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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.

خوانند گان  و  محترم  بازنشستگان  به  د رود   و  سام  با 
همیشگی خبرنامه کانون بازنشستگان "هما"

خبرنامه  شماره  این  تأخیربی سابقه  از  باید   همه  از  قبل 
به د لیل شرایط بحرانی همه گیری ویروس کرونا که نظم 
همیشگی را د ر انتشار خبرنامه به صورت فصل نامه برهم 
زد ، پوزش بطلبیم. به د لیل این شرایط ویژه برآن شد یم تا 
فصل نامه بهار و تابستان را با صفحات بیشتر د ر یک جلد ، 
بحران، خبرنامه  این  اد امه  به  با توجه  و  تابستان  نیمه  د ر 
توزیع  و  منتشر  زمستان  نیمه  د ر  نیز  را  زمستان  و  پاییز 
و  انتشار  نظم  خورد ن  برهم  از  پیشاپیش  بنابراین  کنیم. 

توزیع خبرنامه از شما گرامیان عذرخواهی می کنیم. 
ناجور  و  جور  خبرهای  همه  این  میان  د ر  روزها  این  اما  و 
متأثر از همه گیری ویروس مخوف کرونا، خبرهای مربوط به 
تورم  از  ناشی  د نبال آن فشارهای  به  و  تحریم های ظالمانه 
خوش  خبر  پیش  چند ی  خانوار،  ضروری  اقام  فزایند ه 
تأخیرافتاد ه  به  مطالبات  همه  پرد اخت  امید وارکنند ه  و 
بازنشستگان د ر ماقات مد یرعامل کانون با مد یرعامل محترم 

وقت "هما"، نورامید ی د ر د ل بازنشستگان ایجاد  کرد .
با  بارها  بازنشستگان  زنگنه،  کاپیتان  سکاند اري  زمان  از 
فراز و نشیب هایي د ر تصمیمات سرنوشت ساز خود  مواجه 
برنامه  با  بازنشستگي  صند وق  تکلیف  تعیین  از  بود ه اند . 
کمک د ه ساله د ولت د ر تأمین حقوق این قشر پیشکسوت 
گرفته تا واگذاري صند وق بازنشستگي "هما" به صند وق د ولتي.
منتفي  با  که  ایشان  اطمینان بخش  خبر  آخرین  اما   ...
امید ي  نور  بازنشستگی،  صند وق  واگذاري  قاطع  د انستن 
شعار  همان  تحقق  و  نمود  پد ید ار  بازنشستگان  د ل  د ر 

همیشگی و خاطره انگیز ما هماییان را رقم زد :
ما با »هما« مي مانیم

تغییر  خبرنامه،  انتشار  لحظات  واپسین  د ر  همچنین 
به  توجه  با  بود .  غیرمنتظره  خبری  »هما«  عامل  مد یریت 
با حضور  این  از  انتصاب کاپیتان علیرضا برخور، که پیش 
»هما«،  بازنشستگي  صند وق  مؤسسه  مد یره  هیأت  د ر 
نوید بخش  بود ه اند،    ایر  ایران  مسائل  و  مباحث  با  آشنا 
تحوالتی مثبت است و براي ایشان آرزوي توفیق د ر جهت 
اعتاي د وباره نام »هما« و گشایش د ر معیشت کارکنان و 

بازنشستگان »هما« را د اریم. 
با  لحظات  واپسین  د ر  که  زنگنه  کاپیتان  براي  همچنین 
و  معوقات  هاي  پرد اخت  اجراي  و  تصویب  د ر  مساعد ت 
اد ای  »هما«  بگیران  مستمري  و  بازنشستگان  مطالبات 
د ین نمود ند ، د ر مقام ریاست سازمان هواپیمایي کشوري 

آرزوي توفیق د اریم.

ما با "هما" مي مانیم
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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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تاش  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  تاش  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. 

بازنشستگان، آینه فرد ای کارکنان امروز هستند 

رهبر معظم انقاب اسامی

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

کاپیتان زنگنه د ر شورای معاونان »هما«:
اکرام و رسید گی به امور ایثارگران و بازنشستگان معزز همایی د ر الویت

خبرهای 

»هما«

د ر  وقت»هما«  مد یرعامل  و  مد یره  هیأت  رئیس  زنگنه،  کاپیتان 
شورای معاونان د ر روز د وشنبه، 6 مرد اد ماه با د ستور اکید  به معاونان 
شرکت د ر خصوص رسید گی به امور ایثارگران و بازنشستگان »هما« 
و پرد اخت معوقات ایشان د ر اسرع وقت، اظهار د اشت: ایثارگران عزیز 
»هما« برای حفظ نظام مقد س جمهوری اسالمی و میهن عزیزمان 
از جان و مال خود  گذشتند  و با ایثار و از جان گذشتگی از مملکت 
اسالمی خود  محافظت نمود ند . همچنین بازنشستگان گرامی »هما« 
پرچم  شبانه روزی،  تالش  و  مد یریت  با  تحریم  د ر سال های سخت 
»هما« را د ر سراسر گیتی به اهتزار د رآورد ند  و همای سرافراز امروز 

ثمره تالش و از خود گذشتگی این عزیزان است.
ایشان با اشاره به ارتباط نزد یک خود  با عزیزان ایثارگر و بازنشسته همایی و 

پاسخ به د رخواست های آنان افزود : اکرام و رسید گی به امور ایثارگران و بازنشستگان معزز  د ر الویت کاری »هما« است.
کاپیتان زنگنه د ر خصوص محد ود یت های مالی شرکت گفت: با وجود  شرایط سخت ناشی از گسترش ویروس کرونا و کاهش 
تمامی  شرکت،  د رآمد ی  منابع  شد ید   کاهش  و  »هما«  و  هوایی  صنعت  بر  تحریم ها  افزایش  همچنین  و  پروازها  چشمگیر 

تالش مان را می کنیم تا رضایت کارکنان شرکت و باالخص عزیزان ایثارگر و بازنشسته را فراهم نماییم.
الزم به ذکر است براساس د ستور مد یرعامل وقت »هما«، د ر راستای رسید گی به مطالبات ایثارگران قرار شد  د ر گام اول، 

احکام مربوط به فوق العاد ه ایثارگری این عزیزان از تاریخ 6 مرد اد ماه صاد ر شود .

شهر فرود گاهی امام خمینی)ره( به منظور جلوگیری از گسترش 
ویروس کرونا، د ر اطالعیه ای شرایط پذیرش مسافران ورود ی 
د ر پروازهای بین المللی را اعالم کرد . براساس این اطالعیه، 
"هما"  بین المللی  پروازهای  از طریق شبکه  مسافران ورود ی 
فرم  می بایست  کشور  به  جاری  سال  مرد اد ماه   11 تاریخ  از 
خود اظهاری و تعهد نامه را قبل از پرواز از سایت هواپیمایی 
ایران )بخش اخبار و اطالعیه ها(  کشوری جمهوری اسالمی 
تهیه و تکمیل نمود ه و آن را د ر بد و ورود  به مسئوالن مربوطه 

ارائه نمایند :
 تمامی مسافران باالی 2 سال د ر پروازهای ورود ی به ایران 
باید  اقد ام به انجام آزمایش PCR د ر محد ود ه ۹6 ساعت ماند ه 
به پرواز نمود ه و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان 
د ر  بهد اشت  وزارت  نمایند گان  به  ورود   هنگام  به  انگلیسی 

پایگاه بهد اشت مرزی تحویل نمایند .
به  ورود   زمان  د ر  مسافران  همه  برای  غربالگری  آزمایشات 

فرود گاه انجام خواهد  شد .
د ر صورت مشکوک بود ن مسافران با تابعیت ایرانی، این افراد  
می بایست پس از تکمیل فرم تعهد نامه، خود  را به مد ت 14 روز 

قرنطینه خانگی نمایند .
د ر صورت مشکوک بود ن مسافران با تابعیت غیرایرانی، افراد  به 
محل های مشخص شد ه از سوی وزارت بهد اشت راهنمایی شد ه 
و به مد ت 14 روز قرنطینه خواهند  شد  که هزینه اقامت برعهد ه 

مسافر می باشد .
د ر صورت ند اشتن گواهینامه سالمت و تست کرونا د ر بد و ورود ، 
مسافران با تابعیت ایرانی به محل های مشخص شد ه از سوی 
وزارت بهد اشت منتقل شد ه و به مد ت 14 روز قرنطینه خواهند  

شد  که هزینه اقامت و تست برعهد ه مسافر می باشد .
گواهینامه  ند اشتن  د رصورت  غیرایرانی  تابعیت  با  مسافران  به 
سالمت و تست کرونا اجازه ورود  د اد ه نشد ه و د یپورت خواهند  شد .
ضمناً استفاد ه از ماسک د ر فرود گاه ها و د ر طول پرواز الزامی است.

مقررات شهر فرود گاهی بین المللی امام خمینی )ره(
 برای پیشگیری از گسترش کرونا
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د ر بهره برد اری از باند  جد ید  فرود گاه رامسر با حضور مهند س اسالمی وزیر راه و 
شهرسازي، ورود  اولین هواپیمای ایرباس به فرود گاه رامسر پس از 52 سال تحقق 

یافت.

پرواز ایرباس بر فراز آسمان رامسر

به  د نیا  د رکشورهای  بسیاری  اقتصاد ی  پیامد های  کرونا  ویروس  شیوع 
این  اقتصاد   به  آسیب های جد ی  انگلیس  د ر  کرونا  است.  د اشته  همراه 
شرکت  همچنین  و  ویرجین  هواپیمایی بریتش ایرویز،  شرکت  و  کشور 
مجبور  شرکت  این  طوری که  به  است  وارد کرد ه  رولزرویس  ساله   114
به اخراج یک پنجم نیروهای خود به تعد اد ۹هزار نفر شد ه تا 1.3 میلیارد  

پوند د رهزینه ها صرفه جویی د اشته باشد .

د نیا به شرکت های هواپیمایی  آسیب های کرونا 

د ر جلسه هیئت د ولت، همچنین با تصویب هیات وزیران، کاپیتان 
تورج د هقاني زنگنه، به عنوان رئیس سازمان هواپیمایي کشوري به 

جاي علي عابد زاد ه، منصوب شد . 
مد یرعامل هواپیمایی»هما«، مشاور فرماند هی کل ارتش، فرماند هی آشیانه 
ایران به مد ت 15 سال، مد یرعامل شرکت هواپیمایی  جمهوری اسالمی 

معراج و رییس انجمن شرکت های هواپیمایی از جمله مسئولیت های کاپیتان زنگنه تاکنون ثبت شد ه است.
مراسم معارفه رییس جد ید  سازمان هواپیمایی، روز یکشنبه )1۹مرد اد  ماه( برگزار شد. 

کاپیتان علیرضا برخور
به عنوان مد یرعامل »هما« منصوب شد

د ر روز چهارشنبه 15 مرد اد  ماه د ر جلسه هیأت د ولت با پیشنهاد  
هواپیمایی  مد یرعامل  به عنوان  برخور  علیرضا  کاپیتان  انتصاب 

جمهوری اسامی ایران »هما« موافقت شد .
فرماند هی پایگاه چهارد هم شکاری امام رضا)ع(، جانشین معاونت عملیات 
جانشین  اصفهان،  بابایی  شهید   هوایی  پایگاه  فرماند هی  هوایی،  نیروی 
فرماند ه نیروی هوایی ارتش، رئیس هیأت مد یره شرکت هواپیمایی ساها، 

عضو هیأت مد یره بنیاد  تعاون ارتش، رئیس هیئت مد یره شرکت هواپیمایی چابهار و نائب رئیس هیئت مد یره مؤسسه صند وق 
بازنشستگی »هما« از جمله مسئولیت های کاپیتان برخور بود ه است.

کاپیتان تورج د هقانی زنگنه
به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 

منصوب شد
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خبرهای 

»هما«

د ر حکمي از سوي کاپیتان علیرضا برخور، مد یرعامل"هما"، فرشید  بخشي جفرود ي، 
به عنوان سرپرست حوزه مد یریت، منصوب شد . 

وي پیش از این رئیس ارشد  سیستم های اطالعات مد یریت و عضو هیئت مد یره صند وق پس اند از 
بود ه است.

سرپرست حوزه مد یریت

بازنشستگی  کانون های  مد یران  نامه  ارسال  متعاقب 
کشوری د ر تاریخ 11 اسفند ماه 1398 به ریاست محترم 
رفع  و  بازنشستگان  حقوق  خصوص ترمیم  د ر  جمهوری 
نابرابری و تبعیض د ر د ریافتی بازنشسته های کشوری و 
به  توجه  با  هم تراز  شاغلین  با  مختلف  سنوات  لشکری 
قوانین مصرحه موضوعه و د ستور ایشان به د کتر نوبخت 
برای بررسی و اقد ام الزم، سازمان برنامه وبود جه کشور 
از فرورد ین ماه سال جاری جلسات مستمری را با حضور 
کانون ها  مد یران  از  جمعی  و  مذکور  سازمان  مد یران 
و روش  مد ل  که  نمود   برگزار  فعالین صنفی  و همچنین 
 110 و   109 مواد   امتیازات  از  استفاد ه  با  همسان سازی 
از مفاد   بهره گیری  با  و  قانون مد یریت خد مات کشوری 
د رنهایت  و  توسعه طراحی  برنامه ششم  قانون   30 ماد ه 
د ر جلسه هم اند یشی 18 تیرماه بر مبنای همسان سازی 
مزایای  و  حقوق  د رصد    90 معاد ل  بازنشستگان  حقوق 

مشمول کسور شاغلین هم تراز نهائی گرد ید .
هیئت  جلسه  مرد اد ماه د ر  اول  روحانی،  حسن  حجت االسالم 
د ولت د رباره همسان سازی حقوق بازنشستگان عنوان نمود ند : 
با  بازنشستگان  حقوق  متناسب سازی  و  همسان سازی 

شاغان از پاییز امسال عملیاتی می شود .
هیئت  جلسه  از  پیش  روز  یک  د ولت  سخنگوی  ربیعی  علی 
بازنشستگان  ازجمله زیست  زند گی ها  اینکه  بابیان  د ولت، 
اتفاقات ناشی از کرونا  با  سخت شد ه است و قد رت اقتصاد ی 
و تحریم کاهش یافته اظهار د اشت:  امید واریم به نحوی عمل 
خود شان۹0  شغلی  طبقات  مشابه  ما  بازنشستگان  که  کنیم 
د رصد  حقوق شاغلین را د ریافت کنند . حتماً این کار د ر یکی، 
د و ماه پیش رو انجام خواهیم د اد  و به نحوی نهاد ینه می شود  

که امر همسان سازی را د ر سال های آیند ه د نبال کنیم.
د کتر محمد باقر نوبخت، ریاست سازمان برنامه وبود جه نیز د ر 
مصاحبه های خبری بر اجرای آن از ابتد ای مهرماه ۹۹ تأکید  
نمود ه و حتی د ر پی اعالم نظر جناب انصاری رئیس سازمان 
اد اری و استخد امی کشور مبنی بر اینکه د ر صورت عد م امکان 
تأمین اعتبار کامل، این کار د ر د و مرحله شش ماهه د وم سال 

و ابتد ای سال آیند ه کامل خواهد  شد ، ایشان اظهار د اشتند : 
همسان سازی  قانون  اجرای  برای  اصلی  بود جه  اینکه  علیرغم 
بااین حال طبق  خیلی بیشتر از مبلغ پیش بینی شد ه می باشد ، 
بود جه  تأمین  برای  تمهید اتی  د اد ه شد ه،  قول های  و  تعهد ات 
بازنشستگان کشوری  تمام  ولذا  نظر گرفته شد ه است  فوق د ر 
د ریافت  مذکور  قانون  طبق  را  خود   مهرماه  حقوق  لشکری  و 

خواهند  کرد .
»هما«  بازنشستگان  کانون  مد یرعامل  که  است  شایان ذکر 
با طرح  »هما«  وقت  مد یرعامل  زنگنه،  کاپیتان  با  مالقات  د ر 
حقوق  همسان سازی  طرح  خصوص  د ر  بازنشستگان  خواسته 
با شاغلین هم تراز، از تأکید  ایشان بر تصویب د ر هیئت مد یره 
»هما« و تأمین اعتبار و اجرای آن به د نبال عملی شد ن این 

طرح از سوی د ولت خبر د اد ه بود .
سوی  از  نمایند گی  به  »هما«  بازنشستگان  کانون 
هواپیمایی  شرکت  مستمری بگیران  و  بازنشستگان 
قانون  تا  است  امید وار  ایران  اسامی  جمهوری 
مد یرعامل  برخور،  کاپیتان  کوشش  به  همسان سازی 
سوی  از  آن  اجرای  با  هم زمان  و  تصویب  محترم»هما« 
د ولت برای صند وق های بازنشستگی کشوری و لشگری 
د ر »هما« نیز اجرایی شود  تا با ترمیم حقوق بازنشستگان 
و  حقوق  د رصد    90 معاد ل  شرکت،  مستمری بگیران  و 
هم تراز،  همایی  شاغل  کارکنان  کسور  مشمول  مزایای 
گشایشی د ر  جریان معیشت این قشر پیشکسوت ایجاد  

گرد د .

د رخواست کانون از مد یرعامل محترم »هما«:
اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین هم تراز

انتصاب
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مکاتبات و پی گیری  های کانون

بـا  کانـون  عامـل  مد یـر  ماقـات  د رخواسـت  پـی  د ر 
رئیـس هیئت مد یـره و مد یرعامـل وقـت "همـا"، ماقات 
پرحاصلـی د ر روز پنجـم مرد اد مـاه بـا آن مقـام محتـرم 

شـد . انجام 

ایـن ماقات   بـا د سـتاورد های بسـیار مثبتی همـراه بود ، 
به طوری کـه د سـتور پرد اخـت تمامی مطالبـات و معوقات 

از سـوی ایشـان به شـرح زیر د اد ه شد :

* طبـق د سـتور کاپیتان زنگنـه و هماهنگـی مد یرعامل 
کانـون بـا معاونت مالی مقـرر گرد ید  تا بخشـی از معوقات 
افزایـش سـاالنه، مطابق احـکام صاد ره سـال 99 به عنوان 
علی الحسـاب تـا 15 مرد اد مـاه واریـز شـود )د ر تاریـخ 
چهارد هـم واریز گرد یـد ( همچنین  حقوق بازنشسـتگان  
از مـرد اد  مـاه مطابق احـکام سـال 99 به همـراه معوقات 

باقیمانـد ه  پرد اخـت گرد د .

* بـه د سـتور صریـح مد یرعامل وقـت "همـا" و هماهنگی 
بـا آقـای اسـعد ی سـامانی، عضـو هیئت مد یـره مؤسسـه 
صنـد وق بازنشسـتگی "همـا" و تأیید  جناب آقـای تولیتی 
مد یرعامـل آن مؤسسـه، مقـرر گرد یـد  یـک مـاه مانـد ه 
معوقـه کمک هزینه رفاهـی تـا 15 مرد اد ماه پرد اخـت و نیز 
مبلـغ 600 هزارتومـان کمک هزینه ماه مبارک رمضان سـال 
99 )همانند  شـاغلین( د ر شهریورماه سـال جاری به حساب 
بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران محترم واریز شود. )معوقه 

کمـک رفاهـی د ر چهارد هم مـرد اد  انجام شـد (

مبنـی  کانـون  مد یرعامـل  قبلـی  نامه هـای  پیـرو   *
راسـتای  د ر  بازنشسـتگان  حقـوق  تعد یـل  و  برترمیـم 
افزایـش فوق العـاد ه جذب شـاغلین بـه کاپیتـان زنگنه، 
بـه د سـتور قاطـع ایشـان د ر هماهنگی بـا آقـای اکبری 
معاونـت منابـع انسـانی، مقـرر گرد ید  تـا د ر د سـتور کار 
اولیـن جلسـه هیئت مد یره "همـا" قـرار گیـرد .)از تاریخ 

اول تیرمـاه اجـرای آن مصـوب گرد یـد (

* د ر پاسـخ بـه د رخواسـت مد یرعامـل کانـون مبنـی 
حقـوق  همسان سـازی  طـرح  اجـرای  و  تصویـب  بـر 
بازنشسـتگان، معـاد ل 90 د رصد  حقوق و مزایای مشـمول 
اطاعـات  طبـق  کـه  فعلـی  هم تـراز  شـاغلین  کسـور 

جـاری  سـال  مهرمـاه  ابتـد ای  از  اسـت  مقـرر  واصلـه 
بـرای بازنشسـتگان کشـوری و لشـگری اجرایـی شـود ، 
کاپیتـان زنگنـه نویـد  تأمین اعتبـار و اجـرای آن را برای 
بازنشسـتگان "هما" پـس از تصویب و اجرای آن از سـوی 

نمود . اعـام  د ولـت 

* مد یرعامـل وقت"همـا" د ر اد امه پیگیـری د ر خصوص 
نامـه ارسـالی کانـون د ر رابطـه بـا د غد غـه و نگرانـی 
بازنشسـتگان از واگـذاری صنـد وق بازنشسـتگی "هما" 
بـه صنـد وق بازنشسـتگی کشـوری، اظهار د اشـت:  "نامه 
مذکـور د ر خصـوص بازگشـت صنـد وق بازنشسـتگی به 
بد نـه "همـا" د ر د سـت مطالعه و بررسـی می باشـد  ضمن 
اینکـه د ر حال حاضـر واگـذاری این صند وق بـه صند وق 

بازنشسـتگی کشـوری منتفی اسـت."

د ر ایـن جـا الزم اسـت از حمایت هـای بی د ریـغ کاپیتان 
زنگنه،مد یرعامـل وقت"همـا" نهایت قد رد انـی را نماییم.

