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سالم د وستان همایی بازنشسته 
بار د یگر از اینکه به فراخوان کانون برای شرکت د ر مجمع عمومی به 
گرمی پاسخ د اد ه و حضور یافتید ، بسیار سپاسگزاریم. حضور پرشور 
شما موجب شد  تا به پشت گرمی شما همراهان متحد  و همیشه د ر 
صحنه، مطالبات بازنشستگان را متعهد انه و با صالبت و اقتد ار بیشتر 

پیگیری نماییم.
و  مطالبات  پیگیری  همانا  که  خود   غایی  هد ف  راستای  د ر  کانون 
رفاهی  کمک  تسری  پیگیری  هماست،  بازنشستگان  حقوق  و  حق 
تعلق گرفته به شاغلین را به بازنشستگان از ابتد ای امسال د ر د ستور 
کار خود  قرار د اد  و به شکرانه توجه و د ستور صریح مد یرعامل محترم، 
کاپیتان زنگنه، که همواره صاد قانه، مد افع حقوق بازنشستگان نیز 
هستند ، محقق شد  و معوقات آن نیز به صورت هر ماه یک معوقه، 
تا پایان سال تسویه می گرد د . د ر خصوص تسری د یگر افزایش های 
جاری  قانونی  مواد   به  استناد   با  بازنشستگان  به  شاغلین  مستمر 
کشور، همچنان پی گیر هستیم و به لطف و حمایت های مد یرعامل 

محترم از قشر کم د رآمد  و صبور بازنشسته د لگرم. 
کانون د ر راستای ارتقای سالمت بازنشستگان از طریق پیشگیری 
سمینار  صورت  به  آموزشی  د وره های  برگزاری  به  اقد ام  د رمان،  و 
د یابت نمود ه و سمینارهای د یگری از جمله، آلزایمر، آسیب شناسی 

و حرکات اصالحی را برنامه ریزی نمود ه است.
امید  است با استقبال و همراهی بازنشستگان، عالوه بر د ستیابی به 
حق و حقوق خود ، گام های مؤثری برای حفظ و ارتقای سالمتی خود  

برد اریم.  
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خبرنامه کانون بازنشستگان »هما« د ر انتخاب، ویرایش و تلخیص 
متون ارسالی آزاد  است.

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

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

همارکورد د ار پروازهای د اخلی
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هرچـه وضـع بازنشسـتگان کشـور بهتر باشـد ، کارکنان فعلـی د ولت، بـا د لگرمی بیشـتری کار خواهنـد  کرد ، چـون فرد ا که 
بـه آن وضع رسـید ند ، اوضاعشـان خوب خواهد  گذ شـت. اگرخـد ای ناکرد ه نسـبت به بازنشسـتگان بی اعتنایـی، بی احترامی 
و بی توجهـی شـود  و آن ها د چارمشـکل شـوند ، این آینه فـرد ای کارکنـان امـروز خواهد بود . یعنی نـگاه می کننـد ، می بینند  
کـه فرد ایشـان ایـن اسـت و از کار د لـزد ه خواهند  شـد  و به کارهای نامتناسـب باشـغل خـود روی خواهند آورد . لذ ا د سـتگاه 
د ولتـی بایـد  به صورت اساسـی به مسـائل بازنشسـتگان، بخصوص کسـانی که د رپوشـش سـازمان تامین اجتماعی و سـازمان 

هـای د ولتـی بیمه وتأمیـن هسـتند ، توجه و به صـورت ویژه بـه آن ها رسـید گی کند .
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9 مهر روز جهانی سالمند ان 

20مهر روز بزرگد اشت حافظ 

27مهر )20 صفر( اربعین حسینی 

5آبان )28 صفر( رحلت حضرت رسول اکرم )ص( – شهاد ت حضرت 
امام حسن مجتبی )ع(  

7 آبان  )30صفر( شهاد  ت حضرت امام رضا )ع( 

15 آبان  )8 ربیع االول( شهاد  ت حضرت امام حسن عسگری )ع(- آغاز 
امامت حضرت ولی عصر )عج(

والد ت   - )ص(  اکرم  رسول  والد ت حضرت  االول(  آبان  )17ربیع   24
حضرت امام جعفر صاد ق )ع (  

14 آذر )8 ربیع الثانی( والد  ت حضرت امام حسن عسگری )ع(

جهانی  روز   – )ع(  معصومه  حضرت  وفات  الثانی(  )10ربیع  آذر    16
هواپیمایی - روز د انشجو

30 آذر شب یلد  ا

زرها  افطمه  حضرت  شهاد ت  ایام 
)ص( را تسلیت می گومیی

پیـش  اند کـی  کشـور  فعـال  نیـروی  بازنشسـتگان 
هسـتند  کـه تـالش کرد ه انـد ، زحمـت کشـید ه اند و 
بسـیاری از آنـان شـب و روز و عمـر و جوانـی خود  را 
صـرف کارکرد ه انـد و باید کشـور بـه ایـن تـالش و به 
ایـن زحمـت کشـی مسـتمر د وران عمر پاسـخ گوید . 
بازنشسـتگان  بد انیـم کـه وضـع فعلـی  ایـن راهـم 
د رواقـع همیشـه به صورت یـک الگو د ر مقابل چشـم 

کارکنـان فعلـی د ولـت قرارخواهـد  گرفـت. 

سخنان رهبر معظم د رباره بازنشستگان
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سخنان رهبر معظم د رباره بازنشستگان

 

افزایش پروازهای هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« د ر مسیرهای د اخلی و بین المللی: 
 پروازهای تهران - استانبول - تهران از شنبه تا پنجشنبه هر روز د و پرواز و روزهای جمعه به یک پرواز افزایش یافت.	 
 پروازهای تبریز به رشت و ساري به 4 پرواز د ر هفته افزایش پید ا کرد .	 
5پرواز هفتگی بین بندر عباس و جزیره استراتژیک ابو موسی )هر روز هفته به جز سه شنبه و چهارشنبه( برقرار شد.	 
پروازهای تبریز به رشت و بالعکس، روزهای د وشنبه و پنج شنبه هر هفته و  پروازهای تبریز به ساری و بالعکس د ر روزهای 	 

چهارشنبه و جمعه، انجام می شود .

به مشهد  	  یزد   پرواز  هفته،  هر  و جمعه   د وشنبه   روزهای  د ر 
مقد س برقرار شد . 

و 	  شنبه  سبزوار،  مقصد   به  تهران  مبد أ  از  »هما«،  پرواز 
چهارشنبه هر هفته برقرار شد .

سه شنبه 	  روزهای  د ر  مغان  پارس  آباد   پرواز  مجد د   برقراری 
منطقه ای  مد رن  هواپیمای  از  استفاد ه  با  هفته  هر  جمعه  و 

ATR72 برنامه ریزي شد .
پروازی 	  مسیرهاي  جد ید ترین  از  مشهد ،  به  سمنان  پرواز 

»هما« است که د ر روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته انجام 
می شود .  این مسیر پروازی با استفاد ه از هواپیماهای مد رن 

ATR صورت می گیرد .
گفتنی است د رحال حاضر هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 	 

ساری،  فرود گاه های  به  مقد س  مشهد   فرود گاه  از  هما«   «

پرواز  یزد   و  رشت  اصفهان،  بیرجند ،  اهواز،  آباد ان،  گرگان، 
می کند .

به 	  تهران  مبد ا  از  پرواز  »هما«،  زمستانی  برنامه  براساس 
هفته،  هر  پنجشنبه   و  د وشنبه   شنبه ،  روزهای  د ر  خرم آباد  

برقرار گرد ید ه است.
و 	  یکشنبه  روزهای  د ر  بالعکس  و  رامسر  به  اصفهان  پرواز 

چهارشنبه هر هفته برقرار شد  و بد ین ترتیب پروازهای »هما« 
به رامسر به ۹ پرواز افزایش می یابد .

و 	  د وشنبه  روزهای  د ر  بالعکس  و  تبریز  به  اصفهان  پرواز 
پنج شنبه هر هفته برقرار شد .

پرواز جهرم به مشهد در روزهای چهاشنبه و مشهد به جهرم 	 
در روزهای پنجشنبه برنامه ریزی شد.

برقراري پروازهاي جد يد  »هما«

انتصاب

افزايش پروازهای د اخلي و خارجي »هما«

به گزارش اد اره کل روابط عمومی »هما«، ایران ایر مجد د أ پروازهای خود  به شهر رم، پایتخت ایتالیا را برقرار نمود.
پرواز تهران - رم - تهران، روزهای د وشنبه و پنجشنبه هر هفته انجام می شود . گفتنی است د ر حال حاضر پرواز به 

شهر میالن، هر هفته، روزهای سه شنبه و جمعه برقرار است.
ایران ایر، مجد د أ مسیر پرواز تهران - گرگان - زاهد ان - گرگان - تهران را برقرار کرد . این پرواز د ر روزهای د وشنبه 

هر هفته انجام می شود .

IranAir NEWS خبرهای 

»هما«
IOSA برگزاری موفق هفتمین دوره ممیزی

 IOSA از معاونین و مد یران کل برگزارکنند ه هفتمین ممیزی د وساالنه با اهد ای لوح سپاس  کاپیتان زنگنه مد یر عامل »هما« 
قد رد انی نمود ند. 

کاپیتان زنگنه، ریاست محترم هیأت مد یره و مد یرعامل »هما«، د ر احکام جد اگانه اي، آقایان مهند س صمد  صباحی خسروشاهی 
را به سمت سرپرست معاونت مهند سی و تعمیرات، گود رز بیرامی را به سمت سرپرست د فتر بازرسی و حسین جهاني را به عنوان 
مشاور رسانه اي »هما« منصوب و از زحمات آقایان مهند س حسام الد ین سید ین و حبیب اله مهرایی د ر زمان تصد ی، تشکر و 

قد رد انی نمود ند. 
همچنین طی احکام جد اگانه ای از سوی آقای فرهاد ی، مد یرکل حوزه مد یرعامل، آقای حسین جهانی به عنوان مد یرمسئول 

»ماهنامه هما« و »پیام هما« منصوب گرد ید .



به نام آنکه هستی نام از او یافت    فلک جنبش زمین آرام از او یافت
خد ایی کافرینش د ر سجود ش       گواهی مطلق آمد  د ر وجود ش

کانون  د وم(  )نوبت  ساالنه  عاد ی   عمومی  مجمع  جلسه   
"هما"د ر تاریخ 16آبان ماه98، راس ساعت 10  بازنشستگان 
د ر  محترم  بازنشستگان  از  نفر  تعد اد  455  با حضور  صبح، 
برگزار  "هما"  محل سالن اجتماعات مرکز فرهنگی، ورزشی 

شد .
ضمن  کانون،  مد یره  هیاًت  رئیس  احمد ی  حسین  آقای  ابتد ا 
تالوت  از  پس  و  اعالم  را  جلسه  رسمیت  حاضرین،  به  خیرمقد م 
از اعضای کانون،  از قرآن مجید  توسط آقای حضرتی، یکی  آیاتی 
انجام و د ر  با رأی گیری اعضأ  انتخاب اعضای هیاًت رئیسه مجمع 
نتیجه آقایان نصرت اله جعفری به عنوان رئیس، خانم مریم توسلی 
به عنوان منشی، آقای حبیب شاطرحسینی و خانم لیال مافی اکراد  

به عنوان ناظرین هیأت رئیسه د ر جایگاه استقرار یافتند .
پس از قرائت د ستور جلسه توسط ریاست هیأت رئیسه مجمع، آقای 
غالمرضا خانی د هنوی مد یرعامل و نایب رئیس کانون، گزارش خود  
به سمع  د ر سال 13۹7  کانون  ساله  عملکرد  یک  د ر خصوص  را 
حضار رساند . سپس آقای پرویز معتمد  )بازرس کانون( گزارش خود  
را قرائت نمود ه و د ر اد امه صورت های مالی منتهی به ۹7/12/2۹ 
و همچنین بود جه پیشنهاد ی سال 13۹۹ با رأی اکثریت اعضای 
مجمع، مورد  تصویب قرار گرفت. )متن گزارش ها و صورت های مالی 

به صورت مشروح د رج شد ه است(
شایان ذ کر است یکی از موارد  مند رج د ر د ستور جلسه، پیشنهاد  
طرح کاهش میزان حق عضویت کانون از 3 د هم د رصد  به د و د هم 
با رأی اکثریت اعضای حاضر د ر جلسه به تصویب  د رصد  بود  که 
رسید . ضمن اینکه روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 

تعیین گرد ید .
یکی د یگر از موارد  د ستور جلسه، انتخاب بازرس اصلی و علی البد ل 
بازرس  کاند ید ای  را  کانون، خود   اعضای  از  تن  د و  که  بود   کانون 
رأی   374 اساس  بر  حاضرین،  به  خود   معرفی  از  پس  و  نمود ند  
بازرس  عنوان  به  رای   201 کسب  با  معتمد   پرویز  آقای  مأخوذ ه، 
اصلی و آقای محسن براد ران مهاجری با کسب 155 رأی به عنوان 

بازرس علی البد ل انتخاب شد ند . 
د ر انتهای جلسه، رئیس هیأت مد یره و مد یرعامل کانون به تعد اد ی 
از سوأل های اعضای کانون پاسخ الزم را ارائه نمود ند  اما به د لیل 
ضیق وقت، پاسخ به سؤاالت باقیماند ه را موکول به د رج د ر خبرنامه 

نمود ند . )د رج د ر صفحه بعد ( 
جلسه د رساعت 12/30 د قیقه خاتمه یافت.

در پایان از حاضرین، در رستوران "هما"،پذیرایی به عمل آمد.

  ضمن تشکر از هیأت رئیسه محترم و حضور پرشور و مسئوالنه اعضای 
محترم شرکت کنند ه د ر مجمع عمومی ساالنه کانون بازنشستگان 
و  پیشنهاد ات  ارائه  با  که  بازنشسته ای  عزیزان  تمامی  و  "هما" 
با  همگام  صبوری،  و  مسئولیت  احساس  خود ، با  سازند ه  انتقاد ات 
بازنشستگان،  و مطالبات  اهد اف  تحقق  د ر  را  کانون  هیأت مد یره، 

یاری و همراهی می نمایند ، صمیمانه قد رد انی می نماییم .
سالمتی و سعاد ت روزافزون همگان را از خد اوند  متعال مسالت 

د اریم. 
)د رحاشیه برگزاری مجمع عمومی کانون بازنشستگان، سواالتی 
د لیل  به  که  مطرح شد   کانون  محترم  اعضای  برخی  از سوی 
کمبود  وقت پاسخ آن ها به خبرنامه کانون موکول گرد ید . د رج 

د ر صفحه 38(

مجمع عمومی کانون بازنشستگان "هما" برگزار شد 
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گزارش عملکرد  هیئت مد يره کانون بازنشستگان  "هما"   سال 1397  
از عملکرد   "هما"  بازنشستگان  کانون  مد یره  گزارش هیأت 
سالیانه کانون شامل فعالیتهای اجرایی و صورت های مالی 
منتهی به 97/12/29 و همچنین بود جه پیشنهاد ی سال 99

الف: گزارش مالی:

کانون  نمایند گی  شش  و  مرکزی  کانون  اجرایی  هزینه های 
از  اهواز  و  رشت،  تبریز،  اصفهان،  مشهد ،   ، شیراز  شهرهای  د ر 
حقوق   0/003 میزان  به  که  اعضاء  عضویت  حق  پرد اخت  محل 
بازنشستگان عضو می باشد ، تأمین می گرد د . کل د رآمد  کانون د ر 
سال ۹7 برابر با 7/266/810/004 ریال می باشد  که شامل  مبلغ 
6/730/606/727 ریال بابت وجوه د ریافتی از محل حق عضویت 
اعضاء کانون، مبلغ277 /301/۹78 ریال از محل سود  سپرد ه د ر 
بانک های تجارت و پاسارگاد  و همچنین مبلغ234/225/000 ریال 

از محل  سایر د رآمد ها به حساب کانون واریز گرد ید ه است. 

 هزينه های انجام شد ه منتهی به 97/12/29

تبریز-  شیراز-  اصفهان-  تهران-  د ر  مستقر  کارکنان  1-حقوق 
رشت- مشهد - و اهواز به تعد اد  16 نفر و همچنین پرد اخت حق 
همچنین  و  بازرس  الزحمه  حق  و  مد یره  هیأت  اعضاء  به  حضور 
عید ی پایان سال و بازخرید  ماند ه مرخصی کارکنان :                                                                                                  

2-مالیات پرد اختی :                                 18/2۹5/000  ریال
                      : 3-هزینه های مربوط به چاپ و پست خبرنامه کانون 

4-سایر هزینه ها شامل: پرد اخت قبوض برق- تلفن- شارژ  ماهانه   ساختمان 
کانون، خرید  وسایل و لوازم تحریر- مراسم و مناسبت ها –نظافت 

د فتر- هزینه ارسال پیامک، عوارض و نوسازی 
متفرقه، چاپ آگهی های مجمع            013/782/ 372    ریال

5-هزینه استهالک :                            573/48۹/084    ریال                                                                                              
---------------------------

  جمعاً به مبلغ                                    4/421/520/۹8۹  ریال

  صورت ريز د ارائیها منتهی به 97/12/29

الف: د ارايی های جاری

1-موجود ی نقد  د ر بانک های تجارت و پاسارگاد             
                                                                      2/358/05۹/03۹ ریال

2-حساب   سپرد ه   بلند   مد ت   د ر   پایان   سال ۹6  
     

3-بد هکاران اعضای کانون                          3/534/000/000 ریال
4-بد هکاران "هما"                                      2/۹03/307/۹2۹ ریال

  ------------------------------
 جمع                                            10/745/366/۹68 ریال

د ارايی های غیرجاری: ) ارزش د فتری(

1-اموال غیرمنقول)ساختمان کانون(         7/522/370/046  ریال
2-اموال منقول                                      18۹/307/067    ریال
3-وسایط نقلیه ) خود رو کانون(                 1/530/۹65    ریال    

  ------------------------------
 جمع                                             7/713/208/078 ریال 
تاریخ  د ر   ۹7/12/2۹ به  منتهی  مالی  صورت های  از  گزارشی 
تحویل  گزارش  ارائه  و  نظر  اظهار  و  بررسی  جهت   13۹8/06/13

بازرس محترم شد ه است.
پیوست  تنظیمی  جد ول  طبق  13۹۹نیز  سال  پیشنهاد ی  بود جه 

ارائه می گرد د .
ب: عملکرد  فعالیت های اجرايی: 

	)تشکیل مجمع عمومی کانون )ارائه گزارش علمکرد  سالیانه
	 و منازل  د رب  به  آن  ارسال  و  خبرنامه  د وره   4 چاپ  و  تهیه 

ایران به منظور اطالع  بازنشستگان ساکن د ر 35 شهر  همچنین 
رسانی اخبار و ایجاد  ارتباط با همکاران بازنشسته، ضمناً خاطرنشان 
می سازد  مطالب خبرنامه د ر کانال و همچنین سایت کانون موجود  
می باشد  که بازنشستگان د ر سراسر ایران و جهان می توانند  از آن 

بهره برد اری نمایند .
	 به قرض الحسنه  به صورت  ریال   10/000/000 مبلغ   پرد اخت 

تعد اد  1007  نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران  که به صورت 
اقساط 8 ماهه از حقوق آنان کسر گرد ید ه و یا خواهد  گرد ید .

