزار خواهد شد، با در دست داشتن 

كارت عضويت حضور بهم رسانند.
كانون بازنشستگان »هما«



47
ه 

ام
برن

- خ
ما 

 ه
ان

تگ
س

ش
ازن

ن ب
نو

كا

8

ایستادگان سرافراز هماایستادگان سرافراز هما

ت.
اس

ل 
جه

ل 
قاب

 م
 در

لم
و ع

ار 
نک

ل ا
قاب

 م
 در

ت
رف

مع

ب�اد مب�ارک  غدیرخ�م  و  قرب�ان  د  عی�ا ا رس�یدن  ا فر پیش  پیش�ا

بازنشستگان نيروی فعال كشور اندكی پيش هستند كه تالش كرده اند ، زحمت كشيده 
اند و بسياری از آنان شب و روز و عمر و جوانی خود را صرف كار كرده اند و بايد كشور به 
اين تالش و به اين زحمت كشی مستمر دوران عمر پاسخ گويد . اين را هم بدانيم كه وضع 
 فعلی بازنشستگان در واقع هميشه به صورت يک الگو در مقابل چشم كاركنان فعلی دولت
 ، بازنشس�تگان كش�ور بهت�ر باش�د  . ه�ر چ�ه وض�ع   ق�رار خواه�د گرف�ت 
چ�ون   ، ك�رد  خواهن�د  كار  بيش�تری  دلگرم�ی  ب�ا   ، دول�ت  فعل�ی  كاركن�ان 

 ف�ردا ك�ه ب�ه آن وض�ع رس�يدند ، اوضاعش�ان خ�وب خواه�د گذش�ت . اگ�ر خ�دای ناك�رده نس�بت ب�ه بازنشس�تگان
 بی اعتنايی ، بی احترامی و بی توجهی شود و آنها دچار مشکل شوند ، اين آينه فردای كاركنان امروز خواهد بود

اختیارات و مسئولیت ها
مسئول در لغت به معنای ، »کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که 

اگر برآن عمل نکند ، از او بازخواست شود.«
در عرف و قانون ، مسئول کسی است که به اندازه اختیاراتی که 
در عمل دارد، پاسخگو باشد. در تمام سطوح اداری مسئولیت ها به 

افرادی سپرده می شود که در برابر اعمالشان پاسخگو باشند.
به موجب نظامنامه صندوق پس انداز کارکنان »هما« یک سوم 
سود حساب » ب« اعضاء در طول سی) وگاه بیشتر از سی( سال 
خدمت ، به حس��اب »ج« برای مصرف مشارکت در امور رفاهی 

صاحبان این اندوخته واریز شده است.
به منظور پیگیری موضوع مندرج در صفحه 6 خبرنامه شماره 46 
کانون ، تحت عنوان » حقوق بازنشسته ها از حساب )ج( صندوق 
پس انداز« کانون بازنشس��تگان هما که منتخب جامعه بیش از 
10000 نفری بازنشسته های هما است ، طی نامه شماره 134/ک 
ب ه مورخ 95/2/21 از مس��ئولین محترم درخواس��ت رسیدگی 
کرده است. مسئولین صاحب اختیار محترم تا کنون با بی تفاوتی از 

پاسخگویی اجتناب نموده اند.
یادآوری می شود که سئوال این بود:

1- پرداخ��ت وام از محل حس��اب )ج( که برای مصارف دیگری 
تعریف شده ، با اهداف صندوق مطابقت ندارد.

2- پرداخت وام به ش��اغلین تا سقف 150/000/000 ریال عالوه 
بر تسهیالتی که نس��بت به موجودی اعضاء پرداخت می گردد 
و20/000/000 ریال به بازنشستگان در حالی که سهم بازنشستگان 
در ایجاد این اندوخته بیشتر از 82% و سهم شاغلین فعلی کمتر از 

18% کل موجودی ارزیابی می شود چه توجیهی دارد؟
شاید مسئولین محترم که پاسخگویی به صاحبان حق را در شان 
خود نمی دانند و بی تفاوت به کسوت این جامعه هستند، در مقابل 

مقامات دیگری پاسخگو باشند.
حسين احمدی- بازرس كانون 

ياد ايّام
اول تیرماه )15رمضان( - والدت حضرت امام حسن مجتبی)ع( 

و روز اکرام )3 ه ق(
5 تیرماه )19 رمضان(- ضربت خوردن حضرت امام علی)ع( 

) 40 ه ق(
7 تیر) 21 رمضان(- شهادت حضرت امام علی )ع( ) 40 ه ق( 
وشهادت مظلومانه دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی )ره( 

و روز قوه قضائیه- )تعطیل(
 11تی��ر) 25رمضان(- روز جهان��ی قدس آخرین جمعه 

ماه رمضان
12 تیر- حمله ن��اوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای 

مسافری ایرباس »هما«
16 تیر )اول شوال(- عید سعید فطر – )تعطیل(

9 مرداد )25 شوال(- شهادت حضرت امام جعفر صادق )ع( 
) 148 ه ق( – تعطیل

 14 م��رداد )29 ش��وال( – والدت حض��رت معصوم��ه )س( 
) 173 ه ق( و روز دختران

 24 م��رداد )11 ذی القع��ده(- والدت حضرت ام��ام رضا )ع(
 ) 148 ه ق(

 26 مرداد- س��الروز بازگش��ت آزادگان به میهن اسالمی 
) 1369ه ش(

2 شهریور- آغاز هفته دولت
4 شهریور- روز کارمند

12 شهریور )30 ذیقعهده(- شهادت حضرت امام محمد تقی)ع( 
»جواداالئمه«

19 شهریور )7 ذیحجه(- شهادت حضرت امام محمد باقر)ع( 
) 114 ه ق(                            

21 شهریور 9 ذیحجه- روز عرفه )روز نیایش(
22شهریور 10 ذیحجه- عید سعید قربان تعطیل

30 شهریور 18 ذیحجه- عید سعید خم ) 10 ه ق( تعطیل
31 شهریور- آغاز هفته دفاع مقدس
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پرسش و پاسخ

همانطورك�ه قبال در برخ�ی مقاالت 
هيئ�ت مدي�ره كانون ذك�ر گرديده 
متاسفانه بازنشستگان همائی كه 30 
سال سنوات خدمت صادقانه خودرا با 
سربلندی طی نموده و باعث اعتالی 
نام »هما« گرديده وكسورات قانونی 
از حقوق آنان كس�ر ش�ده اينک در 
زمان بازنشستگی بجای يک زندگی 
نسبتا آرام همواره دارای دغدغه های 
مختلف از جمله برخورداری از حقوق 
قانونی و بيمه درمانی و حداقل مزايای 
رفاهی ب�وده و مرتبا با عنوان نمودن 
سئواالت مختلف نگرانی های خودرا 

از آينده ابراز می نمايند.
شک نيست بخشی از مشکالت ، ناشی 
از تحريم ها بوده ليکن عمده مشکالت 
بخصوص در ده ساله اخير ناشی از سوء 
مديريت ) داخل و خارج از ش�ركت( ، 
از دست دادن دارائی ها ، انتصاب های 
اشتباه ) غير واجد شرايط تحصيلی و  
تجربی و سوابق مديريتی ( ، بی مهری 
و بی توجهی و مصلحت گرائی مديران 
بوده و می باشد. اميدواريم با سياست و 
برنامه ريزی های دولت فعلی و با توجه 
به اظهارات رياست محترم جمهوری 
و وزير محت�رم راه و شهرس�ازی در 
سالروز پنجم اس�فند 94 در رابطه با 
تجهيز ناوگان و بازگش�ت به سالهای 
پر رونق گذش�ته مشکالت و نگرانی 
 های شاغلين و بازنشستگان همائی

 كاهش يابد.
 توضيح�ات به ش�رح ذي�ل بآگاهی 

بازنشستگان ميرسد:
   صندوق بازنشستگی هما در چهارچوب 
آئین نامه استخدامی و بازنشستگی هما که 
قانون میباش��د تشکیل گردیده و ادغام و 

یا انتقال آن به صندوق بازنشستگی دیگر 
با توجه به س��ئوال از حض��رت امام )ره( 
در س��ال 64 می بایست با رضایت کلیه 
کارکنان رسمی و بازنشسته صورت پذیرد 

)تصویر پیوست( . 
   بموج��ب مصوبه هیئت محت��رم وزرا 
بتاریخ 93/12/27 )تصویر پیوست(جهت 
ایجاد شرایط مناسب واگذاری سهام، هما 
از فهرست واگذاری ها خارج و مقرر گردید 
ضمن اصالح اساسنامه و بازسازی ساختاری 
و تبدیل شخصیت حقوقی به شرکت سهامی 
عام، تکلیف موسسه صندوق بازنشستگی 
هما نیز مشخص و س��ازماندهی گردد در 
این رابطه وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
خصوصی سازی تکلیف دارند گزارش نحوه 
بازسازی ساختاری را ظرف مدت یکسال به 
هیئت واگذاری ارائه نمایند که تا این تاریخ 
محقق نگردیده اس��ت. بنابراین برخالف 
نظرات مدیر عامل محترم هما تعیین تکلیف 
و ساماندهی موسسه صندوق بازنشستگی به 
معنای انتقال و یا ادغام صندوق بازنشستگی 
هما در صندوق دیگ��ر نبوده و با توجه به 
برآورد هزینه آن که قریب 5000 میلیارد 
تومان می باشد  میتوان با تصویب مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر تشکیل صندوق 
بازنشستگی مس��تقل و با در اختیار قرار 
دادن بودج��ه ای بمراتب کمت��ر از میزان 
مذکور و انجام س��رمایه گ��ذاری پرداخت 
حقوق بازنشستگی بر عهده موسسه قرار 
گرفته و دغدغه ها از بابت پرداخت حقوق 
بازنشستگی برطرف گردد. تا حصول به این 
نتایج، هما مکلف است با توجه به تبصره 2 
ماده 34 آئین نامه استخدامی میزان حقوق 
بازنشستگان را بقدر کفایت در بودجه خود 
پیش بینی و پرداخت نماید. بدیهی است 
این پرداخت ها بموجب قانون بوده و ضرر 

صندوق بازنشستگی تلقی نمیگردد. الزم 
به ذکر است که تعامل هرچه بیشتر هما 
با موسسه صندوق بازنشستگی به معنای 
پرداخت بیش��تر حقوق توس��ط موسسه 
 و کاه��ش پرداخ��ت حقوق توس��ط هما

 می باشد.
   راهکار دیگر با توجه به نظر وزیر محترم 
راه و شهرسازی مبنی بر ادامه فعالیت هما 
بعنوان یک شرکت هواپیمائی ملی و میهنی 
و حامل پرچم با ساز و کار تجاری و بازرگانی 
و با خروج از شمول اصل 44 قانون اساسی 
) با موافقت مقام معظم رهبری( همراه با 
تحوالت مدیریتی با تجهیز به هواپیماهای 
جدید می باشد. با انجام این راهکار با توجه 
به ایجاد رونق اقتصادی هما و الزام کامل 
هما نس��بت به واگذاری امور به موسسه 
و ش��رکت های تحت پوشش آن توانائی 
 الزم جهت پرداخت حقوق بازنشس��تگی

 فراهم میگردد. 
      پرداخت های سه گانه ) کمک های 
غیر نقدی- کمک هزینه البس��ه- پاداش 
پنجم اس��فند( به بازنشس��تگان از سال 
1380 پس از تصویب هیئت مدیره هما و 
در صورت وجود بودجه صرفا جهت کمک 
به بازنشستگان انجام می پذیرفته و مبنای 
قانونی نداشته و این پرداختها از سال 1388 
به موسس��ه صندوق بازنشستگی واگذار و 
همه ساله در صورت وجود نقدینگی مورد 
پرداخت قرار میگرفته است.در سال 94 با 
توجه به افزایش حقوق بازنشستگان بمیزان 
5 درصد که معادل تقریبی 10 واحد افزایش 
فوق العاده جذب ویژه ش��اغلین بوده و با 
توجه به تکلیف موسسه مبنی بر پرداخت 
دو سوم بار مالی آن ، دیگر تامین نقدینگی 
جهت تداوم پرداخت های سه گانه توسط 
موسسه مقدور نبوده و همگان تصدیق می 

تعدادی از بازنشستگان بصورت تلفنی و يا مراجعه حضوری 
به دفتر كانون ضمن اظهار نگرانی ، س�ئواالتی را در زمينه 
ه�ای مختل�ف از جمله: بيم�ه درمانی، مطالب�ات معوقه و 

وضعيت »هما« و صندوق بازنشستگی مطرح كرده اند، در 
همين رابطه پاسخ تعدادی از س�ئواالت مطروحه به شرح 

زير به نظر بازنشستگان عزيز می رسد.
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نمایند که افزایش حقوق پایه که تا پایان 
عمر ادامه داش��ته و همواره مالک افزایش 
حقوق در سالهای آینده می باشد ارجحیت 
کامل نس��بت به پرداختهای سه گانه که 
مبنای قانونی ندارد خواهد داشت. الزم به 
توضیح می باشد که در آینده و در صورت 
رونق اقتصادی هما و موسسه پرداختهای 

مذکور برقرار خواهد گردید.
   برابر قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات 
کش��وری دولت موظف است حقوق کلیه 
شاغلین و بازنشستگان دستگاههای اجرائی 
را بمیزان درصد تورم افزایش دهد لیکن در 
دولت قبلی و از سال 88 به بعد میزان افزایش 
حقوق ساالنه کمتر از میزان تورم اعالم شده 
بوده و در این رابطه رای دیوان عدالت اداری که 
برابر ضوابط قانونی صادر و صراحت کامل دارد 
بدلیل نیاز به بودجه کالن راکد و بال اقدام باقی 
مانده و به نظر میرسد با ایجاد رونق اقتصادی 
دولت در سالهای آتی و بخصوص با آغاز برنامه 
ششم توسعه رای مذکور مورد اجرا قرار گیرد.

   اخی��را ش��کایات بس��یاری از طرف 
بازنشس��تگان در رابطه با بیمه درمانی و 
بیمه تکمیلی مطرح گردیده که برخی از 

آنها بقرار ذیل می باشد:
 * ع��دم اج��رای تعرف��ه ه��ای درمانی

 در سال 94
* تاخیر در بازپرداخت هزینه های درمانی

* تعلیق و یا لغو قرارداد با مراکز درمانی و 
* بیمارستانها و عدم اطالع رسانی بموقع 

و سرگردانی بازنشستگان
* مش��خص نبودن نحوه محاسبه و عدم 
توضیح کارکنان بیمه درمانی در رابطه با 
تعرفه های درمانی و فرانش��یز ها و عدم 
اعالم بازپرداخت قطعی بمنظور پرهیز از 
مراجعه مجدد و عدم پاسخگویی تلفنی در 

ساعات اداری
* با توجه به افزایش حق عضویت بیمه 
درمانی ش��اغلین رسمی و بازنشستگان 
وهمچنین سهم هما انتظار و توقع اینست 
ک��ه ارائه خدم��ات بیم��ه درمانی بهبود 
 یابد، لیکن متاسفانه شاهد نارسائی های

 بیشتر می باشیم. 