 د ید ار با مد یرعامل وقت»هما«
و د ستاورد های مؤثر و رضایت بخش
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 د ید ار با مد یرعامل وقت»هما«
و د ستاورد های مؤثر و رضایت بخش

کانون بازنشستگان "هما" د ر د و جلسه مجزا با د کتر د رویشی، معاون 
برنامه ریزی و خد مات مد یریت،د رتاریخ های30 ارد یبهشت و 8 تیرماه 

سال جاری، مطالبات بازنشستگان را پیگیری نمود .
معوقات  بیش ازحد   تأخیر  از  کانون  گالیه  پی  د ر  اول  جلسه  د ر   
کمک هزینه رفاهی بازنشستگان، د کتر د رویشی باوجود  مشکالت مالی 
شرکت ناشی از افزود ه شد ن بحران کرونا بر تحریم های ظالمانه که 
به قطع و کاهش بهره وری و اضافه کار حقوق شاغلین نیز منجر شد ه 

است، از د ستور مد یرعامل مبنی بر رسید گی به مطالبات بازنشستگان 
د ر اسرع وقت، خبر د اد  که پس ازآن، نیم ماه از معوقه کمک هزینه 
رفاهی تأمین و پرد اخت گرد ید . د ر جلسه د وم نیز مطالبات مبتنی بر 
تسری افزایش حقوق شاغلین د ر بخش مستمر به بازنشستگان، ماند ه 
معوقه کمک هزینه رفاهی و کمک هزینه ماه مبارک رمضان، پیگیری و 
قول بررسی و مساعد ت د اد ه شد  اما با تأخیر د ر تحقق آن ها، مجد د اً 

از مد یرعامل "هما" پیگیری و نتیجه حاصل گرد ید .

کانون بازنشستگان "هما" د ر اطالعیه ای با اشاره به نامه قبلي )مورخ 
25 خرد اد ماه سال ۹۹( که د ر آن فهرست مطالبات بازنشستگان را 
به کاپیتان زنگنه، مد یرعامل "هما" جهت صد ور د ستور اجرا ارسال 
نمود ه بود ، از ارسال نامه د یگري به تاریخ 25 تیرماه خبر د اد . د ر 
این نامه ، خواهان اعمال افزایش حقوق مصوب سال ۹۹ به همراه 

معوقات این افزایش و معوقه باقی ماند ه از سال ۹8 شد . 

د ر این نامه همچنین با توجه به رشد  سرسام آور قیمت کاالهای 
اساسی و افزایش هزینه های زند گی که بیش از همه قشر بازنشسته 
و مستمری بگیر را د چار مشکل نمود ه، د رخصوص وضعیت نامناسب 
اقتصاد ي و کاهش شد ید  قد رت خرید  بازنشستگان اطالع رساني شد  
که متعاقب آن د ستور مساعد  و عاجل مد یرعامل وقت "هما" را د ر 

مالقات حضوری با مد یرعامل کانون د ر پي د اشت .

پیگیری مطالبات بازنشستگان از مقام عالی"هما" 

پیرو مکاتبات و مالقات اخیر با مد یرعامل وقت "هما"، به د ستور 
ایشان ترمیم حقوق بازنشستگان به میزان 5 د رصد  به تبع افزایش 
فوق العاد ه جذب شاغلین )به  استثنای کسانی که به عنوان گروه 
عملیات پرواز بازنشسته شد ه و نیز کارکنانی که د ر زمان اشتغال و 

یا د ر طرح های تطبیق، مشمول 50 واحد  فوق العاد ه جذب مازاد  
گرد ید ه اند (  د ر جلسه هیأت مد یره "هما" طرح و  تصویب شد . 

تیرماه ۹۹  اول  از  این مصوبه  اجراي  تاریخ  به ذکر است که  الزم 
اعالم شد .

پیگیری مطالبات بازنشستگان د ر 
جلسات با معاون برنامه ریزی و خد مات مد یریت

برقراري افزایش ٥ د رصد ي حقوق بازنشستگان

کانون  مد یره  هیئت  ماه  مرد اد    20 مورخه  جلسه  د رپی 
بازنشستگان"هما" مبلغ وام کانون )علی الحساب حقوق( 

به 15 میلیون ریال افزایش یافت.
 این مبلغ که فقط به اعضای کانون بازنشستگان پرد اخت می شود ، 
به صورت علی الحساب حقوق، بد ون کسر کارمزد  بود ه و طی د ه 

ماه با کسر شد ن ماهیانه از حقوق، مستهلک می گرد د .
الزم به ذکر است که با توجه به شرایط بحرانی گسترش ویروس 
کرونا، برای د ریافت این وام نیاز به حضور د رکانون نیست و از 
طریق تلفنی زمان واریز به حساب بانکی حقوق بازنشسته اعالم 

و انجام می شود .  

افزایش مبلغ وام کانون برای اعضا
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بازنشستگان  حقوق  ساالنه  افزایش  اعمال  عد م  پی  د ر 
وقت  مد یرعامل  به  نامه ای  د ر  تیرماه،  د ر  آن  معوقات  و 
مسئولین  شد .  منعکس  بازنشستگان  نارضایتی  "هما"، 
"هما" که به امید  د ریافت کمک د ولت به منظور رفع تنگناهای 
افزایش ها و همه معوقات  از بحران کرونا، قول پرد اخت  ناشی 
با  بود ند ،  د اد ه  را  رفاهی  کمک هزینه  معوقه  و  آن  از  ناشی 
به مانند   را  تیرماه  حقوق  همچنان  د ولت،  وعد ه  نشد ن  عملی 

سال ۹8 بد ون هیچ اضافات و معوقاتی پرد اخت نمود ند  و امید  
بازنشستگان را به یأس تبد یل کرد ند .

معوقات  )پرد اخت  قبلی  نامه  د و  پیرو  که  نامه  این  بر  عالوه 
حقوق  تعد یل  و  ترمیم  تیرماه-  حقوق  همراه  به  بازنشستگان 
شاغلین(  جذب  فوق العاد ه  افزایش  راستای  د ر  بازنشستگان 
کاپیتان  با  حضوری  مالقات  د رخواست  شد ،  ارسال  و  تنظیم 

زنگنه از رئیس د فتر حوزه مد یریت د رخواست گرد ید .

اعالم نارضایتی بازنشستگان د ر پی انباشت مطالبات و معوقات 

صند وق  مؤسسه  مد یرعامل  تولیتي،  آقاي  د عوت  پي  د ر 
بازنشستگی"هما" از اعضای هیأت مد یره کانون بازنشستگان، 
اعضاي  جاری،  سال  خرد اد ماه  یکم  و  سی  شنبه،  روز  د ر 
معاونت  مد یرعامل،  با  نشستی  د ر  کانون  مد یره  هیأت 
شرکت  مؤسسه  رفاهی  کمیته  اعضای  و  اموربازنشستگی 
کرد ند . د ر این جلسه اعضای هیأت مد یره کانون با برشمرد ن 
مطالبات بازنشستگان، خواستار تاش و حمایت مد یرعامل 
بازنشستگان  برحق  مطالبات  عاجل  تحقق  براي  مؤسسه 

"هما" به عنوان متولي امور بازنشستگي شد ند .  
همچنین د ر این جلسه، کانون از محد ود یت اعمال شد ه براي 

پذیرش نسخ د رماني گالیه و نارضایتي بازنشستگان را اعالم و 
گرد ید .  صاد ره  د ستورالعمل  لغو  خواستار 

اعمال  از  بازنشستگان  نارضایتی  اد امه  د ر  است  ذکر  شایان 
نیز د رخواست  و  د رمانی  نسخ  پذیرش  برای  زمانی  محد ود یت 
مؤسسه  مذکور،  محد ود یت  برلغو  مبنی  بازنشستگان  کانون 
صند وق بازنشستگی، د ر اطالعیه ای برقراری روال سابق را د ر 
اینکه از هر  پذیرش نسخ و مد ارک پزشکی اعالم نمود . ضمن 
فرد  فقط یک بار د ر ماه، مد ارک و نسخ بیمه د رمانی د ریافت 

می گرد د .
متن کامل این نشست را د ر همین شماره خبرنامه د ر صفحه 27 بخوانید . 

   د ر نشست هیئت مد  یره کانون با مد یرعامل مؤسسه صند وق بازنشستگي و وظیفه کارکنان »هما«
حمایت از حقوق بازنشستگان و حذف محد ود یت های پذیرش بیمه

بر  مبنی  زنگنه  کاپیتان  به  کانون  د رخواست  نامه  ارسال  متعاقب 
تخصیص مبلغ کمک هزینه نقد ی به مناسبت ماه مبارک رمضان 
د ر تاریخ د هم ارد یبهشت ماه که، د ستور ایشان با عنوان "بررسی 
شد  ،  ارجاع  انسانی  منابع  د ر  مد یرعامل  معاونت  به  الزم"  اقد ام  و 

این موضوع د رمالقات مد یرعامل کانون با کاپیتان زنگنه مطرح و 
قول مساعد د اد ه شد. سپس این موضوع د ر جلسه هیئت مد یره 
اعتبارات مؤسسه صند  وق  ازمحل  تا  "هما" طرح و مصوب گرد ید 

بازنشستگی"هما"د رشهریورماه، پرد اخت گرد د .

استناد   با  وقت،  مد یرعامل  به  نامه اي  د ر  بازنشستگان  کانون 
رفاهي   هزینه  کمک  د رخصوص  "هما"  مد یره  هیأت  مصوبه  به 
و  بازنشستگان  به  جاری  سال  ابتد ای  از  مزایا  عنوان  تحت  که 
مزایا  شمول  از   ۹8 ماه  بهمن  از  و  پرد اخت  بگیران  مستمری 
د ر  را  مهم  مورد ي  گرد ید ،  اد غام  آنان  کلي  حقوق  د ر  و  حذف 

جهت صیانت از حق الناس پیگیري نمود . 
 با توجه به اینکه متناسب با افزایش کمک هزینه رفاهي پرد اخت 

شد ه از اول شهریور ۹8 تا اول بهمن ماه همان سال و علی رغم 
بر کسورات کسر  تأثیری  و  بود ه  غیرمستمر  مذکور  مبلغ  اینکه 
شد ه از حقوق مشمولین ند اشته است، کسورات مربوط به بیمه 
د رماني، بیمه عمر، حواد ث و حق عضویت کانون مبناي محاسبه 

قرار گرفته است.
کسر  کسورات  اضافه  بازپرد اخت  و  تکلیف  تعیین  نامه،  این  د ر 

شد ه از حقوق بازنشستگان از مد یرعامل وقت د رخواست شد .

پیگیری تخصیص کمک هزینه نقد ی ماه مبارک رمضان

د رخواست بازپرد اخت اضافه کسورات کسرشد ه از کمک هزینه رفاهي
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خبرهای کانون
 20 مورخ  به شماره 3707/ت57594  وزیران  هیأت  نامه  به تصویب  اشاره  با  اطاعیه ای  د ر  بازنشستگان »هما«  کانون 
فرورد ین ماه سال جاری، د ر خصوص میزان و ضوابط افزایش حقوق سال 99، مطالب ذیل را به آگاهي بازنشستگان و 

مستمری بگیران »هما« رساند :
1- حقوق تمامي بازنشستگان و مستمری بگیران به میزان )15٪ ( نسبت به سال 13۹8 افزایش می یابد .

2-  پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خد مت قابل قبول آنان تا مبلغ28،000،000)بیست و 
هشت  میلیون( ریال ترمیم می شود .

3-  مبلغ کمک هزینه عائله مند ی د ر سال 13۹۹ به میزان 1،۹74،780 ریال و مبلغ کمک هزینه اوالد  نیز برای هر فرزند  511،۹80 
ریال د ر ماه تعیین شد ه است.

4- میزان کمک هزینه ازد واج و فوت د ر سال جاری به میزان 1۹،504،000 ریال تعیین شد ه است. 
5-پس از تصویب هیأت مد یره محترم"هما" مصوبه مذکور جهت اجرا به مؤسسه صند وق بازنشستگی و وظیفه کارکنان)معاونت امور 
بازنشستگی( ابالغ گرد ید  که د ر اد امه معاونت مذکور و همکاران ایشان نسبت به صد ور احکام بازنشستگان و مستمری بگیران اقد ام و 

جهت اجرا به واحد  محاسبات حقوق و مزایا ارسال نمود ند .
و  اد اری  و  بود جه کشور  و  برنامه  توسط سازمان های  )ابالغی  از جمله جد اول همسان سازی  د ولت  کلیه مصوبات  است  ذکر  شایان 

استخد امی کشور( د ر خصوص حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران »هما« نیز اعمال گرد ید ه است.
د ر اد امه اظهار امید واری شد ه بود  که حقوق ارد یبهشت ماه بازنشستگان و مستمری بگیران، با افزایش های مصوب ساالنه پرد اخت شود  

اما متأسفانه افزایش های مذکور تا مرد اد ماه به تعویق افتاد .

خبرهای کانون
میزان و ضوابط افزایش حقوق سال ۹۹

مؤسسه صند وق بازنشستگی و وظیفه کارکنان »هما« د ر اطالعیه ای د ر تاریخ سوم خرد اد  ماه سال جاری، به طور آزمایشی د ر 
خصوص نحوه و زمان پذیرش نسخ بیمه د رمانی، محد ود یتی اعمال نمود . این محد ود یت به د لیل هجوم بی رویه مراجعان و عد م امکان 

اعمال فاصله گذاری اجتماعی و د رنتیجه ایجاد  نارضایتی ارباب رجوع، د ر اطالعیه  د یگری متعاقب آن لغو گرد ید . 
د ر این اطاعیه آمد ه است: با توجه به اعتراض های واصله به محد ود یت ایجاد  شد ه، د ر مورد  پذیرش مد ارک پزشکی به اطالع 
می رساند  واحد  بیمه د رمانی امور بازنشستگی د ر تهران همه روزه د ر روزهای اد اری، از ساعت 8 صبح تا 13:30، پذیرای بازنشستگان 
محترم می باشد . الزم به یاد آوری است که د ر اطالعیه اخیر تأکید  شد ه است که از هر بازنشسته فقط یک بار د ر ماه مد ارک پزشکی 

د ریافت می شود . الزم به ذکر است پذیرش نسخ د ر شهرستان ها مطابق روال گذشته صورت می گیرد.

حذف محد ود یت پذیرش نسخ د رمانی 

بازنشستگی  کانون های  مد یران  جلسه 
کشوری و مشاورین با حضور مد یرعامل 
کانون بازنشستگی»هما« )1۹مرد اد ماه ۹۹(

همسان سازی  اجرای  بود ن  قطعی  بر  جلسه  این  د ر 
حقوق بازنشستگان تا سقف ۹0د رصد  حقوق مستمر 
شاغلین هم تراز، از اول مهرماه با توجه به تأیید  ریاست 
محترم جمهوری و د کتر نوبخت، تأکید  شد . الزم به 
ذکر است که جد اول آن از سوی کارشناسان ذیربط د ر 
د ست تهیه بود ه و از بازنشستگان د رخواست می شود  
که به شایعات و خبرهای غیر مستند  د ر این خصوص 
توجه نکنند  و با آرامش منتظر نتیجه نهایی وابالغ آن 

باشند .
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     نشست کانون
 با معاون مد یرعامل د ر برنامه ریزی 

و خد مات مد یریت

د ر پی تهیه و ارسال نامه ای از سوی کانون بازنشستگان »به 
کاپیتان زنگنه مد یرعامل وقت »هما« مبنی بر د رخواست 
بخش  د ر  شاغلین  حقوق  افزایش  تسری  د ستور  صد ور 
مستمر به بازنشستگان، ماند ه معوقه کمک هزینه رفاهی و 
کمک هزینه ماه مبارک رمضان، جلسه ای د ر روز یکشنبه 
هشتم تیرماه از سوی د کتر د رویشی، معاون برنامه ریزی و 

خد مات مد یریت با هیئت مد یره کانون برگزار شد .
د ر این جلسه د کتر د رویشی تأکید  مد یرعامل وقت»هما« مبنی بر 
طرح موارد  افزایش و مزایای فوق د رجلسه هیئت مد یره و مساعد ت 

د ر اجرای آن ها به محض تأمین اعتبار را به اطالع رساند .
تعیین  خصوص  د ر  مد یریت  تصمیم  به  اشاره  با  وی  اد امه  د ر 
تکلیف صند وق بازنشستگی »هما« اظهار د اشت: »مأموریت انتقال 
به  کشوری  بازنشستگی  صند وق  به  بازنشستگی»هما«  صند وق 
عهد ه این جانب گذاشته شد ه است، بنابراین الیحه را آماد ه کرد ه ام 
تا د ر مجلس منتخب کنونی شورای اسالمی، طرح و د ر صورت 

موافقت، د ر اسرع وقت به انجام برسانم«
- هیئت مد یره کانون د ر این خصوص با ابراز نگرانی، این انتقال 
به ضرر  را  آن  اجرای  و  د انسته  مزایا  د اد ن  از د ست  با  را همراه 
مد یرعامل  خانی  غالمرضا  همچنین  کرد ند .  عنوان  بازنشستگان 
کانون این تصمیم را به د لیل تضییع حقوق بازنشستگان  با توجه 
به اضافه پرد اختی کسورات بازنشستگی د ر »هما« نسبت به سایر 
کشوری  بازنشستگی  صند وق  ازجمله  بازنشستگی  صند وق های 
به نفع بازنشستگان ند انسته و اظهار د اشت: تقاضا د اریم به جای 
اعتبار  بازنشستگی »هما« که قطعاً  تخصیص  واگذاری صند وق 
اساس  بر  د ارد ،  د رپی  کشوری  بازنشستگی  صند وق  به  را  الزم 
پیشنهاد  اولیه کاپیتان زنگنه و نیز با توجه به مواد  قانونی )ضمانت 
د ولت د ر قبال تعهد ات صند وق های بیمه ای( بر تعیین و تخصیص 
رد یف بود جه ای مستقل برای صند وق بازنشستگی »هما« از سوی 
د ولت و نظارت مستقیم بر پرد اخت آن تأکید  و تالش گرد د  تا 
ضمن کاهش بار مالی شرکت، بازنشستگان نیز همچنان از بد نه 

»هما« جد ا نشوند .
د کتر د رویشی د ر پاسخ ضمن تأکید  بر وجود  مغایرت های قانونی د ر 
خصوص کمک د ولت به »هما« برای پرد اخت حقوق بازنشستگان، 

این امر را فقط د ر قالب تحت پوشش قرار گرفتن بازنشستگان د ر 
یک صند وق بازنشستگی رسمی چون کشوری ممکن د انسته و 
اظهار د اشت: حقوق بازنشستگان د ر د و بخش مستمری و مزایا 
قابل تعریف است که د ر صورت انتقال صند وق بازنشستگی »هما«، 
کشوری  بازنشستگی  صند وق  سوی  از  )حقوق(  مستمری  تنها 
پرد اخت می شود  و مزایایی همانند  عید ی، تید ی، بیمه خد مات 

د رمانی و غیره همچنان بر عهد ه شرکت »هما« خواهد  بود .
- د ر اد امه حسین احمد ی رئیس هیئت مد یره کانون با اشاره به 
از  همه سال ها  د ر  تاکنون  بازنشستگان  برای  تصمیم گیری  اینکه 
سوی هیئت مد یره »هما« بد ون توجه و نظرخواهی از بازنشستگان 
د ر  بازنشستگی  صند وق  مؤسسه  تأسیس  ازجمله  گرفته  صورت 
د ر  قطعاً  نیز  هم اکنون  و  کشاورزیان  مهند س  مد یرعاملی  د وره 
انجام این انتقال از بازنشستگان نظرخواهی صورت نخواهد  گرفت، 
و مضرات  منافع  تشریح  با  تا  نمود   د رخواست  ایشان  از  بنابراین 
ناشی از این انتقال از منظر حق وحقوق بازنشستگی به طور شفاف 

بازنشستگان را از آیند ه خود آگاه نمایند .
معاون برنامه ریزی و خد مات مد یریت د ر تشریح مزایای این طرح 
از پیوستن بازنشستگان »هما« به یکی از بزرگ ترین صند وق های 
بازنشستگی کشور که اکثریت جامعه بازنشستگان را تحت پوشش 
قرار د اد ه است، نام برد ه و خاطرنشان کرد : من توصیه می کنم تمام 
عزمتان را جزم کنید  تا صند وق بازنشستگی »هما« به صند وق 
بازنشستگی کشوری منتقل شود . حد اقل د ولت هر تصمیمی بگیرد  

شامل شما هم می شود .
د کتر د رویشی افزود : با توجه به مشکالت مالی »هما« و بحران های 
ایرالین های  از تحریم و همه گیری ویروس کرونا که همه  ناشی 
ورشکستگی  پای  تا  و  قرارد اد ه  تأثیر  تحت  را  خارجی  و  د اخلی 
کشاند ه است، پیوستن بازنشستگان به خیل عظیم بازنشستگان 
کشور، د غد غه ایشان را حد اقل برای پرد اخت به موقع حقوق ماهانه 

رفع خواهد  کرد .
وی همچنین با تأکید  بر اد امه ارتباط بازنشستگان با »هما« به 
جهت تد اوم برقراری مزایایی چون عید ی، تید ی و بیمه خد مات 

د رمانی، این انتقال را بد ون ضرر برای بازنشستگان توصیف نمود .
- د ر اد امه حوریه گرمابد ری عضو هیئت مد یره کانون، با ابراز نگرانی 

برای پیگیری مطالبات بازنشستگان
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از احتمال قطع مزایا توسط »هما« باگذشت زمان د ر پی انتقال 
مورد اشاره  مزایای  برقراری  تد اوم  برای  تضمینی  چه  پرسید : 
وجود  د ارد  تا د ر صورت تغییر اعضای هیئت مد یره »هما« این 

مزایا همچنان پابرجا بماند ؟
به  موارد   این  همه  د اشت:  اظهار  پاسخ  د ر  د رویشی  د کتر 
تفکیک د ر الیحه انتقال خواهد  آمد  و »هما« به آن ها متعهد  

خواهد  ماند .
از  د اد ه شد ه  وعد ه  از  کانون  هیئت مد یره  عضو  فرد ،  حفظی   -
سوی کاپیتان زنگنه د ر ابتد ای تصد ی، مبنی بر طرح د رخواست 
کمک از د ولت به منظور تأمین حقوق بازنشستگان به مد ت د ه 
علت  و  کرد   سؤال  و سود آوری  به خود کفایی  رسید ن  تا  سال 

تغییر نظر مد یرعامل را جویا شد .
د نبال  به  را  امر  این  مد یریت  خد مات  و  برنامه ریزی  معاون 
بررسی های کارشناسانه و مشاوره با خبرگان این حوزه ذکر کرد ه 
و افزود : هیچ راهی برای تخصیص اعتبار مالی به بازنشستگان 
امور  متولی  قانونی  جایگاه  د ر  قرارگرفتن  جز  د ولت  سوی  از 

بازنشستگان )صند وق های بازنشستگی د ولتی( وجود  ند ارد .
- پرویز معتمد ، بازرس کانون با یاد آوری د ستاورد ها و خاطرات 
خوبی که هر بازنشسته از د وران خد مت د ر »هما« د اشته است، 
شرکت  از  شد ن  منفک  به  را  »هما«  بازنشستگان  تمایل  عد م 
احتمال د اد ه و از سوابق د یگر صند وق های بازنشستگی مستقل 

و احتمال به سرانجام رسید ن این پروسه انتقال سؤال کرد .
اینکه شما کارمند  »هما«  با اشاره به  د کتر د رویشی د ر پاسخ 
کارمند   شما  نمود :  تأکید   نیستید   »هما«  بازنشسته  و  نبود ه 
هواپیمایی  شرکت  خد متتان  محل  د رحالی که  بود ه اید   د ولت 
هستید   د ولت  بازنشسته  نیز  هم اکنون  و  تعیین شد ه  »هما« 

بنابراین باید  د ولت حقوق شمارا پرد اخت کند .
وی افزود : تاکنون هیچ یک از صند وق های بازنشستگی مستقل 
نشد ه اند ،  اد غام  و  پذیرفته  کشوری  بازنشستگی  صند وق  د ر 
تنظیم الیحه حقوقی  د ر  استد الل  و  تالش  با  تا  امید واریم  اما 

مربوطه این مهم به را به سرانجام برسانیم.
کانون  د رخواست  به  اشاره  با  خانی  این جلسه همچنین  د ر   -
و  »هما«  د ر  کشوری  خد مات  مد یریت  قانون  اجرای  بر  مبنی 
با د ستور عاجل  تا  اجرایی نشد ن آن تاکنون، د رخواست نمود  
جهت اجرای آن، تمهید ات الزم اتخاذ گرد د  تا د ر آیند ه شاهد   

بهبود  حقوق ومعیشت بازنشستگان باشیم.
حوزه  د ر  را  مورد   این  مد یریت،  خد مات  و  برنامه ریزی  معاون 
معاونت منابع انسانی د انسته و بر ضرورت پیگیری آن از سوی 

کانون د ر آن بخش تأکید  نمود .
بود   خواهد   زمان بر  قطعأ  انتقال  پروسه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
امروز این پروسه به جد یت  از همین  خاطرنشان کرد : چنانچه 

د نبال شود ، حد اقل یک سال به طول خواهد  انجامید .
- د ر پایان با توجه به ابراز نگرانی اعضای هیئت مد یره کانون د ر 
برنامه ریزی  معاون  بازنشستگی«هما«،  انتقال صند وق  خصوص 
و خد مات مد یریت بر ضرورت تشکیل جلساتی د یگر به منظور 
به حق  و د غد غه های مربوط  انتقال  این  پیرامون جزئیات  بحث 
با استقبال اعضای هیئت مد یره  تأکید که  بازنشستگان  و حقوق 

کانون روبرو شد .

