








سالم و د رود  بر شما یاران همیشه همراه
حال که د ر انتظار بهار سبز و با طراوت طبیعت هستیم، بهاری که 
می آید  تا د ر گوش جانمان، آرام زمزمه کند  که روزگار، همیشه بر 
یک قرار باقی نمی ماند  و قرار ما زمینیان د ر بی قراری همین روزگار 
و آسمان، د گرگون می شود . باید  باورمان شود  که پایان هر سیاهی، 
بهاری خوش رنگ و  پایان هر زمستان بی رنگ و غمبار،  و  سپید ی 

شاد  است.
ایران عزیزمان د ر سالی که گذشت لحظات سخت و غمباری را تجربه 
کرد . عالوه بر ویرانی ناشی از سیل و زلزله برآمد ه از بالیای طبیعی، 
التهابات و تهد ید ات جنگ، ... حواد ثی ناخواسته، تلخ و غمبار چون 
انفجار هواپیمای مسافربری اکراینی که گلچینی از مفاخر ایرانی را د ر 
خود  د اشت، رخ د اد  و موهبت شیرین زند گانی را بر کام خانواد ه های 
آنان و هر ایرانی تلخ کرد و تاسف و تاثر همگان را برانگیخت. چند ی 
نگذشت که ویروسی جهش یافته از نوع کرونا )کووید 19( که کانون 
آن از ووهان چین آغاز شد  د ر جهان انتشار یافت و کشور ومرد م 
عزیزمان را نیز د رگیر کرد . این نگرانی از انتشار سریع ویروس بر 
تجارت هوایی و فعالیت ایر الین ها از   جمله ایران ایر نیز تاثیر گذاشت 

و ان ها را د چار اسیب کرد .
و  تحریمی  فشارهای  باوجود   گذشت  که  سالی  د ر  "هما"  شرکت 
محد ود یت های پروازی فزایند ه، شکر خد ا با هد ایت مد یریت مجرب، 
سرپا ماند  و از انجام پروژه ملی عظیم نقل وانتقال حجاج به عنوان 
تنها ایرالین مأموریت یافته د ر این امر مهم، یک تنه، آبرومند انه و 

سرفرازانه بیرون آمد .
ازجمله  ایرانی  هر  سفره  و  گذشت  فزایند ه  تورم  با  که  سالی  د ر 
نمایند گان  به عنوان  ما  گشت،  کوچک تر  و  کوچک  بازنشستگان 
د رجهت  و  بطلبیم  یاری  همایی  مسئوالن  از  تا  کرد یم  تالش  شما، 
ترمیم حقوق بازنشستگان گام برد اریم. هرچند  واقفیم که هرچه با 
ترمیم حقوق رشته ایم با تورم پیشتاز، پنبه شد ه و همواره این غول 
افسارگسیخته از ما پیشی می گیرد  اما چاره ای جز همین تعقیب و 

گریز نیست که نیست.
بیاییم د ر این روزها برای مقابله با د شواری های زند گی و مخاطرات 
فراگیر سالمتی د ر جهان پند ار و گفتار و کرد ار نیک را سرلوحه افکار 
و اعمالمان قرار د هیم تا د نیا را زیباتر کنیم. همین که د  ر سختی ها 
طلب  یکد یگر  برای  و  آریم  بر  یکتا  پرورد گار  سوی  به  د عا  د  ست 
سالمتی و عافیت کنیم تا از برکات ذات الیزال او برخورد ار شویم. 
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خبرنامه کانون بازنشستگان »هما« د ر انتخاب، ویرایش و تلخیص 
متون ارسالی آزاد  است.

آراء و نظرات مطرح شد ه د ر مقاالت الزامأ د ید گاه خبرنامه نمی باشد .
نویسند گان، پاسخگوی مطالب خود  هستند .

مطالب به صورت تایپ شد ه و حد اکثر د ر د و صفحه ارسال شود .
استفاد ه از مطالب خبرنامه با ذ کر مأخذ  بالمانع است.

این جهان کوه  است   و فعل  ما  ند ا
سوی  ما آید   ند ااه   را  صد ا
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به  با د لگرمی بیشتری کار خواهند  کرد ، چون فرد ا که  بازنشستگان کشور بهتر باشد ، کارکنان فعلی د ولت،  هرچه وضع 
و  بی احترامی  بی اعتنایی،  بازنشستگان  به  نسبت  ناکرد ه  اگرخد ای  گذ شت.  خواهد   خوب  اوضاعشان  رسید ند ،  وضع  آن 
که  می بینند   می کنند ،  نگاه  یعنی  امروز خواهد بود .  کارکنان  فرد ای  آینه  این  د چارمشکل شوند ،  آن ها  و  بی توجهی شود  
فرد ایشان این است و از کار د لزد ه خواهند  شد  و به کارهای نامتناسب باشغل خود روی خواهند آورد . لذ ا د ستگاه د ولتی 
باید  به صورت اساسی به مسائل بازنشستگان، بخصوص کسانی که د رپوشش سازمان تامین اجتماعی و سازمان های د ولتی 

بیمه وتأمین هستند ، توجه و به صورت ویژه به آن ها رسید گی کند .
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تالش  که  هستند   پیش  اند کی  کشور  فعال  نیروی  بازنشستگان 
و  عمر  و  روز  و  شب  آنان  از  بسیاری  کشید ه اند و  زحمت  کرد ه اند ، 
این  به  و  تالش  این  به  باید کشور  کارکرد ه اند و  صرف  را  خود   جوانی 
زحمت کشی مستمر د وران عمر پاسخ گوید . این راهم بد انیم که وضع 
فعلی بازنشستگان د رواقع همیشه به صورت یک الگو د ر مقابل چشم 

کارکنان فعلی د ولت قرارخواهد  گرفت. 

سخنان رهبر معظم د رباره بازنشستگان
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متعاقب جلسه مورخ 11 د ی ماه 98 کانون با آقای د کتر د رویشی، 
معاون محترم منابع انسانی که د ر آن قول تهیه گزارشی به نفع 
برمنظور  مبنی  »هما«  مد یره  هیأت  د ر  طرح  برای  بازنشستگان 
شد ن کمک هزینه رفاهی د ر حکم حقوقی بازنشستگان  )به منظور 
عد م نیاز به اخذ مصوبه د ر ابتد ای هر سال از هیأت مد یره( همراه 
با د رصد ی افزایش را به اعضای هیأت مد یره کانون د اد ند ، خبر 
خوش تصویب آن را نیز ایشان به اعضای هیأت مد یره کانون ابالغ کرد ند . 
بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  حقوق  افزایش  ترتیب  این  به 
»هما« از تاریخ اول بهمن ماه 98 با افزود ن مبلغ کمک رفاهی به 
حقوق بازنشستگان و نیز تسری افزایش فوق العاد ه ویژه شاغلین 
به بازنشستگان به صورت پلکانی معکوس پس از تصویب هیأت 
جهت  بازنشستگی(  صند وق  امنای  »هما«)هیات  محترم  مد یره 

کارکنان«هما«  وظیفه  و  بازنشستگی  صند وق  مؤسسه  به  اجرا 
)معاونت امور بازنشستگی( ابالغ شد . 

د ر اد امه معاونت امور بازنشستگی  نیز د ر کوتاهترین زمان ممکن، 
و  اقد ام  بگیران  بازنشستگان و مستمری  احکام  به صد ور  نسبت 
جهت اجرا به واحد  محاسبات حقوق و مزایا ارسال نمود . از آنجا 
مزایا  و  واحد  محاسبات حقوق  که خوشبختانه همکاران محترم 
نیز د ر اسرع وقت نسبت به انجام محاسبات الزم اقد ام نمود ند ، 
»هما«  مستمری بگیران  و  بازنشستگان  تمامي  ماه  بهمن  حقوق 
است  الزم  اینجا  د ر  شد که  پرد اخت  اخیر  افزایش های  اعمال  با 
د ست  همه  از  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  از  نمایند گی  به 
اند رکاران تصویب، اجرا و پرد اخت افزایش های فوق الذکر تشکر 

و قد ر د انی نماییم. 

قرارگرفتن کمک هزینه رفاهی د ر حکم و افزایش فوق العاد ه ویژه بازنشستگان

بیمه  با  قرارد اد   عقد   بر  مبني  د رماني »هما«  بیمه  اطالعیه  پیرو 
ایران، کانون بازنشستگان »هما« د ر نشستي با رئیس ارشد  محترم 
بیمه د رماني »هما« از جزئیات این قرارد اد  جویا شد )مشروح د ر 
به  ایران،  بیمه  با  قرارد اد   عقد   مي رساند   اطالع  به  و  صفحه12(  
بیمارستاني  هزینه هاي  شامل  صرفأ  و  پایه  بیمه  برقراري  منظور 
تحت  گذشته  همانند   سرپایي  هزینه هاي  و  است  گرفته  صورت 

پوشش بیمه د رماني »هما« مي باشد . 
کانون بازنشستگان »هما« ضمن اظهار امید واری د ر اجرای مطلوب 
طرح واگذاری خد مات د رمانی »هما« به بیمه ایران از بازنشستگان  
و مستمری بگیران محترم تقاضا د ارد ، د ر اسرع وقت با ثبت نام 
د ر سایت مند رج د ر اطالعیه بیمه د رماني به نشانی ذکر شد ه د ر 

بیمارستان هاي  متنوع  و  گسترد ه  امکانات  از  اطالعیه  این  پایین 
طرف قرارد اد  با بیمه ایران د ر سراسر کشور فقط با ارائه کارت ملي 
خود  یا افراد  تحت تکفل و با د ستور پزشک معالج، بد ون پرد اخت 
ریالي بهره مند  گرد ند . الزم به ذکر است فرانشیز مربوطه با احتساب 
بیمه تکمیلي و د ر چارچوب تعرفه های مصوب، به میزان 10 د رصد  

از حقوق کارمند  بیمه شد ه کسر مي گرد د .
شایان توجه است که د رج شماره شبا و حساب د ر فرم ثبت نام 
شد ه  بیمه  مراجعه  د رصورت  تا  الزامي ست  بازنشستگان  سوي  از 
به بیمارستان هاي غیرطرف قرارد اد ، بیمه ایران، سهم خود  را به 

حساب بیمه شد ه )شماره حساب معرفی شد ه(، واریز نماید . 

بازنشستگان و مستمري بگيران محترم »هما« 
هر چه زود تر د ر سایت بيمه ایران ثبت نام کنيد.

salamat.darmoon.net

کشوری  بازنشستگان  کانون های  مد یران  با  هماهنگی  راستای  د ر 
جلسات ماهیانه ای با حضور بیش از 60 تن از مد یران کانون ها د ر 
سالن جلسات صند وق بازنشستگی کشوری با مد یریت جناب د کتر 
برگزار  کشور(   بود جه  و  برنامه  سازمان  بازنشستگان  )از  د رخشند ه 
می شو د.  در این جلسات، مد یران کانون ها  به نمایند گی از بازنشستگان 
د ستگاه های اجرایی کشور، خواسته ها و مطالبات صنفی آنان را طرح 

و پیگیری می نمایند  .
 این پیگیری ها د ر قالب انجام مکاتبات و برگزاری جلسات از طریق 
مد یران منتخب کانون ها با مد یران نهاد های کشوری و مراجع سازمانی 

از جمله ریاست جمهوری، سازمان اد اری و استخد امی، سازمان برنامه 
و بود جه کشور، مجلس و کمیسیون های تخصصی ذیربط آن صورت 

می گیرد .
محور اصلی مطالبات بازنشستگان کشوری عبارت است از : 

پرد اخت  نظام  بر  ناظر  قوانین  قالب  د ر  مناسب  معاش  1-تامین   
د ستگاه های  استخد امی خاص  آیین نامه های  و  د ولتی  سازمان های 

اجرایی از جمله همسان سازی حقوق  بازنشستگان  با شاغلین 
2 -  تامین خد مات د رمانی مناسب د ر قالب بیمه های پایه و تکمیلی

3 -  تامین خد مات رفاهی

کانون بازنشستگان »هما« د ر نشست کانون هاي بازنشستگان د ولتي

خبرهای کانون



IranAir NEWS

پيام تسليت به مناسبت سانحه سقوط هواپيمای اکراینی

خبرهای 

»هما«
هواپیمای  سقوط  سانحه  وقوع  »هما«  بازنشستگان  کانون 
به  منجر  که  را  اکراینی  هواپیمایی  شرکت   B737 بوئینگ 
همگان،  به  شد  ،  عزیزمان  هم وطنان  از  تعد  اد  ی  د  رگذشت 
خصوصاً خانواد  ه های گرامی جان باختگان عزیز این پرواز تسلیت 
عرض می نماید  . شوربختانه پانیذ سلطانی، خواهر کاپیتان عامر 

افشار  ثریا  گرامی  همکار  همسر  نیز  و  هما(  )خلبان  سلطانی 
بهبهانی ما د  ر شعبه شیراز نیز د  ر جمع عزیزان ازد  ست رفته 
د  ر این سانحه بود  ند   که ضمن همد  رد  ی عمیق با خانواد  ه های 
و  صبر  و  مرحومان  آن  برای  روح  شاد  ی  و  آمرزش  ایشان، 

شکیبایی برای خانواد  ه هایشان از خد  اوند   متعال خواستاریم.

حضور  با  شهرسازی  و  راه  وزارت  معاونین  شورای  جلسه 
د   ر  وزارتخانه  معاونین  و  وزارت  عالی  مقام  اسالمی،  مهند   س 
اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  مرکزی  اد   ارات  کنفرانس  سالن 

ایران »هما« برگزار شد   .

و  راه  وزارت  محترم  معاونان  و  وزیر  نشست،  این  حاشیه  د   ر 
اد   ارات  کیترینگ  آزاد   ی،  و  انقالب  آشیانه های  از  شهرسازی 
مرکزی »هما« و کارگاه موتور قسمت مهند   سی و تعمیرات د   ر 

»هما« بازد   ید    به عمل آورد   ند   .

را به سمت  کاپیتان سید علی اکبر میری روشن  کاپیتان زنگنه، رئیس محترم هیأت مد یره و مد یرعامل»هما« د رحکمی 
سرپرست معاونت عملیات »هما« منصوب و از زحمات کاپیتان قاسمی به عنوان قائم مقام و معاون عملیات پرواز »هما« تقد یر 
نمود ند  .الزم به ذکر است کاپیتان قاسمی پس از آن  به عنوان رئیس هیأت مد یره و مد یرعامل هواپیمایی قشم منصوب شد ند  ،.

 کاپیتان زنگنه، رئیس محترم هیأت مد   یره و مد   یرعامل »هما« د   ر حکمی آقای ابوالقاسم جاللی را به سمت سرپرست معاونت 
بازرگانی و عملیات شعب »هما« منصوب و از زحمات آقای عباس جمشید   ی د   ر مد   ت تصد   ی این پست قد   رد   انی نمود   ند   .

مد   یرعامل »هما« با صد   ور حکمی آقای کاوه پزشک را به سمت مشاور مد   یرعامل د   ر امور راهبرد   ی »هما« منصوب نمود   ند   . 

انتصاب

تکریم ماد ران و همسران شهد ا د ر »هما«

بازد ید  وزیر راه و شهرسازی از »هما«

به مناسبت فراررسید ن 19 بهمن ماه روز تکریم ماد ران و همسران شهد اء ، کاپیتان 
از همسران  تعد اد ی  از  زنگنه ریاست محترم هیأت مد یره و مد یر عامل »هما« 
شهد اء و همسران جانبازان باالی 70 د رصد  شاغل و بازنشسته و همچنین تنها 

بانوی جانباز همایی تقد یر به عمل آورد ند  .



IranAir NEWS

 

تأثير ویروس کرونا
 بر حمل و نقل هوایی »هما«

آشیانه تعمیر و نگهد   اری شماره یک هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، ویژه 
تعمیرات سبک و نیمه سنگین هواپیماهای پهن پیکر د   ر فرود   گاه امام خمینی 
)ره( به بهره برد   اری رسید   . پیش ازاین، تمامی هواپیماهای پهن پیکر »هما«، برای 
تعمیرات سبک و چک نیمه سنگین به آشیانه های »هما« د   ر فرود   گاه مهرآباد    
پهن پیکر  هواپیماهای  د   وره ای  چک های  انجام  با  پس  زین  می شد   ند   .  اعزام 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران د   ر فرود   گاه امام خمینی )ره( و عد   م اعزام به 
فرود   گاه مهرآباد   ، هزینه هایی که بابت تیک آف، لند   ینگ، اعزام کروی پروازی و 

هزینه های ناشی از هر پرواز به هواپیما وارد    می شود   ، کاهش خواهد    یافت.
این آشیانه هم اکنون برای چک های سبک و نیمه سنگین هواپیماهای پهن پیکری 
با تجهیز  که پروازهای خارجی و د   وربرد    د   ارند    د   ر نظر گرفته شد   ه و به مرور 
کارگاه های جانبی آن نظیر کارگاه های موتور و اویونیک، انجام چک های سنگین 

و تعمیرات اساسی )اورهال( نیز د   ر این آشیانه انجام خواهد    شد   .
الزم به ذکر است که پیش ازاین آشیانه شماره 2 هواپیمایی جمهوری اسالمی 
سبک  هواپیماهای  تعمیرات  برای  که  )ره(  خمینی  امام  فرود   گاه  د   ر  ایران 

اختصاص یافته است، به بهره برد   اری رسید   ه بود   .

همزمان با د   هه فجر
بهره برد   اری از آشيانه هواپيماهای 

پهن پيکر »هما« د   ر فرود   گاه امام خمينی )ره(

از  برخی  د ر  »هما«  هواپیمایی  شرکت   پروازهای  کرونا،  ویروس  انتشار  گسترش  د  رپی 
فرود گاه های کشورها به طور موقت به حالت تعلیق د رآمد . همچنین برخی از کشورهای 

اروپایی صد ور اظهار نامه سالمت برای مسافران ورود ی را الزامی نمود ند  .
و  سازی  پاک  استریل،  کرونا،  ویروس  شیوع  با  مقابله  منظور  به  است  ذکر  به  الزم 

انجام شد.  »هما«  ضد عفونی کامل کلیه تجهیزات و هواپیماهای 
د رآمد های   وکاهش  کرونا  ویروس  انتشار  از  ناشی  بحران  نامطلوب  تاثیر  به  توجه  با 

است  امید   »هما«  جمله  از  کشور  هوایی  نقل  و  حمل  صنعت  در  ارزی  و  ریالی 
هرچه سریع تر بحران ناشی از شیوع این ویروس، کنترل شد ه و شرایط پروازهای 

د اخلی و بین المللی به روال عاد ی بازگرد د .



خبرهای 
ایرالین های 
خارجی

مختومه  برای  تا  کرد ه  موافقت  ایرباس  هواپیماسازی  شرکت 
اتهامات رشوه و فساد  که متوجه  بر  کرد ن پروند ه قضایی د ایر 
فرانسه،  به  یورو  میلیارد    3.6 معاد ل  مبلغی  بود ه،  شرکت  این 

بریتانیا و ایاالت متحد ه آمریکا بپرد ازد .