نظ��ر باینک��ه بازپرداخ��ت هزینه های 
بیمارس��تانی در چهارچ��وب تعرفه ها 
توس��ط واحد بیمه درمان��ی بمیزان 70 
درصد می باش��د لذا موسس��ه صندوق 
بازنشس��تگی هما از تاریخ 88/1/1 اقدام 
به انعقاد توافقنامه با واحد بیمه درمانی 
و اداره پزشکی همابمنظور بیمه تکمیلی 
و پوشش 30 درصد فرانشیز هزینه های 
درمانی بیمارستانی بازنشستگان و افراد 
تحت تکفل آن��ان نمودکه حق عضویت 
آن مشترکا توسط موسسه و بازنشستگان 
تامین میگردد و نیم درصد سهم موسسه 
نیز بابت حق الزحمه کارکنان ذیربط در 
واحد بیمه درمانی اختصاص یافته است 
و نظر باینک��ه از این بابت نه تنها هزینه 
ای توسط هما پرداخت نمیگردد بلکه در 
صورت عدم وجود بیمه تکمیلی دریافت 
30 درصد هزینه های بیمارستانی مدتها 
بطول می انجامد که بصرفه و صالح هما  
نمی باشد ، لذا انتظار اینست که مدیران 
ذیرب��ط در هما بجای تعل��ل در تمدید 
توافقنامه تسهیالت الزم در اجرای هرچه 
بهت��ر توافقنامه ارائ��ه نمایند. و چنانچه 
بهر دلیل ادامه توافقنامه به شکل فعلی 
مورد موافقت هما قرار نگیرد ) بی مهری 
و عدم توجه به بازنشستگان از سال 84 
همواره روندی رو به افزایش داشته است( 
موسسه صندوق بازنشستگی میتواند راسا 
با دریافت اصل یا تصویر صورتحساب های 
بیمارستانی از واحد بیمه درمانی نسبت 
به پرداخت فرانشیز هزینه ای بیمارستانی 

به بازنشستگان اقدام نماید.
از واحد بیمه درمانی هما درخواست می 
نمائیم عملکرد سال 94 را به لحاظ مبالغ 
ورودی به صندوق بیمه درمانی و هزینه 
های درمانی بازنشس��تگان و مس��تمری 
بگیران به تفکیک بیمارستانی و سرپایی را 
تهیه و در معرض اطالع موسسه صندوق 

بازنشستگی و همگان قرار دهند.
    همانط��ور ک��ه کلیه اعض��اء محترم 
کانون بازنشس��تگان مطلع می باش��ند 
مجم��ع عمومی طبق مفاد اساس��نامه ، 

همه ساله تشکیل و هیئت مدیره هر سه 
سال و بازرس کانون هر سال با رای اعضاء 
انتخاب میگردند. گزارشات عملکرد هیئت 
مدیره و بازرس ساالنه باطالع و تصویب 
مجامع رسیده و در نشریه کانون نیز درج 
میگردد. از طرفی کلیه اعضاء در هرزمان 
مجاز به مراجعه به خزانه دار کانون بمنظور 
سئوال و بررسی عملکرد مالی می باشند. 
درآم��د کانون صرفا از مح��ل 3 در هزار 
 حقوق هریک از بازنشستگان بوده و مقرر

 م��ی باش��د در تاری��خ 95/5/7 مجمع 
عموم��ی فوق العاده بمنظور کاهش حق 
عضویت ها تش��کیل گردد. کانون مجاز 
به فعالیت انتفاعی نب��وده و مازاد هزینه 
ها بصورت س��پرده گذاری می باش��د تا 
نس��بت به تبدیل به احس��ن ساختمان 
فعلی بمنظور ارائه خدمات و تس��هیالت 
بهتر به اعضاء اقدام ش��ود.  پرداخت علی 
الحساب ) با کسر اقساط مناسب( بصورت 
متوالی به بازنشستگانی که دچار مشکالت 
مالی می باشند صورت می پذیرد. کانون 
بازنشستگان همواره از نظرات و پیشنهادها 
و مشاوره با هر یک از اعضاء بصورت کتبی 
و یا تلفنی و یا مراجعه حضوری استقبال 
می نماید، لیکن حضور اعضاء یا نماینده 
آنان درجلسات هیئت مدیره با توجه به 
عدم پیش بینی در مفاد اساسنامه کانون 
مقدور نبوده لیکن آگاهی همگان از مفاد 
مصوبات هیئت مدیره در هر زمان امکان 
پذیر می باشد، گرچه گزارشات مربوط به 
عملکرد هیئت مدی��ره کانون در مجامع 
عمومی باطالع همه اعضاء کانون میرسد. 
مدیر عامل کانون همه ماهه در جلسات 
مشترک کانونها شرکت می نماید. کلیه 
مطالبات قانونی و دغدغه های مش��ترک 
بازنشستگان دستگاههای اجرائی از جمله 
همسان سازی حقوق بازنشستگان قدیمی 
با بازنشستگان جدید به مبادی ذیربط از 
جمله مجلس ش��ورای اسالمی و ریاست 

جمهوری  منعکس میگردد.
 هيات مديره كانون
 بازنشستگان »هما«
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مروری بر اخبار هما
همکاران محترم دیروز و همراهان مفتخر امروز، همه می دانیم احوال امروز 
 »هما« ی عزیز ما ناشی از اعمال تحریم های ناجوانمردانه سالهای گذشته
 می باشد که آسیب های بسیار را بر پیکر این مرغ آهنین بلند پرواز 
خوش آواز وارد آورده است . خوشوقتانه با روی کار آمدن دولت گرامی 
تدبیر و امید که ضمن حفاظت از اقتدار ملی دکترین تعامل و همکاری با 
کشورهای جهان را در دستور کار داشته و دکتر روحانی نیز در سخنرانی 
شیوا و امید بخش خود در مراسم پنجاهمین سالگشت تاسیس »هما« در 
محل آشیانه فنی، با استادی و اشراف کامل به دقایق، در اوج قله نشاندن 
دوباره »هما« را از دستاوردهای مهم و حتمی پسابرجام برشمردند اینک 
بر هر همایی شاغل و بازنشسته متعهد و سوخته دلی که چند صباحی 

با خون دل و اشک حسرت پر ریزان مرغ سعادت افسانه شان را به نظاره 
نشسته بودند فرض است پشتوانه تجارب گران سنگ خود را روشنی 
بخش راه سخت و ناهموار این هدف متعالی قرار دهند تا رسیدن به قله 
موعود تحت توجهات خاص باریتعالی، ریاست محترم جمهوری، وزیر 
محترم راه و شهرسازی و همراه با  ایجاد تحوالت الزم مدیریتی توسط 

مدیرعامل محترم هما تسهیل گردد. انشاا...
در فاصله انتشار شماره پیش��ین خبرنامه تا این شماره که در دست 
داری��د »هما« ای��ن اولین و برترین ش��رکت هواپیمای��ی خاورمیانه 
به عن��وان ش��رکت مادر تخصص��ی هواپیمای��ی بازرگانی کش��ور، 
بس��تر تح��والت و رویدادهای مهمی ب��وده که در ی��ک پارادوکس 
 ملموس احس��اس توامان ش��ادی و هم غ��م و نگران��ی را به دلهای
 یکایک مان نشانده است. شایسته است این اخبار و رویدادهای مهم را 
به دقت مرور و تفسیر نموده پس آنگاه به رغم اشتغال به گرفتاریهای 
مزمن روزمره، اما از دو جنس متفاوت، هر کدام از شاغل و بازنشسته 
چنانچه گذشت، فرصت، رخصت و همیاری به مسئولین تصمیم ساز و 
در راس ایشان مدیران عامل محترم »هما« و »صندوق بازنشستگی« را 

از دست ندهیم.

* فروش سهام » هما « : پس از دو بار آگهی 
و اقدام ناموفق نسبت به فروش سهام » هما« 
اینک مهندس پرورش موضوع فروش سهام 
مزبور را در بازار س��رمایه و بازارهای جهانی 
مطرح و پیشنهاد می نماید که عرضه سهام 
در بازارهای جهانی به معنای شریک شدن 
این ایرالین با یک ایرالین خارجی اس��ت. 

س��هامی که در حال حاضر 100 در صد آن متعلق به دولت است که 
 پس از واگذاری »هما« طبق قانون 5 درصد س��هام آن به کارکنانش
 تعلق می گیرد .مدیر عامل می افزاید ، این مسئله مقدماتی هم دارد 
که عبارت است از نوسازی ناوگان که 
دولت محترم نیز همین نظر را دارد 
و مراحل اولی��ه آن در حال اجرا می 
باشد . یکی دیگر از شرایط بازسازی 
ساختاری برای فروش سهام »هما« 
تعیین تکلیف صندوق بازنشستگی 
این شرکت است . در این مورد راهکار 
این است که ش��رکت »هما« آنقدر 
توانمند شود که بتواند این مجموعه 
را در درون خود نگ��ه دارد . پرواضح 
است بازنشستگان و ایضا همه هماییان 
با حمایت و پشتیبانی از این راهکار، 
اول حاصل و برآیند پیشنهادات خود 
را در راستای اقداماتی که از ابتدا می 
بایست با تاسی به دیگر صندوقهای با 
ش��رح وظایف مشابه اما فعال و موفق انجام می شد ) که متاسفانه به 
دالیلی که جای طرح آنها در وس��عت این مقال نیست در صندوق ما 
میسور نشد! ( به طرق مختلف در اختیار شخص مقام مدیریت عامل 
و دیگر مس��ئوالن اجرایی ش��رکت و صندوق قرار می دادند تا ضمن 
رعایت احوال امروز »هما« که در سخت ترین دوران تحمل تحریم ها و 
فشارهای ناجوانمردانه نیز روزی رسان ما و خانواده تحت تکفلمان  بوده 
به عوض یاری متقابل و کاستن از آالم تحمیل شده اش قصه پر غصه 
ای نیز برایش نبوده همسو با بازگشت عنقریب دوران اقتدار و افتخار آمیز 
»هما« با طرد محافظه کاری و بازسازی ساختار، صندوق با دستیابی به 
استقالل در سرمایه گذاریهای سود آور، پرخروش و مغرور، با متحول 
سازی زندگی مادی و ایضا معنوی ما بازنشستگان، در دامان »هما«ی 

مقتدر و و سرافراز نیز باقی بماند .
* خبر دوم اينکه : با هدف واگذاری هتلهای »هما« به سازمان تامین 
اجتماعی، مطابق قانون می بایست پول حاصل از این واگذاری صرف 
نوسازی ناوگان »هما« می شد که  متاسفانه مبلغ واگذاری تا این تاریخ 
در اختیار هما قرار نگرفته و مدیر عامل از ریاست محترم جمهوری تقاضا 
نموده از آنجا که 100 درصد سهام هتلهای فروخته شده متعلق به » 
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هما« می باشد دستور دهند اصل مبلغ واگذاری و یا مجموعه هتلها را به 
»هما« بازگردانند . در این خصوص هم تفکر غالب این است که بازگشت 
پول در وضعیت اضطرار فعلی به صالح نمی باش��د اما عودت هتلها و 
واگذاری آنها به صندوق بازنشستگی البته متحول، می تواند بخصوص در 
شرایط فعلی با ازدیاد روز افزون ورود گردشگران و میهمانان خارجی به 
کشور عزیزمان سرمایه و گردش مالی عظیمی برای صندوق و هم تولید 

اشتغال برای همکاران بازنشسته توانا و متقاضی فراهم آورد . 
* و خبر سوم اينکه : در مورد خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس و 
20 فروند ATR  که 50 درصد سهام آن به ایرباس تعلق دارد مهندس 
پرورش در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته است 
قراردادها روند طبیعی کارشناسی و حقوقی خود  را طی می کند که از 
طرف ما هم کارشناسان و حقوقدانان خبره داخلی مشغول بررسی پروژه 
می باش��ند . به گفته وی یکی از موارد بسیار مهمی که در این پیش 
قرارداد مطرح می باشد موضوع فاینانس یا تامین منابع مالی بین المللی 
است که در واقع جزو وظایف شرکتهای سازنده هواپیما می باشد که با 
رایزنی دو طرف قرارداد طبیعتا ایران ایر فاینانسری را ترجیح می دهد که 
نرخ بهتر، شرایط مناسب تر، تعداد هواپیماهای بیشتر و دوره بازپرداخت 
طوالنی تری پیشنهاد نماید . پرورش افزوده هم طرف سازنده و هم ما 
مذاکراتی را با بانکهای فاینانسر آلمانی و فرانسوی انجام داده ایم که هنوز 
نهایی و قطعی نشده زیرا ما بر طبق قرارداد باید 15 درصد رقم قرارداد 
را بپردازیم و 85 درصد بقیه در قالب فاینانس خواهد بود. در حال حاضر 
مسئله مورد اختالف که کارشناسان در حال بررسی و مذاکره می باشند 
این است که فاینانسرها معموال با دوره 18 ساله موافقت نمی کنند و 
برای ما هم امکان بروز مش��کل در دوره زیر 10 س��ال وجود دارد ولی 

سرانجام به تفاهم نهایی نزدیک خواهیم شد و امیدواریم تا پایان سال 
میالدی جاری تعداد 8 فروند از ایرباسها و  ATRها را تحویل بگیریم . 
یادآور می شود پیش قرارداد 105 میلیارد دالری »هما« با ایرباس شامل 
45 فروند ایرباس 321 و 320، 45 فروند ایرباس 330، 16 فروند ایرباس 
350 و 12 فروند ایرباس 380 می باش��د که قرار است در مدت زمان 
5 تا 8 سال به »هما« تحویل شود . گفتنی است امکان حذف خرید 
ایرباسهای 380 به دلیل تاسیسات خاص فرودگاهی، محتمل است و 
همچنین به گفته پرورش رقم خرید 20 فروند هواپیمای ATR  در 

پیش قرارداد تنظیمی کمتر از یک میلیارد یورو خواهد بود .
* ودس�ت آخر اينکه : در خبری از خبرگزاری ایرنا به نقل از دبیر 
انجمن شرکتهای هواپیمایی آمده است، در فروردین ماه سال جاری 
هیئتی به نمایندگی از ش��رکت بوئینگ با پیش��نهاد ف��روش انواع 
هواپیماهای 737، 777، 787 در س��فری کم س��ابقه به ایران آمدند 
و چنانچه بعدا نیز اعالم ش��د پس از رفع موانع و مش��کالتی که برای 
اج��رای تعه��دات برجام الزامی اس��ت ، قرارداد تاریخ��ی خرید 100 
فروند از هواپیما های پیش��نهادی با شرکت بوئینگ نهایی شده   که 
 تفاهمنام��ه فی مابین هما و ش��رکت بوئین��گ در تاری��خ 95/4/1

 نهایی گردید.
  اینجانب هم با انتشار مصاحبه ای با چند تن از خلبانان ورزیده و مجرب 
هواپیمای 747 از نیروی هوایی ارتش و »هما« و نیز سرمهمانداران ارشد 
بازنشسته و مهندسان زمینی از زبان ایشان برتری هواپیماهای بوئینگ 
را از منظر تنظیم فشار هوای داخل کابین مسافران، استحکام و قدمت 

پشتیبانی و خدمات فنی منعکس نمودم  .
پرويز قربانی –    سرمهماندار ارشد بازنشسته 

روز يکش�نبه 12 تير م�اه 1376، 
هواپيم�ای ايرباس »هم�ا« با 290 
نفر مسافر و كادر پرواز ، در مسير 
بندرعباس – دبی بر روی آس�مان 
خليج فارس مورد اصابت 2 فروند 

موشک زمين به هوای ناو وينسنس 
آمريکا ق�رار گرفت ، و در نزديکی 
تنگه هرمز بين شارجه و بندرعباس 

منفجر و منجر به س�قوط گرديد. 
در اي�ن فاجع�ه هولن�اك تمامی 
سرنشينيان هواپيما به همراه كادر 

پرواز به شهادت رسيدند.
روحشان شاد و يادشان گرامی باد.

» 12تیر« یاد آور
غم جدایی از یاران
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مدیریت عامل محترم کانون بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما«
95/3/26 

با سالم                                                             
احتراما به استحضار می رساند  پيرو  مطالبات مکتوب قبلی از سوی بازنشستگان هما كه تسليم 
دفتر مديريت محترم عامل گرديد، طبق پيگيری انجام شده نامه جهت بررسی به دفتر جناب 
آقای شکری مدير عامل محترم صندوق بازنشستگی ارجاع شده لکن متاسفانه تا به امروز از سوی 
ايشان هيچگونه پاسخی دريافت نگرديده لذا بازنشستگان كماكان منتظر اقداماتی شايسته و در 
خور شان و منزلت خود هستند. همانگونه كه مستحضر هستيد بازنشستگان علی رغم مواجهه 
با مشکالت روزافزون ناشی از تورم، درآمد ماهيانه اندكی دارند كه برای گذران حداقل معيشت 
نيز كافی نيست و از سال 94 نيز عالوه بر از دست دادن مزايای مستمر، خبر ناخوشايند واگذاری 
صندوق بازنشستگی به سازمان تأمين اجتماعی به شدت روحيه بازنشستگان را تضعيف نموده 
است. بايد اذعان داشت كه عادالنه نيست صندوق بازنشستگی كه با پرداخت بخشی از حقوق 
كاركنان خدومی كه عمر و جوانی خود را در راه خدمت به هواپيمايی هما در شرايط سخت جنگ 
و تحريم گذرانده اند پا گرفته است حال كه ذخيره های مالی اش را صرف وام و سرپا نگه داشتن 
بخشهای مختلف شركت نموده و از ذخيره تهی شده، به عنوان طفيلی با آن برخورد و سرنوشت 
و آينده همائيان را با واگذاری به سازمانی كه خود خيل عظميمی از كارگران ناراضی با مشکالت 

عديده را تحت پوشش دارد، متزلزل و دستخوش تقديری نامعلوم سازند. 
ما بازنشس�تگان از كانون به عنوان مرجع پی گيری مطالبات بازنشستگان »هما« انتظار داريم 

موارد ذيل را تا محقق شدن پی گيری فرمايند:
1- در خصوص واگذاری صندوق، بررسی معقوالنه و دلسوزانه انجام گيرد تا خدای ناكرده انجام 
اين امر كه با نارضايتی تمامی بازنشستگان مواجه است موجبات  ضرر و زيان به آتيه بازنشستگان 

همايی نگردد. 
2-به منظور كمک و ترميم دريافتی حقوق بازنشستگان ترتيبی اتخاذ فرمايند تا عالوه بر پرداخت 
5% مصوب، پرداخت سه دوره مزايای مستمر قبلی ساليانه برقرار و معوقات آن پرداخت گردد. 

