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سخني با شما
با سالم و درودهای فراوان

بازنشس�تگان حق و حقوقی دارند. بازنشستگانی که  همه ماهه قبل 
از دریافت مواجب ماهیانه، ابتدا کس�ورات مربوط به بازنشستگی، انواع 
بیمه     ها و .... از حقوق آنان کسر گردیده و هیچ     گونه تأخیر یا عهدشكني 
در پرداخت س�هم خود نداشته و نمي     توانس�ته     اند که داشته باشند و از 
طرفی باالترین مبلغ کسورات بازنشستگی و بیمه     ای را در مقایسه با سایر 
صندوق     های بازنشستگی متقبل ش�ده     اند تا شاید در هنگام مراجعه به 
درمانگاه     ها و بیمارستان ها در دوران بازنشستگی از نهایت آرامش روانی 
و عزت انسانی برخوردار باشند درحالی که امروزه و در زمان نیاز، عكس 

آن محقق شده است. 
بازنشستگان انتظار به حق دارند پس از سال     ها تالش در راستای اعتالی 
نام شرکت، حال که به سن بازنشستگی رسیده     اند، بدون دغدغه و در نهایت 
آرامش و امنیت خیال از لحاظ دریافت به موقع حقوق، دریافت خدمات 
درمانی معتبر و عزتمندانه، تأمین غرامت بیمه عمر به بازماندگان، استفاده 
از تس�هیالت رفاهی حس�اب )ج( صندوق پس     انداز و نیز سایر امكانات 
رفاهی متناسب با سن و موقعیت اجتماعی خود دسترسی داشته باشند 
که متأسفانه به دلیل عدم توجه به تأمین مطالبات اولیه فوق، به ویژه در 

بخش درمان، نارضایتي     هاي مزمنی انباشته شده است. 
هیأت مدیره کانون بازنشستگان »هما« به عنوان مرجع قانونی و رسمی 
م�ورد تأیید وزارت کش�ور، خود را موظف به پیگی�ري مطالبات بر حق 
بازنشستگان می     داند و از هیچ کوشش و تالشی در راه رسیدن به حقوق 
حقه ایش�ان مضایقه نخواهد کرد. امید اس�ت تصمیم سازان »هما«، که 
روزی خود نیز به کسوت بازنشستگی نایل می آیند، پاسخگوی مطالبات 
قانونی و برحق این قشر محترم و صبور بوده و در راستای حفظ و اعتالی 
کرامت انسانی این عزیزان در اسرع وقت و بی آنكه بیش از این دیر شود، 
نسبت به برطرف نمودن چالش     های موجود و پیش رو چاره     اندیشي و اقدام 

شایسته به عمل آورند.
هیأت مدیره کانون
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لحظات عمر انسان، سازنده آینده اوست.

سخن رهبری
بازنشستگان نیروی فعال کشور اندکی پیش  هستند که تالش کرده اند؛ زحمت کشیده 
اند و بسیاری از آنان شب و روز و عمر و جوانی خودرا صرف کار کرده اند و باید کشور 
به این تالش و به این زحمت کشی مستمر دوران عمر پاسخ گوید. این را هم بدانیم که 
وضع فعلی بازنشستگان در واقع همیشه به صورت یک الگو در مقابل چشم کارکنان 

فعلی دولت قرار خواهد گرفت. هرچه وضع بازنشستگان کشور بهتر باشد، کارکنان فعلی دولت، بادلگرمی بیشتری کار خواهند 
کرد، چون فردا که به آن وضع رسیدند ، اوضاعشان خوب خواهد گذشت. اگر خدای ناکرده نسبت به بازنشستگان بی اعتنایی ، 
بی احترامی و بی توجهی شود و آنها دچار مشكل شوند، این آینه فردای کارکنان امروز خواهد بود. یعنی نگاه می کنند ، می بینند 
که فردایشان این است و از کار دلزده خواهند شد و به کارهای نامناسب با شغل خود روی خواهند آورد. لذا دستگاه دولتی باید 
به صورت اساسی به مسایل بازنشستگان ، بخصوص کسانی که در پوشش سازمان تامین اجتماعی و سازمان های دولتی بیمه و 

تامین هستند، توجه و به صورت ویژه به آنها رسیدگی کند.

۴ دی - والدت حضرت مسیح )ع( �

آغاز سال نو میالدی ۱۱ دی –  �

۲۲دی –والدت حضرت زینب )س( � و روز پرستار

۳۰ دی– شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( � )به روایتی(

۱۲ � بهمن-آغاز دهة مبارک فجر انقالب اسالمی

۲۰بهمن - شهادت فاطمه زهرا )س( �

۲۲ � بهمن - سالروز پیروز انقالب اسالمی ایران

سالروز تأسیس »هما«  ۵ اسفند –  �

، روز زن  ۷ اسفند – والدت حضرت فاطمه زهرا )س( �

۱۷ اسفند - والدت حضرت امام محمدباقر )ع( �

۱۹ اسفند - شهادت حضرت امام علی النقی الهادی)ع( �

 ، ۲۶ اس�فند - والدت حض�رت ام�ام محمد تق�ی )ع( �

»جواداالئمه« 

 – ۲۹ اس�فند - والدت حضرت امام عل�ی )ع(، روز پدر  �

سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

دراینشمارهمیخوانید

۷ سخنی با شما      
۹ سالروز پرگشودن پرافتخار همای سعادت ایران   
۱۰ مراسم تجلیل و تكریم از خبرگان صنعت هوانوردی   
۱۱ آشنایی با بیمه عمر و حوادث بازنشستگان »هما«   
۱۲ بازنشستگان »هما«، حقوق مسلم خود را می شناسند   
۱۳ مكاتبات و پیگیری های کانون    
۱۴ باشگاه »هما«، تداعی روزهای خوش بازنشستگان   
۱۵ گزارش عملكرد هیئت مدیره کانون بازنشستگان »هما« در سال گذشته 
۱۷ گزارش هیأت مدیره و صورت های مالی منتهی به سال ۹۶ کانون 
۱8 چرا »هما«ی ما به سعادت نرسید؟!    
۱۹ یادگاران »هما«     
۲۰ گردهمایی ها     
۲۳ مروارید آب های نیلگون خلیح فارس » استان هرمزگان«  
۲۴ کدام کشورها بهترین نظام بازنشستگی را دارند؟   
۲۵ موفقیت های همكاران بازنشسته    
۲۶ کوتاه و خواندنی     
۲۷ همكاران دیروز، همراهان امروز    
۲8 زندگی سالم      
۲۹ سالمت روان     
۳۰ تسلیت      
۳۲ اطالعیه ها      
۳۴ الوکانون      
۳۵ جدول      
۳۶ شعر و احساس     

یاداّیام
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* هواپیمایی ایرانین ایرویز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۵ تاسیس شد 
و اولین خدمات مسافرت هوایی خود را در مسیر تهران به مشهد مقدس، 
پس از جنگ جهانی دوم آغاز نمود. در طول ۱۷ سال )از ۱۳۲۴ تا ۱۳۴۱( 
و به تدریج با دارا بودن تنها چند پرواز بین  المللی به مهمترین خط هوایی 

داخلی تبدیل شد. 
* در س��ال ۱۳۳۳ خط هوایی خصوصی دیگری تحت عنوان پرش��ین 
ایرسرویسز یا پارس تاسیس گردید. در ابتدا، خط هوایی پرشین ایرسرویسز 

فقط وظیفه حمل بار به اروپا را به عهده داشت.
* وضعیت جغرافیایی کشور ایران و گسترش وسیع آن، دور بودن مراکز 
نس��بتاً پرجمعیت از یکدیگر، کمبود وسیله نقلیه اعم از جاده  ای و ریلی، 
لزوم ارتباط سریع و مطمئن سازمان  های علمی و دولتی و از همه مهمتر 
نبود یک شبکه منظم با قابلیت  های باال در راستای احیای حقوق متقابل 
هوایی با سایر کشورها و همچنین تأمین رفاه و آسایش بیشتر ملت ایران، 
همه و همه ش��رایطی را فراهم ساخت تا هیأت وزیران در تاریخ بیست و 
یکم بهمن سال ۱۳۴۰، پیشنهاد وزیر راه را مبنی بر تأسیس یک شرکت 

هواپیمایی متعلق به ملت، به تصویب برساند. 
* در پ��ی اتخاذ این تصمیم ش��رکت هواپیمایی مل��ی ایران در تاریخ 
پنجم اسفند ماه سال ۱۳۴۰ با ادغام دو شرکت هواپیمایی ایرانین ایرویز 
و پرشین ایرویز و ایجاد خط هوایی جدیدی با نام »هواپیمایی ملی ایران« 
با عالمت اختصاری و س��مبل »هما« تأسیس شد و از فروردین ماه سال 

۱۳۴۱ فعالیت خود را آغاز نمود.
* اولین پرواز »هما« با هواپیماهای »جت« در سال ۱۳۴۴ با استفاده 
از یک فروند بویینگ ۱۰۰-۷۲۷ در مس��یر تهران-بیروت انجام شد. پس 
از آن ش��رکت تصمیم به تبدیل تمام ناوگان خود به هواپیماهای »جت« 

گرفت و از سال ۱۳۴۹ به بعد عصر طالیی »هما« نیز آغاز شد. 
* در سال۱۳۵۰ تعدادی بویینگ ۱۰۰-۷۲۷ و در سال ۱۳۵۳ تعدادی 
بویینگ ۲۰۰-۷۲۷ وارد ناوگان شرکت شد. همچنین تحویل هواپیماهای 
گران قیمت بویینگ ۷۴۷ از نوع ۱۰۰ و ۲۰۰ و SP از س��ال ۱۳۵۴ آغاز 

گشت.
* در میانه دهه هفتاد میالدی، »هما« پروازهای بدون توقف بسیاری 
را به طور روزانه به قاره اروپا داشت. در این دوره »هواپیمایی ملی ایران« 
تنها در مس��یر تهران-لندن بیش از ۳۰پ��رواز هفتگی انجام می داد. خط 
هوای��ی تهران به فرودگاه »جان اف کندی« نیویورک در س��ال ۱۳۵۴ با 
بهره گیری از بویینگ ۷۰۷ و با یک توقف در فرودگاه »هیث رو« لندن آغاز 
شد. با خرید بویینگ های ۷۴۷ اس پی، »هما« این هواپیماهای دوربرد را 
در مسیر تهران-نیویورک به کار گرفت و به این ترتیب طوالنی ترین خط 

هوایی بدون توقف جهان را راه  اندازی کرد.
* در مه��ر ماه ۱۳۵۱، »هما« قرارداد خرید دو فروند هواپیمای مافوق 
صوت کنکورد را با کنسرسیوم انگلیسی-فرانسوی آن به امضا رساند. البته 
این هواپیماها هرگز به ناوگان هما وارد نشدند، چرا که در فروردین ۱۳۵۹ 
با توجه به پیروزی انقالب اسالمی ایران و دگرگون شدن سیاست ها، این 

قرارداد فسخ شد. 
* در س��ال های پایانی دهه هفتاد میالدی، »هواپیمایی ملی ایران« به 
عنوان رو به   رشدترین شرکت هواپیمایی جهان شناخته می شد و در عین 
حال یکی از ایمن ترین، مدرن ترین و پردرآمدترین شرکت های هواپیمایی 

دنیا نیز به شمار می رفت.

