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گردهمایی بازنشستگان قسمت امور کارکنان )

گردهمایی بازنشستگان قسمت مالی )

بیست و نهمین گردهمایی خانواده هما )
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كانون بازنشستگان »هما«

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

    خبرنامه كانون بازنشستگان هما در انتخاب، ويرايش و تلخيص متون ارسالی آزاد است.
    آراء و نظرات مطرح شده در مقاالت الزاما ديدگاه خبرنامه نمی باشد.

     نويسندگان پاسخگوی مطالب خود هستند.
   مطالب به صورت تايپ شده و حداكثر در دو صفحه ارسال شود.

    استفاده از مطالب خبرنامه با ذكر ماخذ بالمانع است.
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حضرت رسول اكرم)ص(:
رجب ماه خدا
شعبان ماه من

رمضان ماه امت من است

 با سالم و درود به
همکاران عزیز بازنشسته

باز هم در کنار هم سالی دیگر را به پایان رساندیم 
که ه��ر روزش مملو از خاطرات ش��یرین و تلخ 
بوده اس��ت. خداوند منان را ش��اکریم که توفیق 
داد امسال نیز در خدمت شما بازنشستگان عزیز 
خبرنامه کانون را که متعلق به خود شماس��ت، 
در 50 شماره پیاپی به چاپ برسانیم و اینک در 
آستانه سا ل 1396 خورشیدی با امید به روزهای 
بهتر در تدارک تداوم انتشارمان باشیم. از اینکه 
در طول یک س��ال گذش��ته با حمایت های بی 
دریغتان ما را در انجام هر چه بهتروظیفه ای که 
بر دوش داریم همراهی کردید از تک تک ش��ما 
سپاس��گزاریم اما همچنان دست یاری به سوی 
ش��ما دراز می کنی��م و بیش از پی��ش خواهان 
دریافت نظرات و پیش��نهادات شما در خصوص 
هرچه پربارتر کردن این مجله هستیم . »هما«ی 
عزیز ما سالی دشوار را پشت سر گذارد و صبر و 
شکیبایی شما در مقابله با این مشکالت همواره 

کاممان را شیرین نگاه داشت.
ضمن عرض تبریک و تهنیت بمناسبت آغاز سال 
نو از درگاه خداوند متعال برای شما، بازنشستگان 
عزی��ز و خانواده محترمتان، س��الی سرش��ار از 
ش��ادکامی و موفقی��ت و س��ربلندی آرزومندیم 
 و توفی��ق روز افزونت��ان را ازآس��تان پر فیضش

 مسئلت می نماییم.
كانون بازنشستگان »هما«
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 مق�ام معظم رهبری: عید ن��وروز را به هم��ه ی خانواده های ایرانی و اف��راد ایرانی 
در هر نقطه ی عالم تبریک عرض می کنم. عیدتان مبارک باش��د هم میهنان عزیز. 
بخصوص به خانواده های عزیز شهیدان، به جانبازان عزیز، به خانواده های محترم آنها، و 
 به همه ی ایثارگران تبریک عرض میکنم و یاد شهیدان بزرگوارمان و یاد امام عزیزمان را 

گرامی میدارم.

• هواپیمایی ایرانین ایرویز در اردیبهشت ماه 
سال 1325 تاسیس گردید و اولین خدمات 
مس��افرت هوایی خود را در مسیر تهران به 
مش��هد مقدس و پس از جنگ جهانی دوم 
آغاز نمود. درطول 17 سال )از سال1324 تا 
1341( و به تدریج با دارا بودن تنها چند پرواز 
بین المللی به مهمترین خط هوایی داخلی 

تبدیل شد. 
• در س��ال 1333 خ��ط هوای��ی خصوصی 
دیگری تحت عنوان پرشین ایرویزیا پارس 
تاسیس گردید. در ابتدا، خط هوایی پرشین 
ایرویز فقط وظیفه ی حمل بار به اروپا را به 

عهده داشت.
• وضعیت جغرافیایی کشور ایران و گسترش 
وسیع آن، دور بودن مراکز نسبتاً پرجمعیت از 
یکدیگر، کمبود وسیله ی نقلیه اعم از جاده ای 
و ریلی، لزوم ارتباط سریع و مطمئن سازمان 
های علمی و دولتی و از همه مهمتر نبود یک 
ش��بکه منظم با قابلیت های باال در راستای 
احیای حقوق متقابل هوایی با سایر کشورها 
و همچنین تامین رفاه و آسایش بیشتر ملت 
ایران، همه و همه شرایطی را فراهم ساخت 
تا هیات وزیران در تاریخ بیست و یکم بهمن 
سال 1340 ، پیش��نهاد وزیر راه را مبنی بر 
تاسیس یک ش��رکت هواپیمایی متعلق به 

ملت، به تصویب برساند. 
• در پی اتخاذ این تصمیم شرکت هواپیمایی 
ملی ایران در تاریخ #پنجم_اسفند ماه سال 
1340 با ادغام دو شرکت هواپیمایی ایرانین 
ایرویز و پرش��ین ایرویز و ایجاد خط هوایی 
جدیدی با نام هواپیمایی ملی ایران با عالمت 
اختصاری و س��مبل هما تاس��یس شد و از 
فروردین ماه سال 1341 فعالیت های خود 

را آغاز نمود.
• اولین پرواز »هما« با هواپیماهای »جت« 
در س��ال 1965 )1344( با اس��تفاده از یک 

فروند بویینگ 727-100 در مسیر تهران-
بیروت انجام شد. پس از آن شرکت تصمیم 
به تبدیل تم��ام ناوگان خود به هواپیماهای 
»جت« گرفت. با شروع دهه 1970)از سال 
 1349 ب��ه بع��د( عصر طالی��ی »هما« نیز

 آغاز گشت. 
• در س��ال 1971 )1350( تعدادی بویینگ 
 )1353(  1974 س��ال  در  و   100-737
تع��دادی بویین��گ 727-200 وارد ناوگان 
شرکت شد. همچنین تحویل هواپیماهای 
گ��ران قیمت بویین��گ 747 از ن��وع 100 
)1354(  1975 س��ال  از   SP و   200  و 

 آغاز گشت.
• در میان��ه ده��ه هفتاد می��الدی، »هما« 
پروازهای بدون توقف بسیاری را به طور روزانه 
به قاره اروپا داش��ت. در این دوره هواپیمایی 
ملی ایران تنها در مسیر تهران-لندن بیش از 
30 پ��رواز هفتگی انجام می داد. خط هوایی 
تهران به فرودگاه جان اف کندی نیویورک در 
سال 1975)1354( با بهره گیری از بویینگ 
707 و ب��ا یک توقف در فرودگاه »هیث رو« 
لندن آغاز شد. با خرید بویینگ های 747 اس 
پی، هما این هواپیماهای دوربرد را در مسیر 
تهران-نیویورک به کار گرفت و به این ترتیب 
طوالنی ترین خط هوایی بدون توقف جهان را 

راه اندازی کرد.
• در  اکتبر س��ال 1972 )مه��ر ماه 1351(، 
»هم��ا« قرارداد خری��د دو فروند هواپیمای 
ماف��وق صوت کنک��ورد را با کنسرس��یوم 
انگلیسی-فرانسوی آن به امضا رساند. البته این 
هواپیماها هرگز به ناوگان هما وارد نشدند، چرا 
که در آوریل 1980 )فروردین 1359(با توجه 
به پیروزی انقالب اسالمی ایران و دگرگون 

شدن سیاست ها ، این قرارداد فسخ شد. 
• در س��ال 1978 )1356(، »هما« 6 فروند 
ایرب��اس مدل A300 را ب��رای به کارگیری 

در مس��یرهای محل��ی از ش��رکت اروپایی 
ایرب��اس خری��داری کرد و نخس��تین بهره 
 ب��ردار هواپیماه��ای ایرب��اس در خاورمیانه

 لقب گرفت. 
• در پایان این س��ال »هم��ا« به بیش از 31 
مقصد در داخل و خ��ارج از ایران، از پکن و 
توکیو تا نیویورک به طور روزانه پرواز می کرد 
و در حال راه اندازی خطوط هوایی جدیدی به 

مقاصد لس آنجلس و سیدنی بود.
• در سال های پایانی دهه هفتاد، هواپیمایی 
ملی ایران به عنوان رو به رشدترین شرکت 
هواپیمای��ی جهان ش��ناخته می ش��د و در 
عین حال یک��ی از ایمن ترین، مدرن ترین و 
پردرآمدترین شرکت های هواپیمایی دنیا نیز 

به شمار می رفت. 
• در س��ال 1976 )1355( »هم��ا« پس از 
شرکت اس��ترالیایی »کوانتاس« ایمن ترین 

شرکت هوایی جهان لقب گرفت
تاريخچه لوگو »هما«

• پس از آغاز به کار »هواپیمایی ملی ایران« 
و ثبت آن به عنوان شرکت ملی، نام »هما« 
از ترکیب س��ه حرف نخست این سه کلمه 
بوجود آمد و برای معادل انگلیسی، به دلیل 
 Iran National Airline ثقیل بودن نام

از ترکیب ساده تر IranAir استفاده شد. 
• انتخ��اب آرم برای هم��ا از طریق اعالم 
فراخوان در روزنامه های کیهان و اطالعات 
در سال 1340 به مسابقه گذاشته شد. امر 
داوری توسط هیئتی از دانشکده هنرهای 

زیبا انجام شد.
• در این مس��ابقه طرح ی��ک جوان ایرانی با 
الهام از یکی از سرستون های تاریخی تخت 
جمشید برنده شد.«ادوارد زهرابیان« طراح 
نش��ان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
»هما« ، زمانی این نشان ماندگار را طراحی 
کرد که فقط 22 س��ال داشت. این جوان با 

به بهانه« پنجم اسفند« سالروز تاًسیس »هما«
نگاهی به تاریخچه قدیمی ترین و معروف ترین شرکت هواپیمایی کشور



50
ه 

ام
برن

- خ
ما 

 ه
ان

تگ
س

ش
ازن

ن ب
نو

كا

9

م
انی

ی م
ا م

هم
 با 

ما
ت.

اس
ش 

بین
در 

ی 
طن

 با
الح

اص
 و 

ش
 رو

 در
ری

اه
 ظ

الح
اص

اس��تفاده از یک س��ری موتیف های ایرانی 
طراحی خود را انجام داد. بهترین الگویی که 
وی می توانست برگزیند، پرنده ای در اسطوره 
های ایرانی به نام »هما« بود که نمونه اش را 

تنها در تخت جمشید می شد یافت.
• نام ای��ن پرنده هم چنین در کتاب های 
»گریش��من«، باس��تان ش��ناس مشهور 
فرانس��وی که حوزه تخصصی مطالعاتش 
ایران باس��تان بود، آمده اس��ت. سرستون 
پرنده ای را به تصویر می کشید که دارای 
س��ه خصوصیت منحصر به فرد بود: س��ر 
عق��اب، گوش ه��ای گاو و یال اس��ب. در 
برخی از منابع آمده اس��ت که هما هرگز 
نم��ی آرامد و در تمام طول زندگی خود تا 
ح��دی در اوج  پ��رواز می کند که از دیده 
گان نهان شده و هرگز بر روی زمین نمی 
آس��اید. رنگ پیش��نهادی طراح برای این 

لوگو، آبی فیروزه ای بود.
• اما در سال 2013 آژانس خبری حمل و نقل 
هوایی )اسکیف( 30 لوگوی برتر شرکت های 
هوایی دنیا را معرفی کرد. در این بین لوگوی 
هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران »هما« 
به دلیل جذابیت، س��ادگی و رسا بودن پیام 
به عنوان برترین لوگوی شرکت های هوایی 

جهان انتخاب شد..
• پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
ملت ایران، با دگرگون ش��دن سیاست ها ، 
انجام برخی پروازهای بین المللی »هما« تغییر 
نمود و از فوریه 1979)اسفند1358( تعدادی 

از آنها به کلی تعطیل شد.
• آخرین فرود »هم��ا« در فرودگاه جان اف 
کندی نیویورک در روز 7 نوامبر سال 1979 
)16 آبان 1358(اتف��اق افتاد. دولت آمریکا 
پرواز روز بعد »هما« را درحالی که برای فرود 
آماده می شد به فرودگاه مونترال تغییر مسیر 
داد و اع��الم کرد به دلی��ل تنش های ایجاد 
ش��ده در روابط دو کشور در جریان تسخیر 
النه جاسوسی در تهران، هواپیماهای ایرانی 
حق فرود در هیچ یک از فرودگاه های ایاالت 

متحده را ندارند. 

• ب��ا تعطیل��ی خ��ط هوای��ی نیوِی��ورک 
هواپیماهای بویین��گ 747 اس پی هما به 
 طور گسترده در مسیرهای آسیایی و اروپایی

 به کار گرفته شدند.
• ن��ام رس��می ش��رکت در س��ال 1360به 
»هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران« ،«هما« 
تغییر یافت. در این سال »هما« 1/7 میلیون 

نفرمسافر را جابه جا کرد.
• هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران در 
سال های جنگ تحمیلی علی رغم فشارها 
و تهدیده��ای موجود خدم��ات خود را به 
بهترین نحو ممکن به انجام می رس��اند و 
اگرچه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
با مس��اله تحریم های بین المللی به ویژه 
از سوی امریکا و خروج پرسنل خارجی و 
متخصص خود دست به گریبان بود اما به 
مدد نیروهای توانمند و متعهدش توانست 
با جایگزین��ی نیروهای بوم��ی و آموزش 
نیروی جوان و تحصیلکرده نیازهای خود 
را برطرف نماید و دانش تعمیرات هواپیما 
را ک��ه زمانی تنه��ا در اختیار متخصصان 
خارجی بود بومی س��ازد. امروز هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران با توانمندی کامل 
امکانات انج��ام انواع تعمیرات اساس��ی و 
نیمه اساس��ی ب��ر روی هواپیماهای خود 
 و سایر ش��رکت های هواپیمایی داخلی را 

در اختیار دارد.
• خدم��ات فرودگاهی »هما« نیز با توجه به 
تعهد جدی و پایبندی »هما« به اصول مورد 
پذیرش جهانی و تطابق با استانداردهای مورد 
پذیرش بین المللی به بیش از 20 ش��رکت 

هواپیمایی خارجی سرویس می دهد.
• در س��ال های پس از پیروزی انقالب تعداد 
قابل توجهی هواپیمای فوکر 100 )ش��ش 
فروند به صورت نو و مستقیم ( انواع ایرباس 
و   A320  ,  A310  ,  A306  ,  A300
بویینگ 747 نیز به ناوگان ش��رکت »هما« 

اضافه شدند 
• »هما« همچنین برای نخستین بار از آغاز 
تحریم ها ، موفق شد 3 فروند هواپیمای باری 

به ناوگان خود اضافه و آنها را جایگزین ناوگان 
فرس��وده ای نماید که س��ال ها بود از خط 
پروازی »هما« خارج ش��ده و کاهش سهم 
»هما« در بازار بین المللی حمل و نقل بار را 

موجب گردیده بودند.
• اما هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« 
علی رغم تمام محدودیت های ناجوانمردانه، 
ذره ای از اصول ایمنی و استاندارد های جهانی 
عدول نکرده و انتقال ایمن و راحت مسافران 
با ارزش خود را در دستور کار همیشگی قرار 
داده و با تکیه بر توان باالی نیروهای مهندسی 
و تعمی��رات  و خلبانان کارآزموده و س��ایر 
نیروهای غیورش ، پروازی راحت و آرام را در 
آستانه پنجاه و ششمین سالگرد پرگشودن پر 

افتخارش تدارک می بخشد .
• اما امروز »هما« بار دیگر اوج میگیرد...

• همزمان با اجرایی شدن برجام بالفاصله 
مذاکرات برای خرید هواپیما نو با شرکت 
های هواپیما سازی ایرباس ، بویینگ و ای 
تی ار فرانس��ه اغاز گردید ؛ در سفر دکتر 
حسن روحانی ریاست محترم جمهوری به 
فرانسه توافقنامه خرید 118 فروند ایرباس 

امضا شد.
• پ��س از پای��ان مذاکرات با ش��رکت های 
هواپیما سازی ایرباس و بویینگ قرارداد خرید 
هواپیما با این دو شرکت به امضا رسید. خرید 
100 فرون��د ایرباس و 80 فروند بویینگ در 
دستور کار »هما« قرار گرفته است. مذاکرات 
با شرکت ای تی ار نیز در مراحل پایانی قرار 

دارد.
• پس از گذشت سه هفته از امضا قرارداد با 
ایرباس ، اولین فروند آن که از نوع A321 بود 
در اختیار هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
»هما« قرار گرف��ت. این هواپیما هم اکنون 
در مسیر های بین المللی در حال خدمات 
رس��انی است ، همچنین دومین ایرباس که 
از نوع A330 و پهن پیکر است در اسفندماه 

تحویل  هما گردید.
• »هما« همچنان آشناترین واژه پرواز برای 

هر ایرانی است و تا همیشه خواهد ماند...
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* اگر موافق هستيد ابتدا مهمترين وظايف كانون را 
باختصار شرح دهيد.