3- با توجه به افزايش حق بيمه بازنشستگان و افزايش تعرفه های بيمه درمانی در سالهای 94 و 
95  متاسفانه هنوز تعرفه های سهم سازمان مطابق با سال 93 محاسبه و پرداخت می گردد لذا 
انتظار می رود متناس�ب با افزايش پرداخت حق بيمه كاركنان در دو س�ال اخير، سهم فرانشيز 

سازمان نيز افزايش يابد. 
 قبأل از پی گيری ومساعدتی كه در اين موارد به عمل می آوريد كمال تشکر را داريم. 

                                                                                     با احترام  
تعدادی از بازنشستگان هما
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تجلیل از بازنشستگان  بزرگداشت علم ، تجربه و تعهد است

از فاصله انتشار شماره قبلي خبرنامه كانون تا اين شماره تعدادي ديگر از همکاران به افتخار بازنشستگي نائل آمده اند كه اسامي آن ها به شرح زير است. 
ضمن خوشامدگويي و خسته نباشيد به اين همکاران عزيز كه به جمع بازنشستگان پيوسته اند برايشان تندرستي، نيک بختي و بهروزي آرزومنديم.

همكاران ديروز ،  همراهان امروز

    مهندسي و تعميرات
علی مسعود نیا

علی اکبر نگهدار
همایون حکمت
محمد معرفتی

پریا بوربور
رضا حسینی فهرجی

علی منصوری
عباس چمنی
علی محمدی

محمد سفیداری
مهرداد فرقانی
صدراله اویسی

حسین زارع عفیفی
محمد رضایی

حمیدرضا خردبین
سید یاسین طبائی

عبدالرحمن بصیری آق قلعه
احمد پور صاحبی
مجید فیروز بخش

اسماعیل امینی
پرویز اکثیری

علیرضا حسین آبادی فراهانی
کیومرث حسن بیگی

علی جاوید شاد
کامران فراهانی خیرآبادی

حسن عزیزالهی
اسماعیل سیردانی

    عمليات پرواز
مجید سبزپوشان بهشتی

مینو مسعود موغاری
فخرالدین صالحی

مهدی شیخ االسالمی
حمید نصیرخواه

حمید ترکمان
رضا ترکمان

فریدون دائمی
فاطمه محمدی
مسعود شهری

ابوالفضل خواجوی
حشمت اله حیاتی

محمدرضا خان محمدی
رسول رستمی

عباس شیخی قمصری
محمد جمال دهقان تفتی

ابراهیم خلیل سهرابی
حسن پاک جسم پور فرد

مهرداد بیات
محمدرضا رحیمیان

حسین صلواتی
رضا قنبری

       خدمات فرودگاهي   
کاظم عبدی ساخلو
محمد داود کاکاوند
ابوالفضل دیهیم فرد

ناصر عظیم وند
علیرضا موسوی کیا
محمدرضا احمدی

رضا جعفری

    بازرگاني و امور شعب
سعید عرب براقی

بتول صفری

ابراهیم جمالیان  

    حراست
مهرعلی شهرکی

سراج زمانی

    كيترينگ
ابن علی افشاری

ابوالفضل مشهدی احمد
عزیزاله سلطانی آذر

علی غالمی نژاد

    منابع انساني
سعید دارستانی فراهانی

تقی شراهی
عبداله نائینی

امیر هوشنگ صفائی
محمد نیکزاد

منصوره قراخانلو
فرخنده سحرخیز لنگرودی

منصور سعیدی کیا
محمدرضا اصغری
علی اکبر عباسی

    پشتيباني
امیر انوشه مقدم

امیر علی جزء صادقی
احمد صفاری

داریوش نیکنامی

    اصفهان
داراب جوکار

هاشم سقائی
حجت اله پوربافرانی

    مشهد
علی اصغر نورانی

مهدی رنجانی ثانی

    شيراز
سینا پارسایی

وحید ده بزرگی
     بندر عباس

علی محسنی
رقیه نفردی  

    بوشهر
حسین شیردل
بهزاد بهره مند

        زاهدان
راضیه برازنده  

    مالی
الله امری کاظمی
حسین اربابی نیک

عبدالرضا مشهدی غالمعلی
امیر هوشنگ نادعلی

حسین استرابی آشتیانی
اسماعیل مرادی
رضا بختیاریان

بهروز ترابی چولو
فرهاد انداز

محمد حسن غالمعلی قدم
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موفقیت ورزشي و تحصیلی

»حسين مختاری«
فرزند همکار بازنشس��ته بیژن 
مختاری )مربی جودو باشگاه هما( 
موفق  به کسب کمربند سیاه دان 
5 از فدراس��یون جودو و کوراش 

کشور گردیده است.

»شروين پناهی موری«
فرزند همکار بازنشسته ایرج پناهی 
موری در مقطع کارشناسی ارشد 
رشته حقوق بین الملل دانشگاه 
آزاد اس��المی چال��وس ف��ارغ 

التحصیل شده است.

عکس دانش آموزان ممتاز
همکاران بازنشسته كه فرزندانشان در سال تحصيلی 
95-94 دانش آموز ممتاز شناخته شده اند،  می توانند 
عکس فرزن�د خودرا به همراه تصويركارنامه تحصيلی 
جهت چاپ در ش�ماره 48 خبرنامه ) پاييز( حداكثر تا 

تاريخ 95/6/1 به دفتر كانون ارسال نمايند.

»راحيل رحيمی«
فرزند همکار بازنشس��ته شعبه 
شیراز عبدالرس��ول رحیمی در 
رشته کارشناس��ی پرستاری از 
دانشگاه تی س��اید )میدل برو (
کشور انگلس��تان با کسب رتبه 

سوم فارغ التحصیل شده است.

»علی رضا سروش « 
بازنشس��ته  هم��کار   فرزن��د 
حسن رضاسروش از شعبه رشت 
در  رش��ته زیس��ت فناوری – 
بیوتکنولوژی  )کارشناسی ارشد (

»عبداالمير رضاسروش « 
فرزند همکار بازنشس��ته حسن 
رضاس��روش از ش��عبه رش��ت 
 در رش��ته مهندس��ی عم��ران 

 ) کارشناسی ارشد (

 خبرنامه کانون، موفقیت این عزیزان را تبریک گفته، سالمت و سعادت آنان را آرزومند است. 

تیم  فوتبال  پیشکسوتان هما



ایستادگان سرافراز هما
47

ه 
ام

برن
- خ

ما 
 ه

ان
تگ

س
ش

ازن
ن ب

نو
كا

17

ایستادگان سرافراز هما

ت.
اس

ن 
زبا

نر 
 ه

ل و
خیا

ت 
در

ر ق
شع

کشتی آرام مارا موج یک طوفان شکست. موج طوفان

استخوانم درزمین بازی چوگان شکست. 

درقمار زندگی چون. گوی. من ، غلطیده ام.!! 

بهرمن هرساز کوک کرده اند ، من رقصیده ام.

 دشمن عاقل صبوروبرلب گودی نشست. 

دوست نادان دستی زد تا ، استخوانم راشکست. 

محرمی آتش زدو تامزرعه جانم بسوخت. 

دشمن دانا بآبی سوخته ام را ، شست و روفت. 

دشمن عاقل به قتلم خنجری را تیز کرد.

 دوست نادانم گرفت وقلب ، من ریزریزکرد. 

نگذاریدبخل وکینه دردلت ریشه زند. 

گرنهال کینه کاشتی عمرخود ، تیشه زند. 

دوست تونادان شود افسوس ، حریم قلب توست..!!

 دشمنی.. ؟باشد نشان دارد ، نیکوست      

م . س -هدايت

 * * شعر همکاران **

ای که با نامت جهان آغاز شد
دفتر ماهم به نامت باز شد

سپاس بر خدائی که جان آفرید                                                    هما و هوا و زمین آفرید
خداوند همارا به ما هدیه داد                                                       که ایرانیان در جهان زنده باد
اگر چه هما خصم دارد زیاد                                                        به لطف خدا چشمشان کور باد
هرآن کشوری که هما می رود                                                    سفیران ایران به همراه برد
هما گسترش می دهد راه خوب                                                  به شرق و به غرب و شمال و جنوب
هما جاودان باد ساالن سال                                                       که تا کارکنانش شوند خوشبحال
درود فراوان برآن عالیات                                                           که شیرین شدند جملگی چون نبات
هماگر بنازد بخود هر دمی                                                        ستایش نماید خدارا همی
هما پرورش می دهد روح را                                                      که فرهاد آسان کند کوه را

تقی محمدی

خند درمانی

ای که نداری زجهان ، جز گله                              نیست تورا یکسرموحوصله
روی تو هرجا نگرم،درهم است                             قلب تو پیوسته قرین غم است
بس که تورا هست غم بی شمار                           گشته ای افسرده دُل بی قرار
خواهی اگر قلب تو روشن شود                            پیش تو عالم همه گلشن شود
درگذر از غصُه اشُک آه                                     خنده بکن از ته دل ،قاه قاه
خنده به قلب تو صفا می دهد                             خنده به چشم تو ضیاء می دهد
خنده بر وی تو دهد آُب رنگ                              می شوی اندر بَر مردم قشنگ
ترک غِم رفتِه و آیندهِ کن                                 خنده کن خنده ُکن خنده کن
چون دل ش��یرازی که یاد خداس��ت                         یاد خدا بدرقه راه ماس��ت

محمد جعفر شيرازی 
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مـراكـز درمـانـي طـرف قـرارداد بيمـه درمـانـي همـا  ) بخش دولتي ( تهران و كرج

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

66935061-9 بلوار كشاورز - خيابان باقرخان   انستيتو كانسر 

55419151-5 خيابان كارگرجنوبي - خيابان عنوس   روزبه ) روانپزشكي ( 

77883283-8 تهرانپارس- خيابان فرجام- خيابان رشيدي- جنب كالنتري  روئين تن آرش 

84901 خيابان كارگر شمالي - جالل آل احمد  شريعتي 

66922115-7 بلوار كشاورز - خيابان دكتر قريب   مركزطبي كودكان 

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

88905073 خيابان استادنجات الهي شمالي -  نبش كوچه چهارم    ميرزاكوچك خان 

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

مراكز درماني تشخيصي و داروخانه طـرف قـرارداد بيمـه درمـانـي )) همـا (( تهران و كرج
88301632 خيابان مطهري -  خيابان فجر - كوچه حجت  تصويربرداري دكتر محمد اطهري

88317252-7 خيابان استاد مطهري - نبش سنائي  تصويربرداري كوروش

22551644-5 خيابان پاسداران- باالتر از كالنتري - روبروي گلستان چهارم  تصويربرداري كوثر

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

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

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

61192419 بلوار كشاورز - خيابان دكتر قريب  تصويربرداري امام خميني

88004135-6 خيابان كارگرشمالي-باالتراز پمپ بنزين كوچه شهيد خسروي  تصويربرداري مركزروماتيسم ايران

0263 - 2500668 كرج- خيابان عظيميه نرسيده به ميدان مهران - پالك 44  تصوير برداري مركزي ) كرج (

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

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

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

88756322-25 خ سهروردي شمالي-بين خرمشهروشهيدقندي-كوچه كنگاور-كوچه يكم-پ2 درمانگاه تخصصي اعصاب سهروردي

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

0263-2255061 كرج، خيابان بهشتي، مابين شهداوچهاراه طالقاني، روبروي بانك پاسارگاد پزشكي هسته اي بهبد ) كرج (

22222226 خيابان ميرداماد - نبش شمس تبريزي شمالي پالك 189 واحد 5 پزشكي هسته اي مهر 

44691200 اكباتان - خيابان شهيد نفيسي -سه راه مخابرات -  خيابان فيات    آزمايشگاه آفتاب

88961748 خيابان كارگرشمالي- نرسيده به پمپ بنزين- شماره 249  آزمايشگاه بهار

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

88809155 خيابان حافظ شمالي - باال تراز كالج - كوچه جمشيد    آزمايشگاه داورپناه

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

88901169 خيابان فلسطين شمالي -  شماره 233  آزمايشگاه كاخ

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

66422340 بلوار كشاورز - بين جمالزاده و كارگر  آزمايشگاه نور

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

88985888 بلواركشاورز-خيابان دهكده- خيابان رساك- شماره 40  مركز راديوتراپي بيمارستان پارس

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

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

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

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

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

لیست اسامی مراکز درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد)صندوق بیمه درمانی هما(
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       مـراكـز درمـانـي طـرف قـرارداد بيمـه درمـانـي همـا) بخش خصوصي ( تهران و كرج 

تلف�ن  آدرس  بيم�ارست�ان 

44001900-10 فلکه دوم صادقیه - ابتداي خیابان آیت اله کاشاني ابن سینا

88303163-4 خیابان شهید سپهبد قرني - چهار راه سپند آپادانا 

77601001-6 خیابان سمیه - بین خیابان شریعتي و بهار آراد

88967181-5 بلوار کشاورز - تقاطع وصال شیرازي آریا

66001127-9 خیابان آزادي - خیابان میمنت   آزادي 

88732210-1 خ - شهید بهشتي - خ احمد قصیر- مقابل دانشکده عالمه طباطبایي  آسیا 

0263-2233777 کرج - خیابان  شهید بهشتي  امام خمیني )ره ( کرج 

77608062-9 خیابان دکتر شریعتي - سه راه طالقاني - خیابان کارگر  ایرانشهر 

56369282 اسالمشهر - میدان نماز پشت پمپ بنزین امام زمان اسالمشهر

88620824 خیابان ونک - خیابان مالصدرا بقیه اهلل اعظم

88960051-9 بلوار کشاورز - شماره 83 پارس 

77502658 خیابان شریعتي -  نرسیده به سه راه طالقاني  پاسارگاد 

88714891-4 ابتداي خ استاد مطهري - خیابان  توس توس 

88821021-5 خیابان کریم خان - شماره 196  تهران 

77884690-4 تهرانپارس - نبش فلکه سوم   تهرانپارس 

88820090-9 خیابان شهید مطهري  - خیابان جم  جم 

66436340 خیابان جمالزاده شمالي - کوچه نیلوفر  چشم پزشکي رازي  

88884425 خ ولي عصر باالتر از میدان ونک - خ شهید والي نژاد چشم پزشکي کلینیک مرکزي شهر 

23555 شریعتي،سه راه ضرابخانه جنب اتوبان همت خ شهید گل نبي پالک5 چشم پزشکي نگاه 

82400 خ ولیعصر- باالترازخیابان ظفر- ابتداي خیابان اسفندیارپ 96 چشم پزشکي نور

77336006-8 تهرانپارس - خیابان جشنواره  چشم پزشکي هالل ایران  

0263-35800 کرج - جهانشهر - میدان هالل احمر - کوچه فریما - پالک 4 چشم پزشکي نور البرز

22869648 بزرگراه رسالت - پل سیدخندان رسالت

88092875 شهرک غرب-خ ایران زمین-روبروي مرکز خرید گلستان - پ 27 روانپزشکي آزادي 

88885442 خیابان ولیعصر- باالتر از پارک ساعي  روانپزشکي مهرگان  

88957170 خیابان دکتر فاطمي - میدان دکتر فاطمي  سجاد 

88965170 بلوار کشاورز ساسان

0263-2701941-6 کرج - میدان هفت تیر  قائم ) عج ( کرج 

22290204-9 میدان تجریش - خیابان شهیدباهنر )  میدان جماران ( قلب جماران 

88797611-6 میدان آرژانتین - خیابان الوند - شماره 23 کسري 

66464425 خیابان طالقاني -  شماره 32  کودکان تهران

88428232-4 خ استاد مطهري - خ شهید یوسفیان - شماره 42 کلینیک چشم پزشکي نور 

66465355 خیابان صباي جنوبي  مدائن 

88956903-6 خیابان فلسطین - خیابان ایتالیا  مصطفي خمیني 

88982000 خیابان زرتشت غربي   مهر 

66956763-7 خیابان پاستور - جنب نهاد ریاست جمهوري مرکزپزشکي جراحي شهیدشوریده

0263-2516491  M.R.I کرج - خ عظیمیه - میدان مهران - جنب مرکز مرکز پزشکي جراحي مهر کرج



ایستادگان سرافراز هما

مراكز بهداشتي درماني شهر سالم ) شهرداري تهران ( طرف قرارداد هما
نوع خدمات شماره تلفن آدرس  نام مراكز

 معاينه - فيزيوتراپي- اديومتري- اپتومتري- اكو-تست ورزش-گفتاردرماني-مشاوره 
روانشناسي .