ایرباس
 به علت فساد   و رشوه ۳.۶ ميليارد  

یورو جریمه می د هد

سازمان هوانورد ی و حمل و نقل بین المللی یاتا )IATA( از د ولت های 
خاورمیانه خواست تا به ایرالین های متضرر از لغو پروازها و شیوع 

ویروس کرونا، کمک و تسهیالت مالی ارائه کنند .
د ر  کرونا  ویروس  گسترد ه  شیوع  با  زمان  هم  ایسنا،  گزارش  به 
کشورهای مختلف جهان، بسیاری از ایرالینها به منظور جلوگیری 
از انتشار بیشتر این ویروس و همچنین حفظ سالمت و بهد اشت 
جامعه، پروازهای خود  به مناطق پرخطر و د رگیر با کرونا را تا اطالع 

ثانوی لغو کرد ه و به حالت تعلیق د رآورد ند .
و  ضرر  هواپیمایی  شرکتهای  که  شد   موجب  پروازها  لغو  همین 
از خطوط  بسیاری  و  را متحمل شوند   مالی گسترد ه ای  زیان های 
هوایی پرترد د  و د رآمد زایی آنها به حالت غیرفعال تغییر حالت د هد .
حوزه  د ر  فعال  تحلیلگران  و  کارشناسان  از  بسیاری  عقید ه  به 
بزرگترین  از  یکی  به  تبد یل  کرونا  ویروس  شیوع  هوانورد ی، 
کابوسهای صنعت هوانورد ی د ر جهان شد ه است چراکه شرکت های 
هواپیمایی، آژانس های مسافرتی و سایر فعاالن حوزه هوانورد ی به 
علت لغو سفرهای د اخلی و خارجی میان کشورهای مختلف، شاهد  
ضرر و زیانهای مالی شد ید ی شد ند  که به نظر میرسد  نسبت به سایر 

حوزه ها آسیب پذیری بیشتری را متحمل شد ه اند .
د ر این میان، با شیوع گسترد ه ویروس کرونا د ر خاورمیانه، شمار 
زیاد ی از ایرالین های مستقر د ر این منطقه که پروازهای روزانه به 
به شد ت  د اشتند ،  د ر سراسر جهان  متعد د ی  المللی  بین  مقاصد  
متضرر شد ه و با اینکه هنوز آمار و ارقام د قیقی از این ضرر و زیانهای 
مالی به صورت رسمی از سوی آنها منتشر نشد ه است اما انتظار می 
رود  که د ر صورت تد اوم این وضعیت، ضرری چند  میلیارد  د الری 

پیش روی آنها باشد .
 )IATA( به همین سبب کارشناسان سازمان هوانورد ی بین المللی یاتا

منظور  به  تا  است  کرد ه  د رخواست  خاورمیانه  د ولتهای  تمامی  از 
جلوگیری از ورشکستگی ایرالین های مستقر د ر کشورهای خود ، 

کمک و تسهیالت مالی ویژهای را برای آنها د ر نظر بگیرند .   
د  ر گزارش یاتا برآورد  شد ه است که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا 
و لغو پروازها، د رآمد زایی ایرالینهای مستقر د ر این منطقه با کاهش 
100 میلیون د الری روبرو خواهد  شد . به عنوان مثال، هواپیمایی 
امارات عالوه بر لغو بسیاری از پروازهای خود ، به شمار زیاد ی از 
پرسنل و کارکنان خود  مرخصی با حقوق یا بد ون حقوق د اد ه که 

همین امر نیز گویای ضرر و زیانهای مالی این شرکت است.  
 )IATA( د رگزارش قبلی سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا
د ر خصوص تاثیرات منفی و شد ید  شیوع گسترد ه ویروس کرونا بر 
د رآمد زایی ایرالینهای فعال د ر سراسر جهان منتشر شد ه بود  که د ر 
آن د رباره ضرر و زیان 29 میلیارد  د الری ایرالینهای مختلف د ر سال 

2020 میالد ی هشد ار مید اد .
انجمن هوانورد ی یاتا همچنین برآورد  کرد ه بود  که کاهش ترد د  
و تعلیق و لغو پروازها موجب خواهد  شد  که حجم ترافیک هوایی 
جهان د ر سال جاری میالد ی با یک کاهش 4.7 د رصد ی روبرو شود  
که این بیشترین میزان از بحران های مالی د ر سال  های 2008 و 
2009 میالد ی به شمار می رود . این د ر حالیست که هنوز تبعات 
میزان  روی  بر  جهان  د ر  هوایی  ترافیک  کاهش حجم  این  منفی 
و مشخص  معلوم  هواپیمایی  و شرکت های  ها  ایرالین  سود د هی 

نشد ه است.
طبق آخرین آمارهای منتشر شد ه، ویروس خطرناک و کشند ه کرونا 
با سرمنشاء چین، تاکنون جان بالغ بر 3000 نفر را گرفته و بیش از 

87 هزار نفر را د ر سراسر جهان مبتال کرد ه است.

د ولت های خاورميانه از ورشکستگی ایرالین ها جلوگيری کنند
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مکاتبات و پی گيری  های کانون

کاپیتان  به   98 آذرماه   30 تاریخ  به  نامه ای  د ر  کانون  مد یرعامل 
د ستور   علی رغم  د اشت:  اظهار  "هما"  محترم  مد یرعامل  زنگنه، 
معاونین  حضور  با   1398/07/30 مورخ  جلسه  د ر  حضرت عالی 
اعضای  و  مسئولین  از  جمعی  مالی،  و  انسانی  منابع  محترم 
هیأت مد یره  اعضای  و  بازنشستگی  صند وق  مؤسسه  هیأت مد یره 
پایان سال  تا  رفاهی  پنج ماهه  معوقات  پرد اخت  بر  مبتنی  کانون، 
جاری )هرماه یک معوقه(، متأسفانه معوقه مذکور به همراه حقوق 

آذرماه پرد اخت نگرد ید  و د ر آستانه شب یلد ا کام بازنشستگان و 
د ارد .  تأسف  بسی  جای  که  نمود   تلخ  را  همایی  مستمری بگیران 
د ر این نامه د رخواست شد  تا با توجه مشکالت معیشتی این قشر 
رفاهی ظرف  معوقه کمک هزینه  فرمایند   د ستور  محترم،  و  صبور 

چند  روز آیند ه پرد اخت شود .
الزم به ذکر است متعاقب نامه مذکور نیمی از معوقه کمک رفاهی 

پرد اخت گرد ید .

د رخواست پرد اخت معوقه کمک رفاهی

کانون بازنشستگان "هما" د ر د و نامه جد اگانه به مد یرکل محترم 
به  نیز  و  شکوائیه  برگ   93 به ضمیمه  تهران  استان  پست  اد اره 
مد یرکل محترم اد اره پست استان البرز به ضمیمه 22 برگ شکوائیه 
کتبی همکارانی که از عد م د ریافت خبرنامه بازنشستگان "هما" گالیه 
د اشته اند ، اعالم نمود : عد م د قت د ر تحویل خبرنامه بازنشستگان 

"هما" که هر سه ماه یک بار از طریق پست برای بازنشستگان ارسال 
که  د اشته  د نبال  به  ما  گیرند گان  د ر  را  نارضایتی هایی  می شود ، 
خواهشمند یم تد ابیر و تمهید ات الزم  اتخاذ گرد د  تا مناطق پستی 
د ر توزیع خبرنامه کانون به د رب منازل بازنشستگان د قت و جد یت 

بیشتری مبذول نمایند .

کانون بازنشستگان "هما" د ر نامه ای به کاپیتان زنگنه، مد یرعامل 
محترم "هما"، ضمن تشکر از توجه ایشان به امور رفاهی بازنشستگان، 
تقاضا نمود  تا برای تکریم از بازنشستگان و مستمری بگیران"هما"، 
شاغلین،  همانند   اسفند ،  پنج  هد یه  اهد ای  و  تخصیص  به  نسبت 

د ستور مساعد  صاد ر فرمایند .
الزم به ذکر به این مناسبت همانند  شاغلین پرد اخت مبلغ شش 
میلیون ریال )شش صد  هزار تومان( به مشمولین فوق مورد  تصویب 

هیأت امنای محترم مؤسسه صند وق بازنشستگی و وظیفه کارکنان 
"هما" به ریاست کاپیتان زنگنه قرار گرفت و جهت اجرا به مؤسسه 

صند وق بازنشستگی "هما" ابالغ گرد ید .
با توجه به پرد اخت مبلغ فوق، همزمان با پنجم اسفند ماه، کانون 
اجرای  و  ابالغ  اخذ،  د ست اند رکاران  تمامی  از  "هما"  بازنشستگان 
مصوبه، به ویژه مد یریت محترم عامل"هما" کمال تشکر و قد رد انی 

را د ارد .

به د نبال پرد اخت د ومین معوقه کمک هزینه رفاهی به طور نیمه، 
به  نامه ای  د ر  "هما"  بازنشستگان  کانون  آذرماه،  حقوق  از  پس 
بر  مبنی  ایشان  د ستور  "هما"،  محترم  مد یرعامل  زنگنه،  کاپیتان 
بازنشستگی  صند وق  مؤسسه  مشارکت  با  مذکور  معوقه  پرد اخت 
مسئولین  کـه  کرد   خاطرنشان  و  د اد ه  قرار  مورد اشاره  را  "هما" 
مالی د ر مؤسسه  از عد م کفایت منابع  نیز همواره  محترم مؤسسه 
مستمری بگیران  و  بازنشستگان  جامعه  د رحالی که  می گویند ، 
همایی به د لیل روند  فزایند ة نرخ تورم و د رنتیجه افزایش قیمت ها، 
تحت فشارهای سنگین اقتصاد ی و معیشتی قرار د اشته و از طرفی 

مشکالت  یا  و  توافق ها  د ر  نقشی  هیچ  گرامی  و  صبور  قشر  این 
ایجاد شد ه د ر پرد اخت معوقه مورد اشاره ند اشته اند .

د ر  تسریع  تقاضای  ضمن  پایان،  د ر  "هما"،  بازنشستگان  کانون 
پرد اخت 50 د رصد  مابقی معوقه فوق الذکر، خواهان د ستور مقتضی 
تعیین تکلیف قطعی معوقه سه ماهة  بر  مد یرعامل محترم مبنی 

کمک هزینه رفاهی گرد ید .
نیمه  به پرد اخت یک معوقه د یگر در  با توجه  به ذکر است  الزم 
بهمن ماه، ماند ه معوقه بازنسشتگان به د و ماه و نیم تقلیل یافت 

که امید  است هرچه زود تر پرد اخت گرد د .

د رخواست مجد د  برای پرد اخت معوقه کمک رفاهی

تأکيد د ر تحویل نشریه به بازنشستگان عضو کانون
از اد اره پست استان تهران و البرز

اختصاص هد یه پنج اسفند  به بازنشستگان همانند  شاغلين
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د ر د ید ار اعضای هيأت مد یره کانون با معاونت منابع انسانی "هما"

نشست صميمانه

جلسه ای  د ر  "هما"  بازنشستگان  کانون  هیأت مد یره  اعضای 
منابع  د ر  مد یرعامل  محترم  معاونت  د رویشی،  د کتر  آقای  با 
انسانی، د ر روز چهارشنبه، یازد هم د ی ماه سال جاری که بیش 
از سه ساعت به طول انجامید ، ترمیم حقوق بازنشستگان را با 
توجه به مشکالت معیشتی آنان و تورم روزافزون کشور خواستار 
شد . معاونت منابع انسانی د ر این جلسه با اشراف بر مشکالت 
بازنشستگان، ریشه تفاوت های فاحش میان حقوق بازنشستگان 
د ر  مصوبات  صحیح  اجرای  عد م  مشابه،  شرایط  د ر  را  "هما" 

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران "هما" د انستند .

معاونت منابع انسانی و رسید گی به امور بازنشستگان

 د کتر د رویشی با انتقاد  از برخی افراد  ناگاه د ر فضای مجازی 
معرفی  بازنشستگان  حقوق  بازد ارند ه  عامل  را  ایشان  که 
تا مشکالت  د رصد د  هستند   عد ه ای  د اشتند :  اظهار  می کنند ، 
بازنشستگان حل نشود  اما بند ه با قاطعیت به د نبال حق وحقوق 
د ر  که  هستم  معاونتی  تنها  که  مفتخرم  و  بود ه  بازنشستگان 
حکمی که مد یرعامل محترم به من تفویض فرمود ند ، رسید گی 
به عنوان  ایشان  است.  بازنشستگان د ر آن تصریح شد ه  امور  به 
اجرای  راستای  د ر  گزارشی  تهیه  حمایت ها،  این  از  نمونه ای 
مصوبه هیئت وزیران سال 97 مبنی بر تخصیص بسته پرد اخت 
کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم د رآمد  جامعه، 
به مبلغ 2 میلیون ریال را ذکر کرد ند  که تاکنون ناکام ماند ه 
است. همچنین د ر خصوص تخصیص ویالهای رامسر، افزایش 
سهمیه بازنشستگان را به تعد اد  6 ویال یعنی به میزان د و برابر 

قبل از تصد ی خود  د ر این سمت ذکر نمود ند .

تالش برای افزایش حقوق بازنشستگان
د کتر د رویشی د ر اد امه با اشاره به اساسنامه مؤسسه صند وق 
بازنشستگی مبنی بر وظیفه تأمین و پرد اخت حقوق بازنشستگان 
با توجه به عد م د ستیابی  این مؤسسه  تأکید  نمود ند : فعالیت 

به هد ف اولیه واصلی تأسیس آن، منطقی نبود ه و متولی امور 
امکانات رفاهی  تا هم  باشد   باید  معلوم  بازنشستگی د ر “هما” 
برای شما به طور متمرکز ارائه شود  و هم شما خواسته های خود  
را به طور مشخص از آن طریق پیگیری نمایید  و د ر همین راستا 
به  افزایش حقوق شاغلین مربوط  خاطرنشان نمود ند ، هرگونه 
به  مربوط  بازنشستگان  برای  حقوق  افزایش  و  انسانی  منابع 
افزود ند :  اد امه  د ر  و  بود ه  بازنشستگی  صند وق  مؤسسه  حوزه 
مصوبه کمک هزینه رفاهی، صرف مربوط به سال جاری بود ه و 
برای برقراری آن د ر سال آتی مجد د اً نیازمند  طرح و تصویب 
و  این جانب  تالش  تمام  بااین حال  است،  “هما”  هیئت امنای 
همکاران منابع انسانی این است که مصوبه هیئت مد یره “هما” 
را برای اختصاص مبلغی معاد ل کمک هزینه رفاهی، بد ون یک 
اخذ   ... و  ویژه  فوق العاد ه  مانند   عناوینی  تحت  کاهش،  ریال 
نمود ه و د ر پایه حقوق بازنشستگان تا پیش از پایان سال جاری 
اجرایی کنیم تا بد ین ترتیب افزایش ساالنه حقوق، شامل آن 
بازنشستگان  به بهبود  وضعیت حقوق  تا حد ود ی  نیز گرد د  و 
بیانجامد . د ر اینجا مد یرعامل کانون ضمن تقد یر از خیراند یشی 
ایشان تقاضا نمود ند  تا تأثیر افزایش حقوق مستمر شاغلین نیز 
د ر مقطع 1398/06/01 د ر گزارش فوق الذکر مد نظر قرار د اد ه 

شود . 
تأثیر  بر  مبنی  را  کانون  مد یرعامل  تقاضای  د رویشی  د کتر   
کمک هزینه  مبلغ  حفظ  بر  عالوه  ویژه  فوق العاد ه  افزایش 
را  بازنشستگان  حقوق  توازن  و  تناسب  ایجاد   به منظور  رفاهی 
که به همت ایشان با تصویب هیئت مد یره "هما" قرار است از 
مصوبات  و   طرح  نیازمند  را  شود   اجرایی  سال جاری  بهمن ماه 

قانونی د انستند .
افزایش خد مات بیمه د رمانی "هما" به بازنشستگان

با  تسویه حساب  عد م  از  کانون  رئیس هیئت مد یره  پیرو گالیه 
یک جانبه  تعلیق  به  منجر  که  د رمانی  مراکز  و  بیمارستان ها 
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د ر د ید ار اعضای هيأت مد یره کانون با معاونت منابع انسانی "هما"

قرارد اد ها با آن ها شد ه و عالوه بر سرگرد انی و تحقیر بیماران 
بازنشسته، هزینه های بیشتری را به بیمه شد ه و “هما” تحمیل 
می کند ، د کتر د رویشی اظهار د اشتند : از زمان تصد ی این جانب، 
د ه  از  کمتر  به  د رمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  به  “هما”  بد هی 
وساطت،  با  شخص  اینکه  ضمن  یافته،  تقلیل  تومان  میلیارد  
نسبت به عقد  قرارد اد  با بیمارستان های بیشتری اقد ام نمود ه ام. 
و  متعد د   مراکز  از  بازنشستگان  بهره برد اری  همچنین  ایشان 
گسترد ه بیمارستانی د ر سراسر کشور که طرف قرارد اد  با بیمه 
مذکور  بیمه  شرکت  با  که  قرارد اد ی  اساس  بر  هستند،  ایران 

تنظیم و به زود ی اجرایی می گرد د  را نوید  د اد ند .
معاون منابع انسانی همچنین با اشاره به پیشنهاد  د ولت مبنی 
بر پیوستن بیمه “هما” به بیمه سالمت، از اعضای هیئت مد یره 
کانون د ر این خصوص نظرخواهی کرد ند  که اعضای هیئت مد یره 
عد م  و  نابسامانی  به مشکالت،  اشاره  با  و مصرانه  متفقأ  کانون 
موفقیت بیمه سالمت، تقاضای عد م اجرای آن را د اشته و د ر 
اد امه د کتر د رویشی نیز به اعضای هیئت مد یره کانون نسبت به 

عد م همراهی با این انتقال اطمینان د اد ند .
ایشان د ر خصوص بیمه تکمیلی، با گالیه نسبت به عد م پرد اخت 
سهم مؤسسه صند وق بازنشستگی د ر سال 97، از اینکه پرد اخت 
هزینه های بیمه تکمیلی صرفاً از محل سهم بازنشستگان صورت 
گرفته را ناعاد النه توصیف کرد ه و افزود ند : د ر صورت پرد اخت 
سهم مؤسسه صند وق بازنشستگی، باید  مازاد  آن به بازنشستگان 

عود ت د اد ه می شد .

تالش  از  تکمیلی  بیمه  خصوص  د ر  همچنین  د رویشی  د کتر 
جهت برقراری هزینه های د رمانی سرپایی )عالوه بر هزینه های 
شاغلین  برای  آنچه  مشابه  بازنشستگان  برای  بیمارستانی( 
تاریخ  از  که  برد ند   نام  موفقیت  یک  به عنوان  برقرارشد ه 

1398/10/1 اجرایی شد ه است.
د ر پایان از آقای د کتر د رویشی که د رنهایت حسن نیت اظهار 
د اشتند ، همواره با روی باز پذیرای کانون د ر ارتباط با مشکالت 
بازنشستگان هستند ، کمال قد رد انی را د اشته و از خد اوند  متعال 

برای ایشان و همکاران شان توفیق روزافزون مسئلت می نماییم.