* در س��ال ۱۳۵۵، »هم��ا« پس از ش��رکت اس��ترالیایی »کوانتاس« 
ایمن ترین شرکت هوایی جهان لقب گرفت.

* در س��ال ۱۳۵۶، »هم��ا« ۶ فرون��د ایرب��اس م��دل A۳۰۰ را برای 
به  کارگیری در مسیرهای محلی از شرکت اروپایی ایرباس خریداری کرد 

و نخستین بهره  بردار هواپیماهای ایرباس در خاورمیانه لقب گرفت. 
* در پایان سال ۱۳۵۶، »هما« به بیش از ۳۱ مقصد در داخل و خارج 
ای��ران، از پکن و توکی��و تا نیویورک به  طور روزانه پرواز می کرد و در حال 

راه اندازی خطوط هوایی جدیدی به مقاصد لس  آنجلس و سیدنی بود.
* با دگرگون شدن سیاست ها، انجام برخي پروازهاي بین المللي »هما« 

تغییر نمود و از اسفند۱۳۵۸ تعدادی از آنها به کلي تعطیل شد.
* آخرین فرود »هما« در فرودگاه »جان اف کندی« نیویورک در روز 
۱۶آب��ان ۱۳۵۸ اتفاق افتاد. دولت آمریکا پرواز روز بعد »هما« را درحالي 
که براي فرود آماده مي ش��د به فرودگاه مونترال تغییر مس��یر داد و اعالم 
کرد به دلیل تنش هاي ایجاد ش��ده در روابط دو کشور در جریان تسخیر 
الن��ه جاسوس��ي در تهران، هواپیماهاي ایراني ح��ق فرود در هیچ یک از 

فرودگاه هاي ایاالت متحده را ندارند. 
* با تعطیلی خط هوایی نیِویورک، هواپیماهای بویینگ ۷۴۷ اس پي 
»هما« به طور گس��ترده در مس��یرهاي آس��یایي و اروپایي به کار گرفته 

شدند.
* در سال ۱۳۶۰ نام »هواپیمایی ملی ایران« به »هواپیمایی جمهوری 
اس��المی ایران« تغییر یافت. در این س��ال »هما« ۱/۷ میلیون نفر مسافر 

را جابه  جا کرد.
* هواپیمای��ي جمهوري اس��المي ایران در س��ال هاي جنگ تحمیلي 
علي  رغ��م فش��ارها و تهدیدهاي موجود، خدمات خ��ود را به بهترین نحو 
ممکن به انجام مي  رس��اند و اگرچه پس از پیروزي انقالب اسالمي ایران 
با مس��ئله تحریم  هاي بین  المللي به ویژه از س��وي امریکا و خروج پرسنل 
خارجي و متخصص خود دست به گریبان بود اما به مدد نیروهاي توانمند 
و متعهدش توانس��ت با جایگزیني نیروهاي بومي و آموزش نیروي جوان 
و تحصیلکرده، نیازهاي خود را برطرف نماید و دانش تعمیرات هواپیما را 

که زماني تنها در اختیار متخصصان خارجي بود بومي سازد. 
* »هما« براي نخس��تین بار پس از آغاز تحریم  ها  ، موفق شد ۳ فروند 
هواپیمایي باري به ناوگان خود اضافه و آنها را جایگزین ناوگان فرسوده  اي 
نماید که س��ال  ها از خ��ط پروازی خارج و کاهش س��هم »هما« در بازار 

بین  المللي حمل و نقل بار را موجب شده بودند.
* امروز هواپیمایي جمهوری اسالمی ایران با توانمندی کامل امکانات 
انجام انواع تعمیرات اساس��ی و نیمه اساس��ی بر روي هواپیماهای خود و 
سایر شرکت هاي هواپیمایي داخلی را در اختیار دارد. خدمات فرودگاهی 
»هما« نیز با توجه به تعهد جدی و پایبندی »هما« به اصول مورد پذیرش 
جهانی و تطابق با اس��تانداردهای مورد پذیرش بین  المللي به بیش از ۲۰ 

شرکت هواپیمایي خارجي خدمات ارائه مي کند. 
* در س��ال هاي پس از پیروزي انقالب، تعدادي هواپیمای فوکر ۱۰۰، 
ایرباس، بویینگ و ATR نیز به ش��رکت »هما« اضافه ش��دند و در حال 
حاضر تعداد ناوگان »هما« به ۶۵ فروند رس��یده اس��ت که ۲۶ فروند آن 

عملیاتی می  باشد.   
منابع: کانال هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما«
                                                                کانال هوانوردی

سالروز پرگشود ن پرافتخار »همای سعاد ت ایران«
به بهانه پنجم اسفند

 نگاهی به تاریخچه قدیمی  ترین و معروف  ترین شرکت هواپیمایی کشور 
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کلمات، هزار بار ماندنی    تر و تصاویر، هزار بار گویاترند. خوب    ها نمی    مانند ولی خوبی    ها می    مانند.

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم( کانون بازنشستگان در 
روز دهم آبان ماه سال جاری در ساعت ده و نیم صبح با حضور تعدادی 
از بازنشستگان عضو کانون در محل سالن اجتماعات مرکز فرهنگی، 

ورزشی »هما« برگزار شد.
در این جلسه پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید، ابتدا رئیس 
هیأت مدیره کانون، آقای حسین احمدی، به حاضرین مجمع خیر مقدم 
گفته و رسمیت جلسه را اعالم نمود و انتخابات هیأت رئیسه مجمع 
با رأی گیری اعضاء انجام و آقایان علی رضایی کالت به عنوان رئیس 
هیأت رئیس��ه، محمود صفری به عنوان منشی هیأت رئیسه، نصراله 
اسماعیل پور و خانم لیال مافی به عنوان ناظر جلسه در جایگاه هیأت 

رئیسه استقرار یافتند.
پس از قرائت دس��تور جلسه توسط ریاست مجمع، آقای غالمرضا 
خانی دهنوی، مدیرعامل و نایب رئیس کانون، گزارش عملکرد یکساله 

کانون در سال ۹۶ را به سمع حضار رساند و سپس آقای پرویز معتمد، 
ب��ازرس کانون، گزارش مالی کانون را قرائت نمود )متن گزارش ها در 
ذیل به صورت مش��روح چاپ گردیده اس��ت( و در ادامه صورت های 
مالی و بودجه پیشنهادی سال ۹۸ با رأی اکثریت اعضای مجمع مورد 

تصویب قرار گرفت.
شایان ذکر است پیشنهاد هیأت مدیره کانون مبنی بر اجازه فروش 
دو واحد آپارتمان کانون به منظور خرید یک واحد بزرگتر )تبدیل به 
احسن( با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید. در این 
جلسه همچنین از سوی اعضای مجمع، روزنامه کثیراالنتشار برای درج 

آگهی و دعوت نامه های کانون، روزنامه اطالعات تعیین شد. 
در پایان جلسه، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کانون به تعدادی از 
سوال های اعضای مجمع، پاسخ الزم را ارائه نمودند و جلسه در ساعت 

یازده و نیم خاتمه یافت.  

   بازنشستگان »هما«، سرمایه های ارزشمندی هستند که بسیاری 
از س��ازمان ها با تکیه بر دانش و تجربه ذی قیمت آنان، رش��د یافته و 
شکوفا شدند. بنابراین شایسته بود مدیران شرکت قدر این سرمایه ها را 
می دانستند و از این پتانسیل حاضر که عشق و تعصب بسیار نسبت به 
»هما« و اعتالی جایگاه آن داشته و همواره خود را »همایی« می داند، 

نهایت استفاده و بهره وری را می نمودند.

کانون بازنشس��تگان هما در همین راستا، با تکیه بر اعالم آمادگی 
برخی بازنشس��تگان دلسوز و کارآمد، کمک های تخصصی رایگان به 
»هما« از طریق تش��کیل کمیته های کاری متشکل از پیشکسوتان 
نخبه »هما«، به منظور تجزیه و تحلیل و شناخت نقاط بحرانی و ارائه 
راهکار عبور از بحران با ارسال گزارش به منبع درخواست کننده »هما« 

را پیشنهاد می نماید.

رأیمثبتاعضایکانوندرتبدیلبهاحسندوواحدآپارتمانیکانونبهیکواحدبزرگتر
درمجمععمومیکانونبازنشستگان»هما«

اعالمآمادگیبازنشستگان»هما«درارائهکمکهایتخصصیبه»هما«

همزم��ان با س��الروز جهانی هوانوردی، مراس��م 
بزرگداشتی جهت تجلیل و تکریم از خبرگان صنعت 
هوان��وردی در هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران 

»هما« برگزار شد. 

در این مراس��م که وزیر راه، مسکن و شهرسازی، 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، مدیرعامل هما و 
جمعی از مسئولین هوانوردی کشور حضور داشتند، با 
اهدای لوح یادبود از خبرگان صنعت هوانوردی تجلیل 

و قدردانی شد.  

بهمناسبتسالروزجهانیهواپیماییکشوری

مراسمتجلیلوتکریمازخبرگانصنعتهوانوردیبرگزارشد
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کلمات، هزار بار ماندنی    تر و تصاویر، هزار بار گویاترند.

به منظور آش�نایی بیش�تر همكاران 
بازنشسته از نحوه اجرا ی پرداخت غرامت 
بیمه عمر وحوادث، اعضای هیاًت مدیره 
کانون، جلسه ای با آقای آشتیانی، رئیس 
ارشد بیمه حقوقی برگزار شد که نتایج 
آن به شرح زیر در اختیار اعضای محترم 

قرار می گیرد. 
۱- کلیه کارکنان رس��می و بازنشستگان 
»هما« )به جز ازکارافتادگانی که از بیمه ایران، 
سرمایه بیمه از کارافتادگی را دریافت نموده اند( 
تا سن ۷۰ سالگی تحت پوشش بیمه عمر و 
تا سن ۷۵ سالگی تحت پوشش بیمه حوادث 

می باشند.
تبص��ره : بیمه نامه عمر و ح��وادث، صرفاً 
بازنشستگان و شاغلین محترم »هما« را تحت 
پوش��ش قرار داده و وظیفه بگیران و خانواده 
محترم کارکنان و بازنشستگان »هما« به عنوان 

بیمه شده تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشند.
۲- تمامی بازنشستگان شرکت در مقابل وقوع فوت به هر علت )ناشی 
از بیماری، حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار در تمام اوقات شبانه روز 
در داخل و یا خارج از کشور( با سرمایه ای بالغ بر ۶۰ برابر آخرین حقوق 
دریافتی، تا س��قف ۲ میلیارد ریال )مع��ادل ۲۰۰ میلیون تومان(  تحت 

پوشش قرار می گیرند. 
۳- همه بازنشستگان و شاغلین رسمی شرکت در مقابل خطرات فوت 
و یا نقص عضو )کاهش دائم کارائی یک عضو بعد از زمان حادثه( ناش��ی 
از حادثه )اتفاقی که در اثر یک عمل خارجی و یک حادثه ناگهانی بدون 
قصد و اراده ش��خص به وجود آمده باش��د( مشمول بیمه حوادث بوده و 
بازنشستگان با سرمایه ای بالغ بر ۹۶ برابر آخرین حقوق دریافتی و شاغلین 
نیز با سرمایه ای بالغ بر ۹۶ برابر مجموع حقوق پایه ، فوق العاده جذب و فوق 
العاده شرایط محیط کار و تا سقف ۵ میلیارد ریال )پانصد میلیون تومان( 

تحت پوشش این بیمه نامه می باشند 
یکی از پوشش های بیمه حوادث ، نقص عضو ناشی از حادثه می باشد 
که می بایس��ت در حداقل زمان ممکن ، با ارائه مدارک ذیل به واحد بیمه 
حقوقی واقع در ساختمان مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادارات 

مرکزی »هما« مراجعه نمایند:
الف : گواهی پزشک معالج و یا پزشکی قانونی 

 ب : گ��زارش مش��روح حادث��ه که توس��ط مراجع ذیص��الح تنظیم 
شده باشد.  