   بازنشستگان محترم مستحضر می باشند وظایف کانون 
برابر ماده 5 اساس��نامه همانطور که تعریف ش��ده است ، 
حف��ظ حقوق مش��روع و منافع مادی و معن��وی فردی و 
جمعی اعضاء می باش��د و کانون نیز تمام تالش خودرا در 
جهت استیفای حقوق اعضاء خود با توجه به توانایی های 

هما و موسسه صندوق بازنشستگی بکار برده است.
* در ح�ال حاضر تعداد كل بازنشس�تگان چند نفر 

بوده و چه تعداد آنان عضو كانون می باشند؟
   تعداد کل بازنشس��تگان و فوت شدگان حدود 10500 
نفر بوده ک��ه بدون در نظر گرفتن وظیف��ه بگیران تعداد 
بازنشس��تگان 8947 نفر می باش��د و حدود 7000 نفر از 

آنان عضو دائمی کانون می باشند.
* نحوه اطالع رس�انی به همكاران بازنشسته چگونه 

انجام می شود؟
     روش اطالع رس��انی به همکاران بازنشسته به طرق زیر 

انجام می گیرد.
الف-از طریق سایت کانون به نشانی

www.homacanoon.ir
ب-از طریق ایمیل کانون به آدرس

www.canoonhoma@yahoo.com 
ج-کانال تلگرام ایجاد ش��ده توس��ط کانون ک��ه همکاران 
می توانند با پیوس��تن ب��ه آن اخبار واطالع��ات مربوط به 

بازنشستگان را مشاهده نمایند.
د-خبرنام��ه کان��ون که هر س��ه م��اه یکبار تهی��ه و برای 

بازنشستگان ارسال می گردد.
* غالبا همكاران بازنشس�ته از عدم پرداخت بموقع 
حقوق ماهانه و مطالبات خود و همچنين خدمات بيمه 
درمانی گله مند هستند، چه اقداماتی از طرف كانون 

در اين زمينه انجام شده است؟
  متاس��فانه با توجه به تحریم های اعمال ش��ده از س��وی 
قل��دران مس��تکبر جهانی و تاثیر مس��تقیم و منفی آن در 
صنعت هواپیمائی و مسافربری ، هما متحمل زیانهای بسیار 
س��نگینی گردید. و از طرفی قطع پروازه��ای حج عمره و 
تمتع و همچنین تعداد زیادی پروازهای بین المللی بدلیل 
نبود هواپیما )متاثر از تحریم های اعمال شده( توانایی مالی 
هما بش��دت کاهش یافته و این مش��کل باعث گردیده در 
بعضی از ماهها ، حقوق همکاران شاغل و بازنشسته با تاخیر 
چند روزه پرداخت گردد.امیدواریم با توافق های انجام شده 
بین هما و ش��رکتهای ایرباس و بوئین��گ در مورد تحویل 
هواپیماهای جدید ، هرچه زودتر مشکل مالی مرتفع گردد. 

در م��ورد بیم��ه درمانی که اعتراضات به ح��ق همکاران را 
بدنبال داش��ته، واحد بیمه درمانی هما مس��ئول و جوابگو 
می باش��د. پیگیری های فراوانی در مورد عدم پرداخت به 
موقع هزینه انجام ش��ده ، لغو و یا تعلیق قرارداد تعدادی از 
بیمارستانهای طرف قرارداد و تاخیر در پرداخت هزینه های 
بیمارس��تانی در قالب بیمه تکمیلی ، بعمل آمده است که 
موسس��ه صندوق بازنشستگی در این زمینه با بیمه درمانی 

هما سعی در مرتفع نمودن این مشکالت را دارد.
* لطفا در خصوص درآمد، هزينه ها و سرمايه كانون 

توضيح دهيد.
درآمد کانون منحصرا از پرداخت حق عضویت اعضاء تامین 
می شود ، زیرا اساسنامه اجازه فعالیتهای انتفاعی به کانون 
را نم��ی دهد و درآمد فعلی جه��ت راهبری دفتر کانون در 
تهران و 6 نمایندگی آن در شعب داخلی مورد استفاده قرار 
می گیرد. البته با صرفه جویی هایی که بعمل آمده بخشی 
از ای��ن درآمد پس انداز گردیده که با تصویب هیئت مدیره 
جهت خرید یک واحد جدید و یا تبدیل به احس��ن نمودن 

دفتر فعلی کانون مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
* ظاهرا بيش از يكسال به پايان فعاليت هيئت مديره 
فعل�ی كان�ون زمان باقی نمانده اس�ت لطف�ا در اين 

خصوص نيز توضيح دهيد.
برابر پروانه فعالیت کانون که توس��ط وزارت کش��ور صادر 
گردیده فعالیت هیئت مدیره فعلی در تاریخ 96/12/17 به 
پایان می رس��د و دو ماه قبل از پایان دوره فعالیت، هیئت 
مدیره موظف اس��ت جه��ت انتخاب اعض��اء جدید هیئت 
 مدیره و بازرس نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام الزم 

بعمل آورد.
* ارتب�اط كانون با موسس�ه صندوق بازنشس�تگی 

با حبیب شاطر حسینی مدیر عامل کانون بازنشستگان »هما
گفت وگو
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چگونه اس�ت؟آيا نماين�ده ای از كانون در جلس�ات 
حضور دارد؟

اعضاء هیئت مدیره تمام سعی و تالش خودرا جهت تعامل با 
موسسه صندوق بازنشستگان جهت احقاق حقوق همکاران 
بازنشسته بکار می برد و با تشکیل جلسات مشترک با اعضاء 
هیئت مدیره موسس��ه نس��بت به طرح مشکالت موجود، و 

درخواست رفع آنها اقدام می نماید.
* كان�ون در ارتباط با مالباختگان ش�هرك چش�مه 
كه اكثريت آنرا بازنشس�تگان تش�كيل می دهد چه 

مساعدتی انجام داده است؟
مسئولیت و پیگیری درمورد شهرک چشمه وظیفه تعاونی 
مس��کن هما می باشد. لکن هیئت مدیره کانون تا کنون از 
هیچگونه کمک و همراهی با تعاونی مس��کن هما در جهت 
احقاق حقوق مالباختگان ش��هرک چشمه فروگذار ننموده، 
ولی متاس��فانه با تمام تالش و پیگیری تعاونی مس��کن تا 
کنون نتیجه مثبتی عاید نگردیده اس��ت. با توجه به اینکه 
بس��یاری از مالباختگان شهرک چش��مه جزء بازنشستگان 

می باش��ند، کانون اخی��را اقدام به یک س��ری پیگیری در 
جه��ت احقاق حقوق اینگونه همکاران نموده که با توجه به 
پیچیدگی خاص این پروژه در صورت حصول نتیجه ، اخبار 

آن به اطالع اعضاء خواهد رسید.
* در ح�ال حاضر چه امكانات رفاهی برای اس�تفاده 

خانواده بازنشستگان در نظر گرفته شده است؟
   امکانات رفاهی موجود با توجه به کمیت آنها ، جوابگوی درخواست 
 متقاضیان نمی باشد ولی به هر جهت موارد موجود به شرح ذیر

 اعالم می گردد
 1- اس��تفاده از هتل در ش��هرهای مشهد، کیش، رامسر با 

قیمت مناسب )اقدام کننده معاونت امور بازنشستگی(
2-پرداخت وام بیس��ت میلیون ریالی به متقاضیان از محل 

صندوق پس انداز )اقدام کننده معاونت امور بازنشستگی(
3-پرداخت علی الحس��اب حقوق به می��زان هفت میلیون 

ریال ) توسط کانون (
4-اس��تفاده از تورهای مس��افرتی داخلی یک تا سه روزه ) 

توسط کانون (
5-تهی��ه کارت از ش��رکت طنی��ن موج ها جهت اس��تفاده 
همکاران متقاضی از اس��تخرهای تهران با قیمت مناس��ب 

)توسط کانون(

6-تهیه عکس های پرسنلی برای همکاران و خانواده آنها ) 
توسط کانون( 

* به عنوان آخرين س�ئوال هرگونه مشكالت فعلی و 
پي�ش رو و هر برنامه و اقدامی كه در جهت پيش�برد 

امور بازنشستگان داريد بيان كنيد.
در ح��ال حاضر بزرگتری��ن دغدغه کانون و بازنشس��تگان 
وضعیت نابسامان مالی هما و موسسه صندوق بازنشستگی 
می باش��د که تاثیر آن در پرداخت حقوق ماهیانه کارکنان 
مشهود می باشد.تمام تالش هیئت مدیره در جهت تقویت 
کانون ب��ه منظور احقاق حقوق بازنشس��تگان گرامی می 
باش��د ولی متاس��فانه بعضاً پیام هایی نا صحیح از طریق 
برخ��ی از بازنشس��تگان در ش��بکه ه��ای اجتماعی دیده 
می ش��ود که باعث تضعی��ف کانون و بازنشس��تگان می 
گردد که بدینوس��یله اع��الم می نماید. هرگونه س��ئوال 
ی��ا ابهام��ی ب��رای بازنشس��تگان محترم بوج��ود آید می 
 توانند مس��تقیما تماس بگیرند و کانون پاس��خگوی این

 عزیزان می باشد.
در پایان ضمن آرزوی بهروزی ، س��المت و موفقیت برای 
یکایک همکاران بازنشس��ته و خانواده آنان در سال جدید ، 
امیدواریم که مدیران و مس��ئولین هما با درایت و مدیریت 
 صحی��ح بتوانن��د هم��ا را به جای��گاه واقعی خ��ود همانند 

گذشته برسانند.
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از زم�ان ورود ايرباس نو به ايران ، ك
حاش�يه های زيادی در مورد اين 
هواپيما و عملكرد وزارت راه مطرح 
شده اس�ت.موافقان و مخالفان از 
زاويه ه�ای گوناگون به اين ماجرا 
ن�گاه كردن�د ، و در اي�ن رابط�ه 
هوش�نگ نصری از پيشكسوتان 
» هم�ا » مطالبی را به دفتر كانون 
جهت چ�اپ در خبرنامه ارس�ال 
ك�رده بودند كه ب�ه دليل احتمال 
ايجاد بروز شائبه های سياسی چاپ 
آن را به بعد از جلس�ه استيضاح 
آخون�دی ) وزي�ر راه ( موك�ول 

 كرديم. كه متن آن را به شرح زير
 با هم می خوانيم .

* لطفاٌ به ای��ن مطالب که طی چند 
ماه گذش��ته در رس��انه ه��ا منعکس 
شده و هیاهویی به راه انداخته ، توجه 

فرمایید:
-خریدایرباس های نو در 50 سال اخیر 
بی سابقه بوده است ...) وزیر راه و شهر 

سازی_رجا نیوز 95/7/3(
-ق��رارداد تاریخ��ی پس از 41 س��ال 
... ) بیاین��ه وزیر راه و ش��هر س��ازی 

–خبرگزاری مهر 95/10/3(

-برای اولین بار ش��اهد اقدام بی نظیر 
شرکت ایرباس هستیم که هوا پیمایی 
را قبل از امضا قرارداد و دریافت پیش 
پرداخت برای کش��ور مش��تری رنگ 
آمیزی می کند.)فخریه کاش��ان قائم 
مق��ام وزی��ر راه در ام��ور   بین الملل 
_نس��یم آنالین 95/10/6( و مصاحبه 
س��ایر مس��ئولین که چون خ��ارج از 
پوش��ش ترابری  کش��ور ب��وده اند تا 

حدودی معذورند.
از آنجاییکه ای��ن روش و منش کاماٌل 
خالف اخالق و انصاف و خالف مصالح 
هما و کش��ور اس��ت. مصمم شدم به 

عنوان خادمی کوچک در عرصه وسیع 
حمل و نقل هو ائی بازرگانی و عمری 
خدمت به هما با انعکاس واقعیات ادای 
دین نمایم، با این امید که شاید )تکرار 
می کنم شاید( مس��ئولین محترم با 
تصحیح اشتباه ،خردمندی خود را به 
ملت بزرگ و شریف ایران نشان دهند 
و بدانند که اقرار و بیان واقعیت ،عقب 
نشینی نیست،لذا توصیه می نمایم که 
این بزرگواران وقای��ع اتفاقیه صنعت 
حمل و نقل هوایی را مطالعه و فارغ از 
هیاهوی رسانه ای و مطبوعاتی به این 

نکات مهم توجه فرمایند :
* هواپیمائی ملی ایران در پنجم اسفند 
1340تاس��یس و انقالب اسالمی در 
سال 1357 شکل گرفت. هواپیماهای 
بوئینگ707 ،727،737و  747 نیز در 
س��ال  1353 تا 1356  به ناوگان هما 
اضافه شد )دوره تصدی تیمسارخادمی( 
دو فروند از هواپیماهای بوئینگ  747 
) سفارش قبل از انقالب ( نیز، دربعداز 
انقالب )سال   1358(  به ناوگان هما 
اضافه ش��د ، پس چگونه ممکن است 
طی 50 س��ال گذش��ته این اقدام بی 

همتا باشد !!
* » النج��اه ف��ی الص��دق«، مزی��د 
اس��تحضار مس��ئولین محترم، شش 
)B2k-300( فروند هواپیمای ایرباس
سفارش قبل از انقالب که دو فروند آن 
در زمان نخست وزیری شهید رجایی 
)س��ال 1359( وارد شد سه فروند آن 
در س��ال 1361 و آخرین هواپیما نیز 
در سال 1362 در فرودگاه مهرآباد به 
زمین نشس��ت .جالب است بدانیم که 
ای��ن هواپیماها ه��م در دوران تحریم 
و هم پس از تس��خیر النه جاسوسی  

آمریکا وارد کشور شده اند!
* کار ب��ی همتای خری��د 10 فروند 
هواپیمای نو ،شامل 6 فروند فوکر 100 
)سالهای 1369 و 1370  ( و 2 فروند 
ایر باس )600-300(در س��ال 1373 
برای هواپیمایی  جمهوری اس��المی 
ایران » هما« و 2  فروند فوکر50 برای 
شرکت هواپیمایی ایران)نفت ( همگی 
در زمان ریاس��ت جمه��وری حضرت 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ودر دوره 
تصدی« مهندس ش��فتی پدر صنعت 
حمل و نقل هوای��ی ایران«که در آن 

دروغ طیاره ای ؟!
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زمان به عنوان مدیر عامل »هما« انجام 

وظیفه می نمود اتفاق افتاد.
کاری بزرگ توسط مدیری متخصص 
و مجموع��ه ای از معاونین و مدیران و 

خدمتگزاران صدیق و کار بلد ،
با حض��ور موثر در مجامع بین المللی 
مرتب��ط »ایکائو و یات��ا » و با تکیه بر 
دان��ش تخصصی و اس��تدالل فنی و 
حقوقی  که دردوره به اصطالح تحریم 
محقق شد. عالوه بر آن مقررشده بود  
که هرسال هفت هواپیمای نو خریداری 
شود که با تعویض مدیر عامل  هما این 
پروژه متوقف شد . چرایی علت توقف 
و بی پاس��خ ماندن این سوال را فقط 
اهل بصیرت و متخصصین این صنعت 
می دانند و  بس،از اینرو شایسته است 
 که فقط بگویی��م :یک قیامت ناله ایم

 اما خموش !!.
* اینک��ه در دو دهه ش��صت و هفتاد 
توانس��تیم هواپیماهای نو از کمپانی 
سازنده خریداری نماییم اما ناکهان در 
دو دهه بعد ناتوان ماندیم و نتوانستیم 
و اینکه چرا آن زمان برای هواپیماهایی 
ک��ه نو بودند و به ص��ورت قطعی و با 
تامی��ن مالی ایرباس خریداری ش��ده 

بودند هیاهویی براه نیفتاد و چرا اینک 
برای خرید هواپیماهای اجاره به شرط 
تملیک اینهمه سروصدای تبلیغاتی براه 
انداخته ایم سواالتی است که مسئولین 
اجرایی کش��ور در حوزه حمل و نقل 

هوایی بایستی به آن  پاسخ دهند ؟!
* حداق��ل انتظار و توقع این اس��ت 
که کس��انی ک��ه مه��ار هواپیمایی 
رادر دس��ت گرفت��ه اند  ب��ه آمار و 
اطالعات ح��وزه تحت مدیریت خود 
آشنا باشند از اینرو سالیان متمادی 
منتظر ماندیم تا مسئولین به بایگانی 
هم��ا و س��وابق صنع��ت هواپیمایی 
بازرگانی س��ری بزنن��د و گردوغبار 
پرونده های قدیم��ی را بتکانند و یا 
از پیشکس��وتان ای��ن  صنعت جویا 
شوند و راهنمایی بخواهند تا حقایق 
را بدانند و به اطالعات خود بیفزایند 
که متاسفانه اینگونه نشد! در عوض 
ب��ا خودتحریمی و بحران س��ازی تا 
توانس��تیم هواپیماهای دست چندم 
به کشور و هما  تحمیل نمودیم آنهم 
ب��ا بوق و کرن��ا ! و اکنون هم مدعی 
هس��تیم که اولین هواپیم��ای نو به 

ناوگان کشور اضافه شده است!!

* بررس��ی فرمایی��د که چرا تا س��ال 
1976 فق��ط هواپیماه��ای نو به هما 
راه داش��ت و چ��را و چگونه بعد از آن 
فرودگاههای کش��ور محل نشست و 
برخاست انواع یاک ، توپولف ، آنتونوف 
،  ایلوش��ین ، ام دی و ایرباس های ده 
پانزده ساله شد و در نتیجه چه کسانی 
منتفع شدند و چگونه واسطه گری و 
داللی جایگزین عقالنیت ش��د ؟ واهلل 

اعلم بحقایق االمور.
* ب��ر ای��ن ب��اورم که حداق��ل فایده 
مرور این اتفاقات این است که منبعد 
مجبور نخواهیم شد تا کارهای خوب 
پیشینیان را به نام خود مصادره کنیم ، 
این فایده را خواهد داشت تا به عملکرد 
قبلی ه��ا واقف ش��ویم و تجربیات و 
اقدام��ات  آموزنده و مو ثر آنان در این 
 عرصه را کوچک نشماریم که این عین

 بی تقوایی است.
و کالم آخر اینکه ، هدف از نگارش این 
مطالب ادای دین بود و بس و گرنه یک 
سینه سخن ناگفته  دارم که انشاء ا... 
در زمان مقتضی  به داوری دلسوختگان 

می گذارم . باقی بقای شما.
هوشنگ نصری
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نگاهی به وضعیت صندوق بازنشستگی کارکنان هما
مدتی است که در مصاحبه های انجام شده ماههای  
اخیر، از صندوق بازنشستگی کارکنان  هما به عنوان 
یکی از موانع اصلی سوددهی شرکت، علیرغم   ورود 
هواپیماه��ای جدید به ناوگان »هم��ا » نام برده می 
ش��ود وبرهمین اساس از سوی اش��خاص مختلف و 
حتی وزارت راه و ش��هر س��ازی  انتق��ال آن به یکی  
از صندوقهای بازنشس��تگی  کشوری ،صندوق تامین 
اجتماع��ی ویا .. پیش��نهاد گردیده اس��ت ،که بنده 

ضروری دانستم اطالعات ذیل را تقدیم شما نمایم.
موسس��ه صندوق بازنشس��تگی و رفاه کار کنان هما 
در س��ال 1380 ب��ا هدف تامی��ن و پرداخت حقوق 
بازنشس��تگی،از کارافتادگی ،وظیفه  و کمک به امور 
رفاه��ی  اعض��ای آن   ، ب��ا ب��ه کار گی��ری  و  بهره 
ب��رداری از دارایی ه��ا، امکانات و وج��وه در اختیار، 
تش��کیل و علیرغم اینکه  مناب��ع مالی  آن به عنوان 
حق الناس می بایس��ت  به نحو مناس��بی س��رمایه 
گذاری ودر راس��تای  ایج��اد ارزش افزوده و صیانت 
از منافع بازنشس��تگان مورد اس��تفاده  و بهر برداری 
قرار می گرفت ، متاس��فانه به دالیلی از جمله موارد  
ذیل نتوانس��ت اهداف تبیین شده در اساسنامه خود 