	 پاسخگویی روزانه به د رخواست های بازنشستگان و وظیفه بگیران
که به صورت تلفنی و یا مراجعه حضوری کانون د ر تماس می باشند .

	 واحد های به  آنان  فرزند ان  و  بازنشستگان  از  تعد اد ی  معرفی 

   1/۹50/000/000 ریال

1/008/76۹/084 ریال  

2/448/۹54/03۹ ریال
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آموزش عمومی، آموزش خد مات ایمنی و زمینی جهت استفاد ه از 
50% تخفیف شهریه د وره های آموزشی مورد  نیاز

	 از استفاد ه  منظور  به  آبی  موجهای  طنین  با شرکت  هماهنگی 
کارت بلیت مشترک که از طرف شرکت مذ کور د ر اختیار کانون 
و  محترم  بازنشستگان  اختیار  د ر  مناسب  قیمت  با  و  گرفته  قرار 

خانواد ه های آنان قرار گرفته است.
	 خانواد ه و  بازنشسته  همکاران  برای  پرسنلی  عکس های  تهیه 

تحت تکفل آنان د ر محل کانون با هزینه بسیار پایین به طوری که 
د ر سال ۹7 برای هر 8 قطعه عکس پرسنلی مبلغ 6000 تومان از 

همکاران د ریافت گرد ید . 
	 شرکت د ر مراسم فوت بازنشستگان و وابستگان د رجه یک آنان

با ارسال بنر جهت عرض تسلیت. 
	 انجام مکاتبات متعد د  با مسئولین سطوح باالی کشور با مشارکت

کانون های بازنشستگی سازمان ها و اد ارات د ولتی، به منظور احقاق 
حقوق بازنشستگان گرامی طی جلساتی که همه ماهه د ر ساختمان 

صند وق بازنشستگی کشور تشکیل می گرد د .
	 ۹6 د ریافت برگ قطعی عملکرد  اظهارنامه مالیاتی تا پایان سال

از وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی
	 تشکیل جلسات متعد د  با مسئولین مربوطه )مد یرعامل و سایر

اعضای  "هما"،  شرکت  مد یران  و  معاونین  مد یره،  هیأت  اعضای 
هیأت مد یره و مد یران مؤسسه صند وق بازنشستگی، معاونت امور 

بازنشستگان مؤسسه، مسئولین بیمه و .......(
	 استفاد ه بهینه از نقطه نظرات نمایند گان منتخب کانون د رشهرستان ها

د ر تسریع امور مربوطه
	 پیگیری پرد اخت مطالبات و توسعه مراکز د رمانی و تسریع د ر

پرد اخت هزینه های د رمانی بازنشستگان 
	 مشارکت و استفاد ه از خرد  جمعی صاحب نظران د ر جهت تحقق

مطالبات بازنشستگان
	:اقد امات پیشنهاد  شد ه د رد ست بررسی توسط کانون

1- با توجه به نوسانات قیمت و رکود  تورمی شد ید  بازار مسکن  و 
همچنین عد م وجود  واحد  مناسب با نیازهای کانون،  جهت ارایه 
از محل فروش  عزیزان بازنشسته، خرید  واحد  بزرگتر  به  خد مات 

واحد  فعلی و واحد  خیابان ریاحی، د ر د ست اقد ام می باشد .
و منسجم  مکانیزه جامع  اطالعاتی  بانک  اند ازی  راه  و  2-طراحی 
مربوط به امور  بازنشستگان شامل: ثبت کلیه اطالعات مربوط به 

اعضاء، ثبت کلی ریز اطالعات مربوط به عضویت اعضاء و ... 
3- برگزاری انتخابات نمایند گی کانون د ر شعب: رشت و رامسر، 

اصفهان، شیراز، مشهد ، تبریز
به حد   باتوجه  بند ر عباس،  نمایند گی کانون د ر شعبه  ایجاد    -4

نصاب رسید ن اعضای کانون، طبق مفاد  اساسنامه 
با سپاس بیکران از خد اوند  منان و تمامی بازنشستگان و مستمری 
بگیران عزیز کانون "هما"، مسئولین  شرکت "هما"، اعضای هیأت 

رئیسه مجمع عمومی.

هیأت مدیره کانون بازنشستگان “هما” 

صورت های مالی منتهی به 97/12/29 )ترازنامه و صورت سود  و زیان(
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هیأت رئیسه محترم، حضار گرامی
باسالم و تشکر از حسن نظر و اعتماد ی که به اینجانب 
د اشته و مرا به عنوان نمایند ه خود  برای نظارت و انجام 
وظایف هیأت مد یره، تطبیق عملیات با قوانین، اساسنامه، 
به  ابتد ا  نمود ید ،  انتخاب   ... و  کانون  اجرایی  آئین نامه 
آیین نامه  و  اساسنامه  طبق  بازرس  وظایف  یاد آوری 

اجرایی کانون می پرد ازم:
طبق ماد ه 20 اساسنامه، وظایف بازرس عبارت است از: بررسی 
اسناد  و اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی، مطالعه 
گزارش ساالنه هیأت مد یره اعم ازمالی و غیرمالی و تهیه گزارش از 
عملکرد  کانون برای مجمع، گزارش هرگونه تخلف هیأت مد یره از 

مفاد  اساسنامه مجمع عمومی
ب-فصل هفتم: آیین نامه اجرایی کانون

بار  هرچند   و  بود ه  مالی  برامور  مراقب  و  ناظر  باید   بند 20-بازرس 
یک د فعه به حساب ها رسید گی کند  و نیز نواقص را متذ کر گرد د .

بند 21-د رصورت وجود  هرنوع مغایرت د ر حساب های کانون، بازرس 
مراتب را کتباً باید  به هیأت مد یره گزارش و مد ارک آن را د ر اختیار 

آنان قرار د هد .
بند 22-بازرس موظف است، حساب ها و ترازنامه کانون را رسید گی 
و امضأ و گزارش بازرس را تنظیم و به مجمع عمومی تسلیم نماید .

بند 23- بازرس اصلی و بازرس علی البد ل برای مد ت یکسال از طرف 
مجمع عمومی انتخاب می شوند . 

فرآیند  انجام بازرسی
ماه  اسفند   پایان  به  منتهی  مالی  د رسال  شما  منتخب  بازرس   -1
13۹7 د ر اکثر جلسات منظم هیأت مد یره بد ون حق رأی حاظر و 

ناظر بر مباحث و گفتگوهای هیأت مد یره و تصمیمات بود ه است.
2- تمامی اسناد  مالی کانون و اسناد  و تعهد اتی که مسئولیت آنها 
به عهد ه هیأت مد یره است، کنترل و مورد  بررسی قرار گرفته است.

3- موارد ی که از د ید  بازرس د ارای ابهام یا اشکال بود ه، ارجاع و 
پس از اصالح، رفع ابهام شد ه است.

4- د ر موارد ی که فرآیند  انجام اقتضا کرد ه، مطابق اساسنامه با اعالم 
بازرس و تالش هیأت مد یره اصالح گرد ید ه است.

5- تمامی آثار د رآمد ی کانون شامل حق عضویت ها، سود  سپرد ه های 
بانکی و د رآمد های ناشی از د رج آگهی ها د رخبرنامه فصلی، توسط 

بازرس مورد  کنترل قرار گرفته و از صحت آن اطمینان حاصل شد ه 
است.

6- هزینه های این د وره، د رحد  متعارف و د ر نهایت صرفه جویی د ر 
چارچوب مأموریت کانون انجام شد ه است.

7-گزارش هیأت مد یره، منضم به صورت جلسه مجمع، مورد  تائید  
بازرس می باشد  و اطالعات مند رج د ر آن صحیح و د رست و به نحوه 

مناسب تنظیم و ارائه گرد ید ه است.

پایان  از وضعیت قابل قبول کانون د ر  8- صورت های مالی، حاکی 
روش های  آخرین  مطابق  و  بود ه  بازرس  تائید   مورد   سال13۹7 

مطلوب حسابد اری د ر حد  کانون تهیه و تنظیم شد ه است.
۹- اسناد  حسابد اری د ارای ضمائم کافی است و طبق ضوابط و اصول 

حسابد اری تهیه و تنظیم گرد ید ه است.
کافی  ایمنی  از  بهاد ار  اوراق  و  مد ارک  اسناد ،  نگهد اری  10- روش 

برخورد ار است.
طور  به  اموال  و  ساختمان ها  قبیل  از  شرکت،  د ارایی های  از   -11

صحیح نگهد اری شد ه است.
12- تراز آزمایشی، تهیه و ثبت د فاتر انجام شد ه است.

با توجه به مراتب باال و مند رج د ر سرفصل فرآیند  انجام کار 
و  مالی  بخش، صورت های  این  د ر  مذ کور  بند های  و  بازرسی 
ضمائم آن مربوط به د وره عملکرد  منتهی به 97/12/29 و نیز 
گزارش فعالیت های هیأت مد یره، مورد  تأیید  اینجانب می باشد .

پرویز معتمد 
بازرس قانونی کانون بازنشستگان »هما«

                                                                                      

گزارش بازرس کانون به مجمع عمومی ساالنه کانون بازنشستگان "هما"
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مکاتبات و پی گیری  های کانون

مد یرعامل کانون د ر نامه ای به کاپیتان زنگنه، رییس محترم هیأت 
مد یره و مد یرعامل "هما"، با اشاره به جلسه مورخ 30 مهرماه ۹8 
بازنشستگان  افزایش حقوق  بر  مبنی  کانون  د رخواست  آن  د ر  که 
ویژه  فوق العاد ه های  افزایش  راستای  د ر  "هما"  مستمری بگیران  و 
منوط  نهایی  تصمیم  و  شد  مباحثات  به  منجر  شاغلین  جذب  و 
قانونی  احقاق حقوق  بیشتر گرد ید ، مطالب ذیل جهت  بررسی  به 
بازنشستگان که کانون خود  را موظف به حمایت و پیگیری از حقوق 

آنان می د اند ، به استحضار رسید :
کارمند ان  تمامي  د ریافتي  حقوق  یکسان سازي  منظور  به 
تاریخ  د ر  د ولت  کارکنان  پرد اخت  هماهنگ  نظام  قانون  د ولت، 
1370/6/13توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و پس از تأیید  
شورای نگهبان از تاریخ 1370/1/1جهت اجرا به تمامی د ستگاه های 
مذکور،  قانون   )1(  6 ماد ه  برابر  راستا  همین  د ر  و  ابالغ  اجرایی 
د ولت مجاز گرد ید  د ر اجرای آن نسبت به تطبیق وضع کارکنان 
د ستگاه های مشمول مقررات خاص از جمله "هما"، برای جذب و 
نگهد اری نیروهای مناسب د ر مشاغل اختصاصی، فنی، مهند سی و 
مد یریتی  فوق  العاد ه هایی خاص، وضع نماید . از این رو با اخذ مجوز 
از سوی هیأت وزیران از تاریخ1371/1/1 بر اساس آیین نامه اجرایی 
طرح طبقه بند ی مشاغل، نسبت به تطبیق حقوق و مزایای کارکنان 
شاغل با قانون مذکور اقد ام و د ر اد امه د ر اجرای مفاد  ماد ه 15 آیین 
نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه )2(، 
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران "هما" نیز مشابه شاغلین از 
تاریخ 1374/1/1مورد  تطبیق و نیز با تصویب هیأت وزیران از تاریخ 
1376/1/1پرد اخت فوق العاد ه جذب به مشاغل اختصاصی، فنی و 
مهند سی د ر "هما" مورد  تأکید  قرار گرفت و بازنشستگان مشاغل 
مورد  اشاره نیز به استناد  ماد ه فوق الذکر مشمول مصوبه د ولت قرار 

گرفتند .
برخی  رفع  راستای  د ر  است:  آمد ه  نامه  این  از  د یگر  بخشی  د ر 
پرد اخت  هماهنگ  نظام  قانون  د ر  موجود   استثنائات  و  ایراد ات  از 
قانون مد یریت خد مات  را موجب گرد ید ،  نارضایتی کارمند ان  که 
شورای  تأیید   و  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  از  پس  کشوری، 
نگهبان جهت اجرا از تاریخ 1386/7/18 به تمام د ستگاه های اجرایی 
با  ابالغ و د ر نتیجه نظام امتیازی، جایگزین نظام گروه بند ی شد . 
و  مد یریت  توسعه  معاونت  استعالم  د ریافت  علی رغم  توصیف  این 
سرمایه انسانی مبنی بر اینکه به جز کارکنان و د ستگاه های د ولتی 

مستثنی شد ه د ر ماد ه 117 قانون مد یریت خد مات کشوری )3( 
سایرد ستگاه های اجرایی از جمله شرکت ها و د ستگاه های د ولتی که 
شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، د ر شمول 
احکام قانون مورد  بحث قرار د ارند ، با توجه به سیاست گذاری های 
هیأت مد یره وقت "هما" و به د الیل نامشخص، قانون موصوف د ر 
شرکت اجرایی نگرد ید  و د ر حال حاضر شرکت "هما" کماکان از 

قانون نظام هماهنگ پرد اخت کارکنان د ولت تبعیت می نماید . 
د ر پایان مد یرعامل کانون از آن مقام د رخواست نمود  تا برابر مفاد  
ماد ه 15آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی 
حقوق  ترمیم  د رخصوص  گذشته(  سنوات  )همانند   وظیفه  و 
بازنشستگان مشمول با توجه به افزایش فوق العاد ه های ویژه، جذب 

و مد یریت شاغلین، د ستور مقتصی ابالغ فرمایند .
به  قانون نظام هماهنگ پرد اخت کارکنان د ولت:  )1(ماد ه 6 
به  پرد اخت  هماهنگ  نظام  اجرای  د ر  می شود   د اد ه  اجازه  د ولت 
و  مقررات خاص  کارکنان د ستگاهی مشمول  تطبیق وضع  منظور 
جذب و  نگهد اری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مد یریت 
د ر موارد ی که د ر این قانون پیش بینی نشد ه است فوق العاد ه های 

خاصی وضع نماید .
حقوق  هماهنگ  نظام  قانون  اجرایی  نامه  آیین   15 )2(ماد ه 
بازنشستگی و ظیفه: آن د سته از د ستگاه های د ولتی که د ارای 
مقررات خاص و صند وق بازنشستگی جد اگانه هستند  و قانون نظام 
هماهنگ پرد اخت کارکنان د ولت د ر آن د ستگاه ها به اجرا د رآمد ه، 
به استثنای مشموالن تبصره 3 قانون، موظف اند  حقوق مستخد مین 
بازنشسته، ازکارافتاد ه و وراث مستخد مان متوفای خود  را با رعایت 
مفاد  این آیین نامه و طبق مقررات مورد  عمل د ر مورد  مستخد مان 

شاغل تطبیق کنند .
)3( ماد ه 117 قانون مد یریت خد مات کشوری: کلیه د ستگاه های 
اجرایی به استثناء نهاد ها، مؤسسات و تشکیالت و سازمان هایی که 
زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اد اره می شوند ، وزارت اطالعات، 
نهاد های عمومی غیر د ولتی که با تعریف مذکور د ر ماد ه 3 تطبیق 
د یوان  مستشاری  هیأت های  قضات  و  علمی  هیأت  اعضای  د ارند ، 
محاسبات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس 
خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند  و د ر خصوص 
نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود .

لزوم تسری افزايش حقوق شاغلین به بازنشستگان »هما«

بر اساس اعالم مؤسسه صند وق بازنشستگی، از تاریخ 13۹8/8/1، 
و  بازنشسته  زن  کارمند ان  برای  عائله  مند ی  پرد اخت کمک هزینه 
یا د ارای همسر معلول  و  نبود ه  یا وظیفه بگیرانی که د ارای همسر 
مخارج  متکفل  تنهایی  به  خود   یا  و  هستند   کلی  ازکارافتاد ه  یا 
زند گی فرزند ان می باشند ، برقرار شد . بنابراین از بانوان بازنشسته 

مبلغ  که  فوق  شرایط  حائز  و  ازد واج  سابقه  د ارای  وظیفه بگیر  یا 
فیش  د ر  )به میزان1/717/200ریال(  عائله مند ی  کمک هزینه 
حقوقی آبان ماه ایشان د رج نگرد ید ه، د رخواست شد ه که به واحد  
امور اجرایی معاونت بازنشستگی واقع د ر خیابان ریاحی مراجعه و یا 

با شماره 44636002 تماس حاصل نمایند .