پ : گزارش اولین مرجع درمانی
ت: تصویر کلیه مدارک بیمارستانی 

 ث: تصویر کارت ملی 
 تبصره ۱: تعیین میزان نقص عضو به تشخیص پزشک معتمد شرکت 

بیمه می باشد.
تبصره ۲: چنانچه میزان نقص عضو، توسط پزشک معتمد، ۶۵ درصد 
و یا بیشتر از توانائی جسمی شخص تعیین شود، فرد حادثه دیده مشمول 
دریافت غرامت سقف تعیین شده، متناسب با آخرین حقوق مشمول کسور 

حق بیمه خواهد شد.

بیمه عمر افراد باالی ۷۰ � سال 
با توجه به قوانین و مقررات موضوعه و عدم بهره مندی بازنشستگان باالی 
۷۰ سال از غرامت بیمه عمر، در سال ۹۳ به منظور برقراری پوشش بیمه 
عمر جهت مشمولین فوق الذکر قراردادی با شرکت بیمه ایران منعقد گردید 
که مشمولین با پرداخت ماهانه ۲۰۰ هزار ریال حق بیمه، از غرامت ۲۰۰ 
میلیون ریالی بهره مند می شدند و در همین راستا خاطرنشان می سازد که 
تمامی حق بیمه تعیین شده توسط فرد بازنشسته پرداخت و شرکت هیچ 
مبلغی در این خصوص پرداخت نمی نمود، با این توصیف به دلیل اینکه مبلغ 
پرداخت غرامت بیمه ایران به خانواده های متوفی بیش از میزان دریافتی حق 
بیمه بود در آغاز سال سوم قرارداد، شرکت بیمه تقاضای افزایش ۵ برابری 
حق بیمه را نمود که پس از برگزاری جلسات مستمر مبلغ حق بیمه از اول 
تیرماه ۹۵ به میزان ۶۲۳،۱۱۷ ریال تعیین گردید که این مبلغ در قراداد 
سال ۹۶ نیز استمرار یافته و در ادامه از اول مردادماه ۹۷ قرارداد جدیدی با 
شرکت بیمه »ما« منعقد گردید که بازنشستگان مشمول با پرداخت حق 
بیمه تعیین شده به میزان ۲۴۳،۵۹۳ ریال از دریافت غرامت ۲۰۰ میلیون 
ریالی  بهره مند خواهند شد.ضمنأ منابع مالی بیمه عمر مشمولین باالی ۷۰ 
سال به طور اختصاصی از طریق شخص بیمه گذار تأمین شده است و منابع 

مالی شرکت در آن دخیل نمی باشد.
در پایان ضمن تشکر و قدردانی از همکاری صمیمانه آقای آشتیانی که 
اطالعات ارزش��مند فوق را به منظور بهره برداری و آگاهی اعضای کانون در 
اختیار ما گذاشتند، از آنجا که قرارداد منعقده با شرکت بیمه ایران تا 
آخر تیرماه ۹۷ به قوت خود باقی بوده، پرداخت غرامت به خانواده های 
تعداد کثیری از بازنشستگان فوت شده باید انجام می شده اما به دلیل 
کوتاهی »هما« در پرداخت مطالبات شرکت مذکور، میسر نگردیده 
است، لذا از  مسئولین محترم شرکت درخواست می گردد تا به منظور 
ارج نهادن به خدمات همكاران متوفی و پیشگیری از تشدید مشكالت 
و فشارهای اقتصادی که خانواده این عزیزان با آن مواجه می باشند، 
تمهیدات و اقدامات الزم و موثر در خصوص پرداخت مطالبات شرکت 
بیمه ایران انجام، تا حداقل  بخشی از مشكالت مالی آنان با دریافت 

غرامت مورد اشاره جبران گردد.  

آشناییبابیمهعمروحوادثبازنشستگان»هما«
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بزرگ بودن، یعنی هدیه شادی به کسانی که از تو آن را دریغ کرده    اند.بخشندگی، کاهندگی بوجود نمی    آورد.

* بازنشس�ته »هما« در طول مدت خدمت خود، با 
انجام وظایف تعیین ش�ده، موجبات ارتقای کیفیت 
»هما«، درآمدزای�ی، بهره   دهی، ایجاد ثروت و عزت 
سازمان را فراهم نموده و در مقابل آن حقوقی دریافت 

کرده است.
* بازنشسته »هما« هر ماه طبق قوانین وضع شده، 
از حقوق دریافتی   اش، بهای تأمین آرامش و آسایش 
خود و خانواده   اش با نرخ تعیین شده از طرف مدعیان 
تأمین   کننده کسر شده است، آنهم بسیار باالتر از نرخ 
های بازنشس�تگی رایج در ای�ران، بنابراین دریافت 
 حقوق بازنشستگی   اش را به موقع و یكجا، حق مسلم

 خود می   داند . 
* بازنشس�ته »هم�ا« تامی�ن درمان ب�ا کیفیت و 
عزتمندانه را حق مس�لم خود و خانواده   اش می   داند 
زی�را س�هم خود از حق بیمه تعیین ش�ده از س�وی 
ش�رکت را با باالترین نرخ نس�بت به بیمه   های رایج 
کشور، قبل از دسترسی به حقوقش در مدت ۳۰ ،۴۰ 

،۵۰ سال یا بیشتر پرداخت نموده است . 
* بازنشسته »هما« پرداخت به موقع خسارت بیمه 
عمر به بازماندگانش را حق مسلم خود می   داند، زیرا 

از بدو استخدام با نرخ   هایی که تعیین و تحمیل شده، 
قبل از دریافت حقوق ماهانه، س�هم خود را پرداخت 

کرده است. 
* بازنشسته »هما« حق دارد تامین رفاه وعده داده 
شده از محل حساب )ج( صندوق پس   انداز را که همه 
ماهه از حقوقش کسر و به آن حساب واریز می   شده 

را برای خود و خانواده   اش حق مسلم بداند. 
 در پای�ان نیک می   دانیم که بن   بس�ت مالی، ناقض 
حق�وق م�ا بازنشس�تگان »هم�ا« ک�ه به�ای آن را 

پیشاپیش پرداخت کرده   ایم، نخواهد بود. 
    ما بازنشستگان »هما« در زمان رونق »هما« بیش 
از ح�ق خود دریافت نكرده   ایم ک�ه اینک در ناکامی 

مالی مدیریتی کمتر دریافت کنیم.
 در ای�ن می�ان کان�ون بازنشس�تگان هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران، خود را تكیه   گاه بازنشستگان 
»هم�ا« ب�رای مطالبه به حق آنچ�ه را که پیش   خرید 
کرده   اند می   داند و تمامی خواس�ته   های به حق آنان 

را پیگیری می   نماید . 
تپیدن   های دل   ها  ناله شد، آهسته آهسته 

رساتر گر شود این ناله   ها، فریاد می   گردد

بازنشستگان»هما«،حقوقمسلمخودرامیشناسند
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بزرگ بودن، یعنی هدیه شادی به کسانی که از تو آن را دریغ کرده    اند.

مکــــاتباتوپیگیریهایکانون

 �در پی محقق نش�دن مالقات حضوری 
اعضای هیأت مدی�ره کانون با مدیرعامل، 
علی رغم بارها درخواس�ت ش�فاهی و نیز 
مكاتب�ه ای به ایش�ان که ب�ه منظور طرح 
مشكالت و مطالبات بازنشستگان صورت 
گرفته بود، نامه ای پیرو درخواست مالقات 
ف�وق در تاریخ ۲۱ آب�ان ماه، مبنی بر چاره 
اندیشي و اقدام شایسته در برطرف نمودن 
چالش  ه�ای موجود و پی�ش رو به منظور 
حفظ و اعتالی کرامت انسانی بازنشستگان 

درخواست شد. 
در بخشی از این نامه آمده است:

در حال حاضر تعداد بازنشس��تگان  و مستمری 
بگی��ر ان »هما« بیش از یازده هزار و شش��صد نفر 
)تقریبأ پنج برابر شاغلین رسمي حال حاضر( است. 
بازنشستگاني که  همه ماهه قبل از دریافت مواجب 
ماهیانه، ابتدا کسورات مربوط به بازنشستگی، انواع 
بیمه ها و .... از حقوق آنان کسر گردیده و هیچ گونه 
تأخیر یا عهدشکني در پرداخت سهم خود نداشته و 
نمي توانسته  اند که داشته باشند، و از طرفی باالترین 
مبلغ کسورات بازنشستگي و بیمه  ای را در مقایسه با 
سایر صندوق  های بازنشستگی متقبل شده  اند، شاید 
یک دلیل آن کسب آرامش روانی از دست ندادن عزت 
انسانی در هنگام مراجعه به درمانگاه  ها و بیمارستان  
ها در دوران بازنشستگی باشد که امروزه و در زمان 
نیاز، محق نمی شود، لذا  انتظار به حق دارند پس از 
سالها تالش در راستای اعتالي نام شرکت، حال که به 
سن بازنشستگي رسیده اند، بدون دغدغه در آرامش و 
امنیت خیال از لحاظ دریافت به موقع حقوق، دریافت 
خدمات درماني معتبر و عزتمندانه، تأمین غرامت بیمه 
عمر به بازماندگان، استفاده از تسهیالت رفاهي حساب 
)ج( صن��دوق پس  انداز و نیز س��ایر امکانات رفاهی 
مناسب سن و موقعیت اجتماعي خود دسترسي داشته 
باشند که متأسفانه به دلیل عدم توجه به تأمین این 
مطالبات اولیه به ویژه در بخش درمان، نارضایتي هایي 

انباشته شده است.
 

