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

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

    استفاده از مطالب خبرنامه با ذكر ماخذ بالمانع است.

شمارهپنجاهوسوم
زمستان1396

در اين شماره مي خوانيد :

گزارش مجمع عمومی کانون
نگاهی به وضعیت صندوق بازنشستگی هما

موفقیت های تحصیلی و ورزشی
خواندنیها

ایستادگان سرافراز هما
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4 دی – والدت حضرت عیسی مسیح)ع(
6دی ) 8 ربیع الثانی (- والدت حضرت امام حسن عسگری)ع(

8دی )10 ربیع الثانی (- وفات حضرت معصومه )س(
11دی )اول ژانویه(- آغاز سال 2018 میالدی 

3بهمن ) 5 جمادی االول (- والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار
11بهمن ) 13 جمادی االول (– شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( به روایتی

12 بهمن – بازگشت حضرت امام خمینی )ره( به ایران و آغاز دهه مبارکه فجر 
انقالب اسالمی)1357ه.ش(

22بهمن – پیروزی انقالب اسالمی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی ) 1357 ه.ش(

1اسفند ) 3 جمادی الثانی ( – شهادت حضرت فاطمه زهرا)س()11 ه.ق (
5اسفند- پنجاه و ششمین سالگرد تاسیس »هما« )1340 ه.ش(

 18اس��فند ) 20 جم��ادی الثان��ی ( – والدت حضرت فاطم��ه )س( و روز زن
) سال هشتم قبل از هجرت (

28 اسفند ) اول رجب ( – والدت حضرت امام محمدباقر)ع()57 ه.ق (
29 اسفند  - روز ملی شدن صنعت نفت ایران )1329 ه.ش (

ياد اّيام

 میالد پیامبر صلح و دوستی حضرت عیسی بن مریم)ع( 
و آغاز سال نو میالدی را  به هموطنان مسیحی تبریک می گوییم.
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مقام معظم رهبری: بازنشستگان نیروی فعال کشور اندکی پیش هستند که تالش کرده اند ، 
زحمت کشیده اند و بسیاری از آنان شب و روز و عمر و جوانی خود را صرف کار کرده اند و باید 
کشور به این تالش و به این زحمت کشی مستمر دوران عمر پاسخ گوید . این را هم بدانیم که 
وضع فعلی بازنشستگان در واقع همیشه به صورت یک الگو در مقابل چشم کارکنان فعلی دولت 
قرار خواهد گرفت . هر چه وضع بازنشستگان کشور بهتر باشد ، کارکنان فعلی دولت ، با دلگرمی 

بیشتری کار خواهند کرد ، چون فردا که به آن وضع رسیدند ، اوضاعشان خوب خواهد گذشت .

هیات مدیره کانون بازنشستگان طی نامه شماره 
265/ ک ب ه مورخ 95/11/3 به عنوان مدیریت 
عامل وقت »هما« مراتب تقدیر و تشکر خودرا از 
تاسیس کلینیک شبانه روزی »هما« جهت ارائه 
خدمات پزش��کی برای خانواده همائیان اعالم 

نموده است.
این اقدام شایسته که اعتبار آن از محل موجودی 
حس��اب ج صندوق پس از که بازنشس��ته ها 
بیشترین س��هم در ایجاد اندوخته آن را داشته 

اند تامین شده است.
مزایای ایجاد چنین مرک��زی که هزینه ای به 
»هم��ا« تحمیل نخواهد کرد ع��الوه بر تامین 
امنیت س��المت خان��واده »هما« ب��ا مدیریت 
مناسب می تواند موجب کاهش هزینه شرکت 
در بخش پزشکی و درمان و همچنین اعتالی 

نام »هما« نیر باشد.
از طرفی با توجه به موقعیت جغرافیایی محل 
کلینی��ک در غرب تهران به عل��ت نزدیکی به 
فرودگاه بیش��ترین خدمات را میس��ر خواهد 

نمود.
اهم انتظار از ایجاد چنین مرکزی از نگاه کانون 
و بازنشس��تگان »هما« را می توان به شرح زیر 

امکان پذیر و اجراء نمود. 
1- ارائه خدمات شبانه روزی پزشکی به خانواده 
بزرگ همائیان به طریقی که متخصصین امور 

پزشکی تعریف           می کنند. مانند خدمات 
پزشکی – تزریقات- پانس��مان - گچ گیری- 

واکسیناسیون- اورژانس- جراحی محدود...
2- ارائه خدمات پزش��کی به کارکنان در وقت 
اداری از قبی��ل اورژان��س ، ح��وادث و اعزام به 

بیمارستان
3- ارائه خدمات پزش��کی به مسافران پروازی ، 
صدور مجوز پرواز به بیماران مسافر بطوری که 
مسافرین پرواز ناگزیر به ورود به ادارات مرکزی 
نباشند. احتمال ارائه خدمات پزشکی و پرستاری 
به مسافران بیمار و احتمال حمل بیمار از منزل 
به فرودگاه و همراهی مسافر با پزشک و پرستار 

در طول پرواز.
4- این کلینیک میتواند مرجع پزشکان معتمد 
هم��ا از طری��ق بکارگیری پزش��کان معتبر و 

متخصص طب پروازی تلقی گردد.
5- چ��ک آپ کروی پ��روازی هم��ا با حضور 

متخصصی��ن مربوطه و تامین تجهیزات الزم و 
اخذ مجوز .

6- چ��ک آپ کروی س��ایر ایرالین ها با توجه 
به اعتبار »هم��ا« و ایجاد امکان��ات به منظور 
کس��ب درآمد، جهت تامین بخش��ی از هزینه 
های کلینیک و کاهش هزینه در مانی خانواده 

همائیان
7- مشاور پزشکی و معتمد بیمه درمانی »هما« 
و حت��ی اخذ پذیرش و اع��زام بیماران همایی 
به بیمارس��تان با ش��ناخت پزش��کان معتبر و 

بیمارستان های مناسب.
8- مش��اوره و آموزش پزش��کی و بهداشت به 

خانواده همائیان
9- کنت��رل بهداش��ت هم��ا در مراک��ز اداری 
و خصوص��ا کیترینگ و سمپاش��ی هواپیما و 

ساختمان های »هما«
10- ارائه خدمات پاراکلینیکی مانند: رادیولوژی 
، آزمایش��گاه ، ماموگراف��ی ، س��ونوگرافی ، 
 – –رادیوگراف��ی  اپتومت��ری  اودیومت��ری، 

آندوسکوپی – داروخانه و....
لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر از مدیریت عامل 
محترم هما خانم دکتر ش��رفبافی درخواست 
دستور اقدام عاجل جهت شروع بکار آن مرکز 

را داریم.
هيات مديره كانون بازنشستگان »هما«

  با سپاس از همكاری جمعی 
از اعضاء و با پيگيری نمايندگان 
و تع�دادی از اعض�اء هيئ�ت 
مديره ، عليرغم كار ش�كنی 
های عمدی و س�هوی ، اعتبار 
تعاونی مس�كن اعاده گشته 
و يك�ی از عمده موان�ع برای 
رسيدن به حقوق از دست رفته 
برداش�ته شده اس�ت.در اين 
مسير جلسات مستمر با حضور 

نمايندگان و اعضاء موثر هيئت 
مديره تعاونی مسكن و حمايت 
كانون به منظور پيگيری فعاليت 
های انج�ام يافته و هماهنگی 
بيش�تر برق�رار ميگ�ردد كه 
حصول هر نتيجه ای به اطالع 
 اعضاء محترم شهرك چشمه 

خواهد رسيد.
نمايندگان اعضاء : تربتی- 
قدمی- صادقی مهر

انتظارهمائیانبرایشروعبهکارکلینیکشبانهروزی

  در ادام�ه راه ب�رای اثبات مالكيت زمين ها 
و شكايت از فروشنده به كمک وكال اقداماتی با 
همراهی كانون در دست انجام ميباشد. برای تامين 
و پوشش هزينه ها ضروری است غير از عزيزانی 
كه قبال پرداخت نموده اند باقيمانده اعضای محترم 
پروژه چشمه كمک و همياری نموده مبلغ 100000 
تومان به حساب شماره 134469048 بانک تجارت 
 شعبه هما ويا كارت شماره 5859837000026027 
بنام آقايان تربتی و قدمی وصادقی مهر واريز و 

رسيد آنرا اعالم فرمايند.

قابلتوجهاعضاءمحترمپروژهشهرکچشمه
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مجمع عمومی کانون بازنشستگان »هما« )نوبت دوم( در تاریخ 
96/7/26 ب��ا حضور نماینده وزارت کش��ور و تعداد کثیری از 
اعضای کانون در محل سالن اجتماعات مرکز فرهنگی ورزشی 
»هما« برگزار گردید، مراس��م در ساعت 9/30 صبح با تالوت 
 آیاتی از قرآن مجید آغاز و پس از انتخاب اعضاء هیات رئیس��ه
 ) آقای��ان : حس��ین رامش��ت، نص��رت ا... جعف��ری، محمد 
س��المی، فریدون حاتمی فر( و رسمیت یافتن جلسه، گزارش 
عملکرد س��الیانه کانون توس��ط حبیب شاطر حسینی )مدیر 
 عام��ل( قرائت گردی��د، و س��پس گزارش حس��ین احمدی
 )بازرس کانون( به استماع حاضرین در جلسه رسید ، همچنین 
صورتهای مالی سال 95 و بودجه پیشنهادی سال 97 مورد تائید 
مجمع قرار گرفت، متن گزارش ها درذیل به صورت مشروح چاپ 
گردیده است و بعد از آن انتخابات برای تعیین اعضاء هیات مدیره 
و بازرس جدید از بین 26 نفر کاندیدا انجام گردید که با اکثریت 
آراء نامبردگان مشروحه ذیل انتخاب گردیدند و ضمن تائید آن 
توسط هیات رئیسه جلسه ، مراتب جهت تائید نهایی به وزارت 
کشور اعالم گردید، مزید اطالع ، هیات مدیره جدید از نیمه دوم 
اسفند ماه 96 فعالیت خود را آغاز مینماید.   اسامی منتخبین با 
ذکر مسئولیت آنان که در اولین نشست خود تعیین نمودند به 

شرح زیر می باشد.
   هيات مديره
1- حسین احمدی- رئیس هیات مدیره

2- غالمرضا خانی- مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
3- مهرداد حفظی فرد- عضو هیات مدیره و خزانه دار

4- حوریه گرمابدری- عضو هیات مدیره و منشی
5- زهرا عابدینی فر- عضو هیات مدیره

*- فریدون ایلدرمی- )عضو علی البدل اول(
*- غالمرضا سرآبادانی- )عضو علی البدل دوم(

بازرس
1- پرویز معتمد- )بازرس اصلی(

*- محسن مهاجری )بازرس علی البدل(

مجمععمومیکانونبازنشستگان»هما«برگزارشد

اعضایجدیدهیاتمدیرهوبازرسکانون

زهراعابدینیفرحوریهگرمابدریپرویزمعتمد)بازرس(مهردادحفظیفردغالمرضاخانیحسیناحمدی
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  ضم��ن ع��رض خی��ر مقدم به ش��ما 
بازنشستگان محترم که زحمت کشیده و 
در مراسم مجمع عمومي سالیانه کانون 
شرکت نموده اید ، خداوند را سپاس مي 
گویی��م که یکبار دیگر مج��ال داد تا در 

حضور شما عزیزان باشیم.
 اینجان��ب حبی��ب شاطرحس��ینی به 
نمایندگ��ي از طرف هیئت مدیره کانون 
بازنشستگان گزارشی از عملکرد سالیانه 
کانون را که شامل فعالیت های اجرایی و 
صورت های مالی منتهی به 95/12/29 و  
همچنین بودجه پیشنهادی سال 97 می 

باشد خدمتتان ارائه می نمایم.
الف: گزارش مالی: بازنشستگان محترم 
مستحضر می باشند هزینه های اجرایی 
کانون مرکزی و شش نمایندگی کانون 
در ش��هرهای شیراز، مش��هد، اصفهان، 
تبریز، رش��ت، و اه��واز از محل پرداخت 
حق عضویت اعضاء که به میزان 0/003 
حقوق بازنشس��تگان عضو می باش��ند، 
تامین میگردد. کل وجوه دریافتی از محل 
پرداخت عضویت ماهانه بازنشستگان در 
سال 95 بالغ بر 5/049/033/176 ریال و 
مبلغ 164/152/500 ریال سایر درآمدها 
و همچنین مبلغ 1/014/616/487 ریال 
از محل سود سپرده در بانک های تجارت 
و پاسارگاد به حساب کانون واریز گردیده 
است. ) جمعا  6/227/802/163 ریال (

 �هزينه های انجام شده منتهی به 
95/12/29

1- حقوق کارکنان مس��تقر در تهران- 
اصفهان- شیراز- تبریز- رشت- مشهد- و 
اهواز به تعداد 17 نفر و همچنین پرداخت 
حق حضور به اعضاء محترم هیئت مدیره 
وحق الزحمه بازرس و همچنین عیدی 
پایان س��ال و بازخری��د مانده مرخصی 

کارکنان بالغ بر 1/900/653/286 ریال
2- مالیات پرداختی  12/207/000 ریال

3- هزینه های مربوط به چاپ و پس��ت 
خبرنامه کانون 477/457/295 ریال

4- سایر هزینه ها شامل پرداخت قبوض 
برق-تلفن-شارژماهانه

ساختمان کانون و خرید وسایل و لوازم 
تحریر-هزینه های 

رفاهی-هزینه نظافت دفتر و موارد متفرقه 
مجموعا 495/307/903 ریال

5- هزینه استهالک 93/612/050 ریال
    -------------------------------
  جمعا به مبلغ 2/979/237/534 ریال

 �صورت ري�ز دارائيه�ا منتهی به 
95/12/29

الف: دارایی های جاری
1- موج��ودی نقد در بانکه��ای تجارت و 

پاسارگاد 589/495/770 ریال
2- حساب سپرده بلند مدت در پایان سال 

95 6/000/000/000 ریال
کان��ون  اعض��اء  بده��کاران   -3

2/167/000/000 ریال
4- بدهکاران هما 2/012/990/215 ریال
 -----------------------------

 جمع 10/769/485/985 ریال
 �دارائيه�ای غي�ر ج�اری: )ارزش 

دفتری(
1- ا.موال غیر منقول ) ساختمان کانون(                                           

1/163/774/642 ریال
2- اموال منقول 50/354/791 ریال

3- وس��ایط نقلی��ه ) خ��ودرو کان��ون( 
2/721/726 ریال

 ------------------------------- 
جمع 1/216/851/159 ریال

ضمن��ا گزارش��ی از صورته��ای مالی 
تاری��خ  در   95/12/29 ب��ه  منته��ی 

96/4/31 جهت بررس��ی و اظهار نظر 
و ارائه گ��زارش تحویل بازرس محترم 

کانون شده است.
 و همچنین بودجه پیش��نهادی سال 97  

ارائه می گردد.
 ب : عملك�رد فعاليته�ای اجرايی:
  همانگونه که ش��ما عزی��زان در جریان 
می باشید فعالیت اصلی کانون در سال 
گذش��ته ، پیگیری های ف��راوان جهت 
اخذ فوق العاده جذب ویژه بازنشستگان 
محترم بوده اس��ت ک��ه نهایتا منجر به 
تصویب و پرداخت این مطالبات گردید. 