برقراری کمک هزينه عائله مند ی برای بازنشستگان زن حائز شرايط  د ر "هما"
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مکاتبات و پی گیری  های کانون

پرد اخت کمک جبرانی و حمایت  ابالغ د ستورالعمل بسته  د ر پی 
ماه 13۹7،  تاریخ 27آذ ر  د ر  از گروه های کم د رآمد  جامعه  غذ ایی 
شرکت »هما« نیز برابر تبصره 1 ماد ه 3 د ستورالعمل مذ کور مجاز 
به پرد اخت آن از محل منابع د اخلی خود  بود ه است و د ر همین 
تاکنون  د ولت،  مصوبه  شفافیت  عد م  بد لیل  اینکه  وجود   با  راستا 
قریب به یک میلیون نفر از این مشمولین از د ریافت این بسته های 
نیاز  مورد   اعتبار  تخصیص  انتظار  د ر  و  ماند ه اند   محروم  حمایتی 
کشور،  بود جه  و  برنامه  سازمان  ریاست  اعالم  براساس  می باشند ، 
بسته حمایتی د ولت به قریب 16میلیون خانوار )50 میلیون نفر( 

پرد اخت شد ه است.
مطالبات  پیگیری  رسالت  راستای  د ر  »هما«  بازنشستگان  کانون   
بازنشستگان شرکت، مکاتبات عد ید ه ای د ر این زمینه با مسئولین 
وظیفه  و  بازنشستگی  صند وق  مؤسسه  و  »هما«  شرکت  محترم 
موفقیت آمیز  کنون  تا  متأسفانه  که  است،  د اشته  »هما«  کارکنان 

نبود ه و بسته حمایتی د ولت، هر چند  جزئی، هنوز به این گروه از 
عزیزان )قریب به 7300نفر( تعلق نگرفته که جای بسی تعجب و 

تأسف است.
د ر  شد ه  انجام  پیگیری  آخرین  به  پاسخ  د ر  است  ذ کر  به  الزم    
تاریخ 13۹8/04/17، معاونت محترم منابع انسانی »هما« د ر تاریخ 
واحد   با  هماهنگی  اساس  بر  است:  نمود ه  اعالم   13۹8/05/28
جهت  الزم  مصوبات  اخذ   د رصورت  بود جه،  کنترل  و  برنامه ریزی 
قرار  پیگیری  مورد   مجد د اً  مراتب  الزم،  اعتبار  تأمین  و  پیش بینی 
ماه  به 12  قریب  گذ شت  به  توجه  با  است  امید   که  گرفت  خواهد  
از ابالغ د ستورالعمل مورد  اشاره هرچه سریع تر نسبت به تخصیص 
اعتبار مورد  نیاز اقد ام و بسته حمایتی د ولت )پرد اخت کمک جبرانی 
به میزان 2 میلیون ریال به افراد  مشمول که آخرین حکم کارگزینی 
آنها د ر سال 13۹7 کمتر از 3 میلیون ریال بود ه است( به این گروه از 

مشمولین »همایی« نیز پرد اخت شود .

پیگیری پرد اخت کمک جبرانی و حمايت غذايی برای حقوق های کمتر از 3 میلیون تومان

د ستور پرد اخت معوقات هزينه های کمک رفاهی د ر پنج قسط صاد ر شد 

مؤسسه  و  »هما«  محترم  مسئولین  با  تماس   د  ر  کانون  سوی  از 
برقراري  تکمیلي،  بیمه هاي  با  رابطه  د  ر  بازنشستگي،  صند  وق 
هزینه هاي د  رماني سرپایي عالوه بر هزینه هاي بیمارستاني، مشابه 

آن چه که از تاریخ ۹8/۹/1براي شاغلین اجرا شد  ه، د  ر حال پیگیري 
است. امید  است این اقد ام هر چه زود تر به نتیجه رسید ه و اجرایی 

گرد د .

از جمله پیگیري هاي کانون، مذاکره با اعضاي هیأت مد یره صند وق 
بهره برد اري  منظور  به  »هما«،  د ر  مربوطه  مسئولین  و  پس اند از 
رفاهي از حساب )ج( صند وق پس اند از »هما« به ویژه ساختمان 

شماره یک واقع د ر خیابان بیمه سوم، که از سال 13۹5 مقرر شد ه 
تا به عنوان کلینیک د رماني »هما« براي ارائه خد مات بهینه د رماني 

مورد بهره برداری قرار گیرد.

پیگیری پوشش هزينه های د رمانی سرپايی د ر بیمه تکمیلی 

 بهره برد اري رفاهي از حساب )ج( صند وق پس اند از

د ر اد امه پیگیري هاي مطالبات بازنشستگان د ر تاریخ 28 مهرماه، مالقات 
به  مطالبات  منظور طرح  به  انساني  منابع  محترم  معاونت  با  حضوري 
حق بازنشستگان از جمله عد م پرد اخت معوقات پنج  ماهه هزینه هاي 
کمک رفاهي و عد م تسري افزایش فوق العاد ه هاي مستمر شاغلین به 
بازنشستگان و مستمري بگیران "هما" )موضوع ماد ه 15 آیین نامه اجرایي 
قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظیفه( انجام شد  که باتوجه 
به عد م حصول نتیجه، تقاضاي مالقات )پیرو نامه مورخ 3 مهرماه کانون( 
با مد یرعامل محترم د ر تاریخ 30 مهرماه با حضور معاونین محترم ایشان  
د ر منابع انساني و مالي و جمعي از اعضاي هیأت مد یره و مسئولین 

صند وق بازنشستگي و اعضاي هیأت مد یره کانون، اجابت گرد ید . 

د ر جلسه مذ کور مد یرعامل محترم با حمایت تمام و کمال از حق 
"هما" و  به محد ود یت منابع مالي  با توجه  بازنشستگان  و حقوق 
پایان سال  تا  ماهه  پنج  معوقات  پرد اخت  فرمود ند   مقرر  صند وق 

تسویه گرد د  )هرماه یک معوقه(.
د ر خصوص تسري افزایش هاي فوق العاد ه ویژه و جذ ب شاغلین به 
بازنشستگان )مطابق مصوبات قانوني( مقررگرد ید ، پس از بررسي هاي 

الزم، نتایج حاصله به اطالع بازنشستگان محترم رساند ه شود . 
معیشت  د غد غه  "هما" که همواره  مد یرعامل محترم  از  پایان  د ر 
این خصوص تالش مضاعف  را د اشته و خالصانه د ر  بازنشستگان 

مبذ ول د اشته اند ، کمال تشکر و قد رد اني را د اریم. 

ممنوعیت  صدور بلیت های نرخ مخصوص و ساير خطوط برای کارکنان و بازنشستگان"هما"

نامه ای به رؤسای شعب و مد یران د فاتر  مد یرکل فروش مسافر د ر 
خد مات مسافرتی موارد زیر را اعالم نمود:

  با توجه به اختالالت موجود  د ر سیستم صد ور بلیت الکترونیک، از 
بلیت  ثانوی، صد ور  اطالع  تا  اکتبر )27 مهر( سال جاری  تاریخ 1۹ 

 ،)SPA( "با قرارد اد های نرخ مخصوص "هما )Ticket Issuance(
 ZED و قرارد اد های )Code Share( "پروازهای نماد  مشترک "هما

)بلیت های تخفیف د ار کارمند ی(، مجاز نمی باشد .



با  مصاحبه  د عوت  قبول  برای  شما  از  سپاس  و  سالم  با 
خبرنامه کانون بازنشستگان" هما" 

1- لطفأ ضمن معرفي خود تان، مختصري از سوابق کاري و 
تجربیات خود  براي آشنایي بیشتر بازنشستگان بفرمایید .

    سید  علیرضا تولیتی، د ارای فوق لیسانس حسابد اری از د انشگاه 
تهران هستم. از نظر تجربی، شروع پست های مد یریتی ام از سال 
1375 به عنوان مد یرکل امور اد اری، سپس مد یرکل بازرگانی و 
معاون   137۹ سال  د ر  و  فرود گاه ها  شرکت  د ر  مشارکت ها  امور 
بازرگانی و خد مات فرود گاهی د ر شرکت هواپیمایی ایران ایرتور 
بود . پس از بازنشستگی د ر خرد اد ماه سال 1386 د ر شرکت های 
مختلف هواپیمایی به عنوان معاون بازرگانی و خد مات فرود گاهی 
مشغول بود ه ام تا اینکه د ر مرد اد  ماه سال 13۹7 به د عوت آقای 
مد یرعامل  سپس  و  مد یره  هیأت  عضو  عنوان  به  شکری  د کتر 
شرکت خد مات فرود گاهی "هما" برگزید ه شد م و اکنون به عنوان 

مد یرعامل و عضو هیأت مد یره مؤسسه د ر خد مت شما هستم.
2- چه برنامه هایی برای تقویت بنیه مالی مؤسسه صند وق، 
د ر راستای تحقق مهمترین هد ف تأسیس مؤسسه که همانا 

پرد اخت حقوق بازنشستگان “هما” است، د ارید ؟
با  همزمان  مؤسسه،  تأسیس  هد ف  تنها  می فرمایید .  د رست    
حقوق   پرد اخت  "هما"،   د ر  کشاورزیان  مهند س  آقای  مد یریت 
بازنشستگان "هما" بود ه و راهکارهایی هم برای تحقق این هد ف 
پیش بینی شد ه بود ، از جمله اینکه تمامی امور از جنس تصد ی 
و قابل واگذ اری "هما" به مؤسسه واگذ ار شود . اما پس از ایشان، 
همه این ها کم کم فراموش شد  تا جایی که د ر حال حاضر مؤسسه 
و شرکت های تابعه، روی اینکه باالسری 5% باشد  یا 3.5% ، کار 
را از شرکت های تابعه می گیرند  و به د یگران می د هند ، آن هم با 
قرارد اد ها  این  سود آوری  اصل  د ر  بند ه  که  عجیبی  قرارد اد های 

برای شرکت های تابعه ترد ید  جد ی د ارم.
قوت،  نقاط  منابع،  شناخت  بر  مد یره  هیأت  تالش  تمام  اکنون   
مشاوره  حال  د ر  و  یافته  تمرکز  مؤسسه  تهد ید های  و  فرصت ها 
برنامه های  تد وین  برای  اتکا  قابل  و  معتبر  مشاورین  با  رایزنی  و 
نقد شوند گی  قد رت  بر  عالوه  که  هد ف  این  با  هستیم.  خود  

سرمایه گذ اری ها با توجه به تورم، سود  متناسب قابل قبولی ایجاد  
کند  که قطعاً سپرد ه های بانکی این خصوصیت را ند ارند . ابزارها 
توسعه  با  د اریم  امید   و  به جد  مد نظر هستند   نوینی  بازارهای  و 
د رآمد ی که ایجاد  می شود ، بتوانیم د ر ارائه خد مات رفاهی بیشتر 
از  بگیریم.  موثر  تصمیمات  همکاران مان  معیشت  سطح  بهبود   و 
این رو برنامه ها پس از تد وین، حتماً توسط مد یریت روابط عمومی 

مؤسسه اطالع رسانی خواهد  شد . 
3- از شرکت های اقماری زیر مجموعه مؤسسه، کد ام یک 

فعال و سود آورند ؟
سال۹7،  مالی  گزارش های  اقماری،  شرکت های  د رخصوص    
بین  از  است.  شد ه  منتشر  و  بررسی  حسابرسی  سازمان  توسط 
چابهار  هواپیمایی  شرکت  اقماری،  مؤسسات  و  شرکت ها  تمامی 
و شرکت هماتک، زیان د ه بود ه اند  اما سایر شرکت ها و مؤسسات 
هم که سود آور بود ه اند ، تناسب قابل قبولی از نظر سود ، نسبت به 
ند اشته اند . ما به شد ت د نبال تغییر  منابع د راختیار ) د ارایی ها( 
مأموریت و رویکرد های اقتصاد ی آن ها هستیم و احتماالً برخی از 
آن ها منحل یا د ر یکد یگر اد غام می شوند . به طور خالصه عرض 
کنم که هر جا و به هراند ازه وابستگی شرکت ها به "هما" بیشتر 
هما  به  صرف  توجه  و  اقتصاد ی  مد ون  برنامه  وجود   عد م  بود ه، 
اند ازه به  موجب شد ه تا د ر سایر حوزه ها وارد  نشد ه و به همان 
عد م موفقیت بیانجامد . امروز شرکت هواپیمایی چابهار به وضعیت 
جلسات  تمام  وقت  از  بخشی  تقریباً  و  مبتالست  نگران کنند ه ای 
هیأت مد یره، به این شرکت و مسائل آن اختصاص می  یابد . برخی 
و  مسائل  حل  پیگیر  جد یت،  با  مؤسسه  مد یره  هیأت  اعضای  از 
حل  برای  نیز  "هما"  محترم  مد یرعامل  و  هستند   آن  مشکالت 
مشکالت و عملیاتی شد ن آن شرکت، قاطعانه عنایت و حمایت 

ویژه د ارند .
تکلیف صند وق  تعیین  از  اخیر،  صحبت  د ر سال های   -4
و  آیند ه  خصوص  د ر  نگراني  موجبات  "هما"،  بازنشستگي 
جلسه  د ر  که  آورد   پیش  را  بازنشستگان  معیشت  تأمین 
تا  با مد یرعامل محترم،  اعضاي هیأت مد یره کانون  د ید ار 
با هما مي مانیم” تحقق  “ما  حد ود  زیاد ي رفع شد  و شعار 

یافت. نظر جنابعالی د ر این خصوص چیست؟

مد یرعامل مؤسسه صند وق بازنشستگی »هما« د ر مصاحبه با خبرنامه کانون:

از هر اقد امی که به مصلحت بازنشستگان است، از جمله حقوق آنان، حمايت می کنم

گفت و گو
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   از زمانی که بند ه توفیق د ید ار و حضور د ر برخی جلسات را با 
مد یر عامل محترم "هما" د اشتم، شهاد ت می د هم که تمام تالش 
ـّم ایشان، اعتالی مجد د  "هما" و به تبع آن توسعه توابع آن  و ه
است. اما من فکر می کنم د ر شعارمان باید  تجد ید  نظر کنیم و 
با مشکالت  امروزه کشور  با هما می مانیم".  "ما همواره  بگوییم 
عد ید ه مالی و پولی مواجه است و به تبع آن "هما" و مؤسسه 
با هما می مانیم و برای احقاق حق و توسعه  اما ما همواره  نیز. 
می کنیم.  استد الل  و  تالش  رایزنی،  بازنشستگان  د رآمد   سطح 
شهاد ت اعضای هیأت مد یره محترم کانون بهترین گواه است بر 
اینکه اهتمام مد یرعامل محترم نسبت به احقاق حق بازنشستگان 
و توسعه سطح د رآمد ی آن ها می باشد  و بارها شاهد  بود ه اند  که 
کارشناسی،  نظرات  شنید ن  از  پس  و  جلسات  تمام  د ر  ایشان 
بیان  بازنشستگان  به سمت  تمایل  با  را  نظر خود   و  رأی  نهایتاً 

د اشته و د ستور اجرا د اد ه اند .
از  بازنشستگان، متأثر  به مشکالت معیشتي  با توجه   -5
تورم روزافزون، ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان 
با سنوات مختلف د ر شرایط مشابه و همتراز و د ر اد امه با 
شاغلین بیش از پیش احساس می شود . همچنین تسری 
افزایش حقوق شاغلین د ر بخش حقوق مستمر )براساس 
هماهنگ  نظام  قانون  اجرایی  نامه  آئین   15 ماد ه  مصوبه 
مورد   نیز  بازنشستگان  به  وظیفه(  و  بازنشستگی  حقوق 
منافع  حافظ  عنوان  به  جنابعالی  از  است.  د رخواست 
آیا  د اریم.  حمایت  انتظار  بازنشستگان،  د ارایی های  و 

برنامه ای برای اجرایی شد ن این مصوبات د ارید ؟ 
  د رآخرین جلسه که د ر حضور مد یرعامل محترم و با شرکت 
محترم  مد یران  "هما"،  مالی  و  انسانی  منابع  محترم  معاونین 
کانون و مؤسسه با مد یرعامل محترم "هما" بر روی این موضوع 
بحث شد . معاون محترم منابع انسانی و مد یرعامل محترم کانون 
استد الل های خود  را بیان د اشتند  و د ر نهایت مد یرعامل محترم 
مقرر فرمود ند  موضوع جهت اتخاذ  تصمیم نهایی، مورد  بررسی 

بیشتر قرار گیرد .
خاطر  به  حتماً  د اشتند   حضور  جلسه  د ر  که  عزیزی  د وستان 
د ارند  که معاون محترم مالی، جمع کل هزینه حقوق شاغلین و 
بازنشستگان را حد ود  120 میلیارد  تومان اعالم کرد ند  که این 
هم  هواپیما  هر  و  د اشته  هواپیما  فروند   "هما" 120  اگر  یعنی 
یک میلیارد  تومان د ر ماه به طور میانگین د رآمد  خالص )پس از 
کسر همه هزینه ها( د اشته باشد ، می تواند  حقوق را تأمین کند . 
تالش مد یران “هما” تحت رهنمود ها و راهنمایی های مد یرعامل 
محترم د ر شرایطی که شما بهتر از هر کسی بر محد ود یت های 

حاکم واقف  هستید ، حائز اهمیت و قابل تقد یر است.
مالی  مشکالت  از  بخشی  که  موثر  اقد امات  از  6-یکی 
وام  اختصاص  می نمود ،  جبران  را  بازنشسته  همکاران 
از  ماهه   20 اقساط  د ر  کارمزد   بد ون  رفاهی،  تسهیالت 
محل حساب )ج( صند وق پس اند از کارکنان "هما" بود  که 
ابتد ای سال96 متوقف شد ه است،و تقاضاي  از  متأسفانه 
د اریم.ضمنا یکی  از سوی مؤسسه  را  برقراري مجد د  آن 
زمانی  چه  که  است  این  بازنشستگان  رایج  سواالت  از 

کلینیک هما را ه اند زی و به بهره برد اری می رسد ؟ 

  همانطور که می د انید  حساب )ج( د ر اختیار این مؤسسه نیست 
و ما اشرافی بر آن ند اریم ولی از هرگونه همراهی با آن استقبال 

می کنیم.
د ر  و  د ارو  و  د رمان  هزینه های  افزایش  به  توجه  با   -7  
د ر  اقد اماتی  چه  بازنشسته  همکاران  مکرر  خواست های 
همانند   )د رمان سرپایی(  تکمیلی  بیمه  برقراری  خصوص 

شاغلین و افزایش تعرفه ها د ر نظر گرفته شد ه است؟
د ر  پیشنهاد ات  طرح  و  "هما"  د رمانی  بیمه  با  د رهماهنگی    
مذ اکرات  سرپائی،  هزینه های  به  تکمیلی  بیمه  تسری  خصوص 
و نشست های مفصلی با آن واحد ، برقرارنمود ه و همچنان اد امه 
به  مراتب  آن،  شد ن  اجرایی  و  نتیجه  حصول  از  پس  که  د ارد  
اطالع عموم بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز رساند ه خواهد  

شد .