د رپـی انتشـار خبر صـد ور د سـتور واگـذاری صند وق 
بازنشسـتگی"هما" بـه صند وق بازنشسـتگی کشـوری، 
مد یرعامـل کانون بازنشسـتگان"هما" با ارسـال نامه ای 
بـه انضمام گزارشـي جامـع از روند  تأسـیس مؤسسـه 
کاپیتـان  بـه  تاکنـون،  "همـا"  بازنشسـتگي  صنـد وق 
زنگنـه، رئیـس هیئـت امنـای وقـت مؤسسـه صند وق 
بازنشسـتگی و وظیفـه کارکنـان "هما"، تقاضـای اتخاذ 
روش هایـی جایگزین بـرای حفظ و تـد اوم این صند وق 

نمود . "همـا"  بد نـه  را د ر 
د ر ایـن نامـه ضمـن یـاد آوری اولیـن مالقـات اعضـای هیـأت 
مد یـره کانـون بـا کاپیتـان زنگنـه کـه د ر پـی ابـراز نگرانـی 
از موضـوع "تعییـن تکلیـف صنـد وق بازنشسـتگی" د رجریـان 
مراسـم معارفه )تاریخ ارد یبهشـت سـال ۹8( از سـوی آن مقام 
محتـرم، بیـان شـد ه بـود ، آمـد ه اسـت: اظهـارات جنابعالی د ر 
جلسـه مالقـات کـه هـد ف از تعییـن تکلیـف صنـد وق را جـد ا 
د نبـال  بـه  و  ند انسـته  "همـا"  بد نـه  از  بازنشسـتگان  کـرد ن 
محـول کـرد ن پرد اخت حقـوق و مزایـای بازنشسـتگان "هما" 
بـه د ولـت برای یک پروسـه زمانی د ه سـاله به د ولت هسـتید ، 

موجبـات اطمینـان خاطـر بازنشسـتگان را فراهـم نمـود .
د ر بخشـي از ایـن نامـه بـا تأکیـد  بـر اینکـه مد یـران عامـل 
مسـتمری  و  بازنشسـتگان  بـرای  مختلـف،  اد وار  د ر  "همـا" 
بگیـران ایـن شـرکت د ر تصمیم گیری های مربـوط به صند وق 
بازنشسـتگی و نیـز تشـکیل مؤسسـه صنـد وق بازنشسـتگی د ر 
هیچ د وره ای نقشـی قائل نشـد ه اند ، د رخواسـت شـد ه اسـت 
تـا براسـاس صرفـه و صـالح بازنشسـتگان و شـاغلین و نیـز 
شـرکت هواپیمایـی جمهوری اسـالمی ایران"همـا" و همچنین 
بـا مد نظـر قـرارد اد ن فتـاوای مراجـع معظـم تقلیـد  خصوصـأ 
امـوال  د ر  تصـرف  و  د خـل  کـه  )ره(،  انقـالب  کبیـر  رهبـر 
خصوصـی افـراد  را د ر چنیـن عرصـه هایـی بـد ون اذن آنـان 

جایـز ند انسـته اند ، د سـتور مقتضـی صـاد ر فرماینـد .  
د ر پایـان نامـه مذکور تقاضا شـد ه اسـت تا همسـو با پیشـنهاد  
"همـا"،  محتـرم  مد یرعامـل  و  مد یـره  هیـأت  رئیـس  اولیـه 
بـه منظـور حفـظ و احیـای صنـد وق بازنشسـتگی و وظیفـه 
مسـتخد مین "همـا" د ر بد نـه شـرکت، بـا پیگیـری مجد انـه 
تـا  گـرد د   اتخـاذ  ترتیبـی  "همـا"  مجریـان  و  تصمیم سـازان 
کسـری حقـوق بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران "همـا" د ر 
راسـتای قوانیـن مصرحـه به مـد ت محـد ود  )تا توانمند  سـازی 
صنـد وق  بـراي  مسـتقل  بود جـه  رد یـف  محـل  از  صنـد وق( 
بازنشسـتگي "همـا" توسـط سـازمان برنامـه و بود جـه کشـور 
د ر بود جه هـای سـنواتی و یـا برقـراري کمـک زیـان از محـل 
کشـور  کل  بود جـه   ۹ شـماره  جـد ول  متفرقـه  رد یف هـاي 

تأمیـن شـود .
الزم بـه ذکـر اسـت واگـذاری مذکـور د ر مالقات بـا مد یرعامل 

اعـالم شـد . وقت"هما"منتفـی 

پیشنهاد  احیای صند وق بازنشستگی"هما" 
د ر بد نه شرکت ایران ایر

کانون بازنشستگان هما 13
شماره 62



برگی از تاریخ
منبع: ایران قرن
افتتاح نخستین فرود گاه ایران

نخستین فرود گاه ایران به د رخواست د ولت 
کشور  آن  هواپیماهای  فرود   برای  و  بریتانیا 
به بهره برد اری  د ر منطقه قلعه مرغی تهران 
رسید . به طوری که اطالع حاصل نمود ه ایم تقریباً 
انگلیس  د ولت  به  متعلق  که  آئروپالن  فروند   د و 
ورود   و  کرد   خواهد   پرواز  تهران  هوای  د ر  است 
اطالع  ایران  د ولت  به  قبال  مزبور  آئروپالن های 
آمد ن  فرود   جهت  را  محلی  اختصاص  د اد ه شد ه 
تقاضا نمود ه اند ؛لذا به اد اره نظمیه اطالع د اد ه شد ه 

که د ر بیرون د روازه محل مناسبی را برای پایین آمد ن آن ها تهیه و د ر صورت پست و بلند ی، محل را تسطیح نمایند . اد اره نظمیه نیز 
د ر اطراف قلعه مرغی، سمت امامزاد ه حسن را برای فرود  آمد ن آئروپالن اختصاص د اد ه و عد ه ای از محبوسین نظمیه هم چند  روز است 

 روزنامه ایران – چهارشنبه 7 سرطان ]تیر[ 1301مشغول تسطیح آنجا هستند  که برای ورود  آئروپالن حاضر باشد ...

گزارش کوتاه روزنامه قانون از پرواز اولین هواپیمای ایرانی بر 
آسمان تهران:

بلند پروازی  عقاب  ایران  الجورد ی  آسمان  د ر  د یگر  روز  اگرچند  
توجه شمارا به طرف خود  جلب کرد  آن را به نظر بیگانه ننگرید . این 
شاهین تیزچنگ که از مسافت 5 هزار کیلومتر به طرف ایران پرواز 
است که خوشبختانه  ما  االبتیاع قشون  نمود ه طیاره جنگی جد ید  
این د فعه پرواز آن به وسیله یک نفر صاحب منصب هواپیمای ایرانی 

اد اره می شود .
از  نخجوان  احمد خان  سرهنگ  هواپیما  صاحب منصب  این 
امروز پس  به فرانسه است که  اعزامیه  اولین هیئت  صاحب منصبان 
از سه سال تحصیل د ر هواپیمایی با مهارت و تهور شایان تقد یری 
و  اقد ام هواپیمایان معروف  و  را که د رخور عزم  پروازها  بزرگ ترین 

مجرب د نیا است یعنی پرواز از پاریس به تهران را به فاصله کمی پس از خروج از مد رسه هواپیمایی بر عهد ه همت گرفته و برای 
خد متگزاری به وطن به طرف ایران پرواز می کند ....  

پرواز از پاریس به تهران به وسیله اولین هواپیمای ایرانی

روزنامه قانون - یکشنبه 26 مهر 1304 
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اطاع  به  مجد د اً  احوال  سجل  ثبت  به  راجع  منتشره  اعان  د رتعقیب 
عامه می رساند : 

کسانی که هنوز ورقه هویت خود  را د ریافت نکرد ه اند  باید  هرچه زود تر به د فاتر 
مربوطه حاضرشد ه نام خانواد گی خود  را به ثبت برسانند . متخلفان جد اً تعقیب 

و د ر حد ود  قانون مصوبه مجازات خواهند  شد . 
کفیل بلد یه تهران سرهنگ کریم بوذرجمهری

مجلس شورای ملی د ر آخرین روزهای سال 1303 طرح تبد یل نام برج های عربی 
به نام های فارسی و حذف نام سال ها د ر د وره د وازد ه حیوانی د ر تقویم رسمی کشور 
را به پیشنهاد  نمایند گان د وره پنجم د ر د ستور کار خود  قرارد اد  و د ر جلسه 148 
روز سه شنبه یازد هم فرورد ین 1304 طرح تبد یل تقویم به هجری شمسی از تصویب 

مجلس گذشت. 
 1- فرورد ین 31 روز / 2- ارد یبهشت 31 روز/ 3- خرد اد  31 روز/ 4- تیر 31 روز/ 

5- مرد اد  31 روز/ 6- شهریور 31 روز/ 7- مهر 30 روز/ 8- آبان 30 روز/ ۹- آذر 30 روز/ 10- د ی 30 روز/ 11- بهمن 30 روز/ 
12- اسفند  2۹ روز. 

تبصره - د ر سنین کبیسه اسفند  30 روز خواهد  بود .

اسامی ماه های سال از چه زمانی تغییر کرد ؟
تغییر اسامی ماه ها

روزنامه کوشش- چهارشنبه 1۹ فرورد ین 1304

د هه  د ر  ایران  تحوالت  مهم ترین  از  یکی 
سامانه  و  راه ها  شبکه  توسعه  حاضر  قرن  د وم 
توسعه  حکومت،  برای  بود .  کشور  حمل ونقل 
و  نظم  ایجاد   جهت  ارتباطی  راه های  بهبود   و 
امنیت و تقویت حکومت مرکزی و فراهم کرد ن 
اقتصاد ی،  توسعه  جهت  مناسب  زیرساخت 

اهمیت حیاتی د اشت.
وزارت طرق و شوارع )وزارت راه و شهرسازی فعلی( 
با کمک ارتش، مهند سان د اخلی و خارجی و هزاران 
کارگر و ابزارآالت و تجهیزات آن روز 12000 کیلومتر 
راه شوسه اتومبیل رو و د ه ها تونل ساخت و تعد اد ی 

از راه های صعب العبور مالرو را تعریض و تسطیح کرد . یکی از مهم ترین این راه ها، جاد ه چالوس و تونل روستای کند وان بود . شاهکار 
مهند سی آن د وران که کرج را به شهر چالوس وصل می کند ، یکی از بزرگ ترین و مرتفع ترین تونل هایی بود  که برای عبور جاد ه شوسه 

احد اث شد . کار ساخت تونل از ارد یبهشت سال 1314 شروع و د ر ارد یبهشت 1317 خاتمه یافت.  

افتتاح تونل کند وان

قصه نام خانواد گی حد ود  یک قرن ماجرا د ارد 
ثبت نام خانواد گی

روزنامه قانون- پنجشنبه 27 شهریور 1304 
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اتفاقات جالب د وران کرونا

فعالیت هایشان  و  زند گی  تغییر سبک  به  را  مرد م  از  بسیاری  کرونا  همه گیری 
از  یکی  پیک  به  غیرنظامی  هواپیماهای  کاپیتان  یک  که  جایی  تا  کرد ه  واد ار 

فروشگاه ها تبد یل شد ه است. 
پیتر لوگن که د ر ایرالین انگلستان کار می کند ، د ر تعطیالت اجباری ناشی از گسترش 
کرونا نمی خواست د ر خانه حبس بماند  و بیکار باشد . او د ر فروشگاه های معروف تسکو 
بیماری های  از  افراد ی که  و  افراد  سالمند   و کاالهای خرید   مواد  غذایی  انگلستان،  د ر 

خطرناک رنج می برند  را به د ر خانه هایشان می رساند . 

کاپیتان خطوط هواپیمایی انگلستان، پیک تحویل غذا شد 

خانم کورنِلیا بولیتو، از معروف ترین آشپزها و ستاره آشپزی تلویزیون آلمان است. 
و  ُمسن  افراد   اختیار  د ر  رایگان  و  گرم  غذاهای  کرونا،  همه گیری  روزهای  د ر  او 
سالخورد ه قرار می د هد  و هزینه سفارش های آنان از مغازه های آلمان را می پرد ازد . 
اختیار سالمند ان  را مجانی د ر  روزانه صد  وعد ه  غذای گرم  تیم همکارش  و  بولیتو  خانم 
هامبورگ قرار می د هند ، زیرابه د لیل فراگیر شد ن کرونا و بسته شد ن رستوران ها و مراکز 

تهیه و توزیع غذا، د ستیابی آن ها به غذا، به سختی ممکن شد ه است.
این غذاها شامل مرغ، نخود سبز و برنج است که با رعایت توصیه های بهد اشتی به جلوی 

د رب خانه آن ها تحویل د اد ه می شود .

سرآشپز معروف  هامبورگ هر روز د ر حال  خد مت رسانی
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اتفاقات جالب د وران کرونا

د رحالی که به د لیل شیوع ویروس کووید  19 بسیاری از کسب وکارها د ست از 
فعالیت کشید ه اند  و موجی از بیکاری د ر شرکت های کوچک و بزرگ د نیا به 
راه افتاد ه و خیلی ها به ابتد ایی ترین ملزومات زند گی نیاز د ارند ، چند ی پیش 
وید یویی د ر فضای مجازی از کمک مالی عامرخان، ستاره بالیوود ی به مرد م 

کم بضاعت حومه د هلی د ر هند  حکایت د اشت.
د ر این وید یو، تصویری از عامرخان د ر کنار کامیونی نمایش د اد ه شد ه که حاوی کیسه های 
یک کیلویی آرد  است. وی برای شناسایی فقرا، فراخوانی منتشر کرد ه و د ر آن اعالم نمود ه 
بود  که صرفأ افراد  نیازمند ، مراجعه و یک کیسه آرد  یک کیلویی تحویل بگیرند . عد ه ای از 
مرد م با اعتراض به مقد ار کم کمک این هنرپیشه ثروتمند ، مراجعه نکرد ه و او را سرزنش 

کرد ند  که بااین همه ثروت فقط یک کیلو آرد  کمک کرد ه؟!
 اما ازآنجاکه یک کیسه آرد  یک کیلویی ارزش مالی چند انی ند ارد  فقط افراد  به شد ت نیازمند  برای د ریافت آن مراجعه و یک کیسه آرد  را د ریافت 
می کنند . نیازمند ان وقتی به خانه بازمی گرد ند  و کیسه ها را باز می کنند  با 15 هزار روپیه هند  د ر د اخل آرد  روبرو می شوند  و با این کار، پول به نیازمند ان 

واقعی می رسد .

روش جالب هنرپیشه معروف هند  برای کمک به فقیران واقعی

د ر ایتالیا د ختری به پلیس زنگ می زند  و می گوید : من گرسنه ام!... 
پلیس ایتالیا د ریکی از مناطق استان بولونیا د ر شمال این کشور این 
تماس تلفنی د ختر12 ساله را د ریافت می کند که از پلیس می خواهد  
به د لیل بیکار شد ن پد رش براثر انتشار ویروس کرونا به آن ها کمک 
ما  یخچال  نمی کند ،  کار  د یگر  پد رم  هستم،  گرسنه  من  گفت:  او  کنند . 
به ما کمک کنید ! نیروی  خالی است و د اریم از گرسنگی می میریم. لطفاً 
اثبات گفته های د ختر به خانه آن ها می روند  و د رمی یابند که  برای  پلیس 
اوضاع خانواد ه اسف بار است. آن ها برای این خانواد ه کنسرو، شیر، ماکارونی، 

تخم مرغ، آرد ، گوشت، بیسکویت، میوه و سبزی می برند .

د رخواست عجیب د ختر ایتالیایی از پلیس پس از انتشار کرونا

باهاشا مخرجی، ملکه زیبایی انگلیس و از مهاجران هند ی تبار با شیوع کرونا 
برای  را  خود   تاج  که  پزشک  این  فد اکاری  بازگشت.  پزشکی  اصلی اش،  به حرفه 
خد مت به بیماران کرونایی کنارگذاشت، سوژه رسانه های خارجی شد . این د ختر 
با  هم زمان  و  است  پزشک  یک  انگلیس شد ه،  سال 201۹  زیبایی  ملکه  که  ساله   24
همه گیری بیماری کرونا د ر کشورش، برای مقابله با این ویروس به بیمارستان بازگشته 

تا به مرد م خود  خد مت کند .

شیوع کرونا، عامل بازگشت به حرفه اصلی

کانون بازنشستگان هما 17
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خبرهای علمی

یک شرکت فرانسوی از مناطق حومه شهر لیون با بهره برد ن 
از فناوری نوین د رزمینهٔ خود شویند ه ها و ضد عفونی کنند ه ها 
و با مشارکت یک کارخانه اسپانیایی پارچه ای از جنس مخمل 

تولید  می کند .
به گزارش یورونیوز، این شرکت که تراژه Trajet نام د ارد  و د رزمینهٔ 
تمیز کرد ن پارچه و تولید  مواد  لکه بر فعالیت می کند  تازه ترین محصول 
خود  را به ایمنی حمل ونقل د ر د وره شیوع ویروس کرونا اختصاص 

د اد ه است.
 محصول شرکت تراژه یکپارچه خود تمیزشو و ضد کرونا است که د ر 
اختیار شرکت های حمل ونقل قرار د اد ه شد ه تا زمینه ایمن سازی محیط 

برای مسافران را فراهم کند .
و  پارچه مخملین  این  تولید   برای  تراژه می گوید  که  رئیس شرکت 
ضد ویروس از فرایند ی موسوم به »فوتوکاتالیست« استفاد ه شد ه که 

زمینه حذف 100 د رصد ی آالیند ه های ویروسی را فراهم می کند .
 ژروم بالن،  رئیس شرکت یاد شد ه اظهار می کند : ما موفق شد یم یک 
عامل هاد ی را به عنوان کاتالیزور د رون بافت های پارچه قرار د هیم که 
به محض تماس با پرتوهای فرابنفش به سرعت فعال می شود . هد ف 
از این واکنش اکسید اسیون ترکیبات و تبد یل آن ها به مولکول های 

بی ضرر مانند  آب یا نمک است.
تضمین شد ه  سال  د و  برای  آن ها  مفید   عمر  که  مخمل ها   این 

باکتری ها،  از  قاد رند  به لطف نور طبیعی یا مصنوعی، شمار زیاد ی 
میکروب ها و ویروس ها را ظرف یک د قیقه از بین ببرند .

 آزمایش هایی که د ر البراتوارهای مستقل آمریکایی و اسپانیایی به روی 
این پارچه انجام شد ه کارایی آن را د ر مقابله با ویروس کرونا به اثبات 

رساند ه است.
 با استفاد ه از این پارچه ها می توان هواپیماها، قطارهای مسافربری، 
اتوبوس ها و حتی سالن های سینما و د یگر اماکن نمایشی را تنها با 
روشن کرد ن تعد اد ی المپ د ارای نور فرابنفش میان د و سانس برای 

تماشاگران از ویروس ایمن کرد .

تولید  پارچه خود   تمیز شوند ه و ضد کرونا  د ر فرانسه

با  تولید کرد ه اند که  رباتیک  بازوی  یک  کاناد ایی  محققان 
نیروی هید رولیک کار می کند و می تواند کاربرد های مختلفی 

د اشته باشد .
رباتیک  بازوی  این  د یلی میل،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
جد ید ، کاربر را به یک ابرقهرمان تبد یل می کند  و به هنگام 

انجام کارهای مختلف یک د ست د یگر به او اضافه می کند .
کاربر با پوشید ن این بازوی رباتیک می تواند کارهای مختلفی انجام 

د هد . به عنوان مثال می تواند  با ضربه به یک د یوار آن را فرو بریزد .
 این بازوی هید رولیک که به کمربسته می شود ، د ر هر ثانیه بیش 
از2 متر حرکت می کند . همچنین تا سه د رجه، آزاد ی د ارد  تا به 

اطرافیان آسیب وارد  نکند .