را تحقق بخشد.
 الف:ع�دم اس�تفاده از مدي�ران اقتص�ادی در

 اداره صندوق 
ب :ع�دم همراهی »هما«درواگ�ذاری پروژه های 

درآمدزادرجهت خودكفايی صندوق
پ:ع�دم نظارت بر انجام فعاليت ها و درآمد های 
آن و همچنين شركت های تابعه و موارد ديگری 

كه در جای خود قابل بحث و بررسی می باشد
بحران های پيش رو صندوقهای بازنشستگی  

بح��ران مال��ی در  صندوق های بازنشس��تگی یکی از 
چالش های اساس��ی اقتصاد ایران اس��ت و  بر اساس 
اظه��ار نظ��ر کارشناس��ان اقتص��ادی  صن��دوق های 
بازنشستگی به دالیلی از جمله اعمال برخی از مصوبات 
غی��ر کارشناس��ی که منجر  ب��ه افزای��ش هزینه ها و 
تعهدات صندوق ها  شده اس��ت ،سوء مدیریت،پایین 
بودن میانگین سنی بازنشستگان )51 سال (در مقایسه 
با س��ایر کشورها)66سال(،س��رمایه گ��ذاری و اجرای 
طرحهای کارشناسی نشده،بیمه های حمایتی  و... در 
مسیر  تعادل وپایداری مالی قرار ندارند و حتی بقدری 
این مسئله اهمیت دارد که جناب آقای نوبخت معاون 

رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه ریزی وبودجه 
کش��ور نیز که عضو مجمع عمومی هما نیز می باشند 
،برنامه ششم توسعه را متمرکز بر 3 موضوع آب ،محیط 

زیست و صندوق های بازنشستگی می داند. 
ش��ایان ذکر است در مهر ماه سال جاری در میزگردی 
با حضور آقایان محمود عس��گری آزاد و محمد ستاری 
فر برگزار ش��ده بود اعالم گردید ،در س��ال 84 حدود 
46درص��د  از منابع مالی صندوق های بازنشس��تگی 
توس��ط دولت تامین و در ادامه این رقم در  س��ال 94 
به میزان  80درصد  رس��یده اس��ت، ضم��ن اینکه در 
س��ال 84 حدود 2,8درصد از بودجه کشور به صندوق 
های بازنشستگی پرداخت ش��ده و در سال 93 حدود 
14درصد)این 14درصد فقط به صندوقهای بازنشستگی 
کشوری و لش��کری پرداخت شده ( و  پیش بینی می 
ش��ود در س��ال 1400و با کمبود ذخای��ر و نقدینگی 
سازمان تامین اجتماعی و نیاز به دریافت پول از دولت 
رقم قابل توجهی  از بودجه دولت می بایس��ت به این 
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موضوع اختصاص یابد و این یعنی فاجعه!!!!
خاطر نش��ان می س��ازد صن��دوق تامی��ن اجتماعی 
که با پوش��ش ح��دود 12,8میلیون نفر بیمه ش��ده و 
حدود 2,8 میلیون مس��تمری بگیر ،یکی از بزرگترین 
صندوق های ماس��ت،در حال حاض��ر درآمد و هزینه 
اش به س��ختی کف��اف یکدیگر را م��ی دهد ،صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری با پوش��ش 1,2 میلیون بیمه 
شده با کس��ری اعتبار مواجه اس��ت و بیش از %75 
از پرداخت مس��تمری کارکنان تحت پوش��ش خود را 
از مناب��ع مالی دولت تامین می نماید ، بیش از %98  
از منابع مالی صندوق بازنشس��تگی نیرو های مس��لح 
با پوش��ش  حدود 670 هزار بیمه ش��ده توسط دولت 
تامین می شودوسایر صندوق های بازنشستگی نیز کم 
و بیش دارای مش��کالت س��اختاری ،مالی و مدیریتی 

می باشند.
ضمن اینکه وابس��تگی بیش ازح��د به بودجه عمومی 
موجب میشود،اگرمنابع مالی واعتبارات دولتی بدلیل 
نابس��امان بودن روابط اقتصادی دچاررکودش��ده و در 
نتیجه کمکهای حمایتی دولت کاهش یابد،صندوقهای 
مذکوربامش��کالت ج��دی وغیرقابل ح��ل درپرداخت 

حقوق کارکنان تحت پوشش مواجه شوند.
چه بايد كرد؟

همراهان عزیز ،ما در زمان اش��تغال بخشی از  حقوق و 
مزایای ماهیانه  مشمول کسور خود را به این صندوق به 
عنوان مطالبات خود برای دوران بازنشستگی اختصاص 
داده ایم که متاس��فانه  به دلیل عدم سرمایه گذاری به 
موقع و بهینه در حال حاضر  صندوق بازنشستگی هما 
توانایی پرداخت 5 درصد از حقوق بازنشستگان را ندارد 
، به یاد داشته باش��یم بازنشستگان سرمایه و گنجینه 
های ارزش��مند  هما هس��تند ،آنچه که امروز بدان می 
بالی��م ،حاصل خرد جمعی و تالش های ش��بانه روزی 
افراد متخصص و زحمتکش��ی  است که پایه های این 
ش��رکت را بنا نهاده اند ودر حال حاض��ر خیلی از آنها 
در میان ما نیس��تند  ودر همین راس��تا حفظ صندوق 
بازنشستگی ،حداقل قدرشناسی نسبت به آنها و خانواده 
های آنان  می باش��د ،بنابر این باید فرایندی را تعریف 
نماییم که آین��ده مالی صندوق را تضمین نماید و این 
موفقیت جز با تعامل مابین مس��ئولین هما از یکطرف 
و صندوق بازنشستگی هما از طرف دیگر و در کنار آنها 
کانون باز نشس��تگی هما  بعنوان حامی حقوق صنفی  

اعضاء  ، حاصل نخواهد شد.
یکی از راهکارههای حفظ صندوق بازنشستگی تغییر 

نگرش  ورویکرد مسئولین هما ، خصوصا هیات مدیره 
ش��رکت به عنوان پدر معنوی صندوق بازنشس��تگی 
کارکنان هما)بر اس��اس شرایط و وظایف ذاتی تبیین 

شده در اساسنامه صندوق( ،به شرح ذیل می باشد
ال�ف: اقتصادگرايان�ه: انجام اصالحات س��اختاری 
واس��تفاده از مدیران اقتص��ادی در اداره صندوق ،که 
دراینصورت آنها بتوانند با  س��رمایه گذاری مناسب و 

درآمد زایی به خود کفایی صندوق کمک نمایند
ب :تعام�ل و هم�كاری : واگذاری انجام بخش��ی از 
فعالیت های خود که دارای سوددهی مناسب مباشند 
به صندوق هما مانند یکی  از آشیانه ها)آشیانه شماره 
3 و یا آش��یانه فرودگاه ام��ام )ره(، واردات و صادرات 

بارهای خارجی ،هندلینگ پروازهاو...
در همین راستا بر اساس  اطالعات غیر رسمی کسب 
شده، طبق محاسبات اکچئورها، صندوق بازنشستگی 
هما با ملحوظ نظر قراردادن ش��اغلین رس��می که در 
آینده بازنشسته خواهند شد حدود 6 تا 7  هزار میلیارد 

تومان جهت واگذاری قیمت گذاری شده است
با یک مثال س��اده مشخص می شود ،اگر مبلغ ارزش 
گذاری جهت واگذاری را 6هزار میلیارد تومان در نظر 
بگیریم ،سود مورد انتظار ماهانه بانرخ 15 %حدود 74 
میلیارد تومان خواهد بود ،این در حالی است که حقوق 
ماهیانه پرداختی به بازنشستگان هما حدود 23 میلیارد 
تومان می باشد؛ در همین راستا اگر  40 %مبلغ فوق 
در اختیار صندوق هما قرار بگیرد،)با ملحوظ نظر قرار 
دادن راهکار ارائه شده که یقینا« با بررسی پیشنهادهای 
کارشناس��ان صنعت ابهامات آن نیز روش خواهد شد( 
در اینصورت مطمئن باش��ید صن��دوق نه تنها قادر به 
پرداخت حقوق ،افزایش های سالیانه  ،پرداخت مزایای 
رفاهی ،همس��ان سازی حقوقها وسایر موارد مرتبط با 
بازنشس��تگان خواهد بود ، بلکه در مواقع مورد نیاز نیز 

کمک حال »هما« نیز خواهد بود.
در پایان فرصت را مغتنم شمرده و تولد دوباره و افق روبه 
رشد همارا به کلیه فرهیختگان تبریک گفته و امید دارم 
اعضای محترم هیات مدیره ش��رکت با تعمق و نگرش 
ویژه این موضوع را پیگیری نمایند تا با ایجاد صندوقی 
 توانمند و کارا ، موجبات آرامش خاطر بازنشستگان گرامی

 فراهم گردد.
ما با »هما »بوده ايم         
         »  هستيم«          
               »خواهيم ماند«
غالمرضا خانی -  بازنشسته هما
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موفقیت ورزشي و تحصیلی

»عباس کلوت« فرزند همکار بازنشسته 
مصطفی کلوت موفق به اخذ گواهینامه 
تعمیر و نگهداری هواپیم��ا ) B2 ( از 
دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری 

شده است .

»س��ید مهدی مهاج��ری« فرزند همکار 
بازنشسته سید عباس مهاجری در سومین 
جشنواره نوجوانان خوارزمی سال تحصیلی 
96-95 ) آم��وزش و پرورش منطقه 18 ( 
موفق به دریافت لوح سپاس گردیده است . 

» امیر روزبه سراملکی » فرزند همکار 
بازنشسته پرویز سراملکی در مقطع 
دکترای اویونیک ) مکانیک پرواز و 
کنترل – اویونیک ( از دانشگاه ملی 
هوا و فضای خارکف کشور اکراین 

فارغ التحصیل شده اند . 

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

»عل��ی بهارج��اه« فرزن��د همکار 
بازنشسته نعمت اله بهارجاه عضو 
انجمن مخترعین موفق به دریافت 

دکترای افتخاری گردیده است . 

* سردار جانباز غالمرضاعربگری*

غالمرضاعربگری همکار بازنشسته همایی، موفق 
به کس��ب مقام دوم، مس��ابقات گلبال جانبازان 

کشور گردیده اند.
صعود به قله دارآباد

به بهانه »پنجم اسفند سالگرد تاٌسیس هما« گروهی از همکاران 
بازنشسته آقایان : اصغر کالنی ، عباس روبینی، قدرت دادخواه ، 

علی کرمی و احمد دهلقی به قله داراباد صعود کردند .
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 یک��ی از ب��زرگ تری��ن نگرانی های 
دوران بازنشس��تگی ، حفظ س��المت 
و ی��ا بدس��ت آوردن آن ب��ه هن��گام 
بیماری اس��ت . این مهم در خانواده 
بزرگ »هما« به صندوق بیمه درمانی 
کارکنان هما که با مشارکت کارکنان 
) ش��اغل و بازنشس��ته ( و هواپیمایی 
جمهوری اس��المی ای��ران موجودیت 
یافته ، س��پرده شده اس��ت  تا طبق 
ضواب��ط مق��ررات تدوین ش��ده  این 

منظور را تامین نماید .
     صن��دوق بیمه در حال حاضر ، نه 
تنه��ا برای رفع این نگرانی نمی تواند 
موثر واقع شود ، بلکه به لحاظ نداشتن 
حمای��ت الزم به هنگام بیم��اری، با 
عدم پذیرش بیمارس��تان ها به بهانه 
بدهی زیاد صن��دوق بیمه درمانی به 
آن ها ، ایجاد اضطراب  و بیماری می 
نماید. مش��کالتی ک��ه در چند ماهه 
اخیر ظاهر شده ، سردرگمی بیماران 
ب��رای مراجعه به کدام بیمارس��تان و 
عدم اطالع رس��انی مناسب موجبات 
تش��دید بیماری و تحقیر اعضای این 
صن��دوق که ب��ا س��رافرازی زیر چتر 
»هم��ا » خدمتگ��زاری ک��رده اند به 

دنبال دارد .
        صن��دوق خال��ی بیم��ه درمانی ، 
کفایت الزم را جه��ت پرداخت هزینه 

درمان اعضای خود به بیمارستان ها را 
ندارد و بیمارستان ها نیز به سبب تاخیر 
زیاد در وصول مطالبات خود از صندوق 
بیمه درمانی ، که به موجب قرارداد های 
فی ما بین حداکثر 45 روز پس از ارائه 
اسناد و صورتحساب های بیمارستانی 
باید تس��ویه گردد ، از پذیرش بیماران 

همایی خودداری می نمایند .
       تاکید می شود که وضعیت حاضرنه 
تنها تامین کننده سالمت جسم اعضای 
صن��دوق بیمه درمانی نیس��ت ، بلکه 
روح همائیان غیرتمن��د که با خدمت 
به »هما« سرافراز زندگی می کنند ،از 
ای��ن بی مهری ها و اهانت��ی که به نام 
»هما« و شآن همائیان می شود ، آزرده 

و فرسوده می گردد.
     افزایش اجتناب ناپذیر سن اعضاء 
از یک س��و ، و افزایش ساالنه هزینه 
درمان از دیگر سو ، توازن مالی واحد 
بیم��ه درمان��ی  را برهم زده اس��ت 
.هرچه زمان بگذرد ش��رایط س��خت 
تر می گردد و صندوق بدهکار اندک 
اعتبار کنونی خود را با ش��تاب بیشتر 
از دس��ت می دهد . چش��م انداز 5 و 
10 س��ال آینده  خیلی روشن نیست 
.آی��ا بای��د ب��ه کمک ه��ای بالعوض 
ش��رکت خوشبین باش��یم . درآمدی 
که در سال های آینده نزدیک مثبت 

نسخه ای برای درمان صندوق بیمه درمانی هما  یاد اّیام
* 12 فروردین- روز جمهوری اسالمی 
ایران- شهادت امام علی النقی الهادی)ع(- 

)254 ه ق(
* 13 فروردین-روز طبیعت 

* 19 فروردین-) دهم رجب(-والدت 
امام محمد تق��ی )ع( ج��واد الائمه-                

)195 ه ق(
 * 22 فروردی��ن )13 رج��ب(-والدت
 امام علی )ع(-)23 سال قبل از هجرت(

* 24 فروردی��ن)15 رجب(-وف��ات 
حضرت زینب)س()62 ه ق(

* 3اردیبهشت)25 رجب(- شهادت 
امام موسی کاظم )ع(-)183 ه ق(

* 5اردیبهش��ت)27 رجب(-مبع��ث 
اک��رم)ص(- رس��ول   حض��رت 

)13 سال قبل از هجرت(
 * 10اردیبهشت)3ش��عبان(-والدت

 امام حسین )ع(-)4 ه ق( و روز پاسدار
* 11اردیبهشت)4ش��عبان(- والدت 
العب��اس)ع( ابوالفض��ل   حض��رت 

)26 ه ق( و روز جانب��از- روز جهانی 
کار و کارگر

 * 12اردیبهشت)5ش��عبان(-والدت
 ام��ام زی��ن العابدی��ن)ع(-)38 ه ق( 
 شهادت اس��تاد مطهری )1358 ه ش(

 و روز معلم
* 22اردیبهشت)15شعبان(-والدت 
حض��رت قائ��م )ع��ج(-)255ه ق( و                 

روز جهانی مستضعفان
* 14 خرداد-رحلت امام خمینی)ره(-

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

)1342 ه ش(وفات حضرت خدیجه)س(- 
)3 سال قبل از هجرت(

* 20خرداد)15 رمضان(- والدت امام 
حسن مجتبی)ع(-)3 ه ق( و روز اکرم
رمض��ان(-  19 24خ��رداد)  * 
 ضربت خوردن امام علی )ع(-)40 ه ق(

 * 26خرداد)21 رمضان(- ش��هادت 
امام علی )ع(-)40 ه ق(
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نخواهد بود .
بن��ا بر این در کوتاه م��دت باید چاره 

ای اندیشید .
    هر بن��گاه اقتصادی که تراز دخل 
و خرجش منفی باش��د، ب��رای برون 
رف��ت ازاین مش��کل و پیش��گیری از 
ورشکس��تگی دو راه��کار در پیش رو 

دارد . 
الف - افزايش درآمد .    

ب - كاهش هزينه . و يا هردو باهم
الف . در مورد صندوق بیمه درمانی که 
درآمد آن از طریق دریافت حق بیمه 
از اعضاء با مشارکت »هما« تامین می 
شود ، افزایش درآمد از این راه ممکن 
نیس��ت . با توجه به واریز 13 درصد 
حقوق )4,5 درصد سهم بیمه شده و 
8,5 درصد س��هم شرکت ( به حساب 
صن��دوق بیمه درمانی ، جای افزایش 
حق بیمه وجود ندارد . خصوصا سهم 
ش��رکت که موافقت مجم��ع »هما« 

برای آن ضروری است.
     ب – تنه��ا راه ح��ل ممکن برای 
ادامه خدمات صن��دوق بیمه درمانی 
، کاه��ش هزین��ه هاس��ت ک��ه باید 
جدا«م��ورد توجه ق��رار گیرد .کنترل 
هزینه یکی از راه های کاهش هزینه 
ه��ای صندوق اس��ت که در ش��رایط 
فعلی چندان پاس��خگوی این کسری 
موازنه نخواهد بود . اما راه حل عملی 
و موثرب��رای کاهش هزین��ه ، انتقال 
بخشی از هزینه های حاضر به منابع 

قانونی بیرون از »هما« است .
       از می��ان ح��دود 50 هزار عضو 
صندوق بیمه درمانی هما، حدود 13 
هزار نفر سرپرس��ت خان��واده و بقیه 
اعضای خانواده این س��یزده هزار نفر 
و مص��رف کننده هزینه های خدمات 
درمانی صندوق هستند که بسیاری از 
آن ها بدون شغل نیستند و طبعا زیر 
پوشش بیمه سازمان متبوع خود قرار 
دارن��د .) بیمه های��ی مانند  خدمات 
درمانی ، تامین اجتماعی ، نیرو های 
مس��لح و... ( این گ��روه که حق بیمه 
پرداخت م��ی کنند ولی از بیمه خود 
ب��ه لحاظ عضوی��ت در صندوق بیمه 

درمانی هما  استفاده نمی کنند به دو 
دسته تقسیم می شوند .