 پرداخت علی الحس��اب حقوق بالغ بر 
7/140/000/000ریال که به 1020 نفر 
بازنشس��ته و وظیفه بگیر در طول سال 
95 که به صورت اقساط 7 ماهه از حقوق 

آنان کسر می گردید.
 تشکیل مجمع عمومی کانون جهت 
ارائه گزارش عملکرد س��الیانه وانتخاب 

بازرس جدید 
 تش��کیل مجمع عمومی ف��وق العاده 

جهت اصالح موادی از اساسنامه کانون
 تهی��ه و چ��اپ 4 دوره خبرنام��ه با 
تیراژ بی��ش از 7500 جلد در هر دوره 
و ارسال آن به درب منازل و همچنین 
بازنشس��تگان ساکن در 35 شهر ایران 
به منظور اطالع رس��انی اخبار و ایجاد 

ارتباط با همکاران بازنشسته. 
مطالب خبرنام��ه در کانال و همچنین 
س��ایت کان��ون موج��ود می باش��د که 

گزارشعملکردهیئتمدیرهکانونبازنشستگان»هما«سال1395
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بازنشس��تگان در سراس��ر ایران و جهان   

می توانند از آن بهره برداری نمایند.
 ارس��ال پیامک به مناس��بت روز تولد 
همکاران بازنشسته در تهران و شهرستانها 

جهت عرض تبریک
 پذیرش حدود 83 نفر بازنشسته جدید 
به عضویت کانون و صدور کارت عضویت 
ب��رای آنان ، در حال حاضر حدود 6987 

نفر عضو رسمی کانون می باشند.
 ایج��اد کانال کانون بازنشس��تگان  به 
منظور اطالع رسانی سریع اخبار کانون 
، بازنشستگان گرامی می توانند با مراجعه 
و یا تماس تلفنی با کانون از تسهیالت آن 

بهره مند گردند.
 پیگیری ه��ای الزم در رابطه با خرید 
یک دستگاه آپارتمان که نهایتا منجر به 
خرید یک دستگاه آپارتمان با متراژ 133 
مت��ر در مجتمع هما در خیابان ش��هید 

ریاحی گردید.
 دعوت از همکاران بازنشس��ته جهت 
ش��رکت در دو دوره تجمع و گردهمایی 
به منظور اعالم خواس��ته ه��ای قانونی 
بازنشستگان که با موفقیت اجراء گردید 

و نتیجه مثبت حاصل شد.
 جوابگوی��ی روزانه ب��ه حداقل 90 نفر 
از بازنشس��تگان و وظیفه بگیران که به 
صورت حضوری و تلفنی کانون در تماس 

می باشند.
 معرفی 47 نفر از بازنشستگان و فرزندان 
آنان به واحد آموزش جهت اس��تفاده از 
50% تخفیف شهریه دوره های آموزشی 

گذرانده شده.
 انج��ام تورهای س��یاحتی یک روزه 

و دو روزه و چن��د روزه برای همکاران 
بازنشس��ته و خانواده آنها که در س��ال 
گذش��ته حدود 18 برنامه گردشگری 

اجرا گردیده است. 
 هماهنگی با شرکت طنین موجهای 
آبی ب��ه منظور اس��تفاده از کارت بلیت 
مش��ترک که از طرف ش��رکت مذکور 
در اختیار کان��ون قرار گرفته و با قیمت 
مناسب در اختیار خانواده بازنشستگان 

محترم قرار می گیرد.
 تهی��ه عک��س ه��ای پرس��نلی برای 
همکاران بازنشسته و خانواده تحت تکفل 
آنان در محل کانون با هزینه بسیار پایین 
بطوریکه در س��ال 95 برای هر 8 قطعه 
عکس پرس��نلی مبل��غ 4000 تومان از 

همکاران دریافت گردید.
 تهیه و ارسال 52 عدد پارچه نویس ، 
بنر جهت عرض تس��لیت بعلت از دست 
دادن هم��کاران بازنشس��ته و یا خانواده 

درجه یک آنان

 انج��ام مکاتبات متعدد با مس��ئولین 
سطوح باالی کشور با مشارکت کانونهای 
بازنشستگی س��ازمان ها و ادارات دولتی 
، به منظور احقاق حقوق بازنشس��تگان 
گرامی طی جلس��اتی که همه ماهه در 
س��اختمان صندوق بازنشستگی کشور 
تشکیل می گردد که از طریق خبرنامه و 
کانال کانون بازنشستگان »هما« به اطالع 

عزیزان بازنشسته رسانیده شده است.
 دریافت برگ قطعی عملکرد صورتهای 

مالی تا پایان سال 94 از وزارت دارایی
در انتها از کلیه مسئولین و افرادی که 
با کانون هم��کاری نموده اند تا اهداف 
کانون تحق��ق یابد سپاس��گزاری می 
نمائیم . از کلیه عزیزانی که در فراخوان 
ها و مجامع کانون ش��رکت نموده اند 

تشکر می نمائیم.
حضور گرم ش��ما عزی��زان باعث انگیزه، 
دلگرمی و تالش بیشتر جهت رسیدن به 

اهداف عالی کانون می باشد.
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هيئت رئيسه محترم ، حضار گرامی
     برخود الزم می دانم که از حس��ن نظر 
ش��ما و اعتمادی ک��ه در مجمع عمومی 
س��االنه سال گذشته نسبت به من داشته 
و ب��ه عنوان نماین��ده  خود جهت نظارت 
بر انجام وظایف هیئ��ت مدیره و تطبیق 
عملیات با قوانین ، اساس��نامه ، آئیننامه 
اجرایی و مصوب��ات هیئت مدیره انتخاب 
کردید، تا با مسولیت بازرس قانونی کانون 

انجام وظیفه نمایم، سپاسگزاری کنم .
ابتدا آنچه را که طبق اساس��نامه و آیین 
نامه اجرای��ی کانون به عنوان وظیفه در 
عهده بازرس تعیین شده جهت یادآوری 

به استحضار  می رسانم .
الف- ماده 20 اساسنامه : وظايف بازرس

1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون 
و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

2. مطالعه گزارش س��االنه هیئت مدیره 
اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از 

عملکرد کانون برای مجمع
3. گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از 

مفاد اساسنامه مجمع عمومی
ب- فص��ل هفت��م آیی��ن نام��ه اجرایی 

کانون 
بن��د 20- بازرس بای��د ناظر و مراقب بر 
ام��ور مالی بوده و هر چند بار یکدفعه به 
حساب ها رسیدگی کند و نیز نواقص را 

گوشزد نماید .
  بند21- در صورت وجود هر نوع مغایرت 
در حساب های کانون ، بازرس مراتب را 
کتبآ باید به هیئت مدیره گزارش نموده 

و مدارک آن را در اختیار آنان قرار دهد. 
بند22- بازرس موظف اس��ت حساب ها 
و ت��راز نامه کانون را رس��یدگی و امضاء 
نم��وده و گزارش ب��ازرس را تنظیم و به 

مجمع عمومی تسلیم نماید .
 بن��د23- بازرس اصل��ی و بازرس علی 
الب��دل برای م��دت یک س��ال از طرف 

مجمع عمومی انتخاب می شوند . 
 �فرآيند انجام بازرسی

1- بازرس منتخب ش��ما در سال مالی 
منتهی به پایان اس��فند 1395 در تمام 
جلسات منظم  هیئت مدیره بدون حق 

رای حضور داشته است .
2-تمامی اسناد مالی کانون وکلیه اسناد 
و تعهداتی که مسئولیت آن ها به عهده 
هیئت مدیره اس��ت یک به یک  توسط 

بازرس مورد کنترل قرار گرفته است .
3- م��واردی که که از دید بازرس دارای 
ابهام یا اش��کال بوده ، ارج��اع و پس از 

اصالح ،رفع ابهام شده است .
4- در م��واردی ک��ه فرآین��د انجام کار 
اقتضا کرده وفق اساسنامه با اعالم کتبی 
بازرس و ت��الش هیئت مدی��ره اصالح 

گردیده است.
 5- آث��ار درآم��دی کانون ش��امل حق 
عضویت ها ، س��ود سپرده های بانکی و 
در آم��د های ناش��ی از درج آگهی های 
خبرنامه ، توس��ط ب��ازرس مورد کنترل 
قرارگرفت��ه و از صح��ت آن اطمین��ان 

حاصل شده است .

6- هزین��ه ه��ای ای��ن دوره ، در ح��د 
متع��ارف و در چارچوب ماموریت کانون 

انجام شده است .
7- گ��زارش هیئ��ت مدی��ره منضم به 
صورتجلس��ه مجمع مورد تایید بازرس 
بوده و اطالعات مندرج در آن درس��ت و 

به نحوه مناسب تنظیم شده است .
8- صورت های مالی ، حاکی از وضعیت 
قاب��ل قبول کانون در پایان اس��فند 95 
مورد تایید بازرس بوده و مطابق آخرین 
روش های مالی حسابداری در حد کانون 

تهیه و تنظیم شده است .
9- اسناد حسابداری دارای ضمائم کافی 

است .
10-روش نگهداری اسناد ،  مدارک و اوراق 

بهادار از ایمنی کافی برخوردار است .
11- از دارای��ی های ش��رکت ، از قبیل 
س��اختمان و ام��وال ب��ه ط��ور صحیح 

نگهداری می شود.
12- تراز آزمایش��ی تهی��ه و ثبت دفاتر 

انجام شده است . 
با توجه به موارد ذکر ش��ده در سر فصل 
فرآین��د انجام کار بازرس��ی ،و با عنایت 
به بند های عنوان ش��ده در این بخش، 
صورت های مال��ی و ضمایم آن مربوط 
به دوره عملک��رد منتهی به 95/12/29 
و همچنین گزارش فعالیت های هیئت 
مدیره ، مورد تایید اینجانب می باشد.                                                                         
حسين احمدی                        
بازرس قانونی كانون بازنشستگان »هما«

گزارشبازرسبهمجمععمومیساالنهکانونبازنشستگان»هما«
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     پی��رو مباح��ث مرب��وط به فرایند 
واگ��ذاری صن��دوق بازنشس��تگی و 
وظیف��ه کارکنان »هما« به س��ازمان 
بازنشس��تگی کش��وری و از آنجا که 
تعدادی از همکاران بازنشسته و شاغل 
با توجه مش��کالت موجود  ، واگذاری 
آن را در راستای  عدم تحمیل هزینه 
سنگین پرداخت حقوق بازنشستگان 
شرکت به »هما« و در نتیجه سودآور 
ش��دن عملیات جاری شرکت با  ورود 
هواپیماهای جدید به ناوگان »هما«  از 
یک سو و کاهش دغدغه بازنشستگان 
بابت عدم پرداخت حقوق در پایان ماه 
از سوی دیگر ، مثبت می پندارند ، لذا 
مطالب ذیل راجهت  آگاهی  شاغلین  
 و بازنشس��تگان  گرامی به استحضار

 می رساند .
صن�دوق بازنشس�تگی و وظيفه 
كاركنان »هما« در راس�تای مواد 
34 و 35 آيي�ن نامه اس�تخدامی 
 1359/03/10 »)مص�وب  »هم�ا 
ش�ورای انقالب (تشكيل گرديده 
است و از آنجا كه آيين نامه مذكور 
در راس�تای تبصره ماده 8 قانون 
ت�أس�يس شركت ش�كل گرفته 
اس�ت ، لذا مواد من�درج درآن در 
حكم قانون می باشد، و در همين 
راس�تا به اس�تناد تبصره 2 ماده 
34 آن، ش�ركت می بايس�ت در 
صورت عدم كفايت وجوه صندوق 
بازنشستگی و وظيفه كمبود آن را 
از محل اعتب�ارات خود در بودجه 
شركت تامين و به صندوق پرداخت 
نمايد و از آنجا كه به موجب ماده 3 
قانون تأسيس شركت 100 درصد 
س�هام آن متعلق به دولت و غير 
قابل انتقال می باشد و از طرفی در 
ماده 44 قانون اساسی نيز بر حفظ 
مالكيت عمومی آن در دولت تاكيد 
ش�ده است ، لذا دولت در راستای 
وظايف ذاتی خود شايس�ته است   

بدون قيد و شرط و ايجاد تعهدات 
آتی برای »هما« تمهيدات مالی و 
اعتب�اری الزم را در اين خصوص 
ايجاد نمايد ،اين در حالی است كه 
»هما« بابت انجام تكاليف قانونی 
خود مانند : انجام پروازهای تكليفی 
به مناطق محروم و غيرو،  تكليفی 
بودن نرخ بلي�ت پروازها ، اعطای 
بلي�ت های راي�گان و با تخفيف ، 
اجرای مصوبات  تكليفی مربوط به 
قوانين بازنشستگی پيش از موعد 
كاركنان و ..... از دولت مطالبه دارد 
ومی بايست تعيين تكليف شود و  
از طرف�ی در بند ح م�اده 9 قانون 
س�اختار نظام جامع رفاه و تامين 
اجتماعی در خصوص مس�ئوليت 
دولت در خصوص تعهدات قانونی 
سازمانها ،مؤسسات و صندوقهای 
بيمه ای مشمول قانون مورد اشاره 

تأكيد گرديده است. 
ضمنا« خاطر نشان می سازد صرف نظر 
از وظائف ذاتی و قانونی دولت و شرکت 
»هما« در قبال بازنشستگان ،تفکیک 
و جدا س��ازی صندوق بازنشستگی و 

وظیفه کارکنان »هما«  بدون  تعیین 
تکلیف مزایای رفاهی که مستخدمین 
ش��رکت ط��ی س��نوات گذش��ته در 
چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب و 
با پرداخت هزینه های مربوطه مشمول 
برخ��ورداری از پوش��ش ها،غرامت و  
س��همیه تخصیص یافته  می باشند  
تقریبا« غیر ممکن می باش��د که در 
اینجا به طور خالصه برخی از مزایای 
مربوطه به ش��رح ذیل جهت آگاهی 

تقدیم می گردد.  
 �حقوق بازنشستگی 

به منظ��ور هماهنگ ک��ردن حقوق 
کارکن��ان وزارتخانه ه��ای مختلف در 
کش��ور و جلوگی��ری از پرداخت های 
گوناگون رایج در سازمان های دولتي، 
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان 
دولت مشتمل بر 22 ماده و 31 تبصره 
در شهریورماه 1370و با تاریخ اجرای 
1370/01/01 از  تصوی��ب مجل��س 
شورای اس��المی گذشت و در همین 
راس��تا ش��رکت »هما« نیز با تصویب 
هیئت وزی��ران قان��ون مذک��ور را از 
تاری��خ 1371/01/01اج��را نمود و با 

چالشهاوپسلرزههایواگذاریصندوقبازنشستگیووظیفهکارکنان»هما«
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عنایت به تخصصی بودن اغلب پست 
های سازمانی و اختصاص فوق العاده 
های خاص ، میزان حقوق ش��اغلین 
و بازنشس��تگان »هما«  در مقایسه با 
سایر دس��تگاههای اجرایی با افزایش 
بیش��تر مورد تطبیق قرار گرفت و در 
ادامه نیز در تاریخ ه��ای 1390/1/1و 
1394/7/1 ب��ا اخذ مجوزه��ای الزم 
حقوق بازنشستگان و وظیفه  بگیران 
ش��رکت تعدی��ل گردید، ل��ذا در پی 
ابالغ مصوبه همس��ان س��ازی حقوق 
بازنشستگان ، مشمولین صندوق های 
بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح 
که دریافتی آنان پس از اعمال افزایش  
ده درصد س��ال 1396 زیر دو میلیون 
تومان می باشد ، پس از تطبیق مصوبه 
ف��وق با حقوق بازنشس��تگان »هما«، 
صرفا«تع��داد  قری��ب ب��ه 440 نفراز 
بازنشستگان شرکت مشمول مصوبه 
مورد اش��اره گردیدن��د ، این در حالی 
اس��ت که بر اس��اس اظهارات معاون 
فنی صندوق بازنشستگی کشوری )در 
اردیبهشت ماه سال جاری ( ، از مجموع 
1،325،000 نفر از مشمولین صندوق 
مذکور تعداد یک میلیون و 114 هزار 
نف��ر )مع��ادل 84 درص��د(،  عالوه بر 
افزایش سالیانه مشمول همسان سازی 

حقوق نیز گردیدند.
شایان ذکر است علیرغم اینکه شرکت 
»هما« جز دس��تگاههای مس��تثنی 
ش��ده در ماده 117 قان��ون مدیریت 
خدم��ات کش��وری نب��وده و از تاریخ 
1386/7/18در ش��مول احکام قانون 
مورد اش��اره قرار داشته ، صرفا« ماده 
109 قانون مذکور در خصوص تطبیق 
حقوق بازنشس��تگان و وظیفه بگیران 
انجام گردید  ولی  در خصوص شاغلین 
اجرایی نگردید و در همین راس��تا در 
ص��ورت اجرای قان��ون مذکور حقوق 
و مزایای کارکنان  از افزایش نس��بی 
برخوردار بوده و در مقطع بازنشستگی 

کارکنان تاثیر بسزایی داشت .
ضمن��ا« خاطر نش��ان می س��ازد در 
راس��تای اجرای م��اده 15 آیین نامه 

اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت 
کارکنان دولت مبنی بر تسری اقدامات 
م��ورد عمل در خصوص ش��اغلین به 
بازنشستگان ، با موافقت سرکار عالیه 
خانم دکتر شرفبافی  ریاست محترم 
هیئت مدیره و مدی��ر عامل«هما« و 
تصویب هیئت مدیره محترم شرکت 
از تاری��خ 1396/6/1 حق��وق کلی��ه 
بازنشستگان در چهار چوب ضوابط و 
مقررات موضوعه و متناسب با افزایش 

حقوق شاغلین افزایش یافت .
حال این س��وال مطرح می باشد ، در 
ص��ورت واگذاری صندوق با ش��رایط 
تبیین شده ،استمرار وضعیت حقوقی 
و همسان سازی حقوق بازنشستگان  

»هما« چگونه خواهد بود؟
 �صن�دوق بيمه درمانی كاركنان 

»هما« 
صندوق بیمه به منظور پوشش بیمه  
درمانی جهت مس��تخدمین شاغل و 
بازنشس��ته و خانواده تحت تکفل آنها 
و همچنین وظیفه بگیران با مشارکت 
آنان و ش��رکت تش��کیل گردید و در 
همین راستا حق بیمه پرداختی سهم 
مستخدم ماهانه)3.5  درصد  ، از تیرماه 
94 ب��ه می��زان 4.5 درصد ( از حقوق 
افراد  مشمول کسر و با اضافه نمودن 
سهم شرکت )به میزان 6.5درصد و از 
ابتدای تیر ماه 94 به میزان 8.5 درصد( 