مجموعه  زیر  از  د رصد    85 قریب  اینکه  به  توجه  با   -8
حضور  می د هند ،  تشکیل  بازنشستگان  رسمی"هما"را 
نمایند ه اي انتخابي از سوي بازنشستگان د ر هیأت مد یره 
امور  د ر  تأثیرگذ ار  مستقیمأ  تصمیماتشان  که  نهاد   سه 
بازنشستگان است، همواره خواسته بازنشستگان"هما"بود ه 
بازنشستگي، صند وق پس اند از و صند وق  است: صند وق 

بیمه د رماني. آیا مي توان امید وار بود ؟
   چنانچه سیاست شرکت بر آن قرار گیرد ، نسبت به آن مطالعه 

و راهکار ارائه خواهیم نمود . 
به  صند وق  مؤسسه  د ر  رفاهی  کمیته  راه اند ازی   -9
روند   و  گرفته  صورت  اهد افی  چه  با  جنابعالی  پیشنهاد  

اقد امات چگونه است؟ 
اقد امات  به مؤسسه، متوجه خالء مد یریتی که  ورود   بد و  د ر    
رفاهی را برای بازنشستگان پیگیری، برنامه ریزی و تا مرحله اجرا 
برساند ، شد م. بند ه فکر کرد م که ما با حد ود  11000 بازنشسته، 
به  پتانسیل  این  با  می توانیم  که  د اریم  بالفعل  تقاضای  یک 
عرضه کنند گان از هر صنفی و خد متی مراجعه و با توافق نامه ای، 
از آنان تخفیف قابل مالحظه ای برای بازنشستگان د ریافت کنیم. 
مأموریت کمیته رفاهی این است هرچند  هنوز انتظارات محقق 
قرارد اد   مثال  عنوان  به  است.  کرد ه  بیشتری  تالش  اما  نشد ه 
تخفیف د ر استفاد ه از هتل های متعلق به گروه هتل های پارسیان 
د ر حال مذاکره است. وام بازنشستگان با مبلغ حد ود  100میلیون 
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ریال با بهره 2% تا حد ود  60 روز د یگر اجرایی می شود . قرارد اد  با 
مجموعه هتل های ایرانگرد ی د ر د ست اقد ام است. هد ف آن است 
هتل های  از  کشوری  بازنشستگان  مانند   "هما"  بازنشستگان  که 
ولی  نشد ه  نتیجه  به  منتج  هنوز  اگرچه  کنند .  استفاد ه  مذ کور 
د وستان پیگیر آن هستند . برای استفاد ه از کارت هایی مانند  کارت 
قرارد اد   هستیم.  مذ اکره  حال  د ر  لشکری(  )بازنشستگان  حکمت 
د ند انپزشکی  "کلنیک های  مجموعه  با  د ند انپزشکی  خد مات 
الوین" منعقد  شد ه که بازنشستگان محترم می توانند  با مراجعه به 
این کلنیک ها از خد مات آن با نرخ های معین و تخفیف و یا تقسیط 

هزینه خد مات بهره مند  شوند .
را  آن  نمود ار  و  شد ه  انجام  که  بررسی هایی  اساس  بر  عالوه  به   
نیز به شما تقد یم می کنم مالحظه می فرمایید  که د ر 10 ساله 
نرخ  با  فاحشی  اختالف  کشور،  د ر  بانکی  سپرد ه های  بازد ه  اخیر، 
د ارایی  اند ک  که  بازنشسته ای  همکاران  یعنی  است.  د اشته  تورم 
ثابت  سپرد ه  بانک  د ر  خود   ماهانه  خرج  کمک  امید   به  را  خود  
آنان  واقعی د ارایی های  ارزش  از  نمود ار  این  برابر  باشند ،  گذ اشته 
ابزارها  با  اگر  که  حالی  د ر  شد ه  کاسته  شد ت  به  زمان  طول  د ر 
اوراق  بود ند  و حد اقل د ر  و روش های جد ید  سرمایه گذ اری آشنا 
را  خود   د ارایی  ارزش  می کرد ند ،   سرمایه گذ اری  ثابت،  د رآمد   با 
حفظ می کرد ند . مشکل از اینجا ناشی می شود  که اکثریت بزرگی 
از این روش ها بی اطالع هستند  یا تصور  از همکاران و اعضای ما 
می کنند  پیچید گی های خاصی د اشته و تخصص باالیی را می طلبد  
و یا نیاز به آگاهی و تسلط به کامپیوتر د ارد . لذ ا تصمیم گرفتیم 
با  ما  ناد رست است.  این فرض ها  تمامی  اثبات کنیم که  به آن ها 
اقماری  شرکت های  از  که  آگاه"  "سبد گرد ان  شرکت  همکاری 
برای  ساعته  آموزشی6  د وره  چند ین  است،  آگاه"  "کارگزاری 
همکاران بازنشسته و حتی شاغل، از طرف مد یریت رفاهی د ر حال 
طراحی هستیم که آنها را برای حفظ ارزش سرمایه هایشان بد ون 
نیاز به همه آن تخصص ها راهنمایی کند  تا هم اند وخته های خود  
با د رآمد  بیشتری که بد ست می آورند ،  بکار گیرند  و هم  بهتر  را 

خشنود ی آنان فراهم شود .

 لذ ا به عنوان یک هد ف اصلی، کمیته رفاهی را د ر حوزه مد یریت 
رفاهی ایجاد  نمود یم تا با همفکری و همکاری خود  بازنشستگان، 
ثانیاً  و  کاهش  را  اعضا  خانوار  هزینه های  اوالً  تا  کنیم  کمک 
د رآمد های حاصل از منابع د ر اختیار آن ها را افزایش د هیم تا د ر 
اثر افزایش نرخ تورم، ارزش واقعی د ارایی های نقد ی آنان کاهش 

نیابد . امید واریم د ر این زمینه به توفیق د ست یابیم.
براي  خاصي  پیام  یا  مطلب  چنانچه  خاتمه  د ر   -10

بازنشستگان د ارید  بفرمایید .
  د ر خاتمه از تک تک همکاران تقاضا د ارم تا با ارائه پیشنهاد ات و 
راهکارهایی که د ر راستای د و هد ف که عرض شد ، کمیته رفاهی 
را با مشارکت و حمایت خود  یاری رسانند . خصوصاً از هیأت مد یره 
د ر جهت  و  بپیوند ند   کمیته  این  به  تا  د ارم  تقاضا  کانون  محترم 
خود   شخصاً  بند ه  نمایند .  بیشتری  همراهی  آن  خد مات  توسعه 
کانون  و  بازنشستگان محترم  با  و همفکری  به مشورت  متعهد   را 
می د انم و د ر تمام مراحل از هر اقد امی که به مصلحت آنان است، 
از جمله حقوق آنان، حمایت می کنم. البته کار د ر شرایط فعلی و 
با تنگناهای شد ید  مالی، بسیار د شوار است و حد ود  اختیارات و 
محد ود یت منابع د ر اختیار را نیز باید  مد  نظر قرار د اد  اما همواره 
خود  را پاسخگو می د انیم و به حمایت های شما مطمئن و د لگرم 

هستیم.
ما  اختیار  د ر  را  خود   ارزشمند   وقت  اینکه  از  تشکر  با 
گذ اشتید . انشاهلل که با تجربه و حمایت های مؤثر جنابعالي، 
روز به روز شاهد  حل بیشتر مشکالت و برقراری و گسترش 

امور رفاهی بازنشستگان باشیم. 
هما  با  همواره  “ما  که  کنم  عرض  می خواهم   خاتمه  د ر  هم  من 
ساختید ،  فراهم  را  گفتگو  این  فرصت  که  شما  از  و  می مانیم” 

سپاسگزارم. 

به امید  توفیق جنابعالی و د ریافت خبرهای خوب از شما
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از فاصله انتشار شماره قبلی خبرنامه کانون تا این شماره، تعد اد ی د یگر از همکاران به افتخار بازنشستگی نایل 
آمد ه اند  که اسامی آن ها به شرح زیر است: ضمن خوش آمد گویی و خسته نباشید  به این همکاران عزیز که به 

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

همکاران د یروز ، همراهان امروز

تجلیل از بازنشستگان بزرگد اشت علم، تجربه و تعهد  است

     بازرگانی  
حسین ود اد 

علی مهد ی فریز هند ی
حسن اسد  

       حراست
حمید رضا غفوری

حسین فراهانی
حسین اباذ ری

خد مات فرود گاهی
محمد رضا احمد ی

محمد  قاسم بهرامی

    عملیات
سید  سعید  شکرآبی

امیر هوشنگ جواد ی نژاد 
محمد تقی محمد ی

 منابع انسانی
 د اود  شفیعی
زهرا صالحیان

     زاهد ان
احمد  علی زاد ه 

    بند ر عباس
ماند گار چوذری

     اهواز
عبد الرضا نیسی

   ارومیه
محمد حسین تقی زاد ه 

   مهند سی و تعمیرات
حسن ولید آباد ی

روشنک صفی پور
منصور نجمی

     مالی 
محمد علی قیصری
ابوالقاسم کامرانی

سمینار د يابت
 نگرانی هر خانواده 
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مکان : مرکز فرهنگی و ورزشی هما، سالن آمفی تئاتر

تلفن های  هماهنگی: 
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کانون بازنشستگان »هما« 
با همکاری خانه د یابت 

برگزار می کند :
صندوق بازنشستگی هام

د اود  صاد قی
مشاورين مد ير عامل

سخنران ها 
پزشکان- روانشناسان و مد رسین خانه د یابت

قابل توجه بازنشستگان محترم
مبانی  آموزشی  متنوع  د وره های  تشکیل  خصوص  د ر  می رساند ،  اطالع  به 
سرمایه گذ اری موفق د ر بورس از سطوح مقد ماتی تا پیشرفته با بهره گیری از 
اساتید  مجرب شرکت سرمایه گذ اری آگاه، فعال د ر بازار سرمایه و پشتیبانی 
مناسب با تحلیل مقد ماتی و بنیاد ی کاربرد ی، به صورت رایگان د ر مجموعه 

مؤسسه صند وق بازنشستگی برگزار خواهد  شد .
بد ینوسیله از متقاضیان محترم د عوت به عمل می آید  جهت ثبت نام به د فتر 
روابط عمومی و رفاه مؤسسه واقع د ر طبقه د وم ساختمان امور بازنشستگی 
مراجعه و یا با شماره تلفن 446643۹3 تماس حاصل فرمایند .                                                     

ارائه خد مات د ند انپزشکی

       روابط عمومی و رفاه مؤسسه صند وق بازنشستگی "هما"

طبق توافق به عمل آمد ه، بازنشستگان محترم می توانند  با د ر د ست د اشتن 
معرفی نامه و یا همراه د اشتن کارت شناسایی از خد مات مراکز کلینیک های 

د ند انپزشکی الوین به شرح زیر استفاد ه نمایند .
نرخ طبق تعرفه د ولتی بد ون پیش پرد اخت و اقساط بین 3 تا 12 ماه با 	 

ارائه چک یا سفته 
پرد اخت نقد ی با برخورد اری از 25درصد  تخفیف	 
برج 	  جنب  ستارخان-  خیابان  ابتد ای   - صاد قیه  د وم  فلکه   - تهران 

گلد یس- پالک 11۹8- طبقه سوم
و 	  چهارم  پل  بین  ما   – ابوذ ر  بلوار   - پیروزی  خیابان  انتهای   - تهران 

پنجم- جنب مسجد  جامع ابوذ ر
کرج - خیابان شاه عباس - خیابان فاطمیه - طبقه فوقانی فروشگاه اتکاء	 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 446643۹3 د فتر روابط عمومی و رفاه 
موسسه تماس حاصل فرمایید .

       روابط عمومی و رفاه مؤسسه صند وق بازنشستگی "هما"



 جنگ د وم جهانی د ر ساعت 4.45 بامد اد  اول سپتامبر 1939 
میالد ی برابر با د هم  شهریور1318 خورشید ی با حمله آلمان 
تحمیلی  و  سخت گیرانه  شرایط  شد .  آغاز  لهستان  به  نازی 
د ول پیروز د ر جنگ اول جهانی )1914-1918( به امپراتوری 
رونق  ملی گرایانه،  احساسات  خیزش  منشأ  قیصری،  آلمان 
نازیسم، پیوستن مرد م به حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان 

)نازی( و هیتلر و از د الیل آغاز جنگ د وم جهانی بود . 
هشتاد مین  با  بود   مصاد ف  ترتیب  به  شهریورگذ شته  سوم  و  د هم 
سال گشت آغاز جنگ د وم جهانی و هفتاد  و هشتمین سالروز حمله 

متفقین به ایران و اشغال کشورمان.
ایران که د رآغاز جنگ بی طرفی خود  را اعالن کرد ه بود ، سرانجام 
د ر 17 شهریور1322 به آلمان نازی اعالن جنگ د اد  اما د ر تاریخ 
و  شرق  و  شمال  از  شوروی  اتحاد   نیروهای   1320 شهریور  سوم 
نیروهای انگلیس از جنوب و غرب به بهانه حضور کارشناسان آلمانی 
د ر ایران از زمین و هوا به کشور ما حمله ور شد ند  و پس از اشغال 
به  ایران  ارتش  کرد ند .  تهران حرکت  به سمت  راه،  بین  شهرهای 
سرعت متالشی و رضاخان به استعفا رضایت د اد  و متفقین نیز با 

جانشینی و سلطنت پسر ارشد  وی موافقت کرد ند .
د ر پی اشغال ایران بالفاصله راه آهن سراسری برای انتقال کمک های 
بد ین  گرفت.  قرار  استفاد ه  مورد   شوروی  جبهه  پشت  به  نظامی 
ترتیب که سیل کمک های تسلیحاتی وارد ه به خلیج فارس از این 
مسیر، بند رامام خمینی )ره( )بند ر شاهپور سابق( به بند ر ترکمن 
)بند ر شاه سابق( به د ریای خزر و بند ر آستراخان رسید ه و از طریق 
رود  ولگا و استالینگراد  به سوی اتحاد  جماهیر شوروی سرازیر شد . 
ارتش  ولی  کرد   ترک  را  ایران  بریتانیا  ارتش  جنگ،  پایان  از  پس 
تشکیل  به  و  ماند   باقی  ایران  د ر  کشور  تجزیه  هد ف  با  شوروی 
د موکرات  فرقه  حکومت  و  مهاباد   مختارجمهوری  خود   حکومت 
آذ ربایجان )آذ ربایجان د موکرات فرقسی( به رهبری جعفرپیشه وری 

بی  رحمی  د یکتاتور  استالین،  ژوزف  واقع  د ر  نمود .  اقد ام  تبریز  د ر 
 1۹24 سال  به  لنین  والد یمیر  خود   سلف  د رگذ شت  از  پس  که 
تمام قد رت را د ر شوروی قبضه کرد ه بود ، با نقشه ای حساب شد ه، 
فتوحات  تکمیل  د ر  و  رفته  نشانه  را  کرد  کشورمان  و  آذ ری  اقوام 
امپراتوری روسیه تزاری، د رپی شکست شاهان بی کفایت و زن باره 
و  ترکمانچای  ننگین  قرارد اد های  از  جد ید ی  فرم  تحمیل  قاجار، 
گلستان را د ر سر می پروراند ! ولی سرانجام، غائله با شکست اهد اف 
او و فرار رؤسای جمهور و وزیران د ولت فرقه د موکرات و جمهوری 

مهاباد  پایان یافت.
نیکیتا خروشچف اصالح طلب و  او  ازد رگذ شت استالین، خلف  بعد  
نفره و به شد ت محافظه کار،  او د ر زمان هیأت رئیسه سه  از  پس 
طبل  بر  هرازگاهی  پاد گورنی،  و  کاسیگین  الکسی  لئونید برژنف، 
نهایت  د ر  ولی  می شد   کوبید ه  ایران  از  جنوبی  آذ ربایجان  جد ایی 
نسل  از طرف  نمایند گی  به  گورباچف  میخائیل  آمد ن  کار  روی  با 
جوان حزب کمونیست اتحاد  جماهیر شوروی با اجرای برنامه های 
گالسنوست )فضای باز سیاسی( و پروسترویکا )اصالحات اقتصاد ی(، 
خبر  د سامبر1۹۹1،  پنجم  و  بیست  مورخ  شب  نیمه  د ر  سرانجام 
تأسیس  و  سوسیالیستی  جماهیرشوروی  اتحاد   کشور  انحالل 
فد راسیون روسیه و نیز استقالل کشورهای مشترک المنافع آسیای 

میانه، بر روی تلکس خبرگزاری های جهان قرار گرفت. 
 اما علت گرایش اغلب جوانان نسل های د هه 20 و 30 ایران، نسل 
پد ران ما به افکارو عقاید  چپ را می توان د ر سه نکته خالصه نمود :

1- اقد امات د ولت استالین پس از پایان جنگ د وم جهانی و تقسیم 
جهان به د و بلوک شرق )چپ سوسیالیست( و غرب )راست سرمایه 

د اری( وآغاز د وران جنگ سرد  
2- تأسیس حزب منحله تود ه، طرفد ار شوروی، د ر مهرماه 1320 
خورشید ی و پیروی کامل از خط مشی و د کترین حزب کمونیست 

آن کشور

بسیار سفر بايد  ...
 گرد آوری و ویرایش

پرویز قربانی 

برگی از تاريخ

کانون بازنشستگان هما 18
شماره 60



H
is

to
ry

توسط  مسکو  د ولتی  راد یو  پرطمطراق  و  گسترد ه  تبلیغات   -3
گویند گان فارسی زبان آن )آقای انوری و خانم ماکلینا( 

د رآن د وران که من کود کی بیش نبود م و به یاد  د ارم بزرگترهای 
خانواد ه هرشب ساعت هشت، گرد  راد یوی المپی قد یمی مان جمع 
به  بود ،  آویزان  شان  لوچه  و  لب  از  آب  که  خاصی  ولع  با  و  شد ه 

تبلیغات راد یو مسکو سراپا گوش می د اد تد ! 
است.  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد   راد یوی  مسکو  "اینجا 
شنوند گان عزیز! د رکشور ما یک نفر بیکار نیست، یک نفر بی سرپناه 
نیست، یک فقیر وجود  ند ارد  و ..." و من با کنجکاوی کود کانه خود  
د نیا  کشور  پهناورترین  د ر  چیزی  چنین  مگر  می پرسید م:  پد ر  از 
امکان د ارد ؟! اما پد ر و بقیه که کامال مشخص بود  عالقه ایشان نه 
به واسطه عضویت و یا پیروی از نظام و مرامنامه حزبی، که صرفا به 
جهت عالقه وافر به کشور و هموطنان شان بود ، که آرزوهای شان را 
د ر د اشتن جامعه ای بی طبقه د ر قامت سرزمین همجوار خود  فرض 
می کرد ند  و مرد م شوروی را براساس تبلیغات رسانه ای، بد ون هرگونه 
د غد غه سرپناه و معیشت و بیماری و مصیبت تصور می کرد ند . به 
همین د لیل بود  که نه تنها پاسخ د رستی به پرسش های کنجکاوانه 
من ند اشتند  بلکه هرگونه شک و شبهه و سؤال د ر این خصوص را 

کوبند ه و بی د لیل رد  می کرد ند !
زمان، تند  و تیز گذ شت و من بزرگ و بزرگتر شد م و د ست سرنوشت 
مرا به جمع همکارانی د ر د نیای سفرهای هوایی و ایرالین ملی"هما" 
به  ابهامات  پاسخ  حتی  بیابم  و  بیاموزم  سفر  تجارب  از  تا  کشاند  

جای ماند ه از ایام کود کی و نوجوانی را. آری سال ها پیش، زمانی 
که پرواز توکیو از طریق پکن )چین کمونیست( با هواپیمای جت 
تمثال  به  مزین  و  فرود گاه  چوبی  ساختمان  شد ،  می  انجام   707
بزرگی از مائوتسه تونگ، هیچ شباهتی به فرود گاه مد رن امروز پکن 
ترد د   د وچرخه  با  و  د اشتند   تن  به  کار  لباس  زن،  و  مرد   ند اشت. 
می کرد ند  و برخالف امروز که اتومبیل های رنگارنگ و شاسی بلند  و 
کوتاه شان، خیابان های ما را هم تسخیر کرد ه است! تنها چند  جبپ 
قراضه روسی د ر فرود گاه د ید ه می شد  و د ر حالی که برای نظافت 
هواپیمای 707 سه - چهار نفر کلینر)نظافت چی( کافی بود ، ناگهان 
یک لشگر بیست نفره، با ابتد ایی ترین وسایل نظافت، مانند  جاروی 
رشتی و خاک اند از خود مان به هواپیما گسیل می شد ند ! و آنجا بود  
بازگشت به  یافتم. د ر  که من پاسخ پرسش سال های د ور خود  را 
مرحوم پد رم گفتم: من د ر این پرواز د ریافتم که منظور گویند گان 
راد یو مسکوی آن زمان، از اشتغال همگانی، د ر واقع سر کارگذ اشتن 

همگانی بود ه است، نه اشتغال مولد !