22299488
22287025

ميدان تجريش - خيابان باهنر - جنب پمپ بنزين مركزدرماني منطقه1 
)شبانه روزي(

 معاينه - فيزيوتراپي -  آزمايشگاه - راديوتراپي - اكو-اديومتري-اپتومتري-
گفتاردرماني-سونوگرافي  - تست ورزش-  روانشناسي-سنجش تراكم استخوان-

نوارعصب و عضله - ليزرتراپي .
22250485
22253646

خيابان شريعتي - سه راه ضرابخانه مركزدرماني منطقه3 
 )شبانه روزي(     

معاينه  . 77794040
77794141

خاك سفيد- خيابان زهدي امين - انتهاي كوي 22بهمن
مجموعه گلشن - جنب ناحيه6 - شهرداري منطقه4

مركزدرماني منطقه4
)8-20( 

 معاينه - آزمايشگاه- راديولوژي-فيزيوتراپي- اديومتري - تست ورزش-اكو- 
روانشناسي-سنجش  -تراكم استخوان - نوارمغز-ماموگرافي- آندوسكوپي - نوار 

عصب و عضله - گفتاردرماني-سونوگرافي
44081018-9 فلكه دوم صادقيه-خيابان اشرفي اصفهاني - نبش خيابان  شالي مركزدرماني منطقه5 

 )شبانه روزي (

 معاينه - آزمايشگاه- راديولوژي-فيزيوتراپي-نوارمغز-اكو-هولترمونيتورينگ-
گفتاردرماني- اديومتري-اپتومتري-تست ورزش-سنجش تراكم استخوان- 

آندوسكوپي-سونوگرافي .
88942528 خيابان وليعصر- خيابان فرهنگ حسيني مركزدرماني منطقه6

)8-20(
 معاينه - راديولوژي-آزمايشگاه-سونوگرافي-فيزيوتراپي-اكو

اديومتري-اپتومتري-تست ورزش- روانشناسي .
77933374
77917676

خيابان دردشت - چهارراه كامياب مركزدرماني منطقه8 
) 8-24 ( 

7-55142014  معاينه - اپتومتري .  خيابان قزوين - خيابان شهيد عرب - خيابان شهيد پهلواني
ضلع شمالي پارك 22 بهمن

مركزدرماني منطقه10 
)8-20( 

 معاينه - فيزيوتراپي-آزمايشگاه-نوارمغز-اديومتري- اپتومتري-اكو-گفتاردرماني-
تست ورزش - روانشناسي .

77533395
77524857

خيابان مجاهدين اسالم - آبسردار - خيابان شهيد استنكافي مركزدرماني منطقه 12
) 8-24 ( 

 معاينه - آزمايشگاه-راديولوژي-اديومتري- اپتومتري 
سونوگرافي- آندوسكوپي- اكو- تست ورزش- گفتاردرماني .

77474661
77439933

خيابان دماوند - ايستگاه مدرسه - نبش خيابان شهيد حاتمي  مركزدرماني منطقه 13
) 8-24 ( 

معاينه  . 55672277 انتهاي كندروي نواب - نرسيده به پل حق شناس - نبش كوچه 
خواستاري

مركزدرماني منطقه 16
)8-20( 

55718889 معاينه-  آزمايشگاه  .
55711213

خيابان ابوذر - خيابان فيروزي - رو بروي پارك شهداي گمنام مركزدرماني منطقه17
)8-20( 

55023900 معاينه - آزمايشگاه - فيزيوتراپي - مشاوره خانواده .
55022400

خاني آباد نو - شهرداري منطقه 19 - خيابان ميثاق  مركزدرماني منطقه19
) 8-24 ( 

55907173 معاينه - آزمايشگاه . 
55909138

شهرري- ميدان معلم- ساختمان شهرداري منطقه 20 مركزدرماني منطقه20
) 8-24 ( 

براي كسب اطالعات بيشتر به سايت سامانه منابع انساني - شاخه مركز پزشكي - بيمه درماني مراجعه نمائيد .                                                                              بيمه درماني كاركنان »هما«

ليست مراكز درماني تشخيصي طرف قرارداد با هما شعب داخل
خصوصي دولتي نام مراكز طرف قرارداد شعبه رديف

بيمارستان گلسار رشـت 10
آزمايشگاه دكتر آشتياني

داروخانه هالل احمر
بيمارستان نبي اكرم)ص( زاهدان 11
بيمارستان تأمين اجتماعي

بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي
آزمايشگاه پاتوبيولوژي پاستور

تصوير برداري طب تصويري مرزنشينان
بيمارستان امام خميني )ره( ساري 12

بيمارستان شفا
آزمايشگاه شهريار

تصوير برداري فرهنگ
بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي استان شيراز 13

بيمارستان دنا
بيمارستان مركزي)ام . آر . آي ( 

داروخانه هالل احمر
بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان 14

بيمارستان ارجمند
بيمارستان راضيه فيروز
آزمايشگاه دكتر دبيري

تصويربرداري پزشكي نور
بيمارستان شهدا ) تأمين اجتماعي ( كرمانشاه 15

بيمارستان امام حسين)ع(
بيمارستان امام رضا )ع(

بيمارستان بيستون
بيمارستان كيش - ايرانيان  كيش 16

بيمارستان امام رضا )ع( مشهـد 17
بيمارستان جواداالئمه)ع(

بيمارستان رضوي
بيمارستان موسي بن جعفر)ع(

بيمارستان مهر
بيمارستان دكتر شيخ

بيمارستان سينا
تصويربرداري پارسيان
داروخانه هالل احمر

آزمايشگاه دكتر اجتهادي
تصويربرداري هسته اي سينا
تصوير برداري بهساز طب
بيمارستان شهيد صدوقي يــزد 18
بيمارستان سيدالشهدا)ع(

بيمارستان شهيد دكتر رهنمون
آزمايشگاه سازمان انتقال خون

براي كسب اطالعات بيشتر به اموركاركنان / امورمالي شعبه مراجعه فرماييد .

ليست مراكز درماني تشخيصي طرف قرارداد با هما شعب داخل
خصوصي دولتي نام مراكز طرف قرارداد شعبه رديف

بيمارستان آيت اهلل طالقاني  آبادان 1
بيمارستان نفت 
داروخانه مادر

بيمارستان سازمان تامين اجتماعي ) سبالن ( اردبيل 2
آزمايشگاه فارابي

داروخانه هالل احمر 
بيمارستان شهيد عارفيان اروميـه 3

بيمارستان امام خميني )ره(
بيمارستان امام رضا)ع( تأمين اجتماعي
بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي

داروخانه هالل احمر 
اصفهان 4

بيمارستان سينا
بيمارستان بهارستان

مركز چشم پزشكي آبان
مركز تصويربرداري سپاهان

آزمايشگاه پارك
داروخانه هالل احمر 

بيمارستان نفت اهـواز 5
بيمارستان آريا

آزمايشگاه دانش
مركز تصويربرداري كيان پارس

داروخانه امام صادق )ع(
بيمارستان امام رضا)ع( بندرعباس 6
بيمارستان ام ليال)س(

بيمارستان شهيد محمدي
تصوير برداري بيمارستان شهيد محمدي

آزمايشگاه دي
بيمارستان فاطمه زهرا)س( بوشهـر 7

مركز جراحي دي
آزمايشگاه سينا

مركز تصويربرداري و آزمايشگاه معاونت درمان )بنت الهدي (
داروخانه هالل احمر

بيمارستان امام خميني )ره( تبـريـز 8
بيمارستان شفا

بيمارستان شمس
بيمارستان حضرت امير المومنين)ع(

بيمارستان شهيد مدني
تصوير برداري حافظ

آزمايشگاه مهر 
بيمارستان امام علي )ع( چابهار 9

آزمايشگاه صدف
براي كسب اطالعات بيشتر به اموركاركنان / امورمالي شعبه مراجعه فرماييد .

از همکاران بازنشسته تقاضا می شود قبل از مراجعه به مراكز درمانی، تلفنی از استمرار قرارداد با هما مطلع شويد.
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ارزشهای انسانی سرود زندگی
انسان به طریقی آفریده شده است که مظهر 
جاودانگی اس��ت.در طول زندگی تالش می 
کند که بقا پیدا کند ولی طبیعت بطریقی 
دیگر ب��رای او رقم می زند.حوادث گوناگون 
سبب میشود که گاهی انسان از تالش کردن 
ناامید شود و به سبب مشکالت پیش آمده 
خودرا بازنده احساس کند.باید این مطلب را 
در نظر داشت که هراس از مشکالت سبب 
میشود که انسان تصمیمات نادرست اتخاذ 
نماید و برای زندگی خود نتواند برنامه ریزی 
صحیح انجام دهد.انس��ان باید برای زندگی 
متعادل خود در این دنیا به ذهنیت زیبا مجهز 
شود این ذهنیت میتواند به او کمک کند که 
به طور زیبا و از منظر امیدواری به دنیا بنگرد.

انس��انی که امیدوار است و از مشکالت نمی 
هراسد پیوسته تالش می کند و از چالشهای 
زندگی برای خود یک سنگر می سازد.یا راهی 
را پیدا می کند و یا راهی را می سازد. انسان 
با ذهنیت زیبا مورد توجه دیگران است چون 
امتیاز ویژه ای مانند جذابیت و سازگاری را 

در زندگی به هم��راه خود دارد و همگان به 
او مهر می ورزند. انس��ان زیبا اندیش علم ، 
عقل و عاطفه را همزمان با یکدیگر در زندگی 
بکار می برد و از عقل واحس��اس خود بطور 
صحیح در مکانهای مناس��ب اس��تفاده می 
کند. با گذش��ت زمان و پدیدار شدن دوران 
سالمندی این ذهنیت زیبا بصورت تجربه به 
دیگران انتقال می یابد.انسان مثبت اندیش به 
دیگران به دیده احترام نگاه می کند و همگان 
نیز ب��رای او احترام ویژه ای قائل هس��تند. 
سالمندان با فکر واندیشه زیبا نقش موثری در 
خانواده برای هدایت آنها و در نتیجه در جامعه 
خواهند داش��ت. س��المندان مثبت اندیش 
هیچگاه احس��اس پوچی و غیر مفید بودن 
ندارند. هم به خود کمک می کنند که چگونه 
پائیز عمر خودرا سپری سازند و هم به خانواده 
خود امید و نوید یک زندگی سراسر پرشور و 
هیجان را می دهند ودرنتیجه اعضای خانواده 
درکنار آنها احساس آرامش می کنند و لحظه 
شماری می کنند تا آنهارا مالقات نمایند و 

هیچگاه به دیده افرادی غیر موثر به آنها نگاه 
نمی کنند و این به مفهوم یک زنگی سراسر 
آرام��ش و ش��ادی برای خانواده می باش��د. 
زندگی یک قانون مندی دارد که باید رعایت 
شود و سالمندان و افراد پر تجربه پیوسته باید 
این قانون را رعایت کنند و با مطالعه و ذهنیت 
زیبا و آموزش و یادگیری دریچه ای به دنیای 

خردمندی باشند.

»دكتر شكوه السادات پور ياوری«

یک��ی از دوس��تان می گفت: پ��در بزرگ 
خدابیامرز من قهوه خانه داشت. همیشه 
ش��ب ها که خسته  می شد و ساعت کار 
تمام می ش��د و می خواست قهوه خانه را 
ببندد ، می گفت: به اندازه یک مش��تری 

دیگر صبر می کنم و بعد می بندم.
او حریص نبود . ثروتمند هم نبود. پولش 
را ه��م راحت برای دیگران خرج می کرد.
اما می گفت: تمام زندگی در آن یک قدم 

آخری اس��ت که بعد از خسته ش��دن بر می داری من هم به 
سبک او ، وقتی که خسته می شوم و آماده می شوم که همه 
چیز را برای امروز تمام کنم، به یاد او، یک گام دیگر بر می دارم 
و این روزها که مرور می کنم، می بینم پدر بزرگم راست می 

گفت. زندگی در همین یک قدم آخر است.
 ش��اید امروز این حرف برای ش��ما خیلی س��اده یا بدیهی یا

 مسخره بیاید.
 نمی دان��م. اما برای من آن روز یک حرف عجیب بود. از این 
حرف هایی که گاهی احساس می کنی ابر و باد و مه و خورشید 
و فلک گرد هم آمده اند تا تو در لحظه ای ، حرفی را بشنوی و 

از غفلت برخیزی.
همان شب با خودم قرار گذاشتم : یک گام 

بیشتر...
از آن روز هر وقت که کار می کنم و خسته 
می شوم، می گویم: باشه. فقط یک دقیقه 

بیشتر کار می کنم.
از آن روز وقت��ی کتاب می خوانم و مطالعه 
می کنم و چشمان خواب آلودم می سوزند 

می گویم: فقط یک پاراگراف بیشتر.
از آن روز وقتی پیاده روی می کنم و خس��ته می ش��وم و می 

خواهم برگردم، می گویم: یک قدم بیشتر
از آن روز وقتی از کسی به خاطر لطفی که به من کرده است 

تشکر می کنم با خودم می گویم: یک جمله بیشتر.
امروز دیگر » یک گام بیش��تر« قانون زندگی من شده است . 
وقتی خسته و فرسوده می شوم و می خواهم دنیا متوقف شود 
تا استراحت کنم، یک گام بیشتر بر می دارم. پدر بزرگم زندگی 
را خوب فهمیده بود. زندگی در همین یک گام بیش��تر است. 
همین گامی که ذهنت به جسمت یادآوری می کند که حاکم 

من هستم، نه تو...

یک گام بیشتر
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بازنشس��تگی با توجه به این که زمان اتمام کار و فعالیت افراد شاغل 
است، پایان چیزی نیست، بلکه می تواند شروع یک فرصت طالیی برای 
رسیدگی بیشتر به خود و خانواده باشد، فرصتی برای دور هم بودن و 
مسافرت رفتن و ورزش کردن. همه اینها می تواند امید به زندگی را در 
افراد بازنشسته باال ببرد. حرف بازنشستگی که به میان می آید، بسیاری 
از افراد به فکر فرو می روند و به روزهای از دست رفته ای نگاه می کنند 
که مثل برق و باد سپری شده است انگار ناخودآگاه احساس پیری می 
کنند. خیلی از افراد بازنشسته تصور می کند حاال که زمان کار کردن آنها 

به اتمام رسیده و خانه نشین شده اند، باید انتظار مرگ را بکشند.
تحقیقات اخیر نشان می دهد افرادی که در مقایسه با دیگران زودتر 
بازنشسته می شوند زودتر از افرادی که در سنین باالتر بازنشسته می 
شوند، جان خودرا از دست می دهند. از سوی دیگر افراد باالی 65 سالی 
که حتی یک سال بیشتر مشغول به کار هستند 11 درصد کمتر در 
معرض مرگ قرار دارند.محققان دانشگاه » زوریخ « اتریش نیز ارتباطی 

را بین بازنشستگی زود هنگام و مرگ افراد پیدا 
کردند. نتایج به دس��ت آمده نش��ان می دهد 
مردانی که پیش از 67 س��الگی بازنشسته می 
شوند، بیشتر در معرض خطر مرگ زودرس قرار 
دارند. در واقع یک سال بازنشستگی زودهنگام ، 
خطر م��رگ را تا 2/4 در صد افزایش می دهد. 
همچنین بازنشستگی زودهنگام خطر مرگ 
ناشی از بیماری های قلبی و عروقی را باال می 

برد.
محققان دانشگاه آتن با بررسی تاثیر بازنشستگی 
زود هن��گام روی بیماری ه��ای قلبی، دیابت ، 
س��رطان و سکته نشان دادند که خطر مرگ و 
میر افراد بازنشسته بر اثر ابتال به این بیماری ها تا 
51 درصد بیشتر است که در این میان ، میزان 
مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی 
در ص��د باالتری را به خود اختصاص می دهد، 

ام��ا در این میان محققان معتقدند که تداوم فعالیت و کارکردن افراد 
بعد از بازنشستگی تاثیر بسیار زیادی روی روحیه و سالمت آنها بجا می 
گذارد. بررسی ها نشان می دهد بازنشستگی در زنان معموال باعث بروز 
افسردگی ، عصبانیت و ناراحتی می شود. البته این عوارض ممکن است 
گریبانگیر بسیاری از مردان بازنشسته نیز شود،اما داشتن برنامه ریزی 
برای دوران بازنشستگی می تواند به مدیریت بهتر این دوره کمک کند.             