به صندوق بیمه واریز گردیده است 
اگر چه خدمات صندوق بیمه درمانی 
»هما« در مقایس��ه ب��ا خدمات بیمه 
درمان��ی دس��تگاههای اجرایی مانند 
ش��رکت نفت و .. قابل قیاس نیست و 
از طرفی با توجه به مش��کالت پیش 
رو بازبینی و به روزنمودن نظامنامه و 
دستورالعمل های مربوطه ضروری می 
باشد ، با این توصیف  با توجه به انعقاد 
ق��رارداد با  بیمارس��تانهای خصوصی 
و دولت��ی ، آزمایش��گاهها ، خدم��ات 
تصویربرداری ، داروخانه ها در مقایسه 
با تعدادی از صندوق های بیمه ای از 
جمله مشمولین صندوق بازنشستگی 
کش��وری از وضعی��ت مناس��ب تری  

برخ��وردار می باش��د ، مضافا« اینکه 
بازنشس��تگان با پرداخ��ت حق بیمه 
تعیین شده تحت پوشش بیمه تکمیلی 
درمان نیز قرار دارند و در شرایط خاص 
و بستری شدن در بیمارستان از مزایای 

تعیین شده بهره مند خواهند شد. 
 �صندوق پس انداز  

هدف از تش��کیل صندوق پس انداز ، 
ایجاد اندوخته ای از طریق مشارکت 
مس��تخدمین و ش��رکت و به منظور 
ارائ��ه خدم��ات و تس��هیالت رفاهی 
به مس��تخدمین ش��رکت و سرمایه 
گذاری درجهت کسب سود و افزایش 
اندوخته صندوق می باشد و در همین 
راستا  سود حاصله از عملیات صندوق 
پس ان��داز که به س��هم مس��تخدم 
تعلق م��ی گیرد تماما« به حس��اب 
مستخدم)حساب الف ( اضافه شده و 
2/3 از سود حاصله از عملیات شرکت 
که به سهم شرکت تعلق    می گیرد 
به حساب سهم شرکت )حساب ب(
در صن��دوق پس انداز اضافه ش��ده و 
1/3 بقیه آن در حسابی تحت عنوان 
)ج (  واریز می گرددکه طبق ضوابطی 
که به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق 
پس ان��داز و تصوی��ب هیئ��ت مدیره 
شرکت می رسد به مصرف مشارکت 

در امور رفاهی مستخدمین برسد
لذا با عنایت ب��ه موارد مطروحه کلیه 
بازنشستگان در مقطع تسویه حساب 
کلیه موجودی حسابهای )الف ( و )ب( 
 و س��ودهای متعلقه به آن را دریافت 
می نمایند ولی موجودی حساب )ج ( 
که متعلق به  تعداد قریب به 13000 
نفر از  شاغلین و بازنشستگان می باشد 
نزد صندوق باقیست و درهمین راستا 
موجودی حس��اب مذکور با احتساب 
امالک خریداری و تجهیز شده بیش 
از  40 میلیارد تومان برآورد می گردد، 
ح��ال در اینجا نیز این س��وال مطرح 
می باشد،  نحوه و چگونگی مشارکت 
بازنشستگان که بیشترین سهم را در 
ایجاد اندوخته مذکور داشته اند چگونه 

خواهد بود؟
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 �بيمه عمر و حوادث 
با آرزوی س��المتی و ط��ول عمر برای 
 کلیه هم��کاران گرامی خاطر نش��ان 
می سازد، کارکنان »هما« طی یک پروژه 
رفاه��ی که قبل از انق��الب به نام طرح 
بابک معروف بود ، در شمول بیمه عمر و 
حوادث قرار گرفتند و در حال حاضر نیز 
کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت 
با پرداخت حق بیمه تعیین شده ، تحت 
پوش��ش بیمه عمر وحوادث  ش��رکت 
بیمه ایران قرار دارند و در همین راستا 
میزان غرامت  فوت بازنشستگان طبق 
تعهدات بیمه گر تا قبل از 70  سالگی 
، به میزان 60 برابر حقوق و نیز  میزان 
غرامت حادثه حداکثر تا 96 برابر حقوق 
، متناس��ب با حادثه ایجاد ش��ده می 
باش��د، مضافا« اینکه بر اساس توافق و 
ق��رارداد های منعقده با ش��رکت بیمه 
ایران بازنشستگان باالی 70 سال نیز با 
پرداخت حق بیمه تعیین شده از غرامت 
20 میلیون تومانی بهره مند  هستند، و 
در همین راستا اگرچه دارای مشکالتی 
نی��ز بوده که در جای خود قابل بحث و 
بررس��ی می باشد، با این توصیف  بیمه 
عمر و حوادث  مستخدمین »هما« در 
مقایسه با سایر صندوق های بیمه ای 
مانند سازمان بازنشستگی کشوری که 
سقف تعهدات بیمه گر در سال 1396 
برای غرامت فوت و حادثه به میزان پنج 
میلیون و پانصد هزار تومان    می باشداز 

شرایط بسیار مطلوبی برخوردار است.  
 �بليت با تخفيف و رايگان 

در راستای ضوابط و مقررات موضوعه 
و  فراهم نمودن تسهیالت رفاهی برای 
کارکنان  ،کلیه مس��تخدمین شرکت 
اعم از شاغلین و بازنشستگان و وظیفه  
بگیرا ن متناسب با سنوات خدمتی  ، 

س��االنه از تعدادی بلی��ت با تخفیف و 
رایگان روی خطوط داخلی ، بین المللی 
و سایر خطوط )مطابق قراردادهای فی 

مابین ( برخوردار می باشند .
اگر چه با توجه به محدودیتهای ایجاد 
ش��ده امکان استفاده از آن ، خصوصا« 
در مواق��ع خاص ام��کان پذیر نبوده و 
شایس��ته اس��ت با  ورود هواپیماهای 
جدی��د ، مطابق س��نوات قب��ل مورد 
بازبینی قرار گرفته و سهمیه اختصاص 
یابد ، با این توصیف بخشی از مزایایی 
می باشد که مطابق ضوابط و مقررات 
مربوطه در اختیارمستخدمین شرکت 
قرار داده می شود ، و سایر دستگاههای 
اجرایی نیز متناس��ب با  نوع خدمات 
خود ، امکان��ات و امتیازاتی در اختیار 

کارکنان خود قرار می دهند.
ش��ایان ذک��ر اس��ت  صندوقه��ای 
بازنشس��تگی بدالیل مختلف خود در 
بحران قرارداش��ته و دارای  مشکالت 
عدی��ده ای م��ی باش��ند و در همین 
راس��تا خاطر نشان می سازد در حال 
حاض��ر بی��ش از 98 درص��د حقوق 
کارکن��ان نیروه��ای مس��لح و قریب 
ب��ه   75 درصد از حقوق مش��مولین 
صندوق بازنشستگی کشوری توسط 
دولت پرداخت می گردد و اگر دولت 
کس��ری صندوق های مورد اش��اره را 
از مناب��ع خود تامین نکن��د ، توانایی 
 پرداخت حقوق بازنشس��تگان خودرا 

نخواهند داشت. 
لذا با عنایت به موارد مطروحه،  واگذاری 
صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان 
»هما« که  باز نشستگان آن در انتخاب 
هیأت مدیره ادوار مختلف و نیز زیانهای 
وارده  به آن هیچگونه نقش��ی نداشته  
و از طرفی در مقایسه با سایر صندوق 

بازنشس��تگی درصد بیش��تری  های 
بابت کس��ورات مربوطه از حقوق آنان 
 کس��ر گردیده است ،  منطقی به نظر

 نمی رسد و شایسته  است  ضمن انجام 
اصالحات س��اختاری ب��ا تامین منابع 
و نظارت  مس��تمر ب��ر فعالیتهای آن 

مشکالت آن را رفع نمود .
در پایان  ضمن اظهار تشکر از سرکار 
خانم دکتر شرفبافی ریاست محترم 
هیئ��ت مدیره و مدی��ر عامل »هما« 
که با هم فکری و هم اندیش��ی سایر 
اعض��ای محت��رم  هیئت مدی��ره  ، 
اقدامات بسیار ارزشمندی در راستای 
صیان��ت از حقوق کارکنان ش��رکت 
معمول داش��ته اند  ، شایسته است 
به همراه مسئولین محترم  وزارتخانه 
های راه و شهرسازی ،امور اقتصادی 
و دارایی و  س��ازمان برنامه و بودجه  
کش��ور تدبی��ری  اتخاذ گ��ردد  تا با 
ملحوظ نظ��ر قرار دادن  پیش��نهاد 
ارائه  شده )مندرج در خبرنامه پاییز 
1396( با احیاء صندوق بازنشستگی 
»هم��ا« مس��تخدمین  ظیف��ه    و 
)نظامنامه مص��وب 1370/07/08(، 
انجام تغییرات  س��اختاری الزم پس 
از انجام مش��اوره با مشاورین فعال و 
اقتصادی ، استفاده از مدیران خالق 
و اقتصادگ��را و مش��ارکت در بخش 
هایی از پروژه های عملیاتی شرکت 
و ...جهت بهبود و تجدید توازن مالی 
و در نتیج��ه  خودکفای��ی  صندوق 
بازنشس��تگی هما در راستای اهداف 
تعیین شده که مهمترین آن پرداخت 
حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران 

می باشد اقدام الزم بعمل آید.
كانون بازنشستگان »هما«

 بار ديگ�ر از زحمات آقای غالمرضا خانی دهنوی در همكاری با كانون در مورد 
تهيه مقاالت پيوسته و مرتبط با چالش ها و عواقب انتقال صندوق بازنشستگی و 

راهكارهای بهبود آن تقدير و تشكر می نمائيم . 
هيئت مديره كانون
بازنشستگان »هما«
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     بیس��ت و دومین دوره مسابقات فوتس��ال جام یونس شکوری 
که اعتبار ویژه ای در ورزش کش��ور دارد طبق معمول در رده های 
مختلف سنی )35 تا 45 سال � 45 تا 55 سال � 55 تا 65 سال و 
65 س��ال به باال ( با حضور یکصد تیم در رده های مختلف سنی و 

در استادیوم شهید شیرودی برگزار شد.
 پیشکسوتان تیمهای فوتسال همای دهداری و شعاع با حضور ملی 
پوش��ان سابق همائی و ورزشکاران اسبق تیمهای منتخب کارکنان 
هم��ا به همراه تنی چند از ورزش��کاران نامدار فوتبال کش��ور ، در 
این دوره از مس��ابقات درخشش فوق العاده ای داشتند بنحوی که 
موفق شدند در دوره ی سنی که شرکت نمودند به عنوان قهرمانی 

مسابقات نایل آیند. 
جام قهرمانی توسط مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری 

اسالمی ایران به تیمهای قهرمان اهداء شد.
     اسامی بازيكنان همای دهداری )رده سنی 65 به باال (

 ج��واد رم��زی � ارش��د لهون��ی � علیرضا عزی��زی � مرتضی می��ر مقدم 
  س��هام الدی��ن می��ر فخرای��ی � حمید علیدوس��تی � احمد س��نجری

تق��وی  علیرض��ا   � صادق��ی  س��جاد  س��ید   � توانای��ی  محم��د    
 محمد علی اسکوئی � گورک هاکوپیان � عبداله میر صادقی � سهراب معصومی 

سرپرست : هوشنگ نصری 
مربی : نعيم صفری     

     اسامی بازيكنان تيم شعاع )رده سنی 55 تا 65 سال (
 حمید پی��روی � س��عید صف��ری � مرتضی جعف��ری � منص��ور باقری
کاظم��ی غف��ور   � صادق��ی  رس��ول  س��ید   � نص��ری   هوش��نگ 

 محس��ن کله��ر �  مرتض��ی امی��ری فی��روز نامج��و �  مه��دی فضلی 
  روح اهلل بهروزی 

سرپرست : نادر افشار                   
   مربی : هادی نراقی

گفتنی است حمید علیدوستی با 11 گل از تیم های دهداری و غفور 
کاظمی با 9 گل زده از تیم ش��عاع ، آقای گل دو رده س��نی مسابقات 

معرفی شدند.
آقایان ایرج اسدی و علی تقوی ، مدیریت کل تیمهای همای دهداری 

و شعاع را در این مسابقات بعهده داشتند                            

پیشکسوتانهمایدهداریوشعاعقهرمانردهبندیهایسنیمختلف

تیمفوتبالپیشکسوتانهما

جامیونسشکوری
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» جواد وصال «
 بازنشسته » هما «

 در مس��ابقات قهرمانی 
شنا پیشکسوتان نهاجا 
که به مناس��بت هفته 
دفاع مقدس در س��ال 
گردید  برگ��زار   1396
شرکت نموده و مقام اول 
50 متر آزاد را کسب و 
مفتخر به دریافت یک 
قطعه مدال طال و حکم 

قهرمانی گردیده است 

آبشا ر شيرآباد 96/6/24 

موفقیت ورزشي و تحصیلی

»مسعود سهرابی«
هم��کار بازنشس��ته ش��عبه هما در 
اصفهان در مسابقات قهرمانی آبهای 
آزاد کشور جام کاسپین )خزر(شرکت 
نموده و در ماده 1000متر مقام اول 
را در رده سنی 60الی64سال کسب 
نموده و مفتخر به دریافت لوح قهرمانی 

گردیده است .

»اسماعيل توكلی«
 فرزند همکار بازنشسته محمد توکلی 
در مس��ابقات پرورش اندام قهرمانی 
استان اصفهان در رده سنی بزرگسال 
) باشگاه کالسیک ( شرکت و مقام اول 

را کسب نموده است .

مخترع همايی 
نعمت اله بهارجاه بازنشسته قسمت 
مهندس و تعمیرات موفق به دو اختراع 
به ش��ماره ثب��ت 30194 و 36499 

گردیده است .
1- دستگاه کنترل الکترونیکی سطح 

آب کولر ) حذف شناور مکانیکی (
2- دستگاه اعالم کننده پاره شدن تسمه موتور اتومبیل

»ونداد سراملكی«  
فرزند همکار بازنشسته پرویز سراملکی 
در مقطع کارشناس��ی ارش��د رشته 
مهندسی پزشکی به عنوان شاگرد اول 
از دانشگاه صنعتی پلی تکنیک امیر 
کبیر تهران فارغ التحصیل شده است.

عاطفه عبدالهی
ششم ابتدايی

مهدی يارقادری خيرآبادی
اول ابتدايی

 خبرنامه کانون، موفقیت اين عزيزان را تبريک گفته، سالمت و سعادت آنان را آرزومند است. 

تیم بسکتبال پیشکسوتان هما
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چند س��الی بود یکی از دوس��تان از شهر و 
شهرنشینی خسته و دلزده می بود. دیگر نه 
زرق و برق شهر برایش جذاب بود و نه ارادتهای 
توخالی و بی پشتوانه و فریبنده شهرنشینی . 
پیوسته از شلوغی و ازدحام گله و شکایت د 
اشت و می گفت هر کداممان خود را در یک 
سلول قش��نگی به نام اتوموبیل زندانی کرده 
ایم وهر که اتومبیل��ش صد تومن از دیگری 
گرانتراس��ت به آن یکی فخر می فروشد و پز 
می دهد! اما از اینها بدتر اتفاق عجیبی است  
که رخ داده و آن عقب ماندن فرهنگ و اخالق 
از تکنولوژیس��ت! و یادآورمی ش��د، وقتی ما 
رانندگی می آموختیم مربی  از حق تقدم عبور 
اتوموبیلی که در مس��یر اصلی درحرکت بود 
می گفت . همینطور از تعیین مسیر حرکت 
با استفاده از چراغ راهنما و تاکید به این نکته 
که  در واقع رعایت این اصول برای ادای احترام 
به سایر رانندگان عبوری است که وقتی حق 
دیگران را محترم بداری یعنی اول به شخصیت 
خودت احترام گذاشته ای ! ولی االن متاسفانه 
در ش��یوه رانندگی لوگویی ) پر کردن سریع 
نقاط خالی خیابان از چپ و راست!( حق تقدم 
با راننده ای است که زودترو بیشتر پدال گاز 
را فش��ار  بدهد ! به یاد دارم یکبار که سخن 
این دوست عزیز بازنشسته شاکی به مبحث 
احترام رس��ید موردی را که برای خودش در 
اتوبوس BRT  اتفاق افتاده بود در قالب طنزی 
تلخ چنین بیان نمود. پس از انتظاری نسبتا 
طوالنی باالخره اتوبوس دو کابین منقش به 
آگهی کامل بدنه و البته لبالب از مسافراز راه 
رسید، به امید نشستن و اندکی رها شدن از 
درد کش��نده و مزمن کمر،خ��ودم را از میان 
جماعت انبوه به دو صندلی روبروی درورودی 
رساندم ولی با تعجب و به رغم الصاق برچسب 
های تصویری و نوشتاری به هر دو زبان فارسی 
و انگلیسی مبنی بر الویت نشستن صندلیهای 
مزبور به افراد مسن و کم توان نظیر من کارمند 
بازنشسته،  دیدم دو جوان رشید صندلیها را 
اشغال کرده اند! عمدا چیزی نگفتم و همانجا 
درست جلوی پای ایشان ایستادم  ولی جوانها 
بی اعتنا به حضور من هر کدام با تبلتی در دست 
سر به زیر انداخته و مشغول بازی بودند! اما طنز 
تلخ  در وانمود عمدی عدم توجه به حضور من 
رخ داد زی��را که ناگهان یکی از جوانکها فریاد 
کشید سه ایستگاه از مقصدشان دور شده اند! 
هنگام پیاده شدن به آنها گفتم من با خویشتن 
داری و تحمل درد شدید کمر وظیفه انسانی 
و اخالقیتان را گوش��زد نکردم ولی امیدوارم 