در تاریخ ۲۳ � مهرماه، متعاقب درج مطالبی 
در خبرنام�ه  ه�ای بهار و تابس�تان کانون 
)ش�ماره  های ۵۴ و ۵۵( مبنی بر مشكالت 
بیمه درمانی بازنشستگان هما، نامه  ای به 
مدیرعامل محترم، به منظور چاره  اندیشی 
و اق�دام عاج�ل در جهت رفع مش�كالت 
روزافزون بیمه درمانی بازنشستگان هما از 

سوی کانون ارسال شد. 
در بخشی از این نامه آمده است:

همان  گونه که پیش  بینی می  شد عدم پرداخت 
مطالبات بیمارستان  ها و مراکز پزشکی منتج به افزایش 
تعداد مراکزی که قرارداد همکاری خود را با شرکت لغو 
و یا به حالت تعلیق درآورده  اند شده  است و در همین 
راستا خاطر نش��ان می  سازد با گذر زمان و افزایش 
میانگین سنی بازنشستگان »هما« معضالت جسمانی 
آنان تبدیل به اولین چالش پیش روی آنان خواهد شد، 
چرا که تورم مضاعف فعلی و هزینه  های سرسام آور 
بیمارستانی و نیز تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز 
در حد و توان مالی همکاران بازنشسته نمی  باشد و بر 
همین اساس عدم مراجعه و پیگیری موارد درمانی تنها 
گزینه پیش روی آنها خواهد شد که درنهایت منجر 
به پیشرفت بیماری و تشدید  مشکالت مربوطه و چه 

بسا حوادث غیرقابل جبران شود.
در ادامه این نامه ضمن انتقاد از عدم استقالل مالی 
صن��دوق بیمه علی رغم تصریح در ماده ۴ نظامنامه 
تشکیل صندوق بیمه درمانی هما،  تنها راه پیشگیری 
از التهاب و جو بحرانی حاضر که بازنشستگان و وظیفه  
بگیران را مستأصل نموده، پرداخت سریع و به موقع 
مطالبات صندوق بیمه و تعیین فرایندی برای واریز 
ماهیانه کس��ورات بیمه  ای همکاران به انضمام حق 
بیمه سهم ش��رکت، به حساب صندوق بیمه، برای 
جلوگی��ری از وقفه در فرایند عقد ق��رارداد با مراکز 
درمان��ی و  پرداخت حق  الزحم��ه آنان و در نتیجه 
حفط شأن و منزلت اعضای صندوق بیمه در مراجعه 
به مراکز پزش��کی و درمانی همچون گذشته ذکر و 

مطالبه گردیده است.
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بزرگترین توهین به یک انسان، انکار رنج است. گذشته را فراموش کن اما هرگز درس    های آن را از یاد مبر.

دستم دیگر برای نوشتن در خصوص 
ورزش نمی رود، آنهم در این هیاهوی بی 
سرانجامی که از ورزش تنها انتظاری که 
می رود کارکرد، جغجغه واری س��ت که 

صدای ناله بچه را خاموش می کند.
گفتن از چهره عبث و بی تاثیر آن نیز 
کاربردی ندارد و گوش شنوایی را جذب 
نمی کند. رشد فناوری، تولید رسانه ای را 
آسان کرده و به تعداد اعضای یک خانوار 
می توان ش��بکه رادیوی��ی، تلویزیونی یا 
رسانه کاغذی و اینترنتی راه اندازی کرد 
و همه این ش��بکه های رسانه ای بدنبال 
دمیدن در آتشی هستند که آبی بر روی 
آن گرم نمی شود و جز دود، ثمری ندارد. 
از ورزش تنها بخش کوچک به اصطالح 
حرف��ه ای آن ب��ه جهت این رس��انه ها 
زنده اس��ت و ورزش همگانی، کارمندی 
و کارگ��ری به یمن ای��ن هیاهو تعطیل 
است. در ساخت باشگاه ها، هیچکدام از 
استانداردهای ورزشی رعایت نشده و طرح 
جامع شهری هم در کشور معنا و مفهومی 
ندارد. اصوال استاندارد در همه زمینه ها 
کاربرد ندارد و مشخص نیست که در این 
هوای سنگین مملو از دود و مواد آالینده 
خودروها، آیا ورزش کردن نفعی هم دارد 

و یا اینکه خودکشی است؟
اصرار دارند که به سراغ ریاست جدید 
باش��گاه بروم و ببینم که چ��ه امکاناتی 
را م��ی توانیم برای بازنشس��ته ها فراهم 
کنی��م؟ با خودم م��ی گویم: مگر چیزی 

هم در گستره و حیطه باشگاه تغییر کرده 
که از آن بی خبر باش��م؟ چه انتظاری از 
کادر و مسئولین جدید باشگاه دارید؟ نه 
بودجه باش��گاه افزایش یافته و نه مکان 
و تجهیزاتی جدید بکار گرفته ش��ده و از 
طرفی مگر اماکنی ک��ه دیگر در اختیار 
باش��گاه نیست، به اختیار باشگاه درآمده 

است؟ و ...... 
برای راه اندازی یک فعالیت ورزش��ی 
جمعی، نیاز به احداث و یا در نظر گرفتن 
مکان ورزشی، استخدام نیروی متخصص 
جهت راهبری و گسیل نیروهای داوطلب 
ب��ا دادن انگی��زه های مناس��ب به آنان 
اس��ت و هم��ه این موارد مس��تلزم پول، 
بودج��ه و تأمین اعتبار اس��ت. امری که 
ای��ن روزها دغدغه اصل��ی همه نهادها و 

سازمان هاست.

نگاهم��ان به امور، ن��گاه تصحیحی و 
ارش��ادی نیس��ت، نگاه حاکمیتی است. 
باید بر رأس قله بنش��ینیم و خود موجد 
تغییر باشیم و خود امور را اصالح کنیم. 
هیچکس یافته هایش را در اختیار دیگری 
نمی گذارد و خودبخ��ود دچار دور باطل 
»هر که آمد عمارتی نو ساخت« می شویم. 
ب��رای تغییر در عملکرد باش��گاه، باید با 
توجه به محدودیت ها و ناگزیرهای موجو 

د، دوباره هدف گذاری نمود.
باید نگاهی واقع بینانه در خصوص چند 

سوال کلی زیر داشت: 
الف-آیا س��المتی جس��می، عاطفی و 
ذهن��ی بازنشس��تگان از ن��گاه مدیریت، 

اهمیتی دارد؟ 
ب-آیا اص��وأل نگاه مدیریت بر ورزش، 
نگاه��ی پیش��گیرانه و مثب��ت در جهت 
کاهش هزینه های درمان است یا خیر؟

ج- اصوأل ورزش و رفاه بازنشس��تگان 
در فهرس��ت اولویت های مدیریت در چه 

جایگاهی قرار دارد؟
د-آیا مدیریت، بازنشسته ها را به چشم 

عناصری ارزشمند می بیند؟
بر اساس پاسخگویی به سواالت فوق می 
توان برنامه های ورزش��ی و رفاهی، تدوین 
و طرح نمود و در نهایت، فعالیت امروز هر 
نهادی، نمایانگر نگاه مدیریتی آن نهاد است. 
از هیچ کس انتظار معجزه نداشته باشید. ما 
فرزندان رکود و  تورمیم.                                                                                                         

باشگاههما،تداعیروزهایخوشبازنشستگان
سعید حفظی فرد
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بزرگترین توهین به یک انسان، انکار رنج است.

به نام خداوند لوح و قلم                            
                        حقیقت نگار وجود و عدم

خدایی که داننده  ی رازهاست                         
                 نخستین سرآغاز آغازهاست  

  با سالم و تشکر از بازنشستگان محترمی که در مراسم مجمع عمومي سالیانه 
کانون شرکت نمودند، گزارشی از عملکرد سال گذشته کانون را که شامل 
فعالیت  ه��ای اجرایی و صورت  های مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ و همچنین 

بودجه پیشنهادی سال ۹۸ می  باشد خدمتتان ارائه می  شود:
الف: گزارش مالی:

 بازنشستگان محترم مستحضر می  باشند که هزینه  های اجرایی کانون مرکزی 
و شش نمایندگی کانون در شهرهای شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، رشت و 
اهواز از محل پرداخت حق عضویت اعضأ، به میزان سه هزارم درصد حقوق 
بازنشستگان عضو که در حال حاضر ۶۸۱۰ نفر می  باشند، تأمین می  گردد. کل 
وجوه دریافتی از محل پرداخت عضویت ماهانه بازنشستگان در سال۹۶ بالغ بر 
۵/۹۶۸/۵۲۰/۱۲۲ ریال و مبلغ ۱۶۷/۳۲۵/۰۰۰ ریال سایر درآمدها و همچنین 
مبلغ ۶۸۱/۵۲۰/۱۲۲ ریال از محل سود سپرده در بانک  های تجارت و پاسارگاد 

به حساب کانون واریز گردیده است. )جمعأ ۶/۸۱۷/۴۷۳/۹۶۴ ریال(
هزینه  های انجام شده 

حقوق کارکنان مستقر در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، رشت، مشهد و اهواز 
به تعداد ۱۷ نفر و همچنین پرداخت حق حضور به اعضای هیأت مدیره و 
حق  الزحمه بازرس و نیز عیدی پایان سال و بازخرید مانده مرخصی کارکنان 

بالغ بر  ۱/۹۳۶/۴۱۶/۱۰۳  ریال
۱-مالیات پرداختی ۱۳/۶۶۹/۰۰۰  ریال

۲- هزینه  های مربوط به چاپ و پست خبرنامه کانون۵۰۰/۴۳۰/۱۱۷  ریال
۳-سایر هزینه  ها شامل پرداخت قبوض برق-تلفن-شارژ ماهانه ساختمان کانون 

و عوارض و نوسازی، خرید وسایل و لوازم تحریر، هزینه  های رفاهی، نظافت دفتر، 
ارسال پیامک، چاپ آگهی و موارد متفرقه مجموعأ ۶۵۶/۰۵۶/۷۹۷  ریال    

۸۴/۴۶۳/۵۲۲  ریال ۴-هزینه استهالک 
-------------------------------
جمعأ به مبلغ  ۱۹۱/۰۳۵/۳۹/ ۳  ریال

صورت ریز دارایی  ها � 
الف: دارایی  های جاری

۱- موجودی نقد در بانک  های تجارت و پاسارگاد ۱/۹۰۲/۱۱۰/۲۳۹ ریال
۲-حس��اب س��پرده بلن��د م��دت در پای��ان س��ال ۱/۹۵۰/۰۰۰/۹۶۰۰۰           

ریال
۳- بدهکاران اعضأ کانون۲/۵۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

۴- بدهکاران »هما« ۱/۱۸۵/۴۵۳/۵۴۶ ریال
-------------------------------

جمع ۷/۵۷۹/۰۶۳/۷۸۵ ریال
دارایی  های غیرجاری: )ارزش دفتری( � 

۱-اموال غیرمنقول )ساختمان کانون( ۸/۰۸۸/۵۶۹/۹۴۲ ریال
۲- اموال منقول ۴۸/۰۳۵/۹۲۹ ریال

۳- وسایط نقلیه )خودرو کانون( ۲/۰۴۱/۲۹۱ ریال
جمع ۸/۱۳۸/۶۴۷/۱۶۲ ریال

ضمنا گزارشی از صورت  های مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ در تاریخ ۹۷/۴/۳۱ 
جهت بررسی و اظهارنظر و ارائه گزارش تحویل بازرس کانون شده است.

 و همچنین بودجه پیشنهادی سال ۹۸ طبق جدول تنظیمی پیوست ارائه 
می  گردد.

ب : عملكرد فعالیت  های اجرایی:
  تشکیل مجمع عمومی کانون جهت انتخاب هیات مدیره و بازرس کانون و 

نیز ارائه گزارش عملکرد سالیانه 

گزارشعملکردهیئتمدیرهکانونبازنشستگان»هما«درسالگذشته
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برای خوب زیستن باید اصول و الگو داشت. دانایی همراه با زیبایی، هنر نام دارد.