با بازنشسته ها چگونه رفتار كنيم؟
بیشتر خانواده ها در خانه حداقل یک فرد بازنشسته دارند. این افراد 
معموال بالفاصله بعد از بازنشستگی احساس خالء می کنند و اعتماد 
به نفس خودرا از دست می دهند. آنها احساس می کنند به موجوداتی 
اضافه در خانه تبدیل ش��ده اند که به درد هیچ کاری نمی خورند و 
مهارت های آنها به هدر می رود. بازنشس��ته ها احساس طرد شدن 
از جامعه را دارند، به طوری که تصور می کنند دیگر قادر به استفاده 

از مهارت های خود نیستند و به فردی بی مصرف در جامعه تبدیل 
شده اند،بنابراین آموختن نحوه صحیح برخورد خود با افراد بازنشسته از 
اهمیت باالیی برخوردار است و می تواند آنها را به زندگی امیدوار کند.

بازنشس��تگی در واقع انتقال از یک دوره به دوره دیگری از زندگی 
محس��وب می ش��ود و فرد می تواند از فرصت های تازه ای که در 
مس��یر زندگی اش قرار می گیرد، استفاده کند. ازسوی دیگر ، این 
باور را به افراد بازنشسته بدهید که آنها بعد از بازنشستگی به افرادی 
بی اس��تفاده و اضافه تبدیل نمی ش��وند، بلکه در این دوره نیز می 
توانند همان قدر با مهارت و با استعداد باشند و از مهارت های خود 
نهایت استفاده را ببرند و حتی می توانند با مهارتی که دارند، به یک 

کارآفرین تبدیل شوند و بازار کاری نیز برای دیگران فراهم کنند.
از بيان جمله » پير شده ام « خودداری كنيد.

 این کار نه تنها مانع از شکوفا شدن استعدادهای شما می شود، بلکه 
باعث می شود بیشتر احساس پیری و ضعیف بودن کنید. گذراندن 
اوقات فراغت در کنار دوس��تان و استفاده از 
 کتابخانه می تواند پیشنهاد خوبی برای دوران

 بازنشستگی باشد.
 از دانش زمان فعاليت خود استفاده كنيد.

 افراد بازنشسته در دوران اشتغال دانش زیادی 
کس��ب کرده اند و در کار خود حرفه ای شده 
ان��د، بنابراین می توانند این دانش را در اختیار 
افرادی قرار دهند که به آن نیاز دارند. آموختن 
به دیگران نه تنها رضایت شما را باال می برد ، 
بلکه می تواند دانش قشری از جامعه را نیز باال 
ببرد. این کار همچنین باعث می شود که شما به 
دنبال اطالعات و دانش بیشتری بروید تا دانش 

شما همیشه به روز باقی بماند.
كارهای اجتماعی و گروهی انجام دهيد. 

افراد بازنشس��ته می توانند در قالب گروه های 
خیرخواهانه و انجمن ها و گروه های آموزشی 
مشغول به فعالیت شوند و از این طریق عالوه بر باال بردن دانش فردی 
، پیرامون موضوعات مختلف میتوان به دیگران هم کمک کرد به عنوان 
مثال می توانند در گروه هایی عضو شوند که هدف آنها جلوگیری از 
آلودگی هوا و کمک به کاهش آن در حد امکان است یا می توانند در 
قالب گروه به افراد افسرده یا کسانی که از کمبود اعتماد به نفس رنج می 

برند ، کمک کنند.
شادی را پخش كنيد. 

افراد بازنشسته بهتر است به گونه ای رفتار کنند که عامل شادی و امید 
در زندگی افراد باشند. اطمینان داشته باشید که امیدی که شما با لبخند 
خود به دیگران می دهید، می تواند به آنها کمک کند تا توانمندی و 
قدرت خودرا ببینند . بنابراین می توانید منبعی از ش��ادی در زندگی 

اطرافیانتان باشید.
منبع: گاردين

بازنشستگی ، مرگ زودرس نیست



گردهمایی بازنشستگان قسمت تجهیزات کمکی) 

گردهمایی بازنشستگان قسمت حراست ) 95/2/30 (

 گردهمایی
  بازنشستگان قسمت

  مهندسی وتعمیرات 
) 95/3/5 (



47
ه 

ام
برن

- خ
ما 

 ه
ان

تگ
س

ش
ازن

ن ب
نو

كا

24

ایستادگان سرافراز هما

ند.
ست

 نی
وح

ه ل
ساد

ی 
 ول

ند
ست

 ه
ده

سا
 ، 

ند
شو

ی 
نم

ف 
وق

مت
ی 

 ول
ند

ظر
منت

ق 
وف

 م
راد

اف

* فصل اول كليات و اهداف 
ماده 1:   نام کانون: کانون بازنشستگان 
هواپیمائي جمهوري اس��المي ایران 
مجمعي اس��ت غیر سیاسي و غیر 
انتفاعي که در این اساسنامه اختصاراً 

» کانون« نامیده مي شود0
ماده2: محل کانون:

مرکز اصلي در شهر تهران به آدرس 
خیابان استاد مطهري نبش خیابان 
دکتر مفتح س��اختمان ش��ماره41  
»هما« واقع اس��ت و در صورت لزوم 
مي تواند به تصویب کمیسیون ماده 
10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها 
در سایر شهرهاي کشور شعبه، دفتر 

یا نمایندگي دائر نماید0 
 توضیح اینکه محل کانون به آدرس 
ش��هرک اکباتان باوار شهید نفیسي 
کوچه تی��رداد پالک 9 انتقال یافته 
اس��ت و در حال حاضر در شهرهاي 
شیراز ،اصفهان، مشهد، تبریز ورشت 

داراي شعبه مي باشد.
ماده3: تابعیت:

کانون تابعیت جمهوري اسالمي ایران را 
دارد و اعضاي وابسته به آن التزام خود 
را به قانون اساس��ي و  نظام جمهوري 
اس��المي ایران اعالم مي دارند و حق 
فعالیت علیه نظام جمهوري اسالمي 

ایران را نخواهند داشت0
ماده4: مدت فعالیت:

کانون از تاریخ تاسیس براي مدت نا 
محدودي تشکیل مي گردد0

ماده5: اهداف کانون:
الف -  حفظ حقوق مش��روع و منافع 

مادي و معنوي فردي و جمعي اعضاء
ب-  کوش��ش در تامی��ن نیازه��اي 
رفاهي اعضاء و خانواده آنها همچنین 
بازماندگان اعضاءاز طریق برنامه ریزي 
و پیگیري اجراي ط��رح هاي رفاهي 
نظیر ایجاد باشگاه،کتابخانه و تشکیالت 
تعاون��ي و صندوق رفاهي که کالً غیر 
انتفاعي است و در چهارچوب مقررات 

و ضوابط جاري کشور خواهد بود0
پ- کوشش در زمینه جلب مساعدت 
و پشتیباني سازمانهاي مختلف ذیربط 
بویژه هواپیمائي جمهوري اسالمي 
ایران بمنظور دس��تیابي به امکانات 
و مناب��ع موث��ر در جهت حصول به 

اهداف کانون0
ماده6:

طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتیکه در 
اساسنامه پیش بیني شده و به نحوي با 
وظایف یکي از وزارتخانه ها یا  سازمانهاي 
دولتي ارتباط دارد، پس از کسب موافقت 
وزارتخانه یا س��ازمان دولتي ذیربط به 

مرحله اجرا در خواهد آمد. 
* فص�ل دوم: ش�رايط و نح�وه 

عضويت و انواع آن
ماده 7:

هر یک از بازنشس��تگان هواپیمائي 
جمهوري اس��المي ایران که داراي 

شرایط در مندرج این ماده باشد 
مي تواند با تصویب هیئت مدیره به 

عضویت کانون در آید0
الف –  داش��تن حکم بازنشستگي 
هواپیمائي جمهوري اسالمي ایران-

)فقط اعضاي اصلي(
ب-  پذیرفتن مفاد این اساسنامه

ج-  محروم نبودن از حقوق اجتماعي 
و وابس��ته نبودن به سازمانهاي ضد 

مردمي و نیز گروههاي ضد انقالب
   د-  داشتن حسن شهرت حرفه اي 

و اجتماعي
ماده8:

کانون داراي دو نوع عضو خواهد بود:
الف- اعضاي پیوسته ، که داراي حق 
راي ب��وده و مکلف به پرداخت حق 
عضویت مي باش��د و اعضاي اصلي 

محسوب مي شوند. 
   ب-  اعض��اي افتخ��اري ،از بی��ن 
دانشمندان ایراني که داراي مطالعات 
و تحقیقات علمي ممتازي در صنعت 
هواپیمائي بوده و با پیش��نهاد هیئت 
مدیره ،توسط مجمع عمومي انتخاب 

مي شوند 0 
* فصل سوم:اركان كانون

ماده 9:  ارکان کانون عبارتند از:
الف-  مجمع عمومي

 ب- هیئت مدیره
  ج-بازرس

  الف – مجمع عمومي
ماده10:

مجم��ع عمومي عالیتری��ن مرجع 
تصمیم گیري در کانون مي باشد که 
بصورت عادي یا فوق العاده تشکیل   

مي گردد0
ماده11:

مجمع عمومي با رعایت تش��ریفات 
س��الي یکب��ار در مهر ماه تش��کیل 

خواهدش��د0 براي رس��میت جلسه 
حضور  نصف بعالوه یک نفر اعضاي 
پیوسته )اصلي( و جهت تصویب هر 
موضوعي ،راي موافق اکثریت اعضاء 
حاضر ض��رورت دارد. در صورتیکه در 
دعوت نخس��ت تعداد حاضر به حد 
نصاب نرسید،جلس��ه دوم به فاصله 
پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر 

،جلسه رسمیت خواهد یافت0
مجمع عمومي ممکنس��ت بصورت 
فوق الع��اده در هر زمان به تقاضاي 
هیئ��ت مدیره یا نص��ف کل اعضاء 

پیوسته تشکیل گردد. 
ماده12:

وظایف مجمع عمومي عادي:
1- انتخ��اب اعضاء هیئ��ت مدیره و 

بازرس
2-  اس��تماع و رسیدگي به گزارش 

هیئت مدیره وبازرس
3- تعیین خط مشي کلي کانون

4- بررس��ي و تصویب پیشنهادات 
هیئت مدیره

5-  تعیین میزان حق عضویت ساالنه 
و تصویب ترازنامه و بودجه کانون

6-  تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت 
درج آگهي ودعوتنامه هاي کانون

ماده13:
مجمع عمومي فوق العاده با رعایت 
تش��ریفات اعالم در روزنامه رسمي 
،مشابه مجمع عادي و با شرایط زیر 

تشکیل خواهد شد.
تبصره1:

دع��وت براي مجم��ع عمومي فوق 
العاده کتبي بوده و حداقل تا دو هفته 
 قبل از تش��کیل آن به اطالع اعضاء

خواهد رسید. 
تبصره2:

مجم��ع عمومي ف��وق العاده جهت 
رسمیت همان شرایط مجمع عمومي 

عادي را خواهد داشت0
تبصره3:

تصمیمات مجمع عمومي فوق العاده 
با حداقل دو سوم  آراء موافق از تعداد 

حاضر در جلسه معتبر خواهدبود0
ماده14:

وظایف مجمع عمومي فوق العاده:
1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
2- بررسي و تصویب انحالل کانون

3-  عزل هیئت مدیره 

تبصره:
ع��زل هیئت مدیره بای��د با اطالع و 
موافقت وزارت کشور در دستور کار 

مجمع قرار گیرد0
ماده15:

مجامع عمومي توسط هیئت رئیسه 
اي مرکب از یک رئیس و یک منشي 

و دو ناظر اداره مي شود0
تبصره:

 اعضاي هیئت رئیسه با اعالم قبولي 
نام��زدي خ��ود در مجم��ع انتخاب 

خواهندشد0
ب: هیئت مدیره:

ماده16:
انجم��ن داراي هیئت مدیره مرکب 
از5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي 

البدل خواهند بود0
تبصره 1:

شعب کانون در مراکز استانها توسط 
هیئت��ي مرکب از 3 نفر که از س��وي 
اعضاء شعبه انتخاب و با تصویب هیئت 
مدیره مرکزي انتصاب مي شوند اداره 
خواهد شد و اعضاء این هیئتها طبق 
دس��تورالعمل هیئت مدیره مرکزي  
فعالی��ت خواهند نم��ود0  حدنصاب 
تاسیس شعبه 50 نفر عضو مي باشد 
که در صورت عدم حصول آن، مي توان 

دفتر  یا نمایندگي دایر کرد0
تبصره2:

اعض��اء هیئت مدی��ره حداکثر یک 
هفته بعد از انتخاب ش��دن تشکیل 
جلس��ه داده و از بی��ن خود یک نفر 
رئی��س ، یک نفر نائب رئیس و یک 
نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود 

حدود اختیارات آنها را آئین  
نامه مشخص  مي نمایند0

تبصره 3:
جلسات هیئت مدیره با حضور نصف 
بعالوه یک اعضاء رس��میت یافته و 

تصمیمات متخذه با اکثریت آراء 
موافق معتبر خواهد بود0

تبصره 4:
شرکت اعضاي هیئت مدیره در جلسات 
آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء 
بدون عذرموجه و  بدون اطالع قبلي 
تا سه جلسه متوالي در حکم استعفاي 

عضو غایب خواهد بود0
تبصره5:

در صورت استعفا ء یا فوت یا سلب 

اساسنامه کانون بازنشستگان هواپیمائي جمهوري اسالمي ایران
ایستادگان سرافراز هما



ش��رایط از هریک از اعضاي هیئت 
مدیره، عضو علي البدل براي مدت 
باقیمانده هیئت  مدیره بجاي عضو 

اصلي انجام وظیفه خواهدنمود0 
تبصره6:

هیئت مدیره عالوه بر جلساتي که بطور 
مرتب و حداقل هر یکماه یکبار تشکیل 
خواهد داد،بنا به  ضرورت با دعوت کتبي 
یا تلفني رئیس یا نایب رئیس و یا مدیر 
عامل کانون تشکیل جلسه فوق العاده 
خواهد داد،فاصله بین ارسال دعوتنامه 
و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره 

حداقل سه روز خواهد بود. 
ماده17:

مجمع عمومي  هیئت مدیره را براي 
مدت سه سال انتخاب خواهدنمود، 
 انتخاب مجدد هیئت مدیره  براي
  دوره هاي بع��دي بالمانع بوده و 
هیئت مدیره موظف اس��ت ظرف 
حداکث��ر دو م��اه قب��ل از پای��ان 
تصدي خ��ود از   انتخ��اب هیئت 
مدی��ره جدی��د را برگ��زار نماید و 
نتیج��ه را یک هفت��ه قبل از پایان 
 تص��دي خ��ود ب��ه وزارت کش��ور

 اعالم نماید0
ماده18:

هیئت مدیره نماینده قانوني کانون بوده 
 و وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل 

مي باشد0   
حفظ و حراس��ت ام��وال منقول و 
غیر منقول ،رسیدگي به حسابهاي 
کان��ون، پرداخ��ت دی��ون ووصول 
مطالبات، اج��راي مصوبات مجمع  
عموم��ي افتتاح حس��اب در یکي از 
بانکها انجام تشریفات قانوني تعقیب 
جریانات قضائي و مالیاتي و ثبتي در 
کلیه مراحل قانوني در محاکم،تعیین 
حک��م و تعیین وکی��ل و عزل آنان، 
قطع و فصل دعاوي از طریق سازش 
،در صورت اقتضاء تفویض و واگذاري 
تمام یا قسمتي از اختیارات خود به 
هر ش��خص دیگر اعم از حقوقي یا 
حقیقي با حق توکیل 0 بطور کلي 
هیئت مدیره مي توان��د هر اقدام و 
معامل��ه اي را که ض��روري بداند در 
مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول 
و  تبدیل به احس��ن یا رهن گذاري 
و فک رهن و استقراض به استثناي 
فروش اموال غیر منقول که مستلزم 
تصویب مجمع عمومي مي باشد بنام 

کانون انجام دهد0

تبصره1:
جز درباره موضوعاتي که بموجب مفاد 
این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره 
آنها در صالحیت خاص مجامع عمومي 
اس��ت0 هیئت مدیره کلیه اختیارات 
الزم براي اداره امور را مشروط بر رعایت 

حدود موضوع کانون دارا  مي باشد0
تبصره2:

کلیه اسناد و اوراق بهادار  تعهدآور با 
امضاي رئیس هیئت مدیره یا نایب 
رئیس، خزانه دار و با مهر » کانون« 

معتبر خواهد بود. 
تبصره 3:

هیئت مدیره مي تواند از بین خود یا 
خارج یک نفر شخص حقیقي را به 
مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود   

اختیارات او را تعیین نماید0
مدیر عامل در حدود اختیاراتي که از 
طرف هیئت مدیره بوي تفویض مي 
گردد نماینده موسسه محسوب شده 
و از طرف موسسه حق امضا را دارد.