منتظر اتوبوس بعدی ماندن و بازگشت اجباری 
سه ایستگاه وظیفه شما را نسبت به توجه و 
احترام به آنچه را که در برچسب روی شیشه 

کشیده و نوشته عمال آموخته باشید .
عاقبت این دوست من شش ماه پیش عطای 
ش��هر و شهر نش��ینی را به لقایش بخشید، 
غیرمنقولها را فروخت و منقولها را بار کامیون 
کرده به یکی از روستاهای اطراف تهران کوچ 
کرد. چندی پیش فرصتی دست داد دعوتش 
اجابت کرده درفضای جدید، منطقه جدید و 
منزل جدید به دیدارش بروم . با کمال تعجب 
به جای آن آدم عصبی و همیش��ه ناراحت و 
نقاد اینبار مردی با روحیه ای بشاش و جسمی 
سالم به استقبالم آمد که پس از صحبت های 
اولیه بخود گفتم باید به پارامترهای پیش گفته 
انگی��زه و امید را هم بیفزای��م. پس از صرف 
صبحانه ای به غایت طبیعی، اورگانیک والبته 
خانگی گپ و گفتمان شروع شد . طبق معمول 
رشته کالم به دست گرفته گفت، دوست من 
مفهوم وباور قدیمی از روستا را فراموش کن 
امروز اینجا همه آثارتکنولوژیک  تجدد از منازل 
مهندسی ساز با س��ازه های بتونی و فلزی ، 
سیستمهای گرمایشی وسرمایشی مرکزی، 
اتوموبیلهای شاسی بلند و کوتاه چینی گرفته تا 
برق و آب وگازلوله کشی و ماهواره و اینترنت و 
... هست ولی عواطف و علقه های انسانی هرگز 
مقهور تکنولوژی نشده اند . اینجا همه یکدیگر را 
می شناسند، همه بهم سالم می کنند، از حال 
یکدیگر با خبرند . دقیقا برعکس ابرشهر شما 
که ساکنان یک برج مسکونی ندرتا یکدیگر را 
می شناس��ند. اینجا هوای پاک دارد، غذای 

سالم و طبیعی دارد . جوانان اینجا در کمک و 
یاری به سالمندان از هم سبقت می گیرند نه 
اینکه در وسایط نقلیه همگانی محل نشستن 
س��الخوردگان و کم توانان را اشغال کنند وبا 
دیدن ایش��ان نیزیا خود را به خواب بزنند ویا 
مش��غول بازی با موبایل و تبلت بشوند!اینجا 
مردم به عوض پنهان شدن در پشت شیشه 
های دودی اتوموبیلهای تکنفره و در ترافیک 
ه��ای اعصاب بر باد ده هر بام��دادان  با روی 
خوش و چشمانی مهربان نظاره گردشت و کوه 
وصحرا در دوردستها ی افق می شوند و باالخره 
اینجا مردم شبانه ها را با آواز زیبای خروس این 
مظهر غیرت و مردانگی به سحرگاهان پیوند 
می زنند نه با صدای گوش��خراش بلندگوی 

خریداران آهن آالت قراضه !
پس نتیجه اینکه در روس��تاهای ما خطوط 
ح��د فاصل و م��رز مابین پدیده ها ودس��ت 
آوردهای تکنولوژیک با کرامت انسانی تا حدود 
زیادی از گزند مصون مانده ولی ش��وربختانه 
درشهرهایمان چنان این خطوط قرمز مرزی 
بخصوص در داللت با پارادوکس میان نسل 
جوان و پیشکسوتان سالمند، بازنشسته و کم 
توانان عزیز در هم تنیده است که جداسازی 

آنها دشوار و بعضا غیر ممکن می نماید !
و اما پرسش نهایی اینکه آیا چاره غلبه بر این 
معضل راه منتخب دوست من یعنی تنها در 
گذاشتن و گذشتن می باشد ؟ این پرسشی 
چالش��ی و تفکر برانگیزاست که نظر و پاسخ 

همکاران و همراهان گرامی را هم می طلبد .
پرويز قربانی
 سرمهماندار ارشد بازنشسته

تکنولوژیوعواطفانسانی
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یکی از عادت های بد تقریباً همه ما ایرانی ها 
این است که موقع تعطیالت و سفر، مسیر 
سفر را جزء س��فرمان حساب نمی کنیم و 
بدون توقف فقط س��عی می کنیم زودتر به 
مقصد برسیم و از آنجا لذت ببریم؛ غافل از 
اینکه مس��افران در طول سفر خود نیز می 
توانند از زیبایی جاده و مسیر سفر خود نیز 
لذت ببرند ولی متاسفانه بعضی از مسافران 
بدون هیچ توقفی تا رسیدن به مقصد خود 
ادامه می دهند که این امر زیان های بسیاری 
را به هم��راه دارد. بیایید لذت زیبایی های 
مسیر سفر را فدای سریع رسیدن به مقصد 
نکنیم. در این مطلب ش��ما را با عادت های 
سفری دیگر و یک نوع سبک زندگی به نام 

“ون الیف” آشنا می کنیم.
در داستان های مصور الک پشت به عنوان 
حیوان در حال سفر معرفی شده است. علت 
امر این است که انسان در ذهن خود اینطور 
خیال پردازی می کرد ک��ه الک این جانور 
به عنوان اتاق همراه و یا انبار وس��ایل سفر 
ایفای نقش می کند و زمانی که الک پشت از 
سفر خسته می شود به داخل الکش می رود 
و اط��راق می کند. حاال انس��ان ب��رای خود 
خودروهای بزرگی ساخته تا بتواند با آن بار و 
مسافر جا به جا کند اما عده ای از آن به عنوان 
الک الک پشت استفاده می کنند و “ون” را 
به عنوان مسیله سفرهای خود برمی گزینند 
البته عده ای از این فراتر رفته اند و “ون” را به 
عنوان یک سبک از زندگی معرفی کرده اند.

خارجی ها یک نوع سبک زندگی دارند به نام 
ون  الیف )Vanlife( . در این سبک زندگی 
یک زوج  یک خودروی ون تهیه می کنند و 
طوری معماری داخل آن را تغییر می دهند 

که مناسب زندگی و البته سفر باشد. فکرش 
را بکنید که اگر بتوانید خانه و وسایل خانه تان 
را هم همراه خود در سفر داشته باشید، چقدر 

سفر راحت تری خواهید داشت.
اکثر افرادی که این س��بک سفر را انتخاب 
می کنن��د در ذه��ن خ��ود خانه ب��ه دوش 
محس��وب می ش��وند. ترجیح می دهند در 
خ��ارج از شهرش��ان خانه خود را داش��ته 
باش��ند. ون الیفیس��تها حس تعلق ندارند 
و می خواهن��د م��دام از این مکان به مکانی 
دیگر بروند و تجربه کنند و اگر این تفکر در 
آن فرد وجود نداش��ت قطعا اینگونه زندگی 
نمی کرد. گاهی این طور سفرها تا 15 سال 
طول می کش��د و همه کش��ورهای دنیا را 
می گردن��د.  بعضی از آن ها حتی می گویند 
تا آخر عمرشان می خواهند این نوع سبک 
زندگی و س��فر را ادامه دهند. سبک سفری 
که این افراد انتخاب می کنند چیزی است ما 
بین سفر بک پکری )سفر تنها با یک کوله( 
و س��فر به وسیله کاروان )خودروهای شبیه 
به اتوبوس که یک من��زل با امکانات کامل 
محسوب می شود و قیمت باالیی دارد(. در 
واقع راننده ون به دنبال جای مناسبی است 
که خانه خود را در حاش��یه آن به پا کند و 
موطن جدیدی را تجربه کند و وی دائم به 
دنبال س��رزمینی اس��ت بهتر که این شاید 

همان کمالگرایی باشد.
یک خودروی استیش��ن، ی��ک کامیونت یا 
کامیون ات��اق دار، یک وانت و البته یک ون 
اولین چیزی اس��ت که برای ون الیف پیشه 
کردن مورد نیاز اس��ت. حال اینکه شما چه 
بالیی س��ر خودروی خود می آورید و آن را 
چه گونه تغییر می دهید بستگی به روحیات 

و موراد مورد نیاز شما دارد.
همان ط��ور ک��ه در عک��س  ه��ا می بینید، 
فض��ای داخ��ل ون کامالً بهینه می ش��وند 
و ب��ه همی��ن خاطر هم��ه ن��وع امکاناتی 
مثل سینک ظرف ش��ویی، یخچال، دراور، 
قفس��ه، تخت خواب، قهوه س��از و… دارند. 
حتماً می پرس��ید برق یخچال و قهوه ساز و 
لپ تاپ از کجا تامین می ش��ود؟ از پنل های 
خورش��یدی روی س��قف ون و باتری های 
 ش��ارژی و اضطراری داخ��ل ون منبع برق 

تامین می شود.
 �هزينه سفر

این ها که همیشه در سفر هستند. پس هزینه 
زندگی و سفرشان از کجا تامین می شود؟ به 
لطف اینترنت پرسرعت و باکیفیت و ارزان در 
خارج از کشور، معموالً همه آن ها دورکاری 
می کنند؛ یعنی بعضی هاشان از جاهایی که 
دی��دن می کنند، عکس می گیرن��د و برای 
آژانس های مس��افرتی می فرستند و یا برای 
ش��رکت های توریس��تی مقاله می نویسند. 
بعضی های دیگر کارهای ویراستاری و ترجمه 
انج��ام می دهند و یا روی س��ایت هایی که 
گزارش سفرشان را در آن می نویسند، آگهی 
تبلیغاتی می گیرند. گاهی هم شرکت هایی 
که ملزومات سفر مثل پنل های خورشیدی 
تولید می کنند، اسپانسر این سفرها می شوند. 
گاهی هم خودشان سازشان را برمی دارند و 
در یک جای شلوغ برنامه ای اجرا می کنند. 
خالصه اینکه هم کار می کنند و هم زندگی 

و هم تفریح.
تهيه و ارسال: فريدون ايلدرمی

ونالیفچیست؟
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انس��ان از آغاز تولد طوری آفریده ش��ده است که تمایل دارد با 
دیگران ارتباط داش��ته باش��د. در ابتدا این ارتباط در خانواده و 
ی��ک محیط امن صورت می گیرد. اگر روابط خانوادگی و نحوه 
آم��وزش و تربیت اف��راد بطریق صحیح انجام پذی��رد خانواده 
محیطی دلچسب و شیرین برای ادامه زندگی می باشد به این 
معنی که افراد به یکدیگر عالقه مند می باشند و حس همکاری 
و مش��ارکت در کارها در همه مراحل به چشم می خورد. ولی 
این ارتباط و وابستگی زمانی موثر خواهد بود که دیده شود که 
افراد خانواده حس اس��تقالل طلبی نیز دارند که اگر قرار شود 
بط��ور انفرادی در جامعه نی��ز وارد و به ادامه زندگی خود ادامه 

دهند مختل نمی شوند و افسردگی از ترک خانه برای آنها حاصل 
نمی شود چون افرادی که بطور صحیح وابسته هستند هیچگاه 
اعضای خانواده خودرا فراموش نمی کنند و در هر حال مایلند 
نیز مستقل به انجام کارهای خود بپردازند یک شخصیت سالم، 
بدنبال تش��کیل خانواده و در س��ن معین ترک محیط خانواده 
پدری و مادری خود و ابراز وجود می باشد. افرادی که بطور غیر 
سالم وابسته هستند همیشه مایلند دیگران آنها را حمایت کنند 
و از خ��ود نظری در انجام کارها ندارند بنابراین معموال ناتوان و 
رنج��ور و در تصمیم گیریهای مهم زندگی م��ردد و دودل می 
باشند و چه بسا اش��تباهات جبران ناپذیری نیز داشته باشند. 
وابستگی تا حدودی الزم است که انسان اعضای خانواده خودرا 
دوست داشته باشند و به آنها مهر بورزند ولی این وابستگی در 
سن معینی باید تعدیل و نه تعطیل شود. تا انسان بتواند به خود 
متکی باشد و بتواند مش��کالت را با دیدگاهی باز و عمیق حل 
کند. بر عکس گروهی هستند که به خانواده خود وابسته نیستند 
و به انجام هر کاری بدون مش��ورت با دیگران دس��ت می زنند 
معموال این گروه هنگامی که وارد جامعه میش��وند توقع دارند 
هم��ه مطابق میل آنها رفتار کنند و معموال چون چیزی کمتر 
اتفاق می افتد غالبا پرخاش��گر،عصبی و خارج از استانداردهای 
اجتماعی عمل می کنند و گاهی بذهکار نیز مش��وند. بنابراین 
برای یک زندگی متعادل الزم است انسان تا حدودی به خانواده 
خود وابسته باش��د و در سن خاصی خانواده را ترک و مستقل 
زندگی کند و این به معنی داش��تن یک روان س��الم وخارج از 

هیچگونه خار وخاشاکی می باشد.

همه انسانها مایلند در زندگی طوری قدم بردارند که به موفقیت 
و سعادتمندی برس��ند ، ولی موفقیت در زندگی و سعادت هم 
زمان اتفاق نمی افتد ممکن است کسی در راه و همدمی که در 
راه برای خود تعیین کرده است با توجه به توامندیها و تالش خود 
به موفقیت برسد ولی این لزوما به معنی سعادتمندی نیست. راه 
سعادت به مفهوم صالح و خیر هر فرد در راهی است که انتخاب 
کرده است و باید در ابتدا انسانیت وراه رسیدن به آن را موردنظر 
قرارداده برای رس��یدن به راه سعادت و سعادتمندی باید حس 
انسان دوستی را در خود تقویت کرد. ممکن است یک فرد یک 
شغل مهم داشته باشد ولی احساس سعادتمندی نکند زیرا خود 
شناسی و خودسازی در او تقویت نشده باید از خود شروع کرد و 
از خود یک انسان مفید و موثر برای جامعه ساخت. در ابتدا انسان 
باید خالص باشد ، از رذائل اخالقی خود را دور سازد و به فضائل 
اخالقی آراسته شود. در راه سعادتمندی باید مردم درستی و به 
فکر حل مشکالت همنوعان خود بوده تنها نباید خودرا دید. در 
مواقع ضروری گره ای از مشکالت همنوعان کشود. بهترین راه 
سعادت این است که انسان عالوه بر اینکه تالش و کوشش برای 

رفع موانع خود می نماید به یاد همنوعان خود نیز باشد. در همه 
حال ارتباط مفید و موثر با آنها برقرار کند. به دیگران بها دهد و 
با آنها مانند یک انسان نه یک شیء برخورد کند. اندیشه سازنده 
داشته باشد چون یک اندیشه خوب منجر به یک رابطه خوب نیز 
خواهد شد. خوشبین و واقعیتها را در زندگی در نظر داشته باشد 
و همانطور که به فکر امور زندگی خود اس��ت به یاد دیگران نیز 
باشد و این با تالش و توکل به خداوند صورت می گیرد و پشتوانه 

ای مهم در راه سعادتمندی فرد است.