و  کارکن��ان  ش��اغل  1-همس��ران 
بازنشس��تگان مرد هواپیمایی که در 
س��ازمان دیگری مشغول به کار بوده 
و یا بازنشس��ته شده اند . این گروه به 
تبع ش��غل خود در مقابل کس��ر حق 
بیمه از حقوقشان و و زیر پوشش قرار 
داش��تن یک ش��رکت بیمه ای ، حق 
اس��تفاده از خدمات بیمه آن سازمان 

را دارند .
2-همس��ر و فرزندان بانوان شاغل و 
بازنشسته ، ازپوشش بیمه ای سازمان 
متب��وع پدر خانواده برخوردار، و البته 
خود بانوی همکارنیز به عنوان همسر، 
از خدمات بیمه ای سرپرس��ت شاغل 
خانواده بهره مند هس��تند . این گروه 
از اعضاء ، خود و بقیه اعضای خانواده 
از مزایای صن��دوق بیمه درمانی هما 

استفاده می نمایند .
   قابل تصور است که جمعیت زیادی 
از اعضای 50هزار نفری صندوق بیمه 
درمانی هما از پوش��ش بیمه ای یک 
بیمه معتبر برخوردار هس��تند اما به 
لحاظ تس��هیالت موجود در مقررات 
صن��دوق بیمه درمانی هم��ا ، از این 
محل اس��تفاده می کنند در حال که 
حق بیمه دیگری به س��ازمان دیگری 

پرداخت می کنند .
     چنانچ��ه صن��دوق بیم��ه درمانی 
ب��رای اس��تفاده  طرح��ی تش��ویقی 
دارن��دگان دفترچه س��ایر بیمه ها از 
بیمه پایه خود تهی��ه نماید ، بطوری 
ک��ه هزین��ه اصل��ی درمان خ��ود را 
به ش��رکت بیمه پایه خ��ود تحمیل 
کن��د ،هزین��ه های صن��دوق کاهش 
چشمگیری نشان خواهد داد .صندوق 
بیمه درمان��ی می تواند هزینه ای که 
به عنوان فرانشیز بیمه شده در سایر 
منابع پرداخت ش��ده را مالک هزینه 
درمان ق��رار داده و تقب��ل نماید. در 
اینص��ورت ، هم صندوق بیمه درمانی 
هما هزینه کامل را پرداخت نمی کند 
وهم به بیمه ش��ده ما هزینه کمتری 

تحمیل می گردد .

    مثال : از هزینه یک میلیون ریالی 
دارو ، هفتصد هزار ریال س��هم بیمه 
و س��یصد هزار ریال سهم بیمه شده 
در صندوق بیمه درمانی هما محاسبه 
می شود.حال اگر بیمار از دفترچه ای 
که از س��ایر بیمه ه��ا در اختیار دارد 
اس��تفاده کن��د ، بیمه ش��ده ما فقط 
س��یصد هزار ری��ال هزینه ب��ه بیمه 
عرضه می کند .بیمه ما می تواند کل 
هزینه سیصد هزار ریالی را تقبل کند 
و ی��ا این مبلغ را به عنوان کل هزینه 
درمان، مش��مول  باز پرداخت هفتاد 
در ص��د آن نماید . با فرض اول بیمه 
بجای هفتصد هزار ریال ، فقط سیصد 
هزار ریال پرداخت کرده ، وبیمه شده 
بجای سیصد هزار ریال ، هیچ هزینه 
ای متحمل نش��ده است . و در فرض 
دوم بیمه بج��ای هفتصد هزار ریال ، 
دویست و ده هزار ریال ، و بیمه شده 
بجای س��یصد هزار ری��ال ،فقط  نود 

هزار ریال پرداخت می کنند .
    در مورد هزینه های بیمارستانی نیز 
این مثال صادق است . صندوق بیمه 
درمان��ی پس از پرداخ��ت کل هزینه 
درمان بیمارستان ، به نیابت از بیمار 
و ارائه صورتحساب هزینه درمان وی 
به بیمه متبوع ایش��ان س��هم شرکت 
 بیمه از هزینه بیمارس��تانی مذکوررا 

دریافت نماید .
      ب��رای اجرای ای��ن طرح ، صندوق 
بیم��ه درمانی هما تنها بای��د اعضاء را 
تشویق به استفاده از دفترچه های بیمه 
که از سایر منابع در اخیار دارند بنماید 
. و آن نیز قبول فرانش��یز هزینه درمان 
اعضایی است که از سایر منابع استفاده 
می کنند . حاصل اجرای این طرح یک 
معامله برد – برد اس��ت برای صندوق 
بیمه درمانی  و عضو استفاده کننده از 
پوشش سایر بیمه ها است که بابت آن 

حق بیمه پرداخت می کند .
     صندوق بیم��ه درمانی با تصویب 
این طرح در هیئ��ت مدیره می تواند  
فق��ط با تغییرات اندکی در سیس��تم 

پذیرش آن را اجرا نماید .
حسين احمدی – بازنشسته هما 



50
ه 

ام
برن

- خ
ما 

 ه
ان

تگ
س

ش
ازن

ن ب
نو

كا

19

م
انی

ی م
ا م

هم
 با 

ما
قه

ساب
 م

نه
ت 

اس
زه 

بار
 م

گی
ند

ز

تجلیل از بازنشستگان  بزرگداشت علم ، تجربه و تعهد است

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

همكاران ديروز ،  همراهان امروز

    مهندسی و تعميرات
هوشنگ هاشمی نسب چهاردهی

محمد رضائی
اردشیر مراد نوری

حسین حکیمی
محمد حیدری
فرود شاهرخی

علی اصغر شیری
رضا هنر پیشه فرد

مسعود میرزا اسکندری
قربانعلی مددیان
علی اصغر عطائی

مرتضی عزیزالهی 
باری ساکی

علی اکبر بریمی پور
سید محمد هاشمیان

حسن دلیر
محمدرضا یوسفی

محمدجواد اسماعیلی
مرتضی عابدی کوبایی

محمد ابراهیم سرساالری
سعید رضائیان

          عمليات پرواز
محمد حسین عسگری

امیر حسین حجاریان طاهری
عباس دبیرچیان

کاظم خسروجردی
مسعود حقیقت پور چهره برق

سعید حامد ساعدیان
محمدعلی محمدنژاد الهیجی

حسن رشیدی

     خدمات فرودگاهي 
علی قره گل

حمید علیزاده شعاعی

رحمت اله علی آبادی
حبیب کاظمی

حمید بختیاری
خدامراد رفعتی فر

   حراست
سید عابدین حقیقی

زهرا عزتی سردهائی
ابوالفضل صالحیان
عادل حمیدادیان  

حمیدرضا حسنی
حسین بخشی پور

          كيترينگ
مجید عادلی

غالمرضا فالح
احمد محمدی

علی فایض منشوری
جعفر نوبهاری

محمد احمد شعار رازلیقی
محمد حسین غفاری  

مجید کاظمی
حمید بیگی

      منابع انساني
نادر غفاری

محمد برکتی

       پشتيباني
احمد زرین قلم

           مالی
فاطمه ابوالمعالی دامغانی

سکینه میرزا کوچکی
محمد فرخ   

سید ناصر موسوی پور

خدیجه میرزائی
حمیده عمرائی

          بازرگانی
سید مصطفی علوی

سید جعفر عظیمی
علی اصل غفاریان

مرتضی مرادی
علیرضا علی نژاد 

 مسعود تشرفی
علی فالح زاده

      خدمات مديريت
مریم عزیزی

علیرضا دانای رضاخانلو

        اصفهان
ابوالفضل ویزی راد  

         مشهد
جعفر قاسمی

حسن جوان بخت
عباس اسدی عطائی

علی خدایاریان
       شيراز

سید محسن  بقائی
مهدی اسفندیاری

فتاح فیروزی

           بوشهر
صدراله هژبری

احمد پرورش بوشهری

          رشت
اسحاق چاوشی
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 * * شعر همکاران **
ای« هما«  افتخار ایرانی

افتخار است به ایران که همائی دارد                                             مثل طاوس ولی خوش پروپائی دارد
عمر با عزتت اکنون شده پنجاه و شش                                         سایه است برسر مردم چه هوائی دارد

دادن جان برهت خوش بودالی شیرینم                                   عمرها رفته هوا، جان چه بهائی دارد
کاشکی داشته بودیم هزاران جانی                                             ولی افسوس ندانم چه بقائی دارد
آرزویم همه این است تنت جان باشد                                           سالها زنده بمانی چه هوائی دارد

جان توجان همه ملت ایران باشد                                              گرچه نادانی دشمن چه جفائی دارد
آفرین برتو که دنیا همه تحسین گویند                                    غیرتی باشه، زدشمن چه ابائی دارد

همه کارکنانت بسالمت باشند                                                    پرتوان در ره تو ،آنچه که نائی دارد
عمرها میرود و کار همه می ماند                                            چه نیازی بکسی، جاه و جاللی دارد

گذر عمر بسختی گذران میگردد                                            خوش بحالش که کسی نان حاللی دارد
دولت محترم ، ای مجلس مردم ساالر                                   نظری سوی همه کن ، که چه حالی دارد

سال نو ،عید مبارک به همه ایرانی                                        شکر این گردش عالم ، چه خدائی دارد
                                                                                                     مظاهر بادلو- بازنشسته هما

خنده درمانی

             نیست تورا یک سرمو حوصله
                

                
ای که نداری زجهان ، جز گله       

             قلب تو پیوسته قرین غم است
                

                
روی تو هرجا نگرم،درهم است  

              گشته ای افسرده دل بی قرار
                

               
بس که تورا هست غم بی شمار

             پیش توعالم همه گلشن شود
                

د               
خواهی اگر قلب تو روشن شو

               خنده بکن از ته دل قاه قاه
               

               
ک آه          

درگذر از غصه اش

                خنده به چشم تو ضیاء می دهد
                

خنده به قلب تو صفا می دهد            

در برمردم قشنگ
              می شوی ان

               
               

خنده بروی تودهدآب رنگ   

               خنده کن خنده کن خنده کن
               

               
ترک غم رفته و آینده کن    

            یادخدا بدرقه راه ماست
                

چون دل شیرازی که یاد خداست         

محمدجعفر شيرازی - بازنشسته هما

مرغ سعادت

هما ای رفرف مرغ سعادت
الهی که تو باشی تا قیامت                                                         

زمین و آسمانها زیر بالت
                                            بود اهلل همیشه در کنارت  

توئی همچون عقاب در آسمانها
                                         زمین در زیر بالت مانده تنها    

سفیران وطن در کل دنیا
                                       الهی این سفیر پاینده بادا

به هر کشور که کوبی چرخهایت
بود آنجا مناسب از برایت                                            

پیاده می کنی توخود سفیران
که در آنجا بمانند همچو شیران                                         

دوباره باز میگردی به ایران
که تا خوشنود باشد ملت مان                                        

تقی محمدی-بازنشسته »هما«                 

 شیشه عمر من
شیشه ی عمرمن، هرلحظه

 بدستان توبود
مشکن جام مرا ، لب به غزلخوان

توبود
  باغ هر الله و نرگس،ز نفس های

 تو  مست 
 خوش نسیم سحر از سوی 

گلستان تو بود
 روح اشعار من امشب،ز تب نرگس توست

واژه هرغزلم  ,چشم  شبستان 
توبود

ضربان نفس سینه ام ،از
خنده توست

 گریه وخنده ام از ،گردش چشمان توبود
باده ی لعل لبت ، بر من دیوانه

 بریز
از ازل باده ی عشق ، می ، ز

لبستان توبود
 راز پنهانیی ، عشق  من و تو

، گشته ،عیان 
شهرت عشق من ،ازدوستی 

پنهان توبود

چلچراغ رخ تو، مجلس  بزمی
 آراست

روشن کلبه دل ،بحر مهستان 
توبود

واژه  نغمه وشور، از قلمم 
میریزد

چرخش دست من ،هرسوی
 بفرمان توبود

گیسوان تو پریشان ،شده 
است بردوشت

مبتالی دلم از زلف ، پریشان
 توبود

سيدمسعودهدايت پور
بازنشسته »هما«
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جذابی��ت یک نیروی درونی اس��ت که 
بوسیله آن افراد مورد تائید دیگران قرار 
میگیرند. جذابیت یک نیروی اکتسابی 
اس��ت که از محی��ط پیرامون بدس��ت 
م��ی آید. جذابیت به باطن انس��انها  نه 
ظاهر انس��انها بر می گردد. از سه مولفه 

جذابیت تشکیل می شود. 
در ابتدا برای اینکه جذاب باش��یم باید 
قدرت س��خن گویی داش��ته بش��یم. از 
س��خنان بیهوده پرهی��ز و از لغات زیبا 
برای جذب دیگران استفاده کنیم. گاهی 
الزم اس��ت سکوت انس��ان را عاقل تر و 
جذاب تر نشان می دهند. سکوت انسان 
باید همراه با اعتماد بنفس همراه باشد. 
عامل دیگر جذابیت حساسیت نسبت به 

احساس��ات اطرافیان اس��ت که بتوانیم 
بط��ور صحی��ح آنه��ا را درک و ب��ا آنها 
ارتباط دوستانه برقرار کنیم. دیگر عامل 
جذابی��ت مدیریت و کنت��رل هیجانات 
خود در ارتباط با دیگران است که بدون 
دلیل پرخاشگر نش��ویم و سبب نگرانی 

دیگران را فراهم نسازیم.
 جذابیت از افکار انس��ان سرچشمه می 
گیرد. باید خ��ودرا باور کنیم که جذاب 
هستیم و با اعتماد بنفس این مطلب را 
به دیگران نشان دهیم. در جذابیت ظاهر 
آراس��ته و مرتب نکته مهمی اس��ت که 
باید رعایت کرد.رعایت بهداش��ت فردی 
عامل دیگر جذابیت است. صمیمیت در 
جذاب نشان دادن فرد مهم است. رابطه 

صمیمانه همراه با متانت باید باش��د.در 
س��خن گفتن باید آرام و مالیم صحبت 
کنیم که مورد توجه دیگران قرار گیریم. 
اف��راد آرام از نقطه نظر دیگران جالبند. 
به خود و دیگران احترام گذاشتن عاملی 
برای جذب دیگران است. لبخند زدن و 
تبس��م به موقع از عوامل جذابیت است 
زی��را انس��انها از افراد خش��ن و نا آرام 
دوری می کنند. قاطعیت در عملکرد از 
عوامل جذابیت است که پایبند به عهد 
و پیمان باشیم و آنچه می گوییم به آن 
 عم��ل کنیم که خود عاملی برای جذب

 دیگران است. 
بطور کلی ب��رای جذب دیگران و اینکه 
آنها انس��ان را دوست داش��ته باشند و 
مایل به برقراری ارتباط با او باشند باید 
در ظاهر آراسته و در باطن وارسته بود. 
در جذابیت باید به نقاط قدرت و ضعف 
خود پی برده و با تکیه به توانمندیهای 
خود عملکرد مثبت از خود نشان دهیم 
و ب��رای برطرف کردن نق��اط ضعف از 

توانمندیهای دیگران استفاده نمائیم.

ب��رای زندگی بهتر بای��د در ابتدا اهدافم��ان را چه در زندگی 
شخصی و یا اجتماعی مشخص کنیم.

 اهداف باید کامال مش��خص باش��د که از کجا شروع کنیم و 
به کجا برس��یم. اهداف باید قابل اندازه گیری و متناس��ب با 

امکانات باشد. هدفها باید قابل دستیابی 
و برابر با تواناییها باشد در غیر اینصورت 
حالت شکست در هر لحظه ممکن است 
بوجود آید و اهداف باید مطابق با واقعیت 
طراحی ش��ود. برای مرحله بعدی یک 
برنامه ریزی جامع برای رسیدن به اهداف 
باید داش��ت.زمان از اهمیت بسزایی در 
زندگی برخوردار است. باید در یک دوره 
زمانی به اهداف خود دست پیدا کنیم. 
زم��ان را باید مدیریت کرد و فعالیتهای 

خودرا مشخص کنیم، ممکن است در این راه با مشکالتی روبرو 
ش��ویم. استرس را از خود دور کنیم. نش��اط و شادمانی را به 
ارمغان بیاوریم. ترس نداش��ته باشیم. مراقب سالمتی جسم و 
روان خود باش��یم. برای سالمت جسم بها قائل شویم- تحت 
مراقبتهای پزشکی قرار داشته باشیم و سالمت خود را حفظ 

کنیم. همچنین به سالمت و بهبود روان خود بها دهیم.مثبت 
اندیشی داشته باشیم و افکار منفی و بیهوده را از زندگی خود 
حذف کنیم. با مش��اوره و رجوع به روانشناس مراقبتهای الزم 
را بعمل آوریم برای رس��یدن به اهداف خود در هنگام برنامه 
ریزی یک برنامه جامع و معتدل و خالی 
از هرگونه افراط و تفریط را برای خود در 
نظر بگیریم. هیچگاه از مسیر اعتدال در 
کارکردن خارج ش��ویم تا جسم و روان 
سالم داشته باش��یم. اولویتها را در نظر 
بگیریم- جایی که الزم است مسئولیت 
انجام کاری را دیگری بپذیرد برای داشتن 
یک فکر آرام واگذار کنیم. در جائیکه کار 
غیر منطقی است از کلمه نه بطور مثبت 
استفاده کنیم. برای خود ارزش و احترام 
قائل باش��یم زیرا همانقدر که فرد برای خود ارزش قائل است 
دیگران برای او ارزش قائل می شوند. در همین هدف و برنامه 
ریزی در کنار دیگران قرار بگیریم از مش��ورت و توصیه های 
دوستان خود بهره بگیریم و در نهایت یک زندگی شاد ، فرح 

انگیز و مفید برای خود و اطرافیان تدارک ببینیم.

راز جذابیت

چگونه بهتر زندگی کنیم

»دکتر شکوه السادات پور یاوری«
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ایران در حال تبدیل ش��دن به کشوری پیر است 
و طبق برآوردهای به عمل آمده تا س��ال 1430 
خورش��یدی از هر 4 نفر جمعیت کشور یک نفر 

سالمند خواهد بود.
س��ازمان بهداش��ت جهانی اعالم کرده است که 
ورود به مرحله پیری و س��المندی در کشورهای 
گوناگون متفاوت است . در حالی که در کشورهای  
پیشرفته غربی 65 سالگی آغاز دوران سالمندی 
تعیین شده ، در ایران و برخی دیگر از کشورهای 
جهان افراد از 60 س��الگی وارد دوران سالمندی 
می شوند. پیشرفت های دانش پزشکی و بهبود 
وضعیت تغذیه، باعث افزایش میانگین طول عمر 
افراد در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال 
توس��عه شده و آن چه مسلم اس��ت این افزایش 
شروع دوران سالمندی  را در کشورهای پیشرفته 
و نیز کشورهای در حال توسعه تغییر خواهد داد.