  تهی��ه و چ��اپ ۴ دوره خبرنامه با تیراژ بیش  از ۷۵۰۰ جلد در هر دوره و 
ارسال آن به درب منازل و همچنین بازنشستگان ساکن در ۳۵ شهر ایران به 

منظور اطالع  رسانی اخبار و ایجاد ارتباط با همکاران بازنشسته.
 مطالب خبرنامه در کانال و همچنین س��ایت کانون موجود می  باش��د که 

بازنشستگان در سراسر ایران و جهان می  توانند از آن بهره  برداری نمایند.
  پرداخت علی  الحساب حقوق بالغ بر ۷/۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال که به ۹۳۵ نفر 
بازنشسته و وظیفه  بگیر در طول سال ۹۶ که متناسب با وام دریافتی به صورت 

اقساط ۷ و یا  ۸ ماهه از حقوق آنان کسر می  گردید.
  پاسخگویی روزانه به درخواست  های بازنشستگان و وظیفه  بگیران که به صورت 

تلفنی و یا مراجعه حضوری با کانون در تماس می  باشند 
  معرفی تعدادی از بازنشستگان و فرزندان آنان به واحد آموزش عمومی جهت 

استفاده از ۵۰% تخفیف شهریه دوره  های آموزشی مورد نیاز 
  انج��ام تورهای س��یاحتی یک روزه، دو روزه و چن��د روزه برای همکاران 

بازنشسته و خانواده آنها 
  هماهنگی با شرکت »طنین موج  های آبی« به منظور استفاده از کارت بلیت 
مشترک که از طرف شرکت مذکور در اختیار کانون گذاشته و با قیمت مناسب 

در اختیار بازنشستگان محترم و خانواده  های آنان  قرار گرفته است 
  تهیه عکس  های پرسنلی برای همکاران بازنشسته و خانواده تحت تکفل آنان 
در محل کانون با هزینه بسیار کم به طوری که در سال ۹۶ برای هر ۸ قطعه 

عکس پرسنلی، مبلغ ۴۰۰۰ تومان از همکاران دریافت گردید.
  تهیه، چاپ و ارسال ۶۰ عدد بنر تسلیت به مناسبت از دست دادن همکاران 

بازنشسته و یا خانواده درجه یک آنان
  انجام مکاتبات متعدد با مسئولین سطوح باالی کشور با مشارکت کانون  های 
بازنشستگی سازمان  ها و ادارات دولتی، به منظور احقاق حقوق بازنشستگان 
گرامی طی جلساتی که همه ماهه در ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری 
تشکیل می  گردد و از طریق خبرنامه و کانال کانون بازنشستگان »هما« به اطالع 

عزیزان بازنشسته رسانیده شده است.
  دریافت برگ قطعی عملکرد صورت  های مالی تا پایان سال ۹۶ از وزارت 

دارایی
در انتها از تمامی مسئولین و افرادی که با کانون همکاری نموده  اند تا اهداف 
کانون برای خدمت به بازنشستگان تحقق یابد سپاسگزاری می  نماییم . همچنین 
از همه عزیزانی که در فراخوان  ها و مجامع کانون فعاالنه شرکت می نمایند 

کمال تشکر را داریم.
همواره حضور گرم شما باعث انگیزه، دلگرمی و تالش بیشتر در جهت رسیدن 

به اهداف عالی کانون   می  باشد.
۱�  حسین احمدی رحمت آبادی                  رئیس هیأت مدیره 
۲� غالمرضا خانی دهنوی      نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

 ۳� مهرداد حفظی فرد                                           خزانه دار 
۴-حوریه گرمابدری                                    منشی هیأت مدیره

۵- زهرا عابدینی فر       عضو هیأت مدیره- مسئول شورای همیاری 

صورت های مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹)ترازنامه و سود و زیان(
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برای خوب زیستن باید اصول و الگو داشت.

مشروح گزارش بازرس در مجمع عمومی کانون بازنشستگان هما:
ابتدا از اعتماد ش��ما در مجمع عمومی سال گذشته که اینجانب را 
بعنوان بازرس انتخاب نمودید، صمیمانه سپاسگزارم. به شما اطمینان 
می    ده��م که بازرس منتخب ش��ما در انجام وظای��ف قانونی که همانا 
نظارت بر عملکرد هیأت مدیره و تطبیق عملیات با قوانین و مقررات، 
اساس��نامه و آئین    نامه اجرایی و مصوبات هیأت مدیره است، ناظر بوده 

و با دقت، انجام پذیرفته است.
 اس��تحضار دارید که انتخاب بازرس در مهرماه س��ال گذشته انجام 
شده ولی تائید و ثبت تغییرات هیأت مدیره و بازرس در مرداد ماه سال 

جاری انجام شد و به کانون اعالم گردید.
 با توجه به اینکه بازرس دور قبل، اکنون عضو هیئت مدیره بوده و 
در تمام جلس��ات هیأت مدیره قبلی بدون حق رأی حضور داشته لذا 
تا پایان سال ۹۶ نظارت کامل به عنوان بازرس، اعمال و کلیه اسناد را 

یک به یک بررسی نموده است.
اما به لحاظ وظیفه    ای که ارائه گزارش بازرس می    بایس��ت توس��ط 
اینجانب انجام ش��ود و با توجه به فرصت محدودی که از ش��هریور ماه 
تا کنون در اختیار داش��تم، بار دیگر بررس��ی و کنترل اسناد را تجدید 

کردم. 
ابتدا آنچه را که طبق اساسنامه و آیین    نامه اجرایی کانون به عنوان 
وظیف��ه بر عه��ده بازرس تعیین ش��ده جهت یادآوری به اس��تحضار  

می رسانم:
الف- ماده ۲۰ اساسنامه : وظایف بازرس

۱. بررس��ی کلیه اس��ناد و اوراق مالی کانون و تهی��ه گزارش برای 
مجمع عمومی

۲. مطالعه گزارش ساالنه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه 
گزارش از عملکرد کانون برای مجمع

 ۳. گ��زارش هرگون��ه تخل��ف هی��أت مدی��ره از مف��اد اساس��نامه
 مجمع عمومی

ب- فصل هفتم آیین    نامه اجرایی کانون 
بند ۲۰- بازرس باید ناظر و مراقب بر امور مالی بوده و هر چند بار 

یکدفعه به حساب    ها رسیدگی کند و نیز نواقص را گوشزد نماید.
  بند۲۱- در صورت وجود هر نوع مغایرت در حس��اب    های کانون، 
بازرس مراتب را کتبأ باید به هیئت مدیره گزارش نموده و مدارک آن 

را در اختیار آنان قرار دهد.
بند۲۲- بازرس موظف است حساب    ها و ترازنامه کانون را رسیدگی 
 و امض��أ نم��وده و گ��زارش ب��ازرس را تنظی��م و به مجم��ع عمومی 

تسلیم نماید .
 بند۲۳- بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال از 

طرف مجمع عمومی انتخاب می    شوند. 
فرآیند انجام بازرسی

۱- تمامی اس��ناد مالی کانون وکلیه اسناد و تعهداتی که مسئولیت 
آن    ها به عهده هیأت مدیره است یک به یک توسط بازرس مورد کنترل 

قرار گرفته است.
۲- آثار درآمدی کانون شامل حق عضویت    ها، سود سپرده    های بانکی 
و درآمدهای ناش��ی از درج آگهی    ها در خبرنامه، توس��ط بازرس مورد 

کنترل قرارگرفته و از صحت آن اطمینان حاصل شده است.

۳- هزینه    ه��ای ای��ن دوره، در حد متعارف و در چارچوب مأموریت 
کانون انجام شده است.

۴  - گزارش هیأت مدیره منضم به صورت    جلسه مجمع مورد تأیید 
بازرس بوده و اطالعات مندرج در آن درست و به نحوه مناسب تنظیم 

شده است.
۵- صورت    ه��ای مالی، حاکی از وضعیت قابل قبول کانون در پایان 
اس��فند ۹۶ مورد تأیید بازرس ب��وده و مطابق آخرین روش    های مالی 

حسابداری در حد کانون تهیه و تنظیم شده است.
۶- اسناد حسابداری دارای ضمائم کافی است.

۷- روش نگه��داری اس��ناد،  م��دارک و اوراق بهادار از ایمنی کافی 
برخوردار است.

۸- از دارایی    های شرکت، از قبیل ساختمان و اموال به طور صحیح 
نگهداری می    شود.

۹-  تراز آزمایشی، تهیه و ثبت دفاتر انجام شده است. 
با توجه به موارد ذکر شده در سر فصل فرآیند انجام کار بازرسی و با 
عنایت به بندهای عنوان شده در این بخش، صورت    های مالی و ضمایم 
آن که مربوط به دوره عملکرد منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ می    باشد و همچنین 
گزارش فعالیت    های هیأت مدیره، مورد تایید اینجانب می    باشد .                                                                   
پرویز معتمد                        
بازرس قانونی کانون بازنشستگان »هما«

گزارشهیأتمدیرهوصورتهایمالیمنتهیبهسال96کانونموردتأییدبازرسقرارگرفت
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با نشاط    ترین افراد، مؤمن    ترین افراد هستند. شعر، معماری خیال    انگیز کلمات است.

سخن از عوامل رکود و عدم پیشرفت 
ایران  هواپیمای��ي جمهوری اس��المی 
بس��یار اس��ت که با توجه ب��ه اهمیت 
ای��ن ایرالین به عن��وان ایرالین مادر و 
حامل پرچم مقدس نظام کشور، توجه 
کارشناس��ان ام��ر را در اینج��ا با ذکر 
 چن��د نمونه به این عوام��ل قابل تأمل 

جلب می کنیم:
۱ -عدم مدیریت زمان توس��ط غالب 
مدیران عالی ش��رکت، ب��رای خرید و 
تهی��ه گس��ترده هواپیماه��ای ملکی و 

استیجاری 
۲ - تراکم نیروی انس��انی نامتناسب 

با نیاز ناوگان
۳ - انتخاب و وجود مسیرهاي داخلي 
و خارجی بر اس��اس مش��ی سیاسي به 

جاي منطق تجاری و بازرگانی
۴ - اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا 

و متحدان آن
۵- خرید هواپیماهاي غیراقتصادی و 

اسقاطي به جاي نو 
۶ - تنوع زیاد ناوگان »هما « که به تبع 

آن منجر به افزایش هزینه ها شده است.
۷- ناکام��ی صن��دوق بازنشس��تگی 
»هما« و در ادامه آن مؤسس��ه صندوق 

بازنشستگی و وظیفه کارکنان »هما« در 
جهت تحقق اهداف آن که همانا تأمین 
و پرداخت حقوق بازنشستگان و کمک 

به مسائل رفاهی آنان بود.
۸ - مدیریت ناصحیح مدیران داخلی 
شرکت به دلیل عدم موفقیت در مجاب 
نمودن دولت ها در پذیرش مس��ئولیت 
و اختص��اص ردی��ف بودج��ه اي بابت 
موضوعات تکلیفی و تحریمی »هما«  

۹- از دست دادن منابع با ارزش »هما« 
)ایران ایرتور، هتل هاي زنجیره ای»هما«، 
...( ب��ا عنوان رد دیون دولت که همه و 
هم��ه نتیجه ضعف مدیرانی بوده که به 
جای عمل به وظیفه در راستای گسترش 
و تقوی��ت بنیه »هما« به تدریج کاهش 
اعتبار و ضعف این شرکت بین المللی را 

موجب شدند. 
۱۰- اجرای بازنشستگي هاي پیش از 
موعد در راستای اجرای مصوبات دولت ها 
و نیز مفاد آیین نامه استخدامی شرکت 
۱۱-  عدم وجود اس��تراتژی و برنامه 
ریزی مدون بر مبنای توسعه و پیشرفت 

از طرف تصمیم سازان شرکت
 ۱۲- افزای��ش هزینه های »هما« به 

دلیل دو فرودگاهی بودن شهر تهران.