وابستگیسالم

راهسعادت

»دکتر شکوه السادات پور یاوری«
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می گویند روزی مرد کشک سابی نزد شیخ بهائی 
رفت و از بیکاری و درماندگی شکوه نمود و از او 
خواست تا اسم اعظم را به بیاموزد، چون  شنیده 
بود کسی که اسم اعظم را بداند درمانده نشود و 

به تمام آرزوهایش برسد.
شیخ مدتی اورا سرگرداند و بعد به او می گوید 
اسم اعظم از اسرار خلقت است و نباید دست نا 
اهل بیافتد و ریاضت الزم دارد و برای این کار به 
او دستور پختن فرنی را یاد میدهد و می گوید آن 
را پخته و بفروشد بصورتی که نه شاگرد بیاورد و 

نه دستور پخت را به کسی یاد دهد.
مرد کشک ساب می رود و پاتیل و پیاله ای می 

خرد شروع به پختن و فروختن فرنی می کند و 
چ��ون کار و بارش رواج می گیرد طمع کرده و 
شاگردی می گیرد و کار پختن را به او می سپرد. 
بعد از مدتی شاگرد می رود باال دست مرد کشک 
ساب دکانی باز می کند و مشغول فرنی فروشی 
می شود به طوری که کار مرد کشک ساب کساد 
می شود.کشک ساب دوباره نزد شیخ بهائی می 
رود و با ناله و زاری طلب اس��م اعظم می کند. 
شیخ چون از چند و چون کارش خبردار شده بود 
به او می گوید: » تو راز یک فرنی پزی را نتوانستی 
حفظ کنی حاال می خواهی راز اس��م اعظم را 

حفظ کنی؟ برو همون کشکت را بساب.«

گویند سلیمان نبی از خداوند خواست که یک 
روز او روزِی مجموع جانوران جهان را دهد!از 
این رو ضیافتی بر پا کرد و همه را از ِجن و 
اِنس و حیوان بِ��دان دعوت نمود و خوراک 
بسیاری نبز ُمهیا نمودند...پیش از همه ماهِی 
بزرگی سر از آب بیرون آورد و طلب خوراک 
کرد و س��لیمان برای او خ��وراک ریخت و 
هنوز چندی نگذش��ته بود که ماهی سر از 
آب بیرون آورد و دوباره خوراک طلب کرد،و 
چندان ادامه داد که تمام خوراک ضیافت را 

به ماهی دادند؛تا اینکه خوراک تَه کشید و 
او دوباره طلب کرد...سلیمان در کار او بِماند 
و پرسید:رزق تو روزانه چند باشد؟گفت،سه 
ُقورت!که اکنون نیم قورت آن مرا داده اند و 
دو قورت و نیم دیگر را انتظار می برم...!از این 
رو هر کس را که بسیار مورد عنایت قرار می 
دهند و هنوز ناسپاس است،گویند: »هنوز دو 

قورت و نیمش باقی است«.
چو نَتوانِست با چندان تَكُلف

سليمان ماهی يی را،رزق دادن

روزی ی��ک م��رد ثروتمند ، پس��ر بچه 
کوچکش را به یک ده برد تا به او نشان 
دهد مردمی ک��ه در آن جا زندگی می 

کنند، چقدر فقیر هستند.
آن ه��ا ی��ک روز یک ش��ب را در خانه 
محقر یک روستایی به سر بردند.در راه 
بازگشت و در پایان سفر، مرد از پسرش 
پرس��ید : نظ��رت درباره مس��افرتمان 
چه ب��ود؟ پس��ر پاس��خ داد: عالی بود 
پدر... پدر پرس��ید : آیا ب��ه زندگی آن 
ها توجه کردی؟ پس��ر پاس��خ داد: فکر 
 کنم. پدر پرس��ید: چه چیز از این سفر

 یاد گرفتی؟
پسر کمی اندیشید و بعد به آرامی گفت: 
فهمیدم که ما درخانه ، س��گ داریم و 
آن ها 4 تا.مادر حیاط مان فانوس های 
تزیینی داریم و آن ها ستارگان را دارند. 
حیاط م��ا به دیوارهای��ش محدود می 

شود اما باغ آنها بی نهایت است.
در پایان حرف های پس��ر زبان مرد بند 
آمده بود ، پسر اضافه کرد: متشکرم پدر 
که به من نش��ان دادی م��ا واقعا چقدر 

فقیر هستیم.

فقیروثروتمند

»هنوزدوُقورتونیمشباقیاست!«

بروکشکتوبساب المثل
حکایتضرب
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هم��ه ما دیر یا زود با فصلی از زندگی رو به رو می ش��ویم 
که ناگزیر از ترک کار ویا شغل خود هستیم. در این هنگام 
می توانیم با کمی خالقیت و نوآوری روزهایی پربار و مفید 
را برای خود رقم بزنیم یا برعکس در گوشه ای از خانه کز 
کنیم و فکر کنیم دنیا برایمان تمام ش��ده و باید با کسالت 
و خمودگی لحظات را س��پری کنیم ولی قرار نیست شما 

فعالیت خودرا کنار بگذارید. 
فراموش نکنید ش��ما تا دیروز انسانی شاد و فعال بودید که 
راس س��اعت مقرری از خواب بیدار می ش��دید. لباس می 
پوش��یدید، به مح��ل کارتان می رفتید و مس��ئولیت های 

اجتماعی را که به شما محول شده بود انجام میدادید. 
گاهی راضی بودید ، گاهی ناراضی، گاهی تشویق می شدید 
و گاه نیز تنبیه. اما دوباره از اول شروع می کردید و ناامید 
نمی شدید. آخر هفته های شما با روزهای دیگر هفته فرق 
داشت، به کارهای شخصی تان رسیدگی می کردید و وقت 

بیشتری با دوستانتان صرف می کردید.
 درواقع ش��ما به دلیل داشتن یک شغل و درآمد از حقوق 
اجتماعی خاصی برخ��وردار بودید.اما حاال چطور؟ آیا فکر 
می کنید با اتمام این دوران باید تمام آن تصاویر و خاطرات 
خوش را از ذهنتان پاک کنید؟ ش��اید بازنشس��تگی میز ، 
صندلی و کمد ش��خصی ش��مارا در محل کارتان از ش��ما 
بگیرد، ش��ما را از دیدن هر روزه دوستان و همکارانتان دور 
کن��د اما نباید اجازه دهید بیش از این ش��ما را تحت تاثیر 

قرار دهد. 
البته خیلی طبیعی اس��ت که با ش��روع دوران جدیدی از 
زندگی خواه ناخواه دچارحاالتی مانند افس��ردگی ، خشم ، 
نارضایتی و ... ش��وید ، اما نباید بگذارید این حاالت خیلی 

شمار را تحت تاثیر قرار دهند. 
بهتری��ن راه پذیرش این موضوع ان اس��ت ک��ه باور کنید 
زندگ��ی مراحلی دارد که اگر بتوانید هر یک از آن ها را به 
درستی قبول کنید می توانید بیشتر از لحظات خود لذت 
ببرید. در س��نین مختلف نقش خودرا پی��دا کنید و از آن 

لذت ببرید.
 بازنشستگی نیز پایان راه نیست ، بلکه آغاز و تولدی دوباره 

برای شروع فصل جدیدی از زندگی شماست.
شاید اگر قبل از هر چیز بپذیریم که رسیدن به بازنشستگی 
موضوعی اس��ت که گریزی از آن نیست و هر کس باالخره 
روزی آن را تجربه می کند بهتر بتوانیم خودمان را برای آن 
دوران آماده کنیم و با برنامه ریزی ، به تک تک تصمیمات 
خود جامه عمل بپوشانیم. در این دوران ما با اوقات فراغتی 

رو به رو هستیم که می توانیم زمانی را به هر کدام از عالیق 
خود اختصاص دهیم.

 بسیاری از نگرانی ها ی دوران بازنشستگی در مورد چگونه 
گذراندن روزهاست. برای برطرف شدن این نوع نگرانی ها 
بهترین کار این اس��ت که فهرستی از اهداف و عالیق خود 

تهیه کنید.
 این فهرست می تواند شامل کارهایی باشد که همیشه می 
خواستید انجام دهید ، اما هیچ وقت فرصت نمی کردید آن 
ها را انجام دهید بهتر اس��ت فعالیت های جدید را امتحان 
کنید، بیش��تر به سفر بروید، وقت بیشتری را با دوستانتان 
بگذرانی��د، ه��ر روز حداقل 30 دقیقه را ب��ه فعالیت های 
جسمانی ، پیاده روی و ورزش اختصاص دهید. در فعالیت 
های اجتماعی ش��رکت کنید و انجام کارهای داوطلبانه و 

همکاری با خیریه ها را هم فراموش نکنید.
پرداختن به سرگرمی هایی مانند نقاشی ، موسیقی یا انجام 

کارهای دستی نیز بسیار موثر و مفید است.

اين مرغ كه شهپر و با بال شكسته                                                                    برجايگه فخر و مباهات نشسته
روزی كه به پرواز جهان زير پرش بود                                                                        يک بازنشسته است نه يک باز نشسته 

چگونهازبازنشستگیبهرهبهتریببریم
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تجلیل از بازنشستگان  بزرگداشت علم ، تجربه و تعهد است

از فاصله انتشار شماره قبلي خبرنامه كانون تا اين شماره تعدادي ديگر از همكاران به افتخار بازنشستگي نائل آمده اند كه اسامي آن ها به شرح زير است. 

ضمن خوشامدگويي و خسته نباشيد به اين همكاران عزيز كه به جمع بازنشستگان پيوسته اند برايشان تندرستي، نيک بختي و بهروزي آرزومنديم.

همكاران ديروز ،  همراهان امروز

خدمات فرودگاهی
امیر چیذزی

علی چیره
حسن محمدیانی

احمد فیاضی مرند
قتح اله نوروزی

محمدجواد احسانی نوش آبادی
محمود ذیحیات کرمانی

فرامرز جواهریان پور
غالمرضا اشرفی مهابادی

محمد حسن اویسی اسکویی
محمد میرالی

مهندسی و تعميرات
علی رضائی

اسماعیل تقدسی
نادر والی

رضا سلیمانیان

کيترينگ
عباس آبادی
علیرضا پزنده

روابط عمومی
شاهرخ نوش آبادی

بهمن مصطفائی
حسین احمدی جوشقانی

حراست
سید محمود طباطبائی

اکبر نوری کویچی
غالمحسین زین الدین

مهدی بنائی
محمدحسین محمدیان

احمد علیزاده
محمد علی یغمائیان

بازرگانی
محمدرضا خوش نویسان

قاسم ظریف مظلومیان
مرتضی غالمعلیان

جالل الدین زوتچی ترک
علی مهدی فریزمندی

سید محمد حسین موسوی
منصور پورمهران

علی شهباز

عمليات
سیدرضا طبائی شمس

جعفر ربطی
فریبرز سینایی مهربان
ماشااله  ابوالمعصومی

حبیب اله عباداریان
عباس دبیرچیان

مجید اسماعیلی سهی

منابع انسانی
سیدرضا مروتی 

 اصفهان
حسین طوسیان

مهدی عرب
فریدون کرمی

محمد ایوبی
اکبر نوروزیان
حمید جاوری

مشهد
محمد تقی خداپرست      

کرمان
حسن پور ابولی شرف آبادی
عبدالمجید نخعی سرورانی

ساری
محمد روحی کرد

شيراز 
شهناز بشکردی زاده
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 * * شعر

سيدمسعودهدايت پورمن دشت  کویرستان ، ای بارش بارانمای دشت گل نرگس ، ای نغمه ی رستاخیز اندردل این شبها ،سرگشته ی دورانمآواره و سرگشته  ، با بال و پر خسته  خاموشم و دلخسته ، با حال پریشانم   اکنون که  فراموشم ،بااین  لب خاموشم گرمای نفس هایت   ، درفصل بهارانم من برگ خزان و زرد  ، پاییز   و هوای سرد شعر و غزلم  از توست، ای  گنج  سخندانم هرلحظه تورا جویم ، با شعر  تورا   گویم درسینه و این جانم ، هم دردی و درمانم ای هستی و جانانم  ،در چشم تو مهمانم  مخروبه و تاریکم ، بااین تن ویرانم ای درشب من مهتاب ، بی توشده ام بیتاب باز  آی !  مرا در یاب ، تا جان به تو افشانم  بی روی  تو  بیمارم ، با سینه ی تبدارم ای شمع شب افروزم.مهتاب درخشانم   تو طلعت  خورشیدی ، ای نور دو چشمانمنوردوچشمانم

حال ما خوبست، وضعمان، ای، بد نیست.نامه
وبه شکرانۀ حق،
و به جای بوق و شیپورنقارخانۀ صحنگرچه از شهر و والیت دوریم و به قربت نزدیککسب و کاری داریم در خور.نان و سبزی و پنیری هست و نمکدان نمک. به سر سفره ما

فکر روز دگری در سرمان میافتد.یاکه از خامشی تیر چراغ برق،ا ز صدای نمکی،
تابستان 46 – هاشم افسريان خوش قناعت کردیم.و به پیکی از توس،و به خورشید که از خانۀ همسایه ما می گذرد،ما به نوری که از این پنجره ها می تابدباز

مادر
کسی که ناز مرا میکشید مادر بود                                      کسی که حرف مرا می شنید مادر بود
کسی که گنج بدستم سپرده بود پدر بود                             کسی که رنج به پایم کشیده بود مادر بود
کسی که شیره جان می مکید من بودم                              کسی که روح به تن می دمید مادر بود
کسی که در دل شب از صدای گریه من                              سپند وار زجا می جهید مادر بود
کسی که چو خاری به پیش پایم بود                                  چو غنچه جامه به تن می درید مادر بود
کسی که اگر دور می شدم زدامانش                                   برهنه پابه پی ام می دوید مادر بود
زدست دشمن هستی در این سیه بازار                                کسی که جان مرا می خریدمادر بود
کنار بس��تر بیماریم پرس��تاری                                             که تاصبح نمی آرمید مادر بود
به جوانی کس��ی که قامت او                                              به زیر بار محبت خمید مادر بود
کسی که در غم و اندوه در پریشانی                                    به دردهای دلم می رسید مادر بود
گهی خشونت و تندی گهی عطوفت و مهر                            نشان و مظهر بیم و امید مادر بود
غرض کس��ی که زدنیا و آرزوهایش                                      برای خاطر من دل برید مادر بود
یکی شکس��ته قفس ماند و خس��ته مرغی زار                            که از س��را به ثریا پرید مادر بود
مرا س��تاره صبحی که هرچه کوش��یدم                                    ش��دآخر از نظرم ناپدید مادر بود
چودرگذشت »نگارنده« با تاسف گفت                                  که آن به راه محبت شهید مادر بود
                                                                                                          »عبدالعلی نگارنده«

آبازسرگذشتشدسرگذشت
آب چون از سرگذشت شد سرگذشت                                           حیف عمر ما، که با غفلت گذشت
آمدیم با خود که تا فکری کنیم                                                  بردرخانه نوشتن در گذشت
حال فرصت باقی ما زنده ایم                                                     اقتدا ما می کنیم با چهارو هشت
زیرفرمان خداگردن نهیم                                                          هرزمان و هر مکان و کوه و دشت
همچو اسماعیل به قربانگاه دوست                                              درره قرب خدا از جان گذشت
دورسازیم ما زخودکبروریا                                                        پاک سازیم دل زکینه با گذشت
نیست گرچه انتقام ماگناه؟                                                        لذت عفواست که بایددرگذشت
عضوو بخشش خصلت مردخداست                                             یاکه درجمع یا که صحراکوه و دشت
با محبت مردسخت آرام شد                                                     اسب وحشی رام شد درکوه و دشت
حال شیرازی محبت گرکنی                                                    خلق و خالق می توان از تو گذشت
                                                                                                        »محمدجعفرشيرازی«

مولودکعبه
در حریم کعبه آمد محرمی با صد امید                            با خلوص دل مناجاتی به درگاه مجید
وضع حملش چون نمایان، خواست از ذات احد                  کودک سالم بزاید صالح از لطف صمد
ناگهان دیوار کعبه با ش��کافی باز ش��د                                فاطمه بنت اس��د را دعوتی آغاز ش��د
داخل کعبه برفت آن بانوی پاک و عفیف                          در مقدّس مامنی میهمان حضور آن حنیف
بس��ته ش��د دیوار تا مولود کعبه زاده ش��د                             افتخار آفرینش به خالیق داده ش��د
روز سّوم از شکاف کعبه مادرشد برون                              ماه تابان روی دستش شور و حالی در درون
موسی عمران شتابان کودک خوددر بغل                           شاکر از یزدان که همسر زاده مولود آن محل
چون محمد)ص( در بغل بگرفت ابن عم خویش                          چشمها را باز کرده او نبی داند زپیش
قرنهای قبل، مریم غنچه ای سربسته بود                          در حریم قدس با فرزند در گفت و شنود
موعد وضعش هویدا، جسم او شدبی قرار                          امر شد بیرون رود در زیر نخلی پرزبار
میوه اش خورد همی فارغ شد از درد مخاض                    چشمه ای جاری شد و نوشید از آب بیاض
نذرکرده روزه دارد بی تکلم پیش خلق                           تاجواب مردمان کودک دهد از مهر حق
تهمت ناحق ش��نیداز مردمان بی خرد                             مظهرپاکی دختررا چگونه این س��زد
طفل گفتا مادرم پاک اس��ت و من پیغمبرم                       حامل وحی خدا و هم کتاب و رهبرم
صحبت ربّانی عیسی)ع( به حیرت ناظران                        با شکوهی وارد شهرش نمودند حاضران
پس تفاوت چیست مریم زاده او دور از حرم                      فاطمه مولود خود در کعبه زایید از کرم
                                                                                                            سيد محمد فدكی
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از میان مسائل مختلف سالمندان ، احساس 
تنهایی و انزوای اجتماعی بسیار حائز اهمیت 

است.
تنهایی یک احس��اس ذهنی اس��ت که روی 
کیفیت زندگی افراد اثر می گذارد و به سالمندان 

صدمه زیادی وارد      می کند.
مطالعات نشان داده کسانیکه با اعضای خانواده 
، خویشان و گروههای اجتماعی ارتباط خوبی 
دارند، کمتر احساس تنهایی کرده و همچنین 
در آنها عالئم آلزایمر دیرتر از کسانی که منزوی 
و گوش��ه گیر و کم ارتباط اند تظاهر پیدا می 

کند.
تنهايی دو حالت دارد

1- تنهايی عاطفی: که ممکن است بخاطر 
فقدان روابط نزدیک با اعضای خانواده ، بخصوص 

در غیاب همسر ایجاد شود.
2- تنهايی اجتماعی: که فرد احساس می 

کند تعلقی به هیچ جامعه ای ندارد.
برای مقابله با حس تنهایی در سالمندان فرد 
سالمند باید شناخت مثبت از خود داشته باشد 
و همچنین با آموزش جامعه به منظور تغییر 
نگرش نسبت به س��الخوردگی می توان این 

حس منفی را کاهش داد.
همانطور که قبال گفته شد، نیاز به سخن گفتن 
و مستمع داشتن در انسان بسیار نیرومند است 
زیرا بخش عمده حمایتهای روانی انسان از طریق 

سخن گفتن با دیگران تامین می شود.
سالمندان بخاطر مشکالتی که در زمینه محاوره 
کالمی و گاه فراموشی سخن دارند، مستمعان 
خودرا ازدست            می دهند و افراد جامعه 
کمتر با آنها به گفت و شنود می پردازند و این 
موضوع احساس تنهایی را در آنها بیشتر می 

کند.
نگرش مذهبی

س��المندانی ک��ه از نگ��رش مذهب��ی قوی 

برخوردارند،کمتر احساس تنهایی می کنند
هرچه سالمندان در سطح قوی تر نگرش 
مذهبی قرار داش��ته باشند، احساس معنا 
در زندگی در آنها نیز بیشتر است، چرا که 
مذهب می تواند ارزش مثبتی در پرکردن 
فضای خالی زندگی ، حمایت اجتماعی از 
سالمندان ، مواجهه با استرس و سازگاری 
مناسب برای موقعیت و معنادهی زندگی و 

مرگ داشته باشد.
احساس تعلق مذهبی ، انجام مناسک و اعمال 
مذهبی و حضور در گروه های مذهبی ، انرژی 
،آرامش درونی و احساس تعلق بی کران را برای 

سالمندان فراهم می آورد.
عواقب تنهايی در سالمندان

تنهایی عواقب سالمتی وخیمی برای افراد مسن 
دارد که از جمله می توان به اختالل در خواب 
، افزایش فش��ار خون، افزایش سطح هورمون 
کورتیزول که موجب بروز تنش می ش��ود و 

افزایش افسردگی اشاره کرد.
همچنی��ن تنهای��ی میتواند موج��ب بروز 
مش��کالتی برای سیس��تم ایمنی و کاهش 
احس��اس رفاه عمومی ش��ود. به این ترتیب 
تنهایی شدید عامل خطرسازی برای مرگ 
پیش از موعد اس��ت و به اندازه وضعیت بد 

اقتص��ادی و تاثیر آن در امید به زندگی فرد 
موثر است و باید به آن توجه شود.