 غالمعلی بسکی معروف به بابا بسکی د ر بهمن ماه سال 1310 
خورشید ی د ر سبزوار د ید ه به جهان گشود . وی پس از به 
پایان رساند ن تحصیالت متوسطه د ر د بیرستان اسرار حاج 
پزشکی  رشته  د ر  را  عالیه  تحصیالت  سبزواری،  هاد ی  مال 
اد امه د اد  و د ر سال 1345 با رتبه تخصصی جراحی زنان و 
زایمان فارغ التحصیل شد  و د ر همان سال بیمارستان زنان و 

زایمان شهرستان گنبد  کاووس را تاسیس کرد . 

د کتربسکی د ر طول زند گانی پربارخویش بسیاری از اموال خود  را 
وقف امورخیریه نمود  که عالوه بر بیمارستان مذ کور تاسیس مد رسه 
تیزهوشان گنبد  کاووس و سرای گاند ی )تیرهوشان فقیرروستاها( 
و باغ انگور با روش آبیاری از فاضالب از آن جمله اند . وی همچنین 
با  و  »مکتب حرمت حیات«  عنوان  با  را  د کتربسکی  جهانی  بنیاد  

هد ف حفاظت از محیط زیست راه اند ازی کرد ه است .
د کتر بسکی د رسال 134۹ زند گی شهری را به کلی رها کرد  و سبک 
زند گی روستایی را د ر د ل جنگل های هیرکانی و مشخصا روستای 
تنگراه گالیکش برگزید  و پس ازیک د وره افراط د ر گوشت خواری به 
تد ریج گیاه خوارشد  . وی د ر این سبک جد ید  تغذ یه از د وغ و شیر 
هم استفاد ه می کرد  ولی به هیچ وجه گوشت نمی خورد  و زند گی 
خود  را وقف د فاع از محیط زیست و تبلیغ گیاهخواری نمود ه بود . 

د ره های  و  جنگل ها  میان  د ر  زیاد   کوه پیمایی  مد د   به  بسکی  بابا 

را  د وستی  طبیعت  خوی  و  خلق  زیبا  چشمه ساران  و  پرد رخت 
د ریافت و بیماری های آب مروارید ، د یسک کمر و حساسیت پوستی 
د لیل  به  کشورمان  پد رطبیعت  پیرفرزانه،  سرانجام  معالجه شد .  او 
 23 چهارشنبه  د رسحرگاه  ریوی  بیماری  به  ابتالء  و  سن  کهولت 
مرد اد  ماه 13۹8 د رهشتاد وهشتمین سال ازعمر پرافتخارش، جان 
به جان آفرین تسلیم کرد  و د ارفانی را ود اع گفت. جسد  او نیز د ر 

آرامگاه ابد یش د رروستای تنگراه گالیکش به خاک سپرد ه شد . 
روحش شاد ، یاد ش گرامی 

                            

پد ر طبیعت ايران 

کانون بازنشستگان هما 1۹
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صعود به مناسبت اعیاد  قربان، غد یر خم افراد  صعود کننده:
محمد  قد م )جانباز( جواد  کرمانی، حسن هاشمی، علی علی کرمی، قد رت د اد خواه

موفقیت هماییان

فرزند ان آقای مهند س نصرت اله جعفری از همکاران بازنشسته مهند سی و تعمیرات به موفقیت هایی نایل 
آمد ه اند  که ضمن تبریک به ایشان، برای فرزند ان ساعی و با انگیزه ایشان و همه جوانان پرتوان و تالشگر 

کشور، آرزوی موفقیت و سربلند ی د اریم.
مجتبی جعفری متخصص بازرسی های غیرمخرب )NDT( د ر صنعت هوایی کشور با گذ راند ن د وره های مختلف 
د ر مرکز آموزشیSOUTH WEST انگلستان طبق PART 145 و حسب EN417۹  ویژه صنعت هواپیمایی، 
موفق به اخذ  گواهینامه های مربوطه با نمرات باال و امتیاز A د رLEVEL 3 د ر رشته های مختلف شد ند  . ایشان 
اکنون به عنوان مسئول و مد یر تضمین مرغوبیت شرکت آرام آزمون و ارائه د هند ه خد مات NDT تحت نظارت 

سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت می کنند .
مصطفی جعفری نیز پس از طی د وره آموزش خلبانی د ر مجموعه آموزشی صند وق بازنشستگی موفق به اخذ  
گواهینامه خلبانی شد ه و با بیش از3200 ساعت پرواز د ر شرکت هواپیمایی کیش ایر مشغول به خد مت می باشند .

د کتر بهاره ابروان، فرزند  آقای هد ایت اله ابروان، 
د ریافت  به  بازنشسته شعبه شیراز، موفق  همایی 
گواهینامه  د ستیاری پزشکی هسته ای د ر د انشکد ه 

علوم پزشکی شیراز گرد ید . 

فرگل جلیلی ممقانی، فرزند  همایی بازنشسته 
"جمشید  جلیلی ممقانی"، با وجود  ارتقاء  جهشی 
به سال سوم د بستان، با نمرات بسیار خوب د ر 

خرد اد ماه، پایه فوق را پایان رساند ه است. 

بازنشسته محبوب  فرزند  همکار  مسعود  مراد ی 
مراد ی موفق به کسب گواهینامه خلبانی با رتبه 

ممتاز از کشور فیلیپین شد ه است.

بازنشسته  همکار  طایفه،  حسن  سید   آقای  افتخارآفرینی 
همایی که با اختراع غذ اپز تنوری همه کاره »ناخ« گوی سبقت 
را د ر مسابقه بزرگ »مید ون« از شبکه 3 سیما ربود  و با راه 
یافتن به مسابقه فینال و رأی قاطع د اوران کارشناس برنامه، 
به  را  آمد ،  نایل  بزرگ  مسابقه  این  نهایی  جایزه  د ریافت  به 

ایشان و خانواد ه بزرگ »هما« تبریک می گوییم.

همکار  مروجی،  محسن  فرزند   مروجی  فرهاد  
بازنشسته "هما"، از سوی فد راسیون فوتبال ایران 
د ر فهرست نهایی سال 2020 به فیفا و ای اف سی 

به عنوان کمک د اور بین المللی اعالم شد . 

کانون بازنشستگان »هما« د ر شیراز با اهد اي لوح سپاس، از زحمات آقاي علیرضا یزد ي، ریاست اسبق »هما« د ر شعبه شیراز، با 
توجه به تالش ایشان د ر رفع مشکالت بازنشستگان شعبه، تقد یر و قد رد اني نمود .

پرچم »هما« بر بلند ای قله کهار

قد رد انی



د رخشش فرزند ان همکاران بازنشسته

 خبرنامه کانون موفقیت 
این عزیزان راتبریک گفته 
سالمت و سعاد ت آنان را 
آرزومند  است. 



بنیاد »جایزه پیشرفت شگرف«)Breakthrough Prize( روز 
د وشنبه13 آبان، برابر با 4 نوامبر 2019 اعالم کرد  جایزه ای 
نام  به  را  آن  و  گرفته  د رنظر  جوان  ریاضید ان  زنان  برای 

»مریم میرزاخانی«  نامگذ اری کرد ه است.
به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز، این جایزه 50 هزار د الری 
نظر  د ر  ریاضید ان  جوان  زنان  ویژه  نو«  »مرز های  بخش  د ر  که 
گرفته شد ه است، به چهره های شاخصی اهد ا خواهد  شد  که د ر 
د و سال منتهی به زمان اعالم جایزه، د کترای خود  را د ر همین 

زمینه د ریافت کرد ه باشند .
چهره های  از  شماری  توسط  شگرف«  پیشرفت  »جایزه  بنیاد    
مؤسس  برین«  »سرگئی  نظیر  فناوری  و  علم  د نیا ی  سرشناس 
گوگل و »مارک زاکربرگ« مؤسس فیسبوک تأسیس شد ه است 
و از سال 2013 د ر سه رشته ریاضیات، فیزیک بنیاد ی و علوم 

زیستی، جوایزی را به سرآمد ان د نیای علم اهد ا می کند .
ریاضیات،  جایزه  برند ه  گزینش  کمیته  د بیر  تیلور«،  »ریچارد    
میرزاخانی  مریم  اسم  به  که  نو  مرز های  جایزه  امید واریم  گفت: 
نامگذ اری شد ه است، الهام بخش زنان جوان قرار گیرد  تا شوق شان 
به ریاضیات را د نبال کنند . وی افزود : شناسایی زنان الهام بخش 
د کتر  زیبای  ذ هن  به  د رخور،  د ینی  اد ای  ریاضیات،  رشته  د ر 

میرزاخانی خواهد  بود .
مریم میرزاخانی نخستین زنی بود  که موفق به کسب مد ال فیلد ز 
)معاد ل نوبل ریاضیات( شد . مد ال فیلد ز هر چهار سال یک بار د ر 

کنگره بین المللی ریاضی به ریاضید ان های برجسته زیر 40 سالی 
اعطا می شود  که د ستاورد  قابل توجهی د ر این علم د اشته اند .

جایزه  این  د ریافت  از  پس  کوتاهی  فاصله  به  میرزاخانی  مریم   
د ر سال 2017 بر اثر بیماری سرطان پستان د ر بیمارستانی د ر 
کالیفرنیای آمریکا د رگذ شت. وی پیش از این د ر اسفند  ماه سال 
1376 از سانحه تصاد ف اتوبوس حامل د انشجویان ریاضی شرکت 
کنند ه د ر مسابقات ریاضی د انشجویی جان به د ر برد ه بود . د ر 

استاد ان  و  د انشجویان  از  گروهی  حاد ثه  آن 
ریاضی ایرانی جان باختند .

 او بعد  از اتمام تحصیالت خود  د ر مقطع 
د انشگاه  د ر  را  خود   د کترای  کارشناسی، 
سمت  به  سپس  و  کرد   د ریافت  هاروارد  
و  پرینستون  د انشگاه های  د ر  استاد ی 

استنفورد  رسید .
 2020 سال  د الری  میلیون  سه  جایزه   
بنیاد  »جایزه پیشرفت شگرف« د ر رشته 
همکار  اسکین«،  »الکس  به  ریاضیات 
د انشگاه  از  میرزاخانی  مریم  نزد یک 
فضا های  د ر  موضوعی  به  و  شیکاگو 

هذ لولی رسید ه است که هر د وی این 
ریاضید انان روی آن کار می کرد ه اند .

 برخی عاد ت های روزانه بی آنکه افراد  متوجه باشند  می تواند  
باعث ابتالی آنها به مرگبارترین بیماری های جهان شود .

کارشناسان د ر جد ید ترین پژوهش های خود  د ریافته اند  که نشستن 
انواع  به  افراد   ابتالی  باعث  می تواند   طوالنی  زمان  مد ت  برای 
بیماری ها از جمله سرطان های سینه، رود ه بزرگ، ریه و پروستات 
افراد   به  اساس  این  بر  باشند .  مرگ آور  می توانند   همگی  که  شود  
توصیه می کنند  تا هر د و ساعت یک بار به مد ت نیم ساعت از جای 
خود  بلند  شوند  و به انجام کارهایی چون ورزش های کششی و قد م 

زد ن بپرد ازند  تا سالمت بد ن آنان حفظ شود .
خورد ن مقاد یر باالی گوشت قرمز و پنیر هم به د لیل وجود  پروتئین 
حیوانیIGF-1 می تواند  د ربد ن انسان باعث رشد  سلول های سرطانی 
سوی  از  متابولیسم  د رمجله  که  پژوهش ها  د رجد ید ترین  شود . 
د انشمند ان د انشگاه کارولینای جنوبی به چاپ رسید ه این نتایج به 
پروتئین های  رژیم غذ ایی حاوی  د ارای  افراد ی  چشم می خورد  که 
گیاهی به میزان زیاد ، از طول عمر باالتری برخورد ار هستند  و میزان 
قلبی عروقی  و مشکالت  بیماری هایی چون سرطان  به  آنها  ابتالی 

کمتر است.
د انه های  آرد  غنی شد ه،  نان های حاوی  و سبزیجات،  میوه  مصرف 

آجیل و حبوبات می تواند  د ر حفظ سالمت افراد ، بسیار مفید  باشد .
به جز خود  غذ ا، شیوه پخت آن نیز میتواند  نقش موثری د ر سالمت 
یا مضر بود ن وعد ه های خوراک ایفا کند . افراد ی که آشپزی می کنند  
به طور معمول گاز و بوی تند  خوراک و روغن های سوخته را تنفس 
تنفسی،  بیماری های  به  ابتال  باعث  آن ها  د ر  می تواند   که  می کنند  
انواع سرطان شود . کارشناسان توصیه می کنند   قلبی-عروقی و نیز 
افراد ، حتما د ر مکان هایی که د ارای تهویه مناسب است آشپزی و 
از هود  یا هواکش برای ایجاد  هوای تازه و از بین برد ن هوای آلود ه 
استفاد ه کنند . همچنین استفاد ه از ماسک و کاله هم میتواند  باعث 

ورود  کمتر مواد  سمی به بینی و د هان افراد  شود .
از  استفاد ه  است.  مهم  بسیار  هم  آشپزی  د ر  استفاد ه  مورد   روغن 
روغن زیتون برای سرخ کرد ن غذ ا د ر د ماهای باال مناسب نیست و 
از میان روغن های مفید ، روغن آووکاد و برای سرخ کرد ن خوراکی ها 

مناسب است.
خواب کم هم یکی از موارد ی است که د ر زند گی این روزها بسیار 
معمول است و می تواند  باعث ابتالی افراد  به انواع بیماری ها شود . 
طور  به  ساعت   8 الی   7 شب ها  افراد   می کنند   توصیه  کارشناسان 

منظم استراحت کنند  تا سالمت بد ن آنان حفظ شود .

از انجام چند  اشتباه رايج خطرآفرين د ر روز بپرهیزيد 

جايزه ای علمی با نام مريم میرزاخانی

خبرهای علمی

کانون بازنشستگان هما 22
شماره 60



پاولي مي گوید: هیچ د و الکتروني د ر جهان هستي د اراي 
عدد  کوانتوامي یکساني نیست.

وی با مثالي ميزند : سیبي را بر مي د اریم و از میان میلیارد ها 
الکتروني که د رون آن است، فقط یکي را انتخاب ميکنیم.

فرض کنید نام آن الکترون را بگذاریم » اریک ...”
اما  است،  طوالني  بسیار  بسیار  عدد ي  »اریک«  کوانتوامي  عدد  
اینجا ساد ه کنیم، فرض کنید آن عدد   را  این که کارمان  براي 

بزرگ، 23 باشد.
پاولي ثابت کرد  د ر هیچ کجاي جهان هستي، حتي د ر ستارهاي 
د ر کهکشان، نه تنها هیچ سیب د یگري، بلکه هیچ شیئي د یگر 
پیدا نمي کنید که عدد  کوانتوامي الکترونش 23 باشد. حال اگر 
ایجاد   اصطکاک  از  بیاند ازیم،  برق  را  و سیب  برد اریم  د ستمالي 
شده، انرژي حاصل مي شود  و این انرژي، عدد  کوانتوامي اریک 
ارتقا د اد ه و به مثال 26 مي رساند و د رست د ر همان لحظه  را 
بود ه،  کوانتوامي26  عدد   با  هستي  جهان  د ر  که  الکتروني  تنها 

د ستخوش تغییر مي شود .
جهان ما براي حفظ توازن خود ، لحظه به لحظه آرایش خود  را 
فیزیک  نوبل  جایزه  موضوع  این  اثبات  با  پاولي  مي د هد.  تغییر 
فرد   به  ارتعاش منحصر  د اراي  الکتروني  هر  اگر  و گفت:  گرفت 
خود  باشد، پس هر شیئي د ر جهان، واجد ارتعاش مخصوص به 

خود  است.
و اما نتیجه گیري :

وقتي یک سیب با یک اصطحکاک کوچک، تغییر پیدا مي  کند، 
وقتي که من فرزندم را د ر آغوش مي گیرم و مي بوسم و یا وقتي 

که همسرم را مي بخشم ...
و یا وقتي که به همسایه ام ناسزا مي گویم و یا وقتي که د ست 
از  زنجیره اي  د ستور  د ارم  واقع  ....د ر  مي د هم  خارش  را  خود م 

تغییرات را به جهان هستي مي د هم.
هر اندیشه اي که از ذهن ما مي گذرد ، الکترون هایي را د ر گستره 

جهان هستي به ارتعاش د ر مي آورد  و د ستخوش تغییر مي کند. 
اندیشه فقط بر ماد ه تاثیر نمي گذارد ، بلکه اندیشه، خود  ماد د ه 

است.
غم و غصه مرا غمگین مي کند و این بزرگ ترین اشتباهي است 

که د  ر من اتفاق مي افتد.
این جهان کوه است و فعل ما ند  ا              

سوی ما آید  ند اها را صد ا
اگر به جاي محبتي که به کسي کرد  ه اید، از او بي مهري د  یدید ، 
ناامید از محبت کرد  ن نشوید چون برگشت آن از فرد   د  یگري، 
د  ر یک رابطه د  یگر و د  ر یک موضوع د  یگر را صد  د  ر صد  خواهید 

د ید. 
به خاطر همین مي گویند علم بر آموزه هاي فالسفه، مهر تأیید 
مي زند چون فالسفه همیشه معتقدند همه چیز د ر جهان هستي 
به هم مرتبط است. تمام انرژي هایي که از شما ساطع مي شود  به 

شما باز مي گرد د .
مثبت باشید تا مثبت باز پس گیرید.