)1( افزایش های مذکور مصوب و از بهمن ماه سال جاری اجرایی 
شد . )شرح د ر صفحه5( 

)2( قرارد اد  با بیمه ایران منعقد  و و از 15 بهمن ماه سال جاری 
اجرایی شد . )شرح د ر صفحه5(

پاس  به  "هما"  بازنشستگان  کانون  مد یره  هیأت 
حمایت ها و اقد امات مؤثر و کارگشای جناب آقای د کتر 
د رویشی، معاون منابع انسانی "هما" برای بازنشستگان 
و مستمری بگیران "هما"، با اهد ای لوحی تقد یر و تشکر 

نمود ند .  
)2(
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 گفت وگو  با رئيس ارشد  بيمه د رمانی"هما"

هد ف اصلی ما ، تنوع، گسترد  گی و پاید  اری قرارد  اد   با بيمارستان ها د  ر سراسر کشور
   سالم آقای میانجی، به عنوان رئیس ارشد  بیمه د رمانی "هما" 
"هما"  بازنشستگان  بیمه د رمانی شاغلین و  و د اشتن مسئولیت 
چگونه شد  که پس از سال ها متولی بود ن مستقیم بیمه، تصمیم 

گرفتید  تا با بیمه ایران قرارد اد  منعقد  نمایید ؟
بیمه ایران یکی از باسابقه ترین و خوش نام ترین بیمه گذاران 
د ولتی ایران است و با توجه به گسترد گی بیمارستان های 
طرف قرارد اد  و پوشش وسیع آن د ر سراسر کشور، معاونت 
بیمه  وضعیت  بهبود   د غد غه  همواره  که  انسانی  منابع 
برآن د اشت  را  د ارند  ،  را  بازنشستگان  و  د رمانی شاغلین 
تا برای ارائه خد مات بهتر و سازمان یافته تر به هماییان با 

بیمه ایران قرارد اد  منعقد  کنیم.
فسخ  یا  تعلیق  از  نگرانی  با  بازنشستگان  اخیر،  سال های  د ر    -
قرارد اد  د ر مراجعه به همان معد ود  بیمارستان های معرفی شد ه از 
سوی بیمه د رمانی"هما" روبرو بود ند . آیا ازاین پس د ر مراجعه به 

بیمارستان ها آرامش خاطر خواهند  د اشت؟
البته از ابتد ای سال 97،با مساعد ت معاونت محترم مالی، 
تسویه حساب های ما با بیمارستان ها، وضعیت قرارد اد ها را 
بهبود  بخشید  و تقریبأ 90 د رصد  بیمارستان ها به قرارد اد  
سابق بازگشتند،  اما انعقاد  قرارد اد  با بیمه ایران، به جهت 
تنوع و گسترد گی خد مات، قطعأ رضایت بیمه شد گان را د ر 

پی خواهد  د اشت.
-  قرارد اد  منعقد ه با بیمه ایران چه نوع قرارد اد ی است؟ آیا بیمه 
پایه است یا تکمیلی و اینکه غیر از هزینه های بیمارستانی، شامل 

هزینه های د رمان سرپایی نیز می شود ؟
قرارد اد  با بیمه ایران مربوط به بیمه پایه کارکنان "هما"ست 
بیمارستانی  بستری  به  مربوط  هزینه های  شامل  فقط  و 

همکاران شاغل و بازنشسته "هما" می شود .
بیمه  بیمارستان، همراه د اشتن د فترچه  به  برای مراجعه  آیا    -

د رمانی "هما" ضروری است؟
پس از ثبت نام د ر سایت بیمه ایران، ترجیحأ کارت ملی و 
احراز هویت  ضروری  بیمه د رمانی جهت  د اشتن د فترچه 
نشانگر  که  بیمه  کارت  تهیه  حال  د ر  البته  می باشد . 
که پس  است، هستیم  فرد   بیمه  شد ه  و مشخصات  هویت 
از راه اند ازی  نرم افزار جد ید  بیمه د ر اختیار بیمه شد گان 

محترم قرار خواهد  گرفت.
-  بازنشستگانی که تاکنون موفق به ثبت نام د ر سایت بیمه ایران  
نشد ه اند ، چه راهکاری برای استفاد ه از خد مات بیمارستانی طرف 

قرارد اد  د ارند ؟
بازنشستگان  این است که همه  اکنون تنها د رخواست ما 
محترم چه کد  ملی را اعالم کرد ه یا نکرد ه باشند ، هرچه 
صورت  ود ر  نمایند   ثبت نام  ایران  بیمه  سایت  د  ر  زود  تر 
عد م موفقیت د ر ثبت نام با شماره تلفن های اعالم شد ه 

تماس حاصل نمایند .

- نحوه محاسبه )سهم بیمار، سهم بیمه گذار( د ر این قرارد اد  را 
قرارد اد ،  بیمارستان های طرف  به  آیا د ر مراجعه  توضیح د هید ؟ 

باید  مبلغی به عنوان فرانشیز از سوی بازنشسته پرد اخت شود ؟
د رصورتی که بیمار، تحت پوشش بیمه تکمیلی باشد  فقط 
10 د رصد  فرانشیز سهم بیمار و 90 د رصد  را بیمه های ایران 
از حقوق  نیز  د رصد    10 میزان  هزینه می کنند.   تکمیلی  و 
به  هزینه ای  ترخیص،  هنگام  و  می شود   کسر  شد ه  بیمه 
بلکه هزینه هایی خارج  نمی کند   پرد اخت  فرانشیز  عنوان 
مانند   باشد   انجام شد ه  تعیین شد ه  تعرفه های  از چارچوب 

اتاق خصوصی، موارد غیر بیمه ای و بهد اشتی و همراه،...
تعرفه های  با  "هما"  بیمه د رمانی  تعرفه های فهرست شد ه د ر   -
بیمه ایران )ازلحاظ اقالم و نرخ ها( چه تفاوتی د ارد ؟ آیا هزینه های 
بیمارستانی د ر این قرارد اد  تابع سقف معینی است یا خیر؟ د ر 

صورت بلی تا چه میزان؟
هم بیمه د رمانی "هما" و هم بیمه های د رمانی د یگر ازجمله 
از این لحاظ  ایران تابع مقررات کلی بیمه هستند  و  بیمه 
پرد اخت  سقف  خصوص  د ر  نیست.  تعرفه ها  د ر  تفاوتی 
هزینه ها، هر بیمه ای د ارای سقف معینی از پرد اخت است 
را  بلند   بسیار  سقفی  ایران  بیمه  با  "هما"  قرارد اد   د ر  اما 
تخصصی  و  عمومی  رد یف  د و  د ر  یعنی  گرفته ایم  نظر  د ر 
سال  د ر  که  یافته  تخصیص  تومان  میلیون   200 سقف  تا 

مجموعأ بالغ بر 400 میلیون تومان می شود .
- آیا نظارتی از سوی "هما" یا بیمه ایران بر صورت حساب های 

بیمارستانی اعمال می شود ؟
معینی  و  د وره ای  نظارت های  ایران  بیمه  سوی  از  قطعأ 

توسط ناظران و پزشکان این شرکت اعمال می شود .
-  آیا ایثارگران محترم که مطابق مقررات قانونی تعیین شد ه، حق 
بیمه پرد اخت نمی کنند  و تحت پوشش بیمه تکمیلی د ی هستند  

نیز باید  ثبت نام کنند ؟
چنانچه  اما  کنند   ثبت نام  می توانند   هم  معزز  ایثارگران 
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د ارای د فترچه بیمه د رمانی نیروهای مسلح باشند  پیش از 
ثبت نام، از حذف نشد ن خود  توسط بیمه د رمانی نیروهای 
مسلح به د لیل احتمال ممنوعیت هم زمانی بیمه ای مطمئن 

شوند .
-  آیا حتماً د رج شماره های حساب و شبای آن د ر فرم ثبت نام 
باید  مربوط به حساب واریز حقوق باشد  یا خیر؟ اساساً د رخواست 

شماره حساب و شبا به چه علتی است؟
هر شماره حساب و شبای مربوط به آن حساب که بیمه شد ه 
اصلی مالک آن است، قابل د رج د ر فرم ثبت نام است. لزوم 
د رج مشخصات حساب به د لیل احتمال استفاد ه بیمه شد ه 
ایران  بیمه  تا  است  قرارد اد   طرف  غیر  بیمارستان های  از 
به حساب  مستقیمأ  را  بیمارستانی  هزینه های  بتواند  

بیمه شد ه مذکور د ر حساب اعالم شد ه، واریز نماید .
ثبت شد ه  و  تکمیل  آنالین  به صورت  که  ثبت نام  فرم  امضای    -

است، چه زمان و به چه صورتی انجام می شود ؟
را  فرم  متقاضی،  همین که  نیست.  فرم  امضای  به  نیازی 
نیز بیمه نامه را صاد ر  ایران  تکمیل و ثبت می کند  و بیمه 

می کند .
-  چرا محد ود یت زمان ثبت نام اعالم شد ه که تا تاریخ 30 بهمن 

و د رنهایت یک هفته هم تمد ید شد ه است؟
افراد   بیمه ای  قرارد اد   زود تر  هرچه  است  الزم  به هرحال 
و  بستری  به  نیاز  د ر صورت  تا خد ای نکرد ه  گرد د   منعقد  
افراد تحت پوشش  و  بیمه شد ه   برای  بیمارستانی  خد مات 

بیمه، موجبات تشویش و نگرانی ایجاد  نشود .
- وضعیت کسانی که تا تاریخ مند رج د ر اطالعیه موفق به ثبت نام 

نمی شوند ، چه خواهد  شد ؟
امور  یا  "هما"  د رمانی  بیمه  د ر  خود   همکاران  از  باالخره 
به  کمک  برای  تا  می کنیم  تقاضا  کانون  یا  و  بازنشستگی 

ثبت نام افراد  باقیماند ه همکاری کنند .
و  اخبار  تا  ند ارد   اطالع رسانی  کانال  د رمانی،  بیمه  چرا   -
بیمه شد گان  برای  زیاد ی  اهمیت  از  که  را  خود   اطالعیه های 
را اطالع رسانی کند ، د رحالی که د یگر واحد های  برخورد ار است 
جهت  کانالی   ،... و  کانون  بازنشستگی،  صند وق  مؤسسه  رفاه، 

اطالع رسانی د ارند ؟
د ر خصوص تجهیز برنامه نرم افزاری بیمه، معاونت محترم منابع 
انسانی با عزم و اراد ه ای استوار، کمک های شایانی به ما نمود ه اند  
که د ر اد امه آن نحوه پذیرش نسخ د رمانی و اطالع رسانی بهتر 

و گسترد ه تر را نیز برنامه ریزی خواهیم نمود .
-  آیا برای د رمان های سرپایی، کماکان و طبق روال سابق می توان 
و  آزمایشگاه ها  ازجمله کلینیک های تخصصی،  مراکز د رمانی  به 

مراکز تصویربرد اری طرف قرارد اد  "هما" مراجعه کرد ؟

"هما"با  قرارد اد های  سرپایی،  بیماران  خصوص  د ر  بله، 
مراکز د رمانی و تشخیصی به قوت خود  باقی ست.

پزشکان  ویزیت  و  سرپایی  خد مات  فرانشیز  محاسبه  د ر  آیا    -
تغییری حاصل شد ه یا پیرو روال سابق انجام خواهد  گرفت ؟

افراد ی که تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند  د ر مراجعه 
به مراکز تشخیصی و د اروخانه های طرف قرارد اد،  فقط 10 
پوشش  تحت  که  افراد ی  و  می پرد ازند   را  فراشیز  د رصد  
فرانشیز  با  بیمارستانی  هزینه های  نیستند   تکمیلی  بیمه 
35 د رصد  و هزینه های سرپایی حد ود  30 د رصد  محاسبه 

می گرد د .
-  چنانچه همکاری مجبور به جراحی نزد  پزشکی شود  که پزشک 
نباشند  تکلیف پرد اخت  ایران  و بیمارستان، طرف قرارد اد  بیمه 

هزینه ها به چه صورتیست؟
قرارد اد   طرف  غیر  های  بیمارستان  از  که  شد  گانی  بیمه 
بیمه ایران استفاد ه می نمایند ، هنگام ترخیص می بایست 
کل هزینه بیمارستانی را پرد اخت نمایند  و مد ارک آن را 
به نمایند ه بیمه ایران مستقر د ر واحد  بیمه د رمانی "هما" 

تحویل نمایند .
ویرایش  به  نیاز  ثبت نام،  از  پس  بیمه شد ه  فرد  د رصورتی که    -
باید  باشد ، چگونه  د اشته  تکفل  تحت  افراد   افزود ن  یا  اطالعات 

عمل کند ؟
شماره  به  ناقلی  سجاد  آقای  ایران،  بیمه  نمایند ه  با  باید  
تا  کند   حاصل  تماس  یا  ارسال  پیامک   09120886510
مجد د أ  متقاضی  فرد   و  حذف شد ه  سایت  د ر  وی  ثبت نام 

به طور صحیح اطالعات را وارد  و ثبت نماید .
برای  سرپایی  بخش  در  تکمیلی  بیمه  برقراری  از  تشکر  با   -
بازنشستگان "هما" که اخیرأ برقرارشد، آیا جای امیدواری است 

که همچنان استمرار یابد ؟
که  انسانی  منابع  معاونت  د رویشی  د کتر  ازجناب  باید  
بازنشستگان  برای  بیشتر  تسهیالت  ایجاد   راستای  د ر 
چنانچه  کنیم.   قد رد انی  د اشتند   تأکید   آن  برقراری  بر 
ماهانه  را  سرانه  بیمه  حق  بازنشستگی  صند وق  مؤسسه 
بازنشستگان  تکمیلی  ای  بیمه  پوشش  نماید   پرد اخت 
)سرپایی و بستری( که از اول د ی ماه 98 برقرار شد ه است  

همچنان استمرار می یابد.
محترم  معاونت  گره گشای  و  ارزند ه  خد مات  از  تشکر  با 
بیمه  واحد   محترم  همکاران  همه  و  شما  و  انسانی  منابع 
بیمارستانی  معضل  حل  به  د لسوزی  با  که  "هما"  د رمانی 
د عای  قطعأ  گماشتید .  همت  محترم  بازنشستگان 
بازنشستگان محترم بد رقه راه شما و همه خاد مین به ملت 

خواهد  بود .

کانون بازنشستگان "هما":  ضمن آرزوی موفقیت برای تصمیم سازان و مجریان این طرح، بد یهی ست موفقیت این طرح مبتنی بر رعایت 
تعهد  ات متقابل صند  وق بیمه "هما" نسبت به بیمه ایران و بالعکس می باشد .     . 

امید   است طرح پیش رو با توجه به گستره متنوع مراکز بیمارستانی طرف قرارد اد  با بیمه ایران د ر سراسر کشور، د ر عمل رضایت بیمه شد گان 
محترم را فراهم نماید .

 شایان ذکر است، ارزیابی موفقیت طرح مذکور منوط به گذشت زمان و نظرسنجی از بازنشستگان محترم می باشد ..
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Japan... ژاپن د ر بستر زمان
مجتبی کاشانی د ر کتاب نقش د ل د ر مد یریت از انتشارات 
را  ارزشمند   کتاب  این  )مطالعه  مد یریت صنعت،  سازمان 
اکثر  د ر  می نویسد :  می کنم(  توصیه  محترم  همکاران  به 
د فتری،  و  اد اری  بخش های  د ر  حتی  ژاپنی،  شرکت های 
نظافتچی و آبد ارچی به مفهومی که ما می شناسیم، وجود  
با مشارکت همه صورت می گیرد .  ند ارد  زیرا  این د و کار 
گاهی  محیط زیست،  از  حفاظت  و  سالمت  هد ف  به  حتی 
نظافت  به  هفتگی  برنامه ای  طی  کارکنان،  و  مد یرعامل 
پیاد ه روی مقابل شرکت و یا نظافت بخشی از پارک مجاور 

شرکت می پرد ازند .
معنی  به  کوکو  )نیپون  نیهون  یا  نیپون  ژاپنی  زبان  به  ژاپن 
خاستگاه خورشید ( یا کشور آفتاب تابان با جمعیت 126 میلیون 
د ر  کشور  این  است.  جهان  پرجمعیت  کشور  یازد همین  نفری، 
مجمع الجزایری  د رواقع  و  واقع شد ه  د ور  خاور  و  آرام  اقیانوس 
شامل 6800 جزیره کوچک و چهار جزیره بزرگ اصلی، هوکاید و، 
اوزاکا،  پایتخت، شهرهای  هونشو، شیکوکو و کیوشوست. توکیو 
این  بزرگ ترین  د ر  ناگویا  و  یوکوهاما  بند رها  نیز  و  هیروشیما 
از  نفر  میلیون   13 با  توکیو  و  واقع شد ه اند   هونشو  یعنی  جزایر 

گران ترین پایتخت های جهان به شمار می رود .
 3776 آن،  قله  بلند ترین  فوجی یاما  و  است  کوهستانی  ژاپن، 
این  تاریخ ژاپن و مرد م  ارتفاع د ارد .  آزاد   از سطح آب های  متر 
را شامل  نوین  تاریخ  تا  تاریخ  پیش  از  د وران  نیز  مجمع الجزایر 
د وره  اواخر  از  انسان  کرد ه  ثابت  زمین شناسی  علم  می شود . 
عصر  پایان  تا  و  می کرد ه  زند گی  ژاپن  جزایر  د ر  پارینه سنگی 
اوراسیا متصل  قاره  با  از طریق خشکی  این سرزمین  یخبند ان، 

بود ه و آب شد ن یخ ها، جزایر ژاپن را جد ا کرد ه است.
عصر  پایان  از  جومون  بافرهنگ  تمد ن  و  زند گی  باثبات  آثار 
پانصد  سال  از حد ود   و  د اشت  اد امه  نخست  هزاره  تا  یخبند ان 
پیش از میالد  )د وره بایویی( کار با آهن هم د ر ژاپن شروع شد ه 
است و د ر پایان همین د وره، جمعیت زیاد ی از شبه جزیره کره 

به این سرزمین کوچ کرد ند .
• از حد ود  قرن سوم میالد ی )د وره کوفون- سال 250 تا 538 
د ر  باستان  تاریخ  عصر  پیش ازتاریخ،  مرحله  گرفتن  پایان  با  م( 

ژاپن شروع شد ه است.
م(  تا 710  از سال 528   – آسوکا  )د وره  باستان  تاریخ  • عصر 
د ر این د وره فرهنگ بر پایه مذهب شینتو شکل می گیرد . خط 
انتخاب و آیین بود ائی توسط مهاجران  چینی برای زبان ژاپنی 

کره ای وارد  ژاپن می شود .
• عصر باستان د ر ژاپن شامل )د وره نارا- از سال 710 تا 749 م( 
و )د وره هی آن – از سال 749 تا 1185 م( عصر ظهور خاند ان 

قد رتمند  فوجی وارا می باشد .
فئود الیته  د وران  آغاز  با  است  مصاد ف  باستان  د وران  پایان   •
)د وره کامائورا – از 1185 تا 1333 م و د وره کاموروماجی – از 
سال 1333 تا 1573 م( د ر این عصر به علت جنگ های د اخلی، 
کشتی های پرتغالی به سواحل ژاپن راه یافتند  و بد ین ترتیب راه 

ارتباط با اروپا گشود ه شد .
• عصر ثبات سیاسی د ر ژاپن )د وره آروجی موموباما – از سال 
1573 تا 1600 م( با پایان یافتن جنگ های د اخلی آغاز می شود . 
سرانجام )د وره اد و- از سال 1600 تا 1868 م( تالش استبد اد  
نظامی د ر توکوگاوا به منظور حفظ سامانه فرسود ه سیاسی ژاپن با 
شکست مواجه شد ه و با ورود  کشتی های جنگی آمریکا به خلیج 
 توکیو به سال 1868 م، عصر فئود الیته هم د ر ژاپن به پایان می رسد .

• د وران نوین، د ر این د وران ژاپن به سرعت راه نوسازی را د ر پیش 
می گیرد  و د ر )د وره میجی –امپراتورمیجی از سال 1868 تا 1912م( 
 با شکست روسیه، ژاپن به یک قد رت مهم جهانی تبد یل می شود .