 پيشنهاداتی برای كم كردن
 حس تنهايی سالمند

- داشتن ارتباط خوب با دیگران
- ارتباط با افراد خانواده و رفت و آمد با آنها

- ارتباط با نوه ها
- ارتباط تلفنی و رفت و آمدی با فامیل

- دیدن دوستان
- شرکت در گروه ها )احساس تعلق(

- داشتن تعطیالت آخر هفته
- مسافرت با تور

- عضوگروه های ورزشی شدن
- به مکانهای خرید رفتن

- بازیهای هشیار کننده انجام دادن ) شطرنج(
- استفاده از اینترنت

- عضو کتابخانه شدن و کتابخوانی
- باغبانی کردن
- نقاشی کردن

وهرکاری که ف��رد در آن حس پویایی دارد و 
س��المند فکر می کند که آن کار دارای ارزش 
اس��ت را بهتر است تا جاییکه توان جسمی و 

ذهنی او اجازه می دهد ، انجام دهد.
»نقل از زندگی نو«

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج چند 
پژوهش مختلف نشان می دهد سالمندانی که 
میزان ویتامین »د« خونشان پایین است) به 
خصوص اگر نحیف هم باشند( باید مصرف این 

نوع ویتامین را جدی بگیرند.
 محققان با انجام بررسی هایی بر روی عده ای 
از افراد در سنین باالی 70 سال و جمع آوری 
نمونه خون آن ها برای تعیین سطح ویتامین 

»د« و مطالعه وضعیت پزشکی آنان، دریافتند 
س��طح پایین ویتامین »د« و س��طوح باالی 
هورمون پاراتیروئید با سالمت طول عمر افراد 

مسن ارتباط مستقیم دارد.
محققان دریافته اند پایین بودن میزان ویتامین 
»د« در سالمندان باعث الغر و نحیف شدن بدن 
آنان می شود یا به عبارت بهتر ، نحیف بودن 
بعضی سالمندان )صرف نظر از سایر مشکالت 

جسمانی( به پایین بودن میزان ویتامین »د« 
ارتباط دارد.به گفته محققان داش��تن تغذیه 
صحیح برای سالمت کلی و عمومی بدن مهم 
است و این مطالعه با تاکید بر اهمیت ویتامین 
»د« در تغذیه بیان میکند که دریافت ویتامین 
»د« آسان بوده و از طریق قرار گرفتن پوست 
در معرض نور آفتاب یا از طریق دریافت رژیم 

غذایی و مکمل های غذایی قابل تامین است.

مصرفویتامین»د«موجبافزایشطولعمرسالمندانمیشود

احساستنهاییوراههایمقابلهباآن
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ايرج در طلوعی در چهارم تیر ماه س��ال 
1312 در شهر بندر انزلی در یک خانواده با 
فرهنگ ، متدین و ورزش دوست بدنیا آمد. 
تحصیالت ابتدایی را در بندر نوشهر و ادامه 
تحصیل در دوره متوسطه را در دبیرستان 
فردوس بندر انزلی ثب��ت نام نمود. بدلیل 
احس��اس عالقه شخصی و اس��تعداد توان 
بدن��ی در س��ال 1327 زمانیکه در کالس 
دوم دبیرستان تحصیل می کرد در کالس 
بوکس باشگاه ورزشی گیو بندر انزلی ثبت 
نام کرد و در همان س��ال قهرمان اس��تان 
گیالن و در دس��ته مبتدی قهرمان بوکس 

کشور شد.
- سال 1328 عازم تهران شد و در مسابقات 
شرکت کرد و مدال طالی قهرمانی ایران را 

بدست آورد.
این قهرم��ان بال من��ازع جمع��ا در 115 
مسابقات داخلی و خارجی شرکت کرد 35 
مسابقه خارجی و 80 مسابقه داخلی و 75 
بار در مس��ابقات داخلی و خارجی حریفان 
خ��ود را ناک اوت کرده و همیش��ه بعنوان 
س��تاره مس��ابقات بین المللی قوی ترین 
بوکسور ایران شناخته می شد.در المپیک 
ایتالیا با محمد عل��ی کلی قهرمان پرآوازه 

جهان آشنا شد و در سال) 2002 ( 1381 
در دوبی یک هفته میزبان محمدعلی کلی 

بود.
در سال 1348 با مدرک تحصیلی مهندس 
س��اختمان از دانش��گاه پل��ی تکنیک به 
اس��تخدام »هما« پذیرفته می شود و پس 
از 21 س��ال خدم��ت صادقان��ه در تاریخ 
1367/5/16 به افتخار بازنشس��تگی نایل 
م��ی گردد و به دبی مهاج��رت می کند و 
با افتتاح یک ش��رکت ساختمانی ) الطلوع 
اینترناس��یونال ( در ام��ارات متحده عربی 
)دبی( فعالیت جدیدی را آغاز می کند در 

عین حال فعالیت ورزش��ی را نیز ادامه می 
دهد و عالوه بر بنیان گذاری بوکس در دبی 
بمدت 10 سال استاد دانشگاه پلیس امارات 
عربی )دبی( بوده است. مدارک ودوره های 
تخصصی ورزشی و سمت های ورزشی که 
ایشان  کسب کرده اند:  مربی بین المللی 
بوکس- داور بی��ن المللی بوکس- ریفری 
بین المللی بوکس- مربی تیم ملی بوکس 
ایران قبل از انقالب دبیر فدراسیون بوکس 
ایران- مربی بین الملی وزنه برداری- قهرمان 
وزنه برداری گیالن 1332-قهرمان زیبائی 
اندام گیالن- قهرمان کرال سینه کشوری 
1329-مربی بین المللی شنا و مربی بین 
المللی نجات غریق زندگ��ی غرور انگیز و 
سراس��ر موفق این بازنشسته عزیز همایی 
مصداق مفهوم این جمله نغزی اس��ت  که 
بزرگی می فرماید: هیچ مانعی آنقدر بزرگ 
نیست که بتواند مانع از موفقیت شود. میوه 
موفقیت و لذت ش��ادی برای کسانی است 
که هرگز در مس��یر زندگ��ی مایوس نمی 
شوند و موفقیت را به پیش رفتن می دانند 

نه به نقطه پایان رسیدن .
برای اين همكار بازنشسته طول عمر 

توام با سالمت و نشاط آرزومنديم.

درخششتحسینبرانگیزیکهماییدرسالهایدور
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خانم« نیرجابهانوت« در هفتم سپتامبر 
1963 در یک خانواده تحصیل کرده 
در ایالت پنجاب هندوس��تان متولد 

شد.
 بدلیل با اهمیت ب��ودن علم در این 
خانواده ، نیرجا تحصیالت اولیه اش را 
در یک معبد بزرگ در ایالت پنجاب 
ش��روع کرد ، پدر خان��واده در دفتر 
یک روزنامه در بمبئی استخدام شد 
،نیرجا به همراه خانواده به بمبئی نقل 
مکان کرد و تحصیالت خود را در یک 
مدرسه هندی اسکاتلندی در بمبئی 

ادامه داد و در نهایت از کالج س��نت 
خاویر فارغ التحصیل شد و در شرکت 
تبلیغاتی برادر بزرگت��ر خود بعنوان 
مدل تبلیغاتی محصوالت : شامپو – 
شکالت- صبحانه- بیسکویت- خمیر 
دندان و ... شروع بکار نمود و به لطف 
تبلیغات تلویزیونی معروف و محبوب 

مردم هندوستان شده بود.
 در اعوان 18 س��الگی با یک جوان از 
خانواده ثروتمند قطری آش��نا و با  او 
ازدواج کرد و به همراه همس��ر برای 
ادامه زندگی به قطر رفت. متاس��فانه 
ای��ن ازدواج نا موفق بود و خیلی زود 
ب��ه طالق انجامید. و نیرجا به بمبئی 
بازگشت و مجددا در شرکت تبلیغاتی 

برادرش شروع به کار کرد. 
در س��ال 1985 نیرجا در مصاحبه 
ش��رکت  مهمان��داری  اس��تخدام 

هواپیمائ��ی پ��ان امریک��ن از بین 
300 نف��ر متقاض��ی کار پذیرفت��ه 
ش��د و بهمراه گروه منتخب جهت 
آم��وزش دوره مهمانداری به میامی 
آمری��کا اع��زام ش��د پ��س از اتمام 
دوران آموزش با م��درک مهماندار 
ارشد فارغ التحصیل شد و با عنوان 
س��رمهماندار در یک��ی  از خطوط 
هوایی پان امریکن از بمبئی به مقصد 
کراچ��ی- فرانکف��ورت و نیویورک 
انج��ام وظیفه می ک��رد. روز پنجم 
سپتامبر 1986) 14 شهریور1385 

( اولین پرواز سرمهمانداری ، نیرجا 
با پرواز ش��ماره 73 پان امریکن در 
فرودگاه کراچی – پاکستان بزمین 
نشست. ناگهان 5 مرد مسلح از رمپ 
فرودگاه بداخل هواپیما وارد شدند و 
یکی از آنها اعالم کرد کسی حرکت 
نکند و تهدی��د کرد کنترل هواپیما 
دست آنهاس��ت. نیرجا بالفاصله از 
طریق تماس تلفن��ی ماجرای ورود 
افراد مس��لح به داخل هواپیما را به 
خلبان اط��الع داد و خلبان بهمراه 
کمک خلبان و مهندس پرواز سریعاً 
از درهای خروج اضطراری به بیرون 
از هواپیما خارج شدند و عمال نیرجا 
بهمراه 19 مهماندار و 356 مس��افر 
وحش��ت زده در داخ��ل هواپیما به 

گروگان تروریستها درآمدند.
 افراد مس��لح از س��رمهماندار نیرجا 

م��ی خواهند به خلبان اطالع دهد تا 
هواپیما را به مقصد کش��ور قبرس به 
پ��رواز در بیاورد. ظاهرا افراد مس��لح 
وابس��ته به گروه ابونض��ال بودند و از 
سوی کشور لیبی حمایت می شدند 
و قصدش��ان از رب��ودن هواپیمای پا 
امریک��ن این بود ت��ا از دولت امریکا 
بخواهن��د تعدادی از همرزمان آنها را 
که در قبرس و اسرائیل زندانی بودند 

آزاد کند.
 در دقایق اول گ��روگان گیرها برای 
نشان دادن خش��ونت و جدی بودن 
درخواستش��ان یک مس��افر شهروند 
آمریکائی را از بین مسافران جدا کرده 
و بطرز بی رحمانه ای بقتل می رسانند 
و جسد اورا به بیرون از هواپیما روی 
باند پرتاب می کنند با این حرکت بی 
رحمانه مسافران از وحشت زبانشان 
بند آمده و جرات حرکت نداش��تند. 
سپس گروگان گیرها برای شناسائی 
مس��افران آمریکایی به سرمهماندار 
نیرج��ا دس��تور می دهن��د گذرنامه 
همه مسافران را جمع آوری و به آنها 

تحویل دهد.
 نیرجا با یک اقدام هوشمندانه بدیگر 
خدمه پروازی م��ی فهماند گذرنامه 
های 41 مس��افر آمریکایی را مخفی 
کنند و آنها تعدادی از گذرنامه ها را 
زیر صندلیها مخفی کردند و باقیمانده 
توس��ط نیرجا به زبال��ه دان انداخته 
ش��د و هواپیم��ا ربایان نتوانس��تند 
مسافران آمریکائی را از غیر آمریکائی 
تش��خیص بدهند. لذا تروریس��تها از 
این وض��ع  بی نهایت عصبانی بودند 
ابتداعا از مقامات تقاضای بازگش��ت 
خلبان کردند و تهدید نمودند در غیر 
اینصورت مسافران را بتدریج خواهند 
کشت. بعد از 17 ساعت انتظار برای 
برآورده کردن درخواست شان این بار 
شدیدا تهدید کردند اگر دولت آمریکا 
وس��یله آزادی فوری همزمان آنها را 

سرگذشتیکمهماندارهندیکهقهرمانکشورششد
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تعدادي از همكاران بازنشسته در غم از دست دادن عزيزان خود به سوگ نشسته اند. كانون باز نشستگان ضمن عرض تسليت 
و آرزوي صبر و شكيبايي براي بازماندگان، رحمت وغفران الهي را براي درگذشتگان   از خداوند متعال مسئلت مي نمايد.

    

ایرج ترکی                                                                 فوت همسر    
سید کمال موسوی                  فوت پدر      
ک��رم خ��دا عبدلی                    فوت برادر
فرناز  زرگرنژاد                        فوت پدر         
یداله خسرویان عرب               فوت برادر
هادی حسنی                            فوت پدر    
حسین امیر یوسفی االنقی         فوت برادر
امیر خزائی                              فوت پدر       
مهدی رمضانی قلعه نوئی         فوت برادر
سهیال ضیافتی فرامرزی             فوت مادر 
   اسماعیل زکی پور               فوت برادر   
غالمرضا  گندمی                   فوت مادر
مصطفی سامعی                    فوت مادر

علی ابراهیم پور                     فوت مادر
علی میرش��اهی                      فوت مادر
فرهاد میرزاآقابیک                    فوت مادر
حسین رامشت                      فوت مادر
ذوالفعلی  حسین دواسری                         فوت خواهر
محمدعلی بیستجردی                    فوت خواهر
امیر قره گوزلو                     فوت خواهر
کرم خدا عبدلی                     فوت برادر
یداله خسرویان عرب                فوت برادر
حسین امیر یوسفی االنقی                  فوت برادر
مهدی رمضانی قلعه نوئی                    فوت برادر
اسماعیل زکی پور                       فوت برادر   
حسین خواجوی زاده                        فوت خواهر

خسرو داوری                            فوت خواهر
رستمعلی اسناوندی                  فوت پدر
رمضان حیدر زاده                       فوت پدر
مجید پاک قلب                       فوت برادر
حسن بهشتی فرد                         فوت برادر
زهره خلیلیان                            فوت مادر
عباس نجاتی                              فوت پدر
داود آینه سازنژاد                                فوت مادر
داود معماریان                                فوت پدر
پرویز بهنود                                  فوت مادر
مجید حسینی                              فوت برادر
ناطق اسالمی                         فوت مادر
رحمان ناطقی گرگری                      فوت همسر و برادر

فراهم نکند، خود و تمامی سرنشینان 
هواپیما را بوس��یله بمب ه��ا و مواد 

منفجره همراه منهدم خواهند کرد. 
زمانیکه تروریستها سرگرم جاسازی 
مواد منفج��ره و فعال کردن بمب ها 
بودند، دختر جوان هندی سریعا یکی 
از درهای خروج اضط��راری هواپیما 
را باز کرد. تروریس��تها در حالیکه از 
این عمل نیرجا بس��یار غافلگیر شده 
بودند با خش��ونت و عصبانیت تمام 
به س��مت مس��افران آتش گشودند، 
در حالیک��ه نیرجا می توانس��ت فرار 
کند و جان خود را نجات دهد اما در 
جریان تیراندازی خودرا شجاعانه سپر 
بالی 3 کودک بدون همراه که امانت 
 والدینشان به هواپیما بودند قرار داد و

 کشته شد.
 یکی از 3 ک��ودک نجات یافته که 
آن موقع 7 ساله بوده اکنون خلبان 
یک ش��رکت هواپیمائی بزرگ شده 
است او نیرجا را الهام بخش زندگی 
خود می داند.زندگ��ی خود و همه 
مسافران نجات یافته را مدیون عمل 
انس��انی و قهرمانانه نیرجا می داند. 