ب��ه عقیده برخی از متخصصان طب س��المندی 
و روانپزش��کان ، تعیین مقاطع سنی برای شروع 
دوران س��المندی و به ط��ور کلی تعریف مرحله 

س��المندی با وجودی که ممکن است در برخی 
موارد امیدوار کننده باش��د، برای افرادی که گام 
در سنین 60 سالگی و باالتر می گذارند می تواند 
به یک عارضه روانی آسیب رسان تبدیل شود چرا 
که هستند افرادی که در سنین باالی 60 سالگی 
مانند افراد گروه های س��نی پایین تر از 60 سال 
کار و فعالیت می کنن��د و از توان مطلوبی برای 
ادامه فعالیت حتی در س��نین باالتر از 65 س��ال 
نیز برخوردار هس��تند . اما وقتی دیدگاه جامعه 
نسبت به دوران شروع سالمندی یعنی 60 سالگی 
، ان��زوا ، از کار افتادگی و بیماری باش��د، در این 
افراد کابوسی با عنوان ورود به 60 سالگی یا دوران 

سالمندی ایجاد می شود.
متخصص��ان طب س��المندی می گوین��د افراد 
براس��اس خلقت از یک سن به خصوصی به بعد 
دچار کاهش ظرفیت و فرسودگی در سلول ها و 
ارگان ها می شوند اما این کاهش ظرفیت به این 
معنا نیس��ت که افراد در این سنین ویژه بیمار و 
زمین گیر شوند چرا که با در پیش گرفتن شیوه 

صحیح زندگی، ضعف و بیماری به تعویق خواهد 
افتاد.چه بس��ا افرادی دو سه دهه از مقطع سنی 
60 سالگی را پشت سر گذاشته اما همچنان فعال 
هستند و هرگز فکر نمی کنند که دچار پیری و 
کهولت ش��ده اند اما در مقابل کسانی را نیز می 
بینیم که در آس��تانه چهل یا پنجاه سالگی ، به 
دلیل نداشتن روش مطلوب در زندگی، احساس 
پیری می کنند و اذعان می دارند که  از کار افتاده 

شده اند.
کارشناسان سازمان بهداشت جهانی برای این که 
به تقسیم بندی مناسبی دست یابند افراد از مقطع 
60 سال به باال را به سه گروه تقسیم کرده اند، در 
این تقس��یم بندی ، افراد بین 60 تا 75 س��ال را 
سالمند جوان و از 75 سال تا 90 سال را سالمند 
پیر و از 90 سالگی به باال را کهنسال یا سالخورده 

در نظر گرفته اند.

به گفته متخصصان طب سالمندی ، کهولت و پیری پدیده ای طبیعی است 
که به مرور زمان باعث تغییرات فیزیولوژیک می شود، روند این تغییرات در 

تمام افراد یکسان است اما سرعت تغییرات در افراد تفاوت دارد.
به گزارش پایگاه »پزشکان بدون مرز« سالمندی در واقع کاهش قوای روانی و 
جسمی است که با گذشت زمان رخ می دهد. اما در مورد مبدا و زمان شروع 
دوران س��المندی میان متخصصان علوم پزشکی  اختالف نظر وجود دارد؛ 
برخی هنوز دوران سالمندی را 60 سالگی می دانند و برخی دیگر با توجه 
به افزایش میانگین امید به زندگی و متوسط طول عمر که از نتایج پیشرفت 
هایی است که در زمینه دانش و فناوری رخ داده است ، آغاز دوران سالمندی 

را 65 ، 70 و حتی 80 سالگی اعالم کرده اند.
سالمندی از هر دوره سنی که شروع شود، ویژگی های یکسانی دارد که مهم 
ترین آن ضعف قوای جسمی است اما ممکن است با عوارض روحی روانی نیز 
همراه باشد.با افزایش سن ، توده عضالنی و سوخت و ساز بدن کاهش می 
یابد. این تغییرات به همراه کاهش میل به مصرف غذا احتمال سوء تغذیه را 
باال می برد. تنها با یک برنامه غذایی صحیح و مناسب می توان خطر ابتال به 

این بمیاری ها را کاهش داد.
کاه��ش مصرف چربی و پرهیز از مصرف روغن های جامد و نمک، مصرف 
یک یا دو وعده در روز از میوه ها و سبزی های تازه و استفاده از روغن مایع، 
پرهیز از مصرف مواد شیرین ، از جمله نکاتی است که سالمندان باید در رژیم 

غذایی خود  رعایت کنند.

رژيم غذايی
با افزایش س��ن همچنین میزان نیاز به انرژی کاهش می یابد و در صورت 
دریافت مازاد بر نیاز انرژی ، سالمندان با مشکالت و عوارضی مانند چاقی ، 

فشار خون و بیماری های قلبی و عروقی ، روبه رو خواهند شد.
 در دوران سالمندی میزان پروتئین بدن کاهش می یابد . بنابراین باید در این 
دوران پروتئین بیشتری مصرف شود زیرا کمبود آن ، سامانه دفاعی را ضعیف 

وبدن را آماده ابتال به بیماری های گوناگون می کند.
آب و ويتامين ها

دریافت آب و مایعات کافی برای ساملندان بسیار حائز اهمیت است زیرا در 
دوران سالمندی حجم آب بدن، توانایی تغلیظ ادرار توسط کلیه ها و احساس 
تشنگی حتی در مواجهه با کم آبی کاهش می یابد.از این جهت سالمندان 
باید برای جلوگیری از کم آب شدن بدن روزانه حداقل 6 تا 8 لیوان مایعات 
بنوش��ند، به رغم متخصصان علوم پزش��کی و تغذیه ، آّ ب بر همه مایعات 
رجحان دارد، خش��کی لب ها،گود افتادن چش��م ها، تب ، یبوست، کاهش 
حجم ادرار وتهوع از عالئم کمبود آب در سالمندان است.جذب ویتامین ها 
به خصوص ویتامین های گروه B که جوانه غالت و حبوبات سرشار از این 
گروه ویتامین هاست،در کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی سالمندان 
بسیار موثر اس��ت.ویتامین E  نیز نقش مهمی در تتقویت سیستم دفاعی 
بدن و پیش گیری از س��رطان ها به ویژه سرطان پستان دارد. جوانه گندم، 
غالت سبوس دار، سبزی های دارای برگ سبز تیره و روغن زیتون سرشار از 
ویتامین  E  هستند.کلسیم و آهن نقش مهمی در تندرستی سالمندان دارد. 
کمبود کلسیم باعث پوکی استخوان و کمبود آهن نیز به کم خونی و احساس 
خستگی منجر می شود. شیر و فرآورده های لبنی منابع سرشار از کلسیم 
هستند و تخم مرغ ، حبوبات ، مغزها و غالت سبوس دار، آهن فراوان دارند.
 منبع: پايگاه اطالع رسانی اخبار پزشكی ايران و جهان

تا 75 سالگی ، همچنان جوان هستید!

چگونه پیر شویم؟
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س��المندی س��الم، فعال و پویا حق طبیعی تمام افراد اس��ت و 
دولت و سازمان های حمایتی و رفاهی نباید تنها به اضافه شدن 
س��الیان عمر و امید به زندگی بسنده کنند ، بلکه باید به ارتقاء 
کیفیت زندگی و سالمت جسمی و روانی و اجتماعی آنان توجه 
ویژه داشته باشند تا دوران سالمندی در نهایت آرامش و سالمت 

سپری شود.
اگر چه دوران بازنشس��تگی و س��المندی با زوال جس��م همراه 
است، اما با بلوغ فکر، خرد و کمال زیستی توام بوده که می تواند 
دوران س��المندی را به دوران سرزندگی ، اراده و عزت اجتماعی 

تبدیل کند.
بر اس��اس اطالعات مرک��ز آمار ایران، در حال��ی که 99 درصد 
سالمندان، سابقه حداقل یک بار ازدواج را در گذشته داشته اند 
، ام��ا در حال حاضر 9 درصد مردان س��المند و 49 درصد زنان 

سالمند بدون همسر و تنها زندگی می کنند.
احساس تنهایی در سالمندان به خصوص پس از مرگ همسر ، 
ضمن ایجاد مشکالت روانی و اجتماعی برای فرد سالمند با فوت 
ی��ا فاصله گرفتن نزدیکان ،اورا در مع��رض خطر تنهایی و انزوا 
قرار می دهد. احس��اس تنهایی به عنوان یک پدیده ناخوشایند 
و فرساینده منشاء بسیاری از حاالت نامتعادل روانی مثل یاس، 
ناامیدی ، افسردگی و در بعضی مواقع حتی خودکشی می شود.
احساس تنهایی و انزوا ، با وضعیت تاهل ارتباط معناداری دارد و 
سالمندان متاهل، احساس تنهایی کمتری نسبت به سالمندان 

مطلقه و بیوه دارند.
ازدواج مجدد س��المندان ،اصلی ترین راهبرد ارتقاء س��المت 
روان در مقابله با چالش تنهایی است. زوج های سالمند، عموما 
شادتر از زوج های جوان هستند و اختالفات کمتری با یکدیگر 
دارند و همچنین لذت بیش��تری از جنبه های مختلف زندگی 
می برند. این در حالی اس��ت که مس��اله جنسی و نیاز جنسی 
در روابط آن ها مرکزیت کمتری داش��ته و روابط دوس��تانه و 
عاطف��ی بخش اصلی ویژگی ارتباط بین آن ها اس��ت. طالق و 
جدایی در س��المندان کمتر اتفاق می افتد و ازدواجشان تحت 
تاثی��ر عوامل خارجی کمتری قرار میگی��رد و بنابراین ، میزان 
ناس��ازگاری و هیجانات منفی آنها کمتر بوده عاطفه و مهربانی 
بیش��تری نس��بت به سایر گروه های س��نی از جمله جوانان و 
میانس��االن دارند. ازدواج مجدد س��المندان بدلیل همراهی با 
تجربی��ات ارزنده از زندگی مش��ترک قبلی و ب��ه دور از هوا و 
ه��وس به عنوان یکی از بهترین انواع ازدواج ها ، خوش��بختانه 
چند سالی است که رواج بیشتری نیز یافته و سالمندان تنها با 
ازدواج مجدد ، آرامش بیش��تری را در کنار همسر خود تجربه 

کرده و این دوران را سپری می کنند.
بزرگتری��ن انگیزه و علل گرایش س��المندان به ازدواج مجدد را 

می توان شامل:
1(تامین نیازهای عاطفی

2(نگرانی از مرگ در تنهایی

3(گرفتاری فرزندان و عدم امکان رسیدگی و مراقبت از والدین دانست.
تغییرات و دگرگونی های اجتماعی سبب شده تا خانواده ها نیز 
دس��تخوش تغییرات اساسی شوند و جایگاه سالمند در خانواده 
به خطر افتد. از طرفی ، نبود سیس��تم های حمایتی ، بیمه ای، 
بهداش��تی و درمانی جامع از س��وی نهادهای دولتی، خصوصی 
و خیریه باعث می ش��ود تا خانواده ها ، س��المندان نیازمند به 
مراقبت را به مراکز نگهداری و س��رای س��المندان بسپرند، که 
ازدواج مج��دد، م��ی تواند از این بحران پی��ش روی خانواده ها 
جلوگی��ری کند. همچنین ازدواج مجدد، مانع از مرگ تدریجی 
سالمندان شده و آنان از حق حیات مجدد برخوردار می شوند.

بیش از 70 درصد مردان تنهای سالمند و 30 درصد زنان تنهای 
سالمند ، احساس نیاز به ازدواج مجدد را ابراز کرده اند، اما بخش 
زیادی از زنان از این امر پسندیده باز می مانند. به گواه پژوهش 
های انجام شده ، ازدواج مجدد سالمندان ، به شرط رعایت اصول 
ازدواج ، می تواند مفید بوده و باعث ارتقای س��المت و کیفیت 
زندگی س��المندان شود. در این زمینه ، توصیه اکید شده است 
که فرزندان از پیش داوری و اعمال محدودیت های غیر منصفانه 
پرهی��ز کنند، چرا که ، در صورت عدم تامین نیازهای عاطفی ، 
روحی و روانی س��المندان ، ضمن پیری زودرس، بیماری های 

مزمن جسمی به سرعت اتفاق خواهد افتاد.
در پایان به بخش��ی از جنبه های مثب��ت ازدواج مجدد زندگی 

مشترک در دوران سالمندی اشاره             می  شود:
1(تامین نیازهای عاطفی، روحی و روانی سالمند

2(پیدا کردن امید دوباره به زندگی
3(کاهش استرس ، تنهایی و افسردگی

4(از بین رفتن مرگ و میر در س��المندان متاهل و برخورداری 
از طول عمر بیشتر

6(ارتقاء س��المت جس��می ، روانی ، اجتماعی و بهبود کیفیت 
زندگی 

7(تامین نیاز جسمی
8(عدم ارجاع سالمند به مراکز نگهداری و سرای سالمندان

9(کاهش هزینه های نگهداری سالمند در منزل
10(کاهش فش��ار روحی،روانی و فیزیک��ی فرزندان و خانواده یا 

کاهش خشونت علیه سالمندان 
»نقل از نشريه ثمر«

ازدواج مجدد سالمندان ؛ آری یا خیر
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فشار خون را با عنوان قاتل خاموش نام می برند، چرا؟
در جوامع مختلف ، از هر س��ه تا پنج نفر، یک نفر به فش��ار 
خون مبتالست؛اما حداکثر نصف این افراد تحت درمان هستند. 
گاهی بعضی اشخاص س��ال ها به فشار خون مبتال بوده اند، 
ام��ا عالمتی دال بر وجود این بیماری نداش��ته اند. از این رو، 
فشار خون را با عنوان قاتل خاموش نام می برند؛ چرا که بدون 
 هیچ نشانه ای می تواند آسیب های جدی برای فرد به دنبال

 داشته باشد.
 فش��ار خون زیر 120 روی 80 یا 12 روی 8 نرمال است. اگر 
فشار خون 14-12 روی 9-8 باشد، فرد پیش فشار خون دارد 
و باالتر از 14 روی 9 ، فرد مبتال به فشار خون است که درجه 

بندی های مختلف دارد.
علل  بروز فشار خون چيست؟

کم تحرکی ، استرس ، استعمال دخانیات و مصرف زیاد نمک 
و اضافه وزن از علل بروز فشار خون است. نقش عوامل تغذیه 
ای در پیش��گیری و همچنین کنترل و درمان این بیماری در 
س��طوح مختلف قابل بررسی است.  به تمام افراد توصیه می 
ش��ود از مصرف زیاد نمک پرهیز کنند؛ اما سطح محدودیتی 
که تجویز می ش��ود برای افراد متفاوت است. کنترل مصرف 
سدیم از نکات اصلی در پیشگیری از فشار خون است. هرچه 
میزان فرآوری مواد غذایی بیشتر باشد ، میزان سدیم آن بیشتر 
است. معموال چیدمان قفسه ها در سوپر مارکت و فروشگاههای 
زنجیره ای به گونه ای است که ابتدا مواد غذایی فرآوری شده 
مانند کیک ها روی قفسه ها چیده می شود و غذاهای آماده و 

سبزیجات و مواد پروتئینی را در انتهای مغازه قرار می دهند. 
کیک و کلوچه اگر چه طعم شور ندارند اما سدیم در ترکیبات 
آنها موجود است. بنابراین افراد باید عادت کنند حتما برچسب 
ارزش تغذیه ای مواد غذایی را به لحاظ وجود س��دیم مطالعه 
کنند. همان طور که ذکر شد، نمک یا همان سدیم دلیل اصلی 
ابتال به فش��ار خون اس��ت. بنابراین بهتر است برای طعم دار 

کردن غذا از آبلیموی تازه و ادویه ها استفاده شود.
مقدار مجاز مصرف روزانه نمک چه ميزان است؟

برای افراد سالم تقریبا یک قاشق چایخوری در روز مجاز است و 
برای مبتالیان به فشار خون این مقدار نصف می شود. با توجه 
به این که در جامعه ما بیشتر تامین ید مورد نیاز از نمک است، 
بنابراین بسیار مهم است که نمک درزمان طبخ به غذا اضافه 

نشود تا ید آن با حرارت از بین نرود.
دمنوش ها باید با آگاهی مصرف ش��ود، بخصوص در مواردی 
که عصاره گیاهان مصرف شود. بسیاری از داروهای شیمیایی 

موجود در بازار از گیاهان تهیه می شود.