م( جنگ  تا 1926  از سال 1912  تاشو-  )د وره  د وران  این  د ر 
و  انگلستان  روسیه،  کنار  د ر  ژاپن  و  می د هد   روی  اول  جهانی 
کرسی  صاحب  ملل،  جامعه  شورای  د ر  و  قرارگرفته  فرانسه 
میجی  اساسی  قانون  د ر  موجود   ابهامات  ولی  شد ه  د ائمی 
به قد رت رسید ن د وباره نظامیان و نظامی گری می شود .  سبب 

د ر حمله ژاپن به چین )د وره شووا – از سال 1926 تا 1989 
م( خروج این کشور از جامعه ملل به وقوع می پیوند د  و با آغاز 
به   1941 د سامبر  هفتم  د ر  ژاپن  ارتش  د وم،  جهانی  جنگ 
می کند   حمله  آمریکا”  د ریایی  نیروی  “پایگاه  هاربر،  پرل  بند ر 
جنگ  د ر  ولی  بود   متفقین  با  اول  جهانی  جنگ  د ر  )ژاپن 
جهانی د وم با متفقین می جنگید ( د رنتیجه آمریکا با ژاپن وارد  
ناکازاکی  و  هیروشیما  شهرهای  اتمی  بمباران  با  و  شد ه  جنگ 

برگی از تاریخ
 گرد آوری و ویرایش

پرویز قربانی 
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Japan
قید   بد ون  تسلیم  هیروهیتو  امپراتور  م(   1945 اوت   14(
حواد ث  این  اثر  د ر  می کند .  اعالم  راد یو  از  را  ژاپن  شرط  و 
بسیار تلخ، حد ود  یک صد  هزار نفر از جمعیت د و شهر مذکور 
کشته شد گان  رقم   1965 سال  تا  و  شد ند   کشته  د م  د ر 
رسید . نفر  هزار   220 به  راد یواکتیو  تشعشات   به موجب 

ژاپن  جهانی،  د وم  جنگ  یافتن  پایان  و  ژاپن  تسلیم  از  پس 
به کلی  و  فقیر  د رآمد ه،  اشغال  به  شکست خورد ه،  کشوری 
ویران شد ه بود  و پنج هزار نفر از افسران این کشور نیز بالفاصله 
پس از قرائت بیانیه تسلیم هاراگیری )خود کشی( کرد ند . ملت 
ژاپن اما با سرعتی مضاعف د وباره د وران نوین و سازند گی را 
و خستگی ناپذیر خود ،  شبانه روزی  فعالیت  و  باکار  گرفته  پی 
کشورشان را به ژاپن مد رن و مرفه امروزی بد ل کرد ند  و این 
د ر حالی است که این کشور ازنظر منابع طبیعی و مواد  معد نی، 
 ثروت های زمینی و زیرزمینی از فقیرترین کشورهای جهان است.
او  ژانویه 1989 م، پسر  امپراتور هیروهیتو د ر هفتم  با مرگ 
د ریکی  این که  جالب  نکته  می شود .  پد ر  جانشین  آکی هیتو 
سلطنت  سال  بیستمین  د ر  یعنی   2009 سال  روزهای  از 
شم  توکیو  خیابان های  از  د ریکی  روزی  آکی هیتو،  امپراتور 
امپراتورشان  نام  میان سالی  مرد   از  و  کرد   گل  روزنامه نگاریم 
را پرسید م. وی به عاد ت مخصوص تفکر ژاپنی ها که انگشت 
د ست آخر  و  کرد   فکر  د قیقه  پنج  می زنند   پیشانی  به  اشاره 
معذرت خواست و گفت یاد ش نمی آید ! گفتنی است امپراتور 
استعفا  مقام خود   از  م  آوریل 2019  تاریخ 30  د ر  آکی هیتو 
است. شد ه  ژاپن  امپراتور  زمان  آن  از  ناراهیتو  پسرش  و   د اد  
است  اقتصاد های جهان  قد رتمند ترین  از  یکی  اما  امروز  ژاپن 
که پس از آمریکا و چین، سومین اقتصاد  بزرگ ازنظر تولید  
ناخالص ملی است. ژاپن د ارای بزرگ ترین صنایع الکترونیک و 
خود روسازی و یکی از بزرگ ترین هم پیمانان و شرکای تجاری 
آمریکا د ر قاره آسیاست. شاخص نشاط و امید  به زند گی د ر 

ضمیمه:مرد ان 72/34% و د ر زنان 86/39% می باشد .
و  مشهد   د ر   1327 سال  به  زاد ه شد ه  کاشانی  مجتبی  زند ه یاد ، 
به  ابتال  به علت  آذر 1383 د ر سن 56 سالگی  د رگذشت د ر 23 
سرطان د ر تهران، فوق لیسانس از مرکز مطالعات مد یریت وابسته به 
د انشگاه هاروارد  د ر سال 1356 و گذراند ن د وره های مد یریت صنعتی، 
مهند سی صنایع و کنترل کیفیت فراگیر د ر ژاپن، متخلص به سالک، 
شاعر و نویسند ه، صاحب امتیاز و مد یرمسئول فصلنامه یاوری، خیر و 
نیکوکار، ازجمله کسان است که برای بلوغ فرهنگ مد یریت د ر ایران 
تالش فراوان کرد ه است. بنیانگذارجامعه یاوری فرهنگی باهد ف ایجاد  
مد ارس و مراکز آموزشی و فرهنگی د ر مناطق محروم کشور )این 
 مؤسسه د ر زمان حیات وی بیش از 200 مجتمع آموزشی ساخت(
عامل  یا  مرکز  سه  انسان  د ر  می کند   تأکید   نظریه اش  د ر  کاشانی 
د ارند .  نقش  کار  نتیجه  زایش  د ر  که  د ارد   وجود   کار  انجام  برای 

فراورد ه جسم: کار فیزیکی و عملیاتی
فراورد ه د ل: انگیزه

فراورد ه مغز:  فکر و اند یشه

کتاب هایی که از زند ه یاد  مجتبی کاشانی به یاد گار ماند ه است: باران 
عشق، روزنه، به آیند گان، از خواف تا ابیانه، سفرنامه خواف، خویش 

را باور کن، از گاراژ تا کلینیک و نقش د ل د ر مد یریت
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همان طور که می د انید  د یابت یک بیماری مزمن است که عالوه بر 
مشکالت جسمی، سبب بروز مشکالت روانی د ر بیماران نیز می شود . 
مشکالت  با  سالمند ی،  خاص  مسائل  بر  عالوه  د یابتی،  سالمند ان 

خاص ناشی از د یابت نیز د ست به گریبان اند .
و  هستند   جامعه  معرفتی  پشتوانهٔ  سالمند ان،  اینکه  به  توجه  با 
نیازمند  توجه و حمایت بیشتر، کانون بازنشستگان "هما" د ر اد امه 
بیماری  این  کنترل  و  پیشگیری  باهد ف  مشاوره  و  آگاه سازی  روند  
به سالمت  عالقه مند ان  و  د یابت  مستعد   د یابتی،  بازنشستگان  برای 
با همکاری مؤسسه  برگزاری د ومین سمینار د یابت  به  اقد ام  خود ، 
صند وق بازنشستگی و انجمن د یابت ایران د ر سالن اجتماعات مرکز 

فرهنگی و ورزشی "هما" نمود .
د ر این سمینار که مد یرعامل مؤسسه صند وق بازنشستگی، اعضای 
هیئت مد یره کانون و جمعی از بازنشستگان عالقه مند  حضور د اشتند ، 
صحیح  نحوه  تغذیه،  و  د یابت  با  ارتباط  د ر  مفید ی  توضیحات 
استفاد ه از د ارو و انسولین، اثرات آلود گی هوا بر د یابت ارائه شد .

د ر این سمینار با نمونه محصوالت مفید  ازجمله شیرینی های بد ون قند ، 

کانون با همکاری  صند وق بازنشستگی "هما" و خانه د یابت برگزار کرد 

سمينار"د یابت نگرانی هر خانواد ه"

بر اساس آخرین اطالعات منتشرشد ه مرکز آمار ایران د ر سال 1395 ، تعد اد  سالمند ان کشورمان حد ود  هفت 
و نیم میلیون نفر بود ه است و تا 15 سال بعد ازآن، جمعیت سالمند  کشور د و برابر خواهد  شد . نتایج تحقیقات 
نشان د اد ه است که د یابت د ر افراد  سالمند ، نسبت به سایر گروه های سنی، شیوع بیشتری د ارد . متأسفانه د ر 
کشور ما آمار د قیقی از سالمند ان د یابتی وجود  ند ارد  اما بر اساس آمار برخی کشورها، آمار مبتالیان به د یابت 

د ر ایران د ر مقایسه با کشورهای توسعه یافته باالست.
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چای، نسکافه و د منوش های سنتی، از مد عوین پذیرایی به عمل آمد .
 د ر اد امه، پزشکان و متخصصان خانه د یابت، آقایان صمد زاد ه 
)مد یرعامل خانه د یابت(، د کتر بهرامی، د کتر مهد ی زاد ه و 
خانم د کتر امینی )د یابتولوژیست( و خانم مهند س فاخری 
سمینار  د ر  حاضرین  پرسش  برای  را  زمانی  )بیولوژیست(، 
اختصاص د اد ند  و به سؤاالت مربوط به حوزه تخصص خود ، پاسخ د اد ند .
ازجمله یک  د یابت،  از سوی خانه  به قید قرعه  پایان، جوایزی  د ر 
قند   ایران و د ستگاه تست  رایگان د ر خانه د یابت  سال عضویت 
به  نفیس  خود کار  د ه  تعد اد   کانون  سوی  از  همچنین  و  خون 

شرکت کنند گان د ر سمینار ارائه شد .

د ر جمع  با حضور  متخصصان  و  پزشکان  سمینار،  پایان  از  پس 
شرکت کنند گان، به طور فرد ی، با کنترل قند  خون و فشارخون، 

مشاوره تغذیه ای، ویزیت پزشکی و توصیه د ارویی ارائه نمود ند .
الزم به ذکر است د ر حاشیه این سمینار، عالوه بر ایجاد  تسهیالت 
تولید کنند گان  ایران،  د یابت  خانه  د ر  حاضران  ثبت نام  برای 
د ستگاه های پزشکی تشخیصی ازجمله د ستگاه کنترل قند  خون، 
ویتامین های  انواع  ازجمله  د ارویی  محصوالت   ،... و  فشارخون 
ازجمله  غذایی  مواد   تولید کنند گان  و  د یابتی ها  برای  مناسب 
د منوش های سنتی مفید ، انواع سبوس ها، شیرینی جات فاقد  قند  

و... محصوالت خود  را معرفی و ارائه نمود ند .
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تر  د قیق  بینی  پیش  برای  ای  ابررایانه  انگلیس  د ر 
شد ه  طراحی  هوایی  و  آب  روید اد های  و  هواشناسی 
تخصصی  ابررایانه  ترین  پیشرفته  مذکور  ماشین  است. 

د ر حوزه هواشناسی خواهد  بود .
به گزارش مهر به نقل از پرس اسوسیشن، ابررایانه جد ید  
می د هد .  ارتقا  را  هواشناسی  بینی  پیش  شد ه،  طراحی 
د ولت  سوی  از  پوند ی  میلیارد    2.1 بود جه  با  پروژه  این 

یابد . انگلیس توسعه می 

محققان ابزار جد ید ی ابد اع کرد ه اند  که سن تقویمی فرد  را 
از روی نمونه میکروبیوم پوستی وی پیش بینی می کند .

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی نیواطلس، این ابزار که به 
طور مشترک توسط محققان د انشگاه »کالیفرنیا - سن د یاگو« و 
محققان شرکت »ای.بی.ام« ساخته شد ه، می تواند  بسیار د قیق سن 

فرد  را از روی نمونه میکروبیوم پوستی وی پیش بینی کند . 
میلیارد ها  و  پیری  میان  ارتباط  بررسی  سرگرم  زیاد ی  مطالعات 

میکروبی هستند  که د ر رود ه ما زند گی می کنند . 
محققان سنگاپوری سال گذشته میالد ی آزمایش پیوند  میکروبیوم 
رود ه را میان موش های پیر و جوان انجام د اد ند . نتایج این مطالعه 
نشان د اد  که د ر یک میکروبیوم پیر، جمعیت باکتری ها تغییر می 
کند  تا نقص های سیستماتیک تر پیری را د ر یک ارگانیسم متعاد ل 

سازند .
اما د ر این تحقیق جد ید  با استفاد ه از روش های مد رن فراگیری 
به  تواند   می  انسان  میکروبیوم  آیا  که  شود   می  بررسی  ماشینی، 
این  د ر  نه.  یا  گیرد   قرار  استفاد ه  مورد   پیری  نشانگر  یک  عنوان 
مطالعه سه جمعیت مختلف میکروبیوم انسانی - پوست، د هان و 

رود ه مورد  بررسی قرار گرفت.
د ر این تحقیق جد ید  تقریبا 9 هزار نمونه میکروبیوم از افراد  18 تا 

90 سال جمع آوری شد .
جالب اینجاست که این مد ل نشان د اد  که میکروبیوم پوست، د قیق 
ترین پیش بینی کنند ه سن تقویمی است و سن را به طور صحیح 

د ر یک پنجره 3.8 سال تخمین زد .
هایی  ارزیابی  و  بود   د قیق  مشابهی  بطور  نیز  د هان  میکروبیوم   

اما  د اد   می  ارائه  سال   4.5 بازه  یک  د ر  سن  مورد   د ر  صحیحی 
میکروبیوم رود ه کم ترین د قت را د اشت و بطور متوسط تنها د ر 

بازه 11.5 سال صحیح بود .
میکروبیوم پوست با استفاد ه از سواب )وسیله ای شبیه گوش پاک 
یا  د ست  از  شود (  می  استفاد ه  آن  از  گیری  نمونه  برای  که  کن 
پیشانی نمونه برد اری می شود  و این تحقیق نشان د اد  که نتایج 
منتج از نمونه های پوستی گرفته شد ه از هر د و این مکان ها به یک 

اند ازه د قیق بود ند . 
محققان، تغییرات فیزیولوژی مرتبط با سن را د ر وضعیت پوستی، 
محتمل ترین علت پیش گویی د قیق سن تقویمی توسط میکروبیوم 
پوست می د انند  و خاطر نشان کرد ند  که با افزایش سن، پوست 
خشک تر می شود ، تولید  سرم کاهش می یابد  و این تغییرات د ر 

جمعیت میکروبیوم های سطحی منعکس می شود .

پيش بيني سن تقویمي فرد  از طریق پوست

ساخت ابررایانه ای برای پيش بينی د قيق آب و هوا

خبرهای علمی

سرویس هواشناسی انگلیس )Met office( با هد ف پیش بینی 
بهتر بارش و ارائه خد مات بهتر به فرود گاه ها این سیستم را مد یریت 

می کند .
اطالعاتی که این ابررایانه قد رتمند  جمع آوری می کند  به پیش 
بینی د قیق تر طوفان ها، انتخاب بهترین مکان برای ساخت سیل 
تغییرات آب و هوایی د ر سراسر جهان کمک  بینی  بند  و پیش 

ترین  به گفته مقامات د ولتی، ماشین مذکور پیشرفته  می کند . 
ابررایانه تخصصی د ر حوزه هواشناسی خواهد  بود .

سرویس هواشناسی انگلیس د ر حال حاضر از ابررایانه ای استفاد ه 
می کند  که د ر اواخر 2022 عمر استفاد ه از آن به پایان می رسد .
این ماشین جزو 50 رایانه قد رتمند  جهان است و حافظه ذخیره 

آن برای نگهد اری 100 سال فیلم با کیفیت HD کافی است
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رکورد   سانتی گراد   د رجه   20.75 ثبت  با  جنوب  قطب  د مای   
جد ید ی به جا گذاشت و برای اولین بار به باالی 20 د رجه رسید .

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این د رجه حرارت روز یکشنبه 20 
بهمن توسط پژوهشگران برزیلی د ر جزیره سیمور واقع د ر حاشیه 
شمالی شبه جزیره قطب جنوب ثبت شد . این د ومین بار طی یک 

هفته است که د مای قطب جنوب رکورد  تازه ای به جا می گذارد 
روز 17 بهمن نیز د انشمند ان د ر یک پایگاه پژوهشی آرژانتین به 
نام اسپرانسا واقع د ر د ماغه شمالی قطب جنوب د مای 18.3 د رجه 
سانتی گراد  را ثبت کرد ند  که باالترین د رجه حرارت این نواحی از 
مارس 2015 تاکنون بود . تا پیش از رکورد  اخیر، باالترین د مای 
ثبت شد ه د ر قطب جنوب 19.8 د رجه سانتی گراد  و مربوط به 

ژانویه 1982 بود .
کارلوس شائفر، یکی از پژوهشگران برزیلی به خبرگزاری فرانسه 

گفت این د رجه حرارت د ر این فصل سال باورنکرد نی و غیرعاد ی 
را کنترل  آنها  نقاطی که د مای  از  بسیاری  افزود : »د ر  او  است. 
می کنیم شاهد  افزایش د رجه حرارت هستیم، ولی تاکنون چنین 

جهشی د ر گرمای منطقه ند ید ه ایم
کارلوس شائفر گفت این سنجش د ما فقط یکی از د اد ه هاست و بر 
اساس آن نمی توان با قطعیت گفت که روند  گرمایش منطقه د ر 
آیند ه اد امه خواهد  یافت. او افزود :»این مورد  فقط نشان می د هد  که 

تغییر مهمی د ر منطقه روی د اد ه است.«
افزایش د مای  از عوامل  از د انشمند ان معتقد ند  که یکی  برخی 
قطب جنوب تغییرات اخیر د ر الگوی امواج اقیانوسی است. تا پیش 
از پنجشنبه، باالترین د مای ثبت شد ه د ر قطب جنوب 17.5 د رجه 

سانتی گراد  و مربوط به ماه مارس 2015 بود .
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طرحی برای ارسال بسته های پستی د ر یک شبکه تونل 
های زیر زمینی د ر لند ن، 1.5میلیون پوند  سرمایه جمع 

آوری کرد ه و وارد  مرحله آزمایشی می شود . 
به گزارش مهر به نقل از د یلی میل، شرکت »ماگ وی« چند ی 
پیش طرحی برای شبکه ای از تونل های زیر زمینی بهم پیوسته 
و مشابه هایپرلوپ برای ارسال بسته های پستی د ر سراسر لند ن 
ارائه کرد . اکنون این طرح 1.5 میلیون پوند  سرمایه جمع آوری 

کرد ه است.

الون  هایپرلوپ  پروژه  د ر  که  مهند سانی  از  یکی  کروز  روپرت 
تجاری  کارشناس  یک  همکاری  با  بود   کرد ه  شرکت  ماسک 
شرکت »ماگ وی« را د ر سال 2017 میالد ی تاسیس کرد ند . 

آنها د ر ماه نوامبر 2019 طرح خود  را د ر وب سایتی برای جمع 
آوری سرمایه نمایش د اد ند  تا بتوانند  750 هزار پوند  سرمایه 
جمع آوری کنند . اما د ر نهایت آنها 2 برابر این رقم، یعنی 1.58 

میلیون پوند  جمع آوری کرد ند .
این سرمایه به آنها کمک می کند  تیم خود  را توسعه د هند  و 
طرح مذکور د ر سال جاری وارد  مرحله آزمایشی شود . د ر این 
مرحله مسیری 1.2 مایلی از توپ های مغناطیسی با عرض 3 

متر ساخته می شود .
 این شرکت اد عا می کند  هنگامیکه شبکه تونل های زیرزمینی 
به طور کامل د ر لند ن اجرا شود ، قابلیت ارسال بیش از 600 

میلیون بسته د ر سال وجود  د ارد .
د ر این طرح مجموعه ای از تونل ها د ر هر ساعت 72 هزار واگن 
را د ر مسیری مغناطیسی جابه جا می کنند . هر واگن ظرفیت 
جابه جایی 4 بسته را د ارد  و با کمک نیروی مغناطیس با سرعتی 
کمتر از 40 مایل برساعت حرکت می کند . این شبکه د ر مد ت 

3 سال تکمیل می شود .
چنین سیستمی به خرد ه فروشان کمک می کند  به شیوه ای 
سریع و ارزان کاالهای خود  را به مراکز توزیع بسته های پستی 

ارسال کنند . 
البته کارشناسان تخمین می زنند  هزینه ساخت تونل و واگن 
های حامل بسته های پستی به ازای هر مایل، 1.5 میلیون پوند  
باشد . از سوی د یگر 3.5 میلیون پوند  برای برنامه ریزی و هزینه 

های قانونی صرف می شود .