اتفاقي بي د لیل  بد انیم و آگاه باشیم که د ر گستره کیهان هیچ 
و بي حکمت نیست. قوانین را بشناسیم و بر اساس قانون عمل 

کنیم.  
آن وقت جهان د رون و بیرونمان به بهشتي وصف ناشدني بدل 

خواهد شد.
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هر  سالگی،   50 شروع  با  مرد ان  و  سالگي   40 شروع سن  با  زنان    
سالحدود  نیم کیلو از حجم عضالت بد ن خود  را از د ست ميد هند. به 
جاي عضله از د ست رفته، چربي جایگزین ميشود  و تا 80 سالگي یک 
سوم عضالت از د ست ميرود . به این تغییرات سارکوپِنیا ميگویند.

و  زنان  د ر  چه  است،  زندگي  از  جداناشدني  قسمتي  تغییرات،  این   
چه د ر مرد ان، ولي راه حل آن مشخص است: شما با افزایش حجم 
تغییرات  این  برابر  د ر  قدرتي،  ورزشهاي  انجام  وسیله  به  عضالت 
مصون ميشوید. خانمها و آقایان باالی سن 40 و 50 سال، از وزنه 
نترسید )مشورت با پزشک(، و از ورزشهاي بدنسازي، پیالتس، شنا، 
تي آرایکس، کوهنورد ی و ... پرهیز نکنید  و هر چه زود تر شروع کنید. 
این سن و سال،  آقایان د ر  و  براي خانمها  بدنسازي  فواید ورزش   
جلوگیري از پوکي استخوان و حتي ترمیم آن، افزایش تعاد ل، افزایش 
انرژي و شاد ي و نشاط، کمک به کنترل چربي و وزن بد ن، جایگزیني 
عضله به جاي چربي، انعطافپذیري بدن و افزایش توان و نیرو می باشد .

سارکو پنیا چیست!؟ 

مقاله اي تکان د هنده از ولفگانگ پاولي

از ورزشهای بدنسازی، پيالتس، شنا، 
تي آرايكس، کوهنورد ی و ... پرهيز نكنيد  

و هر چه زود تر شروع کنيد. 

)برنده جایزه نوبل فیزیک د ر سال ) 1945 (



د ر فولکلور آلمان، قصه اي هست: مرد ي صبح از خواب بید ار شد  و د ید  تبرش 
ناپد ید  شد ه. شک کرد  که همسایه شان  آن را د زد ید ه باشد ، براي همین، تمام 
روز او را زیر نظر گرفت. متوجه شد  که همسایه اش د ر د زد ي مهارت د ارد ، مثل 
پنهان کند ، پچ پچ  را  راه مي رود ، مثل د زد ي که مي خواهد  چیزي  یک د زد  
مي کند ، آن قد ر از شک  خود مطمئن شد  که تصمیم گرفت به خانه برگرد د ، 
لباسش را عوض کند ، نزد  قاضي برود  و شکایت کند  .اما همین که وارد  خانه 
شد ، تبرش را پید ا کرد . زنش آن را جا به جا کرد ه بود . مرد  از خانه بیرون رفت 
و د وباره همسایه اش را زیر نظر گرفت و د ریافت که او مثل یک آد م شریف راه 

مي رود ، حرف مي زند  و رفتار مي کند .
همیشه این نکته را به یاد  د اشته باشید  که ما انسان ها د ر هر موقعیتی 

معموال آن چیزی را می بینیم که د وست د اریم ببینیم.

پائلوکوئیلو

مجلس عروسی یکی از بزرگان بود  و مالنصرالد ین را نیز د عوت کرد ه بود ند . وقتی 
می خواست وارد  شود ، د ر مقابل او د و د رب وجود  د اشت با اعالنی بد ین مضمون: 

از این د رب عروس و د اماد  وارد  می شوند  و از د رب د یگر د عوت شد گان. 
مال از د رب د عوت شد گان وارد  شد . د ر آنجا هم د و د رب وجود  د اشت و اعالنی 
د یگر: از این د رب د عوت شد گانی وارد  می شوند  که هد یه آورد ه اند  و از د رب د یگر 
د عوت شد گانی که هد یه نیاورد ه  اند . مال که هد یه نیاورد ه بود ، از د رب د ومی وارد  

شد . ناگهان خود  را د ر کوچه د ید ، همان جایی که وارد  شد ه بود .
می کنیم  د عوت  زند گی مان  به  را  کسانی  ماست.  زند گی  حکایت  د استان  این 
)رابطه هایی را آغاز می کنیم( اما وقتی متوجه می شویم از آنها چیزی عاید مان 

نمی شود ، رابطه را قطع و افراد  را به حال خود رها می کنیم.
  روابط عاطفی ما چیزی بیشتر از الگوی حاکم بر مناسبات تجاری و اقتصاد ی نیست.

عشق بر مبنای ترس و ضعف، محاسبه گرانه است. اگر محبتی می کنیم، توقع 
د وست  را  اگر کسی  د ارد .  کتاب  و  ما حساب  د وست د اشتن های  د اریم.  جبران 
د اریم به خاطر این است که لیوان نیازمان پر شود . اگر رابطه ای سود آور نباشد  آن 

را اد امه نمی د هیم.

 روابط بر مبنای حسابگری

یک بار به مترسکی گفتم: البد  از ایستاد ن د ر این د شِت خلوت خسته شد ه ای؟ 
گفت: لذِت ترساند ن، عمیق و پاید ار است. من از آن خسته نمی شوم.

د َمی اند یشید م و گفتم: د رست است، چون که من هم مزة این لذت را چشید ه ام.
گفت: فقط کسانی که تن شان از کاه پر شد ه باشد  این لذت را می شناسند .

آن گاه من از پیِش او رفتم، و ند انستم که منظورش ستایش از من بود  یا خوار 
کرد ِن من. یک سال گذشت و د ر این مد ت مترسک فیلسوف شد . 

هنگامی که از کناِر او می گذشتم د ید م، د و کالغ د ارند  زیِر کالهش النه می سازند.
 جبران خلیل جبران
برگرد ان: نجف د ریابند ری

کوتاه و خواند  نی ...
د استان مترسک

ما آن چیزی را می بینیم که د وست د اريم ببینیم!



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

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

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

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

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

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

بد ن تان کم نشود .

قد رتی

1- جلوی صند لی بنشینید . پاها را به عرض شانه باز کنید . به 
آرامی به جلو خم شوید .

به جلو نگاه کنید  و از روی صند لی بلند  شوید . از د ستانتان 
برای بلند  شد ن استفاد ه نکنید .
5 بار این حرکت را انجام د هید .

هر چه آهسته تر این حرکت را انجام د هید ، اثر بهتری خواهد  
د اشت.

2- بایستید . د ستانتان را پشت یک صند لی بگذ ارید .
پاها به عرض شانه ها باز باشند . باید  پشتتان صاف باشد .

باسن را به سمت پایین فشار د هید .
به آرامی زانوها را خم کنید  و بعد  د وباره بایستید .

5 بار این حرکت را انجام د هید .
 

3- بایستید .
د ستانتان را پشت یک صند لی بگذ ارید .

پای راست را به طرف راست باز کنید . پشت و ران باید  صاف 
باشند .

بعد  به حالت اول برگرد ید .
پای چپ را به طرف چپ باز کنید . پشت و ران باید  صاف باشند .

بعد  به حالت اول برگرد ید .
5 بار این حرکت را انجام د هید .

 

tebyan.net:منبع

حرکات ورزشی مناسب
 برای مقابله با پیری زود رس  

اد امه د ارد ...
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سالمت جسم
آنفوالنزا بیماری حاد  واگیرد ار فصل

منشأ  با  واگیرد ار  حاد   تنفسی  بیماری  یک  آنفلوانزا  بیماری 
ویروسی است که ویروس آن، گونه های متعد د ی د ارد . بیماری 
آنفلوانزا د ر تمامی طول سال رخ می د هد ، اما معموالً بیشترین 
زمان فعالیت آن د ر ماه های سرد  سال و اوج آن د ر زمستان است.
اما ویروس های شایعی که د ر حال حاضر د ر کشور به صورت 

گسترد ه پخش شد ه، د و نوع د ارد:
نوع اول: H1N1 یا آنفلوانزای خوکی

این ویروس را د رگذشته ویروس آنفلوانزای خوکی می نامید ند ، زیرا د ر 
آن هنگام، انسان ها د ر تماس مستقیم با خوک ها به این ویروس مبتال 
می شد ند اما د ر طول چند  سال گذشته این وضعیت تغییر کرد ه و این 
ویروس به یک ویروس جد ید  آنفلوانزا بد ل شد ه است که انسان هایی 
که هیچ مجاورتی با خوک ها ند ارند  به آن مبتال می شوند  و از انسانی 
به انسان د یگر منتقل می شود . این ویروس نسبت به نوع د وم بیشتر 

شیوع پید اکرد ه و بیش از نیمی از فوتی ها مربوط به نوع اول است.
H3N2 :نوع د وم

ویروس نوع د وم تقریباً د ه سال است که د ر د نیا شناسایی شد ه و البته 
از نوع اول کم خطرتر است اما همچنان برای افراد  د ر معرض خطر 

می تواند  مشکل آفرین باشد .
توصیه هایی برای پیشگیری از انتشار بیماری

* د ریافت واکسن د ر گروه های د ر معرض خطر و پرخطر و کسانی 
که با بیماران سروکار د ارند . )مانند  ارائه کنند گان خد مات بهد اشتی(

عطسه  هنگام  د ر  بینی  و  د هان  پوشاند ن  تنفسی:  آد اب  * رعایت 
د ر  د ستمال  نبود ن  صورت  )د ر  د ست  آرنج  یا  د ستمال  با  سرفه  و 
د سترس، به جای کف د ست ها، قسمت باالیی د ست را مقابل د هان و 

بینی قرار د هید (
ثانیه(  به مد ت 30  * شستشوی مد اوم و صحیح د ست ها )حد اقل 
بخصوص بعد  از سرفه، عطسه و د ست کاری بینی یا تماس با سطوح آلود ه

* استراحت و ماند ن د ر منزل تا زمانی که بهبود ی حاصل گرد د 
* عد م حضور د ر اماکن و تجمعات تا بهبود ی کامل

*پرهیز از د ست د اد ن، روبوسی و د ر آغوش گرفتن د یگران تا بهبود ی کامل
*رعایت فاصله مناسب )حد اقل یک متر( از افراد  د ارای عالئم آنفلوانزا
و  آنفلوانزا  به  ابتال  از  پیشگیری  برای  بهد اشتی  توصیه های 

سرماخورد گی
 رژیم غذایی مناسب، استراحت و خواب کافی، ورزش و فعالیت بد نی 

مناسب و کافی، کاهش و د وری از استرس
عالئم بیماری آنفلوانزا

سرفه،  خستگی،  سرد رد ،  مفاصل،  د رد   عضالنی،  د رد   لرز،  و   تب 
استفراغ و  بینی، تهوع،  یا گرفتگی  بینی  از  ناراحتی گلو، آب ریزش 
اسهال د ر عد ه ای از بیماران )د ر کود کان شایع تر از بزرگ ساالن است.(
بعضی از عالئم ممکن است بیش از یک هفته طول بکشد . همچنین 

ممکن است عالئم د ر بعضی از افراد  بسیار خفیف باشد . د ر افراد ی 
که قباًل واکسینه شد ه اند  یا به علت ابتالی قبلی به بیماری آنفلوانزا 

مقد اری ایمنی کسب کرد ه اند  عالئم ممکن است خفیف باشد .
به پزشک  فوراً  باید   زیر  بد تر شد ن عالئم  و  بروز  د ر صورت 

مراجعه کرد :
کوتاه شد ن تنفس )سختی تنفس( یا تنفس سریع، د رد  سینه،  گیجی 

یا سرگیجه ناگهانی، استفراغ مد اوم
انتشار بیماری آنفلوانزا

* ویروس های آنفلوانزا به طور عمد ه از طریق هوا )ذرات ریز تنفسی 
آلود ه( توسط سرفه و عطسهٔ فرد  بیمار منتقل می شوند .

* آنفلوانزا همچنین از طریق تماس با سطوح آلود ه به ویروس منتقل می گرد د .
* آنفلوانزا می تواند  توسط فرد  آلود ه )فرد  آلود هٔ بد ون عالمت( و یا 

بیمار )فرد  د ارای عالمت( به سایرین منتقل گرد د .
* افراد  بیمار می توانند  از یک روز قبل از شروع عالئم تا 5 الی 7 روز 

بعد  از شروع عالئم بیماری، آلود ه کنند ه باشند .
آنفلوانزا  مبتالبه  ایمنی  سیستم  ضعف  د ارای  افراد   و  * کود کان 

می توانند  به مد ت بیشتری )گاه تا 21 روز( آلود ه کنند ه باشند . 
افراد ی که بیشتر از سایرین د ر معرض خطر بیماری آنفلوانزا 

قرار د ارند 
د ر این افراد ، خطر ناشی از عوارض بیماری افزایش می یابد :

بیماری  د ارای  بارد ار، افراد   سال، زنان   65 باالی  سالمند    افراد  
زمینه ای مزمن )قلبی-ریوی-کلیوی-کبد ی- عصبی- نقص سیستم 
ایمنی(،  افراد  بیش ازحد  چاق،  کود کانی که به مد ت طوالنی تحت 
د رمان با آسپیرین قرار د ارند ،  افراد ی که د اروی ضعیف کنند ه ایمنی 

یا کورتیکواستروئید  مصرف می کنند.
د رمان آنفلوانزا

آنفلوانزا یک بیماری ویروسی است، بنابراین د اروهای ضد  میکروبی 
نظر  با  آنتی بیوتیک  تجویز  ند ارند .  تأثیری  آن  بر  )آنتی بیوتیک ها( 
پزشک و د ر موارد  خاص )ازجمله همراه شد ن یک بیماری میکروبی 
آنفلوانزا، میکروبی  موارد   بیشتر  د ر  است.  مفید   آنفلوانزا(  بیماری  با 

اضافه نمی شود  و بیمار نیاز به آنتی بیوتیک ند ارد .
عالئم بیماری آنفلوانزا معموالً با استراحت د ر منزل، نوشید ن مایعات 
به میزان کافی و د ریافت د اروهای ضد  د رد های عضالنی بهبود  می یابد .

بیماری  مد ت  و  شد ت  کاهش  جهت  خاصی  ضد ویروسی  د اروهای 
د ر  افراد   برای  معموالً  خاص  موارد   د ر  و  پزشک  نظر  زیر  آنفلوانزا 
معرض خطر و پرخطر تجویز می گرد د  و به هیچ عنوان نباید  به عنوان 

خود د رمانی مورد استفاد ه قرار گیرند .
شباهت های آنفلوانزا و سرماخورد گی

عموماً  که  است  ویروسی  بیماری  یک  سرماخورد گی  بیماری 



از د وران بازنشستگی و د رگذ ر زمان از د وران سالمند ی لذ ّت 
ببرید . سالمند ی مرحله  ای از تکامل انسان هاست که ناگزیر 
د انش  پیشرفت  اگر چه  د اد .  زند گی، رخ خواهد   د ر چرخة 
بشری توانسته، متوسط د وره عمر انسان ها را افزایش د هد  و 
پیری را به تأخیر اند ازد ، اما سرانجام پیری از راه می رسد  و 
توفیق پیری همواره با سالمتی و نشاط همراه نیست. با این 
حال پیری، برکت عمر است و تجربه مثبتی است برای آد می. 

حضرت حافظ می فرماید : 
نه هر د رخت، تحّمل کند  جفای خزان  

غالم هّمت سروم که این هنر د ارد 
به یاد  د اشته باشیم که با برنامه ریزی منّظم و تقویّت افکار 
امید بخش د رون و مثبت اند یشی می توان سیستم ایمنی بد ن 
نشاط همراه  و  با سالمتی  را  عمر طوالنی  و  کرد   تقویت  را 
نمود . اوقات فراغت خود  را با استفاد ه از سرگرمی های متنّوع 
و آرام بخش و مفید  چون مطالعه، پیگیری یک ذ وق هنری 
مورد  عالقه، حل کرد ن جد ول، شوخ طبعی، انجام تفریحات 
مفید ، آب د رمانی، شنا و پیاد ه روی د ر آب استخر، قد م زد ن 
بوی  استشمام  و  پرند گان  آواز  به  د اد ن  گوش  و  پارک  د ر 
با شرکت  و  ببرید   لذ ّت  زیبایی های طبیعت  از  و....  گل های 
د ر خانه های فرهنگ محل، اقامت و یاری رسانی به همنوعان، 
د ید ار با د وستان و بستگانی که حّقی به گرد ن شما د ارند  و 
به علّت مشغله د ر گذ شته کمتر به سراغ شان می رفتید  و نیز 
گذ راند ن اوقات خوش د ر کنار خانواد ه می تواند  آرامش روان 

و خواب شیرین برای شما به ارمغان بیاورد . 
ختم کالم این که بارها شنید ه و د ید ه ایم که د نیا به کسانی 
تعلّق د ارد  که با انگیزه و پر انرژی هستند . روزتان را خوب 
و با انرژی شروع کنید . صبح ها بعد  از اینکه از خواب بید ار 
زیبا  لبخند   یک  باشید   د لیل  د نبال  این که  بد ون  شد ید  
بنوشید .  د م  تازه  لیوان چای  یک  و  لبتان  گوشة  بچسبانید  
و  گذ شته  کنید ،  پخش  خود تان  برای  خوب  موسیقی  یک 
زند گی  حال  د ر  و  کنید   فکر  حال  به  کنید .  رها  را  آیند ه 
کنید . مهم همین صبح، همین لبخند ، همین چای و همین 

موسیقی است.
                                                                                     

سالمت روان

از د وران بازنشستگی 
لذ ت ببرید !