عصبانیت ، ناراحتی ، تش��ویش و احساس 
عدم تمرک��ز کافی روحی عالئمی اس��ت 
که می تواند نش��انه بیماری تیروئید باشد. 
هورمون های تیروئید تولید انرژی و حرارت 
در بدن را افزایش می دهد و به همین دلیل 
اگر این هورمون ها کم یا زیاد باش��ند ، در 

هر دو حال��ت ، بیمار انرژی و تمرکز ندارد. 
در واقع بیمار دچار پرکاری تیروئید ، انرژی 
م��داوم و زیادی دارد که مرتب او را آزار می 
دهد و مانع تمرکز و آرامش او می ش��ود و 
بر عکس ، بیمار دچار کم کاری تیروئید به 
دلیل این که نمی تواند سوخت و ساز کافی 
و مناس��ب داشته باشد ، با کمبود انرژی و 
احساس خس��تگی مواجه شده و ناراحتی 
و تش��ویش دارد. در واقع بر خالف آنچه در 
بیشتر کتاب ها نوشته می شود ، در عمل 
ما بسیاری از بیماران دچار کم کاری تیروئید 
را به دلیل  خلق ناآرام و استرس و ناراحتی 

روحی تشخیص می دهیم.
بیماران دچار پرکاری اشتهای زیادی دارند، 

ولی روز به روز الغر می شوند و به دلیل هدر 
رفتن انرژی احساس خستگی دائمی دارند. 
تپ��ش قلب ، عصبانیت ، تحریک پذیری ، 
عرق زیاد، احس��اس گرم��ای بیش از حد، 
لرزش دستان و چشمهای بیرون زده و خیره 

از عالئم بیماری پرکاری تیروئید است.
این نشانه ها در افراد پیر ممکن است به کلی 
متفاوت باشد و بیماری با اختالل رفتاری 
مثل بی تفاوتی و ضعیف شدن عضالت یا 

کاهش وزن تظاهر کند.
کاه��ش وزن در پ��رکاری تیروئید عالمت 
بسیار مهمی اس��ت که در خیلی از موارد 
موجب تشخیص می شود. برخالف این در 
موارد کم کاری تیروئید افزایش وزن آنچنانی 

فشار خون؛ قاتل خاموشی که در کمین شماست

تیروئید و عصبانیت زیاد

بهداشت و سالمت
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وجود ندارد، زیرا هورمون های تیروئید کم 
بوده و سوخت و ساز در مجموع کم است و 
اگر چه بیمار انرژی هدر نمی دهد، ولی روده 
و معده به دلیل ضعف و ورم، توانایی چندانی 
برای جذب مواد غذایی نداشته و ناکارآمد 
هس��تند.در میانس��الی و باالتر، کم کاری 
تیروئید بخصوص در خانم ها خیلی شایع 
است. اما عالئم این بیماری خیلی معمولی 
بوده و بیشتر مواقع دیر تشخیص داده می 
شود. احساس خستگی و سرما ، یبوست ، 
چاق ش��دن، خشکی و سردی پوست، پف 

آلودگی ص��ورت و بدن و خ��واب آلودگی 
زیاد از عالئم این بیماری است. اختالل در 
خونریزی های ماهانه در زنان از عالئم مهم 

کم کاری تیروئید است.
در مردان نیز در بیشتر موارد چون  شخص 
، انرژی کافی برای انجام کارها و وظایفش 
ندارد، عصبانیت و نگرانی عارض می شود. 
آزمایش خون و س��نجش سطح هورمون 
های تیروئی��دی بخوبی نوع  بیم��اری را 
مش��خص می کند و بدون آزمایش نمی 
ت��وان در مورد وجود این بیماری اصال نظر 

داد. گاهی به اش��تباه به بیمارانی که دچار 
بزرگی گلو هستند یا احساس خفگی می 
کنند ، ولی آزمایش تیروئید طبیعی دارند، 
گفته می شود شما کم کاری تیروئید مخفی 
دارید. این موضوع کامال اشتباه است و وقتی 
آزمایش تیروئید طبیعی است، کم کاری و یا 

پرکاری وجود ندارد.
در پایان باید تاکید کنم : هر دوی این بیماری 
ها در زنان چند برابر مردان شیوع دارند ولی 
اگر بموقع تشخیص داده شود درمان های 

خوب و موثری برایشان وجود دارد.

دانستنی ها

هرگاه کسی بخواهد با فردی قویتر و یا مقامی باالتر از خود ، دست و پنجه نرم کند و یا به مبارزه 
دست زند،از باب هشدار به وی گفته می شود:«با او در نیفت،چوب تو آستینت می کند.«

اما این ضرب المثل ریشه در قرن های گذشته و زمان های قدیم دارد.
یکی از انواع مجازات هایی که در گذشته ها درباره محکومان درجه 3 اعمال می شد، چوب تو 

آستین محکوم کردن و مدتی محکوم را به آن شکل برپای داشتن بوده است.
طرز و ترتیب کار این بود که دو دست محکوم را به شکل افقی نگاه می داشتند و آن گاه چوب 
محکم و غیر قابل انحنایی را به موازات دست های محکوم از آستین لباسش عبور می دادند و از 
آستین دیگر خارج می کردند و سپس مچ دست ها و انتهای آستین محکوم را با طنابی محکم 
به آن چوب می بستند به صورتی که دست ها به حالت افقی باقی بماند و نتواند آن را به چپ 
و راست و باال و پایین حرکت دهد.محکوم را مدتی با این شکل و وضعیت در فضای باز نگاه می 
داشتد تا پشه و مگس و سایر حشرات مزاحم و چندش آور بر سر و صورتش بنشینند و او نتواند 
آن ها را از خود دفع کند.هجوم حشرات بر سر و صورت محکوم ، چنان ناراحت کننده و چندش 

آور بود که که دیر زمانی نمی گذشت که محکوم فریادش به آسمان بلند می شد.  

گرگ باالن دیده!!!
آیا می دانستید که تقریبا همه فارسی زبانان، حتی بزرگانی از ادب فارسی، اصطالح »گرگ باالن 
دیده« را که کنایه از افراد آزموده، سرد و گرم چشیده و دنیا دیده است به غلط »گرگ باران 

دیده« می گویند و می نویسند؟
به کار بردن واژه باران در این اصطالح اساسا نادرست است، زیرا همه گرگ ها باران دیده هستند 
و اتفاقا در روزهای زمستانی و بارانی بیشتر از النه خارج می شوند و به شکار می پردازند و اگر باران 

دیدن علت باتجربه شدن گرگ باشد، این شامل تقریبا همه حیوانات است نه فقط گرگ ها.
 شکل درست این اصطالح »گرگ باالن« دیده است و معنی »باالن«، دام و تله مخصوص گرگ 
است و گرگی که چندبار از دشواری و خطر باالن نجات یافته باشد پختگی و آزمودگی الزم را 
در شکار پیدا کرده است. افراد آزموده و سرد و گرم چشیده نیز، آنانی هستند که با اندیشه های 

عاقالنه از همه دشواری ها و بالها رهایی یافته و راه و رسم زندگی را فراگرفته اند.
عامه مردم چون معنی واژه ی »باالن« را نمی دانستند آن را به باران و بدین ترتیب اصطالح را 

به »گرگ باران دیده« تبدیل کرده اند.
منبع: برگرفته از فرهنگ دهخدا

 ض�رب المثل های فارس�ی
 و ریشه آن 

 آيا می دانيد؟

آي�ا م�ی داني�د پروتئي�ن   •
 تخ�م مرغ بيش�تر از گوش�ت

 و شير است.

س�ال  در  داني�د  م�ی  آي�ا   •
از  پ�س  هم�ا   )1355(1976
شركت استراليايی »كوانتاس« 
ايمن ترين شركت هوايی جهان 

لقب گرفت.

"• آي�ا م�ی داني�د كه گ�ردو با 
چربی های ناسالم می جنگد.

• آي�ا ميداني�د ك�ه خنديدن 
پس از ص�رف هر وعده غذايی 
مي�زان قن�د خ�ون را كاهش                                                                                                              

می دهد.

• آيا ميداني�د كه پياز به علت 
داش�تن انس�ولين واينولي�ن 
 ب�رای مبتاليان به م�رض قند 

مفيد است.

• آيا می دانيد كه مصرف بادام 
انسان را الغر می كند. 

چوب تو آستین کردن
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دهه های بیست و سی وایام پایانی 
جن��گ جهانی دوم  مق��ارن بود با 
فعالیت گس��ترده و تبلیغات وسیع 
ح��زب منحل��ه توده در کش��ور ما 
و گرای��ش اغلب جوان��ان به  افکار 
چپگرایانه ! جوانان پر شور و حرارت 
و مملو از عش��ق به وطن و ملت اما 
در عی��ن حال خام و ب��ی تجربه و 

عاری از سرد و گرم روزگار.
من ک��ه در آن ایام پس��ر بچه ای 
کنجکاو و درس��خوان ب��ودم به یاد 
دارم زنده یادان ، پدر، عموها و دایی 
ها ش��ب ها رادیو المپی قدیمی را 
بر روی امواج رادیو مس��کو تنظیم 
کرده با اش��تیاق تم��ام به تبلیغات 
اغ��راق آمیزو ظاهرا بشردوس��تانه 
آن گ��وش جان م��ی س��پاردند ! 
آقایی ب��ه نام انوری و خانم ماکلینا 
گویندگان فارس��ی زبان با صدایی 
محک��م و رس��ا م��ی گفتند،اینجا 
مسکو، رادیوی کشوراتحاد جماهیر 
ش��وروی سوسیالیس��تی و شروع 
می کردند به داد س��خن از انواع و 
اقس��ام تبلیغات افراط گونه در باره 
نخستین سرزمین پهناور بلشویکی  

و حکومت خلق کارگر آن !
در کش��ور اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیس��تی هیچ فقیری وجود 
ندارد . هیچکس بدون خانه نیست 
. هیچکس بی کار نیست. کارگران 
در کارخان��ه ه��ا و کش��اورزان در 
م��زارع اش��تراکی )کیبوتصها( به 
صنع��ت، تولی��د و کش��ت و زرع 
مشغول می باشند . همه آحاد ملت 
تحت پوشش بیمه هستند و ... . و 
من که درآن س��نین دهه نخست 
زندگی ش��اهد بودم بزرگترهایم با 
شنیدن آن تبلیغات وسیع و البته 

در آرزوی تحق��ق آنها در کش��ور 
محروم و س��تمدیده شان، چگونه 
آب از لب و لوچه شان آویزان است 
با ذهن کوچک خود در پارادوکسی 
از منط��ق واقعیت و جادوی تبلیغ 
گرفتار آمده با شک و تردید از پدرم 
می پرس��یدم ، مگر امکان دارد در 
پهناورترین کشورجهان همه ملت 
در رفاه باشند و هیچ فقیری نباشد 
؟! و تنها پاس��خ همیش��گی پدرم 
احاله به آین��ده بود واینکه خودت 
بزرگ می شی و می فهمی. ناگفته 
پیدا ب��ود آن تفک��رات چپگرایانه 
تهی از باورهای راس��خ اعتقادی و 
صرفا بر دو مح��ور متکی می بود 
اول ساده نگری و احساسات پاک 
ناش��ی از میهن و مردم دوستی و 
پیش��رفت و ترقی خواه��ی توام با 
رفاه، آس��ایش و آرامش برای همه 
آحاد ملت ) فاکتورهایی که در آن 
سالها ازآرزوهای بعید و گاها محال 
می بود( و دوم تبلیغات گسترده و 
سراسری حزب توده و عوامفریبی 

های رادیو مسکو . 
 زم��ان اما ب��ی وقفه و پر ش��تاب 
گذشت، دوران دبستان، دبیرستان 
و خدمت نظام هم س��پری شد. به 
دلیل انصراف ازتحصیل دررش��ته 
پذیرش ش��ده در کنکورسراسری 
شرایط تحصیالت عالی و اشتغال 
همزم��ان در » هم��ا« از طری��ق 
مدرسه عالی مهمانداری و خدمات 
پ��روازی س��ابق برایم مهیا ش��د 
) فصلنام��ه کان��ون : ای��ن همکار 
س��رمهماندار ارش��د فعال پس از 
بازنشس��تگی با ادامه تحصیل در 
رش��ته روزنام��ه  ن��گاری و انتقال 
واحدهای درس��ی سپری شده در 

مدرسه عالی مهمانداری و خدمات 
پ��روازی س��ال آین��ده دررش��ته 
مهندس��ی  محیط زیس��ت نیز به 
درجه کارشناسی نایل خواهدآمد( 
وبا اش��تغال در ش��غل کثیرالسفر 
مهمانداری خوش��بختانه به پاسخ 
بسیاری از کنجکاوی های به جای 
مان��ده از دوران کودکی و نوجوانی  
نیز عمال یا به قول انگلیس��یها به 
صورت    objectiveدست یافتم 
.به عن��وان مثال درمس��یر تهران 
پک��ن توکیو پس از ح��دود هفت 
س��اعت پرواز هواپیما می بایست 
برای نظافت و سوختگیری مجدد 
در ف��رودگاه پک��ن ب��ه زمین می 
نشس��ت . در آن زم��ان ف��رودگاه 
پکن پایتخت جمهوری خلق چین 
هیچ ش��باهتی به ف��رودگاه مدرن 
امروزی نداشت . ترمینال فرودگاه 
س��اختمانی چوبی بود که تمثال 
بس��یار بزرگ��ی از مائو) مائوتس��ه 
تونگ رهبرحزب کمونیست چین 
( ب��ر نم��ای آن آوی��زان بود.پس 
از جمع آوری پاس��پورتها توس��ط 
پلیس کمونیس��تی و بررسی آنها 
ناگه��ان لش��کری بیس��ت نفره از 
زنان و م��ردان ریزنقش یونیفورم 
پ��وش دوچرخه س��وار ) در چین 
مائو وس��یله نقلیه غالب، دوچرخه 

جوانان در گذر تاریخ
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بود برخالف ام��روز که خیابانهای 
پکن،تهران و اغلب شهرهای جهان 
جوالنگاه انواع اتوموبیلهای بلند و 
کوتاه چینی شده است ( با وسایل 
بسیار ابتدایی  نظیر جارو و خاک 
انداز دستی برای نظافت جت 707 
که بطور معمول 3 الی 4 نفر برای 
نظافت آن کفایت می کرد، هجوم 
می آوردن��د! و آنجا بود که معنای 
اشتغال کاذب همگانی و به عبارت 
بهتر س��ر کارگذاش��تن عمومی را 

فهمیدم. 
بعد از مرحله کنترل پاسپورتها اجازه 
داده می ش��د به داخل ساختمان 
 free shop ترمینال و به اصطالح
برویم . در آنجا هم نمادهای اقتصاد 
کمونیس��تی کامال مش��هود بود . 
فروش��ندگان بی ادب و بی انگیزه 
ای که چه می فروختند یا نه جیره 
ماهانه نصیبشان می شد و نیازی به 

تکاپو وابتکار نمی داشتند . 
پس از انجام مراحل مدون و اجباری 
مزبوراج��ازه پ��رواز صادر می ش��د 
و هواپیما پس از حدود 4 س��اعت 
در فرودگاه ناریتای توکیو به زمین 

می نشست که از همان لحظه ورود 
تفاوته��ا با پک��ن  کامال  ملموس و 

محسوس بود . 
ژاپن کشور کوچکی است متشکل 
از چهار جزیره عمده و بیش از 130 
مردمانی  ب��ا  نفرجمعیت.  میلیون 
مودب، متواض��ع، قانع، قانونمند و 
س��ختکوش که همه کشور تمیز و 
منظمشان را از آن خود می دانند 
و نه فقط هر آنچه که س��ندش را 
در زیر س��ر دارن��د! عالقمندان به 
دانس��تن بیشتر از کش��ور آفتاب 
تابان را به مطالعه کتاب ارزشمند 
» نقش دل در مدیریت « نوش��ته 
شاعر، نویسنده، محقق و پژوهشگر 
عالیق��در، نوعدوس��ت و نیک��وکار 
کش��ورمان زنده یاد استاد مجتبی 
س��ازمان  انتش��ارات  از  کاش��انی 

مدیریت صنعتی دعوت می کنم.
پ��س از نقبی ب��ه تاری��خ معاصر 
کشورمان و ان شاءا... عبرت آموزی 
از آن ح��ال ب��ر مس��ولین محترم 
فرض است در این ایام پسابرجام و 
پساتحریم و  شروع سال نو با مهیا 
نمودن هرچه بیش��تر زمینه های 

تحصیل و اش��تغال جوانان برومند 
و مستعد کشورمان نظیراختصاص  
تس��هیالت ب��ه ش��رکتهای دانش 
بنی��ان، پایین نگاه داش��تن بهره 
های بانک��ی و از بین بردن عادت 
مذموم بهره خوری و تن آس��ایی  
،سرازیر ش��دن منابع مالی کشور 
و نقدینگ��ی ه��ای س��رگردان به 
سمت بخش های مختلف صنعت، 
تجارت، کشاورزی و خدمات . اعطا 
تسهیالت ارزان و همچون بسیاری 
از کش��ورهای صنعتی و طراز اول 
ب��ا بهره صفر درصد . پیوس��تن به 
 . ) WTO(سازمان تجارت جهانی
تقویت NGO ها و... از انحرافات 
اخالقی و خروج از خط مس��تقیم 
به تمایالت راس��ت وچپ افراطی 
جوانانمان این سرمایه های اصلی 
ونیروهای مولد کشورجلوگیرند که 
همانا مفهوم واقعی تبریک س��ال 

نورا در بر خواهد داشت . 
هم��کاران و همراه��ان گرام��ی ، 

نوروزتان پیروز ، هر روزتان نوروز
پرويز قربانی – سرمهماندار 
ارشد بازنشسته
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س��رزمین  ی��زد جلوه هایي  از باش��کوه ترین  و ع
درخش��انترین  میراث  فرهنگي  و تمدن  کهن  
ادوار مختلف  تاریخي  ایران  را در خود جاي  داده  
است . تاریخ  سکونت  انسان  در این  خطه  از هزاره  
س��وم  پیش  از میالد فراتر رفته  است ، به  طوري  
که  در عهد پیشدادیان  طوایف  در حال  کوچ  از 
بلخ  به  پارس ، این  س��رزمین  را یزدان ، نامیدند 
و از آن  زم��ان  به  بعد یزد محل  عبادت  ش��د. از 
مهم ترین  مراکز اس��کان  اولیه  این  سرزمین  به  
مهرپادین  )مهریز( فهرش��ان ، په��ره  )فهرج (، 
خورمی��ش ، ادر )اردکان (، ش��واز، قالع  موبدان  
)میبد(، طرنج ، عقدا و اشکذر مي توان  اشاره  کرد. 
شهر یزد به  عنوان  محلي  پاک  و مقدس  در رأس  

تمام آبادي هاي مزبورقرارداشته است .
دره هاي  سرسبز و مناطق  ییالقي ، چشمه  سارها، 
ارتفاعات  و قله ها، غارها، حیات  وحش  و شکارگاهها 
و به ویژه  جاذبه هاي  کویري  از خصوصیات  جالب  
توجه  طبیعت  یزد اس��ت  که  برخي  از آنها جزء 

تفرجگاههاي  مهم  مردم  استان  به  شمار مي آید.
اس��تان  یزد از لح��اظ  کنش هاي  فرهنگي  نیز 
جالب  توجه  است . این  منطقه  از لحاظ  رفتارهاي  
فرهنگي  مردم کانون  گوناگوني هاست  و در این  
بین  خصوصیات  فرهنگي  زرتشتیان  از پیشینه  
تاریخي  درخش��اني  برخوردار است .زرتشتیان  
طبق  آئین  زرتشت  مراسم  ویژه اي  را در روزهاي  
معیني  از س��ال  برگزار مي کنند ک��ه  از دیدگاه  
جهانگردي براي  افراد مس��لمان  و پیروان  سایر 

ادیان  جالب  توجه  و دیدني  است .
در حال حاضر استان یزد داراي ده شهرستان، 
بیست و سه شهر، بیست بخش، پنجاه و یک 
دهستان و حدود پنج هزار روستا است که تعداد 
1323 روستاي آن دایر و بقیه به جهت مهاجرت 