همچنین می تواند  اشیایی با وزن نزد یک به پنج کیلوگرم را بلند کند .
 خود  این ربات پوشید نی به تنهایی تقریباً به اند ازه بازوی انسان وزن 
د ارد  و با نسخه کوچک تر رباتی که توسط شخص د وم اد اره می شود ، 

کنترل می شود . 
کاناد ا   )Sherbrooke(شربروک د انشگاه  محققان  توسط  ربات  این 

ساخته شد ه و با عنوان »بازوی رباتیک اضافی« شناخته شد ه است.
محققان نشان د اد ند که این فناوری می تواند  نقاشی بکشد ، پنجره ها 
را بشوید ، بد مینتون بازی کند  و برای کارگران یک ابزارد ستی باشد .
 همچنین این ربات می تواند  د ر ساختمان ها، د یوار را هم تخریب 

کند  و به کارگران ساختمان و نقاش ها کمک زیاد ی کند .

رباتی که شما را »ابرقهرمان« می کند 

S c i e n t i  N E W S



و  خود   اساسنامه  مفاد   استناد   به  "هما"  بازنشستگان  کانون 
سنگری  همیشه  اعضا،  اتحاد   و  همبستگی  مرکز  به عنوان 
برای د فاع از حق وحقوق بازنشستگان بود ه است. به طوری که 
قانونی  پیگیری های  با  د ر هیئت مد یره ها،  آن  اعضای منتخب 
برای حقوق مستمر و مزایای برحق بازنشستگان همواره تالش 
کرد ه و به موفقیت های قابل توجهی د ست یافته اند . تالش برای 
ترمیم  با  که  موجب شد ه  بازنشستگان  قانونی  افزایش حقوق 
قابل تحمل تر  روزافزون  تورم  سنگین  بار  حد ود ی  تا  حقوق ها 
اغلب  از  بازنشستگان"هما"  حقوقی  متوسط  وضعیت  و  شد ه 

د ستگاه های اجرایی د یگر نسبتأ باالتر باشد .
با  اخیر  د رسال های  "هما"  بازنشستگان  کانون  که  موارد ی 
پیگیری های مستمر و اتحاد  و اعتماد  بازنشستگان به این نهاد ، 
موفق به اخذ مصوبات هیئت مد یره های "هما" و مؤسسه صندوق 

بازنشستگی  گرد ید ه است شامل موارد  زیر می باشد :

خد مات . 1 مد یریت  قانون   10۹ ماد ه  اجرای   :86/7/18
کشوری که احکام آن از تاریخ 88/01/01 اجرا و معوقات آن 
به میزان  الی 88/01/01 طی 14 قسط جمعاً  از 86/07/18 
قریب به )180( یکصد  و هشتاد  میلیارد  ریال به بازنشستگان 

مشمول پرد اخت شد .
88/1/1:پیگیری مؤثر د ر برقراری بیمه د رمان تکمیلی برای . 2

بازنشستگان.
3 . 15 ماد ه  اجرای  د ر  بازنشستگان  حقوق  ترمیم   :۹0/1/1

اختصاص  با  پرد اخت  هماهنگ  نظام  قانون  اجرایی  آیین نامه 
بود جه ای بالغ بر 15 میلیارد  ریال که به طور متوسط، افزایشی 

حد ود  30 د رصد  حقوق بازنشستگان را د ر پی د اشت.
۹3/4/1: پیگیری مؤثر د ر برقراری بیمه عمر تکمیلی برای . 4

بازنشستگان باالی70 سال.
بازنشستگان . 5 حقوق  د رصد    5 میزان  به  افزایش   :۹4/7/1

ماد ه 15  به  استناد   با  ویژه شاغلین  فوق العاد ه  افزایش  به تبع 
آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرد اخت.

بازنشستگان . 6 حقوق  د رصد    8 میزان  به  افزایش   :۹6/6/1
به تبع افزایش فوق العاد ه جذب شاغلین )به استثناء آن گروه از 
کارکنان متصد ی مشاغل مهند سی و تعمیرات هواپیما که د ر 
ارتباط مستقیم با تعمیر و نگهد اری موتور و بد نه هواپیما بود ه 
و نیز متصد یان گروه شغلی عملیات پرواز که قباًل از افزایش 
فوق العاد ه مذکور تا سقف تعیین شد ه برخورد ار گرد ید ه اند ( با 
استناد  به ماد ه 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرد اخت.

بازنشستگان . 7 میزان 5 د رصد  حقوق  به  ۹6/06/01:افزایش 
بر اساس افزایش فوق العاد ه ویژه شاغلین با استناد  به ماد ه 15 

آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرد اخت.
رفاهی . 8 کمک هزینه  غیرمستمر  مزایای  برقراری   :۹8/1/1

به میزان  بازنشستگان و مستمری بگیران محترم هما«  جهت 
با رعایت حد اقل 4،500،000  بازنشستگی  10 د رصد  حقوق 

ریال و حد اکثر 8،000،000 ریال.
۹8/11/1 : حذف مبالغ کمک رفاهی)غیر مستمر( ازاحکام ۹. 

بازنشستگان و تبد یل آن به حقوق مستمر و همزمان افزایش 
ویژه  جذب  فوق العاد ه  افزایش  تبع  به  بازنشستگان  حقوق 
شاغلین به استناد  ماد ه 15آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ 

پرد اخت. 
بازنشستگان به تبع . 10 افزایش 5 د رصد ي حقوق   :۹۹/4/1

افزایش جذب شاغلین با استناد  به ماد ه 15 آیین نامه اجرایي 
قانون نظام هماهنگ پرد اخت.

تصویب پرد اخت کمک هزینه ماه مبارک رمضان  به مبلغ 11. 
600 هزار تومان )همانند  شاغلین(

د ر پایان ضمن تشکر بسیار از اعضای هیئت مد یره های محترم 
هما و موسسه صند وق بازنشستگی د رطی سال های اخیر، از 

شما بازنشستگان گرامی تقاضا د اریم با یاری و پشتیبانی های
فکری و معنوی و عضویت هر چه بیشتر د ر کانون بازنشستگان 
"هما" از این نهاد  صنفی که همواره د ر راستای حفظ حقوق 

بازنشستگان تالش می نماید،  حمایت فرمایید .

همه از کانون بازنشستگان"هما"حمایت کنیم

خد متگزار شما پرویز معتمد 
 بازرس کانون بازنشستگان "هما"

سخنی از بازرس:



شهروند انشان  عمر  طول  میانگین  که  کشورهایی 
فرهنگ  و  معیشتی  عاد ت های  از  است،  باال  نسبتًا 

غذایی و سامتی متنوعی برخورد ارند .
بهترین خد مات بهد اشتی د ر سوئیس:

اقتصاد  سوئیس، یکی از شکوفاترین اقتصاد های جهان به 
شمار می آید . د ولت به بهد اشت، آموزش و استعد اد های 

مرد م بیش از د یگر کشورها اهمیت می د هد .  
جهان  مرد م  خوشبخت ترین  و  سالم ترین  سوئیسی ها از 
به  سال   82.8 سوئیسی ها،  عمر  طول  میانگین  هستند . 

شمار می آید . 
»روزا رین« زنی که طوالنی ترین عمر را د ر جهان د ارد ، سوئیسی است. 
 او د ر سال 18۹7 به د نیا آمد  و سال 2010 د رگذشت. )113 سال(

خد مات بهد اشتی سوئیس »عالی« شمرد ه می شود .
د ر  را  بهد اشتی  خد مات  نخست  رتبه  کشور  این 
جهان د ارد . باوجود  این که سوئیسی ها سالم ترین 
د ولت  هزینه  اما  می آیند ،  شمار  به  جهان  مرد م 

کشورهای  د یگر  از  کمتر  بهد اشت،  بخش  برای 
پیشرفته به شمار می آید .

سوئیس، ثروت خود  را د ر مرد م خود  می بیند که برپای
ه های»سالمت،آموزش،کاروکارگری« استواراست.

د ولت سوئیس تنها 2.8 د رصد  از د رآمد  محلی را هزینه 
خد مات  از  سوئیس  د ولت  می کند .  بهد اشتی  خد مات 
بهد اشتی برای فقرا پشتیبانی می کند  تا افراد ، بیش از 
از د رآمد  خود  را هزینه خد مات بهد اشتی  10 د رصد  
و د رمانی نکنند . ۹۹.5 د رصد  از شهروند ان، سوئیسی، 
کامل  آزاد ی  شهروند ان  برخورد ارند .  د رمانی  بیمه  از 

انتخاب پزشک معالج را د ر صورت بیماری د ارند .
سوئیس کشوری بسیار کوچک است. تعد اد  جمعیت و منابع 

طبیعی کمی هم د ارد . سعد یه زاهد ی مد یر اول کنفرانس 
اقتصاد ی د اووس گفت که ثروت سوئیس، مرد مش هستند  و 
د ولت این کشور، از مد ت های طوالنی پیش، سرمایه گذاری بر 
روی این مرد م را آغاز کرد ه و اکنون، اقتصاد ش توانایی رقابت 

و ابتکار د ارد ...
تا  شد ه  باعث  سوئیس  د ر  خوب  بسیار  اقتصاد ی  اوضاع 
آن ها  کنند .  پیروی  سالم  غذایی  رژیم  از  کشور  این  مرد م 
پنیر  به  آن ها  می کنند .  تکیه  لبنیات،  آرد  و  تخم مرغ،  بر 
هویج،  لوبیا،  ازجمله  سبزیجات  د ارند .  شهرت  سوئیسی 
کلم، سیب زمینی و اسفناج به عالوه گوشت به ویژه گوشت 
وعد ه  است.  آن ها  اصلی  غذاهای  از  و بوقلمون،  گوساله 

غذایی اصلی شان شام است.

رژیم غذایی مد یترانه د ر ایتالیا:
ایتالیا د ر پله پنجم کشورهایی قرار د ارد  که از میانگین 
طول عمر برخورد ارند . میانگین سنی د ر این کشور 82.7 

سال است.
بود ن میانگین سنی د ر  باال  د لیل   The Lancet مجله پزشکی 
ایتالیا را، کاهش فقر د ر آن د انسته به گونه ای که به شهروند ان 
 این کشور امکان خورد ن غذای بهد اشتی و سالم را د اد ه است.

عوامل  از  یکی  ایتالیایی ها  معیشتی  بهبود سطح  گزارشی،  د ر 
باال رفتن میانگین سنی آن ها د انسته شد ه است. ایتالیایی ها از 
رژیم غذایی د ریای مد یترانه بهره مند  هستند . باال رفتن میانگین 
سنی شان نیز با هزینه ای که د ولت د ر بخش بهد اشتی-د رمانی 

صرف می کند ، ارتباط د ارد . 
 نسبت سیگاری ها د ر این کشور هم کاهش یافته است.

گزارش ها حاکی از آن است که چند  د لیل به باال رفتن میانگین 
غذایی  »رژیم  که  کرد ه  کمک  ایتالیایی ها  عمر 
و  اجتماعی  بنیان  بهد اشتی،  خد مات  سالم، 
 آب وهوا« به این مسئله کمک کرد ه است.

رژیم  از  بعد  تغذیه،  د ر  ایتالیایی ها 
غذایی د ریای مد یترانه پیروی می کنند  
قلبی  بیماری  خطر  کاهش  باعث  که 
بهبود یافته  هم  آن ها  غذایی  رژیم  می شود .  نزد آن ها 
ماهی  و  روغن زیتون  از  به وفور  که  به گونه ای  است 
از سبزیجات  متنوعی  و مجموعه  استفاد ه کرد ه  تازه 

و میوه ها را می خورند .
سنگاپور خد مات بهد اشتی خوب و فرهنگ غذایی 

متنوع:
میانگین  که  آمد ه  ایند یپند  نت  روزنامه  د رگزارش 
افزایش  گذشته،   سال   30 د ر  عمر سنگاپوری ها  طول 
رفتن سطح  باال  هم  آن  د لیل  است .  یافته  چشم گیری 
خد مات بهد اشتی و آموزش های پیش گیری از بیماری ها 

عنوان شد ه است.
میانگین طول عمر سنگاپوری ها، 82.6 سال است. این کشور 
بهد اشتی  خد مات  صرف  خود  را  د اخلی  د رآمد   د رصد  از   4
 می کند که نسبتی کم د ر مقایسه با کشورهای پیشرفته است.

سازمان جهانی بهد اشت تأکید کرد ه که شاخص های بهد اشتی 
سنگاپور، د ر مقام نخست جهانی قرار د ارد .

سنگاپور د ر جنوب شرق قاره آسیا قرار د ارد . نزد یکی آن به 
خط استوا، باعث شد ه آب و هوایی ثابت د اشته باشد . میزان 
رطوبت د ر آن هم باال است. د ر طول سال د ر این کشور باران 

رابطه آد اب غذایی با سالمت انسان

سالمت جسم
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می بارد  و شهروند انی از تابعیت ها و فرهنگ های مختلف د ر این 
کشور زند گی می کنند . غذا خورد ن از امور مهم و شبه مقد س 

د ر سنگاپور است.
غذاهای بسیار متنوعی استفاد ه می کنند که ماهی و سبزیجات، 

عمد ه آن را تشکیل می د هد .
رابطه عاشقانه میان فرانسوی ها و غذا:

فرانسه د ر مرتبه هفتم کشورهایی است که شهروند انش 
از میانگین طول عمر باال برخورد ارند . میانگین طول عمر 
از کشورهای  شهروند ان فرانسوی 82.4 سال است. یکی 
عضو سازمان همکاری های اقتصاد ی است که از میانگین 

چاقی پایینی برخورد ار است.
وجود   عاشقانه  رابطه ای  غذا،  و  فرانسوی ها  میان  گفت  می توان 

د ارد . آن ها عاد ت های ویژه ای د ر خورد ن غذا د ارند . فرانسوی ها 
غذای روزانه شان را د ر سه وعد ه می خورند . خارج از این وعد ه ها 
هم چیزی نمی خورند  مگر کود کان که ممکن است وعد ه هایی 

سبک میل کنند . 
وعد ه ها  بین  بود ن،  د ر صورت گرسنه  حتی  معموالً  فرانسوی ها 
چیزی نمی خورند  و این  یک قاعد ه است. به همین د لیل رستوران ها 
وعد ه  ناهار،  هستند .  باز  محد ود ی  مد ت زمان  برای  فرانسه  د ر 
اصلی فرانسوی ها است. ممکن است وعد ه شام را د یرتر بخورند . 
عاد ت هم د ارند  وعد ه های خود  را به صورت گروهی بخورند ؛ چه 
 د ر خانه و به همراه خانواد ه و چه د ر محل کار به همراه همکاران.

د اری  الزم  به قانون »هرچه  خود   غذایی  رژیم  د ر  فرانسوی ها 
بخور، نه هرچه می توانی بخور« پایبند ند .

آن ها به وفور میوه، سبزیجات تازه و گوشت می خورند .

برای  را  جد ید ی  د رد سر  کرونا)کووید 19(  ویروس  بیماری 
کرد ه  ایجاد   د یابت  به  مبتا  بیماران  ویژه  به  افراد   عموم 

است.
تجربه چند  ماه گذشته  نشان می د هد  که افراد  د یابتیک یا د ارای 
هر بیماری زمینه ای د یگر، بیشتر د ر معرض ابتال به نوع  شد ید  

بیماری کرونا هستند . 
آن  اثرات  بد ن،  ایمنی  سیستم   بر  کرونا   ویروس  اثر  به د لیل  
توان   زیرا  میکند .  ایجاد   ای  عد ید ه  مشکالت  د یابتی،  افراد   د ر 
سلول های ایمنی د ر مبارزه با عفونت د ر قند  خون  باال، کاهش 
آسیب پذیری   سبب   ایمنی،  سیستم  د ر  ضعف  بنابراین  می یابد . 

اند امهای حیاتی از جمله  د ستگاه تنفسی  می گرد د .
افراد  د یابتی  که قند  خون  کنترل   تجربیات  نشان  می د هد   
شد ه ای  د ارند ، د ر برابر بیماری های  عفونی، آنفوالنزا و بیماری های 

تنفسی  مقاوم تر می باشد .
چنانچه فرد  د یابتی با سرفه یا مشکل تنفسی د چار تب شد ه و 
عالیم بالینی ابتال به کرونا را از خود  نشان د هد  بهتر است ضمن 

مشاوره با پزشک خود  سریعأ به بیمارستان مراجعه ننماید.
این افراد د رصورت مراجعه به کلینیک یا بیمارستان باید  ماسک 

بپوشند  وکلیه موارد  مراقبتی را رعایت نمایند .
از آنجا که بیشتر موارد  ابتال خفیف است، فقط تعد اد  بسیار کمی 
از  افراد   برای مراقبت های حمایتی مجبور به بستری د ربیمارستان 

هستند .
بهتر است افراد  د یابتی، د اروهای مورد  نیاز 2تا3ماهه خود  را تهیه 

نمایند  تا نیازی به بیرون رفتن از منزل ند اشته باشند .
خورد ن آب کافی  و کنترل روزانه قند  خون  وکنترل د مای بد ن 

می تواند  د رمقابله با تشد ید  بیماری کمک کند .
افراد  د یابتی  الزم است موارد  زیر را رعایت کنند :

- قند  خون  خود  را مرتب بررسی کرد ه و از افزایش آن جلوگیری 
کنند .

افزایش   به  می تواند   مناسب  تحرک  و  ورزش  و  کافی  خواب   -
سیستم ایمنی بد ن کمک کند .

افزایش  و  قرمز  با کاهش مصرف شیرینی جات، چربی، گوشت   -
ایمنی  مغزد انه ها سیستم   میوه ها، جوانه ها،  و  مصرف سبزیجات 

خود  را تقویت نمایند . 
- همواره د اروها – انسولین، د ستگاه و نوارهای تست قند  خون 

د ر منزل د اشته باشند .
- سایر د اروهایی که توسط پزشکان تجویز شد ه است را به همان 

روال اد امه د هند .
- د ر فضای عمومی ماسک بزنند  و از د ستکش استفاد ه نمایند 

برای   الکلی  از محلول های  با آب و صابون و استفاد ه  - شستشو 
ضد عفونی  کرد ن  د ست ها  و لوازم  شخصی  الزامی است.

- با پزشک معالج خود  د ر ارتباط باشند  تا د ر صورت  لزوم نسبت 
به تغییر مقد ار مصرف د ارو و انسولین اقد ام  نمایند .

- اخبار و اطالعات مربوط به  بیماری  کووید 1۹  را حتمأ از مراکز 
معتبر د ریافت نمایند .

 خانه د یابت د ر روزهای شیوع  کرونا  کلیه کالس های  آموزشی  
خود  را به صورت  زند ه  د ر اینستاگرام  برگزار می نماید .

د ر  را  آموزشهای الزم  و  اطالعات  و  اخبار  میتوانند   عالقمند ان  
 diabet.amoozesh صفحه  اینستاگرامی را به آد رس

د نبال کنند  و یا جهت  کسب  اطالعات  بیشتر با خانه د یابت  با 
شماره های ۹-4466۹077 تماس حاصل نمایند . 

  واحد  علمی – آموزشی خانه د یابت

د یابت و کرونا
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به یاد پیشکسوت ارزند ه فوتبال ایران زمین، نامد ار بی اد عا، 
زند ه یاد  فریبرز اسماعیلی

این زند گی نیست که می گذرد ، ما هستیم که رهگذریم. خبر کوتاه 
و رسانه  بزرگان عرصه ورزش  از  زند ی  و د رد ناک. منوچهر  بود  
تماس گرفت و خبر د اد  که فریبرز خان به رحمت خد ا رفته است 
این  تا حرمت  باید  کاری کنیم  اوضاع واحوال کرونایی  این  و د ر 
عزیز حفظ شود . به همت او و بامحبت های د کتر صالحی امیری 
)رئیس کمیته ملی المپیک( و اساتید  ارجمند  د کتر سید  نصراهلل 
فوتبال(  فد راسیون  اسبق  )رؤسای  پهلوان  و محمد رضا  سجاد ی 
است،  پای کار  مخلصاً  خالصاً  همیشه  که  عزیز  کاشانی  و حبیب 
به عالوه بر و بچه های خوب همای د هد اری و مجمع پیشکسوتان 
ایرج اسد ی، مرتضی میرمقد م،  افشار،  ناد ر  فوتبال هما و شعاع: 
سجاد   سید   رمزی،  جواد   بشاگرد ی،  جمشید  د اد رس،  مهد ی 
عزیزی،  علیرضا  میرفخرایی،  الد ین  سهام  نعیم صفری،  صاد قی، 
احمد  سنجری  توانایی،  محمد   هاکوپیان،  گئورگ  نراقی،  هاد ی 
و ... همه متاثر و د اغد ار به مید ان آمد ند  و با مساعی آنان، این 
بزرگ مرد  د ر قطعه نام آوران بهشت زهرا به خاک سپرد ه شد  تا او 

نیز مصد اق این بیت سعد ی علیه الرحمه باشد  که:
 نامی ز ما بماند  و اجزای ما تمام

 د رزیرخاک باغم و حسرت نهان شود  
کشور  سراسر  از  تسلیت  پیام های  سیل  که  بود   نگذشته  اند کی 
سرازیر شد ، حتی شاهد  پیام تسلیت رئیس کنفد راسیون فوتبال 
آسیا )AFC( نیز بود یم. همه کاری کرد ند ،  کارستان. ازاین رو به 
این  د ار که  نیکو  ما  امانت  که  می گویم  آرامستان  خاک سرد  
عزیز بسی د ل هاست. یاد  آن د وست به خیر که سفر کرد  

به آن سوی خیال ...
چند   بود   د یروز  انگار  می کنم،  مرور  را  خاطرات  بی اختیار 
د ر  انقالب  از  قبل  عقاب،  باشگاه  ملی پوش  و  مطرح  فوتبالیست 
و  امینی خواه  حمید   اسماعیلی،  فریبرز  شد ند .  استخد ام  "هما" 

»هما«یاد گـــــاران
غالم وفاخواه، باگذشت زمان هر سه نفر بازنشسته شد ند . شاه غالم 
نازنین  حمید خان،  رفت .  کشور  از  خارج  به  بازنشستگی  از  بعد  
میان  این  د ر  و  شتافت  باقی  د یار  به  ناباورانه  و  زود   که  مرد ی 
فریبرزخان قصه پر غصه ای د اشت. یکی از د وقلوهایش )کیارش( 
د ر جوانی و د ر حاد ثه رانند گی جان به جان آفرین تسلیم کرد  و 
د اغی سنگین بر قلوب پد ر و ماد ر و براد ر گذاشت. بعد  از مد تی 
تنها فرزند ش )آرش( نیز به خارج از کشور رفت تا این مرد  بزرگ 
همسر  به اتفاق  اغیار  از  د ور  نشد   معرفی  به د رستی  هیچ گاه  که 

وفاد ارش زند گی آرامی را تجربه کنند .
 ناله  را هرقد ر می خواهم که تنها برکشم

 سینه می گوید  که من تنگ آمد م فریاد  کن
ند ید م  هرگز  نجیب.  و  صبور  د اشت.  خاصی  جلوه  جمع،  د ر 
د ر  آن هم  کند   غیبت  و  گشاید   گالیه  به  سخن  که  نشنید م  و 
روزگاری که ارزان ترین متاع، آبروی مومن است. د ر اوج شهرت 
استغنای طبع  و  بود   مافی ها  و  د نیا  از  بی نیاز  و د ر کنج عزلت، 
د اشت. به نحوی که با آن سابقه د رخشان ورزشی و 14 بازی ملی 
د ر  مثال زد نی  محبوبیت  و  صاد قانه  از 30 سال خد مت  بیش  و 
مجموعه "هما" تا همین اواخر د ر خانه ای استیجاری می زیست! 
برای خود   ماد ی  از حیث  خواسته ای  کوچک ترین  ند ارم  یاد   به 
ند وید .  ماد یات  د نبال  به  هیچ گاه  باشد .  خواسته  خانواد ه اش  و 
همه جا  به  و  ند وید ند   اصأل  ورزش  د ر  که  خیلی ها  به عکس 
رسید ند . روزگار غریبی است، د وید ن ها و نرسید ن ها، ند وید ن ها 
و رسید ن ها! توگویی که او مصد اق این حکایت د ر تذکره االولیا 
فقیر،  بود   د وستی  مرا  گفت:  ذوالنون  که  آنجا  بود ،  عطار  شیخ 
وفات کرد . او را به خواب د ید م. گفتم خد اوند  با تو چه کرد  گفت: 
د نیا  از سفلگان  که  بد ان سبب  را  تو  بیامرزید م  فرمود ،  خد اوند  

هیچ نستد ی با همه احتیاج!
زند گی صحنهٔ یکتای هنرمند ی ماست

هرکسی نغمه خود  خواند  و از صحنه رود 
 صحنه پیوسته به جاست ...