این گروگان گیری با کشته و زخمی 
شدن 43 نفر خاتمه یافت و همه 5 
نفر رباینده مس��لح توسط نیروهای 
امنیتی پاکس��تان دس��تگیر شده و 
روانه زندان می گردند. بعد از مرگ 
نیرجا  سرمهماندار  داستان  قهرمان 
بیاد عمل ش��جاعانه و هوش��مندانه 
او مدالهای زی��ادی از طرف ایاالت 
متحده به خانواده نیرجا اهداء شد و 
بعنوان اولین زن قهرمان هندوستان 
مدال ش��جاعت چاکر آش��وکا به او 
اهدا ش��د و در سال 2004 خدمات 
پس��ت هندوس��تان تمبر یادبود با 

عکس نیرجا چاپ کرد.
 ش��رکت هواپیمائی پان آمریکن تا 
قبل از ورشکستگی همه ساله جایزه 
ای بنام خانم نیرج��ا بانوت به یکی 
از خدمه پروازش که فراتر از وظیفه 
عمل ک��رده بود اهداء می کرد. آری 
قهرمانان حقیقی کس��انی هس��تند 
که در گمنامی تم��ام به یک باره از 
قل��ه های بلند افتخار باال می روند و 
بعنوان یک انسان وارسته و شایسته 
تبدیل ب��ه یک قهرمان ماندگار ملی 

مش��وند درود ب��ه روان پ��اک ای��ن 
بانوی قهرم��ان و درود به روان پاک 
قهرمان��ان گمنام خدمه پروازی هما 
که در دوران خدمت پرافتخارش��ان 
خصوصا: 8 سال دوران پرخطر دفاع 
مق��دس و دوران پر خطر بحرانهای 
سیاس��ی و هواپیماربائ��ی در اوایل 
انق��الب و بعل��ت اث��رات و عوارض 
س��وء تحریمهای ظالمان��ه غرب با 
ف��دای ج��ان و ش��هادت مظلومانه 
برگهای زرینی در دفتر خاطرات پر 
افتخار هما بیادگار گذاشته اند. آمار 
قربانی��ان کروی پ��روازی هما در 4 
سانحه هوائی سالهای بعد از انقالب 
34 نفر ب��وده که 18 نفر آنها کابین 

کرو بودند.
سال 58 کوههای لشکرک 8 نفر

سال 67 سانحه ایرباس خلیج فارس       
12  نفر

سال 75 سانحه پرواز آموزشی  4 نفر
سال 89 سانحه ارومیه10 نفر

روحشان شاد و یادشان همواره گرامی باد
گردآوری و ويرايش :
 امير جوهری سرمهماندار 
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از طرف خانواده هاي همکاران متوفي از كلیه دوستان و همکاران سابق كه در مراسم 
تدفین و ترحیم این عزیزان شركت كرده اند تشکر و سپاسگزاري شده است. 

یت
دست گلچين اجل بار ديگر به گلستان بازنشستگان »هما« دست يازيد وگلهايي از اين باغ را پرپر كرد، در فقدان آنان به سوگ تسل

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

شادروان مرحوم   
مهدی لطفی كيش              

    )  مالی  (

شادروان مرحوم   
عباس طاهر              

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
سيف اله محقق فر              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
محمد اسماعيل حاجی اسماعيلی              

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
قدم علی جمالی بختياری              

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
نصراله چراغيان              

    )  کیترینگ  (

شادروان مرحوم   
رضا جاللی              

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
خسرو اعتصام              

    )  خدمات پرواز  (

شادروان مرحوم   
محمد احدی فر               

    )  مشهد  (

شادروان مرحوم   
حسن ميرزايی              

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
محمود عسگری              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
عباس عرب              

    )  تدارکات  (

شادروان مرحوم   
فرهاد دادرس              

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
غالمعلی رضايی              

    )  پشتیبانی  (

شادروان مرحوم   
رضا عليزاده نيک              

    )  مالی  (

شادروان مرحوم   
فاطمه مال جعفری              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
سعيد توسلی              

    )  عملیات  (

شادروان مرحوم   
نامدار رودكی              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
حاج اسحاق علی خدايی              

    )  مهندسی و تعمیرات (

شادروان مرحوم   
عباس قبانلو              

    )  مالی(

شادروان مرحوم   
حسين شكوری دلشاد              

    )  خدمات فرودگاهی(

شادروان مرحوم   
شاهرخ منطقی               

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
غالمحسين پيشگر بلدرجی              

    )  اصفهان  (

شادروان مرحوم   
جالل اكباتانی              

    )  خدمات فرودگاهی  (

شادروان مرحوم   
سيدمحمد رازيان              

    )  مهندسی و تعمیرات  (

شادروان مرحوم   
فاطمه تانوردی پور              

    )  تدارکات  (
شادروان مرحوم   

نصرت اله سبحانی              
    )  کیترینگ  (
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بوش��هر از استان های جنوبی ایران است که 
در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. این استان 
با مس��احتی حدود 27653 کیلومتر مربع؛ 
از ش��مال به استان خوزستان و کهکیلویه و 
بویراحمد، از جنوب به خلیج فارس و استان 
هرمزگان، از شرق به استان فارس و از غرب 
به خلیج فارس محدود است. استان بوشهر 
با خلیج فارس بیش از ششصد کیلومتر مرز 
دریایی دارد و از اهمیت راهبردی و اقتصادی 

قابل توجهی برخوردار است. 
منطقه بوشهر به لحاظ موقعیت سوق الجیشی 
و وجود ش��رکت های بزرگ نفتی و اجرای 
طرح های صنعتی بزرگ مانند نیروگاه اتمی، 
کشتی سازی، نیروی انس��انی فعال استان 
های مجاور و مناطق دیگر را به خود جذب 
کرده است. مردم این استان به زبان فارسی و 
با گویش محلی تکلم می کنند. لهجه ها در 
روستا ها بیشتر از شهرها تنوع دارد. برخی از 
اهالی »جزیره شیف« و بنادر کنگان و عسلویه 
نیز به زبان عربی صحبت می کنند. لهجه های 
فارسی به گویش بردستانی، دشتی، تنگستانی 

و کازرونی در استان بوشهر رواج دارد.  
قرار گرفتن 67/5 درصد ذخائر گازی کشور در 
استان بوشهر و نیز وجود سایر منابع نفتی و 
ذخائر معدنی غنی باعث سرمایه گذاری های 
کالن دولت و نیز حضور شرکتهای خارجی 
شده است . بجز وجود منابع عظیم آبزیان که 
باع��ث صید حدود 50 هزار تن انواع ماهی و 
میگو در سال گردیده ، مجاورت با این نگین 
فیروزه ای به تجارت خارجی توسعه بخشید 
ه اس��ت . نخلس��تان های زیبا و جاوید این 
منطقه نه تنها محیط زیست را جلوه داده بلکه 
باعث برداشت ساالنه انواع محصوالت از این 
درخت همیشه سبز می باشد . بوشهر دارای 
اکوسیس��تم های متنوع و ارزشمندی است 
مانند آب س��نگهای مرجانی ، جنگل های 
حرا ، جزایر زیب��ا و .... و نیز عالوه بر آن انواع 
گونه های مختلف بسیار کمیاب و با ارزش 
گیاهی و جانواری نظیر پستانداران ، پرندگان 
، خزندگان خش��کزی و آبزی و صدها گونه 
ماهی در سطح اس��تان و آبهای ساحلی آن 
شناسایی شده اند که بمنظور حمایت از آنها 
چهار منطقه حفاظت شده در استان تعریف 
شده اند که عبارتند از : حله ، نای بند ، خارک 

و خارکو.   

هواي معتدل پاییز و زمستان، چشمه هاي 
آب معدني، سواحل دریاي مشهور و زیباي 
خلیج فارس، جزیره هاي متعدد، تاالب هاي 
کم نظیر و ارزشمند، ویژگي هاي    پوشش 
گیاهي نواحي گرمس��یري، جانوران خاص 
مناطق خشکي و دریایي همراه با جاذبه هاي 
تاریخ��ي و اجتماعي در این منطقه؛ همگي 
دست به دس��ت هم داده و یکي از پرجاذبه 
ترین نواحي طبیعي جمهوري اسالمي ایران 

را به وجود آورده است.
استان بوشهر از مهم ترین مناطق جنوبي ایران 
است که بیش تر شهرستان هاي آن از بناهاي 
دیدن��ي و مکان هاي تاریخ��ي برخوردارند.
بناهاي تاریخي و معماري استان بوشهر؛ شامل 
مس��جدها و مراکز عبادي اسالمي، باغ ها و 
عم��ارت هاي دیدني و ب��رج ها و قلعه هاي 

قدیمي مي شوند.
 آثار و بناهاي تاریخي منطقه؛ ردپاي تاریخي 
از دوره هاي باستاني ایران، دوره هاي اسالمي 
و معاص��ر در بردارند که هر یک به نوبه خود 

براي گردشگران جذاب و دیدني است.
تپه هاي تاریخي زیادي از جمله تل خندق 
با معماري مربوط به دوره ساساني و تل مرو 
واقع در نزدیکي کاخ هخامنشي در منطقه 
بوشهر وجود دارند که براي باستان شناسان و 

دانشجویان باستان شناسي قابل توجه است.
از میان بناهاي قدیمي منطقه؛ کاخ کورش 
مربوط به دوره کورش )بنیان گذار سلس��له 
هخامنشي( و کاخ سنگ سیاه که آن هم از 
بناهاي دوره هخامنشي است از اهمیت بیش 

تري برخوردار هستند. گوردختر - که گفته 
مي ش��ود آرامگاه دختر ی��ا خواهر کوروش 

است- نیز از آرامگاه هاي مهم منطقه است.
کوشک اردشیر یکي دیگر از بناهاي شهرستان 
دشتي است که بناي آن بسیار شبیه به کاخ 
اردشیر در فیروزآباد بوده و برج قلعه خورموج 
یکي از آثار شکوهمند تاریخي است که بقایاي 
قلعه عظیم خورموج به شمار مي آید. سبک 
معماري این بنا سلجوقي بوده و متاثر از سبک 

قلعه سازي دوره ساساني بنا شده است.
گورستان باستاني خارک نیز در تنگستان قرار 
دارد و به زرتشتیان منسوب است. پل مشیر 
که بر روي رودخانه دالکي بنا شده مربوط به 

عهد قاجاریه است.
 مسجد بردستان که گمان مي رود از بناهاي 
قرون اولیه اسالمي باشد و امام زاده شاه محمد 
که در چند فرسخي شمال باختري دیر نزدیک 
محلي معروف به نام بردخون قرار گرفته؛ جزو 

بناهاي مهم شهرستان دیر هستند.
کلیساي بوش��هر هم از اماکن زیباي استان 

است که متعلق به ارامنه گریگوري است.
ازمیان جاذبه هاي تاریخي تنگستان، خانه 
رییس علي دلواري در شهرستان تنگستان 
ی��ادآور خاطرات فراموش نش��دني مبارزات 

آزادي خواهي هشتاد سال پیش است .
جاذبه هاي اجتماعي استان بوشهر نیز بخش 
مهم��ي از دیگر دیدني ه��اي این منطقه را 

تشکیل مي دهند.
 ایالت و عشایر، جشن ها و آیین هاي محلي 
و انواع غذاهاي سنتي بخشي از این جاذبه ها 
را تشکیل مي دهند. گرچه استان بوشهر از 
عش��ایر بومي برخوردار نیست ولي در هفت 
ماه از س��ال برخي از عشایر قشقایي در این 
منطق��ه زندگي مي کنند که دیدن ش��یوه 
زندگي اجتماعي و معیش��ت آن ها براي هر 

گردشگري جالب توجه است.
جش��ن ها و آیین هاي متعددي در استان 
بوش��هر برگزار مي شود که هر یک از آن ها 
داراي آداب خاص خود بوده و با موس��یقي و 
اش��عار خاصي اجرا مي شوند که از پرجاذبه 
ترین عنصرهاي گردشگري اجتماعي منطقه 

بوشهر به شمار مي آیند.
مشاهير استان بوشهر

رئیس علي دلواري  ، اسماعیل رائین  ، میرزا 
حسن عکاسباش��ی چهره نگار، محمدخان 

دشتی ، سید بهمنیار مفتون بردخونی  
 گردآوری و ويرايش
محمد حسين مبرهن

استانبوشهردریکنگاه



ما
ز ه

فرا
سرا

ن 
دگا

تا
س

ای

؟؟
؟

53
ه 

ام
برن

- خ
ما 

 ه
ان

تگ
س

ش
ازن

ن ب
نو

كا

33

ند.
 كن

می
دا 

 پی
ارا

 م
ان

دش
خو

ها 
م 

، غ
ت 

ش
ا گ

دیه
شا

ل 
نبا

ه د
د ب

بای
برنامه گردشگری سه ماهه زمستان 1396 )کانون گشت(



ما
ز ه

فرا
سرا

ن 
دگا

تا
س

ای

53
ه 

ام
برن

- خ
ما 

 ه
ان

تگ
س

ش
ازن

ن ب
نو

كا

34

ت.
س

 نی
گی

ند
ز ز

ر ا
ش ت

ارز
با 

یز 
چ چ

هی
 و 

ت
اس

ی 
دگ

 زن
ت

وق
ت، 

س
 نی

طال
ت 

وق

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

bazrescanoon@gmail.com

قابلتوجهاعضایمحترمکانونبازنشستگان»هما«

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

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

نشریه وپیام کوتاه به دفتر کانون اعالم نمایند.

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

کانون مراجعه نمایند.

کارتمنزلت
 از آن دس��ته از همکاران بازنشس��ته باالی 65 س��ال س��ن

 )ساکن تهران( که تاکنون کارت منزلت دریافت ننموده اند 
  www.ezpay.irتقاضامی شود جهت دریافت آن به سایت

مراجعه نمایند.

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

»هما« مراجعه نمایند.

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

بازنشستگی  الزامی است.

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

مراجعه نمایند.

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

 ارسال نمایند.

تشکروقدردانی
  بدین وسیله از همکاران بازنشسته ای 
 که با ارسال مقاالت، پیشنهادها، آثار

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

تشکر و  قدردانی می گردد.

اطالعیه
خبرنامه کانون آماده معرفي خدمات و 
 کاالهاي قابل عرضه ش��ما به همکاران
 بازنشسته مي باشد.لطفا جهت هماهنگي 
ب��ا تلف��ن 44641506 - 44641606 

)خانم زین الدین( تماس بگیرید.
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تلفنگویايهواپیمایيجمهورياسالميایران»هما«466222

قابلتوجههمکارانبازنشسته
به منظور  اطالع از اقدامات انجام شده،  به كانال ارتباطی كانون بازنشستگان هما  به نشانی زير ملحق شويد:

https://telegram.me/ canoonbazneshasteganehoma

پذیرشبیمهدرمانی
  همکاران بازنشس��ته که محل سکونتشان شهرستان کرج می باشد می 
توانند روزهای دوشنبه هر هفته مدارک بیمه درمانی خودرا به آقای اصغر 

پورآذر که دردفتر فروش کرج مستقر می باشد  تحویل نمایند.
 امور بازنشستگی »هما«

دفتر معاونت )فکس:  44633949(
امور اجرائی

امور رفاهی )فکس:  44659145(
واحد تیدی

واحد صدور دفترچه
واحد بیمه درمانی
واحد امور مسافرت

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

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

تسهیالترفاهي)مشهدمقدس(
بازنشستگان محترم جهت استفاده 
از تسهیالت و امکانات اقامتي  هتل 
ميثاق در مش��هد مقدس واقع در 
وکی��ل آباد، جهت ثبت ن��ام و رزرو 
 اتاق به واحد رفاهي امور بازنشستگان

) خان��م صفري( مراجعه و یا تماس 
حاصل نمایند.

شرايط:
1- مدت اقامت در هتل از ش��نبه تا 
دوش��نبه، دوشنبه تا چهارشنبه به 
مدت 2 شب و از چهارشنبه تا شنبه 

3 شب مي باشد.
2-  هزین��ه اقامت هت��ل به همراه 
صبحان��ه و ترانس��فر ورود و خروج 
از ف��رودگاه ب��ه هت��ل و ترانس��فر 
 هت��ل به ح��رم مطه��ر و بالعکس

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

 مبلغ 700/000 ریال
2-2( هزین��ه اقام��ت در ات��اق 2 
 تخت��ه تا 4 تخته لوکس هر ش��ب

 مبلغ 800/000 ریال
3-2( س��اعت ترانس��فر روزان��ه از 
 هتل ب��ه حرم 10 صبح برگش��ت

 13 بعدازظهر و ساعت 17 و برگشت 
20 شب

4-2( اس��تفاده از امکان��ات رفاهي 
و ورزشي )استخر، س��ونا، بیلیارد و 

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

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

ماه بعد انجام می شود.
هزین��ه اقامت هر نفر اضافی به ازای 
 ه��ر ش��ب مبل��غ 500/000 ریال
 می باش��د ک��ه توس��ط متقاضی 
ب��ه هت��ل نق��دی   ب��ه ص��ورت 

 پرداخت خواهد شد.
5- قرارداد ارائه تسهیالت و امکانات 

اقامتی تا تاریخ 97/4/1 می باشد.