متروک شده است.
ابرکوه � اردکان � بافق � تفت � خاتم � صدوق � 

طبس � مهریز � میبد � یزد
شهرستان یزد با وسعت 2491 کیلومتر مربع 

بعنوان مرکز استان می باشد.
فرهنگ بومی حاکم بر استان یزد

استان یزد از سرزمینهای قدیمی و تاریخی است 

و در میان ایالت های قدیم��ی و بزرگ پارس، 
اصفهان، کرمان و خراسان قرار داشته است. این 
س��رزمین از معابر و گذرگاههای مهم در ادوار 

تاریخی محسوب می شده است.
این استان از درگیریها و جنگهای سیاسی تاریخ 
کش��ور ایران تا حدودی ایمنی داش��ته است. 
از طرف��ی صعب العبور ب��ودن راهها به همراه 
محدودیت منابع آبی و غیره مانع عمده تسخیر 
این منطقه توسط بعضی از حکومتهای بزرگ و 
کوچک حاشیه و پیرامون این منطقه در طول 
تاریخ بوده اس��ت. با توج��ه و گواهی گرفتن از 
منابع تاریخی، آبادی نشینی در این منطقه از 
قدمت طوالنی برخوردار است. از مظاهر فرهنگ 
مادی و معنوی ک��ه مردم این خطه از خود به 
جای گذاشته اند و میراث تاریخی آنها در دوره 
های قدیمی به حس��اب آمده و نشانه هایی از 
مهر و آناهیتا، ایس��اتیس و هخامنشی و زندان 
اس��کندر و برج و بارو و که��ن دژهای بزرگ و 
عظیم و پناهگاههای متعدد و موبدان و سران 
ساسانی و ابنیه و یادگارهایی بعد از اسالم نظیر 
مساجد و امامزاده ها و مزارها و... نشانگر فرهنگ 
 و تمدن مردم چه قبل و چه بعد از دوره اسالمی

 بوده است.
صنايع دستی

صنایع دستی به بخشی از هنر و صنعت گفته می 
شود که با بهره برداری از مواد اولیه بومی و انجام 
کار اساس��ی به کمک دست و ابزارهای سنتی 
دس��تی انجام می پذیرد و منحصر به ساخت 
محصوالتی می ش��ود که بیانگر ذوق هنری و 
خالقیت فکری س��ازندگان آن می باشد. مهم 
ترین صنایع دستی در استان یزد عبارتند از: قالی، 
قالیچه، گلیم، مخمل، زری، چادر شب، دستمال، 
مرس ریزه جیم، قناویز، اجرامی، ش��مد، ترمه، 
پرده، زیلو، روفرشی،کرباس،بقچه،لنگ،کیسه 
 حمام،خورجین،پتو،سفال،س��رامیک،حصیر،

کاشی و گیوه.
در میان صنایع دستی قالی بافی، ترمه بافی، زیلو 
بافی، ساخت سفال، سرامیک و کاشی از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است. 

شیرینی پزی در یزد س��ابقه طوالنی دارد. در 
یزد شیرینی های سنتی مانند باقلوا، قطاب، لوز 
نارگیل، پش��مک، نان برنجی و حاجی بادام و... 

تهیه می شود.
آداب و رسوم محلی

حفظ و پایبندی به سنتها و ارزشهای رایج ملی و 
اشتیاق همگانی نسبت به پایبندی به این ارزشها 
و سنتها ویژگی بارز آداب و رسوم محلی مردم 
است و این پایبندی و اشتیاق را در مراسم ازدواج 
و... می توان مشاهده کرد. سادگی و بی پیرایه 
بودن به همراه داش��تن روحیه قناعت و صرفه 

جویی از ویژگیهای آداب و رسوم مردم است.
 يزد شهر “ترين” های ايران

 يزد، شهر بادگيرها و ترين های ايران
 و جهان . . .

بلندترين بادگير جهان
 بلندترین و منحصر بفرد ترین بادگیرهای جهان 
را تنها می توان در استان یزد پیدا کرد. بادگیر باغ 
دولت آباد یزد در شمار زیباترین بادگیرهای دوره 
زندیه و قاجاریه با قدمتی 270 ساله به عنوان 
بلندترین بادگیر جهان به حساب می آید. این 
بادگیر که نمونه ای از معم��اری دوره زندیه را 
داراست در سال 1160 ه�.ق توسط محمدتقی 
خان بافقی مش��هور به خان بزرگ سرسلسله 

خوانین یزد ساخته شد.
این بادگیر ارتفاعی به طول 33 متر و 80 سانتی 
متر دارد و از خصوصیات بارزش هشت ضلعی 
بودن آن اس��ت که باعث می ش��ود باد در هر 
جهت به راحتی و به سرعت به قسمت زیرین 
آن هدایت ش��ود و پس از برخورد به سطح آب 
حوضچه زیر بادگیر، هوای خنکی در داخل آن 

ایجاد کند.
*جاذبه های گردشگری

اس��تان یزد از بناه��ای تاریخی و بی نظیری 
برخوردار است که گنجینه ای از هنر، فرهنگ 
و تمدن ایرانی را در خود جای داده است که 
از آن جمله می توان به بناهای مذهبی شامل 
بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، زیارتگاه 
های زرتش��تیان و خانه ه��ای تاریخی، آب 
انبارها، باغ های تاریخی، بادگیرها و بازارچه 

ها اشاره کرد.
زندان اس��کندر، بقعه ش��یخ احمد فهادان، 
مجموع��ه تاریخی مس��جد چه��ل محراب، 
آتشکده زرتشتیان، گنبد مصالی عتیق، بقعه 
دوازده امام )ع(، مس��جد یعقوبی و بقعه سید 
شمس الدین از دیگر آثار تاریخی استان یزد 
هس��تند. تاکنون بیش از 6500 اثر تاریخی 
شناس��ایی و افزون بر 1420 اثر به ثبت ملی 

رسیده است.
گردآوری و ويرايش: محمد حسين مبرهن

استان یزد در یک نگاه
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همدردي
تعدادي از همكاران بازنشسته در غم از دست دادن عزيزان خود به سوگ نشسته اند. كانون باز 
نشستگان ضمن عرض تسليت و آرزوي صبر و شكيبايي براي بازماندگان، رحمت وغفران الهي را 

براي درگذشتگان   از خداوند متعال مسئلت مي نمايد.

محمد شربتی بیارجمندی                     فوت همسر
سید حسن قبادکانی اول                       فوت همسر
 حسین یکتا فر                                       فوت فرزند
 حسن آهنگر                                         فوت فرزند
 فاطمه علی بابایی                                 فوت فرزند
پروین لطیفی                                          فوت فرزند
نجفقلی کاظمی                                       فوت پدر
 سید عبدالمجید خلفی                                فوت مادر
 هاسمیک آراکلیان                                    فوت مادر
حسن جوان بخت محب سراج                 فوت مادر
حسن فرمانیر فدافن                                 فوت مادر

نعمت اله آهنگر                                      فوت برادر
علی اکبر آهنگر                                      فوت برادر
حسن آهنگر                                          فوت برادر
جعفر حاتمی                                         فوت خواهر
تحقیقی                                         فوت پدر
محمد نقی حسن زاده                           فوت مادر
 سیدعلی موسوی                                    فوت پدر
 سیمین  شقاقی                                       فوت مادر 
منصور پیروز فر                                        فوت خواهر
مهدی خان محمدی                                فوت همسر
ناصر اکبری                                            فوت مادر

 صادق اکبری                                              فوت مادر
سید مهدی میر جمالی                                  فوت مادر
سلطانعلی  پناهی                              فوت پدر
حسین عسگری                           فوت مادر
فرهاد انداز                                        فوت خواهر
سیفعلی جودی                                 فوت برادر
محمدجعفر جونوشی                       فوت پدر
سیف اله پور اصالنی                                  فوت فرزند
فریبرز دولت شاهی           فوت همسر
حسین سقراط                                 فوت فرزند

علی بشیری                                       فوت مادر 

سلیت
دس�ت گلچي�ن اج�ل ب�ار ديگ�ر ب�ه گلس�تان بازنشس�تگان »هم�ا« دس�ت يازي�د وگلهاي�ي از اين ت

ب�اغ را پرپ�ر ك�رد، در فق�دان آن�ان ب�ه س�وگ نشس�ته و غ�م از دس�ت دادنش�ان را ب�ه خانواده هاي 
قبل�ی خبرنام�ه  انتش�ار  فاص�ه  از  ك�ه  اس�امي همكاراني  مي گويي�م.  تس�ليت   داغدارش�ان 

 تا كنون نداي حق را لبيک گفته و به ملكوت اعال پيوسته اند به اين شرح است:

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

شادروان مرحوم   
غالمرضا  خوشبخت              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
علی برشه ارز                 

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
ابراهيم رضايی              

    )  کیترینگ  (

شادروان مرحوم   
محمد ابراهيم احمدی              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
علی اكبر آقا بابا بنی              

    )  اصفهان  (

شادروان مرحوم   
سيف اله عزيزی              

    )  کیترینگ  (

شادروان مرحوم   
فرض اله نامور گونپاياق              

    )  کیترینگ  (

شادروان مرحوم   
مرتضی پريشانی              

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
نجفعلی حيدری              

    )  کیترینگ  (

شادروان مرحوم   
جالل ستارنژاد هريس              

    )  بازرگانی  (

شادروان مرحوم   

خيراله حيدری پور              

    ) بندرعباس(

شادروان مرحوم   

محمدرضا كاشی               

    ) خدمات فرودگاهی(

شادروان مرحوم   

غالم اوكاتی علی آباد               

    ) زاهدان(

شادروان مرحوم   

شمس الدين ميگونی              

    ) کیترینگ(

شادروان مرحوم   

غالمرضا عسگری              

    ) خدمات فرودگاهی(

شادروان مرحوم   

قنبر خرم              

    ) شیراز(

شادروان مرحوم   
سيف اله عامری              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
عظيم زينالی شفق              

    )  امور کارکنان  (



قابل توجه شاغلين و بازنشستگان مالباخته 
در پروژه شهرك چشمه

عوامل اقدام كننده در پروژه:
الف-هيئت مديره وقت تعاونی مسكن هما

ب-متقاضي�ان خري�د زمين)مالباخت�گان 
همائی و بستگان آنان(
ج-فروشندگان زمين

الف:نقش هيئت مديره وقت تعاونی مسكن هما

1-صدور اطالعی��ه های گوناگون جهت واگذاری 
زمین به متقاضیان )ش��اغلین- بازنشس��تگان – 
بستگان آنان( توس��ط رئیس هیئت مدیره وقت 
تعاونی )آقای علی یعقوبی ( و س��وء اس��تفاده از 
نام و اعتبار و جایگاه آقای حس��ین حلیمی اصل 
بعنوان مدیر کل وقت امور کارکنان جهت ترغیب 

متقاضیان خرید زمین.
2-عدم بررسی های کارشناسی اولیه و عدم استعالم 
وضعیت زمین از مراجع ذیصالح مانند اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان تهران و شهرداری منطقه و عدم 

تحقیق از هویت فروشنده زمین.
3-واریز وجه توس��ط تعداد زی��ادی از متقاضیان 
خرید زمین به حس��اب ش��خصی آقایان حلیمی 

اصل و یعقوبی که خالف قانون بوده است.
4-هیئت مدی��ره وقت تعاونی مس��کن بموجب 
مندرج��ات رای م��ورخ 87/7/27 دادگاه تجدید 
نظر اس��تان تهران بش��ماره دادنامه 977 از سال 
76 نس��بت به مش��کالت اراضی شهرک چشمه 
آگاهی داشته و هیچگاه دلیل و مدرک قانونی دال 
بر مالکیت فروشنده را خواستار نگردیده بنابراین 
هیچ زم��ان م��دارک الزم مبنی ب��ر پرداخت به 
فروشنده را به دادگاه ارائه نداشته است و با توجه 
باینکه بخشی از زمین ها در تملک قانونی دیگران 

بوده در مورد کالهبرداری فروش��نده و ایادی او و 
یا در مورد محکومی��ت یا برائت آنان نفیا یا اثباتا 

اظهارنظر ننموده است.
5-هیئ��ت مدیره وق��ت تعاونی مس��کن هما در 
س��ال 81 درخواس��ت اعمال مقررات ماده 326 
قانون آئین دادرس��ی می نماید که هیئت شعبه 
21 دیوانعالی کش��ور اعالم می نماید که تعاونی 
مسکن هما هیچگونه دادخواس��تی اعم از اصلی 
و عارض��ی ارائ��ه ننم��وده و در زم��ره خواهانه��ا 
نب��وده و س��متی در دع��اوی مطروحه ن��دارد و 
صدور حکم ب��ه نفع تعاونی مس��کن هما وجهه  
 قانونی نداش��ته بنابراین درخواس��ت اعمال ماده 

326 رد گردیده است.
6-هیئت مدیره تعاونی مسکن هما با توجه به جمع 
آوری میلیارده��ا تومان از متقاضیان خرید زمین تا 
کنون هیچگونه شفافیت در هزینه ها و پرداخت ها 
نشان نداده و هیچ گزارشی به خریداران زمین ارائه 
نداش��ته اند. با توجه به موارد مذک��ور ومواردی که 
متعاقبا باطالع مالباختگان خواهد رس��ید آیا سهل 
انگاری هیئت مدی��ره وقت تعاونی در انجام وظیفه 
– عدم امان��ت داری- خالف کاری در نحوه دریافت 
وجوهات –سوء استفاده از موقعیت شغلی – سکوت 
در مقابل کالهبرداران –سازش و تبانی و توافق پنهانی 
با فروش��نده- فریب دادن متقاضیان خرید زمین از 
طریق بازار گرمی را میتوان از جمله موارد منتسب به 

هیئت مدیره وقت تعاونی مسکن برشمرد؟
ب-خريداران زمين ) مالباختگان(

متقاضیان خرید زمین اعم از شاغلین و بازنشستگان و 
وابستگان آنان با پرداخت های بموقع از محل اندوخته 
های خود و مقروض گردیدن و یا با فروش مایملک و 
یا بعضا با فروش خانه خود به امید دریافت زمین بوده 
46در حالیکه با گذشت بیش از 18 سال دچار استیصال 
ه 
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     درخواست مکرر همکاران بازنشسته عضو پروژه شهرک چشمه موجب شد تا 
از طرف کانون اقدامات انجام شده پیگیری و اطالع رسانی شود .
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و یاس گردیده ودچار آس��یب ه��ا و آثار مخرب در 
زندگی و کاشانه و مشکالت خانوادگی شده و همواره 
س��ئوال می نمایند که چرا نظام قضائی کشور قادر 
به دادرس��ی و جبران خس��ارت توسط مسببین و 

کالهبرداران نمی باشد؟
ج-فروشندگان زمين)كالهبرداران(

فروشنده اصلی )بنام فخرالدین صالحی( بر اساس 
دو فق��ره مبایعه نامه و ارائ��ه وکالتنامه ) با فرض 
مالکیت مالکی��ن اولیه( مبادرت ب��ه واگذاری 35 
هکتار زمین به چهار یا پنج تعاونی مسکن و با اخذ 
آرای مساعد علیه تعاونی مس��کن راه آهن و اداره 
ثبت اسناد و امالک کن از دادگاههای بدوی شعب 
1206 و 1210 در سالهای 77 و 78 و دادگاههای 
تجدید نظر ش��عب 18 و 27 در س��ال 78 مبنی 
بر تملیک و تس��لیط و تحدید 43 هکتار زمین و 
متعاقبا با تنظیم وکالتنامه با ایادی خود بنامهای 
ابراهیم همت آزاد و حسن اله یاری و با نشان دادن 
آراء مساعد به تعاونیها از جمله تعاونی مسکن هما 
نس��بت به فروش و واگ��ذاری 20 هکتار زمین به 
تعاونی مسکن هما اقدام می نماید)فروش توسط 
4 نفر از ایادی وی( در حالیکه با اطالع از رد اعمال 
ماده 31 دیوانعالی کشور و رد ماده 326 قانون آئین 
دادرسی و همچنین با اطالع از دادنامه های شماره 
2341 ال��ی 2562 مورخ 80/6/28صادره توس��ط 
شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران)تعاونی 
مسکن هما جزء خواهان اولیه نبوده است( و عدم 
قید این آراء در وکالتنامه به آقایان همت آزاد و اله 
یاری موجبات فریب و کالهبرداری از تعاونی هما 
را فراهم می نماید. بعبارت دیگر هیئت مدیره وقت 
تعاونی مسکن هما با توجه به رای شعبه 35 دادگاه 
تجدید نظر درخواست اعمال ماده 326 قانون آئین 
دادرس��ی می نماید که شعبه 21 دیوانعالی کشور 
ضمن رد درخواست و تایید رای شعبه 35 دادگاه 
تجدید نظر ، کلیه آراء صادره توس��ط دادگاههای 
عمومی شعب 1206 و 1210 و تجدید نظر شعب 
18 و 27 را م��ردود و مالکی��ت کلیه معترضین و 
متصرفین ثال��ث ثابت میگردد و بعبارت دیگر اگر 
چنانچه آقای صالحی دعوی را عالوه بر اداره ثبت 

اسناد و امالک و تعاونی مسکن راه آهن  به طرفیت 
اش��خاصی ک��ه دارای مالکیت ثبت��ی و ذینفع در 
قضیه بوده اند و از جمله خواهانهای ثالث محسوب 
میگردیده اند مطرح می نمود قطعا اجرائیه صادره 
مورخ سال 83 در پی آرای قطعی دادگاههای تجدید 
نظر 18 و 27 در همان س��ال بخصوص با نظرات 
مساعد ریاست وقت قوه قضائیه اجرائی میگردید و 
غیر از واردین ثالث ، تعاونی مسکن هما نیز شاید 
میتوانست تعداد قابل توجهی از قطعات زمین ها 
را تصاحب نماید لیکن به نظر میرس��د عدم اقدام 
ایش��ان در انتخاب راه با کیفیتی قانونی با آگاهی 
صورت گرفته تا با اتالف وقت و درگیری در پیچ و 
خم دادگاهها و افزایش سرسام آور قیمت زمین ها 
به کالهبرداری و رسیدن به سود سرشار ادامه دهد.
متاسفانه هیئت مدیره وقت تعاونی مسکن متعاقبا 
بدون بررسی و مشاهده اسناد مالکیت مبادرت به 
انعقاد قرارداد بش��ماره 115/1/ ش ت م مبنی بر 
معامله ده هکتار زمین بابت ضمانت ) بدون قصد 
خرید( نمود. بنابراین تعاونی مس��کن هما نه تنها 
زمین 20 هکتاری را تصاحب ننمود بلکه سرنوشت 
10 هکتار زمین تضمینی نیز نامشخص می باشد.