تبصره4:
اگر مدیر عام��ل عضو هیئت مدیره 
باشد دوره مدیریت عامل او از مدت 
عضویتش در هیئت مدیره بیش��تر 

نخواهدبود0
تبصره5:

هیئت مدیره م��ي تواند از بین اعضاء 
واجد شرایط و در جهت اجراي اهداف 
مندرج در اساسنامه با موافقت  وزارت  
کشور کمیته هاي تخصصي کانون را 

تشکیل دهد 0 
تبصره6:

آیین نامه اجرائي این اساسنامه بعد از 
تصویب هیئت مدیره و تائید وزارت 

کشور قابل اجراءخواهدبود0
تبصره7:

تصمیمات متخذه در کمیسیون ها 
پس از تصویب در هیئت مدیره قابل 

اجرا است0
ج:  بازرسان

ماده19: 
مجم��ع عمومي عادي ی��ک نفر را 
بعن��وان بازرس اصل��ي و یک نفر را 
بعنوان علي البدل براي مدت یکسال 

انتخاب خواهد نمود.
تبصره:

انتخاب مجدد بازرس بالمانع است0 
ماده20:

وظایف بازرس بشرح زیر است0
1- بررس��ي کلی��ه اس��ناد اوراق 

 مالي کانون و تهی��ه گزارش براي 
مجمع عمومي

2-  مطالعه گزارش س��االنه هیئت 
مدیره اعم از مالي و غیر مالي و تهیه 
گزارش از عملکرد کانون براي اطالع 

مجمع عمومي
3-  گ��زارش هرگونه تخلف هیئت 
مدی��ره از مف��اد اساس��نامه مجمع 

عمومي  
ماده21:

کلیه اس��ناد و مدارک کانون اعم از 
مالي و غی��ر مالي در هر زمان بدون 

قید و شرط بوسیله هیئت مدیره 
 کانون بایدجهت بررسي در دسترس 

بازرس قرار گیرد0
* فص�ل چهارم: بودج�ه و مواد 

متفرقه
ماده22:

بودجه کان��ون از طریق جمع آوري 
هدایا،اعانات،قبول وصیت،وقف و نیز 
حق عضویت اعضاء تامین مي شود0

ماده23:
درآمد و هزینه هاي کانون در دفاتر 
قانوني ثبت و ش��رح و بیالن آن در 
پایان هر سال مالي جهت بررسي  به 
کمیس��یون ماده 10 قانون احزاب و 

جمعیتها ارائه خواهد شد0 
تبصره1:

کلیه دفات��ر مالي کان��ون در مواقع 
مراجعه مامورین مالیاتي در اختیار 

آنان قرار خواهد گرفت0
تبصره2:

س��ال مالي کانون منطبق به س��ال 
هجري شمسي بوده  همواره به پایان 

اسفند ماه ختم مي شود0
تبصره 3:

کلی��ه وجوه مازاد ب��ر هزینه هاي » 
کانون« در حساب مخصوص بنام » 
کانون« نزد یکي از بانکهاي رسمي 
کش��ور جمه��وري اس��المي ایران 

نگهداري خواهدشد0 
ماده24:

کلیه مدارک رسمي کانون  پرونده ها 
و نوشتجات رسمي در دفتر مرکزي 

کانون نگهداري می شود. 
 مکاتبات رس��مي کانون به امضاي 
رئیس هیئت مدی��ره و در غیاب او 
نائب رئی��س هیئت مدی��ره و مهر 

کانون خواهدبود0 
تبصره:

مصوبات وصورتحساب هیئت مدیره 

در دفاتر مخص��وص بترتیب تاریخ 
ثب��ت و به امض��اي اعض��اء ذیربط 

خواهدرسید0
ماده25:

هر گونه تغییري در مفاد اساسنامه و 
اعضاء هیئت مدیره در صورتي معتبر 
است که با تصویب  کمیسیون ماده 10  
قانون فعالیت احزاب و جمعیتها باشد0

تبصره:
محل کان��ون و اقامتگاه اعضاء هیئت 
مدیره و اش��خاص صاح��ب امضاء و 
تغییرات بعدي آن باید به اطالع وزارت 
کشور  برس��د و مادامیکه اطالع داده 

نشده استناد به آن معتبر نخواهدبود0
ماده26:

کانون داراي مه��ر و آرم مخصوص 
خواهدب��ود که مت��ن آن با تصویب 
هیئت مدیره و مجوز وزارت فرهنگ  
و ارشاد  اسالمي و وزارت کشور تهیه 

و استفاده خواهدشد0
تبصره:

هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر 
و آرم کانون مسئولیت قانوني دارند0

ماده27:
انتشار هرگونه نش��ریه پس از کسب 
اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و تحصیل پروانه انتشار با  رعایت کامل 

قانون مطبوعات انجام مي شود0
ماده28:

با توج��ه به اینکه کانون ماهیتا غیر 
تجاري مي باش��د نمي تواند اعمال 

تجاري و اعتباري انجام دهد0
ماده29:

انح��الل کان��ون : در صورت انحالل 
کانون  مجمع عموم��ي فوق العاده 
هیئت تصفی��ه اي انتخ��اب و این 
هیئت موظف خواهدبود پس از اداء 
دین ووصول مطالبات کانون نسبت 
به واگذاري اموال و امالک به شرکت 
هواپیمائی  جمهوري اسالمي ایران 
ویا یکي از مراکز آموزشي یا پژوهشي 
داخل کش��ور اق��دام نمایند هیئت 

مذکور موظف است
 یک نسخه از شرح کامل آن را جهت 
بررسي به کمیس��یون ماده10 قانون 
فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد0

ماده30:
 این اساسنامه مشتمل بر 4فصل و 
30ماده و25 تبصره در اولین نشست 
اعضاء مجمع عمومي کانون در  تاریخ  

70/4/1 بتصویب رسید0  
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اطالعیه تعاونی مصرف کارکنان »هما«

 به دليل اس�تقبال پر ش�ور اعض�اء محترم از اولين جش�نواره تعاونی ، و درخواس�ت عده كثي�ری از همکاران 
 ضم�ن افزاي�ش جوايز ، زمان برگزاری قرعه كش�ی نيز به تاريخ 95/4/30 س�اعت 10 صبح ك�ه در محل تعاونی

 برگزار خواهد شد تغيير يافت.
 همانطوريکه قبال به اطالع رسيده بود ، در قبال خريد نقدی يا اقساطی كاالهای مصرفی از قبيل : برنج، روغن، 
حبوبات، مواد ش�وينده و غيره به ازای هر صد هزار تومان خريد يک برگه ش�ركت در قرعه كش�ی ، كه ش�امل: 

تلويزيون سامسونگ، اتو، سشوار، جاروبرقی و تلفن بی سيم  و دهها جوايز ارزنده ديگر اهداء خواهد شد.
تعاونی مصرف كاركنان »هما«
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بعضی دردها هس�تند ك�ه بايد آنها 
را خيلی خيلی ج�دی بگيريد. اين 
دردها خطرآفرينند و اگر به آنها توجه 
نکنيد ممکن است لطمه های جبران 
ناپذيری ب�ه بدن تان وارد ش�ود. در 
واقع اين دردها نشانه هايی هستند از 

وجود مشکلی جدی در بدن تان 
* درد در قفسه سينه

حمل��ه ه��ای قلبی به ط��ور معمول 3 
شاخص شناس��ایی اصلی دارند که هم 
در م��ردان و هم در زنان مش��ترک اند. 
درد دائمی قفس��ه سینه ،تنگی نفس و 
هرگونه درد غیر معمول در قسمت باالی 
بدن.اگرتجربه چنین دردی را در بدنتان 
داری��د که تا پیش از این نداش��ته اید و 
دردی است که آرام و متوقف نمیشود، 
سریع به پزشک مراجعه کنید یا با 115 

تماس بگیرید.
* سردرد شديد

اگر به صورت دائم سردردهای شدیدی 
دارید به احتم��ال زیاد به میگرن دچار 
شده اید اما اگر این دردها با عالئم دیگر 
میگرن مانند استفراغ ، تهوع، اختالل در 

دید ، تاری دید و سوزش و بی حسی در 
پاها  و دس��ت ها همراه نیست، ممکن 

است که آنوریسم مغزی باشد.
* دندان درد ضربانی

اگر به طور ناگهانی دچار دندان درد ضربانی 
شدید، به احتمال زیاد عصب دندان شما 
آسیب دیده است. دلیل دیگر درد شدید 

دندان، شکستن یا پوسیده شدن مینای 
مروارید رنگ دندان اس��ت.اگر به سرعت 
این آس��یب را ترمیم نکنید باکتری های 
موجود در دهان به عصب دندان تان حمله 
می کنند.اگر به طور ناگهانی دچار دندان 
درد ضربانی شدید ، به احتمال زیاد عصب 

دندان شما آسیب دیده است.
* درد در قسمت راست بدن

اگر در قس��مت راس��ت بدن خود درد 
ش��دیدی احس��اس می کنید و تب و 
حالت تهوع دارید، ممکن است آپاندیس 
داشته باش��ید. این عالمت در زنان گاه 
نش��انه وجود کیس��ت تخمدان است.

آپاندیس در حالت معمول کیس��ه ای 
اس��ت که دائم پرو خالی می ش��ود اما 
وقتی درد احس��اس می کنید، ممکن 
اس��ت یک تاب یا پارگی باعث آن شده 
باش��د و در هر دومورد شما به جراحی 

اضطراری نیاز دارید.
* پادرد همراه با تورم

اگر در ناحیه ای از پای خود ورم قابل 
توجه و شدیدی مش��اهده کردید که 
گرم و قرمز رنگ اس��ت، احتمال دارد 

یک لخت��ه خ��ون در آن ناحیه باعث 
آزار شما شده باش��د. فراموش نکنید 
ک��ه اگر ناحیه را ماس��اژ بدهید یا راه 
بروید ممکن است لخته های خون از 
طریق رگ های خونی جابه جا شوند 
و اکس��یژن رس��انی به بدن با اختالل 

مواجه شود. بنابراین از این کار پرهیز 
کنی��د و موضوع را با پزش��ک تان در 

میان بگذارید.
* ناراحتی شکمی همراه با نفخ

اگر در ماه گذشته شکم تان دائم نفخ 
داش��ت و این نفخ بیش��تر از یک روز 
طول کشید و همچنین خوردن مقدار 
کمی غذا ش��ما را آزار داد ، بد نیست 
بدانید طبق تحقیقات بنیاد س��رطان 
زنان که در س��ال 2007 منتشر شده 
اس��ت بدبینانه ترین اتفاقی که ممکن 
اس��ت افتاده باشد س��رطان تخمدان 
است. نفخ ، دردشکم و لگن و مشکل 
در خ��وردن غذا عالئم اولیه س��رطان 

تخمدان است.
* كمر درد و سوزش انگشتان پا

اگر در باال رفتن از پله ها دچار مش��کل 
می ش��وید وکم��ر درد احس��اس می 
کنید،احتمال دارد ستون فقرات شما در 
معرض خطر آسیب عصبی دائمی باشد. 
بنابرای��ن باید به تمرین های ورزش��ی 
ارتوپ��دی بپیردازیدت��ا متخصص طب 
ورزش��ی با تحریک عصب نخاعی درد 

شما را از بین ببرد.

بهداشت و سالمت7 دردی که نباید نادیده بگیریم
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تغییر ش��یوه زندگی و تغذیه در دیابت اهمیت زیادی دارد. نباید 
تصور کنند که دیگر هر غذایی را می توانند بخورند. در صورت ابتال 
به دیابت چربی کمتر بخورید، مصرف گوشت قرمز را کم کنید، 
غذاها را بیش��تر به صورت کباب شده ، پخته یا بخارپز استفاده 
کنید، لبنیات پرچرب ، بستنی  و خامه کمتر بخورید و مواد غذایی 
را مصرف کنند که چربی های غیر اشباع دارند مانند بادام ، فندق 

و بادام زمینی.
باال بردن مقدار فیبر غذا، استفاده از نان کامل و غالت ، استفاده 
از غذاهای پر فیبر شامل جوانه گندم ، جو، بلغور، نخود ، عدس و 
لپه و کاهش مصرف نمک و قند و شیرینی ها هم به بهبود شرایط 
تان کمک می کند. ورزش مناسب و تحرک روزانه هم باید حتما 

در برنامه زندگی دیابتی ها گنجانده شود.
دیابتی ها باید روزی 5 وعده میوه و سبزیجات تازه استفاده کند 
که دو وعده آن همراه با غذاست. سوزاندن کالری ها با ورزش و به 
خصوص پیاده روی منظم و روزانه به مدت نیم ساعت هم اهمیت 

زیادی دارد.         
اما اگر دیابت ندارید و نگران ابتال به آن هستید یا در خانواده تان 
سابقه دیابت دارید، باید سراغ پیشگیری بروید و سبک زندگی تان 

را تغییر دهید. اول از همه فعالیت بدنی بیش��تری داشته باشید. 
کمتر از ماشین استفاده کنید و بیشتر پیاده روی کنید و در هفته 
حتما ورزش کنید. ورزش هم برای درمان دیابت مفید است و هم 
برای پیشگیری از آن ، کاهش وزن ، استفاده از مواد غذایی سرشار 
از فیبر مانند میوه ها ، سبزیجات ، حبوبات ، غالت کامل ، آجیل و 
دانه ها و کنترل خوردن شیرینی ها و چربی ها مهمترین راه های 

پیشگیری از ابتال به دیابت است.
ضمن اینکه نباید خوردن صبحانه را فراموش کنید چون کسانی 
که صبحانه های سبک می خورند 35 تا 50 درصد کمتر از کسانی 

که صبحانه نمی خورند مبتال به دیابت می شوند.
فق��ط باید از خوردن مقدار زیاد کربوهیدرات و غذاهای چرب در 
صبحانه اجتناب کنید. پروتئین حیوانی کمتر بخورید و از گوشت 
س��رخ کرده پرهیز کنید. بیش��تر مرغ ، ماهی یا بوقلمون و .. را 

کبابی مصرف کنید. خوردن س��االد و نوشیدن 
 روزی 8 لی��وان آب ه��م از کاره��ای

 ساده ای است که می تواند شمارا از 
دیابت دور کنید.

بیماري پارکینسون یک بیماري دستگاه عصبي مرکزي در افراد 
مسن میباشد که عالمت هاي آن سفتي عضالني تدریجي ، لرزش 
و از دست رفتن مهارت هاي حرکتي است . این اختالل هنگامي 
رخ مي دهد که نواحي خاصي از مغز توانایي خود در تولید دوپامین 

)یکي از ناقلین عصبي در مغز( را از دست مي دهند.

عاليم:
- لرزش ،  راه رفتن نامتناسب به حالتي که پاها به زمین کشیده 

مي شوند و فاصله پاها از هم بیشتر از حالت طبیعي است ،
قامت خمیده ، تغییرات صدا؛ صدا ضعیف و بم مي شود، اختالل 

بلع ، آبریزش دهان ، افسردگي ، عصبي بودن
درمان:

چندین درمان خیلی موثر برای بیماری پارکینسون وجود دارد 
که مهمترین و اصلی ترین آنها ،لوودوپا است که در بدن تبدیل 

به دوپامین شده و اکثرعالئم بیماری را کنترل می کند.
داروهای دیگری هم در همین راستا با هدف تقویت دوپامین 
مغز وجود دارد که موثر اس��ت. در سه دهه اخیر جراحی برای 

بیماری پارکینسون وجود دارد که عالئم را بهبود می بخشد.