۱۳- ع��دم انجام اصالحات اساس��ی 
در ساختار سازمانی شرکت متناسب با 

وضعیت ناوگان شرکت 
۱۴- تصدی پست های حساس مدیریتی 

شرکت توسط افراد غیر متخصص
۱۵-غیرعملیات��ی ب��ودن قری��ب به 
۶۰درص��د هواپیماه��ا به دلی��ل نبود 

قطعات، از رده خارج شدن و...
۱۶- نبود سیس��تم یکپارچه و جامع 
مکانیزه مالی ش��رکت به منظور کنترل 
لحظه به لحظ��ه درآمدها و هزینه های 
ش��رکت و اتخاذ تصمیم��ات به موقع و 

الزم بر اساس آن . 
۱۷- عدم رویکرد مناس��ب دولت ها 
در خصوص توسعه صنعت گردشگري 
در کش��وري با قدمت هزاران س��اله و 
پتانس��یل باالی جاذبه گردش��گري در 
میان ده کش��ور رده اول جهان، صنعت 
هوایي و به تبع آن هواپیمایي جمهوري 
اس��المي ایران را که مستقیمأ متأثر از 
رشد این صنعت بوده، ضعیف و ضعیف تر 

کرده است. 
................... و عوامل دیگري که قطعأ 
نخبگان و کارشناس��ان دس��ت اندرکار 

مي توانند به آن اضافه کنند ...

چرا»هما«یمابهسعادتنرسید؟!
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با نشاط    ترین افراد، مؤمن    ترین افراد هستند.

یكی از ی�ادگاران »هما« که مراتب 
پیشرفت و ترقی را در هواپیمایی ملی 
ای�ران از ابتدا با عالقه طی ک�رده و با 
کارنامه  ای درخش�ان به بازنشستگی 
نایل شده است، عبدالصمد کعبی  نژادیان 
اس�ت. پای صحبت خاطرات شیرین 
ایش�ان می  نش�ینیم و از تالش  ه�ای 

پیشینیانی با خبر می شویم که با دلسوزی و امانت  داری گسترش 
ناوگان را پیگیری می  کردند و هما را به اوج رساندند.

• وی خاضعانه خود را این  گونه معرفی می  کند: 
متولد ۱۳۲۴ هستم و از اولین  هایی که با تأسیس هواپیمایی ملی ایران با 
مدرک دیپلم به این ایرالین نوپا پیوستم. ابتدا بایگان چی، سپس کارمند اداره 
درآمد و طی سال  های کارمندی، به ادامه تحصیل پرداختم و موفق به کسب 
مدرک لیس��انس در رشته حسابداری عالی و مدیریت بازرگانی از دانشکده 
مدیریت بازرگانی ش��دم و در ادامه دوران خدمتی  ام در پست  هایی همچون 
رئیس حسابداری درآمد، معاون درآمد، رئیس حسابداری کل، معاون مالی 
مدیرعامل، مدیر بررسی  های اقتصادی فنی خدمت نمودم و در سال ۶۶ با 

سابقه ۲۶ ساله در »هما« خود را بازنشسته کردم.
• آیا پس از بازنشستگی از »هما«، واقعأ بازنشسته شدید و دست 

از فعالیت در عرصه اجتماع شستید؟
خیر، اغلب سازمان  ها، مدیران »هما« را از متخصص  ترین و مجرب  ترین نیروها 
می  دانستند و به دنبال جذب آنان برای پیشرفت سازمان خود بودند. بنابراین 
برای من نیز که پس از بازنشستگی کاهش چشمگیری در حقوق ماهانه  ام 
اتفاق افتاده بود، به پیشنهاد کار مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان، 
پاسخ مثبت داده و از سال ۶۷ تا ۷۰ به عنوان مدیر امور مالی آن مؤسسه، 
خدمت نمودم تا اینکه به درخواست شرکت مهندسی و ساختمان صنایع 
نفت )OIEC( وابسته به وزارت نفت به عنوان مدیر امور مالی و مشاور مالی 
مدیرعامل منصوب شدم و در نهایت با همین عناوین در شرکت خصوصی 
مهندسی و ساختمان آریا پیشرو قرن ادامه کار دادم و در سال ۱۳۹۵ رسمأ به 

میل خود بازنشستگی را پیشه کردم.
• چه پروژه های مؤثری در »هما« انجام داده  اید؟

بنا به دستور مهندس شفتی، مدیرعامل وقت، با پیگیری های بسیار در وزارت 
کشور به کمک همکارانی که یاور من بودند، در مهرماه ۱۳۷۱ کانون بازنشستگان 
»هما« را تأسیس نمودیم و این افتخار را داشتم که اولین پروانه فعالیت کانون، 
به نام اینجانب با عنوان رئیس هیأت مدیره رقم بخورد. همچنین مأموریت یافتم 
تا با بازبینی آیین نامه صندوق بازنشستگی »هما«، محدودیت  های موجود در 

آن را برداشته و قابلیت سرمایه  گذاری و اعطای وام به هماییان را در آن تدوین 
کنم که پس از آن اصالحات، به تصویب هیأت مدیره »هما« رسید. همچنین 

عضو هیأت مؤسس شرکت همایار بودم.
• یكی از خاطرات به یادماندنی خود را در دوره خدمت در »هما« 

بیان بفرمایید.
به یاد دارم در سال ۵۸، برای تحویل آخرین خرید هواپیمای بویینگ به 
قیمت ۵۰ میلیون دالر مأموریت یافتم تا به عنوان معاون مالی پس از تأیید 
کارشناسان مربوطه با توجه به اینکه سیسنم مالی انتقال پول هنوز به اینگونه 
پیشرفته نبود، وجه خرید را به شرکت سازنده منتقل کنم در حالی که شنیده 
بودم مبلغ ۷۵۰ هزار دالر نیز از آن شرکت سازنده در زمان رژیم سابق طلب 
داشتیم که بر اثر عدم دسترسی به منابع و حساب های بانکی پس از انقالب 
برای آن هیچ مدرکی وجود نداشت. پس از شرکت در جلسه که به خوبی 
پیش رفت، با تأیید کارشناسان قسمت  های مختلف، هنگامی که نوبت به امضای 
قرارداد توسط اینجانب و نماینده شرکت سازنده رسید، وی به دلیل نگرانی از 
چگونگی پرداخت مالی از سوی ما، از امضای قرارداد سر باز زد. من که پیش از 
رفتن به شهر سیاتل و حضور در جلسه بالفاصله پس از ورود به نیویورک در 
مالقاتی با مدیرعامل بانک عامل که حساب  های ارزی »هما« در آن نگهداری 
می  شد، قرار رمزی را برای پرداخت به شرکت سازنده بویینگ گذاشته بودم، 
اطمینان دادم که وجه خرید حاضر است اما تکلیف طلب ما چه می شود؟ 
خالصه تیر ما در تاریکی به هدف خورد و ایشان دستپاچه اظهار داشت، مدارک 
طلب شما همراه با چک  های آن آماده است و طبق درخواست من چک  ها به نام 
ایران  ایر صادر و تحویل اینجانب شد. من هم بالفاصله خواستم با بانک عامل که 
هماهنگی الزم را نموده بودم، تماس تلفنی برقرار و پس از اطمینان از ارتباط 
با بانک، تلفن را به من بدهند. سپس در تماس مستقیم با رئیس بانک و ذکر 
رمز مزبور، دستور پرداخت را داده و مدیر مالی شرکت به محض چک کردن 
حساب، متوجه صحت گفتار و اقدام عاجل هیأت ایرانی شد و مأموریت با خرید 
یک فروند هواپیمای بویینگ با موفقیت انجام شد. هرچند پس از بازگشت به 
ایران به دلیل بسته شدن حساب شرکت بویینگ در ایران امکان وصول نقدی 
چک ها فراهم نشد اما به معاونت فنی اعالم کردم تا فهرستی از نیازهای هما به 
لوازم و قطعات یدکی به میزان طلب ما از بویینگ تهیه و به آن شرکت ارسال 

کردیم و به همان میزان، لوازم یدکی مورد نیازها »هما«دریافت شد. 
• آیا این آخرین نقش شما در خرید هواپیمای برای »هما« بود؟

خیر، در همان سال ۵۸، متعاقب قراردادی که پیش از انقالب اسالمی با 
شرکت ایرباس برای خرید ۶ هواپیمای نو منعقد گردیده بود، به تولوز فرانسه 
جهت تحویل اولین هواپیما از قرارداد مذکور اعزام شدم که در حین مذاکره 
با همتایان خود از شرکت ایرباس، از سوی کارشناس فنی اطالع داده شد که 
موتور هواپیمای تحویلی نو نیست و دو سال کارکرد دارد، بر این اساس مراتب 
اعتراض خود را به سرتیم طرف مقابل اعالم و درخواست جایگزینی آن را با 
موتور نو نمودم که با مقاومت آنان مواجه شدیم بنابراین بالفاصله به زبان فارسی 
به همکارانم اعالم کردم که با برخواستن من، همه همراهی کرده، برخیزند و 
جمیعأ جلسه مذاکره را ترک کنیم و همین شد که به قصد بازگشت به ایران 
به فرودگاه برگشتیم اما ناگهان گروه فرانسوی با هدف دلجویی، مانع بازگشت 
ما شدند و با اصرار ما را به میز مذاکره برگرداندند و خواسته ما را برای تحویل 

موتور نو اجابت کردند.
• پیام شما به شاغلین و بازنشستگان »هما« چیست؟

شاغلین با احساس مسئولیت، صداقت در کار، پشتکار و امانت داری، کارها 
را به صورت تیمی به پیش ببرند و سربلند، شرکت را به نسل بعد تحویل 
دهند. بازنشستگان از تنش ها و استرس ها به دور باشند و مراقب سالمتی 

خود باشند.
با تشكر از شما که خاطرات و تجربیات خود را با دوستداران هما تقسیم کردید.

یادگاران»هما«



گردهمايي همکاران فروش بار )3 آبان 97(

گردهمايي همکاران خد مات بار )26 مهر 97(



گردهمايي همکاران حمل و نقل زمینی )5  آذر 97(

گردهمايي همکاران حراست )2 آذر 97(
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زندگی مانند دوچرخه است. رو به جلو حرکت نکردن، مساوی با زمین خوردن است. هر کار که می    توانید رویایش را داشته باشید، آن کار، شدنی است.

بزرگداشتبازنشستگانهمادرشعبهمشهدمقدس
مراسم بزرگداشت تني چند از بازنشستگان »هما« در شعبه مشهد برگزار شد. در این مراسم که با هماهنگی و حضور آقای سیداحمد قریشی  رییس هما شعبه 

در مشهد اجرا شد، از بیست تن از بازنشستگان سال های ۹۶ و ۹۷  در محل سالن اجتماعات شعبه، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
کانون: با قدردانی از آقای سیداحمد قریشی، رئیس هما در مشهد برای هماهنگی های به عمل آمده و نماینده کانون برای ارسال خبر و عکس های مراسم.
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زندگی مانند دوچرخه است. رو به جلو حرکت نکردن، مساوی با زمین خوردن است.