خرم آن نغمه که مرد م بسپارند  به یاد .
آری، گاهی برای ماند ن باید  رفت! گورستان برای گروهی حسرت 
و توگویی برای معد ود ی عبرت است تا چگونه زیستن و رها شد ن 
و پیوستن به آنان که د ر میان ما نیستند  را بیاموزیم و بیازماییم. 
بزرگانمان  رثای  د ر  و  مرگ  زمان  د ر  آنچه  یک هزارم  ای کاش 
می د اد یم  انجام  حیاتشان  زمان  د ر  اگر  می نویسیم،  و  می گوییم 
شاید  هرگز نمی مرد ند ! آری ای براد ر، بد ان که »د رد « را از هر 

طرف که بنویسی و بخوانی »د رد « است.
 و کالم آخر اینکه بر مد یرعامل محترم و ورزش د وست هواپیمایی 
"هما" فرض است د ر  ایران و متولیان ورزش  جمهوری اسالمی 
فرصتی مناسب و به نحوی شایسته، مراسمی د رخور نام و شأن 

این همایی بزرگ برگزار نمایند .
به روح پاکش د رود  می فرستم و د عا می کنم تا فاصله ها، خاطره ها 

را محو نکنند . خد ایش بیامرزد .

نام ها و یاد ها
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هوشنگ نصری



هوشنگ نصری

اگهی
احساسشعر و

یک شبی من بود م و مهتاب بود 
        د ر د رون سینه د ل بیتاب بود 

مرغ د ل آنشب فراوان د رد  د اشت
        د ر نوایش ناله های سرد  د اشت

عشق آمد  سینه ام را باز کرد 
        ناگهان مرغ د لم پرواز کرد 
چون د رون د ل جناب عشق بود 

        گوی فرمان از سر و عقلم ربود 
پرکشید  د ل بر فراز کوه و د شت

        رفت و رفت از بام د ورانها گذشت
چونکه عشق از راز د ل آگاه بود 

        د ر سفر با مرغ د ل همراه بود 
مرغ د ل د ر هر مکان پر می کشید  

        بر سر هر د وره ای سر می کشید 
د ر نخستین گام آد م را بد ید 

        اشرف مخلوق عالم را بد ید 
د ید  آد م از بهشتش د ور بود 

        د ر غریبی او بسی رنجور بود 
گفت آد م از غم و رنج فراق

نور محمد  عزیزی        سینهء پر سوزو د رد  اشتیاق

مرغ د ل
        قطعِه اد بی

سالم به اند ازه گرمای خورشید  
و به لطافت ریزش قطرات باران ...

سالم برچشمه ی روشنایی 
و بر تند یسی از آبشار نور...

و بر کلمه ی ِسرِّ زند گی و راز و رمِز 
پویند گی ...

و سالم برچشم های نرگس گون و مستی 
که د ر شراب عشق، مستانه سر به

 د یوار وصل نهاد ه ...
د ل به د لد ار د اد ه و از سر، عقل ربود ه 

و به واد ی جنون سپرد ه ...
و سالم برالله ی سرخی که د ر د شِت

امید م رویید ه ...
و از جاِم  محبت و عشق نوشید ه ...

و سالم بر بلبلی که د ر هجرانی
د ل سوخته ... 

و با هجران تنهایی ساخته و بنیاِن
 هستی عشق را افراخته ...

و سالم به لحظات ریزش سبز باران ...
و سالم به گرامی ترین لحظات بهاران ...

که زند گی را پویا می کند  ...
و زبان بلبل را گویا ...

سید مسعود هد ایت پور

گفت از شیطان و از مکرو فریب
        گفت از یک ماجرا با طعم سیب

گفت که شیطان از بهشتم د ور کرد 
           فتنه ها او با من مهجور  کرد 

من گرفتم د ست بر حبل خد ا
         لیک شیطان هم نشد  از من جد ا

یک د ست بگرفته بود م بر طناب
        د ست د یگر را گرفت او با شتاب

آنچنان د ست مرا هر د م کشید 
        تا ز جسم من د و نیم آمد  پد ید 

نیمه ای از من فریبش را نخورد 
          نیم د یگر را ولی ابلیس برد 

آنکه بر حق ماند  او هابیل شد  
         د شمن حق از حسد  قابیل شد 

رفت و با شیطان بسی آمیخت او
        خون هابیلم به ناحق ریخت او

د فتر ظلم و ستم را باز کرد 
        جنگ را اینگونه او آغاز کرد 



   د ر نشست هیئت مد  یره کانون با مد یرعامل مؤسسه صند وق بازنشستگي و وظیفه کارکنان »هما« اعام شد :
  معافیت پرد اخت سهم بیمه تکمیلي حقوق هاي زیر  3/٥ میلیون تومان



وظیفه  و  بازنشستگي  صند وق  مؤسسه  مد یرعامل 
اعتبار  بر  تأکید   ضمن  اطاعیه اي  د ر  "هما"  کارکنان 
منتخب  نهاد   عنوان  به  "هما"  بازنشستگان  کانون 
د عوت  نهاد   آن  مد یره  هیأت  اعضاي  از  بازنشستگان 
ایشان  با  31 خرد اد ماه د ر جلسه اي  تا روز شنبه  نمود  

نمایند .  شرکت 

برشمرد ن  با  کانون  اعضاي هیأت مد یره  این جلسه،  د ر 
و  کتبي  طور  به  این  از  پیش  که  بازنشستگان  مطالبات 
حضوري از مد یرعامل وقت "هما" پیگیري شد ه، از آقاي 
تولیتي  خواستند  تا با تاش و حمایت براي تحقق عاجل 
متولي  عنوان  به  "هما"  بازنشستگان  برحق  مطالبات 
قشر  این  حقوق  احقاق  به  نسبت  بازنشستگي  امور 

پیشکسوت، اقد ام مؤثر نمایند.

مطالبات  خصوص  د ر  بازنشستگي  صند وق  مؤسسه  مد یرعامل 
فوق اظهار د اشت  که با توجه به بار مالي مطالبات فوق، مؤسسه 
به  مالي  تعهد آور  گزارش  ارائه  به  قاد ر  بازنشستگي  صند وق 
مد یریت عامل "هما" نمي باشد  اما از فعالیت ها و تعامالت جاري 
کانون با معاونت منابع انساني براي تحقق مطالبات بازنشستگان 

حمایت مي کند . 

پذیرش  براي  اعمال شد ه  از محد ود یت  این جلسه، کانون  د ر 
نسخ د رماني، گالیه و نارضایتي بازنشستگان را به ایشان اعالم 
د ر  تولیتي  آقاي  گرد ید .  د ستورالعمل صاد ره  لغو  و خواستار 
پاسخ، انجام هرگونه تصمیمي د ر این خصوص را به د ریافت 
و بررسي گزارش معاونت امور بازنشستگي پس از اجراي یک 

ماهه این طرح آزمایشی منوط نمود ه و اظهار د اشت  که این 
تصمیم با هد ف واریز نمود ن حق بیمه به بازنشستگان د ر هر 

اتخاذ شد . ماه بد ون هیچگونه تأخیري 

تکمیلي  بیمه  سهم  پرد اخت  از  وی  اد امه  د ر 
از 3/5 میلیون تومان  از حقوق کمتر  بازنشستگاني که 
بازنشستگي  توسط مؤسسه صند وق  برخورد ار هستند  

خبرد اد .

د ر این جلسه همچنین آقاي بشکوفه، معاون امور بازنشستگي 
حقوقي  احکام  انتشار  بر  مبني  کانون  د رخواست  به  پاسخ  د ر 

سال۹۹ د ر سایت فیش حقوق از اقد ام عاجل خبر د اد . 

بازنشستگي  صند وق  مؤسسه  مد یرعامل  است  ذکر  به  الزم 
کرد   نشان  خاطر  بازنشستگان  حقوق  پرد اخت  خصوص  د ر 
که تأکید  مد یرعامل "هما" همواره بر اولویت پرد اخت حقوق 
وعد ه  وام  د ریافت  عد م  به  توجه  با  و  بود ه  بازنشستگان  به 
از  ناشي  خسارات  جبران  براي  د ولت  سوي  از  شد ه  د اد ه 
پرد اخت  مالي جهت  اعتبار  تأمین  براي  تاکنون، تالش  کرونا 

"هما" د ر جریان است.  بازنشستگان  مطالبات 
همایش  سالن  اختصاص  از  تولیتي  آقاي  جلسه  پایان  د ر 
با حضور  برگزاري جلسات پرسش و پاسخ  براي  مؤسسه 
بازنشستگان محترم خبر د اد ه و اعام د اشت که د ر اد امه 
شیوع  لحاظ  از  بي خطر  شرایط  د ر  جلسات  این  برگزاري 
حضور  براي  برنامه ریزي  فکر  د ر  شخصأ  کرونا،  ویروس 
براي  بازنشستگي  امور  د ر محل ساختمان  منظم هفتگي 

پاسخگویي به سؤاالت بازنشستگان گرامي می باشد.

   د ر نشست هیئت مد  یره کانون با مد یرعامل مؤسسه صند وق بازنشستگي و وظیفه کارکنان »هما« اعام شد :
  معافیت پرد اخت سهم بیمه تکمیلي حقوق هاي زیر  3/٥ میلیون تومان
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موفقیت هماییان

همکار بازنشسته "هما"، کریم کیومرثي، از قسمت خد مات فرود گاهي که از بد و استخد ام با عالقه به 
رشته ورزشي پینگ پنگ، د ر مد ت کوتاهي به عضویت تیم منتخب "هما" د رآمد ، همه ساله با شرکت د ر 
رقابت هاي تیمي و انفراد ي کارکنان د ولت، توانسته است مقام هاي برتر را به د ست آورد .کیومرثی همچنین 

د ر مسابقات ایرالین ها که د ر ژاپن برگزار شد ، موفق به کسب مقام اول تیمي شد . 
وي اکنون به جمع مربیان پیوسته و د ر چند ین د وره ارد وي تابستاني "هما" به فرزند ان "هما"یي آموزش پینگ پنگ مي د هد . 

براي این ورزشکار همایی آرزوي تند رستي و توان مضاعف د ر خد مت رساني به هماییان عزیز د اریم.

النازافشاري، فرزند  همکار بازنشسته همایي، محبوب افشاري د ر خد مات فرود گاهي، در مقطع د کتری 
از رشته بیومکانیک د انشگاه صنعتي امیرکبیر فارغ التحصیل شد . 

وي که د انشجوي نمونه کشوري شد ه، با 14 مقاله علمي بین المللي، براي نخستین بار د ر ایران بر روي 
سیستم علمي حس المسه مصنوعي به منظور د سترسي به اطالعات بافت هاي نرم، براي شناسایي بافت هاي 
سالم از معیوب و صد مه د ید ه، تحقیق و بررسي نمود ه که از سوي مجامع علمي مورد  توجه قرار گرفته است. 

موفقیت روزافزون این بانوی محقق را آرزومند یم.

وکیل پایه یک د اد گستري جهت د عاوی حقوقی- کیفری -ملکی 
از  چهارشنبه  و  سه شنبه  روزهای  د ر  خانواد ه  و  ثبتی-تجاری 
اعضاي  به  "هما"  مصرف  تعاونی  اد اری  واحد   د ر   12 تا   10 ساعت 

تعاوني مصرف، مشاوره رایگان ارائه مي کند .

ارائه مشاوره رایگان وکیل پایه یک د اد گستری
 د ر تعاونی مصرف "هما"

با شرایط  اجناس سوپري  فروش  "هما"،  تعاوني مصرف  بازنشستگان،  و  کارکنان  رفاه حال  منظور  به 
با  نیز  و  سود   و  پرد اخت  پیش  بد ون  ماهه  سه  بازپرد اخت  با  ریال  میلیون   15 سقف  تا  را  اقساطي 

تخفیف هاي ویژه د ر اختیار کارکنان و بازنشستگان قرار مي د هد . 
همچنین لوازم خانگي عرضه شد ه د ر این فروشگاه با اقساط سه ماهه و سود  1/5د رصد  ماهیانه عرضه 

مي شود . 
مد ارک مورد  نیاز براي خرید  اقساطي عبارتند  از چک)خود  یا اعضاي د رجه اول(، کارت ملي، کارت 

اد اري "هما"، تکمیل فرم تعهد 

فروش اجناس سوپري و لوازم خانگي
 با شرایط اقساطي د ر تعاوني مصرف "هما"

ورزشکار بازنشسته »هما«یی د  ر کسوت مربی

 فرزند  »هما«یی، د انشجوی نمونه کشوری 
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موسیقی گوش کنید : مهم نیست که د ر حال کار هستید  یا قد م می زنید ، د ر هر 
شرایطی موسیقی گوش د اد ن می تواند  تأثیری بسیار مثبت بر روحیه شما د اشته 
باشد . موسیقی می تواند  سالمت روان شما را با کاهش افسرد گی و اضطراب بهبود  

بخشد  و موجب حس شاد ی و امید شود .

۵ ترفند  ارزان قیمت برای شاد  زیستن

سالمت روان د ر ایام کرونا
به  از آن چیزی است که  احساس خوشبختی آسان تر 
نظر می رسد . گرچه د ر روزگارکرونا زد ه کنونی، بسیاری از 
افراد ، د چار احساسات منفی و حتی افسرد گی شد ه اند  ، اما 
شاید  بتوان با ترفند هایی ساد ه و ارزان قیمت شاد  زیستن 
را تمرین کرد . خبر خوب این است که راه های زیاد ی برای 
بهبود  روحیه شما حتی د ر این اوقات استرس زا وجود  

د ارد  و همه آن ها نیز پشتوانه علمی د ارند :

برای خود تان گل بخرید : چرا باید  منتظر بمانید  تا شخص د یگری یک د سته گل، 
برایتان به ارمغان بیاورد ؟! شاید  بهتر باشد  گاهی خود تان برای خود تان گل بخرید . 
یک مطالعه روانشناسی منتشرشد ه د ر ژورنال Psychology Evolutionary  نشان 

می د هد  که خرید  گل می تواند  روحیه شما را تا سه روز تقویت کند .

فیلم های خانگی قد یمی را تماشا کنید : گاهی اوقات بازگشت به روزهای خوش 
گذشته، همه چیز را برای باال برد ن سطح شاد ی فراهم می کند . مطالعه ای که د ر 
سال 2013 د ر ژورنال »شخصیت و روانشناسی اجتماعی« منتشر شد ، نشان د اد  
که نوستالژی های شاد  قد یمی  باعث باال برد ن سطح خوش بینی افراد  می شوند .
بنابراین فیلم های خانگی قد یمی شاد  یا ورق زد ن آلبوم خاطرات خوب می تواند  

روحیه شما را بهبود  بخشد .

شمع های معطر روشن کنید : وقتی تصمیم گرفتید  نور خانه را کاهش د هید ، 
شاید  بهتر باشد  شمع روشن کنید . شمع ها احساساتی مثبت را برای شما و اعضای 
سایرین  و  به خود   نسبت  می شوند حس خوشبینی  باعث  و  می زنند   رقم  خانواد ه 

د اشته باشید . د رواقع شمع های معطر باعث آرامش می شوند .

لباس روشن بپوشید : وقتی پای خوشحالی شما به میان می آید ، بهتر است نگاهی 
به کمد  لباس های خود  نیز د اشته باشید . بسیاری از ما ناخواسته لباس های تیره 
تأثیر منفی می گذارند . یک  ما  لباس ها روی روحیه  نوع  این  و خنثی می پوشیم. 
مطالعه د ر سال 2014 از د انشگاه هرتفورد شایر انگلستان نشان د اد  که زنان هنگام 
با پوشید ن  بنابراین بهتر است  اند وه، لباس های تیره تر می پوشند .  احساس غم و 

لباس های شاد تر احساس شاد ی را به خود القا کنیم.
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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

    آموزش و بهسازی 
منابع انسانی

محمد  عمرائی  

  ایمنی و تضمین کیفیت 
علیرضا مالمیر          

  بازرگانی و عملیات شعب
مسلم آصفی

عباس ملکی
رقیه اسکند ری
مرتضی بهمنش
حسین د اد اشی

مرتضي اسفند یاري
جمشید  اولیائی

حسین یاراحمد ی
فیروزه فکری حکم آباد 

     

 حراست
محمد  جاللی فراهانی
علی احسان شهبازی

د اریوش معینی

    مالی
حسین صاد قی نژاد 

فرید ون کیا
علی مهد وی
زهرا جابری
رضا فالحی

محمد رضا حاج حسین 
شیرازی

محمد رضا معینیان
حاجی عبد اله د ست باز

زهرا ترکمان پری
سید حبیب محمد ی

علی جود ی
منصوره ابراهیم
نسرین خاتمی

 منابع انسانی
سید  حسن حسینی

زهرا قوسی
محمد رضا میانجی

حسین حد اد ی

 روابط عمومی
معصومه اصغر زاد ه

سهراب خانی

  د فتر مد یر عامل
د اریوش یغمائیان

   عملیات
حسن قاسمی

حسن رستگارالری

    کیترینگ 
جعفر قاسمی 

مهد ی مکاریان 
محمد رضا معینیان
عباسعلی عظیمی

محسن برد بارفتلکی
مقصود  جمشید ی تکانتپه

اسماعیل غد یری فرد 
فرهنگ ملکی پناهی

اصغر محمد ی
فرهاد  ارد وئی آذر

حمید  جاللی پاکد امن 
طهرانی

هوشنگ د شتی

خد مات فرود گاهی
علیرضا عباس پورممقانی

محمد  کوهستانی
محمد  د لد اربیات

خد اد اد  صالحی ابهری
د اود  آجد ه طلب

رضا برزین
سید حسین ساد ات

سید مهد ی روحانی 
اصفهانی

جعفر رمضانی
اکبر شایسته منش

حسین کاهه
عباس میرزاخانی

محمود ی غالمرضا 
شاهپور ضربعلی زاد ه

حسین وزیری نکو 
)ورزد ار(

محسن امینی
اکبر فرید ونی

محمد رضا شهسواریان
علیرضا فرجی

حسین فخاری جاجرم
حسین ویشه

بربسی غالمرضا 
عباس نیازی

ابراهیم شاد ی فارفار
منصور باقری

علیرضا د اود ی
کریم کشاورز صفیئی 

ناصر نجاری

پشتیبانی
مرال عاد لی پیش بیجاری
حسین پورمهد ی اره جان

یونس صمیمی
طالبی غالمرضا 

علی معصومی حاجی آقا 
بیک زاد ه اسمعیل 
مجید  بیرنگ پیرنق

حمید  اسماعیلی د یزناب
علی بهرامی فر

امیرحسن بغد اد ی
مسعود  مراد ی تبار

د اود  بختیار
فرهاد  فصیحی کلی

محمد حسین رئیس د انائی
د اود  قانعی صابر

بهزاد  عبد ی صوفی

مهد ی طاهرزاد ه
سید محمد رضا تقی 

پورمیرگرفمی
ماشااله ابوالمعصومی
علی قربانی سامانی 

بهرام هنرزاد 
مرتضی زاقعی

زهرا فرخی
مهرد اد  رحیمی پروین

یوسف اکبری آریا
سیروس سپهی
محسن سعاد تی

منصورعلی قراگوزلو
محمد باقری  غالمرضا 

سوئینی
علی اشرف افشاری

غالمرضا اصالنی
حجت جاوید زاد ه ارشاد ی

مهد ی سید ی
علی اکبر آقا محمد ی

علی رضوانی
محمود  امین 
فرهاد  احمد ی

معصومه ترابی اقد م
خسرو محرابی

     مهند سی و تعمیرات
مجید  بهنام

جواد  اسماعیلی
نورالد ین  ساواالنیان
سید ابراهیم قائمی

محمود  ناد ری
محمد  سالمی
محمد  د ارائی
یوسف رفیعی
ناصر یوسفی

مهد ی بهرامی
احمد رضا محمد یان

بهمن اشجعی
کاوه د ری اخوی

سعید  زمانی
محمد  شیرازی

پرویز ناد رتهرانی
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  ارومیه
 بیژن مصطفی زاد ه کافی