گرماي بي سابقه د ر قطب جنوب

ارسال بسته هاي پستي از مسير تونل هاي زیرزميني مغناطيسي
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موفقيت همایيان

با سابقه و فرهیخته  بازنشسته  آقاي بهروز ولي زاد ه 
روابط عمومي »هما«، یک سري کامل آرشیو خبرنامه 
کانون را د ر اختیار کانون بازنشستگان »هما« گذاشته اند 

که به صورت د وره ای صحافی گرد ید  . 
از هد یه ارزشمند  ایشان که مجموعه اي از سوابق خبري 
کانون را به یاد گار گذاشته اند ، کمال سپاس و قد رد اني 

را د اریم.

قد رد انی
اهد ای کامل آرشيو خبرنامه کانون

هواپیمایی  تاسیس  سالروز  اسفند ماه،  پنجم  با  همزمان 
گرامید اشت  منظور  به  و  »هما«  ایران  اسالمی  جمهوری 
یاد  و  خاطره پیشکسوتان »هما«، اعضای تیم کوهنورد ی 
»هما« موفق شد ند  د ر شرایط سخت زمستانی به قله 3 

هزار و 941 متری کوه تفتان صعود  نمایند .
با  تیم های  از  یکی  »هما«  کوهنورد ی  تیم  است  گفتنی 

تجربه این رشته د ر سطح کشور است.

یکی  عنوان  به  »هما«  بازنشسته  محمود   صفري،  آقاي 
را     ترقی  های  پله  فد راسیون،  موفق  و  منضبط  ناظران  از 
برتر  لیگ  مسابقات  ناظر  عنوان  به  اکنون  هم  و  پیمود ه 

اعزام می شود .
برای ایشان آرزوي موفقیت روزافزون د  اریم.

کانون بازنشستگان »هما« د ر مشهد  مقد س، به نمایند گي 
اهد اي  با  شهر،  آن  بگیران  مستمري  و  بازنشستگان  از 
لوح تقد یري به آقاي سید احمد  قریشي، رئیس شعبه 
»هما« د ر مشهد  مقد س، مراتب قد رد اني و سپاس خود  
مشکالت  رفع  و  جانبه  همه  هاي  حمایت  زحمات،  از  را 

بازنشستگان و مستمري بگیران، اعالم نمود .

کسب مقام اول مسابقات تنيس 
 همایي بازنشسته قسمت مهند سي و تعمیرات هما، آقاي 
حسنعلي سربند ي د ر مسابقات ورزشي تنیس روي میز 
که د ر مجموعه فرهنگي ورزشي صنایع هواپیمایي »سها« 
به مناسبت ایام د هه فجر برگزار شد ، مقام اول را کسب 

نمود . 
د ر پایان مسابقات، جایزه مقام اولي ایشان توسط مد یرعامل 

فارسکو اهد ا گرد ید . 
با آرزوي موفقیت روزافزون براي ایشان

به  »همایی«  بازنشسته  موفقيت 
عنوان ناظر فد راسيون فوتبال

 

تقد یر از رئيس شعبه »هما«  د ر مشهد صعود تيم کوهنورد ی »هما« به قله تفتان  
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ســرگرمی  ایــن  د ر  توضیــح: 
ــود   ــوال وج ــری س ــه س ــاد ه س س
ــخ  ــه پاس ــوال ک ــری س د ارد .د وس
آن هــا ســه حرفــی اســت و ســری 
ســوم کــه شــامل مجموعــه جــواب 
د یگــر  ســری  د و  پاســخ های 
اســت،یک پاســخ شــش حــرف 
ــه  ــخ نمون ــک پاس ــه: ی د ارد  .توج
ــان  ــه هم ــه را ب ــه و بقی را مالحظ
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سالمت جسم
ویروس کرونا بيماری شایع فصل

خود کرد ه  د رگیر  را  زیاد ی  افکار  روزها  این  کرونا  ویروس 
است. د ر این مقاله د رباره عالئم، راه های تشخیص و د رمان و 
نیز راه های پیشگیری از بیماری کرونا توضیحات الزم را ارائه 

می کنیم.
پیش ازاین  و  نیست  جد ید ی  موجود یت  کرونا  ویروس 
و  جد ید   نوع  به تازگی،  اما  بود ،  گرفته  زیاد ی  قربانیان  نیز 
جهش یافته ای از آن د ر شهر ووهان چین پید ا شد . گفتنی 
است ووهان ششمین شهر بزرگ چین محسوب شد ه و محل 

زند گی 11 میلیون نفر است.
ویروس کرونا د ر سال 2019 از کجا پید ا شد ؟

برای نخستین مرتبه، گزارشی از بروز یک بیماری شبیه ذات الریه 
د ر شهر ووهان، توسط مقامات چینی به سازمان بهد اشتی جهانی 
ارسال شد . بر اساس بررسی های اولیه مرکز پیشگیری و کنترل 
بیماری ایاالت متحد ه، این بیماری از یک بازار محلی ماهی فروشان 
د ر ووهان ریشه گرفته است. یک روز بعد  از اعالم این موضوع، بازار 

نام برد ه تعطیل شد .
9 روز بعد  مشخص شد  نوع جد ید ی از ویروس کرونا که د ر اصل 
نام خانواد ه ای از ویروس ها است و از بیماری سرماخورد گی عاد ی تا 
بیماری بسیار خطرناک سارس را د ر برمی گیرد ، مسبب این بیماری 
است. د و روز بعد ، اولین قربانی ویروس کرونا گزارش شد . قضیه 
زمانی همه کشورهای د نیا را نگران کرد  که روزبه روز با افزایش شیوع 
ویروس کرونا به شروع سال جد ید  چینی ها د ر روز 5 بهمن نزد یک 
می شد یم! با شروع تعطیالت، مرد م زیاد ی از این کشور به نقاط 
مختلف د نیا سفر می کنند . اگرچه مقامات چینی خیلی زود  اهالی 
شهر ووهان را قرنطینه کرد ند ، اما کار از کار گذشته بود  و ویروس 
کرونا به شهرهای پکن، شانگهای و شنژن نیز سرایت کرد . د ر اد امه 
نوبت به رؤیت فرد ی گرفتار به ویروس کرونا د ر کره جنوبی رسید . 

وی فرد ی چینی و ساکن شهر ووهان بود .
شیوع این بیماري پس از چین به کشورهاي ایتالیا، ایران، و موارد ی 
از ابتال به این بیماری د ر تایلند ، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، استرالیا 
یافت و همچنان متأسفانه آمار  امریکا گسترش  ایاالت متحد ه  و 
مبتالیان و فوت شد گان ناشی از این ویروس ناشناخته د ر حال 

افزایش است.   
منشأ بیماری کرونا ویروس جد ید 

د ر ابتد ا تصور بر این بود  که افراد  مبتال همه از منبعی غیرانسانی به 
این بیماری گرفتارشد ه و انتقال انسان به انسان رخ ند اد ه اما اکنون 
انتقال بیماری از انسان به انسان تأیید شد ه است. اما ویروس کرونا از 
کجا نشات پید اکرد ه است؟ د و مظنون اصلی، سوپ ها و خوراکی های 

تهیه شد ه از مارها و خفاش ها هستند  که باوجود  چند ش آور به نظر 
رسید ن از د ید  ما، جزو خوشمزه ترین غذاهای چینی ها محسوب 

می شوند !
عالئم بیماری کرونا

عالئم اصلی بیماری شباهت زیاد ی به سرماخورد گی د ارند ، به همین 
د لیل د ر ابتد ا قاد ر به تشخیص د قیق نوع بیماری نیستیم. به وسیله 
نمونه برد اری از خون، مخاط بینی و گلو یا د یگر انواع آزمایش، ریشه 
بیماری مشخص خواهد  شد . تب، سرفه، تنگی نفس و مشکالت 
تنفسی حاد  ازجمله اصلی ترین عالئم بیماری محسوب می شوند . 
روز  چند   برای  بیمار  اصلی،  نشانه های  بروز  از  قبل  است  ممکن 
سرفه های بد ون د لیل د اشته باشد . د ر موارد  حاد ، مشکالت گوارشی 
گزارش هایی  د ر  می آید .  بیمار  سراغ  به  اسهال  و  آمد ه  پد ید   نیز 
نیز  کلیوی  نارسایی های  و  انعقاد ی  اختالالت  مبتال،  بیماران  از 
گزارش شد ه است. مخصوصاً د ر افراد  د ارای سن باال، بیماری های 
قلبی ایجاد  کرد ه و د ر افراد  د ارای سیستم ایمنی ضعیف، به ذات الریه 

منجر می شود .
د رمان ویروس کرونا

د رست همانند  زمانی که د چار سرماخورد گی می شوید ، استراحت 
مطلق و نوشید ن آب فراوان، د و کلید  اصلی برای مقابله با کرونا است. 
استفاد ه از بخور آب، استفاد ه از ماسک های عاد ی، یک بارمصرف، به 
این معنی که بعد  از برد اشتنشان از روی صورت باید  آن ها را د ور 
اند اخت و از ماسک جد ید ی استفاد ه کرد . د وری از فرد ی که یکی از 

عالئم شبیه به انسانی سرماخورد ه را د ارد .
وب سایت سازمان بهد اشت جهانی د ر کشور انگلستان موارد  زیر را 
به عنوان بهترین راه های جلوگیری از ابتال به بیماری های ویروسی 

خانواد ه سرماخورد گی و کرونا اعالم کرد ه است:
شستن مرتب د ست ها با آب گرم و صابون، به طوری که 20 ثانیه 
زمان ببرد . د ر زمان شستن د ست ها باید  قسمت هایی از مچ را نیز 

شسته و نباید  به شستن کف د ست اکتفا کرد .
عد م لمس بینی، چشم و د هان تا جای ممکن

د اشتن سبک زند گی سالم؛ این مورد  رفتارهای زیاد ی همچون عد م 
د اشتن روابط جنسی پرخطر و محافظت نشد ه را شامل می شود .

چه کسانی از کرونا مصون هستند ؟
بیماری های  با  مقایسه  د ر  ووهان  کرونای  ویروس  قربانیان  تعد اد  
ویروسی مشابه از همین خانواد ه مثل سارس و مرس کمتر است. 
همچنین تا امروز، هیچ کود کی )تا 8 سال( به این بیمار مبتال نشد ه 
است. کم سن و سال ترین فرد  گرفتار ویروس کرونا 14 سال سن د ارد .
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د کتر شکوه الساد ات پوریاوری

با افزایش سن، تغییرات زیاد ی د ر اند ام های مختلف بد ن ایجاد  می شود . 
قد رت عضله قلب، ظرفیت ریه، کارایی عضالت و مفاصل کم می شود ، 
استخوان ها د چار ضعف و پوکی می شوند ، چربی و قند خون افزایش و 
میزان آب بد ن و عضالت کاهش می یابد ، اما با انجام فعالیت های ورزشی 
منظم و مد اوم می توان تا حد  زیاد ی از این تغییرات پیشگیری یا آن ها 

را د رمان کرد .
ورزش و فعالیت بد نی منظم و مد اوم باعث کاهش مرگ ومیر می شود .	 
ورزش منظم باعث استحکام استخوان ها و جلوگیری از پوکی آن ها 	 

می شود .
ورزش و فعالیت بد نی منظم وزن را کنترل می کند  و باعث شاد ابی 	 

و سرزند گی و احساس رضایت و لذت از زند گی می شود .
اطرافیان، 	  به  وابستگی  کاهش  اعتماد به نفس،  افزایش  باعث  ورزش 

افسرد گی های د وران سالمند ی  و کاهش  استرس  و  اضطراب  کاهش 
می شود .

 ورزش واکسنی است علیه انواع بیماری های مزمن و کشند ه مانند  	 
د یابت، فشارخون باال، افزایش چربی خون، بیماری های قلبی- عروقی، 

سکته های مغزی و برخی سرطان ها.
ورزش منظم و مد اوم یک راه مطمئن برای کنترل و به تأخیراند اختن 	 

عوارض پیری بود ه و باعث کند ی روند  سالمند ی می شود .

چگونه با  استرس کرونا مقابله کنيم؟
1: از ترس بیماری د ر خانه محبوس نشوید ، اما نکات بهد اشتی از قبیل 
شست و شوی مد اوم د ست ها با آب، صابون و مایع را رعایت کنید ؛ چرا که 
کود کان رفتار شما را الگو قرار می د هند  و ممکن است ترس و وحشت شما 

سالمت روانی آن ها را هم به خطر اند ازد .
2: به منظور پیشگیری از ابتال به کرونا بایستی رژیم غذایی سالم از میوه 

جات و سبزیجات تازه با طبع گرم را انتخاب کنید .
3: با ایجاد  افکار و انرژی های مثبت سعی کنید  سالمت جسمی و روانی 

خود تان را از ابتال شد ن به ویروس پر خطر کرونا حفظ کنید .
4: د ر صورتی که خیلی نگران و پریشان بود ید  به مراکز مشاوره د رمانی و نزد  

پزشکان مراجعه کرد ه تا با صحبت کرد ن آن ها کمی آرام شوید .
5: انجام فعالیت های ورزشی، خواب کافی و تغذیه مناسب از د یگر نکات 

مهمی است که باید  به آن ها توجه کرد .
بنابراین از  6: تعد اد  نفرات مبتال نشد ه یا د رمان شد ه بسیار زیاد  است؛ 

مصرف د خانیاتی مانند  سیگار، قلیان و الکل به صورت جد ی پرهیز کنید .
7: به خود تان یاد آوری کنید  د ر مواجه با سختی ها مقاوم بود ه و به راحتی 
می توانید  از پس مشکالت بربیایید . همچنین با آرامش به د یگران محبت 
و همد لی کرد ه تا سهم بسزایی د ر کاهش استرس و ترس آن ها د ر مقابل 

ویروس کرونا د اشته باشید . هیچ چیز مهم تر از سالمت روانی نیست.
8: بیشتر بخند ید  و برای خود تان وقت بگذارید  تا افکار منفی بر شما غالب 

نشود .
9: با مراقبت از خود  و رعایت نکات بهد اشتی فرد ی و جمعی نسبت به اخبار 

منفی کرونا بی اعتنا باشید .

اهميت ورزش و فعاليت بد نی د ر سالمند ان
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حلقه نفوذ و حلقه نگرانی 
سالمت روان

مسئولیت چیست؟ مسئولیت یعنی به عهد ه گرفتن کارهایی 
که توانشان راد اریم، نه کارهایی که از عهد ه ما خارج است.

حلقه نگرانی، حلقه بزرگی است که شامل هر چیزی است که 
د ر زند گی ممکن است د ر مورد  آن نگران باشید .

حلقه نفوذ، حلقه کوچک تری است که د ر د رون حلقه نگرانی 
است و شامل اموری می شود  که شما می توانید  د ر مورد شان 

واقعاً اقد امی انجام د هید .
را  نیست  شما  د ست  که  شرایطی  و  تصمیمات  نمی توانید   شما 
تغییر د هید  اما می توانید ، نحوه پاسخ خود تان و احساسی که به 
آن موقعیت د ارید  را با انجام کارهای تحت کنترل تان تغییر د هید .

تمایالت واکنشی افراد ، آن ها را به سوی تمرکز بر حلقه نگرانی سوق 
می د هد  ولی این فقط موجب نابود  شد ن حلقه د رونی می شود  و 

انرژی شمارا صرف نگرانی و غصه خورد ن می کند .
بر  بیشتر  بگذارند ،  اثر  زند گی شان  بر  می خواهند   که  افراد ی  اما 
حلقه نفوذ، تمرکز می کنند  و د رنتیجه باعث رشد  حلقه نفوذشان 

می شوند . حتی ممکن است سرمشق د یگران شوند .
مثال:

ماد رم   و  پد ر  جاروجنجال های  که  متوجه شد م  نوزد ه سالگی  د ر 
افزایش یافته است. د ر بیست ویک سالگی باالخره آن ها از هم جد ا 
شد ند . د ر آن موقع احساس وظیفه زیاد ی می کرد م و آرزوی کمک 
کرد ن و آشتی د اد ن آن ها را د اشتم. پد رم را نصیحت می کرد م که با 
ماد رم آشتی کند ، اما او به من می گفت که با این کار شخصیت خود  
را لگد مال نمی کند . ماد رم را به بازگشت د وباره ترغیب می کرد م 
اعتماد  کنم. من  این مرد   به  نیز می گفت نمی توانم د وباره  او  اما 
مد ت های زیاد ی گریه می کرد م، یکی از قابل اعتماد ترین چیزهای 
زند گی ام نابود شد ه بود . به خود  می گفتم چرا باید  این اتفاق برای 

من بیافتد ؟ چرا نتوانستم کاری کنم؟
نگرانی خود ت  از  باید   تو  به من گفت:  که  د اشتم  د وست خوبی 

د ست بکشی. این مشکل تو نیست. این مشکل والد ین توست. آن ها 
هرکد ام بیش از قبل به حمایت و محبت تو احتیاج د ارند . د ر آن 
نیستم، شرایط د ست من  این شرایط  قربانی  لحظه فهمید م من 
نیست اما می توانم برای خود م کاری بکنم. بنابراین شروع کرد م به 
د وست د اشتن و حمایت از پد ر و ماد رم و از جانب د اری اجتناب 
کرد م. اوایل بی طرفی من برای شان سخت بود  اما کم کم این موضع 
خنثی مرا پذیرفتند . من برای زند گی آیند ه ام سعی کرد م از این 
بگیرم و سعی  را د ر نظر  والد ینم  بگیرم. ضعف های  تجربه د رس 
کنم که آن ها را تکرار نکنم! و این گونه بر آن کاری که از د ستم 

برمی آید  تمرکز کنم.
نتیجه:

به تجربه های این مرد  فکر کنید . او از طریق یک د وست تشخیص 
د اد  که ازد واج والد ینش د ر حلقه نگرانی اوست و نه د ر حلقه نفوذ 
د ر  چون  د هد   سروسامان  را  والد ینش  ازد واج  نمی توانست  او  او. 
اختیار او نبود  و تنها موجب نگرانی، غصه و احساسات بد  خود ش 
انجام د اد  و بر مسائلی که  اما د ر عوض کارهای د یگری  می شد . 

می توانست تمرکز کرد .
چه کنیم؟

به زبان خود  گوش د هید . اگر به مسائلی فکر می کنید  که د ر حلقه 
است.  واکنشی  و  زبان شما مالمتگر، شکوه آمیز  است،  نگرانی تان 

مثاًل: همسر من بی مالحظه است.
اما اگر شما د ر حلقه نفوذ باشید ، زبانتان بر مسائلی تأکید  د ارد  که 

شما بر روی آن ها فاعل هستید  و د ر توان تان هستند .
مثاًل: من می توانم محتاط باشم. می توانم آن نوع تعامل د وستانه ای 
که د ر ازد واجمان با همسرم آرزو د اشتم را بامحبت و ایجاد  آرامش 

د ر زند گی به وجود  آورم.
خود تان را د ر مقابل مشکالت از زاویه ای د ر نظر بگیرید  که بتوانید  کاری 
انجام د هید  وگرنه غر زد ن و ناله و شکایت کرد ن، چیزی را بهتر نمی کند .

سفر، ما را د ر شرایط ناآشنا قرار می د هد  و د ر رویارویی با تجربه های 
جد ید ، فنون کنار آمد ن با شرایط مختلف را بد ست می آوریم. مسافرت 
وسعت تجربه و آگاهی ما را از جهان بیشتر می کند . د ر آشنایی با آد اب 
و رسوم و فرهنگ های مختلف، راه های جد ید  و بهتری برای انجام 

کارها پید ا می کنیم و د ر خانه و اجتماع نوآوری و پیشرفت می کنیم.
مطالعات نشان می د هد ، مسافرت موجب شاد مانی می شود . افراد ی 
که بیشتر سفر می کنند ، نسبت به د یگران شاد ترند  چون مد ام د ر 
به  اطرافشان هستند . د ر سفر می آموزیم که  حال کشف د نیای 

خود مان تکیه کنیم و اعتماد  به نفس پید ا می کنیم. با مسافرت 
تازگی ها را به زند گی خود  د عوت می کنیم و روبرو شد ن با چیزهای 
جد ید  باعث می شود  تا کمتر د چار ماللت شد ه و تمرکز بهتری 
پید ا کنیم. سفر، الهام بخش و موجب نوآوری و خالقیت است. د ر 
مسافرت برای وقت ارزش بیشتری قائل می شویم چون می د انیم 
زمان ما محد ود  است. زند گی د ر لحظه حال مزایای جسمی و 
را  لحظه حال  د ر  زند گی  زیاد ،  مسافرت  با  د ارد .  فراوانی  روحی 

تجربه کنیم و از آن بیاموزیم.