راه های کنترل و پیشگیری از دیابت

بیماری پارکینسون

ایستادگان سرافراز هما
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پیرمردی صب��ح زود از خانه اش بیرون 
آم��د، پیاده رو در دس��ت تعمیر بود به 
همی��ن خاطر در خیابان ش��روع به راه 
رفت��ن کرد که ناگهان ی��ک خودرو به 
او زد. مرد ب��ر زمین افتاد. مردم دورش 
جمع شدند و اورا به بیمارستان رساندند. 
پس از پانسمان زخم ها ، پرستاران به او 
گفتند که آماده عکسبرداری از استخوان 
پا بش��ود. پیرمرد در فکر فرو رفت. بلند 
شد و لنگ لنگان به سمت در رفت و در 
همان حال گفت که عجله دارد و نیازی 
به عکسبرداری نیست.پرستاران سعی 

در قان��ع کردن او داش��تند ولی موفق 
نش��دند. برای همین از او دلیل عجله 

اش را پرسیدند.
پیرمرد گفت: زنم در خانه س��المندان 
است. من هر روز صبح به آنجا می روم 
و صبحانه را با او می خورم، نمی خواهم 
دیر شود، پرس��تاری به او گفت: شما 
نگران نباشید ما به او خبر می دهیم که 

امروز دیرتر می رسید.
پیرمرد جواب داد: متاس��فم، او بیماری 
فراموشی دارد و متوجه چیزی نخواهد 

شد و حتی مرا هم نمی شناسد .

پرس��تارهابا تعج��ب پرس��یدند : پس 
چرا ه��ر روز صبح برای صرف صبحانه 
 پی��ش او می روید در حالی که ش��مارا 

نمی شناسید؟
پیرمرد با صدای غمگین و آرام گفت: اما 

من که اورا می شناسم.

من که اورا می شناسم

ضرب المثل های فارسی و ریشه آن

مرحوم عالم��ه دهخدا قمپ��ز را » دع��اوی دروغین کردن« 
» بالی��دن نا به جا« » بالی��دن نابجا« فخر و مباهات بی مورد 
کردن معنا کرده اس��ت.قمپز یک لغت ترکی است و نام توپی 
بوده س��رپر که اثر تخریبی نداش��ته، گلوله در آن به کار نمی 
 رفته و دولت عثمانی در جنگ هایش با ایران از آن اس��تفاده 

می کرده است.
در قمپ��ز مقدار زیادی باروت می ریختند و پارچه های کهنه 
و مس��تعمل را با سنبه در آن با فش��ار جای می دادند و می 
کوبیدندتا کامال سفت و محکم شود و سپس این نوع توپ ها را 
در مناطق کوهستانی که باعث انعکاس وتقویت  صدا می شده 

است به طرف دشمن آتش می کردند.

وقتی قمپز را آتش می کردند صدایی آنچنان مهیب و هولناک 
داش��ته که تمام کوهس��تان را به لرزه در می آورده و تا مدتی 
صحنه جنگ را تحت الش��عاع قرار م��ی داده اما اثر تخریبی 

نداشته و کاری صورت نمی داده چرا که گلوله نداشته است.
در جن��گ های اولیه می��ان ایران و عثمان��ی صدای عجیب 
و مهی��ب آن در روحیه س��ربازان ایرانی اثر می گذاش��ته و از 
پیش��روی ایرانیان تا حدود موثری جلوگیری می کرده است 
، اما بعده��ا که ایرانیان به ماهیت و توخال��ی بودن این توپ 
 پی بردندهرگاه صدای گوش��خراش را می شنیدند به یکدیگر 
می گفتند:« نترسید قمپز در می کنند« یعنی تو خالی است 

و گلوله ندارد. 

قمپز در کردن

آب پاکی روی دستش ریخت
ای��ن ضرب المثل وقتی ب��ه کار می رود که ف��ردی به امید 
موفقیت و انجام مقصود ، مدت ها تالش و فعالیت می کند اما 
با صراحت و قاطعیت پاسخ منفی می شنود و از انجام و به ثمر 

رسیدن کار ناامید می شود.
در چنین شرایطی به این فرد می گویند: » بیچاره این همه 

زحمت کشید اما سرانجام آب پاکی روی دستش ریختند«.
آب پاکی در اصطالح شرعی آب آخرین است که شی ناپاک 
را به کلی پاک می کند اما در عرف و اصطالح عامیانه، کنایه 

از حرف آخرین اس��ت که از طرف مخاطب در پاسخ متکلم 
و متقاضی گفته می ش��ود و تکلیفش را در عدم اجابت یک 

خواسته یا انتظار ، یکسره و روشن می کند.
تنها تفاوت و اختالفی که وجود دارد این است که در فقه 
اس��المی عبارت آب پاکی فق��ط در مورد مثبت که همان 
نظاف��ت و پاکیزگی اس��ت به کار می رود ام��ا در معانی و 
مفاهیم استعاره ای ناظر بر نفی و رد جواب منفی است که 
یک فرد پس از شنیدن این حرف آخرین، به کلی مایوس 
و ناامید شده و دیگر به هیچ وجه در مقام تعقیب تقاضایش 

بر نمی آید.

داستان کوتاه
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مطالعات مختلف نشان داده است مصرف 
مدام کاکائو در پیش��گیری از بیماری های 
قلبی و عروقی در سنین مختلف به ویژه در 

میانسالی نقش موثری دارد.بر 
پایه این مطالعات که در مرکز 
پزشکی دانشگاه کلمبیا در 

نیویورک انجام شده است، کاکائو آنتی اکسیدانی دارد که عالوه بر پیشگیری از بیماری 
 های قلبی و عروقی،می تواند حافظه افراد را در سن 65 سالگی تا حد حافظه شان در
 سال های 30 تا 35 سالگی برساند.در این رشته مطالعات نشان داده شده کسانی 
که روزانه 900 میلی گرم کاکائوی گرم نوشیده اند ، با خونرسانی بیشتری به 
ناحیه » هیپو کامپ« در مغزش��ان ، پس از حدود سه ماه بهبودی واضحی در 

حافظه شان مشاهده کرده اند.با این حال از نوشیدن کاکائو با شکالت های چربی 
مصنوعی و شکر زیاد پرهیز کنید.

بسیاری انگور را که منبعی سرشار از ویتامین های« C، A، B » است میوه ای مفید برای 
سالمت و تندرستی می دانند. اما نتایج تحقیقات اخیر دانشمندان تغذیه و علوم پزشکی 
حاک��ی از آن اس��ت که مصرف انگور به خاطر خواص منحصر ب��ه فردی که دارد، یک 
داروی ش��فابخش و بسیار 

مفید برای درمان طبیعی بیماری 
رف��ع عوارض های��ی مانند کم خونی، یبوس��ت، 

روماتیس��م و... اس��ت.دکر کویه یک��ی از محققان 
تغذیه درمانی از خاصیت ضد سرطان انگور سخن 
به میان آورده و متذکر ش��ده، مصرف انگور به مثابه 

داروی پیشگیری از سرطان است.

خربزه  میوه ای  پرخاصیت

 کاکائو 
 حافظه را

تقویت می کند

خاصی��ت قلیایی به گفته کارشناسان تغذیه ، مصرف خربزه باعث تقویت 
سلول های مغز و خون و سلول های بدن می شود. فسفر موجود در خربزه 
زی��ادی فعالیت اعصاب را تقویت می کند.خربزه همچنین حاوی  کلس��یم 
و تقوی��ت عض��الت اس��ت. این ماده نقش بسزایی در تکمیل استخوان بندی 

از بیماری های قلبی و دارد.پتاس��یم موجود در خربزه نقش عمده ای در پیش گیری 
عروقی دارد. هر یک صد کیلوگرم خربزه حاوی هشت گرم کربو هیدرات است که بیش ترین نوع قند موجود در آن 

را گلوکز و فروتوز تشکیل می دهد. از این جهت مصرف بیش از حد آن برای بیماران دیابتی توصیه نمی شود.

              انگور ضد کم خونی و یبوست  

دانستنی ها
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اس��تان همدان با مساحتی بیش از 19 هزار ق

کیلومتر متر مربع در غرب ایران قرار گرفته 
استاس��تان همدان از ش��مال به زنج��ان، از 
جنوب به لرستان، از شرق به استان مرکزی 
و از غرب به کرمانش��اه و بخش��ی از استان 
کردستان محدود می شود. همدان منطقه ای 
کوهستانی اس��ت و کوه الوند با 3 هزار 574 
متر ارتفاع از مهمترین ارتفاعات این منطقه به 
حساب می آید.استان همدان از نعمت رودخانه 
و چشمه سارهای فراوان بهره مند می باشد 
که مهمترین آنها رودخانه گاماسیاب نام دارد 
که یک��ی از بلندترین رودخانه های کش��ور 
محسوب می گردد که از دره های جنوبی کوه 
الوند و سراب گاماسیاب سرچشمه گرفته و تا 
باتالقهای هورالعظیم در استان خوزستان پیش 
می رود. استان همدان دارای زمستانهای سرد 

و پر برف و تابستانهای معتدل می باشد.
 ش��هرهای بزرگ آن عبارتن��د از: همدان، 
مالير، نهاوند، تويسركان، كبودرآهنگ، 
اسدآباد، بهار، س�امن، سركان، قروه در 

جزين، اللجين و مريانج.
 شهر پر جاذبه و دیدنی، تاریخی و توریستی 
همدان قدمتی بیش از 3 هزار س��ال دارد و 
هرودت مورخ معروف یونانی مبنای این شهر را 
به دیااکو، نخستین شهریار ماد نسبت می دهد. 
در آن زم��ان همدان را به نام هگمتانه)محل 
اجتماع( و سپس اکباتان می نامیدند. در سال 
550 ق.م این شهر به دست کوروش، پادشاه 
هخامنش��ی به تص��رف در آم��د و در دوران 
هخامنشی، اس��کندر، اشکانیان و ساسانیان 
از ش��هر همدان به عنوان پایتخت تابستانی 
استفاده می کردند.همدان از نظر محصوالت 

کش��اورزی به ویژه گندم ,چغندرقند، سیب 
زمینی، گردو ، س��یر وهمچنین میوه هایی 
که در باغهای دامنه الوند تولید می ش��ود و 
همچنین از نظر دامپروری ش��هرت داشته و 
از نظر صنایع دس��تی به ویژه از نظر صنایع 
چرمسازی، قالیبافی و گلیم بافی و به ویژه  با 
توجه به وجود شهر اللجین به عنوان قطب 
سفالس��ازی و سرامیک کشور محسوب می 
ش��ود. در حال حاضر استان همدان به دلیل 
داش��تن مراکز تاریخی و دیدن��ی به عنوان 
پنجمین ش��هر فرهنگی و توریستی کشور 
شناخته شده و از نظر علمی نیز با وجود مراکز 
دانشگاهی بوعلی سینا، آزاد اسالمی، پیام نور 
و پزشکی و غیره به عنوان یکی از قطب های 
دانشگاهی کشور شناخته شده است.از جمله 
اماکن تاریخی مهم کتیبه های گنجنامه، تپه 
های تاریخی هگمتانه و مصلی، آرامگاه های 
ابن سینا و باباطاهر، گنبد علویان، برج قربان، 
مجسمه شیر سنگی، آرامگاه استرومردخای و 
غیره می توان نام برد. از مناظر بدیع و طبیعی 
و دیدن��ی نیز می توان از غار زیبای علیصدر، 
آبشار گنجنامه، باغهای مصفای دامنه الوند 
به ویژه دره عب��اس آباد و دره مراد بیگ,تپه 
عباس آباد، س��د اکباتان و پ��ارک مردم می 
توان س��خن به میان آوررد. از زیارتگاههای 
فراوان آن می توان از امامزاده عبداهلل، امامزاده 
کوه، امامزاده یحیی و امامزاده حس��ین را نام 
برد. از ویژگی های این ش��هر زیبا نقشه شهر 
می باشد که توسط مهندسان آلمانی طراحی 
شده و به نقشه شعاعی معروف است که شش 
خیابان اصلی بطور م��وازی به میدان اصلی 
شهر وصل شده و بلوارها بصورت رینگ های 
اول و دوم آنه��ا را منقطع ک��رده که در نوع 
خودکم نظیر اس��ت و در ابتدای هر خیابان 
اصلی دو گنبد نقره ای رنگ به تعداد 12 گنبد 
بنام هر امام معصوم)ع( تعبیه شده است که 
 نشانگر مذهبی بودن و شیعی بودن این شهر

 از دیرباز می باشد.
 شهر همدان

بنای شهر همدان را به دیا آکو پادشاه ماد ها 
که در حدود 700 سال قبل از میالد مسیح 
زندگی می کرده نسبت می دهند.شهر همدان 

ر(  در زمان فرمانروایی بخت النصر )بنوکد نصَّ
ویران ش��د و بعدها در زمان داریوش بزرگ و 
بدستور وی مرمت گردید. در زمان اشکانیان، 
که تیسفون پایتخت کشور ایران بود همدان 
اقامتگاه تابستانی شاهان اشکانی گردید و بعد 
از آنها ساسانیان نیز قصر های تابستانی خود 
را در این منطقه بنا نهادند خرابه های باروی 
قلعه اشکانی بر فراز تپه مصلی و مجسمه شیر 
سنگی متعلق به یکی از دروازه های همدان 
از آثار دوره ساس��انیان است.پس از انقراض 
سلسله صفویه این شهر به تصرف احمد شاه 
عثمانی در آمد که پس از شش سال توسط 
نادر ش��اه افشار باز پس گرفته شد. البته این 
ش��هر بعد از این هم باره��ا مورد تاخت و تاز 
و تسلط اقوام مختلف قرار گرفته تا اینکه در 
تاریخ 1145 هجری قم��ری کامال به ایران 
الحاق گردید. شهر همدان به علت قرار گرفتن 
در مس��یر راه های اصلی منطقه غرب ایران 
درقرن های اخیر همواره از نظر بازرگانی مورد 
توجه بوده است. همچنین این شهر در مسیر 

جاده ابریشم قرارداشته است.
مراكز ديدنی

• کاخ هگمتانه، آرامگاه بوعلی، آرامگاه باباطاهر، 
آرامگاه استر، گنبدعلویان، قبراسکندر، آرامگاه 
عارف قزوینی، عین القضات ، برخ قربان، خانه 
ش��هبازیان، شیر س��نگی، عمارت باغ نظر، 
س��رای قلمدانی، تلس��کوپ همدان، میدان 
امام، قلعه دختر، تپه هگمتانه، تپه پیسا، تپه 
مصل��ی، تپه حاج عنایت، حم��ام امیرافخم، 
پل شکس��ته، کاروانسرای گلشن، پل جهان 
 آباد، کتیبه گنج نامه، مقبره استرومردخای،

 کلیسای پروتستان 
گردآوری و ويرايش-  محمدحسين مبرهن

                                   استان همدان در یک نگاه
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برنامه گردشگری سه ماهه تابستان 1395 )کانون گشت(







نتایج تحقیقات و بررسی های 
پژوهش��گران علوم پزشکی در 
آمریکا نش��ان داده است با باال 
رفتن دمای هوا احتمال تشکیل 
توده های کلسیم و سنگ کلیه 
افزای��ش می یابد. ب��ه گزارش 
پایگاه اینترنت��ی خبرگزاری » 
یونایتد پرس« پژوهشگران علوم 
پزشکی در دانشگاه فیالدلفیا با 
بررسی اطالعات پزشکی حدود 
60 ه��زار فرد مبتال به س��نگ 

کلیه طی مدت 6 س��ال در ش��هرهای ب��زرگ و مختلف 
آمریکا از جمله شیکاگو و فیالدلفیا به این نتیجه رسیدند 
که افزایش دمای ه��وا در هر روز ، احتمال آن که فرد را 
در مدت 20 روز قرار گرفتن در معرض گرمای ش��دید به 

سنگ کلیه مبتال کند، بیشتر است.
پژوهشگران علوم پزشکی دانشگاه فیالدلفیا تصریح کردند 

گرمای شدید هوا باعث از دست 
رفتن حجم زی��ادی از آب بدن 
م��ی ش��ود و ای��ن وضعیت به 
مفهوم آن اس��ت که کلیه باید 

ادرار غلیظ تری تولید کند.
بنابراین احتمال آنکه کلس��یم 
و م��واد معدن��ی بیش��تری در 
کلیه رسوب کند و سنگ کلیه 
تشکیل شود، افزایش  می یابد.