شهریار تقی پورغفاربی
سید مصطفی رضوی

محمد  خراسانی

  بوشهر
علی سلطانی

  اصفهان
پرویز زنگنه

رضا حید ری
محمد  فوالد گر

خسرو تختی
محسن زهري
فرید ون کرمی
احمد  نریمانی

حمید رضا صد قیان
غالمرضا نوشاد   

   اهواز
عبد الرضا نیسی

  بند ر عباس
مهد ی عالی زاد ه

هاد ی خد اپرستی
عبد اله منوهری شمیلی

حسن حسن پور

   تبریز
ناد ر جهانگیری )بوکت(

حسن طاحونی بناب
ایوب ملکی کهنموئی

   چابهار
 حسین توکلی اصل

سید  بهمن رضوی اسفلی

  رشت
احمد علی محمد ی

    زاهد ان
غالم رضائی پور

   شیراز   
مختار محمود ی سروستانی

هاشم کارد ان
قد رت اله اخترنسب

حمید رضا مراد ی
کورش بهمنی
شهرام حیمی

غالمحسین عزیزی
حمید  غانمی پور

جمشید  عریفی
محسن فخرپور

عبد الحسین قناعتی
علی  امینی

علیرضا شهامت
اصغر باقری

   کیش 
  امید  محمد نظامی 

   کرمان 
اصغرحسنی سعد ی 

سیمین عسگری زاد ه ماهانی

   یزد  
کیهان محمد پور شکیبا

محمد مهد ی موسی بیگی د ه آباد ی

    مشهد  
موسی سیبویه
عزیزاله طیبی

رمضانعلی علی حوری
حسینعلی جوانمرد 

محسن ارشد ی خراسانی
محمد جواد  نیازی

جواد  رضائی
مراد  نجار

رسول صفری
حمید رضا شاکری نژاد 
محمد  عبد ی د ه سرخ

حسن مختاری
مرتضی حافظ صاد قی

حمید د اد ور
مرتضی ترابی

مریم اسماعیلی فیالبی
ناصر عبد الخانی 

تجلیل از بازنشستگان بزرگد اشت علم، تجربه و تعهد  است

 ارد بیل
شاپور محمد پورد یجوجین

 آباد ان
محمد رضا ساالری

علیرضا وزیری
حمید رضا حبیبی

علی تشکری
رضا آقاولی

مجتبی ربیع همد انی
مجتبی حد ید ی

محمود  محمود ی هل 
آباد ی

حسن غریبی ورزقانی
محمد  رضائی

علی حسین سرومیلی
رحمانی غالمعلی 

علی محمد  صالح پورتفتی
حسین فخری

جالل ارجمند فر
مهران براد ران رزاز
اکبر انصاری رهبر

حسین اسماعیل نیاکتابی
د اود  مصطفوی

حمید  توکل
یاد گار جاللی

محبوبه احد ی
ناصر قاسمی زاد ه سهی

سید  محسن صد ائی
زینب بصیری

زهره ساد ات رضوی طاهری
محمد  شاه نعمت اللهی

امین لسانی بحری
صفرعلی حسن پور

فضل اله سام خانیانی

گرد همایی بازنشستگان اصفهان )خرد اد ۹۹(

د ید ار یاران

عزت اله رحیمی جرمشتی
امیر حمزه ناصری

محمد  حسین اصل نژاد 
منصور ضیائیون

حسین زمانی
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حرکات ورزشی مناسب
 برای مقابله با پیری زود رس  

برنامه ریزی ورزشی برای توانمند ی
سالمند  کیست؟

باالی  فرد   هر  بهد اشت،  جهانی  سازمان  تعریف  اساس  بر 
60 سال سالمند  تلقی می شود . د ر اغلب کشورها ازجمله 
فرد   که  زمانی  یعنی  سن،  سال   60 قرارد اد ی  مرز  ایران، 
نام گذاری  سالمند ی  آغاز  می شود ،  بازنشسته  خد مت  از 
می شود . اگرچه د ر بعضی منابع د یگر، 65 سالگی به عنوان 

مرز مشخص کنند ه د رنظر گرفته شد ه است.
سازمان بهد اشت جهانی افراد  را بر اساس گروه های زیر طبقه بند ی 

کرد ه است:
افراد  د ارای سنین بین 60 تا 75 سال: سالمند 

افراد  د ارای سنین بین 76 تا ۹0 سال: پیر
افراد  د ارای سنین باالی ۹0 سال: خیلی پیر

سالمند ی فعال
سالمند ی باید  تجربه مثبتی د ر زند گی و حیات طوالنی تر همراه 
بهد اشت،  جهانی  سازمان  باشد .  امنیت  و  مشارکت  سالمت،  با 
رویکرد  رسید ن به این فرایند  را »سالمند ی فعال« معنی کرد ه 

است.
سالمند ان و بیماری های مزمن

از  باالی 75 سال  از 70 د رصد  سالمند ان  بیش  به طور متوسط 
بیماری مزمن رنج می برند . سالمند ی اگرچه بیماری نیست ولی 
فشارخون،  نظیر  بیماری هایی  است.  بیشتر  آن  د ر  بیماری ها  بار 
قلبی، سکته، د یابت، انواع سرطان، تنفسی، بی اختیاری اد راری، 
کاهش قد رت بینایی و شنوایی، ضعف ها و د رد های استخوانی- 

عضالنی، اختالالت روانی...
سالمند ی و ورزش

ازجمله  سالمتی  د ر  تغییراتی  سن،  افزایش  با  که  است  بد یهی 
ضعف جسمی، روانی، عقالنی و انواع بیماری ها د ر فرد  به وجود  
خواهند  آمد  و این تغییرات، او را مستعد  آسیب و کاهش کیفیت 

زند گی می کند . ازاین رو سالمند ان نیازمند  توجه و برخورد اری از 
الگو و سبک زند گی ویژه ای می باشند .

مکمل های  از  استفاد ه  مناسب،  تغذیه  سالم،  زند گی  به  گرایش 
راه هایی  استرس،  کاهش  و  وزن  کنترل  منظم،  ورزش  غذایی، 
د وران  یا  اند اخت  تأخیر  به  را  سالمند ی  می توان  که  هستند  

سالمند ی را به گونه ای موفق و باکیفیت سپری نمود .
د اشتن تحرک و تمرینات ورزشی عالوه بر کاهش ریسک ابتال به 
انواع بیماری های جسمی، د ر بهبود  فعالیت مغزی نیز مؤثر است. 
رفتارهای  بروز  از  و  کرد ه  تقویت  را  اعتماد به نفس  ورزش، حس 

پرخاشگرانه پیشگیری می کند .
یکی از شایع ترین مشکالت فیزیکی د ر د وران سالمند ی مشکالت 
اگرچه مسئله  نیز پوکی استخوان است.  و  استخوانی - عضالنی 
ابتال به پوکی استخوان نقش مؤثری د ارد ، ولی نقش  وراثت د ر 
تغذیه سالم و بخصوص ورزش د ر افزایش تراکم استخوانی افراد  

را نمی توان ناد ید ه گرفت.
سالمت  و  مفصلی  بیماری های  از  پیشگیری  د ر  مد اوم  ورزش 
د ر سنین  فرد   کارایی  افزایش  و  بود ه  مؤثر  بسیار  فقرات  ستون 

جوانی، میان سالی و پیری را به همراه د ارد .
تحقیقات نشان د اد ه است، ورزش باعث ازد یاد  سلول های جد ید  
د ر  را  فرد   توانایی  و  شد ه  بد ن  ایمنی  د ستگاه  تقویت  و  عصبی 
ایمنی  باال می برد . سیستم  و ذهنی  یاد گیری  فعالیت های  انجام 
د ر جلوگیری از بسیاری بیماری ها بخصوص سرطان ها نقش د ارد .

ورزش روزانه، توانایی جسمی افراد  سالمند  را ارتقا د اد ه و باعث 
بهبود  زند گی و کاهش نیاز آنان به مراقبت د یگران می شود . اگر 
ورزش به صورت طوالنی د ر فعالیت های روزانه گنجاند ه شود  به 
گرد ش بهتر خون د ر مغز، یاد گیری و تقویت حافظه نیز کمک 

شایانی می کند .
انجام حرکات فیزیکی مالیمی مثل پیاد ه روی به مد ت 40 د قیقه، 
اتصاالت مغزی و  بار د ر هفته منجر به شاد ابی مغز شد ه و  سه 
عملکرد  شناختی را بهبود  بخشید ه و پیری بافت مغز را به تأخیر 

یکی از مسائل عمد ه جمعیتی د ر کشورهای جهان، مسئله سالخورد گی جمعیت و پیامد های ناشی از آن است. امروزه با 
توسعه و پیشرفت های علمی، آمار سالمند ان و بازنشستگان به طور چشمگیری د ر حال افزایش است. هرچند  سالمند ی 
فرآیند  مد اومی د ر زند گی انسان است، ولی اینکه د قیقًا از چه سنی آغاز می شود  و چه وقت می توان فرد ی را سالخورد ه 
تلقی نمود  مشخص نیست چراکه هرکس ممکن است د ر سن خاصی پیر شود ، به طوری که برخی افراد  د ر سنین نسبتًا 

جوان پیر می شوند  و بعضی تا د یرزمان جوان باقی می مانند .
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می اند ازد . با افزایش جریان خون ورود ی به مغز، اکسیژن رسانی 
به سلول های مغزی، توانایی های مغز را افزایش د اد ه و از تنگی 

عروق مغزی نیز جلوگیری می کند .
د ر  د ارد   هورمون شاد ی بخش شهرت  به  که  اند ورفین  ترشح 
اثر ورزش مد اوم، با آثار ضد  د رد  و آرام بخش د ر بد ن همراه 
تمرینات  و  بد نی  فعالیت های  انجام  با  هورمون  این  است. 
افراد   د لیل  به همین  افزایش می یابد   د وید ن،  به ویژه  ورزشی 
پس از انجام تمرینات ورزشی احساس لذت، شاد ابی و آرامش 

می کنند .
عضالت،  بر  که  مثبتی  تأثیرات  بر  عالوه  ورزش 

استخوان ها، گرد ش خون و کارایی مغزی د ارد ، نقش 
مؤثری نیز د ر تنظیم قند  خون و فشارخون د ارد .

از هر چیز  تابه حال ورزش نکرد ه اید ، قبل  اگر 
باید  بد انید  بد ن شما توانایی باالیی ند ارد  و 
فعالیت های  با  آن  تطابق  و  قابلیت  به مرور 
ورزشی بیشتر می شود . پس آرام و آهسته 
انجام  با  که  کنید   شروع  ورزش هایی  با 

آن ها راحت تر هستید .
بد نی  عملکرد   بهبود   ورزش،  از  هد ف 
شما است نه آسیب زد ن به آن، بنابراین 
از  تا  کنید   ورزش  آرام  می شود   توصیه 
آسیب جلوگیری و د ر ابتد ای کار د چار 
نشوید .  مفصلی  و  عضالنی  د رد های 
ورزش هایی  بهترین  از  یکی  پیاد ه روی 

است که برای این منظور مفید  است.
می توانید  از زمان های کوتاه و سرعت کم شروع کنید  و به تد ریج 

مد ت و سرعت آن را باال ببرید .

  

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه د وشنبه یکشنبه شنبه

استراحت  30 د قیقه
 د وچرخه سواری،
 شنا، تمرین های

 هوازی د ر آب
  و...

 30 د قیقه
 پیاد ه روی )یا15
 د قیقه پیاد ه روی:

 2 بار د ر روز

استراحت  30 د قیقه
 د وچرخه سواری،

 شنا، ورزش
 هوازی د ر آب

و...

 15 د قیقه
پیاد ه روی

2 بار د ر روز

 15 د قیقه
پیاد ه روی

2 بار د ر روز 

- - تمرین قد رتی - تمرین قد رتی - تمرین قد رتی

تمرین تعاد لی تمرین تعاد لی تمرین تعاد لی تمرین تعاد لی تمرین تعاد لی تمرین تعاد لی تمرین تعاد لی

 تمرین
انعطاف پذیری

 تمرین
انعطاف پذیری

 تمرین
انعطاف پذیری

 تمرین
انعطاف پذیری

 تمرین
انعطاف پذیری

 تمرین
انعطاف پذیری

 تمرین
انعطاف پذیری

د ر اد امه نمونه ای از برنامه مخصوص ورزش سالمند ان را ببینید  و د رصورت عاقه، آن را د نبال کنید :

)



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 .

استان خراسان جنوبی یکی از استان های ایران د ر شرق 
کشور است و مرکز آن، شهر بیرجند .

همسایگان این استان از شمال: استان خراسان رضوی، 
شرق:  از  سمنان،  و  اصفهان  یزد ،  استان های  غرب:  از 
و  سیستان  استان های  جنوب:  از  و  افغانستان  کشور 
بلوچستان و کرمان است. این استان، با مصوبه مجلس 
شورای اسامی و پس از تقسیم استان خراسان به سه 
استان، د ر سال 1382 ایجاد  شد . مساحت آن 151،193 
ایران  استان  نظر سومین  این  از  کیلومترمربع است که 
است. بر اساس سرشماری سال 1390، جمعیت آن برابر 
با 723،192 نفرمی باشد  و از این نظر بیست و هشتمین 
شهرستان،   11 از  جنوبی  خراسان  است.  کشور  استان 
و  تشکیل شد ه  شهر   28 و  د هستان   61 بخش،   25
قائنات،  بیرجند ، فرد وس، طبس،  شامل شهرستان های 
نهبند ان، سربیشه، د رمیان، سرایان، بشرویه، زیر کوه و 
خوسف است. همچنین بیرجند ، فرد وس، طبس و قائن 

از مهم ترین شهرهای آن هستند .

جغرافیای تاریخی استان
خراسان جنوبی شامل محد ود ه ای از خراسان بزرگ است که 
د ر سد ه های پیش »قهستان« نامید ه می شد . قهستان ناحیه ای 
نسبتاً کوهستانی و ناهموار بود ه که به د لیل شرایط جغرافیایی 
و موقعیت مکانی همواره د ر معرض حواد ث و جریانات مختلف 
تاریخی قرار د اشته و به خصوص د ر مسیر حواد ث پس از ظهور 
کتیبه های  اساس  بر  است.  د اشته  مهمی  نسبتاً  نقش  اسالم 

 گرد آوری و ویرایش
محمد حسین مبرهن 

 خراسان جنوبی د ر یک نگاه
سرزمین چهار فصل ایران

وضعیت آب و هوایي
 اقلیم استان از نوع خشک و بیابانی است که متوسط بارند گی 
د مای ساالنه  میلی متر می رسد . حد اکثر  به 150  آن  سالیانه 
پایین ترین د مای ثبت شد ه 21/5 ـ  د رجه سانتی گراد   44 و 

گزارش شد ه است.

مورخان  از  بعضی  گفته  به  و  هخامنشی  د وره  از  به جاماند ه 
یونانی، »قهستان« سکونتگاه قوم ساگارت، از اقوام آریایی بود ه 

است. 
زبان  این  است.  فارسی  استان،  مرد م  اصلی  و  رسمی  زبان   
به  و منسوب  لهجه خاص  با  و روستایی  نقطه شهری  د ر هر 
همان محل بیان می شود  مثل لهجه بیرجند ی، لهجه قاینی، 
لهجه سرایانی، لهجه نهبنـد انی و غیره که البته این لهجه ها 
با تفاوت هایی د ر واژه ها، جمله بند ی ها و تأکید  بر روی هجاها 

همراه است.

ارگ کاله فرنگی



موقعیت  اقتصاد ی
شرایط اقلیمی منحصربه فرد  استان خراسان جنوبی باعث شد ه تا 
امکان تأمین د رآمد  مناسب و معقول باغد اران استان د ر کاشت و 
تولید  محصوالتی از قبیل عناب، زرشک، زعفران و سنجد  باشد . 
به طوری که این استان رتبه اول تولید  محصوالت باغی زرشک و 
عناب و رتبه د وم تولید  زعفران را د ر سطح کشور د ارا است. انار، 
پسته، باد ام، سیب، گالبی، به، گیالس، آلبالو، زرد آلو، هلو، خرما، 
توت، شاتوت، گرد و، انجیر و سنجد  از د یگر محصوالت باغی این 
استان است. همچنین د ر بخش محصوالت زراعی، مرد م این منطقه 
به کشت گند م، جو، پنبه، حبوبات، محصوالت جالیزی و گیاهان 
علوفه ای مشغول هستند  و د ر تولید  چغند رقند ، رتبه هشتم کشور 

را به خود  اختصاص د اد ه اند .

صنعت
کارخانه ها و کارگاه های تولید  ماشین آالت و تجهیزات، وسایل نقلیه 
منیزیم،  اکسید   تجهیزات حمل ونقل،  فلزی،  محصوالت  موتوری، 
د ستگاه های  و  ماشین آالت  پالستیک،  و  الستیکی  محصوالت 
برقی، محصوالت کانی غیرفلزی، کاغذ و محصوالت کاغذی، ابزار 
پزشکی و اپتیکی، ساعت، راد یووتلویزیون، فلزات اساسی، چوب و 
محصوالت چوبی، منسوجات، مبلمان و صنایع غذایی وآشامید نی د ر 
سطح استان و نیز د ر 5 شهرک صنعتی د ر بیرجند ، فرد وس، قاین، 

د ید نی ها
خاطره  از  یکی  بی شک  سرزمین  هر  د ید نی  مکان های  بازد ید از 
 انگیزترین بخش سفر است. خراسان جنوبی نیز سرزمینی تاریخی 
بود ه و با مکان های تاریخی و باستانی خود حرف های زیاد ی برای 

گفتن د ارد .
قلعه تاریخی فورگ، قنات بلد ه فرد وس، کال جنی طبس، مسجد  
هند واالن،   جامع  مسجد   جنگال،  کال  سنگ نگاره  قائن،  جامع 
فرد وس،  معد نی  آبگرم  بند عمرشاه،  بند د ره،  طبس،  گلشن  باغ 
شوکت آباد ،  باغ  قاین،  غارخونیک  خراشاد ،  چنشت،  روستای 
عمارت  باغ  فرنگی،  کاله  ارگ  بیرجند ،  قلعه  شوکتیه،  مد رسه 
مستوفی،  منزل  قاینی،  بوذرجمهر  آرامگاه  میراث،  موزه  اکبریه، 
آسیاب های بشرویه و آسیاب های باد ی از د ید نی ترین مقصد های 

گرد شگری خراسان جنوبی هستند .

صنایع د ستی
حصیربافی،  مسگری،  آهنگری،  رنگرزی،  سفالگری،  قالی بافی، 
سبد بافی، نمد مالی، زیلوبافی، پارچه بافی، نوغان د اری، ریسند گی، 
ازجمله  سوزن د وزی،  و  د باغی  زرگری،  جاجیم بافی،  گلیم بافی، 

صنایع د ستی استان خراسان جنوبی هستند .
برک بافی، ترکه بافی و قالی بافی از صنایع د ستی معروف این استان 
جنوبی  خراسان  صنایع د ستی  قد یمی ترین  از  برک بافی  است. 
است که قد مت آن به قبل از د وره سلجوقی برمی گرد د . سیاحان 

خارجی د ر سفرنامه های خود  از این هنر نام برد ه اند .
این  قالی مود  مشهور است،  به  فرش د ستبافت خراسان جنوبی 
فرش د ر کل د نیا مطرح است به گونه ای که د ر موزه های سراسر 

د نیا به نمایش گذاشته می شود .

برخی از رجال و مشاهیر استان
فارسی(،  اد بیات  بزرگ  )استاد   فروزان فر  بد یع الزمان  د کتر 
د کتر  ایران(،  ارتباطات  علم  )پد ر  معتمد  نژاد   کاظم  د کتر 
احمد  کامیابی مسک )استاد  برجسته تئاتر و اد بیات(، د کتر 
سید   عالمه  ایران،  جغرافیای  علم  پد ر  گنجی  محمد حسن 
استاد   برجسته(،  متفکر  و  )اسالم شناس  سعید ی  غالمرضا 
د کتر  ایران(،  موسیقی  بزرگ  )استاد   کیانی نژاد   محمد علی 
د کتر  ایران(،  تربیت  و  تعلیم  علم  )پد ر  غالمحسین شکوهی 
د کتر  ایران(،  معاصر  تاریخ  )پد ر  رضوانی  اسماعیل  محمد  
سید  محمد  مشکوه )معمار اقتصاد  نوین ایران(، د کتر مهد ی 
)هنرمند   سیمابینا  ایران(،  سم شناسی  علم  )پد ر  مود   باللی 
)پد ر  بهرمان  علی اکبر  د کتر  موسیقی(،  برجسته  پژوهشگر  و 
و  )محقق  فرزان  محمد   سید   عالمه  ایران(،  ارتود ونسی  علم 
و  روزنامه نگار  )نویسند ه،  جعفری  فرهاد   فرزانه(،  اند یشمند  
سیاست مد ار برجسته(، د کتر محمد ابراهیم آیتی )نویسند ه و 
اسالم شناس بزرگ معاصر(، سرد ار شهید  محمود  کاوه )فرماند ه 
بزرگ د وران د فاع مقد س(، علی عبد اللهی )نویسند ه، شاعر و 
فیلم ساز  و  )نویسند ه  حقیقی  محمد حسین  معاصر(،  مترجم 

معاصر(، د اریوش ارجمند  )هنرمند  برجسته سینمای ایران(.

نهبند ان و سربیشه مشغول فعالیت می باشند . همچنین به تازگی 
خبر از افتتاح کارخانه شمش منیزیم د ر شهرستان فرد وس به 

گوش می رسد .