در سال 85 فروشنده اصلی و ایادی او بموجب رای 
دادگاه جزائی تهران بشماره 1172 بموجب دادنامه 
های ش��ماره 1383 الی 1389 به اتهام مباش��رت 
و مش��ارکت و معاونت در کالهبرداری محکوم به 
پرداخ��ت جزاهای س��نگین و تحمل حبس های 
طوالن��ی گردیدن��د و عالوه براین جریم��ه ها ، در 
خصوص شکایت تعاونی مس��کن هما علیه آقای 
حسن اله یاری اعالم میگردد که نامبرده با مراجعه 
به تعاونی مس��کن هما اظهار می نماید که قادر به 
اخذ س��ند برای تعاونی برای زمینهای واگذار شده 
بوده و مبالغی بیش از یکصد میلیون تومان از تعاونی 
مسکن هما کالهبرداری مجدد کرده است و با توجه 
باینکه در این خصوص دلیلی از طرف تعاونی مسکن 
ارائه نگردید لذا دادگاه رای به برائت نامبرده صادر می 
نماید . نظر باینکه آراء این دادگاه جزائی قابل تجدید 
نظر بوده است، در دادگاه تجدید نظر استان تهران 
ش��عبه 17 بتاریخ 87/7/27 گرچه اشتباهاتی در 
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دادگاه جزائی شعبه 1172 مورد اصالح قرار گرفت 
لیکن خدشه ای به آراء صادره علیه کالهبرداران وارد 
نگردید. در مورد تجدید نظر خواهی تعاونی مسکن 
هما به مدیر عامل وقت ) آقای فرهاد شمس( دادگاه 
اعالم میدارد که کالهبرداری آقای حسن اله یاری 
بدلیل عدم ارائه دلیل توسط تعاونی منجر به برائت 
گردیده و چنانچه فی مابین ایشان و تعاونی توافقاتی 
صورت گرفته صرف نظر از میزان مبالغ مورد توافق 
موضوع میتواند از طریق حقوقی مورد پیگیری قرار 
گیرد) معلوم نیست شکایت حقوقی صورت گرفته 
یا خیر و نتیجه چه بوده است(.در مورد تجدید نظر 
خواهی علیه آقای��ان فخرالدین صالحی و ابراهیم 
همت آزاد در رابطه با فروش زمینهای واگذار شده 
به تعاونی مس��کن هما به غیر در ص��ورت اثبات 
ای��ن امر موضوع از مصادیق انتقال مال غیر بوده و 
کالهبرداری تلقی گردیده و متهمین به کالهبرداری 
به مجازات رسیده اند نهایتا با توجه باینکه تعاونی 
مسکن هما بدون اطمینان از مالکیت آقای صالحی 
) مالکیتی که به تایید مراجع ذیصالح رسیده باشد(
در واقع زمینی را از ایش��ان خریده که عمده آن از 
مصادی��ق مال غیر بوده و اگر چه آقایان صالحی و 
ابراهیم همت آزاد بابت این کالهبرداری متحمل 
مجازات گردیده اند اما در نهایت تعاونی مسکن هما 
در مورد محکومیت یا برائت نامبردگان نفیا و اثباتا 
اظهارنظر ننموده اند.بنابراین در مرحله تجدید نظر 
خواهی تکلیفی بر مرجع تجدید نظر خواهی وجود 
نداشته است. متعاقباً نامه مشروح آقای حلیمی به 
تاریخ 88/5/31 به ریاست اداره ثبت اسناد و امالک 
ک��ن و همچنین گزارش ش��ش صفحه ای قاضی 
مامور به خدمت در حوزه ریاست کل دادگستری 
تهران بتاریخ 88/12/26 بحضور معاونت رئیس کل 
دادگاههای عمومی و انقالب و سرپرست مجتمع 
قضائی شهید مفتح ، ) علیرغم حکم صادره توسط 
دایره اجرای احکام ( بدلیل عدم طرح دعوا با کیفیت 

قانونی بالاثر باقی ماند .
ذیال با مالحظه آخری��ن رای دادگاه تجدید نظر 
اس��تان تهران شعبه 27 بش��ماره دادنامه 1026 
مورخ 89/9/20   ) بموجب اختیارات ریاست قوه 

قضائیه (. مبنی بر اعاده دادرسی توسط اداره کل 
ثبت اس��ناد و امالک استان تهران ) امالک کن( 
علیه آقای فخرالدین صالحی و تعاونی های مسکن 
هما- شهرداری منطقه 17 تهران- نیروی انتظامی 
غرب تهران تکلیف تمامی طرف های دعوا روشن 
گردی��د و الاقل معلوم گردید از این تاریخ به بعد 
با چه کیفیتی باید طرح دعوا نمود. ضمن تشکر 
بسیار از نمایندگان محترم اعضاء تعاونی مسکن) 
آقای��ان تربتی- صادق��ی مهر- قدم��ی( و آقای 
هاش��م رحیمی بخاطر تالش و زحمات در رابطه 
با رهائی از ورشکس��تگی تعاونی مسکن) عوامل 
ورشکستگی تعاونی مسکن و عوامل اقدام کننده 
و مقاصد آنها می بایست به نوبه خود مورد بررسی 
قرار گیرد(، امید اس��ت با همکاری و همبستگی 
بتوانیم اقداماتی در جهت کمک به احقاق حقوق 
مالباخت��گان انجام دهیم ) نتیجه جلس��ه مورخ 
95/11/5 فی مابین آقای حلیمی و سایر تعاونی 
ها و هیئت تصفیه تعاونی مسکن راه آهن تا این 

تاریخ مشخص نگردیده است(.
هیئت مدیره کانون بازنشس��تگان هما بموجب 
مفاد اساس��نامه خود و با پشتیبانی مالباختگان 
اقدامات الزم و قانونی در راستای حقوق و جبران 

خسارت آنان بعمل خواهد آورد.
محمدحسين سيد مطهری

رئيس هيئت مديره 
كانون بازنشستگان »هما«

 *  م��اده واحد قانون اص��الح ماده 18 اصالحی 
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب: آرای 
قطعی دادگاههای عمومی و انقالب و دیوان عالی 
کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث 
به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل 
رسیدگی مجدد نمی باشد مگر در مواردی که رای 
صادره به تشخیص رئیس قوه قضائیه خالف بین 
شرع  )مس��لمات فقهی( باشد. در اینصورت این 
تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی 
محسوب گردیده و پرونده حسب مورد به مرجع 

صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.



دفتر معاونت )فکس:  44633949(
امور اجرائی

امور رفاهی )فکس:  44659145(
واحد تیدی

واحد صدور دفترچه
واحد بیمه درمانی
واحد امور مسافرت

شماره تلفن های امور بازنشستگی

تلفن گویاي هواپیمایي جمهوري اسالمي ایران »هما«  466222

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

حاصل نمایند.
شرايط:

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

3 شب مي باشد.
2-  هزینه اقام��ت هتل به همراه 
صبحانه و ترانس��فر ورود و خروج 
از ف��رودگاه ب��ه هتل و ترانس��فر 
 هتل ب��ه حرم مطه��ر و بالعکس

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

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

 مبلغ 580/000 ریال
3-2( س��اعت ترانس��فر روزانه از 
 هت��ل به حرم 10 صبح برگش��ت

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

4-2( اس��تفاده از امکانات رفاهي 
و ورزش��ي )استخر، سونا، بیلیارد و 

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

 مطمئن شوید.
4- رزرو اتاق در ابتدای هر ماه و برای 

ماه بعد انجام می شود.
هزینه اقامت هر نفر اضافی به ازای 
 هر ش��ب مبل��غ 500/000 ریال

 می باش��د که توس��ط متقاضی 
 ب��ه ص��ورت نق��دی ب��ه هت��ل

 پرداخت خواهد شد.
5- قرارداد ارائه تسهیالت و امکانات 

اقامتی تا تاریخ 96/4/1 می باشد.

 انتصاب
 طی حکمی از طرف مدیرعامل و نائب رئیس هیات 
مدیره موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان 
»هما« ، آقای حمیدرضا امامی مهرگانی به سمت مدیر 

عامل شرکت خدمات فرودگاهی منصوب شد .

پذیرش بیمه درمانی
  همکاران بازنشسته که محل سکونتشان شهرستان کرج 
می باشد می توانند روزهای دوشنبه هر هفته مدارک بیمه 
درمانی خودرا به آقای اصغر پورآذر که دردفتر فروش کرج 

مستقر می باشد  تحویل نمایند.
 امور بازنشستگی »هما«

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

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

قابل توجه همکاران بازنشسته 
به منظور  اطالع از اقدامات انجام شده،  به كانال ارتباطی كانون بازنشستگان هما  به نشانی زير ملحق شويد:

https://telegram.me/ canoonbazneshasteganehoma

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

 حاصل نمایند.
شرایط:

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

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

3� هزین��ه اقامت در هتل به هم��راه صبحانه بوفه 
 و ترانس��فر از ف��رودگاه ب��ه هتل در ات��اق 3 تخته 

شبی 950,000 ریال می باشد.
4- رزرو ات��اق از اول ت��ا س��وم ه��ر م��اه )جه��ت 
عزیم��ت در ماه بعد( به ص��ورت حضوری یا تلفنی 
ثب��ت ن��ام می گ��ردد و چنانچه متقاض��ی بیش از 
 ظرفی��ت هت��ل باش��د در روز چهارم قرعه کش��ی

 انجام می پذیرد.
* هزینه اقامت یک نفر اضافی )مازاد بر 5 نفر( به ازای 
هر ش��ب مبلغ 300,000 ریال می باشد که توسط 
متقاضي به صورت نقدی به هتل پرداخت می گردد.
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تشکر و  قدردانی
  بدین وسیله از همکاران بازنشسته ای 
 که با ارسال مقاالت، پیشنهادها، آثار

 و خاطرات خود ما را در پربار نمودن 
خبرنامه یاری و همکاری می نمایند، 

تشکر و  قدردانی می گردد.

اطالعیه
خبرنامه کانون آماده معرفي خدمات و 
 کاالهاي قابل عرضه ش��ما به همکاران

 بازنشسته مي باشد.لطفا جهت هماهنگي 
ب��ا تلف��ن 44641506 - 44641606 

)خانم زین الدین( تماس بگیرید.

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

bazrescanoon@gmail.com

قابل توجه اعضای محترم کانون بازنشستگان »هما«
   واحد امور مالی كانون بازنشس�تگان در ارتباط با عملكرد 
صورتهای مالی س�ال جاری و گذشته خود آماده پاسخگويی 
 ب�ه س�واالت و انتقادات ش�ما عزي�زان به ص�ورت حضوری
 در دفتر كانون می باشد.                          با تشكر - خزانه دار

تغییر نشانی
ازکلیه اعض��اء محترم کانون بازنشس��تگان درخواس��ت 
مي ش��ود تغییرات مربوط به نش��اني محل سکونت و کد 
پستی و ش��ماره تلفن ثابت و همراه خود را جهت ارسال 

نشریه وپیام کوتاه به دفتر کانون اعالم نمایند.

عکس پرسنلی
همکاران بازنشسته می توانند جهت تهیه عکس پرسنلی، 
ب��ا قیمت 4500 تومان برای 8 قطعه عکس4×3  به دفتر 

کانون مراجعه نمایند.

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

مراجعه نمایند.

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

»هما« مراجعه نمایند.

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

بازنشستگی  الزامی است.

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

مراجعه نمایند.

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

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

چند مورد آن را با هم مي خوانیم.
اَلُو کانون

شماره تماس: 
 44641421
44641506

*  خبرنامه ها بطور مرتب به دستمان 
نمی رس�د، و كانون اداره پس�ت را 
مقصر می داند. لذا پيشنهاد می شود 
به منظور صرفه جويی در هزينه ها ، 
خبرنامه ها فقط به افرادی كه در كانال 

تلگرام حضور ندارند ارسال شود.

بدينوس�يله  ش�اهكار فاضل نظری  را 
تقديم می كنم به آن گروه از عزيزانی كه 
تاكيد داشتند  با ورود ناوگان تازه نفس 
در ش�ركت،صندوق  بازنشستگی هما 
نيز احياء می شود، ولی نميدانستند  با 
ورود هواپيماها ی جديد،به عنوان متهم 
شماره يک و مانع سوددهی هما معرفی 

ميشوند
از باغ می برندچراغانيت كنند

تا كاج جشن های زمستانيت كنند
پوشانده اند روی تو را ابرهای تار
تنها به اين بهانه كه بارانيت كنند

يوسف به اين رها شدن از چاه دل مبند
اين بار می برند كه زندانيت كنند

ای گل گمان مبر به شب جشن می روی
شايد به خاك مرده ای ارزانيت كنند

ي�ک نقطه بي�ش فرق رحي�م و رجيم 
نيست

از نقطه ای بترس كه شيطانيت كنند
آب طلب نكرده هميشه مراد نيست
شايد بهانه ايست كه قربانيت كنند

 و روز زن 
*  چ�را پ�اداش 5 اس�فند

همانند ش�اغلين به بازنشس�ته ها 

پرداخت نگرديد؟

*  حداقل فايده فانوس های اهدايی 

موسسه صندوق بازنشستگی گشتن 

ب�ه دنبال حقوق و مزايای گم ش�ده 

توسط اين فانوسها می باشد.

*  چ�را تعاونی مصرف گزارش�ی از 
عملكرد سود و ريان و ميزان سهام 
اعضاء خودرا ارائه نمی كند،   پيشنهاد 
می كنيم محل تعاونی مصرف را جهت 
سودآوری بيشتر به خارج  از محوطه 

هما  انتقال دهند.
*   هواپيماهای جديد جهت پيشرفت 

هما بس�يار الزم اس�ت ول�ی كافی 

نيست، مشكل اساسی »هما« ضعف 

و سوء مديريت ها می باشد.

*   چ�را واح�د بيمه درمان�ی و امور 

بازنشستگی پاسخ تلفن و سئواالت 

حضوری بازنشسته ها را نمی دهند و 

به كانون ارجاع می دهند؟

*   اظه�ارات مدير عامل »هما« مبنی ب�ر واگذاری صندوق 
بازنشستگی »هما« به صندوق تامين اجتماعی غيركارشناسی 
بوده  و در صورت انجام آن از طرف بازنشس�ته ها غير قابل 
قبول می باش�د و مشكل صندوق بازنشستگی »هما« فقط 
ناشی از سوء مديريت در هما و صندوق می باشد.سپردن امور 
قاب�ل واگذاری هما به غير و انتصاب برخی مديران ناكارآمد 
در صندوق از جمله آثار س�وء مديريت ها می باشد.)تعامل 
با صندوق بازنشستگی يعنی پرداخت حقوق بازنشستگی 

توسط صندوق(
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1-اثری از ناصرخسرو-پیشکاران 
رغبت-نظریه-  2-کوشا-اصیل-اس��تقامت 3- 

 کمک 4- اطوار- بذله گ��و- از انواع پارچه 
 5- بزرگی و ارجمندی- زیرپا مانده- فراست
 6-نام نوش��یدنی- پس��ر- جد- بمب 
ویتامی��ن  C  7- کماندو- درس��ت و 
کامل- از س��ازهای زهی 8- دستپاچه- 

مسلک- کلمه تنبیه 9- راه تغذیه جنین- 
ویزا- قس��مت هر نفر 10-از اجزای دندان-از 
آثار کریمخان زند در شیراز- اسود 11- خام- 

معلم

م جدول 50
     ما با هما می مانی

1-م��اده کش��نده – زیان- ابر غلی��ظ 2- دیگ��ر- رود اروپا 3- 
عمل- لقب اش��رافی در اروپا- نیس��تی 4- ش��هری در نزدیک 
تهران- تخت- واحد متر 5- بانگ- نخس��ت 6- اش��اره به 
دور- داروی تزریقی- نت استمرار 7- عظمت- دام- بهره 
و نصیب 8- ش��کل و ریخت- مقب��ول 9- نامی زنانه به 
معنی پاکدامن- مقصود 10- از اجزای تخم مرغ- پیشکش 
11-واکسن- سنگ طلق 12-تن- روسیاه مطبخ- زراعت با 
باران 13- س��ودای ناله- اجرت- می دهند و رسوا می کنند 
14- جرس- درخت انگ��ور 15 - جای پا- خدنگ- حیوان 
 با وف��ا 16- روز- ماه پرتابی- س��ازمان جاسوس��ی آمریکا
 17-پشیمان- استاد 18-کارجدید-آب ویرانگر- ابر سنگین

ی
ود

عم افقی

1-سودابه صبری یکتا
2-حکیمه باقریان جعفر آبادی

3-غالمرضا سمیعانی

اسامی برندگان 
 جدول 

شماره  49

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

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

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

49
ل 

دو
 ج

حل

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

مامیهسناخاچسابریا
رتامدمهزویاسسیسوس
شورسرادمفاریسدیلک
دسمسکیباملوردای
ادنبهنهکزجکرخم
گروگاتتاناردنیبابو

رخشارهیرایلاقد
اوسنکریینکسرسس÷
نارستلاسکدنرسناتا

ینامکهنارتزارفکات
تشبنرسیردا÷جارحرک
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 کمک هزینه ازدواج
مدارک مورد نیاز:

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

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

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

ابطال آن توسط واحد بیمه درمانی.

4-فیش حقوقی و یا شماره حساب بانک 
تجارت

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

آقای احمدی 44636004 تماس بگیرید.

بیمه عمر بازنشستگان باالی 70سال
ب��ا توجه به اع��الم بیم��ه ای��ران در خصوص ن��رخ حق بیمه 
عم��ر بازنشس��تگان باالی 70س��ال بمبلغ ماهیان��ه623,117 
وق��ت  اس��رع  در  اس��ت  مقتض��ی  از 1395/04/01  ری��ال 
 جه��ت ادام��ه یا قط��ع آن با ام��ور اجرائی واحد بازنشس��تگی

 تماس حاصل فرمایند.
معاونت امور بازنشستگی

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

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

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

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

 مراجعه نمایند.
تعاونی مصرف كاركنان »هما«    

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

معاونت امور بازنشستگی ارائه نمایند.
امور بازنشستگی

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

پرداخت می باشد.
بيمه درمانی كاركنان »هما«

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

تعویض کارت ندارند.

 تجمع همکاران بازنشسته مقابل ساختمان موسسه صندوق بازنشستگی در رابطه با تاخیر 
در پرداخت حقوق و عیدی)95/12/28(