 د کتر شکوه الساد ات پوریاوری

فواید  سفر سالمند ان

د کتر شکوه الساد ات پوریاوری

زند گی د ر لحظه حال را تجربه کنيم
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زند گی د ر لحظه حال را تجربه کنيم

سالمند ی د ورانی است که فعالیت های جسمانی و روانی فرد  
ذ هنی  و  جسمی  بیماری های  به  ابتال  و  می کند   پید ا  کاهش 
ممکن است منجر به احساس افسرد گی د ر فرد  شود . یکی از 
روش های ساد ه ای که از پیری جلوگیری می کند  ورزش است. 
ورزش را باید  به صورت پیوسته، مد ام و بر اساس اصول صحیح 

انجام د اد .
بد ون فعالیت و کار، انرژی خیلی زود  تحلیل می رود . افراد ی 
که تحرک کمتری نسبت به افراد  پرتحرک د ارند ، د ر خطر ابتال 
به بیماری های گوناگون قرار می گیرند . ورزش کرد ن برای تمام 

افراد  و هر گروه سنی مفید  است.
تحقیقات تازه پزشکی نشان د اد ه است که پیری زود رس، با 
بی تحرکی تسریع می شود . خمود گی بد ن ناشی از عد م تحرک، 

مهم ترین عامل ایجاد  پیری زود رس است.
به طور کلی ورزش با چند  هد ف مهم انجام می شود : از جمله 
برای  که  ورزشی  است،  حرفه ای  فعالیت های  برای  که  ورزشی 
د ر  و  است  بد ن  ماند ن  سالم  و  نشاط  ایجاد   و  سالمتی  حفظ 

  نهایت ورزشی که برای د رمان بیماری ها انجام می شود .
ورزش سالمند ان باعث تقویت عضالت، تسهیل گرد ش خون، 
بر  عالوه  ورزش،  می شود .  بد ن  انعطاف پذ یری  و  تنش  کاهش 
اینکه سیستم قلبی و عروقی را تقویت می کند ، از پوکی استخوان 

پیشگیری و باعث ترمیم اختالالت استخوان نیز می شود .
لباس  د هید .  انجام  هفته  د ر  بار  د و  حد اقل  را  ورزش ها  این 
آب  تا  بگذ ارید   آب  بطری  خود   کنار  د ر  و  بپوشید   مناسبی 

بد ن تان کم نشود .

قد رتی

tebyan.net:منبع

حرکات ورزشی مناسب
 برای مقابله با پيری زود رس  

1- بایستید .د ستانتان را پشت یک صند لی بگذ ارید .
پاشنه پاها را از زمین بلند  کنید .
5 بار این حرکت را انجام د هید 

2- بایستید  و د ستانتان را پشت یک صند لی بگذ ارید .
کمر  شد ن  خم  از  ببرید .  باال  و  پشت  به  صاف  را  چپ  پای 

جلوگیری کنید . 5 ثانیه د ر همین حالت نگه د ارید .
ران و باسن د ر این حرکت کار می کنند .

با پای د یگر نیز همین حرکت را انجام د هید .
5 بار این حرکت را برای هر پا انجام د هید .

 
3- بایستید .

با آرنج صاف، کف د ستانتان را روی د یوار بگذ ارید  و انگشتان 
رو به باال باشند .

با پشت صاف، آرنج ها را خم کنید  و به د یوار نزد یک شوید .
به  و  د یوار د ور شوید   از  و  را صاف کرد ه  آرنج د ست ها  سپس 

حالت اول برگرد ید .
این حرکت را سه مرتبه و هر مرتبه، 10 تا 15 بار تکرار کنید .

 
4- بایستید ، پاها را به عرض شانه باز کنید .

د و وزنه )یا د و بطری آب( را د ر د ستانتان نگه د ارید .
د ستانتان را د ر د و طرف بد ن قرار د هید .

آرنج ها را خم کنید  تا وزنه ها به شانه هایتان برسد .
بعد  به آرامی د ستانتان را پایین بیاورید .

این حرکت را می توانید  نشسته نیز انجام د هید .
این حرکت را 3 مرتبه و هر مرتبه، 5 بار تکرار کنید .
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ایـران مملـو از زیبایـی هـا سـت. هر گوشـه و کنـار این کشـور پهنـاور را نـگاه کنیـد ، زیبایـی خـاص خـود  را د ارد . این که 
می گوینـد ، ایـران کشـور چهارفصل اسـت، حقیقت د ارد . هر کد ام از شـهرها و روسـتاها برای خـود  آب وهوا، اقلیـم، طبیعت و 
ویژگـی خاصـی د ارنـد . کویر د اریـم. د ریا د اریم. د شـت د اریـم. بیابـان د اریم. ما د ر این کشـور عزیـز هر آنچـه از زیبایی های 

طبیعـت هسـت را د اریـم و می توانیـم با سـفر به اسـتان های مختلـف، از نزد یـک این همـه زیبایی را لمـس کنیم.
 اگـر شـما هـم قصد  د ارید  از این سـرزمین پهنـاور رنگارنگ و زیبا، گلـی بچینید  و تابلوی خیـال خویش را کامل کنید ، شـاید  

خوانـد ن این مطلـب بتواند  د ر انتخـاب گزینه مناسـب تر کمک تان کند .

د ر  می نامند ،  نیز  زنجان  فالت  را  آن  که  زنجان  استان 
این  است.  واقع شد ه  ایران  غربی  شمال  مرکزی  ناحیه 
استان از شمال، به استان های ارد بیل و گیالن، از شرق 
به استان قزوین، از جنوب به استان همد ان، از جنوب 
غربی و غرب به استان های کرد ستان و آذربایجان غربی 
و آذربایجان شرقی محد ود  است و ازجمله استان هایی 
است که به تنهایی با 7 استان کشور، همسایه و هم جوار 

است.
کشوری،  تقسیمات  آخرین  اساس  بر  زنجان  استان 
د هستان   44 شهر،   8 31بخش،  شهرستان   3 د ارای 
استان  این  شهرهای  است.  سکنه  د ارای  آباد ی   189 و 
عبارت اند  از: زنجان طارم، ماه نشان، ایجرود ، خد ابند ه، 

ابهر، خرمد ره و سلطانیه.

وضعیت آب و هوایي
اوضاع جوی و شرایط اقلیمی منطقه برحسب پستی وبلند ی ها، 
سخت متغیر است. د رمجموع ارتفاعات، د ارای آب وهوای سرد  
کوهستانی، زمستان های پربرف و سرد  و د ر تابستان معتد ل و 
خشک می شود . د ر این میان د ره های قزل اوزن د ارای آب وهوای 
معتد ل تر بود ه و زمستان های معتد ل و تابستان های نسبتاً گرم 
منطقه  سجاس،  جلگه  نظیر  ارتفاعات  مابین  جلگه های  د ارد . 
قشالقات اقشار و قسمت سفالی زنجان رود  د ارای آب وهوای 

معتد ل تری هستند .

جغرافیای تاریخی استان
و  است  ایران  سرزمین  تاریخی  نواحی  از  یکی  زنجان  استان 
کاوش های باستان شناختی و آثار باقیماند ه تاریخی، د یرینگی و 

قد مت آن را نشان می د هند. 

ابهر
محلی  زبان  به  که  رود   ابهر  اطراف  مناطق  و  ابهر  منطقه 
انسانی  زیستگاه های  نخستین  از  می شود ،  نامید ه  ابهرچای 
ایران است و از پیشینه تاریخی طوالنی برخورد ار است.  د ر 
بررسی این مناطق نشان می د هد  که د ره ابهر رود  د ر هزاره 
د وم پیش از میالد  از رونق قابل توجهی برخورد ار بود ه است.

خرمد ره نگین سبز زنجان
سر سبزی و آب وهوای مطلوب و طبیعت باصفا و روح انگیز خرمد ره 
از  یکی  به  را  شهرستان  این  آن،  مرد م  میهمان نوازی  کنار  د ر 
برجسته ترین مناطق گرد شگری مبد ل کرد ه است. نام خرم د ره 
برگرفته از موقعیت طبیعی این منطقه است و چون روستای خوش 
آب وهوا و خرمی بود ه، به این نام معروف شد ه است، چنان که از آثار 
و نوشته های مورخین، جغرافی د انان و سفرنامه نویسان برمی آید ، 
منطقه خرم د ره به واسطه وجود  ابهررود  د ر طول حیات خود  همواره 

منطقه ای آباد  و سرسبز بود ه است.

زنجان
زنجان از شمال به شهرستان طارم و خلخال و میانه و از مشرق به 
ابهر و طارم و از جنوب به قید ار و زرین آباد  و از غرب به شهرستان 
ماه نشان محد ود  است و از سطح د ریا 3661 متر ارتفاع د ارد . تاریخ 
بنای شهر زنجان را هم زمان با سلطنت ارد شیر بابکان د انسته اند  
و د ر آن زمان، آن را شهین یعنی منسوب به شاه می نامید ند  . 
گفته می شود  که این نام، طی قرون و اعصار به زنگان و سپس به 

زنجان تبد یل شد ه است.

 گرد آوری و ویرایش زنجان د ر یک نگاه
محمد حسین مبرهن 

سرزمين چهار فصل ایران

گنبد  سلطانیه

 شهاب الد ین سهرورد ی



چاروق د  وزی )کفش چرمی سنتی(
چاروق د وزی یکی د یگر از هنرهای د ستی است که هنرمند ان زنجانی 
د ر تولید ات آن مهارت ویژه ای د ارند . این چارق ها مشخصاً زنانه بود ه و 

استفاد ه از آن جنبه تشریفاتی و تفننی د ارد . .

چاقوسازی
استاد ان  د ست  به  خاصی  بامهارت  که  زنجان  د ر  چاقوسازی 
ظرافت،  همچون  ویژگی هایی  با  می شود ،  ساخته  این صنعت 
فراوانی  از شهرت  تیغه  آبکاری  و  برش  قد رت  تنوع،  تناسب، 

برخورد ار است.

خد ابند ه
طبیعت  کنار  د ر  د ید نی  و  ارزشمند   بناهای  با  زنجان  طارم 
زیبا و منحصربه فرد ش، منطقه توریستی و تفرجگاهی را برای 
د ریاچه سد   از  قسمتی  است.  آورد ه  به وجود   همه هم وطنان 
سفید رود  که د ر شهرستان طارم واقع شد ه، ساحل رود خانه هایی 
که همگی ریزابه قزل اوزن هستند ، د امنه ارتفاعات، جنگل ها، 
تشویر،  روستای  غارخرمنه سر،  بالغی،  اهلل  آب معد نی  چشمه 
آب وهوای  با  ییالقی  روستاهای  د یگر  و  شاه نشین  روستای 
جاذبه های  از  برنج  کشتزارهای  و  باغ ها  چشم اند از  مناسب، 
طبیعی شهرستان طارم هستند  که به همراه سکوت و آرامش 
د لپذیر منطقه، مقد مات استراحت کم نظیر و د ل چسبی را برای 

بازد ید کنند گان این خطه زیبای استان زنجان فراهم می کنند .

د  شت آهوان زنجان 
بازماند ه  آخرین  زیستگاه  و  مأمن  تنها  زنجان  سهرین  د شت 
منطقه  می شود .  محسوب  کشور  غرب  شمال  د ر  ایرانی  آهوی 
زنجان  غرب  شمال  کیلومتری   51 فاصله  د ر  سهرین،  د شت 
قرار د ارد . این د شت زیبا با وسعتی بیش از 03 هزار هکتار د ر 
قسمت شمال شهر زنجان و تنها مأمن آهوان شمال غرب کشور 
است. د ر این د شت با چشمان غیرمسلح نیز می توان اعمال و 

نحوه زند گی آهوان را مشاهد ه کرد .
د ارای  سهرین،  آبگرم  منطقه  و  طبیعی  محوطه  این،  بر  عالوه 
آثار تاریخی متعد د ی نیز هست که از آن جمله می توان به ارگ 

تاریخی سهرین و حمام قد یم د شت سهرین اشاره کرد .

چاروق د وزی

طارم هند وستان ایران
طبیعت  کنار  د ر  د ید نی  و  ارزشمند   بناهای  با  زنجان  طارم 
برای  را  تفرجگاهی  و  توریستی  منطقه  و منحصربه فرد ش  زیبا 
سد   د ریاچه  از  قسمتی  است،  آورد ه  وجود   به  هم وطنان  همه 
سفید رود  که د ر شهرستان طارم واقع شد ه، ساحل رود خانه هایی 
جنگل ها،  ارتفاعات،  د امنه  هستند ،  قزل اوزن  ریزابه  همگی  که 
تشویر،  روستای  غار خرمنه سر،  بالغی،  اهلل  آب معد نی  چشمه 
آب وهوای  با  ییالقی  روستاهای  د یگر  و  شاه نشین  روستای 
جاذبه های  از  برنج  کشتزارهای  و  باغ ها  چشم اند از  مناسب، 
طبیعی شهرستان طارم هستند  که به همراه سکوت و آرامش 
د لپذیر منطقه، مقد مات استراحت کم نظیر و د ل چسبی را برای 
بازد ید کنند گان از این خطه زیبای استان زنجان فراهم می کنند .

ملیله کاری
و  نقره ای  وسایل  ساخت  زنجان،  بومی  د ستی  کارهای  از 
به ند رت طالیی به صورت ملیله کاری است که د ر اوایل فقط د ر 
زنجان معمول بود ه اما د ر زمان رضاخان تعد اد ی از هنرمند ان 
زنجانی به تهران و اصفهان کوچ کرد ند  و این هنر ظریف را د ر 

آن شهرها رواج د اد ند .

برخی از رجال و مشاهیر استان زنجان
 شهاب الد ین سهرورد ی فیلسوف و صاحب مکتب اشراق و عارف 
شهیر، میرتقی فاضلی )شاعر و نویسند ه(، عالمه شیخ ابوعبد اهلل 
ضیایی زنجانی، موالنا همتی انگورانی، پروفسور یوسف ثبوتی، 
پروفسور اکبر نوحی، د کتر محسن توفیقی، امیراعلم غضنفریان، 
حسین منزوی، آیت اهلل سید عزالد ین حسینی زنجانی از مراجع 
کنونی شیعه، استاد کریم نیرومند  )نویسند ه(، مرحومه جمیله 
شیخی )بازیگر(، د کتر یحیی یثربی، جبار مهد یون )ملی پوش 

اسبق کشتی(. 

بناهای تاریخی و د ید نی های استان
زنجان،  بازار  زنجان،  شهر  حصار  یا  قلعه  سلطانیه،  گنبد  
شاه عباسی،  کاروانسرای  سنگی،  کاروانسرای  رختشوی خانه، 
د اش کسن، بنای ذوالفقاری، بنای توفیقی، مسجد جامع زنجان، 
مسجد جامع قروه، مسجد جامع سجاس، مسجد خانم، سرای د خان، 
معماری صخره ای  بقعه قید ارنبی،  مألحسن کاشی،  چلپی اوغلی، 

قروه ، غار بی نظیر کتله خور، غار خرمنه سر.



احساسشعر و

گویند  میزِ شاد ی ِ جهان
چهار پایه د ارد :

د و تای آن را موالنا به ما نشان د اد ه
د و تای د یگر را حافظ 

د و پایه ای که موالنا معرفی کرد ه
مرنج و مرنجان 

مانند  باران باشیم که پلید ی ها را می شوید  و
د وباره به آسمان می رود ، 

پاک می شود  و به زمین برمی گرد د 
حافظ می گوید  :

بنوش و بنوشان 
هر نعمتی که خد ا د اد ه

از مال یا سالمتی
از معرفت و آگاهی

با د یگران تقسیم کن و 
د یگران را د ر آن سهیم کن
چون همه آن ها امانتی ست

 از سوی خالق هستی و
 باید  آن را نشر د هی.

پس بیایید  همه با هم 
مرنجیم و مرنجانیم و
بنوشیم و بنوشانیم 

و د راین خاک، د ر این مزرعه پاک 
بجز مهر به جز عشق

د گر هیچ نکاریم

 بنوش و بنوشان
مرنج و مرنجان

عشق  یعنی تابِش  خورشید ِ 
تابان  را ببین  

غمزه ی خورشید ِ خند ان و 
د رخشان را ببین

عشق یعنی د شتهاِی  پر گل و 
ُمرغاِن  مست 

عطِر  بوِی یاس و نرگس، د ر  
پِگاهان را ببین

 آبشار  و شبنم  و صحرا و 
د شِت الله ها

افتاب و  طلعِت  صبِح  
بهاران  را ببین 

عشق یعنی خواستن و ِمهر و 
محبت های د ل 

پاکِی اند یشه ها ، د ر  قلِب
پاکان  را ببین 

د رد  و رنِج قلب ها، با ناِم عشق
د رمان شود   

مرَهِم هر زخِم  قلب  و د رد ِ   
پایان را ببین 

د شت های سبز و پُر گل، بارِش 
باراِن مست 

جرعه جرعِه ، مِی  ِز  لعِل 
الله رویان را ببین

آسمان هم  ار وراِی  ناِم عشق
سامان گرفت 

نغمِه  خوانند   کهکشان ،  افالِک  
رقصان را ببین 

آسمان و کهکشان و رقِص افالک 
و فلک 

جملگی اند ر طواِف د وِر جانان
را ببین 

ای که از سرمستِی عشاق 
هستی بی خبر

عاشقاِن   د ل سپرد ِه ،  با 
نگاران  را ببین

د ر مراِم عاشقِی  ،اند ر  طریِق
معرفت 

پاکبازان عاشقان و   سربد اران
را ببین 

عشق یعنی....

سید مسعود  هد ایت پور

گرد همایی بازنشستگان شعبه مشهد )اسفند 98(

د ید  ار یاران

کانون بازنشستگان هما 32
شماره 61



گرد همایی بازنشستگان شعبه اصفهان )د ی 98(

گرد همایی بازنشستگان واحد خد مات بار )اسفند 98(

گرد همایی بازنشستگان واحد خدمات مسافر )بهمن 98(
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»خر« ما  ازکره گی د م ند اشت !
مرد ي خري د ید  به گل د ر نشسته و صاحب خر از بیرون کشید ن آن 
د رماند ه. مساعد ت را )براي کمک کرد ن( د ست د ر د ُم خر زد ه ُقَوت کرد  
)زور زد (. د ُم از جاي کند ه آمد . فغان از صاحب خر برخاست که »تاوان بد ه"!
مرد  به قصد  فرار به کوچه  یي د وید ، بن بست یافت. خود  را به خانه  یي 
د رافگند . زني آنجا کنار حوض خانه چیزي مي شست و بار حمل د اشت 
)حامله بود (. از آن هیاهو و آواز د ر بترسید ، بار بگذاشت )ِسقط کرد (. 

خانه خد ا )صاحِب خانه( نیز با صاحب خر هم آواز شد .

مرد ِ گریزان بر بام خانه د وید . راهي نیافت، از بام به کوچه یي فرو جست 
که د ر آن طبیبي خانه د اشت. پسر جواني پد ر بیمارش را به انتظار نوبت 
د ر سایه د یوار خواباند ه بود . مرد  بر آن پیر بیمار فرود  آمد ، چنان که 
بیمار د ر جاي بُمرد . پد ر ُمرد ه نیز به خانه خد اي و صاحب خر پیوست!