آرامگاه ابن حسام خوسفی

باغ گلشن



پرپر  را  باغ  این  از  و گل هایی  یازید   بازنشستگان »هما« د ست  به گلستان  بار د یگر  اجل  د ست گلچین 
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 اعلی پیوسته اند  به این شرح است:

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

شاد روان مرحوم احمد  علی زینی
محل خد مت : خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1351
تاریخ بازنشستگی: 1381

تاریخ فوت: اسفند  99

شاد روان مرحوم ارد شیر عابد ی
 مقانکی

محل خد مت: خد مات فرود گاهی
تاریخ استخد ام: 1356

تاریخ بازنشستگی: 1385 
 تاریخ فوت: اسفند  98

شاد روان مرحوم اسماعیل اسام بیک عراقی 
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1352
تاریخ بازنشستگی : 1383 

تاریخ فوت: فرورد ین 99

جاود انه ها

شاد روان مرحوم حسن نعمت زاد ه بابکی
محل خد مت: بازرگانی و عملیات شعب

تاریخ استخد ام: 1349
تاریخ بازنشستگی: 1382
تاریخ فوت: فرورد ین 99

شاد روان مرحوم جمشید  مجید ی راد  
محل خد مت: منابع انسانی

تاریخ استخد ام: 1370
تاریخ بازنشستگی: 1390 
تاریخ فوت: فرورد ین 99

شاد روان مرحوم حسن محمد ی شکیبا
محل خد مت: مهند سی و تعمیرات

تاریخ استخد ام: 1358
تاریخ بازنشستگی: 1383 

تاریخ فوت: اسفند  98

شاد روان مرحوم حسنقلی ابراهیمی 
قره تپه

محل خد مت: بازرگانی و عملیات شعب
تاریخ استخد ام: 1356

تاریخ بازنشستگی: 1387 
تاریخ فوت: فرورد ین 99

شاد روان مرحوم حمد اله مراد ی
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1355
تاریخ بازنشستگی: 1384 

تاریخ فوت: فرورد ین 99

شاد روان مرحوم حسین ترحمی
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1368
تاریخ بازنشستگی: 1398

تاریخ فوت: ارد یبهشت 99

شاد روان مرحوم حسین تهرانی مقد م 
محل خد مت: بازرگانی و عملیات شعب

تاریخ استخد ام: 1347
تاریخ بازنشستگی: 1366

تاریخ فوت: ارد یبهشت 99

شاد روان مرحوم حمزه صفائی 
حاجی آقا

محل خد مت: خد مات فرود گاهی
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی: 1379
تاریخ فوت: فرورد ین 99

شاد روان مرحوم د اریوش سپهربند  
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1342
تاریخ بازنشستگی: 1378 

تاریخ فوت: فرورد ین 99

شاد روان مرحوم حسن مهد یزاد ه 
ناد ری 

محل خد مت: پشتیبانی شیراز
تاریخ استخد ام: 1343

تاریخ بازنشستگی: 1375
تاریخ فوت: اسفند  98

شاد روان مرحوم برجعلی حسن زاد ه
محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1358

تاریخ بازنشستگی: 1380 
تاریخ فوت: اسفند  98

شاد روان مرحوم سید رضی فاحی 
ماسوله 

محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1349

تاریخ بازنشستگی: 1379
تاریخ فوت: خرد اد  99

کانون بازنشستگان هما 36
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شاد روان مرحوم رحمن مراد ی 
محل خد مت: حراست

تاریخ استخد ام: 1353
تاریخ بازنشستگی: 1381 

تاریخ فوت: اسفند  99

شاد روان مرحوم سید  جواد  
زهتابچی   

محل خد مت: مهند سی و تعمیرات
تاریخ استخد ام: 1355

تاریخ بازنشستگی: 1383 
تاریخ فوت: فرورد ین 99 

شاد روان مرحوم سید  مهد ی 
مجتهد ی نیا

محل خد مت: عملیات
تاریخ استخد ام: 1355

تاریخ بازنشستگی: 1387 
تاریخ فوت: فرورد ین 99

شاد روان مرحوم منوچهر خد یوی
محل خد مت: مالی

تاریخ استخد ام: 1339
تاریخ بازنشستگی: 1372 
تاریخ فوت: ارد یبهشت 99

شاد روان مرحوم سید قاسم رجایی
محل خد مت: خد مات فرود گاهی 

اصفهان
تاریخ استخد ام: 1347

تاریخ بازنشستگی: 1378
تاریخ فوت: ارد یبهشت 99

شاد روان مرحوم رسول باقرزاد ه
محل خد مت: مهند سی و تعمیرات

تاریخ استخد ام: 1368
تاریخ بازنشستگی: 1397 
تاریخ فوت: ارد یبهشت 99

شاد روان مرحوم هاشم افسریان 
محصل 

محل خد مت: خد مات فرود گاهی
تاریخ استخد ام: 1346

تاریخ بازنشستگی: 1366
تاریخ فوت: بهمن    98 

شاد روان مرحوم صالح نریمانی
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد امی: 1355
تاریخ بازنشستگی: 1379

تاریخ فوت: اسفند  98

شاد روان مرحوم شعبان علم بیگی
محل خد مت: تد ارکات
تاریخ استخد ام: 1352

تاریخ بازنشستگی: 1378
تاریخ فوت: ارد یبهشت 99

شاد روان مرحومه طاهره عامی 
فارس

محل خد مت: عملیات
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی: 1382 
تاریخ فوت: فرورد ین 99

شاد روان مرحوم عروجعلی 
خانمراد ی

محل خد مت:  پشتیبانی
تاریخ استخد ام: 1358 

تاریخ بازنشستگی : 1367 
تاریخ فوت: اسفند  98

شاد روان مرحوم علی محمد  
منصوری

محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1355

تاریخ بازنشستگی: 1379
تاریخ فوت: ارد یبهشت 99

شاد روان مرحوم قاسم سعید ی 
محمد ی

محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1355

تاریخ بازنشستگی: 1383
تاریخ فوت: ارد یبهشت 99

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

تاریخ استخد ام: 1358
تاریخ بازنشستگی: 1388 

تاریخ فوت: اسفند  98

شاد روان مرحوم علی تزور منفرد  
محل خد مت: مهند سی و تعمیرات

تاریخ استخد ام: 1345
تاریخ بازنشستگی: 1378

تاریخ فوت: ارد یبهشت 99

شاد روان مرحوم عین اله رهسپار
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1363
تاریخ بازنشستگی: 1388 

تاریخ فوت : ارد یبهشت 99

شاد روان مرحوم لفته حمید  پور
محل خد مت: تد ارکات
تاریخ استخد ام: 1349

تاریخ بازنشستگی: 1378 
تاریخ فوت: فرورد ین 99 

شاد روان مرحوم علی اکبر 
میرآخوری

محل خد مت: مهند سی و تعمیرات
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی: 1379
تاریخ فوت: ارد یبهشت 99

شاد روان مرحوم علی محمد ی 
محل خد مت: مهند سی و تعمیرات

تاریخ استخد ام: 1356
تاریخ بازنشستگی: 1385

تاریخ فوت: ارد یبهشت 99

شاد روان مرحوم قاسم متقی
محل خد مت: مهند سی و تعمیرات

تاریخ استخد ام: 1354
تاریخ بازنشستگی:  1380 

تاریخ فوت: اسفند  98

شاد روان مرحوم عبد الرضا علی 
احمد ی

محل خد مت: خد مات فرود گاهی
تاریخ استخد ام: 1353

تاریخ بازنشستگی: 1377 
تاریخ فوت : د ی ماه 98

شاد روان مرحوم عبد االمام طه زاد ه
محل خد مت: خد مات فرود گاهی 

اصفهان
تاریخ استخد ام: 1338

تاریخ بازنشستگی: 1365
تاریخ فوت: آبان 98

شاد روان مرحوم شهرام نوذری
محل خد مت: مهند سی و تعمیرات

تاریخ استخد ام 1356:
تاریخ بازنشستگی: 1383

تاریخ فوت: ارد یبهشت 99

اد امه د رصفحه40

شاد روان مرحوم باقر شنگل
محل خد مت:پشتیبانی
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی: 1382
تاریخ فوت: مرد اد  99



کوات ه  و خوا  ند نی
هر وقت بابام می د ید  المپ اتاق یا پنکه 
اتاقم، می گفت: چرا  بیرون  من  و  روشنه 

اسراف؟ چرا هد ر د اد ن انرژی؟
آب چکه می کرد ، می گفت: اسراف حراِم! 
اتاقم که به هم ریخته بود ، می گفت: تمیز 

و منظم باش، نظم اساس د یِن...
حتی د ر زمان بیماریش هم تذکر می د اد . 
چون  فرارسید .  خوشی  روز  اینکه  تا 
کار  برای  بزرگی  شرکت  د ر  می بایست 
قبول  اگر  گفتم  خود   با  بد م.  مصاحبه 
شد م، این خونه کسل کنند ه و پر از توبیخ 

رو، ترک می کنم.
صبح زود  حمام کرد م، بهترین لباس مو 
پد رم  که  بیرون  برم  خواستم  و  پوشید م 
به هم پول د اد  و با لبخند  گفت: فرزند م!

1_ُمَرتب و منظم باش.
2_ همیشه خیرخواه د یگران باش.

3_مثبت اند یش باش.
4-خود ت رو باور د اشته باش.

تو د لم ُغرولُند  کرد م که د ر بهترین روز 
این  و  برنمی د ارد   نصیحت  و  پند   از  د ست  پد رم  هم  زند گی ام 

لحظات شیرین رو زهرمارم می کند !
د ر  به  رفتم.  رویایی ام  شرکت  به  مصاحبه  انجام  برای  سرعت  با 
نبود ،  تشریفاتی  و  نگهبان  هیچ  د ید م  تعجب  با  رسید م.  شرکت 

فقط چند  تابلو راهنما!
به محض ورود ، د ید م آشغال زیاد ی د ر اطراف سطل زباله ریخته، 

یاد  حرف بابام افتاد م: آشغاال رو ریختم تو سطل زباله...
اومد م تو راهرو، د ید م د ستگیره د رکمی ازجاش د ر اومد ه، یاد  پند  
رو سرجاش  د ستگیره  باش.  که می گفت: خیرخواه  افتاد م  پد رم 

محکم کرد م تا نیوفته!
از کنار باغچه رد  می شد م، د ید م آب، سرریز شد ه و د اره میاد  تو 
راهرو، یاد  تذکر بابا افتاد م که اسراف حراِم: شیر آب رو هم بستم...

پله ها را باال می رفتم، د ید م باوجود  روشنی هوا، چراغ ها روشنه. 
نصیحت بابا هنوز توی گوشم زمزمه می شد : بنابراین اونا رو هم 

خاموش کرد م.
به بخش مرکزی رسید م و د ید م افراد  زیاد ی زود تر از من برای 
همان کار آمد ن و منتظرند  تا نوبتشون برسه. چهره و لباسشون 
رو که د ید م، احساس خجالت کرد م. خصوصاً اونایی که از مد رک 

د انشگاه های غربی شون تعریف می کرد ن!
عجیب بود . هرکسی که می رفت تو اتاق مصاحبه، پس از کمتر از 
یک د قیقه می آمد  بیرون! با خود م گفتم: اینا که با این د ک وپوز 

رد  شد ن، مگر ممکنه من قبول بشم؟ عمراً! بهتره خود م محترمانه 
انصراف بد م تا عذرمو نخواستن!

و  نشستم  باش،  مثبت اند یش  که  افتاد م  پد ر  پند   یاد   باز 
انرژی  هم  به  بابام  حرفای  اونروز  بشود .  نوبتم  تا  منتظر، 

می د اد . توی همین فکرا بود م که اسمم رو صد ازد ن.
نگاه  من  به  و  نشستن  نفر   3 د ید م  شد م،  مصاحبه  اتاق  وارد  

می کنن. یکیشون گفت: ِکی می خواهی کارتو شروع کنی؟
یاد   می کنه.  مسخره ام  د اره  کرد م،  فکر  لحظه ای  و  شد م  شوکه 
و  کن  باور  رو  خود ت  می گفت:  که  افتاد م  پد رم  آخر  نصیحت 

اعتماد به نفس د اشته باش!
پس با اطمینان کامل بهشون جواب د اد م: ان شاءاهلل بعد  از همین 
مصاحبه آماد ه ام. یکی از اونا گفت: شما پذیرفته شد ی! با تعجب 
نمیشه  که  پرسش  با  گفت:  نپرسید ین؟!  سوالی  هنوزکه  گفتم: 
د وربین  با  بود .  عملی  ما  گزینش  فهمید ،  رو  د اوطلب  مهارت 
مد اربسته د ید یم، تنها شما بود ی که تالش کرد ی از د رب ورود  

تا اینجا، نقص ها رو اصالح کنی.
د ر آن لحظه همه چی از ذهنم پاک شد : کار، مصاحبه، شغل و... 
هیچ چیز جز صورت پد رم را ند ید م. کسی که ظاهرش سختگیر، 

اما د رونش پر از محبت بود  و آیند ه نگری...
عزیز! د ر ماوراء نصایح و توبیخ های پد رانه، محبتی نهفته است که 

روزی حکمت آن را خواهی فهمید  اما...
اما شاید  د یگر او د ر کنارت نباشد ...

پند های پد رم
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د ر رستوران بود م که میز بغلی توجهم را جلب کرد . زن و مرد ی 
حد ود  40 ساله روبه روی هم نشسته بود ند  و مثل یک د ختر و 

پسر جوان چیزهایی می گفتند  و زیرزیرکی می خند ید ند .
سنتان  این  با  شما  د ارد ؟  معنی  چه  گفتم  خود م  با  آمد .  بد م 
د بیرستانی ها  بچه  مثل  نه  باشید   د اشته  د بیرستانی  بچه  باید  
تلفن  که  می کرد م  نگاهشان  چپ چپ  د اشتم  کنید !  نامزد بازی 
خانم زنگ خورد  و به نفر پشت خط گفت: آره عزیزم. بچه ها رو 
تو  گذاشتم  کتلت  واسه شون  اومد یم.  خود مون  خونه.  گذاشتیم 

یخچال.
خوشم آمد . ذوق کرد م. گفتم چه پد ر و ماد ر باحالی. چه عشق 
را د وست  اول همد یگر  بعد ازاین همه سال مثل روز  زند ه ای که 
یک  اوقات  گاهی  شوهرها  و  زن  که  است  خوب  چقد ر  د ارند . 
پد ر شد م  اگر روزی  رؤیایی. قطعاً  بروند . چقد ر  گرد ش د وتایی 

همین کار را می کنم.
د اشتم با لبخند  و ذوق نگاهشان می کرد م که ناگهان مرد  به زن 

گفت: پاشو بریم تا شوهرت نیومد ه خونه.
آن وقت  شوهرد اری  تو  زنی!  عجب  خورد .  هم  به  حالم  تُف.  اَی 
مسلمانیم؟  سرمان  خیر  ما  د ود ور؟  د د ر  آمد ی  غریبه  مرد   با 
اسالمتان کجا رفته؟ زن و مرد  نامحرم باهم چه غلطی می کنند ؟! 
به  رفت  شد   بلند   مرد   که  می کرد م  نگاهشان  چپ چپ  د اشتم 
سمت صند وق تا پول غذا را حساب کند . زن هم د نبالش رفت و 
بلند  گفت: د اد اش، د اد اش بزار من حساب کنم. د فعه پیش که با 

مامان اینا بود یم، تو حساب کرد ی.
آخییی. آبجی و د اد اش بود ن. الهی الهی. چه قشنگ. چقد ر خوبه 

به  این قد ر  براد ر  و  خواهر 
د اشتم  باشند .  نزد یک  هم 
نگاهشان  شوق  و  باذوق 
می زد م  لبخند   و  می کرد م 

که از کنارم رد  شد ند  
حال  همان  د ر  و 

لبخند ی  با  مرد  
میز  شیطنت آ

از  گفت: 
کی تا حاال 
شد م  من 

اشت؟  د  ا د 
زن هم نیشخند ی زد  و گفت: این جوری 
گفتم که مرد م فکر کنن خواهر و براد ریم.

ای وای. از همان اول هم می د انستم یک ریگی به کفشتان هست. 
زن و مرد  شارالتان! د اشتم چپ چپ نگاهشان می کرد م که د ر 
حال خد احافظی زن به مرد  گفت: به مامان سالم برسون. مرد  هم 

گفت: باشه د خترم. تو هم به نوه های گلم...
وای خد ا. پد ر و د ختر بود ند . پس چرا مرد  این قد ر جوان به نظر 
می رسید ؟ خب با د اشتن چنین خانواد ه د وست د اشتنی باید  هم 

جوان بماند . هر جا هستند  سالمت باشند .
آگه  ند ارد .  به من ربطی  زند گی د یگران  بود  که فهمید م  اینجا 
این جوری  که  می خورد م  غذامو  بقیه  مثل  د اشتم  شعور  کمی 

سرد  نشه!

غذاتون سرد  نشه

لئونارد و د اوینچی هنگام کشید ن تابلو »شام آخر« د چار مشکل 
بزرگی شد . او می بایست »نیکی« را به شکل عیسی و »بد ی« را 
به شکل یهود ا )یکی از یاران عیسی که هنگام شام تصمیم گرفت 
به او خیانت کند (، تصویر می کرد . د اوینچی، کار را نیمه تمام رها 

کرد  تا مد ل های آرمانی اش را پید ا کند .
را د ر چهره  مراسم هم سرایی، تصویر کامل مسیح  روزی د ریک 
یکی از جوانان هم سرا یافت. جوان را به کارگاهش د عوت کرد  و 
تابلو  اتود ها و طرح هایی برد اشت. سه سال گذشت.  از چهره اش 
شام آخر تقریباً تمام شد ه بود  اما د اوینچی هنوز برای یهود ا مد ل 

مناسبی پید ا نکرد ه بود .
نقاشی  که  می آورد   فشار  او  به  کم کم  کلیسا  مسئول  کارد ینال 
د یواری را زود تر تمام کند . نقاش پس از روزها جست وجو، جوان 
از  به زحمت  یافت.  آبی  جوی  د ر  را  مستی  ژند ه پوش  و  د اغون 
فرصتی  د یگر  بیاورند ، چون  کلیسا  تا  را  او  خواست  د ستیارانش 
برای طرح برد اشتن از او ند اشت. گد ا را که د رست نمی فهمید  چه 
خبر است به کلیسا آورد ند . د ستیاران سرپا نگاهش د اشتند  و د ر 
همان وضع د اوینچی از خطوط بی تقوایی، گناه و خود پرستی که 

به خوبی بر آن چهره نقش بسته بود ند ، نسخه برد اری کرد .

وقتی کارش تمام شد  گد ا که د یگر مستی، کمی از سرش پرید ه 
با  و  د ید   را  رویش  پیش  نقاشی  و  کرد   باز  را  چشم هایش  بود ، 
آمیزه ای از شگفتی و اند وه گفت: »من این تابلو را قباًل د ید ه ام!«

د اوینچی شگفت زد ه پرسید : کی؟! گد ا گفت: سه سال قبل، پیش 
گروه  یک  د ر  که  موقعی  بد هم.  د ست  از  را  همه چیزم  آنکه  از 
هم سرایی آواز می خواند م، زند گی پراز رؤیایی د اشتم، هنرمند ی 

از من د عوت کرد  تا مد ل نقاشی چهره عیسی شوم!
اینجاست که می توان گفت نیکی و بد ی د و روی یک سکه اند . با 

یک لغزش انسان می تواند تا قعر ذلت سقوط کند.

نیکی و بد ی د و روی یک سکه
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شاد روان مرحوم محمد علی ساسانی
محل خد مت: مهند سی و تعمیرات

تاریخ استخد ام: 1357
تاریخ بازنشستگی: 1384

تاریخ فوت: ارد یبهشت 99

شاد روان مرحوم محمد رضا وهبی
محل خد مت: برنامه ریزی و خد مات 

تاریخ استخد ام: 1357
تاریخ بازنشستگی : 1379

تاریخ فوت: فرورد ین 99

شاد روان مرحوم مسعود  هاد یان 
محل خد مت: پشتیبانی
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی: 1382 
تاریخ فوت : فرورد ین 99

شاد روان مرحوم الیاس د هقان پیشه
محل خد مت: امور مالی شیراز

تاریخ استخد ام: 1347
تاریخ بازنشستگی: 1384

تاریخ فوت: خرد اد 99

شاد روان مرحوم جلیل یعقوب پور
محل خد مت: مهند سی و تعمیرات 

شیراز
تاریخ استخد ام: 1354

تاریخ بازنشستگی: 1384
تاریخ فوت: خرد اد  99

شاد روان مرحوم محمد حسین 
غامپور

محل خد مت: کیترینگ شیراز
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی: 1385 
تاریخ فوت: خرد اد  99 

شاد روان مرحوم محمود  ظهراب نژاد  
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1344 
تاریخ بازنشستگی: 1378 

تاریخ فوت: اسفند  98 

شاد روان مرحوم ناصر پور جم
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1356
تاریخ بازنشستگی: 1383

تاریخ فوت: خرد اد  99 

شاد روان مرحوم محمد  حسن 
سرآباد انی تفرشی  

محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1358

تاریخ بازنشستگی: 1386 
تاریخ فوت: ارد یبهشت 99

شاد روان مرحوم محمد  غیاثوند  
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1355
تاریخ بازنشستگی: 1386 

تاریخ فوت: فرورد ین 99

شاد روان مرحوم محمود  حید ری 
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1363
تاریخ بازنشستگی: 1394 
تاریخ فوت : فرورد ین 99

شاد روان مرحوم مهد ی حاجی علی 
اکبری

محل خد مت : عملیات
تاریخ استخد ام : 1357

تاریخ بازنشستگی: 1385 
تاریخ فوت: اسفند  98

شاد روان مرحوم فرید ون برومند  حائری
محل خد مت: پشتیبانی
تاریخ استخد ام: 1355

تاریخ بازنشستگی: 1376
تاریخ فوت: تیر 99

شاد روان مرحوم محمد رضا ترشانی
محل خد مت: پشتیبانی
تاریخ استخد ام:1364  

تاریخ بازنشستگی: 1392 
تاریخ فوت: تیر 99 

شاد روان مرحوم محمد رضا تشکری
محل خد مت: مهند سی و تعمیرات

تاریخ استخد ام: 1364
تاریخ بازنشستگی: 1391

تاریخ فوت: تیر 99

شاد روان مرحوم حسن علی محمد ی 
معد      نوئی 

محل خد مت: خد مات فرود گاهی بند رعباس
تاریخ استخد ام: 1362

تاریخ بازنشستگی: 1390
تاریخ فوت: فرورد ین 99

اد امه از صفحه 37

شاد روان مرحوم مصطفی رفیعی
محل خد مت:  مهند سی و تعمیرات 

اصفهان
تاریخ استخد ام: 1349

تاریخ بازنشستگی: 1381
تاریخ فوت: مرد اد  99 

شاد روان مرحوم محمود  زنگارکی 
فراهانی

محل خد مت:مهند سی و تعمیرات
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی: 1385
تاریخ فوت: تیر 99

شاد روان مرحوم فریبرز اسماعیلی
محل خد مت : تد ارکات
تاریخ استخد ام: 1345

 تاریخ بازنشستگی: 1366
 تاریخ فوت: فرورد ین 99

شاد روان مرحوم حبیب اله رحمان 
زاد ه تهرانی

محل خد مت :کیترینگ شیراز
تاریخ استخد ام: 1355

 تاریخ بازنشستگی: 1381
 تاریخ فوت: مرد اد  99

شاد روان مرحوم محمد  علی بید  آباد 
محل خد مت:کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1343

تاریخ بازنشستگی: 1368
تاریخ فوت: تیر  99

جاود انه ها
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شاد روان مرحوم منوچهر حیرانی
محل خد مت: پشتیبانی
تاریخ استخد ام: 1355

تاریخ بازنشستگی: 1379
تاریخ فوت: خرد اد  99 

شاد روان مرحوم سید  جال کانتر زاد ه 
طرزجانی

محل خد مت: بازرگانی و عملیات شعب
تاریخ استخد ام: 1341

تاریخ بازنشستگی: 1374
تاریخ فوت: مرد اد  99

شاد روان مرحوم رشید  کریمی گل تپه
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1356
تاریخ بازنشستگی: 1382

تاریخ فوت: بهمن 98

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 و 
آرزوی صبر و شکیبایی برای بازماند گان، رحمت وغفران الهی را برای د رگذ شتگان ایشان ازخد اوند  متعال مسئلت می نماید .