استان گرم و ساحلي هرمزگان در جنوب ایران، شمال تنگه هرمز و در ساحل 
آب      هاي گرم و نیلگون دریای عمان و خلیج فارس واقع شده و داراي ۱۴ جزیره 
بزرگ و مسکوني است که از دیدگاه      هاي مختلف جهانگردي، اقتصادي و سیاسي، 

این منطقه را داراي اهمیت کرده است. مرکز این استان شهر بندرعباس است.
استان هرمزگان یکي از مهم      ترین و استراتژیک      ترین استان      هاي ایران است که از 
جاذبه      هاي منحصر به فردي چون جنگل      هاي بي      همتاي حرا و مرغوب ترین مروارید 
جهان و ده      ها اثر تاریخي و طبیعي دیگر برخوردار است. در پنج ماه از سال، هنگامی 
که بیش      ترین قسمت      های ایران و نواحی شمالی آمریکا و اروپا را برف، یخ      بندان و 
سرما فرا گرفته، سواحل و جزایر خلیج فارس، خوش آب و هوا، آرام و زیبا هستند. 
هوای معتدل پاییز و زمستان، امواج دریا، دسته      های فراوان ماهی در اطراف ساحل 
و فوج پرندگان زیبای دریایی که در گوشه و کنار و بر روی آب      ها سکنی گزیده      اند، 
مناظر بدیع و روح نوازی فراهم می      آورند و جذابیت      هاي استان را غنا می      بخشند. 
استان هرمزگان به لحاظ اقتصادي, سیاسي و ترانزیتي و گردشگري نیز داراي 
اهمیت بسیار بوده و بدین لحاظ همواره در طول تاریخ مورد طمع کشورهاي 
دیگر بوده است. این سرزمین گرم و با ارزش، از کشاورزي پررونق، راه      هاي ارتباط 
بین      المللي، اقتصاد پویا، صنایع بزرگ و معادن غنی نیز برخوردار است و به لحاظ 
دربرگرفتن تنگه هرمز از با اهمیت      ترین و استراتژیک      ترین مناطق ایران و جهان 

به شمار مي      رود.  
این استان در جنوب کشور قرار گرفته و از شمال به استان کرمان، از جنوب به 
آب های نیلگون خلیج فارس، از شرق به استان سیستان و بلوچستان و از غرب به 

استان های فارس و بوشهر محدود شده است.    
 تنگه هرمز که از حساس      ترین و حیاتی      ترین گذرگاه      های آبی عصر حاضر، در 
قلمرو سیاسی است، شکلی هاللی با درازای ۱۸۷ کیلومتر دارد. عمق تنگه هرمز 
به دلیل شیب تند کف آن از قسمت شمال به جنوب متغییر است. به طوری که 
در نزدیکی جزیره الرک در حدود ۳۶ متر و در ساحل جنوبی نزدیک شبه جزیره 
مسندام ۱۸۰ متر است. ۱۴ جزیره کوچک و بزرگ به نام      های ابوموسی، بنی فرور، 
تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری، شتور، کیش، اردن، قشم، الوان، الرک، هرمز، 

هندورابی، و هنگام در محدوده آب      های ساحلی در این استان قرار دارند.
استان هرمزگان دارای ۱۳ شهرستان، ۲۸ شهر، ۳۶ بخش و ۸۳ دهستان و 
۲۱۷۰ آبادی دارای سکنه  است و با وسعت حدود ۷۱۱۹۳ کیلومترمربع، معادل 
۴/۳ درصد مس��احت کش��ور را به خود اختصاص داده است که از نظر بزرگی 
هشتمین استان کشور به حساب می آید. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، 
شهرستان      های استان هرمزگان عبارتند از: ابوموسی، بستک، بشاگرد، بندرعباس، 

بندر لنگه، پارسیان، جاسک و حاجی
تأسیسات مهم دریایی و زیربنایی کشور همچون بندر شهید رجایی، پاالیشگاه 
نفت بندرعباس، کارخانه آلومینیوم المهدی، کشتی      سازی خلیج فارس، فوالد و 
سیمان هرمزگان از جمله مراکز مهم استراتژیک و اقتصادی استان می باشند. 

هرمزگان نیز مانند سایر استان های کشور سوغات مخصوص به خود را دارد که 
شامل صنایع دستی و محصوالت کشاورزی و خوراکی است.  

جاذبه های گردشگری هرمزگان � 
جاذبه های گردش��گری بندرعباس:حمام گله      داری، مسجد گله      داری، معبد 
هندوها، مسجد جامع دلگش��ا، امامزاده شاه محمدتقی، صید مشتا،  سواحل 
بندرعباس، برکه      های باران، امامزاده سید مظفر، حمام گپ، محله باستانی سورو، کاله 

فرنگی، موزه بزرگ بندرعباس، قلعه فین، پل التیدان، مجموعه توریستی گنو
جاذبه های گردشگری کیش: � کشتی یونانی، شهر زیرزمینی کاریز، شهر 
تاریخی حریره، پارک دلفین      ها، پارک ساحلی مرجان، اسکله بزرگ تفریحی، 
درخت سبز کیش، آب انبار سنتی، پالژ و مجموعه تفریحی ساحلی آقایان، 

پالژ و کلوپ بانوان، کلبه هور، روستای باغو، بازار پانیذ، بازار بین المللی پردیس 
یک و دو، بازار مروارید، بازار مریم، بازار مرکز تجاری کیش، بازار مرجان، بازار 

زیتون، بازار پارس خلیج کیش، بازار صفین، بازار بین المللی ونوس
دره ستاره      ها، تنگه چاهکوه، جنگل      های حرا  جاذبه های گردشگری قشم:  �
یا مانگرو، قلعه پرتغالی      ها، غارهای خربس،  غار نمکدان، روستای توریان، سد 
تاریخی گوران، چاه      های الفت، کاسه سلخ، ژئو پارک طبیعی قشم، بام قشم، 
بازارهای قشم، تنگه عالی محمد، جزایر ناز، حیات وحش قشم، گورستان      های 

تاریخی قشم، مساجد و زیارتگاه      های قشم.
استان هرمزگان با توجه به موقعیت ویژه استراتژیکی که دارد، دارای چندین 
فرودگاه بین المللی و داخلی است که هر روز در آن ها پروازهای متعددی به نقاط 
مختلف ایران و منطقه انجام می شود. از جمله فرودگاه بین المللی بندرعباس، 
فرودگاه بین المللی قشم، فرودگاه بین المللی کیش، فرودگاه بندرلنگه، فرودگاه 

ابوموسی و فرودگاه هندورابی.
رجال و مشاهیر  استان هرمزگان � 

عبداهلل منصف علیایی مرثیه      سرای معروف جنوب، موسی بندری شاعر و داستان 
نویس و محقق، ابراهیم منصفی شاعر، احمد سایبانی نویسنده، ناصر عبدالهی هنرمند 

فقید و رضا صادقی خواننده پاپ. 

مرواریدآبهاینیلگونخلیحفارس

»استانهرمزگان«
گردآوری و ویرایش: محمد حسین مبرهن
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»تقدیر« تقویم افراد عادی است و »تغییر« تدبیر افراد عالی. هیچ راهی طوالنی و خسته کننده نیست، اگر آن را با یک دوست بپیمایی.

سیستم بازنشس��تگی در کشورهای مختلف متفاوت است، به همین 
دلیل زندگی سالمندان در هر کشوری با دیگر کشورها تفاوت دارد. روزنامه 
گاردین مقاله ای در مورد برترین سیستم های بازنشستگی در دنیا تهیه و 

آن ها را معرفی کرده است. 
در تهیه این مقاله سه عامل در نظر گرفته شده¬است: اولین مسئله، 
وضعیت س��المت روانی سالمندان است بر مبنای سهم افراد بیش از ۵۰ 
سالی که حس می کنند زندگی آنها در مقایسه با سال های ۳۵ تا ۴۹سالگی 
معنای متفاوت و بهتری پیدا کرده است. دومین مسئله در این مطالعه نرخ 
فقر در دوره سالمندی بر مبنای سهم افراد باالی ۶۰ سال است که درآمدی 
کمتر از نصف متوسط دستمزد شاغالن دریافت می کنند. سومین عامل 
هم روابط اجتماعی سالمندان است بر مبنای سهم افراد باالی ۵۰ سالی 
که اعالم می کنند خانواده یا دوستانی دارند که در مواقع سختی می توانند 
از حمایت های آنان برخوردار ش��وند. این موضوع در تأمین امنیت روانی 
سالمندان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا زندگی را برای این قشر بهتر 
و آسان تر می کند. در این مطالعه هر سه شاخص برای کشورهای مختلف 
محاسبه می شود و برآیند این سه، معیاری را ایجاد می کند که وضعیت 
کشورها را برای زندگی سالمندان نشان می دهد. این رده بندی برمبنای 
اطالعات س��ال ۲۰۱۵ میالدی تهیه شد و نشان می-دهد کدام کشورها 

بهترین خدمات را به سالمندان ارائه می کنند. 
دراین ش��ماره خبرنامه، سیستم بازنشستگی کشورهای آلمان، نروژ و 

ژاپن معرفی می شود

آلمان 
آلمان یکی از بهترین سیس��تم های بازنشستگی را در دنیا دارد و افراد 
در تمام س��ال های کاری خود حق بیمه و هزینه های درمانی را پرداخت 
می کنند و حتی مبلغی از دستمزد آنان بابت بیمه های بیکاری هم کسر 
می شود. در سال گذشته ۱۵.۵ درصد از درآمد ماهانه افراد در کشور آلمان 
برای هزینه های بهداشتی، سه درصد برای بیمه های اشتغال و پرستاری که 
برای افراد بدون فرزند این سهم به ۱.۹۵ درصد تقلیل می یابد و ۱۸.۹ درصد 
برای بیمه های بازنشستگی پرداخت که این سهم ها بین کارمند و کارفرما 
تقسیم می شود و سهمی را کارفرما و بخشی را کارمند پرداخت می کند. 
درنتیجه افراد سالمندی که در این کشور زندگی و کار کرده اند از سال های 
اولیه کاری خود برای پیری و تأمین نیازهای این دوره برنامه ریزی کرده  
و می توانند عالوه بر مستمری های ماهانه و بیمه های درمانی، نسخه های 
پزشکی و دارو و حتی عینک هم تحت پوشش بیمه های بازنشستگی در 

این کشور قرار بگیرند.
افرادی که زیر پوشش بیمه های بازنشستگی قرار می¬گیرند، پس از 
بازنشستگی بین ۵۰ تا ۷۵ درصد از مبلغی را که دولت برای بازنشستگی 
آنها در نظر گرفته، به صورت دستمزد ماهانه دریافت می کنند و مابقی در 
قالب هزینه های دیگر، از جمله هزینه های بهداشتی و درمانی و دارویی، 
به آنان پرداخت می شود. آمار نشان می دهد ۸۵ درصد از افراد شاغل در 
این کشور تحت پوشش بیمه های بازنشستگی دولتی هستند ولی مبلغ 
حداق��ل و حداکثری برای پرداخت های ماهانه وج��ود ندارد و هر فرد بر 
مبنای دریافتی خود در سال های کاری و موقعیت درآمدی و شغلی خود، 
دریافتی مشخصی دارد. سن معمول بازنشستگی در آلمان برای افرادی که 
بعد از سال ۱۹۶۴ میالدی متولد شده اند برابر با ۶۷ سال است ولی برای 
زنانی که ماه هایی از سال را برای زایمان و نگهداری از فرزند در مرخصی 

بوده¬اند، شرایط خاصی در نظر گرفته می شود. گزارش های تهیه شده توسط 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می دهد بیشترین شکاف پرداختی 
دستمزدهای بازنشستگی بین زنان و مردان تمامی کشورهای صنعتی، در 
آلمان دیده می شود. متوسط دریافتی ماهانه مردان در آ لمان برابر با هزار 
یورو است. این در حالی است که زنان در  آلمان به طور متوسط هفتصد 

یورو دریافت می کنند.