    خد ا یار و ایّام به کامتان باد 

علینقی شقاقی

د ستگاه تنفسی فوقانی را د رگیر می کند  و به وسیله ویروس های 
سرماخورد گی ایجاد  می شود . سرماخورد گی د ر تمامی طول سال 

رخ می د هد ، اما معموالً د ر بهار و پاییز شایع است.
اولیه به  آلود گی  از  تا 5 روز بعد   سرماخورد گی به طورمعمول 2 
ویروس رخ می د هد . اوج عالئم بیماری 2-3 روز بعد  از تماس اولیه 
با ویروس های سرماخورد گی ظاهر می شود  و طی 7 تا 10 روز 

بهبود  می یابد .
عالئم بالینی سرماخورد گی و آنفلوانزا بسیار شبیه هم است و فرق 

گذاشتن بین آن ها مشکل است.
این بیماری همانند  آنفلوانزا یک بیماری ویروسی هست بنابراین 
د رمان آنتی بیوتیکی ند ارد . اقد امات د رمانی مشابه بیماری آنفلوانزا است.

سرماخورد گی، برخالف آنفلوانزا، واکسن ند ارد .
نقش واکسن آنفلوانزا د ر پیشگیری از بیماری:

گروه هایی که د ر اولویت د ریافت واکسن آنفلوانزا قرار د ارند  عبارت 
هستند  از:

زنان بارد ار، سالمند ان، افراد  د ارای بیماری زمینه ای مزمن )قلبی-
د ارای  چاق،  افراد   ریوی-کلیوی-کبد ی-عصبی(،افراد بیش ازحد  
کمبود  یا نقص سیستم ایمنی کارکنان د رمانی و پزشکی بخصوص 

د ر بخش های با بیماران ضعف ایمنی
توجه

بهترین زمان د ریافت واکسن آنفلوانزا د ر اوایل شروع ماه های سرد  
سال )از آخر تابستان تا اوایل پاییز( است. پس از د ریافت واکسن 
آنفلوانزا حد اقل 2 هفته طول می کشد  تا پاسخ ایمنی د ر بد ن ایجاد  
شود . د ریافت واکسن آنفلوانزا باعث پیشگیری از ابتال به بیماری و 

د ر صورت ابتال، باعث کم شد ن مد ت و عوارض بیماری می شود .
عفونت های  ایجاد کنند ه  ویروس های  سایر  بر  آنفلوانزا  واکسن 

تنفسی مثاًل ویروس های سرماخورد گی اثر ند ارد .
چه کسانی نباید  واکسن آنفلوانزا بزنند ؟

* افراد ی که به تخم مرغ حساسیت شد ید  د ارند .
* افراد ی که مبتالبه یک بیماری حاد  با یا بد ون تب هستند  )د ر 

فاز حاد  بیماری(
* افراد ی که قباًل د ر زمان د ریافت واکسن آنفلوانزا، حساسیت نشان 

د اد ه اند .
 نکته

اگر بیماری خاصی د ارید ، قبل از تزریق واکسن آنفلوانزا با پزشک 
مشورت کنید .

افراد  د ارای حساسیت و آلرژی که نیازمند  د ریافت واکسن هستند  
و  امکانات  که  کنند   واکسیناسیون  به  اقد ام  مراکزی  د ر  باید  

تجهیزات کافی برای احیا د ارند .

منبع: گروه آموزش و ارتقای سالمت و گروه 
مد یریت بیماری های واگیر معاونت بهد اشت 
د انشگاه علوم پزشکی تهران
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ــگاه کنیــد ، زیبایــی خــاص خــود  را  ایــران مملــو از زیبایــی هــا ســت. هــر گوشــه و کنــار ایــن کشــور پهنــاور را ن
ــرای  ــران کشــور چهارفصــل اســت، حقیقــت د ارد . هــر کــد ام از شــهرها و روســتاها ب ــد ، ای ــن کــه می گوین د ارد . ای
خــود  آب وهــوا، اقلیــم، طبیعــت و ویژگــی خاصــی د ارنــد . کویــر د اریــم. د ریــا د اریــم. د شــت د اریــم. بیابــان د اریــم. 
مــا د ر ایــن کشــور عزیــز هــر آنچــه از زیبایی هــای طبیعــت هســت را د اریــم و می توانیــم بــا ســفر بــه اســتان های 

ــی را لمــس کنیــم. ــن همــه زیبای مختلــف، از نزد یــک ای
 اگــر شــما هــم قصــد  د اریــد  از ایــن ســرزمین پهنــاور رنگارنــگ و زیبــا، گلــی بچینیــد  و تابلــوی خیــال خویــش را 

ــد . ــان کن ــب تر کمک ت ــه مناس ــاب گزین ــد  د ر انتخ ــب بتوان ــن مطل ــد ن ای ــاید  خوان ــد ، ش ــل کنی کام

موقعیت جغرافیایي   
استان سیستان و بلوچستان د ر جنوب شرقي ایران قرار د ارد . 
وسعت آن 187052 کیلومتر مربع بود ه و بیش از 11/4 د رصد  
از مساحت کل کشور را به خود  اختصاص د اد ه است. حد ود  
151۹7 کیلومتر مربع مربوط به سیستان و 172305 کیلومتر 

مربع مربوط به بلوچستان است.

وضعیت آب و هوایي
 این استان از لحاظ طبقه بند ي اقلیمي د رناحیه اقلیمي بیاباني 
و خشک است. د ر یک تقسیم بند ي کلي مي توان گفت مناطق 
ایرانشهر، زابل و باهوکالت، آب و هواي بیاباني و ناحیه زاهد ان 
است.  گرفته  قرار  بیاباني  نیمه  و  بیاباني  اقلیم  بین  مرز  د ر 
مناطق سراوان، خاش، چابهار، آب و هواي نیمه بیاباني و ناحیه 
به طرف  آن  امتد اد   و  د ر جنوب سراوان  بم پشت  کوهستاني 
معتد ل  بیاباني  نیمه  هواي  و  آب  بشاگرد ،  کوه هاي  تا  مشرق 
ارتفاعات و فالت هاي مرتفع و کم وسعت  اقلیم مشرق  د ارند . 

میان آن، نیمه بیاباني با زمستان هاي سرد  است .
د ر نواحي جنوبي و ساحلي استان یعني تا شعاع حد ود  150 
کیلومتري از ساحل د ریا، د ر زمستان د رجه حرارت شب و روز 
بین 25-10 د رجه سانتیگراد  متغیر بود ه و این ویژگي همراه 
با رطوبت نسبي ۹5-50 د رصد  د ر طول سال استعد اد  فراوان 
فراهم  را  فصل  غیر  سبزیجات  و  گرمسیري  محصوالت  تولید  
باد هاي  وجود   و  رطوبت  نوسانات  این  همچنین  است.  نمود ه 
باد   و  روزه  بیست  و  به صد   معروف  باد هاي  موسمي همچون 
هفتم یا گاوکش و ریزش جوي و اختالف د ما د ر 24 ساعت 
به استثناي نواحي معتد ل سواحل د ریاي عمان شرایط خاص 
وجود   به  را  بد یعي  مناظر  جانوري  و  گیاهي  پوشش  اقلیمي، 

آورد ه است.

نژاد ، زبان، د ین
مرد م  غالب  زبان  آریایی هستند .  نژاد   از  بلوچستان  ساکنان 
بلوچی است که از نظر ریشه با زبان اشکانیان مشابهت د ارد . 
د ین اسالم و مذ هب حنفی اکثریت د ارد . البته د ر کتب د یگر 
د ر مورد  تاریخ قوم بلوچ سخن های بیشتری گفته شد ه است. 
عالیق مذ هبی مرد م بسیار ریشه د ار است و بزرگترین مساجد  

اهل سنت ایران د ر آن قرار د ارند .

  سوزن د وزی بلوچ

جمعیت، تراکم
 ،  1375 سال  سرشماري  آخرین  اساس  بر  استان  جمعیت 
172257۹ نفر بود ه که 46 د رصد  نقاط شهري و 54 د رصد  
د ر نقاط روستایي ساکن بود ه اند  و بر اساس بر آورد هاي انجام 
شد ه هم اکنون حد ود  د و میلیون نفر جمعیت د ارد  که سه 
د رصد  از جمعیت کل کشور را تشکیل مي د هد . این استان 
از کم تراکم ترین استان هاي کشور محسوب مي شود . میزان 
تراکم نسبي آن د ر آخرین سرشماري ۹/1 نفر د رکیلومتر مربع 

بود ه است.

 گرد آوری و ویرایش سیستان و بلوچستان د ر يک نگاه
محمد حسین مبرهن 

سرزمین چهار فصل ايران
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شهرها 
 زاهد ان، بزرگترین شهر استان سیستان و بلوچستان و مرکز 

استان و حتی یکی از کالن شهرهای بزرگ ایران است.
زابل، ایرانشهر، خاش، سراوان، سرباز، نیک شهر و بند رچاه بهار 

از د یگر شهرهای بزگ استان هستند .
  ایرانشهر، قد یمی ترین شهر بلوچستان و بزرگترین شهر منطقه 

مکران و پایتخت قد یم آن بود ه است.
راه  نزد یک ترین  که  راهبرد ی،  موقعیت  به  د لیل  چابهار  بند ر 
د سترسی کشورهای محصور د ر خشکی آسیای میانه )افغانستان، 
ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان( به 
آب های آزاد  است، از اهمیت فراوانی برخورد ار بود ه و سازند گی 

و سرمایه گذ اری فراوانی د ر آن صورت می گیرد .

مکان های د ید نی و تاریخی و جاذ به های توریستی
د ید نی  و  تاریخی  مکان های  از  بلوچستان  و  سیستان  استان 
زیاد ی برخورد ار است. باغ های مرکبات ایرانشهر، پارک تفتان، 
نخل،  پناهگاه حیات وحش، جنگل های  بمپور،  پارک جنگلی 
تمساح های  و  سرباز  رود خانه  گرم،  آب  چشمه های  انواع 
هامون،  د ریاچه  تفتان،  کوه  پیرک،  غارکوه  غارتیس،  آن، 
گرد شگاه های کشمان، گرد شگاه مالیه، گوربند ، منطقه حفاظت 
شد ه بزمان و گل فشان های طبیعی استان از مهم ترین جاذ به های 
بنای  کرکوی،  آتشکد ه  است.  بلوچستان  و  سیستان  طبیعی 
امام زاد ه های متعد د ، تپه های باستانی و با ارزش، د هانه غالمان 
با  مسجد هایی  باستانی،  قلعه های  تاریخی،  شهرهای  آتشگاه، 
باال به همراه جاذ به های د یگر همچون  صنایع  ارزش معماری 
د ستی جذ اب، به خصوص سوزن د وزی بلوچ یا بلوچی د وزی که 
از شهرت جهانی برخورد ار است، موسیقی جالب وشنید نی با 
سازهای منحصر به فرد  آن، حصیربافی مخصوص آن منطقه و 
وجود  مرد مانی با فرهنگ ها و قومیت های مختلف از مهم ترین 

و جذ اب ترین د ید نی های استان سیستان و بلوچستان است. 
رود  بزرگ هیرمند  از رود های پرآب شرق فالت ایران و آسیا به 
شمار می رود  که ساالنه میلیارد ها متر مکعب آب د ر آن جریان 
می یابد  و طول آن هزار و صد  کیلومتر است. این رود  د رازترین 

رود  واقع بین سند  و فرات محسوب می شود .

برخی از رجال و مشاهیر استان
صاحبقران  و  ملک الد نیا  به  مشهور  بن لیث  یعقوب  ابویوسف 
)مؤسس سلسله صفاریان( ، ابوالحسن علی بن جولوغ فرخی گزي 
علی بن  ابوالفتح  پرآوازه(،  )شاعر  سیستانی  فرخی  به  معروف 
محمد  بستی )از شاعران سد ه چهارم(، ابوالفتح سگزی یا ابوالفتح 
سیستانی )شاعر(، قاضی احمد  )شاعر(، ابوسعید  احمد بن محمد  
ترکو سیستانی  بد یع الد ین  قرن چهارم(،  )از د انشمند ان  سجزی 
)از شعرای مشهور قرن ششم(، پروفسور کمال سرابند ی )محقق 
برگزید ه(،  )مجسمه ساز  آویشی  حمید رضا  سیستانی(،  برجسته 
امین اهلل سرابند ی )نویسند ه، د استان نویس و روزنامه نگار معاصر(، 

استاد  ماشأاهلل بامری )آوازه خوان بلوچ و خنیاگر(.

  سواحل مکران

  د ریاچه هامون

  کوه تفتان



خد ای را شاکریم که برما منت گذ اشت و افتخار د ید ار از عزیزان بازنشسته د ست د اد  و ضمن عیاد ت از ایشان به یاد  
د وران طالیي »هما«، خاطرات قد یم را مرور کرد یم و از همنشینی با ایشان خرسند  شد یم. خد اوند  به همه بیماران، 

شفاي عاجل عنایت فرماید  و ما را د ر انجام این وظیفه یاري نماید .

د ر رفاقت رسم ما جان د اد ن است                هر قد م را صد  قد م پس د اد ن است

عیاد ت از یاران د یرین

حضور جمعی برای بیمار روحیه بخش است
د ر اشعار و متون کهن فارسی هم بارها از لذت عیاد ت توسط د وستان یاد  شد ه و این بیت مشهور سعد ی که »گر طبیبانه 
تجربه یک  اگر شما هم  د ارد .  به همین مطلب  اشاره ای ظریف  را«  بیماری  لذت  ند هم  عالم  د و  به  بالینم  به سر  بیایی 
بیماری شد ید  یا یکبار بستری شد ن را د اشته باشید ، حتمًا می د انید  که عیاد ت و مالقات، به خصوص از جانب کسانی که 

د وستشان د اریم و سایر نزد یکان، چه تأثیر انکارناپذیری بر روحیه بیمار د ارد .
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گرد همایی بازنشستگان قسمت مالی )آبان ۹8(

گرد همایی بازنشستگان قسمت حراست )شهریور ۹8(

گرد همایی بازنشستگان قسمت مهند سی و تعمیرات )آبان ۹8(

د ید  ار یاران
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گرد همائی بازنشستگان فروش بار )آبان ماه ۹8(

گرد همایی بازنشستگان تعمیرات تجهیزات کمکی زمینی هواپیما )شهریور ۹8(

سی و پنجمین گرد همایی خانواد ه هما )مهر ۹8(
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گرد همایی بازنشستگان حمل و نقل زمینی )شهریور ۹8(

گرد همایی بازنشستگان روابط عمومی )شهریور ۹8(

گرد همایی بازنشستگان خد مات بار )شهریور ۹8(
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کانال کانون د ر تلگرام
به منظور اطالع از اقد امات انجام شد ه 
به کانال ارتباطی کانون بازنشستگان 

»هما« به نشانی زیر ملحق شوید :

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

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

 

پاسخ گويی به سواالت وانتقاد ات

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

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

قابل توجه خانواد ه محترم بازنشسته متوفی

تسهیالت رفاهی )مشهد  مقد س( 

https://telegram.me /
canoonbazneshasteganehoma

بازنشستگان محترم جهت استفاد ه از تسهیالت و امکانات اقامتی »هتل میثاق« 
د ر مشهد  مقد س، واقع د ر وکیل آباد ، جهت ثبت نام و رزرو اتاق به واحد  رفاهی 

امور بازنشستگان )خانم صفری( مراجعه و یا تماس بگیرید .
  رزرو اتاق یک ماه قبل و از اول هر ماه شروع می شود . •
محد ود یتی برای روزهای اقامت وجود  ند ارد . •
د وشنبه، چهارشنبه(  • )شنبه،  زوج  روزهای  د ر  فقط  فرود گاهی  ترانسفر 

انجام می شود .
و  • استخر  رفاهی  امکانات  از  استفاد ه  و  صبحانه  شامل  هتل  د ر  اقامت 

ترانسفر هتل به حرم مطهر و بالعکس )1 بار د ر روز( می باشد .
افزود ه(  • ارزش  احتساب  )با  752000ریال  مبلغ  اضافی  نفر  هر  بابت 

د ریافت می شود .
کود کان 2تا 12 سال نیم بها محاسبه می شوند . •

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

و پیام کوتاه به د فتر کانون اعالم نمایند .

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

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

صد ور کارت شناسایی »هما«
همکاران بازنشسته ای که بد لیل مفقود  شد ن و یا مخد وش 
بود ن کارت شناسایی »هما« د رخواست صد ور مجد د  کارت 
بازنشستگی،  امور  واحد   از  ابتد ا  د ارند ،  را  خود   شناسایی 
سفید   پیراهن  پوشید ن  با  سپس  و  د ریافت  نامه  معرفی 
واحد   به   )  14 الی   ۹( اد اری  ساعات  د ر  عکس(  )برای 
صد ور کارت شناسایی واقع د ر ساختمان شماره 2 حراست 

)اد ارات مرکزی »هما«( مراجعه نمایند .
شناسایی  کارت  صد ور  د ایره  اعالم  برابر  است  ذ کر  به  الزم 
)قسمت حراست( همکاران بازنشسته که کارت شناسایی »هما« 
خود  را که از سال 13۹0 به بعد  د ریافت کرد ه اند  کماکان معتبر 

بود ه و نیاز به مراجعه جهت تعویض کارت ند ارند .

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

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

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

بازنشستگی الزامی است.

معرفی خد مات وکاالها
خبرنامه کانون آماد ه معرفی خد مات و کاالهای قابل عرضه 

شما به همکاران بازنشسته می باشد ، لطفا جهت هماهنگی با 
تلفن 44641506-44641606 خانم )احمد ی(تماس بگیرید .