فوت براد ر حسن فتوحی   
فوت براد ر فرزانه سرلتی  

فوت خواهر  سید  محمد  فد کی   
فوت خواهر    حسین آخوند  زاد ه کاشانی  

فوت خواهر منیژه کرونی   
فوت خواهر محبوبه نصیری  
فوت فرزند  حسین شاهسون  
فوت فرزند  وید ا عظیم زاد ه  
فوت فرزند  بهرامعلی الماسی  
فوت فرزند مجید  صفر پور  
فوت فرزند  ناصر علیزاد ه  
فوت فرزند  فراهم قانع   
فوت فرزند  ولی اله علیزاد ه  

فوت ماد ر سهیال مالحی کارایی   
فوت ماد ر سید  عبد اله ساد ات مزنگی  
فوت ماد ر نعمت اله جان نثاری   
فوت ماد ر فهیمه رشید ی   
اسفند یار بیابانگرد     فوت ماد ر
فوت ماد ر محمود  محمد یان روشن  
فوت ماد ر شفیقه سلطان جلیلی  
فوت ماد ر ابراهیم روزگرد    
فوت ماد ر ژیال د اوید     
فوت ماد ر فرح روز حاج تعمیری  
فوت براد ر علیرضا حمزه ای   
فوت براد ر فاطمه فریانی   
فوت براد ر احمد  خوشد ل   

فوت همسر محمد علی قنبری  
فوت همسر زرغام یکه د هقان   
فوت همسر نوشین نخستین   
فوت همسر سید  جواد  کهربایی  
فوت همسر سید علیرضا موسوی کیا 

فوت پد ر سید مهد ی حسن زاد ه  
فوت پد ر مهد ی صانعی قالیباف  
فوت پد ر هاشم بهاری کند لجی  
فوت پد ر غالمرضا نوایی   
فوت پد ر محسن زحمتکش  
فوت پد ر  حبیب اله جهانبین  
فوت ماد ر سید  اصغر حسینی   
فوت ماد ر پرویز کمالپور  

د ست اجل گلی را از بوستان »هما« چید  که همواره منشأ خد مات بسیار بود .
سرکار خانم پری غروی فر از همکاران بازنشسته شعبه مشهد  که د ر طول خد مت و د ر اد امه پس از بازنشستگی نیز سالیان 
زیاد ی به عنوان نمایند ه کانون بازنشستگان، خد مات شایانی به بازنشستگان و مستمری بگیران شعبه مشهد  ارائه می نمود ، از میان 

ما رخت بست و د ر ملکوت اعلی سکنی گزید .
 کانون بازنشستگان »هما« د رگذشت این همکار گرامی و د لسوز را به خانواد ه و بازماند گان محترم و نیز تمامی د وستان و 

همکاران آن مرحومه تسلیت عرض نمود ه و از د رگاه ایزد  منان، برای آن فقید ه سعید ه، غفران واسعه الهی و برای بازماند گان، صبر و شکیبایی 
مسئلت می نماید .

هوالباقی
ود اع با فرماند ه اسبق نیروی هوایی

و رئیس هیأت مد یره موسسه صند وق بازنشستگی »هما«
روح فرماند ه شجاع نیروی هوایی د وران د فاع مقد س، مد یری کارآفرین وتوانمند ، امیرسرتیپ کاپیتان هوشنگ صد یق 

رئیس هیئت مد یره شرکت هواپیمایی چابهار به د لیل ابتال به بیماری کرونا به ملکوت اعلی پیوست.
تاریخ سراسر شجاعت و شهامت 8 سال د فاع مقد س، راوی رشاد ت های این سرباز صاد ق وطن د ر د وران فرماند هی 
نیروی هوایی ارتش طی د وران جنگ تحمیلی است و سال های بعد  از جنگ نیز، خد مات ایشان د ر صنعت هوایی 

مسافری، برگ زرینی د ر کارنامه خد مت رسانی به نظام مقد س جمهوری اسالمی ایران می باشد . 
پیکر پاک ایشان، پنجشنبه، 1۹ تیرماه به قطعه بهشت نام آوران بهشت زهرا منتقل و به خاک سپرد ه شد . 

کانون بازنشستگان »هما« این ضایعه غمبار را به جامعه هوانورد ی کشور، خانواد ه، بازماند گان و تمامی د وستان، همکاران و همرزمانشان د ر ارتش 
جمهوری اسالمی به ویژه کاپیتان زنگنه ریاست محترم هیأت مد یره و مد یرعامل »هما«، تسلیت عرض نمود ه و از د رگاه ایزد  منان، برای آن فقید  

سعید ، غفران واسعه الهی و برای بازماند گان، صبر و شکیبایی مسئلت می نماید .

شاد روان مرحوم هوشنگ صابری 
یحیایی

محل خد مت: خد مات فرود گاهی
تاریخ استخد ام: 1349

تاریخ بازنشستگی: 1379
تاریخ فوت: مرد اد  99

شاد روان مرحوم جهانبخش سید ین 
د یجوجین

محل خد مت:خد مات فرود گاهی
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی: 1381
تاریخ فوت: تیر  99

اد امه د ر صفحه 46



شاخصه های  با  اما  است  نسبی  کیفیتی  توسعه، 
موجود  باید با این واقعیت روبرو شد  که ما صاحب کشور 
توسعه یافته ای نیستیم  و فرقی نمی کند  که کمترتوسعه یافته 
توسعه، مشخصه های  کنند .  توسعه خطاب مان  د رحال  یا 
مد ون شد ه ای د ارد  که بازنشسته های فرنگ رفته »هما«، 

به خوبي به آن واقف اند .
بهانه اي  هر  به  ماند نی  بیاد   روزگاران  آن  د ر  »هما«  کارکنان 
د رکشورهای توسعه یافته، چند  صباحی اقامت د اشته و از این 
رهگذر، تجربیاتی کسب کرد ه اند  که با حسرت، یافته های خود  
و  آرزو  و  می کنند   تعریف  همسایه  و  د ر  و  همکاران  برای  را 
انسانی  توسعه  د رکل  و  اقتصاد ی  و  فرهنگی  توسعه  حسرت 
فرنگی ها را د اشته اند . مسافرت چشم های هماییان را باز کرد ه 
بود  و امروز د ر د وران بازنشستگی، با وجود  فرصت بیشتر برای 
تفکر، د ر مقام مقایسه با آن کشورها مطالباتی را خواستارند  که 

د ر بازنشستگان سایر نهاد ها و اد ارات شاهد  آن نیستیم.
اما این پایان ماجرا نیست... همکاران د یروز و همراهان امروز 
بود ه اند .  توسعه یافته  کشورهای  د ر  امر  ظواهر  و  روبنا  شاهد  
هرچند  مسیر د ستیابی و چگونگی نیل به این توسعه، نیاز به 
مطالعاتی گسترد ه د ارد  که بعلل تاریخی د ر مراحل مقد ماتی 

د ستیابی و د سترسی به آن قرار د اریم. 
آنچه که مسلم است د ر جوامع سنتی و کشاورزی، بخصوص 
کشاورزی غیر صنعتی ما، کار  گروهی همانند  کار د ر کارخانجات 
اروپایی نیست و وجود  سند یکاها و انجمن های صنفی نیز جهت 
احقاق حقوق کارگران و کارکنان، معنا و مفهومی ند ارد . شاهد  
مطلب، وجود  خأل قانونی د ر جریان تشکل های صنفی وزارت 
کشور است که از سال ۹5 تنها تشکل احزاب سیاسی د ر نظر 
از  تجمع  برای  اساس هیچ مجوزی  این  بر  است.  گرفته شد ه 

طریق وزارت کشور از آن تاریخ صاد ر نشد ه است. 
به حال  تا  را  ما کار حزبی و صنفی  نهایت جامعه سنتی  د ر 
تجربه نکرد ه و با تشکل، سازمان و رأی د اد ن و انتخاب کرد ن 

به شکل امروزی اش بیگانه است. 
د ر مقطعی نهاد های غیرد ولتی، سند یکاها، کانون ها و انجمن ها، 
از غرب گرفته اند  و اساسنامه ها و د ستور العمل هایی  الگو هایی 
به  آن  مفاد   تزریق  و  تطبیق  خواهان  و  کرد ه اند   ترجمه  را 
تشکل های فرمایشی و غیرواقعی و د ست ساز آن زمان بود ند  که 
آن هم د رسال ۹5 با عد م د رج نام کانون ها توسط وزارت کشور د ر 
الیحه ارسالی به مجلس، اد امه همان فرآیند  نیم بند  هم منتفی شد . 
عمومی  مجامع  که  چرا  خورد ،  غصه  هم  زیاد   نباید   البته 
نمی رسید   نصاب  حد   به  اول  د ور  د ر  هیچکد ام  کانون ها  این 
د ر  مجمع  اعضاي  از  د رصد   د ه  نهایت  د ر  نیز  د وم  د ور  د ر  و 
تنگاتنگ  ارتباط  آنان  سرنوشت  با  که  تصمیم گیری هایی 

د اشت، حضور پید ا می کرد ند  و 
مفاد    از  اعضا  بقیه   د رصد   نود  
و  صند وق  کانون،  اساسنامه 
خد مت  آن  د ر  که  محلی  یا 
ند اشتند . اطالعی  بود ند   کرد ه 
د ستورالعمل های  و  اساسنامه ها 
مد ون صنفی، د چار د ه ها تناقض 
و تضاد  با قوانین باال د ستی بود ه 
د ر  پیشنهاد ی  هیچ  و  و هست 
رابطه با اصالح آن وجود  ند ارد . 
اگر پیشنهاد ی هم هست مغایر با 

قوانین د یگری است که با استناد  به آنها مجال مطرح کرد ن نیز 
نمی یابی و اگر بتوانی بر فرض محال از تمامی موانع به سالمتی 
عبور کنی، می رسی به وزارت کشور که آنجا هم به شما امید  
به رفع خأل قانونی د ر جریان کانون های صنفی را د ر آیند ه ای 

مبهم را می د هند ! 
وجود  شبکه های مجازی و د سترسی سریع به اطالعات و سرعت 
سرعت  نوید   پد ید ه،  این  ظهور  اول  وهله های  د ر  آن  انتشار 
از جامعه روستایی به شهری و توسعه یافتگی را  د وران گذار 
می د اد  اما د ر عمل شاهد  بود یم که زور عامل نظر به عامل عمل 
نمی رسد . اما کاچی بعض هیچی است. عقالنیت به عنوان عامل 
تعیین کنند ه و تأیید کنند ه، نظرات مختلف را به قضاوت می نشیند .
پژوهشگران برای جامعه توسعه نیافته مشخصه های زیاد ی را عنوان 
اینچنین  را می توان  آنها  کرد ه اند ، که مهمترین و ملموس ترین 

عنوان نمود :
د ر جامعه توسعه نیافته، روابط محلی، همخونی، خویشاوند ی 
بر ضوابط و قوانین رجحان و برتری د ارد . حکومت ها  مبتنی 
است  ضعیف  اجتماعی  تباد ل  است.  پد رساالری  روابط  بر 
نوآوری  است.  سنت  و  عاد ت  بر  مبتنی  رسوم،  و  فرهنگ  و 
روستایی  زند گی  نمی شود ،  علوم  به  توجهی  و  ند ارد   وجود  
ند ارد  و  اجتماعی وجود   د ارد ، تحرک  زند گی شهری غلبه  بر 
جامعه  بالعکس  و  نیست  غالب  جمع گرایی  و  شایسته ساالری 
توسعه یافته خصیصه هایی چون تقسیم کار فزایند ه، گسترد گی 
وجود   بیرونی  د نیای  با  فرهنگی  و  اقتصاد ی  اجتماعی،  روابط 
د ارد  ، حوزه فعالیت ها د ر همه موارد  تخصصی و حرفه ای است، 
د ر  پد رساالری  روابط  و  است  برشایسته ساالری  مبتنی  روابط 
سیاسی  و  اجتماعی  مشارکت  نهایت  د ر  و  است  شکسته  هم 
آحاد  مرد م و شکل گیری د مکراسی اجتماعی، سیاسی عینیت 
د ارد . آنچه که مسلم است جامعه سنتی د ر قبال تغییر به سوی 
منافع  به  تغییر  این  که  چرا  می کند ،  مقاومت  توسعه یافتگی 

اقتصاد ی اش لطمه می زند .

بازنشسته های فرنگ رفته 
و حکایت توسعه یافتگی

سعید حفظی فرد
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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 )۹ 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   13۹0

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 د ر 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 .

	 ساعت پذیرش بیمه د رمانی امور بازنشستگی )تهران( د ر روزهای اد اری از ساعت
8 لغایت 13/30 می باشد،  لطفا پس از ساعت فوق مراجعه نفرمایید .

	 ، با توجه باینکه جهت هر فرد  د ر ماه صرفأ یک بار سند  پرد اخت صاد ر می شود
لطفا از مراجعه بیش از یک بار د ر هر ماه به واحد  بیمه د رمانی خود د اری نمایید .

	 قبل از مراجعه نسخه های مربوطه را از د فترچه بیمه د رمانی جد اسازی نمود ه و
همراه اصل د فترچه به واحد  پذیرش تحویل نمایید .

	 نسخ مربوط به هزینه های د ارو و تزریق شیمی د رمانی به همراه گزارش پاتولوژی
ایران  بیمه  نمایند ه  به  بیمارستان می بایستی  و همچنین هزینه های بستری د ر 

مستقر د ر اد ارات مرکزی )واحد  بیمه د رمانی(  تحویل د اد ه شود .
	  هزینه های د ارویی می بایستی به تفکیک تعد اد  اقالم د ر حاشیه نسخ د رج گرد د

و پرینت کامیپوتری از د اروخانه د ریافت گرد د .
	. نسخ د ند انپزشکی سال ۹۹ تا آخر ارد یبهشت 1400 قابل پذیرش می باشد
	. پرد اخت هزینه های عینک کماکان، فریم هر سه سال و شیشه هر یک سال می باشد
	 از ترخیص و بیماران مبتال به کووید  1۹ )کرونا( 30 روز بعد   مراجعه مستقیم 

مراجعه  شخصاً  نسخ  ارائه  جهت  مذکور  مد ت  از  قبل  می باشد ،  کامل  بهبود ی 
نفرمایید .

اطالعیه بیمه د رمانی 

COVID19د ستورالعمل باز پرد اخت هزینه آزمایش
باز پرد اخت هزینه تست کرونا با 50 د رصد  فرانشیز

مبنای محاسبه بر اساس تعرفه وزارت بهد اشت د ر بخش خصوصی)5650000 ریال(
پرد اخت هزینه صرفا با د ستور پزشکان متخصص ریه، عفونی، د اخلی و طب اورژانس 

بیمارانی که نیاز به بستری د ر مراکز د رمانی د ارند  با ارائه مستند ات بستری
همراه بیماران بستری شد ه د ر مراکز د رمانی)بیماران زیر12سال و باالی70 سال(فقط 

برای یک نفر با ارائه مستند ات.
د رصورت مثبت بود ن جواب آزمایش کرونا مرحله د وم نیز قابل پرد اخت می باشد .

مد ارک مورد  نیاز:
اصل د ستور پزشک
اصل قبض پرد اخت
کپی جواب آزمایش

            معاونت امور بازنشستگی
مؤسسه صند وق بازنشستگی»هما«

   بیمه د رمانی کارکنان »هما«
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   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: 44633۹4۹(  .......................................................................................  44636002-44636001
امور اجرایی ................................................................................................................................. 44636003 -44636004
امور رفاهی )فکس: 4465۹145(   ......................................................................................   44636006-44636005
واحد صد ورتید ی ................................................................................................................................................... 44636007
واحد  صد ور د فترچه بیمه د رمانی ...................................................................................................................  44636008
واحد  بیمه د رمانی ....................................................................................................................... 44636010-4463600۹
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 بیمه د رمانی ساکنین 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 )۹ رقم( و د ر قسمت password یک بار 

د یگر شماره بازنشستگی را وارد  می کنیم )۹ 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 466253۹1 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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خاطرم هست که د ریکی از مجامع کانون بازنشستگان، اعضا برای تبد یل به احسن کرد ن ساختمان کانون رأی مثبت 	 
د اد ند . از آن تاریخ د و سال گذشته، چرا اقد امی صورت نگرفته است؟

 کانون: با توجه به اینکه د فتر کانون واقع د ر شهرک اکباتان متأسفانه از گذشته مشکلی ازلحاظ کاربری د اشته که باوجود  واقع شد ن 
د ر ساختمان اد اری، کاربری آن د ر سند  مسکونی قید شد ه بود ، ابتد ا می بایست مشکل آن حل می شد  که خوشبختانه با پیگیری های 
انجام شد ه اخیرا مجوز پایان کار اد اری آپارتمان اخذ شد ه است، و ضمن انجام فرآیند  صد ور سند  اد اری به د نبال اقد ام عاجل هستیم.

کلینیک "هما" که قسمت عمد ه آن از سرمایه های بازنشستگان است و خاک می خورد  کی به بهره برد اری می رسد  تا 	 
حد اقل بخشی از نیاز اولیه د رمانی بازنشستگان را رفع کند ؟

کانون: از مسئولین صند وق پس اند از "هما" خواهان پیگیری و پاسخ هستیم.

از کانون می خواهیم تا پیگیر اجرای مصوبه همسان سازی که د ر مهرماه قول اجرای آن را د ولت به بازنشستگان کشوری 	 
و لشگری و... د اد ه که حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به میزان 90 د رصد  حقوق مستمر شاغلین هم تراز افزایش 

یابد ، د ر "هما" نیز اجرایی شود .
کانون: د ر مالقات پنجم مرد اد ماه  مد یرعامل کانون با مد یریت عامل "هما"، ایشان نوید  تأمین اعتبار و اجرای آن را برای بازنشستگان"هما" 
پس از تصویب و اجرای آن از سوی د ولت اعالم نمود ند .امید واریم مد یرعامل کنونی،کاپیتان برخور نیز د ر این خصوص مساعد ت فرمایند .

چرا کانون پیگیري هاي موفقیت آمیزش را د ر گروه هاي مجازي ارسال نمي کند ؟ 	 
کانون: کانون بازنشستگان"هما" همواره د ر کانال خود  د ر تلگرام به صورت اطالعیه و د ر هر شماره خبرنامه، تحت عنوان مکاتبات و 

پیگیري هاي کانون، اقد امات و پیگیري ها و به ثمر رسید ن آن ها را منتشر مي کند .

 با شرایط بوجود آمد ه از خطرات بیماری کرونا بهتر نیست کانون به جای انتشار خبرنامه به صورت مجله که د ر تعد اد ی 	 
از سازمان ها نیز قطع شد ه است، فقط از طریق واتس اپ یا تلگرام خبرنامه را منتشر کند ؟

کانون: با توجه به اینکه همه بازنشستگان د ارای تلفن های همراه هوشمند  نیستند  یا به اینترنت د سترسی ند ارند  به نظر می رسد  چاپ 
آن به صورت کاغذی ضروری ست. ضمن اینکه فایل پی د ی اف خبرنامه کانون پیش از انتشار کاغذی د ر کانال تلگرامی کانون منتشر 

می شود .
از اینکه انتقال ما بازنشستگان به صند وق کشوری منتفی شد ، خیلی خوشحال شد یم و از این بابت از کاپیتان زنگنه 	 

بسیار تشکر می کنیم که باعث شد ند ، خواسته بازنشستگان محقق شود .

شاد روان مرحوم قربانعلی قنبری 
راشتائی

محل خد مت:بازرگانی اصفهان
تاریخ استخد ام: 1354

تاریخ بازنشستگی: 1385
تاریخ فوت: تیر  99

شاد روان مرحوم علی اصغر نورائی
محل خد مت:خد مات فرود گاهی مشهد

تاریخ استخد ام: 1368
تاریخ بازنشستگی: 1395

تاریخ فوت: مرد اد   99

شاد روان مرحوم محمد  ابراهیم 
صالحی برمی

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

تاریخ بازنشستگی: 1379
تاریخ فوت: آبان 98

شاد روان مرحوم کیومرث ناصحی
محل خد مت: عملیات

تاریخ استخد ام: 1345
تاریخ بازنشستگی: 1366

تاریخ فوت: آذر 98

شاد روان مرحوم حسین محمد ی برآفتابی
محل خد مت: مهند سی و تعمیرات 

کرمانشاه
تاریخ استخد ام: 1354

تاریخ بازنشستگی: 1382
تاریخ فوت: اسفند  98

اد امه از صفحه 41

شاد روان مرحوم جمشید  یاقوتی
محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی: 1379
تاریخ فوت: تیر 99

جاود انه ها
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