تاس��یان«  گ��رگ   « دکت��ر 
سرپرست پژوهشگران فیالدلفیا 
در این زمینه خاطر نش��ان س��اخته » نرخ ابتال به سنگ 
کلیه طی 30 سال گذشته رو به افزایش بوده است و می 
توان پیش بینی کرد که با توجه به افزایش میانگین روزانه 
دمای هوا در نقاط گوناگون جهان، این روند هم در تعداد 
بیشتری از افراد و هم در محدوده های جغرافیایی وسیع 

تر گسترش یابد«.

افزایش گرما و خطر تشدید تشکیل سنگ کلیه
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همدردي
تعدادي از همکاران بازنشسته در غم از دست دادن عزيزان خود به سوگ نشسته اند. كانون باز نشستگان ضمن عرض تسليت 

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

محمد علی ساقی                     فوت پدر
منوچهر هاشمی                      فوت پدر               
علیرضا رمضانخانی                   فوت پدر                
حسن عسگری                        فوت پدر                             
حسینعلی شیرازی                   فوت پدر
داود مومن زاده                       فوت مادر
محمود سیفوری                     فوت مادر
مرتضی عرب گلی                   فوت مادر
قاسم مرادی                          فوت مادر
رضا بیدقی فر                         فوت مادر
چنگیز گلدوست                   فوت مادر
سیروس شهابیان                   فوت مادر
شهال اسماعیلی طهباز            فوت مادر

عارف ره انجام                       فوت مادر
رضا علی باروتی تبار               فوت مادر

محمد پورعبداله                     فوت برادر
ابوالفضل قاصدی                    فوت برادر
حمید خدایی مهمان دوست    فوت برادر
فریدون رحیمی                   فوت خواهر
قاسم رجائی                        فوت خواهر
صمد اکبر پوران خیاطی            فوت خواهر
عبدالرزاق جفره                    فوت خواهر
بیژن وطن پور                      فوت فرزند
خیراله معمر تقی دیزج           فوت فرزند
غالمحسن پور قربان پیر بازاری         فوت فرزند
بیوک آقا جباری                  فوت همسر

غالمرضا امیرنژاد                   فوت همسر
رضا جمالی مطلق                    فوت پدر
اصغر اصغری                          فوت مادر
مصطفی ایلخانی                      فوت پدر
حبیب مدبر برزل آباد            فوت خواهر
فتح اله غالمی                        فوت مادر
غالمعلی عقبایی                     فوت مادر
محمدعلی ساقی                      فوت پدر
نصرت اسکندری                    فوت مادر
خیراله معمرتقی دیزج           فوت فرزند
فاطمه توکل                          فوت پدر
ربعلی اسکندری                  فوت همسر
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دست گلچين اجل بار ديگر به گلستان بازنشستگان »هما« دست يازيد وگلهايي از اين باغ را پرپر كرد، در فقدان آنان به سوگ ت

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

شادروان مرحوم   
رستم صفری

    )  کیترینگ  (
شادروان مرحوم   

عليرضا طالب مياب 
    )  کیترینگ  (

شادروان مرحوم   
منوچهر نعمت زاده

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحومه  
مريم آتماچيان

    )  کامپیوتر  (

شادروان مرحوم   
رمضان اورنگی

    )  اصفهان  (

شادروان مرحوم   
سليمان منصوری

    )  حراست بوشهر  (

شادروان مرحوم   
مهدی پويا كاشانی

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
محمد يوسفی

    )  بازرگانی  (

شادروان مرحوم   
علی حيدری

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
علی اكبر خليل نژادی

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
بهرام معتمدی

    )  شیراز  (

شادروان مرحوم   
سيد حميد عيسی زاده

    )  اهواز  (

شادروان مرحوم   
عليرضا امامی 

    )  بازرگانی  (

شادروان مرحوم   
رحيم صمد نژاد

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
احمد سپيدكار

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
يداله خصوصی آغميونی

    )  خدمات فرودگاهی  (

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   
اسداله كاشيان

    )  اصفهان  (
شادروان مرحوم   

رضا بيدقی فر
    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
محمدابراهيم علی بيگی

    )  کیترینگ  (
شادروان مرحوم   

عباس بيگلری پور
    )  بندرعباس  (
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دفتر معاونت )فکس:  44633949(
امور اجرائی

امور رفاهی )فکس:  44659145(
واحد تیدی

واحد صدور دفترچه
واحد بیمه درمانی
واحد امور مسافرت

شماره تلفن های امور بازنشستگی

تلفن گویاي هواپیمایي جمهوري اسالمي ایران »هما«  466222

تسهیالت رفاهي )مشهد مقدس(تسهیالت رفاهی   )کیش(

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

نمایند.
شرایط:

1� ق��رارداد ارائه تس��هیالت و امکان��ات اقامتی تا تاریخ 
95/5/15 می باشد.

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

3� هزین��ه اقام��ت در هت��ل به همراه صبحان��ه بوفه و 
 ترانسفر از فرودگاه به هتل و بالعکس  و در اتاق 3 تخته 

شبی 950,000 ریال می باشد.
4- رزرو اتاق از اول تا سوم هر ماه )جهت عزیمت در ماه بعد( 
به صورت حضوری یا تلفنی ثبت نام می گردد و چنانچه 
 متقاضی بیش از ظرفیت هتل باشد در روز چهارم قرعه کشی

 انجام می پذیرد.
* هزین��ه اقام��ت هر نف��ر اضاف��ی ) ک��ودکان کمتر 
از 6 س��ال رای��گان ب��وده و نف��رات ب��االی 6 س��ال، 
 نف��رات چه��ارم و پنج��م( ب��ه ازای ه��ر ش��ب مبلغ
 200,000 ریال می باشد که توسط متقاضي به صورت 

نقدی به هتل پرداخت می گردد.

بازنشستگان محترم جهت استفاده از تسهیالت و امکانات اقامتي  هتل 
ميثاق در مشهد مقدس واقع در وکیل آباد، جهت ثبت نام و رزرو اتاق 
به واحد رفاهي امور بازنشستگان) خانم صفري( مراجعه و یا تماس 

حاصل نمایند.
شرايط:

1- مدت اقامت در هتل از شنبه تا دوشنبه، دوشنبه تا چهارشنبه به 
مدت 2 شب و از چهارشنبه تا شنبه 3 شب مي باشد.

2-  هزین��ه اقامت هتل به همراه صبحانه و ترانس��فر ورود و خروج 
 از ف��رودگاه ب��ه هتل و ترانس��فر هت��ل به حرم مطه��ر و بالعکس

 بشرح زیر مي باشد:
 1-2( هزین��ه اقامت در اتاق 2 تخته تا 4 تخته معمولي هر ش��ب

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

 مبلغ 580/000 ریال
3-2( ساعت ترانس��فر روزانه از هتل به حرم 10 صبح برگشت 13 

بعدازظهر و ساعت 17 و برگشت 20 شب
4-2( اس��تفاده از امکانات رفاهي و ورزشي )استخر، سونا، بیلیارد و 

اینترنت بصورت رایگان مي باشد(.
3- هزینه واریز شده جهت استفاده از هتل به هیچ عنوان قابل استرداد 
 نمي باش��د، لذا قبل از انجام رزرو هتل از تائید بلیت مسافرت خود

 مطمئن شوید.
4- رزرو اتاق در ابتدای هر ماه و برای ماه بعد انجام می شود.

 هزینه اقامت هر نفر اضافی به ازای هر ش��ب مبلغ 500/000 ریال
  م��ی باش��د ک��ه توس��ط متقاضی ب��ه ص��ورت نقدی ب��ه هتل

 پرداخت خواهد شد.
5- قرارداد ارائه تسهیالت و امکانات اقامتی تا تاریخ 96/4/1 می باشد.

  بدین وس��یله از همکاران بازنشس��ته ای 
که با ارس��ال مق��االت، پیش��نهادها، آثار و 
خاطرات خود ما را در پربار نمودن خبرنامه 
 ی��اری و هم��کاری م��ی نمایند، تش��کر و

  قدردانی می گردد.

  خبرنام��ه کان��ون آماده معرف��ي خدمات 
 و کااله��اي قابل عرضه ش��ما ب��ه همکاران

 بازنشسته مي باشد.
لطفا جهت هماهنگي با تلفن 44641506 - 

44641606 )خانم زین الدین( تماس بگیرید. ضمناً سايت مؤسسه صندوق بازنشستگی WWW.HOMAFOUND.IR می باشد.

44636001-44636002
44636003-44636004
 44636005-44636006
44636007
44636008
44636009-44636010-44636011
44636024-44636025
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واح�د امور مال�ی كانون بازنشس�تگان در ارتباط با عملکرد 
صورتهای مالی س�ال جاری و گذشته خود آماده پاسخگويی 
 ب�ه س�واالت و انتقادات ش�ما عزي�زان به ص�ورت حضوری
 در دفتر كانون می باشد.                          با تشکر - خزانه دار

 اعضای محترم كانون بازنشستگان »هما« می توانند از طريق 
پست الکترونيک با اينجانب حسين احمدی )بازرس قانونی 

كانون( ارتباط برقرار نمايند.                      با تشکر - بازرس
bazrescanoon@gmail.com

تغییر نشانی
ازکلیه اعضاء محترم کانون بازنشستگان درخواست مي شود تغییرات 
مربوط به نشاني محل سکونت و کد پستی و شماره تلفن ثابت و همراه 

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

عکس پرسنلی
همکاران بازنشسته می توانند جهت تهیه عکس پرسنلی، با قیمت 3500 

تومان برای 8 قطعه عکس4×3  به دفتر کانون مراجعه نمایند.

کارت منزلت
از آن دسته از همکاران بازنشسته باالی 65 سال سن ) ساکن تهران( 
که تاکنون کارت منزلت دریافت ننموده اند تقاضامی ش��ود جهت 

دریافت آن به سایتwww.ezpay.ir  مراجعه نمایند.

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.

اطالعیه
جهت برقراری و یا اس��تمرار ح��ق 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.

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

دفتر کانون ارسال نمایند.

اطالعیه
همکاران بازنشسته که بدلیل مفقود شدن و یا مخدوش بودن کارت 
شناسایی »هما« درخواست صدور مجدد کارت شناسایی خود را دارند 
، بعد از اخذ معرفی نامه از واحد امور بازنشستگی به ساختمان شماره 2 

حراست   »هما« مراجعه نمایند.

اطالعیه
همکاران بازنشسته که محل سکونتشان شهرستان کرج می باشد 
می توانند روزهای دوش��نبه هر هفته م��دارک بیمه درمانی خودرا 
 به آق��ای اصغر پورآذر که دردفتر فروش کرج مس��تقر می باش��د 
تحویل نمایند.                                   امور بازنشستگی »هما«

قابل توجه اعضای محترم کانون بازنشستگان »هما«



47
ه 

ام
برن

- خ
ما 

 ه
ان

تگ
س

ش
ازن

ن ب
نو

كا

40

ایستادگان سرافراز هماایستادگان سرافراز هما

ت.
اس

ب 
خو

م 
مد

 ه
ال

دنب
ه 

ن ب
و ز

ب 
خو

ل 
ه ح

 را
ال

دنب
د ب

مر

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

اَلُو کانونچند مورد آن را با هم مي خوانیم.

شماره تماس: 
 44641421
44641506

لطفا مس�ئولين صندوق بيمه درمانی 

ترتيبی اتخاذ نمايند تا صورتحس�اب 

هزينه های درمانی پس از رسيدگی به 

ايميل همکاران بازنشسته ارسال شود تا 

ت و آمدهای اضافی جهت دريافت 
از رف

پرينت هزينه ها جلوگيری و در مصرف 

كاغذ هم صرفه جويی شود.

لطف�ا در خص�وص زم�ان پرداخ�ت 

مطالب�ات مربوط به 5 درصد افزايش 

حق�وق ها و كمکهای غي�ر نقدی در 

سال 94 را اعالم نمايند.

با توجه ب�ه افزايش تعداد بازنشس�ته 

ها س�هميه در نظر گرفته شده توسط 

صندوق بازنشس�تگی برای استفاده از 

 در هتلهای كيش 
ر و اقامت

ويالهای رامس

و مشهد جوابگوی خانواده ها نمی باشد.

آيا امکان برقراری سهميه رفاهی توسط 

كانون ميسر می باشد؟

چرا بيمه درمانی با توجه به افزايش حق 

بيمه بازنشستگان و افزايش تعرفه های 

بيمه درمانی در ابتدای هر س�ال تعرفه 

های س�هم سازمان را مطابق با سال 93 

محاسبه و پرداخت می نمايد.؟

از مسئولين كانون و صندوق بازنشستگی 

تقاضا داريم تا گزارش عملکرد ساالنه و 

همچنين متن اساسنامه خودرا جهت 

خبرنام�ه  در  بازنشس�تگان  آگاه�ی 

منعکس نمايند.

از مس�ئولين كان�ون درخواس�ت می 
ش�ود ميزان علی الحس�اب پرداختی 
به بازنشس�تگان را به ده ميليون ريال 

افزايش دهند.

از مسئولين محترم كانون تقاضا داريم 

به موازات چاپ خبرنامه بازنشستگان،  

كان�ال خب�ری در تلگ�رام راه اندازی 

و مطال�ب در آن نيز منتش�ر ش�ود تا 

ر روزانه  در جريان 
بازنشستگان به طو

 امور خب�ری مربوط به بازنشس�تگان 

قرار گيرند.
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1-نوید- سنگ طلق- جواهری سبز رنگ- 
جایزه معروف سینمایی 2- برج پاریس- قاطر- صورتگر- از 

بیماری های تنفسی 3-مقابل نشر- دریاچه حمام-کسی 
که مسلم بن عقیل را پناه داد- عضو پرواز- هندوانه 
ابوجهل 4-اس��ب چاپار- مستی- پوشش- برنامه 
پرطرفدار ورزش��ی- س��گ بیمار 5-آواز مهیب- 
خوب- نخست- حیا- جدید 6-سنگ ترازو- پایتخت 

هلند- نویسنده فرانسوی کتاب بیگانه7- بنیان- خشن- 
آزمایش- پشت – ایوان8- عدد فرد- نرم- زشت- آسانی- 

پهلوان9- زهره- مالفه- فرمانروا- خال- تلخ10- مدح-کج- 
وسیله رفت و روب- پربها11- این رود از بزرگترین منابع 

آب دریاچه خزر است- لسان- اشاره- آگاه 

م جدول 47
     ما با هما می مانی

1- مرتضی صمدانیان
2- سعید عبدالمجیدی

3- ناهید مدحت
 

اسامی برندگان 
 جدول 

شماره  46

  به سه نفر از کسانی که جدول را به طور صحیح 
حل کنند به قید قرعه جایزه داده می شود.

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

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

 1-دارایی س��ابق- از نام های زنان��ه ایرانی به معنی قدرتمند
 2-مخترع س��فینه فضایی3-از سازهای ضربی- آقا- داد و فریاد 

آب��دار و گوش��تی- کرش��مه- س��ازمان   4-از می��وه ه��ای 
 جاسوس��ی آمری��کا5 - برگ برنده- صندلی راحتی- سس��ت
6-آدمک ویترین- جراحت7-س��وره س��ی و شش��م قرآن 
 کری��م- تزویر- س��تون دی��ن8- پس��تو- می��ان- دروازه

 9-ش��هر صنعت��ی- ضیاف��ت- ح��رف انتخ��اب10- بوی 
رطوبت- از ش��هرهای مازندران 11- دریاچه ای در کردستان- 
بحر 12- فلز سرچش��مه- س��از- دختر مازن��ی 13- حلزون- 
عش��ق فرنگی- نظ��ر14- غرن��ده- لوله گوارش��ی- گریز15- 
 لج��ن- کمربند زمی��ن16- دربس��ت  کارخانه- ش��عور- برکت
 17- از کشیدنی ها- تیره- ضربه پا18 - چکش- موت- عالمت مفعولی
 19- اث��ری از ش��هید مطه��ری20- مس��افر- س��ردار بزرگ

 ایران باستان
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مارحادرفاوحشاقنم
نیرماگنهابشیهنمن
تاجیسبانرداکیرهط
هوقنایمرشتسارردق
یجرشکریدجاتنمومه
اایرمسیتامورنویا
لبونناوردیدمماگل
اقلشجنرششلاوسنیب
ماروایسروبدیرمجر
ابارتدربتسددوردو
لامهادایترکدیواج
