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

مراجعه نمایند .
بیمه د رمانی امور بازنشستگی

****

 4 اتـاق  هزینـه 
تختـه

 3 اتـاق  هزینـه 
تختـه

 1 اتـاق  هزینـه 
تختـه  2 الـی 

     نوع اتاق

ریال 3120000 ریال 2360000 ریال 1/610000         معمولی

ند ارد  ریال 2570000 ریال 1/810000          لوکس 

ریال 3540000 ند ارد  ند ارد           سوییت

تشکر و قد رد انی

بد ینوسیله از همکاران بازنشسته ای که با ارسال مقاالت ، پیشنهاد ها ، آثار و خاطرات خود  ما را د رپربار نمود ن خبرنامه یاری و همکاری می نمایند ، تشکر و قد رد انی می گرد د .
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شماره تلفن های معاونت امور بازنشستگی
د فتر معاونت)فکس: 44633۹4۹(  ............................................................................. ........  44636002-44636001
امور اجرایی .....................................................................................................................  .......... 44636003 -44636004
امور رفاهی )فکس: 4465۹145(   ................................................................................ .....   44636006-44636005
واحد صد ورتید ی .............................................................................................................................................. 44636007
واحد  صد ور د فترچه بیمه د رمانی ...................................................................................................... .....  44636008
واحد  بیمه د رمانی .......................................................................................... 44636011-44636010-4463600۹
واحد  امور مسافرت .................................................................................................................. 44636025-44636024

WWW.HOMAFOUND.IR  سایت مؤسسه صند وق بازنشستگی

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

کانون ارسال نمایند .

کمک هزينه ازد واج
مد ارک مورد  نیاز:

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

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

ابطال شد ه باشد .
4- تصویر فیش حقوقی و یا شماره حساب بانک 

تجارت
آقای  بازنشستگی  امور  به  بیشتر  اطالعات  جهت 

احمد ی 44636004 تماس بگیرید .

فروش اقساطی لوازم سوپری
چای،  روغن،  )برنج،  سوپری  لوازم  اقساطی  فروش 
حبوبات، مواد  شویند ه ، پروتئینی و غیره ( تا مبلغ 
800 هزار تومان بد ون بهره و بد ون پیش پرد اخت، 
بازنشستگان  به  تخفیف  با  و  ماهه  یک  قسط  د ر3 

محترم »هما« ارائه می شود .
مد ارک: چک، کارت ملی، شناسایی و فرم تعهد نامه
                            تعاونی مصرف کارکنان »هما«

تحويل مد ارک بیمه د رمانی ساکنین کرج
بازنشسته که محل سکونت شان شهرستان  همکاران 
هر  د وشنبه  روزهای  می توانند   می باشند ،  کرج 
محمد   آقای  به  را  د رمانی خود   بیمه  مد ارک  هفته، 
سلطانی فر که د ر د فتر فروش کرج مستقر می باشند ، 

تحویل نمایند .
    معاونت امور بازنشستگی
موسسه صند وق بازنشستگی»هما«

د ند انپزشکی
پایان  تا  صرفاً  سال  هر  د ند انپزشکی  نسخ 

ارد یبهشت سال بعد  قابل پرد اخت می باشد .
                            بیمه د رمانی کارکنان »هما«

بیمه تکمیلی
بیمه  د ر  عضویت  بود ن  اختیاری  به  توجه  با 
قصد   که  بازنشسته ای  همکاران  تکمیلی، 
د اشته  را  تکمیلی  بیمه  پوشش  از  انصراف 
باشند ، می توانند  د رخواست کتبی خود  را د ر 
اسفند  ماه هر سال به معاونت امور بازنشستگی 

»هما« ارائه نمایند .
                               معاونت امور بازنشستگی
موسسه صند وق بازنشستگی»هما«

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

تعاونی مراجعه نمایند .
                      تعاونی مصرف کارکنان »هما«

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

2.  وارد   WorldCLient می شویم.
3.  د ر قسمت  EmailAddress شماره بازنشستگی خود  را )۹ رقم( و د ر قسمت password یک بار 

د یگر شماره بازنشستگی را وارد  می کنیم )۹ رقم(. سپس روی Sign In کلیک می کنیم.
  retirement number 830000045

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

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

پیشنهاد  می گرد د  همکاران بازنشسته پس از ورود  به سایت، نسبت به تغییر کد  ورود  اقد ام نمایند .
د ر صورت عد م موفقیت با شماره تلفن 466253۹1 تماس بگیرید .

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

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

د ستور پزشک د ارد .

کارت د یابت

تشکر و قد رد انی

بد ینوسیله از همکاران بازنشسته ای که با ارسال مقاالت ، پیشنهاد ها ، آثار و خاطرات خود  ما را د رپربار نمود ن خبرنامه یاری و همکاری می نمایند ، تشکر و قد رد انی می گرد د .



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

ملکوت اعال پیوسته اند به این شرح است:

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

شاد روان مرحومه ثریا نجات بخش 
محل خد مت : بازرگانی شیراز

تاریخ استخد ام: 1351
 تاریخ بازنشستگی:1377 

تاریخ فوت: مرد اد  1398

شاد روان مرحومه زهرا اد همی
محل خد مت : آموزش 
تاریخ استخد ام: 1356

تاریخ بازنشستگی:1385
تاریخ فوت: مرد اد  1398

شاد روان مرحوم سید  کاظم د ائمی 
همد انی

محل خد مت: منابع انسانی
تاریخ استخد امی: 1339
تاریخ بازنشستگی:1360

تاریخ فوت: د ی 1397

شاد روان مرحوم عبد الحسین 
نصیری انصاری

محل خد مت: حوزه مد یریت
تاریخ استخد ام: 1339

تاریخ بازنشستگی: 1360
تاریخ فوت : ارد یبهشت 1398 

شاد روان مرحوم غالمرضا گند می 
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1353
تاریخ بازنشستگی: 1382

تاریخ فوت:مرد اد  1398

شاد روان مرحوم عنایت سعید ی گتابی
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1353
تاریخ بازنشستگی: 1382

تاریخ فوت: شهریور 1398

روحشان شاد باد

شاد روان مرحوم مظفر پاک مهر
محل خد مت: خد مات فرود گاهی بند ر لنگه

تاریخ استخد ام: 1364
تاریخ بازنشستگی: 1390
تاریخ فوت: مرد اد  1398

شاد روان مرحوم ید اله رحیمی
محل خد مت: خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1357
تاریخ بازنشستگی : 1384 
تاریخ فوت: شهریور 1398

شاد روان مرحوم حسین آقا پور 
سرد رود ی

محل خد مت : مهند سی و تعمیرات
تاریخ استخد ام: 1353

تاریخ بازنشستگی: 1380
تاریخ فوت: شهریور 1398

شاد روان مرحوم محمد  اسماعیل مهبد 
محل خد مت: مهند سی و تعمیرات

تاریخ استخد ام: 1334
تاریخ بازنشستگی: 1360

تاریخ فوت: تیر1398

شاد روان مرحوم رشید  مالحی کارایی
محل خد مت: مهند سی و تعمیرات

تاریخ استخد ام: 1364
تاریخ بازنشستگی: 1390

تاریخ فوت: مهر 1398

شاد روان مرحوم محراب جانکی پور
محل خد مت: شیراز

تاریخ استخد ام: 1353
تاریخ بازنشستگی: 1381

تاریخ فوت: مهر 1398

شاد روان مرحوم محمد  جهانشیری
محل خد مت: پشتیبانی
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی: 1378
تاریخ فوت: مهر 1398

شاد روان مرحومه مهوش د انشوران 
جهرمی

محل خد مت: بوشهر
تاریخ استخد ام:1357

تاریخ بازنشستگی: 1383
تاریخ فوت : مهر 1398

شاد روان مرحوم قد رت اله خانی
محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1353

تاریخ بازنشستگی:1382
تاریخ فوت: شهریور 1398

شاد روان مرحوم عباس بهنام فر
محل خد مت: چابهار

تاریخ استخد ام: 1357
تاریخ بازنشستگی: 1384

تاریخ فوت: مهر 1398

شاد روان محمد رضا شهبازی
محل خد مت: پشتیبانی
تاریخ استخد ام: 1356 

تاریخ بازنشستگی: 1391
تاریخ فوت: مرد اد  1398
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تعد اد ی از همکاران بازنشسته د ر غم از د ست د اد ن عزیزان خود  به سوگ نشسته اند .کانون بازنشستگان ضمن عرض تسلیت 
وآرزوی صبرو شکیبایی برای بازماند گان، رحمت وغفران الهی را برای د رگذ شتگان ایشان ازخد اوند  متعال مسئلت می نماید .

شاد روان مرحوم خسرو شکیب 
محل خد مت: عملیات

تاریخ استخد ام: 1353
تاریخ بازنشستگی: 1380

تاریخ فوت: مهر 1398

شاد روان مرحوم مکی رضا بچاری
محل خد مت: خد مات فرود گاهی 

اهواز 
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی: 1384
تاریخ فوت: مهر 1398

شاد روان مرحوم عزت اله حسینی 
ورکی

محل خد مت: حراست
تاریخ استخد ام: 1356

تاریخ بازنشستگی: 1383
تاریخ فوت: آبان 1398

شاد روان مرحوم اسد اله خلج
محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1355

تاریخ بازنشستگی: 1380
تاریخ فوت: آذ ر 1398 

شاد روان مرحوم محمد  د بیری فرد 
محل خد مت: مهند سی و تعمیرات

تاریخ استخد ام: 1357
تاریخ بازنشستگی: 1389

تاریخ فوت: آبان 1398

شاد روان مرحوم وهاب یعقوبی 
محل خد مت: حراست

تاریخ استخد ام: 1348
تاریخ بازنشستگی: 1376

تاریخ فوت: مهر 1398

شاد روان مرحوم اصغر غفور زاد ه 
کاشانی 

محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1351

تاریخ بازنشستگی: 1381
تاریخ فوت: تیر 1398

شاد روان مرحوم ولی اهلل حشمتی پور
محل خد مت:خد مات فرود گاهی

تاریخ استخد ام: 1345
تاریخ بازنشستگی: 1372

تاریخ فوت: آذر 1398

شاد روان مرحوم بهرام بنائیان
محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1370

تاریخ بازنشستگی: 1381
تاریخ فوت: شهریور 1398

شاد روان مرحوم سید  ابوطالب 
موسوی

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

تاریخ بازنشستگی : 1382
تاریخ فوت: آبان 1398

شاد روان مرحوم ابوالحسن نجفی راد 
محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی :1380
تاریخ فوت: شهریور 1398

شاد روان مرحوم عزت اله محمود  
زاد ه میرکوهی 

محل خد مت: مهند سی و تعمیرات 
تاریخ استخد امی: 1357
تاریخ بازنشستگی: 1390

تاریخ فوت: آبان 1398

شاد روان مرحوم علی مود ت فرد 
محل خد مت: خد مات فرود گاهی اصفهان

تاریخ استخد ام: 1347
تاریخ بازنشستگی: 1378

تاریخ فوت: شهریور 1398

شاد روان مرحوم محمد رضا سروری
محل خد مت:عملیات

تاریخ استخد ام: 1354 
تاریخ بازنشستگی: 1391 

تاریخ فوت:  آذ ر 1398

شاد روان مرحوم حید ر علی ظلی
محل خد مت: کیترینگ
تاریخ استخد ام: 1357

تاریخ بازنشستگی: 1381
تاریخ فوت: تیر 1398

اسد اله رخشان   فوت براد ر
پرویز نیکورزم شهری    فوت براد ر
سهیال مالحی کارائی   فوت براد ر
حسینعلی خمسه   فوت براد ر
عبد اله نجاتی   فوت براد ر
امراله خانی   فوت براد ر
عشرت ابوالفتح   فوت براد ر
محمد رضا مراد ی   فوت براد ر

مهربان بیگلری   فوت براد ر   
ناد ر محمد وند  قره شیران  فوت خواهر
سید  مرتضی موسوی عربانی  فوت خواهر

سرکار خانم توسلی
 سرد بیر محترم خبرنامه کانون با تاسف و تاثر د رگذ شت پد ر گرامیتان را به شما وخانواد ه 

محترمتان تسلیت می گوییم.

شاد روان مرحوم محمد  ابراهیم
 نیک سیمایی

محل خد مت: پشتیبانی
تاریخ استخد ام: 1355 

تاریخ بازنشستگی: 1381
تاریخ فوت: آذ ر 1398

ابراز همد رد ی

سید رضا بحری   فوت همسر
منیرالساد ات سید  بتولی  فوت ماد ر
قاسم سعید ی محمد ی  فوت ماد ر
نیره فرج بیک   فوت ماد ر
محمد  رضازاد ه   فوت ماد ر
جواد  زمانی   فوت ماد ر
رویا رهبرد  ین   فوت ماد ر
اسماعیل شباک   فوت ماد ر
محمد رضا خوشنویسان  فوت ماد ر
علی رحیمی گیل چاالن  فوت ماد ر

فایض پنهانی          فوت ماد ر و براد ر

سلمان افتخار ارد بیلی   فوت خواهر
منصور مالک پور    فوت فرزند 

علی میرشاهی   فوت پد ر
فاطمه مقد م   فوت پد ر
جعفر واحد ی   فوت پد ر
غالمرضا حشمتی پور   فوت پدر

غالمرضا صفار زاد ه   فوت فرزند 
محمد  حسین سید  آباد ی  فوت فرزند 
فرشید  کیهانیان   فوت همسر
حسین دولتی   فوت همسر
ابراهیم بخشی ثمرین   فوت همسر
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پاسخ به سؤاالت مطروحه د ر مجمع عمومی سال 98
د ر حاشیه برگزاری مجمع عمومی کانون بازنشستگان، سؤاالتی از سوی برخی اعضای محترم کانون مطرح شد  که 
با توجه به کمبود  وقت به د لیل اولویت رسید گی به د ستور جلسه، فرصت پاسخگویی ایجاد  نشد  و بر آن شد یم تا 
ضمن ارائه گزارش مجمع، پاسخ های مربوطه را از هیأت مد یره کانون د ریافت و د ر اولین انتشار خبرنامه پس از مجمع 

عمومی، به اطالع اعضای محترم برسانیم:

2-علت تشکیل نشد ن کمیته ها د ر کانون چیست؟
تبصره 5 ماد ه 8 اساسنامه، کانون را ملزم به تشکیل کمیته ها ننمود ه بلکه مخیر نمود ه و تصریح کرد ه که می تواند  از بین اعضای 
واجد  شرایط و د ر جهت اجرای اهد اف مند رج د ر اساسنامه، با موافقت وزارت کشور، کمیته های تخصصی تشکیل د هد  و د ر این 

راستا کانون، تشکیل کمیسیون همیاری را تشکیل و د ر د ست اقد ام د ارد .

4-نتیجه مذ اکره کانون با معاونت بازرگانی د ر خصوص پذ یرش تی د ی بازنشستگان، چه شد ؟
د ر د ید ار با مد یرعامل محترم "هما" پس از طرح مشکالت رزرو جا در خصوص تی د ی بازنشستگان، د ستور مذ اکره با معاونت 
بازرگانی برای حل مشکل از سوی ایشان صاد ر شد  و متعاقب د ید ار با آن معاونت محترم، قول مساعد ت پس از اتمام عملیات 

حج و افزایش پروازها د اد ه شد  که امید واریم تعد اد  مشخصی سهمیه برای بازنشستگان د ر هر پرواز تخصیص یابد .

5- چرا اقد امات مؤثر هیأت مد یره کانون را اطالع رسانی نمی کنید ؟
مشروح اقد امات سال ۹7 د ر گزارش مجمع عمومی اخیرکانون)16 آبان ۹8( به سمع و نظر حضار گرامی رسید  و د ر خبرنامه 
همین شماره نیز د رج شد ه است. اما مهمترین عملکرد  و د ستاورد  کانون د ر سال ۹8، پیگیری و تسری مبلغ کمک رفاهی 
شاغلین به بازنشستگان و تقسیط پرداخت معوقه های آن تا پایان امسال، پیگیری پرد اخت مطالبات مراکز د رمانی و بیمارستانی 
برای رفع تعلیق قرارد اد های بیمه ای، پیگیری تسری افزایش های مستمر شاغلین به بازنشستگان، پیگیری راه اند ازی کلینیک 

"هما" برای ارائه خد مات بیشتر و بهتر به بازنشستگان می باشد .
  

6-تکلیف بند  ج سرمایه بازنشستگان چه شد ؟
بند  )ج(، متعلق به صند وق بازنشستگی نمی باشد . الزم به ذ کر است که حسابی به نام "حساب )ج(” د ر صند وق پس اند از موجود  
است که طبق اساسنامه آن صند وق، باید  به مصرف امور رفاهی شاغلین و بازنشستگان برسد . د ر حال حاضر ساخت و راه اند ازی 
کلینیک از محل همین حساب د ر د ست اقد ام است. امید واریم هرچه زود تر این کلینیک به بهره برد اری برسد  و از طریق خد مات 

متخصصین مجرب، رفاه د رمانی مناسبی را برای بازنشستگان نیز فراهم آورد .

1-چرا اطالعات مالی گزارش مجمع از قبل منتشر نمی شود ، چون اعد اد  و ارقام د ر خاطر نمی ماند ؟
اینکه د ر هر شماره  بینی و تصریح نشد ه است، ضمن  از مجمع عمومی، پیش  تا پیش  طبق اساسنامه، د رج اطالعات مالی، 
خبرنامه د ر اطالعیه ای تحت عنوان "پاسخگویی به سؤاالت و انتقاد ات" برای پاسخ به سؤاالت اعضای محترم کانون، به صورت 
حضوری اعالم آماد گی شد ه است. با این حال بنا به د رخواست بسیاری از اعضای محترم کانون د ر این خصوص، هیأت مد یره، 

انتشار گزارش مالی کانون را پیش از مجمع عمومی سال آیند ه د ر د ستور کار خود  قرار می د هد .

3-چرا سپرد ه گذ اری با هد ف سرمایه گذ اری بهینه د ر کانون انجام نمی شود ؟
مطابق ماد ه یک اساسنامه، کانون، مجمعی است غیرانتفاعی، لذ ا هرگونه سرمایه گذ اری د ر جهت انتفاع، خالف مقررات مند رج د ر 

اساسنامه می باشد .

مجمع عمومی بازنشستگان »هما«
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