کمکهزینهازدواج
مدارک مورد نیاز:

1-اصل شناس��نامه ) بازنشسته ، عروس ،داماد( بانضمام کپی از تمام 
صفحات شناسنامه هر 3 نفر

2-اصل عقدنامه ) بانضمام یکسری کپی از صفحات 1 تا 5(.
3-اصل و تصویر دفترچه بیمه درمانی و ابطال آن توس��ط واحد بیمه 

درمانی.
4-فیش حقوقی و یا شماره حساب بانک تجارت

» لطفا از مدارک کپی تهیه فرمایید«
جهت اطالعات بیشتر به امور بازنشستگی آقای احمدی 44636004 

تماس بگیرید.
کارتشناسایی

برابر اعالم دایره صدور کارت شناسایی)قسمت حراست ( همکاران بازنشسته 
که کارت شناسایی »هما« خود را که از سال 1390 به بعد دریافت کرده اند 

کماکان معتبر بوده و نیاز به مراجعه جهت تعویض کارت ندارند.
اطالعیه

به اطالع می رساند ، آن دسته از همکاران بازنشسته که تا کنون برای تعویض 
دفترچه تعاونی مصرف خود مراجعه نکرده اند، با در دست داشتن یک 
 قطعه عکس، تصویر کارت ملی و دفترچه قدیم و برگه های سهام به تعاونی

 مراجعه نمایند.
تعاونی مصرف كاركنان »هما«  

قابلتوجهبازنشستگانمحترم
فروش اقس��اطی لوازم س��وپری ) برنج، روغن،چای، حبوب��ات، مواد 
شوینده،پروتئینی و غیره( تا مبلغ 800 هزار تومان بدون بهره، بدون 

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

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

بیمهعمربازنشستگانباالی70سال
ب��ا توج��ه به اع��الم بیمه ای��ران در خص��وص نرخ ح��ق بیمه عمر 
بازنشس��تگان باالی 70س��ال بمبل��غ ماهیان��ه623.117 ری��ال از 
1395/04/01 مقتض��ی اس��ت در ص��ورت ع��دم تمایل ب��ه ادامه 
 بیم��ه عم��ر در اس��رع وق��ت با ام��ور اجرائ��ی واحد بازنشس��تگی

 تماس حاصل فرمایند.
معاونت امور بازنشستگی

دندانپزشکی
نسخ دندانپزشکی هر س��ال صرفا تا پایان اردیبهشت سال بعد قابل 

پرداخت می باشد.
بيمه درمانی كاركنان »هما«

بیمهتکمیلی
با توجه به اختیاری بودن عضویت در بیمه تکمیلی، همکاران بازنشسته که 
قصد عدم استفاده از بیمه تکمیلی را داشته باشند می توانند درخواست کتبی 

خودرا در اسفند ماه هر سال به معاونت امور بازنشستگی ارائه نمایند.
امور بازنشستگی

شمارهتلفنهایاموربازنشستگی
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عليرغم اينكه شركت تعاونی مصرف طی سنوات اخير دارای زيان عملياتی بوده و بدليل پوشش ساير درآمدهای 
غير عملياتی از جمله درآمد حاصل از سپرده گذاری ،  اجاره  و حق الشارژ غرفه ها سود نشان داده شده است  
ولی اين موضوع به صورت شفاف به اطالع اعضای شركت تعاونی كه در حال حاضر قريب به 9500 نفر هستند ، 
نرسيده است ، مضافا« اينكه چگونگی فروش ساختمان اداری طالقانی  به مبلغ 15ميليارد و هشتصد ميليون ريال 
در سال 1386، بدون رعايت مواردی چون ، عدم اخذ مصوبه مجمع عمومی ، عدم برگزاری مزايده برای فروش 
، چگونگی انتخاب خريدار و نيز برداشت مبلغ قابل توجهی از سپرده های سرمايه گذاری شده نزد بانكها بدون 
اخذ مصوبه مجمع عمومی  همچنان مبهم می باشد و از طرفی  موادی از اساسنامه و ضوابط و مقررات قانونی  از 
سوی هئيت مديره های فعلی و قبلی نيز رعايت نشده است ، لذا با توجه به برگزاری انتخاب اعضای جديد  هئيت 
مديره در دی ماه 96 توسط مجمع عمومی ، اميدواريم   ضمن شركت افراد متخصص ، باتجربه  و كارامد در امور 
اقتصادی  در انتخابات ، پس از آغاز فعاليت اعضای جديد ،  وضعيت شركت تعاونی مصرف طی 10 سال اخير توسط 
حسابرسان  خبره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج حاصله جهت ا تخاذ بهترين تصميم  به اطالع صاحبان 

سهام رسانيده شود.

مدير عامل محترم هما در سخنرانی 
جشن عيد غدير )96/6/15( فرمودند: 
انتقال 67 هزار حاجی در طول تاريخ 
»هما« بويژه سالهای اخير كم سابقه 
بوده كه هما بيش از 50 درصد حجاج 

را اعزام نمايد .
صرفاً جه�ت اطالع و تنوي�ر افكار 
عمومی عرض می نمايم كه هما بارها 
و باره�ا در زم�ان مديريت مهندس 
ش�فتی )پدر حم�ل و نق�ل هوايی 
ايران( 150 هزار حاجی را به سرزمين 
وحی اعزام نموده و اين نقل و انتقال 
بدون استفاده و كمک از شركتهای 
هواپيماي�ی داخل�ی و خارجی و به 
بهترين شكل ممكن انجام می گرفته 
است كه در نوع خود يک ركورد بين 

المللی محسوب می شد .

چرا صندوق بازنشستگی پرداخت 
وام ض�روری كه از محل صدوق پس 
انداز به بازنشس�ته ها پرداخت می 

گرديد قطع نموده است؟

بمنظ�ور صرفه جوي�ی در پرداخت 

هزينه های درمانی ، تقاضا داريم در 

ص بازگشايی كلينيک درمانی 
خصو

»هما« واقع در بيمه 3 تسريع نمايند.

خسارت بيمه عمر و حوادث مدتهاست 

كه از طرف بيمه ايران پرداخت نمی شود 

لطفا پيگيری نماييد.

 از مدير عامل صندوق بازنشستگی 

درخواس�ت داري�م تا ب�ه وضعيت 

عم�ر  بيم�ه  خس�ارت  پرداخ�ت 

بازنشستگان باالی 70 سال رسيدگی 

و حماي�ت نمايند. چون تع�دادی از 

همكاران بدليل باال بودن تعرفه ماهانه 

كه از حقوق ماهانه آنان كسر می شود 

انصراف داده اند.

الزم مي دانيم از مديرعامل محترم، خانم دكتر ش�رفبافي 
كه از زمان پذيرش مسئوليت با دلسوزي و تالش مضاعف 
نسبت به پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان حتي مقدم 
بر شاغلين از هيچ كوششي دريغ ننموده اند تقدير و تشكر 

كنيم. 
بازنشستگان هما كه همان سازندگان اصلی »هما« بوده اند 
قش�ری آبرومند كه با شرايط تورمي سالهاي اخير هرسال 
تنگدس�ت تر ش�ده اند، در پايان هر ماه تشويش دريافت 
حقوق را تاپيش از انتصاب اين بانوي فرهيخته داشتند كه به 
حمداهلل با مديريت ايشان در هما، آرامش و كرامت به ميان 

خانواده  بازنشستگان همايی بازگشته است. 

همکارانبازنشستهضمنتماستلفنيومراجعهحضوری
نقطهنظراتخودرادرزمینههایمختلفمطرحنمودهاند

کهچندموردآنراباهمميخوانیم.
شمارهتماس:
44641421
44641506
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1- ایلچیگ��ری – درود- همدم- مایعی 
ترش که بخش اصلی آن اس��ید استیک و آب است و از 
میوه های آب دار به دس��ت می آید. 2- عدد مجهول- 

س��تون خیمه- راکب- س��خن چین 3- ش��هر بی 
دفاع- آتش پرست- برنج فروش- شهری باستانی 
در خوزس��تان- س��از تیره 4- مادر- طن��اب- از 
سوزنی برگان- سنگریزه- تشت 5- توالی- طایفه- 

نصف-خرد و کوچک- برکت 6- س��ر- بزرگ ترین 
دریاچه آفریقا- سالح کاشتنی 7- مایه حیات- مکر و 

حیله- توانایی- شست و شوی شرعی- خوابیده 8- آلوده- 
گوسفند جنگی- خورش��ید گرفتگی- شکننده- حرف 
همراهی 9- گله- ننر- رها- بینایی- چهره- 10- هوس 
زن ب��اردار- رفت و آمد- واپس��ین- طالیی 11-  جوش 
جوانی- میله آهنی محکمی که می توان به وسیله آن با 
انرژی کمتری اجسام سنگین را به حرکت درآورد - از گل 

ها- نشانه و عالمت  

م جدول53
     ما با هما می مانی

1- پرنده آش سرد کن- قصه-گشاده 2- قوم باستانی- 
ک��م ع��رض 3- ی��ازده- آقا- ق��وس 4- ف��ام- فانوس 
دریایی- قرنیز باالیی دیوار 5- ژرف بینی- پایین 
6- بلن��د- پایتخت مال��ت 7- بند- جدید 
خارجی-آتش��گاه آهنگ��ری 8-ماس��ت 
چکی��ده- لغزنده-گی��اه سرش��ویی 9- 
خوراک طیور- بخیه درشت- لحظه 10- 
حیله گر- نصران��ی 11-  لوالی پا- درحال 
وزی��دن 12- برگ برنده- صومعه- گرانمایه 
13- گوارا- س��حاب- روس��یاه مطبخ 14- 
س��رگرد قدیم- فعل ربطی-خاک صنعتی 
15- از لبنیات- ته نشین مایعات 16- بازی 
بیگانه- حریر 17- یک صدم دالر- آراستن 
– دولت ه��ا 18- فالگیر- بی غش- گریز 19- موثر – رفیق 

20- اندوه- غالف شمشیر- دریاچه حمام

ی
ود

عم افقی

1-عباسعلیبهنامپور
2-علینقیشقاقی

اسامیبرندگان
جدول

شماره52

بهسهنفرازکسانیکهجدولرابهطورصحیح
حلکنندبهقیدقرعهجایزهدادهمیشود.

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

52
ل
دو

ج
حل

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

یفیكلرتنكرادنامهمرس
ركوفشرورپشیرقراوا

قوفلامشایلالبردب
اردودزهكلمنیهمهن
نرازتامتریدمركا

لدمهكشامانكجرب
ساانالیكردكنوپد

نیدشاریتسهتودعیس
تومدرمزنریلاورای
وییررنودیسكاموسرت
روتانیدروكنیشنتكمین
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سرطان پروستات یکی از شایع ترین سرطان ها  در دنیا است . پروستات 
یک غده کوچک در لگن اس��ت که تنها در مردان یافت می شود. عملکرد 
اصلی پروستات کمک به تولید اسپرم است. . پروستات  مایع سفیدی تولید 
می کند که با اسپرم تولید شده توسط بیضه مخلوط شده و منجر به ایجاد 

اسپرم می شود.
انواعی مختلفی از سرطان پروستات وجود دارد، که نحوه ی ایجاد و پیشرفت 
هر یک از آنها اندکی با دیگری متفاوت است. اغلب اوقات سرطان به تدریج 
در طول زمان به وجود می آید و خطر انتشار وسیعی به همراه ندارد. از طرف 
دیگر، برخی از انواع س��رطان پروستات نیز می توانند انتشار بسیار سریع و 
مخربی داشته باشند. این سرطان مخصوص مردان است، و اغلب در سنین 
باال رخ می دهد.خوشبختانه با پیشرفت دانش پیشگیری و درمان سرطان 
پروستات ، میزان مرگ و میر در این نوع سرطان ، نسبت به سایر سرطان ها 

به طرز چشمگیری کاهش یافته است . 
چرا سرطان پروستات اتفاق می افتد؟

علل سرطان پروستات تا حد زیادی ناشناخته است. با این حال، موارد خاص 
می تواند خطر ابتال به این بیماری را افزایش دهد. شانس ابتال به سرطان 
پروستات با باال رفتن  سن افزایش می یابد و اغلب موارد در مردان باالی 50 
سال یا بیشتر ایجاد می شود.مردان دارای بستگان درجه اول مرد )مانند پدر 
یا یک برادر( مبتال به سرطان پروستات نیز در معرض خطر هستند. مردان 
چاق به طور حتم بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری های مختلف قرار 
دارند که در بین این بیماری ها سرطان از همه خطرناک تر است. طبق اخبار 
منتشر شده از سوی سازمان مقابله با سرطان در بریتانیا از هر 10 مردی که 
وزن باالیی دارند یکی مبتال به سرطان پروستات می شود و کنترل و درواقع 
کاهش وزن آنها را از این خطرابتال به سرطان پروستات  محافظت می کند.

تحقیقات و مطالعات کاملی در لندن در این زمینه انجام شده است و نتایج 
نشان می دهد که مردانی که فعالیت فیزیکی مناسبی ندارند و اضافه وزن 

دارند در حد باالیی در معرض ابتال به سرطان پروستات قرار دارند.
عالئم سرطان پروستات

وقتی یک ش��خص در مراحل آغازین س��رطان 
پروستات قرار دارد، معموال زمانی طول می کشد 
تا عالئم قابل توجهی از بیماری در بدن وی ظاهر 
شود. درست مانند سایر انواع  سرطان . وقتی که 
هنوز این سرطان پیشرفت نکرده باشد، درمان این 
بیماری در مراحل آغازین بس��یار راحت تر است . 
تش��خیص زودهنگام و آگاهی از برخی اطالعات 
برای مردان بسیار حیاتی و ضروری است. ولی اگر 
این بیماری وارد مراحل بعدی شود، ممکن است 

عالئم زیر را در بدن بیمار ایجاد کند:
درد هنگام ادرار

وجود خون در ادرار
تکرر ادرار به خصوص به هنگام شب

اختالل در شروع یا توقف ادرار
جریان ضعیف یا منقطع ادرار

احساس درد یا سوزش به هنگام ادرار یا انزال
تغییر شکل و ظاهر مایع منی، غالبا به دلیل وجود 

خون در آن .
درد در ناحیه ی پایین کمر، پاها، و باسن

درد  در لگن هنگام نشستن
اختالل نعوظ

آزمايشات برای سرطان پروستات
آزمایش��ات رایج برای سرطان پروس��تات، آزمایش خون، معاینه فیزیکی 

پروستات و بیوپسی ) نمونه برداری (  است.
در آزمایش خون، یک آنتی ژن اختصاصی پروستات )PSA( اندازه گیری 
می شود  و ممکن است به تشخیص سرطان اولیه اولیه پروستات کمک 
کند. البته  افزایش در آزمایش خون    PSA برای تش��خیص سرطان 
پروستات نمی باشد و  می تواند به علت رشد غیر سرطانی پروستات  ،  

عفونت مجاری ادراری یا التهاب پروستات نیز  مطرح شود.
چگونه سرطان پروستات درمان می شود؟

 برای بس��یاری از مردان مبتال به س��رطان پروس��تات، درمان بالفاصله
 الزم نیست.

اگر سرطان در مراحل اولیه قرار دارد و عالیم ایجاد نشود، ممکن است 
سیاس��ت »انتظار مراقبتی« یا »نظارت فعال« اتخاذ ش��ود. این شامل 

نظارت دقیق بر وضعیت فرد  می شود.
برخی از موارد س��رطان پروس��تات می توانند در مراح��ل اولیه درمان 
 ش��وند. درمان شامل جراحی حذف پروس��تات، پرتودرمانی و هورمون

 درمانی است.
بعض��ی از موارد تنها در مرحله بعد تش��خیص داده 
می شود، زمانی که سرطان گسترش یافته است. اگر 
سرطان به سایر قس��مت های بدن مانند استخوان 
ها نفوذ کن��د، ، درمان بر طول عمر و کاهش عالئم 

تمرکز دارد.
زندگی با سرطان پروستات

عالوه بر  پیش��رفت های چشمگیر علمی  در زمینه 
درمان ،  در افراد مبتال به سرطان پروستات  ،  ایجاد 
یک س��بک زندگی س��الم و دوری از عوامل تشدید 
کننده بیماری  و داشتن فعالیت بدنی منظم موجب 
افزایش طول عمر در این بیماران می شود ، اما نکته 
مهم این اس��ت که با افزایش شدت و میزان فعالیت 
بدن��ی نتبجه گیری س��ودمند در افزایش طول عمر 

بیشتر خواهند شد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیماستان رسالت )رویال تهران(
پذیرش شبانه روزی و ایام تعطیل 

 پذیرش کلیه بیمه ها
سیستم نوبت دهی و پذیرش آنالین

تلفن : 22862018

پروستات



سی و یکمین گردهمایی خانواده هما )21 آبان ماه 1396(

گردهمایی همکاران بازنشسته خدمات بار)آبان ماه 

 گردهمایی همکاران بازنشسته تعمیرات تجهیزات کمکی هواپیما

 )13 آبان ماه 1396(



گزارش تصویری مجمع عمومی کانون )96/7/26(