َمرد ، همچنان گریزان، د ر سر پیچ کوچه با یهود ي رهگذر سینه به سینه 
شد  و بر زمینش افگند . پاره چوبي د ر چشم یهود ي رفت و کورش کرد . 

او نیز ناالن و خونریزان به جمع متعاقبان پیوست!
افگند   قاضي  خانه  به  را  خود   همه،  این  از  ستوه  به  مرد  گریزان، 
که "د خیلم!«. مگر قاضي د ر آن ساعت با زن شاکیه خلوت کرد ه بود . 
چون رازش فاش د ید ، چاره رسوایي را د ر جانبد اري از او یافت و چون 

از حال و حکایت او آگاه شد ، مد عیان را به د رون خواند .
نخست از یهود ي پرسید  .گفت: این مسلمان یک چشم مرا نابینا کرد ه 

است. قصاص طلب مي کنم.
قاضي گفت: د َیِت مسلمان بر یهود ي نیمه بیش نیست. باید  آن چشم 
د یگرت را نیز نابینا کند  تا بتوان از او یک چشم برکند ! و چون یهود ي 
سود  خود  را د ر انصراف از شکایت د ید ، به پنجاه د ینار جریمه محکومش 

کرد !
جواِن پد ر مرد ه را پیش خواند  .گفت: این مرد  از بام بلند  بر پد ر بیمار من 

افتاد ، هالکش کرد ه است. به طلب قصاص او آمد ه ام.
قاضي گفت: پد رت بیمار بود ه است و ارزش حیات بیمار نیمي از ارزش 
شخص سالم است. حکم عاد النه این است که پد ر او را زیر همان د یوار 
بنشانیم و تو بر او فرود آیي، چنان که یک نیمه جانش را بستاني! و 
جوانک را نیز که صالح د ر گذشت د ید ه بود ، به تأد یهء سي د ینار جریمه 

شکایت بي مورد  محکوم کرد !
چون نوبت به شوي آن زن رسید  که از وحشت بار افکند ه بود ، گفت: 
قصاص شرعاً هنگامي جایز است که راهِ جبران مافات بسته باشد . حالي 
مي توان آن زن را به حالل د ر فراش )عقد  ازد واج( این مرد  کرد  تا کود ِک 
از د ست رفته را جبران کند . طالق را آماد ه باش! مرد ک فغان برآورد  و با 

قاضي جد ال مي کرد  که ناگاه صاحب خر برخاست و به جانب د ر د وید .
قاضي آواز د اد : هي! بایست که اکنون نوبت توست!

از  نیست.  مرا شکایتي  کرد :  فریاد   مي د وید   صاحب خر همچنان که 
جانب محکم کاري، به آورد ن مرد اني مي روم که شهاد ت د هند  خر مرا 

از کره گي د ُم نبود ه است.

وقتی فرد ی از تالش ها و فعالیت های خستگی ناپذیر برای رسید ن به 
هد ف معینی بهره نگیرد ، یا به عبارت د یگر زحمات و کوشش هایش برای 
رسید ن به مقصود  ثمری به بار نیاورد  می گویند  "فالنی کالهش پس 
معرکه است". برای پی برد ن به ریشه این ضرب المثل باید  به یکی از 
سرگرمی های رایج مرد م د رگذشته هایی نه چند ان د ور اشاره کرد  و آن 
بساط معرکه گیری و شعبد ه بازی است که به طورمعمول، معرکه گیران 
د ر البه الی شیرین کاری های خود  پهلوان بازی د رمی آورد ند  و اشعاری 
نیز د ر مد ح پیغمبر )ص(، ائمه اطهار )ع( و وصف پهلوانان شاهنامه 

می خواند ند .
معرکه گیران و شعبد ه بازان پهلوان نما به طورمعمول بساط خود  را د ر 
از یک  بازار و گوشه ای  مانند  چهارسوهای  پررفت وآمد   گذرگاه های 

چهاراه پهن می کرد ند  و هرکد ام نیز یکی د و د ستیار د اشتند .
از  معرکه گیر  می شد   افزود ه  معرکه  تماشاچیان  تعد اد   بر  هرگاه 
تماشاگرانی که د وروی حلقه وار ایستاد ه بود ند  می خواست که د وسه 

صف اول بنشینند  تا د یگرانی که د یرتر به معرکه رسید ه و د ر عقب 
جمعیت ایستاد ه اند ، بتوانند  شیرین کاری های پهلوان معرکه گیر را که 
اغلب پاره کرد ن زنجیری بود  که د ور بازوانش می بست یا جر د اد ن 

سینی به ظاهر فلزی و مارگیری و... به راحتی ببینند .
گاه د ید ه می شد  یکی از تماشاچیانی که د ر صف اول نشسته بود  با 
تماشاچی بغل د ست خود  یا د یگر اطرافیانش اختالف پید ا می کرد  و 
یا باعث حواس پرتی معرکه گیر و اخالل د ر نظم معرکه گیری می شد  و 
معرکه گیر برای د فع شر، کاله شخص طرف د عوی یا مزاحم و اخالل گر 

را برمی د اشت و به پس معرکه یا صفوف عقب، پرتاب می کرد .
شخصی که کالهش پس معرکه افتاد ه بود  ناگزیر برای به د ست آورد ن 
کاله خود ، از حلقه اول معرکه گیری خارج می شد  و د یگری جایش را 
می گرفت و پس از برد اشتن کاله خود  از پس معرکه، د یگر نمی توانست 
به صورت  عمل  این  کند .  پید ا  برای خود   جایی  نخست  د ر صفوف 

ضرب المثلی د رآمد ه که می گویند فالنی کالهش پس معرکه است.

کالهش پس معرکه است

و ریشه اهی آن ضرب المثل اه
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هنرمند ی صمیمی و بی اد عا با کوله باری از تجربه و خاطرات از 
زمان تأسیس "هما" تا کنون، خود  را اینگونه معرفی می کند :

ابتد ایی  د وران  از   ،1322 سال  متولد   هستم.  فرنگین  محمد باقر 
عاشق نقاشی بود م. کارم را د ر نوجوانی د ر یک چاپخانه به نام آتلیه 
صنعت شرق ایران آغاز کرد م. بعد  از آن به شرکت پاسارگاد  رفتم. 
جایی که د ر آن بزرگانی چون استاد  ممیز )پد ر گرافیک ایران(، 
محمد  احصایی )گرافیست و خوشنویس(، آید ین آغد اشلو)نقاش(، 
استاد  ایلخانی )خوشنویس( و بسیاری از هنرمند ان مطرح کشور، 
مشغول به آفرینش های هنری بود ند . د ر محضر این بزرگان، نقاشی 

و گرافیک را به طور تخصصی و تجربی آموختم.
نیری،  خلیل  نام  به  جوان  هنرمند ان  از  یکی  با   1354 سال  د ر 
برپا کرد یم که د ر پی  و د وزخ  بهشت  با عنوان  نقاشی  نمایشگاه 
آن پروفسور اونالی، استاد  د انشگاه هنرهای زیبای رم د ر تمجید  از 
نقاشی های ما نوشت: "د ر یک هماهنگی موزون، د و جوان هنرمند ، 
زیبایی های اسرارآمیز گل ها را به نمایش گذاشته اند  که ستود نی 

ست." 
پس از آن به یکی از مشهورترین شرکت های هنری، شرکت آگهی 

زیبا، رفتم و د ر آنجا مشغول کار شد م.
لترست)حروف  و  راپید وگراف  پیستوله،  سال ها،  آن  هنری  ابزار 
برگرد ان( بود  که بر روی میز نور، همه کارها را به د قت با د ست 
انجام می د اد یم. ضمنأ تنوع حروف آنطور که امروز طراحی شد ه 
و د ر د سترس است، نبود . به همین د لیل کارهای هنری هم مثل 
بسیاری از کارها با مشقت انجام می شد  اما حس و حال د یگری 

د اشت.
به خاطر د ارم یک روز همه لگوهای پیشنهاد ی هنرمند ان مختلف 
ایران را به من د اد ند  و گفتند  مد یرعامل هما یک مرغ پروازی به 
عنوان لوگو برای ایران ایر خواسته اند  که د ر بند  نباشد . د ر میان 
لوگوها، مرغ همایی بود  که د ر پایه ای کوتاه که بر روی آن ایران ایر 
به انگلیسی نوشته شد ه بود ، محصور بود . من پایه را حذف کرد م، 
انتها را همانند  نوک بال، تیز و سبک کرد م و آن را به شکل امروزی 
د ر د و زبان فارسی و انگلیسی با خط نستعلیق با پیستوله کار کرد م 

و به تأیید  مد یرعامل "هما" رساند م. 
د ر آن سال بود  که به ساختمان هواپیمایی "هما" واقع د رخیابان 
بهار رفتم و از آن پس د وران کاری خود  را د ر آن شرکت سپری 

کرد م.
د ر آن زمان آگهی ها را با هاشور کار می کرد م که د ر نشریات آن 
زمان به چاپ می رسید . روی جلد  بلیت های د اخلی و خارجی را به 
صورت هاشوری از مجموعه ای از نماد های ایرانگرد ی و جهانگرد ی 
و د ر پشت جلد  بلیت هم، مجموعه هتل های هما را طراحی و اضافه 
کرد م که ابتد ا آرت وورک مرا برای چاپ به آلمان ارسال و سال های 

سال حتی تا صد ور بلیت های الکترونیکی، تجد ید  چاپ شد . 
یکی د یگر از کارهای ماند گار، طراحی و چاپ تمبر 25 امین سالگرد  
تأسیس "هما" بود  که د ر طراحی آن، کره زمین را د ر گود ی کمر 
مرغ هما جای د اد م، د ر همان سال ها بود  که به خاطر عالقه و 
تبحری که د ر نقاشی آبرنگ د اشتم، مرغ افسانه ای هما را با آبرنگ 
قرار گرفت و هم  و هنرمند ان  مقامات  توجه  کار کرد م که مورد  
اکنون آن را به کانون هد یه کرد م تا روی جلد  کانون د ر آستانه عید  

نوروز به چاپ برسانند . 

پس از انقالب اسالمی، از بزرگان انقالب همچون امام خمینی)ره(، 
آیت اهلل طالقانی و شهید رجایی تصاویری نقاشی کرد م که د ر روی 
جلد  نشریات "هما" به چاپ رسید  و نیز پوستر امام را به مناسبت 
)خانم  همکاری  با  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد   شانزد همین 
توسلی( طراحی و نقاشی کرد یم که عالوه بر روزنامه های د اخلی، 

د ر نشریات خارجی هم به چاپ رسید  و مورد  توجه قرار گرفت. 
یکی د یگر از طرح های ماند گار، لوگوی کنونی شرکت هواپیمایی  
آسمان است که همزمان با تأسیس آن شرکت، طراحی کرد م و از 

سوی سرپرست وقت روابط عمومی، مورد  تشویق قرارگرفتم.
الزم به ذکر است آقای محمد باقر فرنگین د ست پرقد رتی 
نیز د ر خلق کاریکاتور د ارند  و پس از بازنشستگی د ر سال 
1387، همکاری خود  را با کانون بازنشستگان د ر خبرنامه 
کانون اد امه د اد ه و بسیاری از طرح های د استان های کوتاه 

و خواند نی خبرنامه را طراحی می کنند . 
با آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان

»هما«یاد گـــــاران
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کانال کانون د ر تلگرام

واحـد  امـور مالـی کانون بازنشسـتگان د ر ارتبـاط با عملکـرد  صورت های مالی 
سـال جـاری و گذ شـته خـود  آمـاد ه پاسـخ گویی به سـواالت و انتقاد ات شـما 

عزیـزان بـه صـورت حضـوری د ر د فتر کانون می باشـد .
                                                                 با تشکر- خزانه د ار

 

پاسخ گویی به سواالت وانتقاد ات

به موجـب د سـتورالعمل صـاد ره از سـوی واحـد  حقوقـی د ر مـورد  بازنشسـتگان 
متوفـی »همـا«، ارائه گواهـی انحصار وراثت جهـت برقراری حقوق بـه بازماند گان 
الزامـی می باشـد  و تـا ماد امـی کـه گواهـی انحصـار وراثـت، بـه امـور اجرایـی 
بازنشسـتگان »همـا« ارائـه نشـود ، برقـراری حقـوق افـراد  واجـد  شـرایط میسـر 

نمی گـرد د .
                                       امور اجرایی بازنشستگان و وظیفه بگیران »هما«

قابل توجه خانواد ه محترم بازنشسته متوفی

https://telegram.me /
canoonbazneshasteganehoma

صد ور کارت شناسایی »هما«
یا  و  شد ن  مفقود   د لیل  به  که  بازنشسته ای  همکاران 
صد ور  د رخواست  »هما«  شناسایی  کارت  بود ن  مخد وش 
امور  واحد   از  ابتد ا  د ارند ،  را  خود   شناسایی  کارت  مجد د  
پوشید ن  با  سپس  و  د ریافت  معرفی نامه  بازنشستگی، 
پیراهن سفید  )برای عکس( د ر ساعات اد اری )9 الی 14( 
به واحد  صد ور کارت شناسایی واقع د ر ساختمان شماره 2 

حراست )اد ارات مرکزی »هما«( مراجعه نمایند .
توجه: برابر اعالم د ایره صد ور کارت شناسایی )قسمت حراست( 
همکاران بازنشسته که کارت شناسایی »هما« خود  را که از سال 
به  نیاز  و  بود ه  معتبر  کماکان  کرد ه اند   د ریافت  بعد   به   1390

مراجعه جهت تعویض کارت ند ارند .

کارت منزلت
از آن د سته از همکاران بازنشسته باالی 65 سال سن ساکن 
تهران که تا کنون کارت منزلت د ریافت ننمود ه اند  جهت 

 www.manzelat.farhangihonari.ir د ریافت به سایت
مراجعه نمایند .

برقراری حق اوالد  و بیمه د رمانی
جهت برقراری و یا استمرار حق اوالد  و بیمه د رمانی، ارائه 
د انشجو  پسر  فرزند ان  ترم  هر  تحصیل  به  اشتغال  گواهی 
واحد   اجرایی  امور  د فتر  به  سال   25 الی   20 سن  د ارای 

بازنشستگی الزامی است.

معرفی خد مات وکاالها
خبرنامه کانون، خد مات و کاالهای شما را برای اطالع  
همکاران بازنشسته در نشریه منتشر می کند ، لطفا جهت 
هماهنگی با تلفن های 44641506-44641606 )خانم 

احمد ی( تماس بگیرید .

تحویل نسخ د ارویی جانبازان گرامی
طبق هماهنگی به عمل آمد ه، جانبازان گرامی جهت تحویل 
و  د وشنبه  روزهای  د ر  می توانند   خود   د ارویی  نسخه های 
چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 12 به واحد  امور ایثارگران 
انسانی  منابع  بهسازی  و  آموزش  مرکز  ساختمان  د ر  واقع 

بیمه د رمانی امور بازنشستگیمراجعه نمایند .

فروش اقساطی لوازم سوپری
فروش اقساطی لوازم سوپری )برنج، روغن، چای، حبوبات، مواد  شویند ه ، پروتئینی و 
غیره ( تا مبلغ 1200000 هزار تومان بد ون بهره و بد ون پیش پرد اخت، د ر3 قسط 

یک ماهه و با تخفیف به بازنشستگان محترم »هما« ارائه می شود .
شماره تلفن های تماس: 66073214 -46624020
مد ارک: چک، کارت ملی، شناسایی و فرم تعهد نامه

                            تعاونی مصرف کارکنان »هما«

آیا مي د انید  شماره بازنشستگي هر فرد  همایي بر چه اساسي تعیین مي شود ؟ 
شماره بازنشستگي هر فرد  د ر »هما« د ر اصل از نه رقم تشکیل شد ه است. 

از سمت چپ د و رقم ابتد اي آن مربوط به سال بازنشستگي آن فرد ، د و رقم 
بعد  قرار بود ه که ماه آن نیز ذکر شود  که به د لیل عد م نیاز به د رج جزئیات 
انجام نشد  لذا به صورت د وصفر باقي ماند . 4 عد د  بعد  مربوط به این است که 
فرد  مورد  نظر چند مین نفر از  میان بازنشستگان د ر آن سال است. آخرین 
شماره نیز براي همه بازنشستگان صفر است که د ر صورت فوت فرد  بازنشسته، 
زماني که حقوق وي به مستمري بگیر متوفي تعلق مي گیرد ، عد د ي متناسب 

با فرد  یا افراد  مستمري بگیر به جاي آن صفر مي نشیند . 
نفر  پنجمین  هفتاد و  و  د ویست  مورد نظر  فرد   چنانچه  مثال  عنوان  به  حال 
 890002750 وي  بازنشستگي  شماره  باشد .   89 سال  د ر  شد ه  بازنشسته 

مي باشد . 
الزم به ذکر است د ر بسیاري از سیستم هاي امور بازنشستگي، د و صفر مربوط 
به ماه حذف مي شود  اما براي ورود  به سایت فیش حقوقي همچنان د رج آن 

براي نام کاربري ضروریست.

 شماره بازنشستگي »هما«

صفر 
شناسه بازنشستگی

از 0001تا 9999
رد یف بازنشستگی

د وصفر
)رقم اضافی(

سال بازنشستگی
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د ند انپزشکی

نسخ د ند انپزشکی هر سال صرفاً تا پایان ارد یبهشت سال 
بعد  قابل پرد اخت می باشد .

                                 بیمه د رمانی کارکنان »هما«
تعویض د فترچه تعاونی مصرف

به اطالع می رساند ، آن د سته از همکاران بازنشسته ای که 
تاکنون برای تعویض د فترچه تعاونی مصرف خود  مراجعه 
تصویر  عکس،  قطعه  یک  د اشتن  د ست  د ر  با  نکرد ه اند ، 
د فتر  به  سهام  برگه های  و  قد یم  د فترچه  ملی،  کارت 

تعاونی مراجعه نمایند .
                                        تعاونی مصرف کارکنان »هما«

تغییر نشانی
از اعضای محترم کانون بازنشستگان د رخواست می شود  تغییرات مربوط به نشانی 
محل سکونت و کد پستی و شماره تلفن ثابت و همراه خود  را جهت ارسال نشریه 

و پیام کوتاه به د فتر کانون اعالم نمایند .

عکس پرسنلی
همکاران بازنشسته می توانند  جهت تهیه عکس پرسنلی ، با قیمت10/000 تومان 

برای 8 قطعه عکس 4*3 به د فتر کانون مراجعه نمایند .

شماره تلفن های معاونت امور بازنشستگی
د فتر معاونت)فکس: 44633949(  ......................................................................................  44636002-44636001
امور اجرایی ................................................................................................................................ 44636003 -44636004
امور رفاهی )فکس: 44659145(   ......................................................................................   44636006-44636005
واحد صد ورتید ی .............................................................................................................................................. 44636007
واحد  صد ور د فترچه بیمه د رمانی ............................................................................................................  44636008
واحد  بیمه د رمانی ................................................................................................................... 44636010-44636009
واحد  امور مسافرت .................................................................................................................. 44636025-44636024

WWW.HOMAFOUND.IR  سایت مؤسسه صند وق بازنشستگی

اخبار ضروری
همکاران  محترم  خانواد ه های  از 
تا  می شود   د رخواست  بازنشسته 
ضروری  اخبار  جریان  د ر  را  کانون 
و  همکار  فوت  جمله  از  خانواد ه 
د هند   قرار  ایشان  یک  د رجه  اقوام 
کانون  طرف  از  الزم  اقد امات  تا 
بازنشستگی به عمل آید . ضمناً تقاضا 
متوفی  بازنشسته  عکس  شود   می 
د فتر  به  را جهت چاپ د ر خبرنامه 

کانون ارسال نمایند .

کمک هزینه ازد واج
مد ارک مورد  نیاز:

صفحات  تمامی  تصویر  انضمام  به  شناسنامه  اصل   -1
شناسنامه بازنشسته، عروس و د اماد   

2- اصل عقد نامه به انضمام تصویر صفحات 1 الی 5
3-اصل د فترچه بیمه د رمانی به انضمام تصویرصفحه اول 

آن که توسط واحد  بیمه د رمانی ابطال شد ه باشد .
4- تصویر فیش حقوقی و یا شماره حساب بانک تجارت

آقای احمد ی  بازنشستگی  امور  به  بیشتر  جهت اطالعات 
44636004 تماس بگیرید .

تحویل مد ارک بيمه د رمانی ساکنين کرج

روزهای  می توانند   می باشند ،  کرج  شهرستان  سکونت شان  محل  که  بازنشسته  همکاران 
د وشنبه هر هفته، مد ارک بیمه د رمانی خود  را به آقای محمد  سلطانی فر که د ر د فتر فروش 
کرج مستقر می باشند ، تحویل نمایند .                                    معاونت امور بازنشستگی
موسسه صند وق بازنشستگی»هما«

نحوه د ریافت فیش حقوق از طریق اینترنت
1.وارد  سایت  www.homapayroll.ir شد ه د ر صفحه کامپیوتر می شویم.

2.  وارد   WorldCLient می شویم.
3.  د ر قسمت  EmailAddress شماره بازنشستگی خود  را )9 رقم( و د ر قسمت password یک بار 

د یگر شماره بازنشستگی را وارد  می کنیم )9 رقم(. سپس روی Sign In کلیک می کنیم.
  retirement number 830000045

password    830000045
4.  صفحه ایمیلی که برای هر کد ام از همکاران بازنشسته ایجاد  شد ه ظاهر می گرد د . روی محلی که 

)فیش حقوق( د ید ه می شود  کلیک کرد ه، کمی بعد  فیش حقوق ماه مربوطه نمایان شد ه و می توان از 
آن پرینت هم گرفت.

پیشنهاد  می گرد د  همکاران بازنشسته پس از ورود  به سایت، نسبت به تغییر کد  ورود  اقد ام نمایند .
د ر صورت عد م موفقیت با شماره تلفن 46625391 تماس بگیرید .

بازنشستگان و وظیفه  به اطالع می رساند ، 
بیمه د رمانی »هما«  بگیران تحت پوشش 
د یابتی  د اروهای  حاوی  نسخه  د ارای  که 
می باشند  ضروری است اصل کارت د یابت 
را از مراکز انجمن د یابت را اخذ  و به همراه 

نسخه های مربوطه ارائه نمایند .
شایان ذ کر است خرید  نوار اند ازه گیری 
به  نیاز  آن  مصرف  مقد ار  و  خون  قند  

د ستور پزشک د ارد .

کارت د یابت

تشکر و قد رد انی

بد ینوسیله از همکاران بازنشسته ای که با ارسال مقاالت ، پیشنهاد ها ، آثار و خاطرات خود  ما را د رپربار 

نمود ن خبرنامه یاری و همکاری می نمایند ، تشکر و قد رد انی می گرد د .
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د ست گلچین اجل بار د یگر به گلستان بازنشستگان »هما« د ست یازید  و گل هایی از 
این باغ را پرپر کرد . د ر فقد ان آنان به سوگ نشسته و غم از د ست د اد ن شان را به 
خانواد ه های د اغد ار تسلیت می گوییم. اسامی همکارانی که از انتشار خبرنامه قبلی 

تاکنون به ملکوت اعال پیوسته اند به این شرح است:

از طرف خانواد ه های همکاران متوفی از کلیه د وستان و همکاران سایق که د رمراسم تد فین و ترحیم این 
عزیزان شرکت کرد ه اند  تشکر وسپاسگزاری شد ه است.

شاد روان مرحوم علی محمد  یحیایی
محل خد مت: پشتیبانی
تاریخ استخد ام: 1359

تاریخ بازنشستگی: 1373
تاریخ فوت: آذر 98

شاد روان مرحوم عزیزاله خد اد اد ی
محل خد مت : کیترینگ

تاریخ استخد ام: 1354
تاریخ بازنشستگی:1380

تاریخ فوت: آذر 1398

شاد روان مرحوم علی محمد ی نسب
محل خد مت : خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام:1351
 تاریخ بازنشستگی:1380 

تاریخ فوت: آبان 1398

شاد روان مرحوم محمد رضا احمد ی
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1345
تاریخ بازنشستگی: 1378

تاریخ فوت: آذر 98

روحشان شاد باد

شادروان مرحوم مصطفی همایونفر
محل خدمت: کیترینگ
تاریخ استخدام: 1342

تاریخ بازنشستگی: 1364
تاریخ فوت: شهریور 98

شاد روان مرحوم بهرام بهمنیان 
محل خد مت : مهند سی و تعمیرات

تاریخ استخد ام: 1357
تاریخ بازنشستگی: 1375

تاریخ فوت: آذر 98

شاد روان مرحوم محمد  ابراهیم 
صالحی برمی

محل خد مت: مهند سی و تعمیرات
تاریخ استخد ام: 1354

تاریخ بازنشستگی: 1379
 تاریخ فوت: آبان 1398 

شاد روان مرحوم قربان حبیبی شفیعی
محل خد مت: مهند سی و تعمیرات

تاریخ استخد ام: 1357
تاریخ بازنشستگی: 1385

تاریخ فوت : آذر 98 

شادروان مرحوم حبیب اله جمالی 
محل خدمت: خدمات فرودگاهی

تاریخ استخدام: 1343
تاریخ بازنشستگی: 1374

تاریخ فوت: آبان 98

شاد روان مرحوم محمد رضا خشنود  
محل خد مت:د یسپچ شعبه شیراز

تاریخ استخد ام: 1364
تاریخ بازنشستگی:1390

تاریخ فوت: د ی 98

شاد روان مرحوم محسن گذری
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1365
تاریخ بازنشستگی: 1394

تاریخ فوت: آبان 98

شاد روان مرحوم علی خواجه نژاد 
محل خد مت: خد مات فرود گاهی 

بند رعباس
تاریخ استخد ام: 1355

تاریخ بازنشستگی : 1394 
تاریخ فوت: آبان 98

شاد روان مرحوم عزیزاله افشار
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1345
تاریخ بازنشستگی: 1379

تاریخ فوت: د ی 98

شاد روان مرحوم رضا قاسمی د ه چشمه
محل خد مت: عملیات
تاریخ استخد ام: 1340

تاریخ بازنشستگی: 1390
تاریخ فوت : د ی 98

شاد روان مرحوم صاد ق پناهی 
تلخستانی

محل خد مت: بازرگانی و عملیات شعب
تاریخ استخد ام: 1344

تاریخ بازنشستگی: 1376
تاریخ فوت: آذر 98

شاد روان مرحوم سیروس امینی
محل خد مت: پشتیبانی
تاریخ استخد ام: 1369

تاریخ بازنشستگی: 1396
تاریخ فوت:  د ی 98 
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تعد اد ی از همکاران بازنشسته د ر غم از د ست د اد ن عزیزان خود  به سوگ نشسته اند .کانون بازنشستگان ضمن عرض تسلیت 
وآرزوی صبرو شکیبایی برای بازماند گان، رحمت وغفران الهی را برای د رگذ شتگان ایشان ازخد اوند  متعال مسئلت می نماید .

شاد روان مرحوم محمود  مرکباتچیان 
محل خد مت: پشتیبانی
تاریخ استخد ام: 1355

تاریخ بازنشستگی :1380
تاریخ فوت: د ی 98

شاد روان مرحوم میرعلی موسوی
محل خد مت: خد مات فرود گاهی 

ارومیه
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی: 1383
تاریخ فوت: بهمن 98

شاد روان مرحوم هد ایت تن  
محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1358

تاریخ بازنشستگی: 1376
تاریخ فوت:  بهمن 98 

شاد روان مرحوم مجید  مجتهد ی 
هریس

محل خد مت: خد مات فرود گاهی 
ایستگاه تبریز

تاریخ استخد ام: 1355
تاریخ بازنشستگی: 1384

تاریخ فوت: بهمن 98 
 

شاد روان مرحوم عباسعلی پاسبانی
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1353
تاریخ بازنشستگی 1381

تاریخ فوت: د ی 98

شاد روان مرحوم علیرضا حاتمی
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1354
تاریخ بازنشستگی:1387

تاریخ فوت:  بهمن 98

شاد روان مرحوم عباس مهرد اد یان
محل خد مت: مرکز آموزش و 

بهسازی نیروی انسانی
تاریخ استخد امی: 1356

تاریخ بازنشستگی:1387
تاریخ فوت: د ی 98

شاد روان مرحوم اصغر اصغری بلفه تیموری  
محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1355

تاریخ بازنشستگی: 1371
تاریخ فوت: د ی 98

شاد روان مرحوم  حسن فتحی 
محل خد مت: فرهنگی ورزشی

تاریخ استخد ام: 1369
تاریخ بازنشستگی: 1380

تاریخ فوت: آبان 98

شاد روان مرحوم جانعلی سلیمی لد ار
محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی: 1382
تاریخ فوت: بهمن 98

شادروان مرحوم نقد علی نوروزی
محل خدمت: خدمات فرودگاهی

تاریخ استخدام: 1356
تاریخ بازنشستگی: 1381

تاریخ فوت:  اسفند 98 

شاد روان مرحوم محمد علی سرتوه 
محل خد مت: عملیات
تاریخ استخد ام: 1350

تاریخ بازنشستگی: 1379
تاریخ فوت: آبان 98

شاد روان مرحوم خلیل کریمی
محل خد مت:کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1356

تاریخ بازنشستگی: 1380
تاریخ فوت: بهمن 98

شاد روان مرحوم حبیب اله زمرد یان
محل خد مت:خد مات فرود گاهی 

کرمان
تاریخ استخد ام: 1356

تاریخ بازنشستگی: 1380
تاریخ فوت: بهمن 98

شاد روان مرحوم موید ناصری
محل خد مت:خد مات فرود گاهی 

آباد ان
تاریخ استخد ام: 1348

تاریخ بازنشستگی: 1378
تاریخ فوت: بهمن 98

فوت خواهر عبد الکریم اسد ی  
جابرشمسی        فوت خواهروفرزند
فوت خواهر اسد اله عرب پور  
فوت خواهر مهری انوشیروانی  
فوت خواهر زهرا استاد حسین  
فوت خواهر اعظم استاد حسین  
فوت فرزند غد یر فروغی  
فوت فرزند مصطفی کالهی حشمت 
فوت فرزند علی حسین صمد ی  

 

شاد روان مرحوم اسمعیل احمد ی
محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1351

تاریخ بازنشستگی:1379
تاریخ فوت: د ی 98

ابراز همد رد ی

فوت ماد ر محمد باقر عربی  
فوت ماد ر ناصر هاشمیان  
فوت ماد ر علی حید ریان  
فوت ماد ر  محمد رضا ترشانی  
فوت ماد ر توران ترشانی  
فوت ماد ر ناصر صفرنژاد   
فوت براد ر عبد الرضا جعفرزاد ه  
فوت براد ر عبد المهد ی ربیهاوی  
فوت براد ر عاطفه میرفند رسکی  
فوت براد ر حسین میری  
فوت براد ر حسین کریمی  

فوت همسر قربان هاشمی  
فوت همسر زهره شعری مقد م  
فوت همسر ثریا افشار بهبهانی  
فوت همسر حسن رهبری  

فوت پد ر غالمرضا معروفی  
فوت پد ر ابوالفضل مؤذنی  
فوت پد ر حسین اشرفی العقالئی 
فوت پد ر محسن فالح  
فوت ماد ر شهین ولد ی  
فوت ماد ر یوسف همتی  
فوت ماد ر سید عبد الخالق حسینی 

شاد روان مرحوم محمد   مهد ی 
غیاث طلب

محل خد مت: خد مات فرود گاهی 
تاریخ استخد ام: 1354

تاریخ بازنشستگی: 1381
تاریخ فوت : بهمن 98 

شاد روان مرحوم برهان ابراهیمی
محل خد مت: کیترینگ مشهد 

تاریخ استخد ام:  1358
تاریخ بازنشستگی:  1372

تاریخ فوت:  بهمن 98 
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از فاصله انتشار شماره قبلی خبرنامه کانون تا این شماره، تعد اد ی د یگر از همکاران به افتخار بازنشستگی نایل 
آمد ه اند  که اسامی آن ها به شرح زیر است: ضمن خوش آمد گویی و خسته نباشید  به این همکاران عزیز که به 

جمع بازنشستگان پیوسته اند  برایشان تند رستی، نیک بختی و بهروزی آرزومند یم.

همکاران د یروز ، همراهان امروز

تجليل از بازنشستگان بزرگد اشت علم، تجربه و تعهد  است

     بازرگانی  
عباس جمشید ی

ابوالفضل اصالنی عسگری نسب
زهرا صاد قی

 منابع انسانی
ناصر تن آرا

محمد رضا مشهد ی تفرشی

    بند ر عباس
مجید  حاجی زاد ه 

مینایی  

    رشت
رضا کریمیان

 اصفهان
خد ارحم امینی د هاقانی   

 مالی
 مهری فتح اله پور   

   مهند سی و تعميرات
علی اکبر جان محمد ی

علی محمد  فهرستی
محمد عطار تبریزی

مهد ی فتاحی
کمال پالیزد ار

علی اصغر جهانی
محمد مهد ی مهد وی

مهد ی قهرمانیه
سعید  نوری

عباس مجید زاد ه
مجید  ایوب پور
سعید  رضازاد ه

    عمليات
یوسف سلیمانی
شهرام یاربخشی
عباس رحمانی

احمد  سخن خوش
پیروز محمود زاد ه
مجید  جاللی قناد 

د اود  کاظمی
مالحت خلیق معینی

خد مات فرود گاهی
محسن نامور
بهزاد  روز رخ

مهد ی سلمانی پارسا
محمد تیره کار
جالل حسینی

پشتيبانی
محمد جواد  فخرواعظی

مجتبی میرزایی
مرتضی مراد ی

شهال رضایی همد انی
مجید  زمانی

سید  جواد  نجاتی نیاکی
اصغر فضلی

محمد رضا جعفری
منیر غالمی

حسین پور زارع مزرعه 
حسینی

علیرضا پازوکی
جاوید وکیلی 

مجید سلیمانی امید

بازنشستگان و مستمری بگيران محترم »هما«
بر اساس اعالم واحد  بیمه د رمانی »هما«، هرچه زود تر نسبت 
به ثبت نام خود  و افراد  تحت تکفل د ر سایت ارائه شد ه به 

نشانی:
 salamat.darmoon.net

اقد ام فرمایید ، د رصورت بروز مشکل هنگام ثبت نام یا نیاز 
حاصل  تماس  ذیل  تلفن های  شماره   با  تلفني،  نام  ثبت  به 

فرمایید : 
09129305293
09197734200

09052754822
د ر  شد ن  بستری  د رهنگام  مشکل  بروز  صورت  د ر  ضمنأ 
شماره  به  ناقلی  سجاد   آقای  با  قرارد اد ،  طرف  بیمارستان 

تلفن 09120886510 تماس حاصل نمایید .
با تشکر

کانون بازنشستگان »هما«

اطالعيه

 بیمه د رمانی هما
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د ر حال حاضر بیش از 85 د رصد  موجود ی حساب )ج( صند وق پس اند از، مربوط به بازنشستگان است و د ر اساسنامه 
آن تأکید  شد ه که به مصرف امور رفاهی برسد . د ر حالی که ما بازنشستگان این همه کمبود های رفاهی د اریم و هر ماه 
بر تعد اد  بازنشستگانی که از میان ما د ار فانی را ود اع می کنند  افزود ه می شود ، پس چه زمانی و چه کسی باید  بر مصرف 

آن د ر امور رفاهی نظارت کند ؟
کانون: حق با شماست. کانون نیز بارها خواستار انجام خد مات رفاهی از محل حساب )ج( صند وق پس اند از بود ه است و از همین 
محل، ساختمانی به عنوان کلینیک "هما" ساخته شد ه که انتظار د اریم مسئولین مربوطه هرچه زود تر آن را تجهیز و به بهره برد اری 

برسانند  تا بخشی از نیازهای د رمانی بازنشستگان را تأمین نماید . 

می خواستم از د ست اند رکاران برگزاری سمینار د یابت تشکر کنم ضمن اینکه عالوه بر سمینار د یابت که برای بار د وم 
برگزار شد ، لطفأ برای بیماری های شایع د یگر هم سمینار ترتیب د هید .

کانون: این سمینار هرچند  برای بار د وم تشکیل شد  اما برنامه های متفاوتی از سمینار اول د اشت. ضمن اینکه سمینارهای د یگری 
از جمله سمینار فشارخون، آلزایمر، آسیب شناسی و حرکات اصالحی و ... د ر د ست برنامه ریزی است که متعاقبأ اعالم خواهد  شد .

کانون  است. چرا  نرسید ه  د ستم  به  پاییز همچنان  مجله شماره  نمود م،  کانون چک  با  را  آد رس صحیح خود   اینکه  با 
پیگیری نمی کند ؟

کانون: از اینکه مشکل نرسید ن محموله های پستی برای خبرنامه کانون د ر برخی آد رس ها همچنان به قوت خود  باقی  است، متأسفیم 
و برای حل ریشه ای این مشکل، مستقیمأ به مد یران کل پست استان های تهران و استان البرز مکاتبه و خواستار رسید گی قاطعانه 

شد ه ایم. امید  است مد یران مذکور با احساس مسئولیت این مهم را پیگیری و مشکل را حل نمایند .

با انتقال بیمه د رماني از هما به بیمه ایران ما د چار مشکل براي بستري شد ن بیمارمان شد یم. چه کسي پاسخگوي این 
سرد رگمي ماست؟ 

کانون: حق با شماست. با توجه به انتقال خد مات بیمه د رماني د ر بخش بیمارستاني، اختالالتي د ر د وره انتقال وجود  د ارد  که شایسته 
بود  تا انتقال کامل خد مات بیمارستاني به بیمه ایران، همچنان بیمه د رمانی "هما" کما في السابق تد اوم مي یافت. 

چرا حق عائله مند ی که به خانم های مطلقه پرد اخت می کنند ، به خانم های مجرد  بازنشسته پرد اخت نمي شود ، د ر حالي 
که خانم هاي مطلقه امکان د ریافت مهریه هم د ارند ، این قانون تبعیض آمیز است. لطفأ طرح و پیگیری نمایید .

کانون: د ر راستای اجرای د اد نامه هیأت عمومی د یوان عد الت اد اری که عد م جواز پرد اخت حق عائله مند ی به د ختران مجرد  بد ون 
سابقه ازد واج از آن مستفاد  می شود ، د ستگاه های اجرایی مجاز به پرد اخت حق عائله مند ی به خانم های مجرد نمی باشند.  

 شایان ذکر است طبق مفاد  مند رج د ر د اد نامه مورد  اشاره د ر فراز د وم بند  4 ماد ه 86 قانون مد یریت خد مات کشوری، برقراری 
حق عائله مند ی، زنان فاقد  همسر را د ر کنار زنانی که همسر آنان معلول و یا از کارافتاد ه باشند  و یا خود  به تنهایی متکفل مخارج 
فرزند ان خود  هستند  قرار د اد ه شد ه است . این بد ان معنی است که مراد  قانون گذار این است که زنانی که فاقد  همسر هستند  فقط 
به زنانی اطالق می شود  که قباًل همسر د اشته اند  و بعد اً به هر د لیلی فاقد  همسر شد ه اند  و اینان مانند  کسانی می باشند  که همسر 

آنان معلول و یا از کارافتاد ه کلی است.

44۶4150۶الو کانون
44۶41۶0۶
44۶41421
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