نروژ
نروژ یکی از کش��ورهای اسکاندیناوی است که سیستم بازنشستگی 
توس��عه  یافته تری دارد و در س��ال های اخیر به دلیل افزایش متوسط 
دس��تمزد بازنشستگان، س��طح فقر در میان مستمری بگیران کاهش 
یافته است. در این کشور سن بازنشستگی رسمی برای زنان و مردان، 
۶۷ س��ال اس��ت و این قانون از سال ۱۹۷۰ میالدی تاکنون در کشور 
اجرا ش��ده. البته این امکان وجود دارد که از ۶۲ س��الگی فرد خود را 
بازنشسته اعالم و از مزایای بازنشستگی استفاده کند ولی به کار تمام  
وقت هم ادامه دهد بنابراین اغلب مردم، ۶۷سالگی را سن بازنشستگی 
خود انتخاب می کنند. در سال های اخیر سیستم بازنشستگی در نروژ 
تغییر کرده اس��ت ولی تا زمانی  که سیس��تم قبلی کامال از دور خارج 
شود، هر دو سیستم در کشور فعال است و مزایای هر دو سیستم در 
اقتصاد کشور مشاهده می شود. باید در نظر داشت مبلغی که افراد در 
طول دوره کاری خود به عنوان حق بیمه می پردازند بس��یار زیاد است 
و حق بیمه هم به طور افزایش��ی با ارتقای دستمزد افزایش می یابد؛ به 
همین دلیل  صندوق های بازنشستگی توانایی مالی الزم برای پرداخت 
دس��تمزد مناسب به بازنشستگان این کشور را دارد و نرخ فقر در این 
کشور بسیار پایین است. در بیشترین حالت، کارمندان بالغ بر۵۰درصد 
از درآمدشان را به عنوان بیمه بازنشستگی پرداخت می کنند ولی بعد از 
اینکه ۴۰ سال از سال های کاری آنان سپری شد، می توانند ۶۷درصد 
از درآمدش��ان را بعد از کس��ر مالیات، به عنوان مستمری بازنشستگی 

دریافت کنند.
نروژ هم مانند دیگر کش��ورهای صنعتی با مشکل افزایش سن و نرخ 
بازنشستگی روبه روست. از آنجا که شمار افرادی که وارد بازار کار می شوند 
کاهشی است و شمار مستمری بگیران روند افزایشی دارد، هرساله متوسط 
پرداختی به بازنشس��تگان در این کش��ور کاهش پیدا می کند. هم اکنون 
۷۰درصد از جمعیت بین ۵۵ تا ۶۴ سال نروژ هنوز بازنشسته نشده و مشغول 
به کار هستند، درحالی که به طور متوسط در اروپا ۵۰ درصد افرادی که در 

این رده سنی قرار دارند کار می کنند.
در ابتدای قرن اخیر، نروژ سیستم بازنشستگی سخاوتمندتری داشت ولی 
امروزه بازنشستگان نروژ تنها معادل ۵۰درصد دستمزد دوره کاری خود، 
حقوق بازنشستگی دریافت می کنند و اگر امید به زندگی افزایش یابد و سن 
بازنشستگی در این کشور رشد نکند، انتظار می رود دستمزدهای بازنشستگی 
در سال های آتی روند کاهشی داشته باشد. طبق قوانین نروژ حداقل پرداختی 
به بازنشستگان برابر با یک سوم دستمزد آنان در سال های کاری شان است 
ولی از خدماتی مانند تخفیف های ویژه برای استفاده از حمل ونقل عمومی 
و ورود به موزه ها برخوردار می شوند. بازنشستگان مانند دیگر افراد نیازمند 
در کشورهای سوئد و نروژ می توانند برای دریافت حمایت های مالی از طرف 
دولت اقدام کنند و بخشی از هزینه های درمانی یا هزینه های ناشی از شرایط 

خاص ذهنی و جسمی خود را پوشش دهند.

کدامکشورهابهتریننظامبازنشستگیرادارند؟
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»تقدیر« تقویم افراد عادی است و »تغییر« تدبیر افراد عالی.

ژاپن
ژاپن یکی از پیرترین کشورهای آسیایی است و از هر چهار نفر ساکن این 
کشور، یک نفر باالی ۶۵ سال دارد. انتظار می رود تا سال ۲۰۲۵ میالدی از هر 
سه نفر ساکن ژاپن یک نفر باالی ۶۵ سال باشد. ژاپن رکورد باالترین سن مرگ 
را دارد و این یکی از افتخارات دولت ژاپن است که با کمک حمایت های مالی 
و بهداشتی توانسته طول عمر مردم را افزایش دهد. ولی این افزایش طول عمر 
هزینه هایی را هم برای دولت به همراه داشته است زیرا برای دوره طوالنی تری 
باید دستمزدهای بازنشستگی پرداخت شود. از طرف دیگر با افزایش طول عمر 
مردم و کاهش نرخ موالید در این کشور تا یک دهه آینده از شمار افرادی که 
کار می کنند و حق بیمه بازنشستگی می پردازند، کاسته و بر شمار بازنشستگان 
افزوده می شود. در سال ۲۰۱۲ میالدی حداقل دستمزدهای بازنشستگی در 
این کشور معادل ۳۶۲ پوند در ماه بود. طبق قانون بازنشستگی در کشور ژاپن، 
تمامی افرادی که بین ۲۰ تا ۵۹ سال سن دارند باید تحت پوشش بیمه های 
بازنشستگی باشند و حق بیمه بپردازند ولی تنها افراد باالی ۶۵ سالی که حداقل 

۲۵ سال در ژاپن کار کرده باشند می توانند از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند. 
کارمندان تمام وقت شرکت های ژاپنی و همسران آنها به طور اتوماتیک مشمول 
طرح بازنشستگی دولتی ژاپن قرار می گیرند و این مبلغ به حداقل مبلغ بیمه 
بازنشستگی که دریافت می کنند، اضافه می شود. آمار نشان می دهد ۸۵درصد 
از کل نیروی کاری فعال در کشور ژاپن تحت پوشش بازنشستگی کاری قرار 
دارند. از طرف دیگر، افراد باالتر از ۷۵ سال، تنها ۱۰درصد از هزینه های درمانی 
و پزشکی خود را می پردازند، مگر اینکه اعالم کنند از نظر درآمد و منابع مالی در 
سطح باالیی قرار دارند و هزینه های درمانی را می توانند بپردازند. در حالت عادی 
تمامی افرادی که تحت پوشش بیمه هستند باید ۳۰ درصد از هزینه های درمانی 
را بپردازند. در برخی از شهرهای ژاپن تمامی هزینه های سفرهای درون شهری 
و برون شهری سالمندان هم برعهده دولت است و این به افزایش سطح رفاه 
سالمندان و بیشتر شدن قدرت جابه جایی آنها در سطح شهر و ارتقای سطح 

روانی شان کمک کرده است.
گردآوری: حوریه گرمابدری

 بهترین بازیكن پیشكسوت
 در مسابقات شطرنج

ابراهی��م روزگرد، بازنشس��ته »هما« در 
مسابقات شطرنج استاندارد جام تربیت بدنی 
استان فارس، مقام بهترین بازیکن پیشکسوت 
باالی ۶۵ س��ال را کس��ب نمود و موفق به 
دریافت حکم قهرمانی گردید. موفقیت این 

بازنشسته عزیز موجب افتخار ماست.

صعود پرافتخار
 به قله فلسكه

صعود سرکارخانم مرضیه فرزند 
بازنشسته »هما« آقای حسین 
راعیان به قله بلند »فلس��که« 
واقع در رش��ته کوه بینالود در 
مشهد مقدس از موفقیت        های 
این بانوی ورزش��کار است که 
به همین مناس��بت به ایشان 
تبریک می        گوییم. این صعود در 
تاریخ ۲۳ آذرماه سال جاری و 
با هماهنگی باشگاه کوهنوردی 
انج��ام خراس��ان«   »اح��د 

 شده است.

موفقیت تحصیلی
»امیرحسین قضاتلو«، فرزند محمود 
علی قضاتلو بازنشس��ته »هما«، موفق به 
احراز رتبه اول دانشکده فنی مهندسی در 
رشته مهندسی صنایع شهرستان فومن 
و مفتخر به دریافت )FOE( جایزه شد. 
موفقیت ایش��ان را شادباش می        گوییم و 

آرزومند بهترین        ها برایشان هستیم.

صعود به قله برف انبارکهک
جمعی از  بازنشستگان تالشگر 
»هم��ا« به نام        ه��ای آقایان عین        اله 
صباغه��ا، علی علی        کرم��ی، احمد 
دهلق��ی، ج��واد کرمان��ی و قدرت 
دادخ��واه در تاری��خ ۲۲ آذرماه ۹۷ 
موفق به صعود به قله برف انبارکهک 
شدند. موفقیت ایشان را در این صعود 

پرافتخار تبریک می        گوییم.

موفقیت های تحصیلی و ورزشی همکاران بازنشسته



26

کانون بازنشستگان هما - خبرنامه 57

با اولین نگاه نسبت به دیگران قضاوت نکن، چرا که با اولین نگاه نمک و شکر از هم تشخیص داده نمی    شوند. اکثریت، راه حل است نه راه حق

 �تصمیم  گیری خوب

گروهی از بچه  ها در نزدیکی دو ریل راه  آهن، 
مش��غول به بازی کردن بودند. یک��ی از این دو 
ریل قابل اس��تفاده بود ولی آن دیگری غیرقابل 
اس��تفاده. تنها یکی از بچه  ه��ا روی ریل خراب 
ش��روع به بازی کرد و پس از مدتی روی همان 
ریل غیرقابل استفاده خوابش برد. سه بچه دیگر 
هم پس از کمی بازی روی ریل سالم، همان جا 

خوابشان برد.
قط��ار در حال آم��دن بود و س��وزن  بان تنها 

می  بایست تصمیم صحیحی بگیرد ...
س��وزن  بان می  تواند مسیر قطار را تغییر داده 
و آن را به س��مت ریل غیرقابل استفاده هدایت 
کند و از این طریق جان سه فرزند را نجات دهد 
و تنها یک کودک قربانی این تصمیم گردد و یا 
می  تواند مس��یر قطار را تغییر نداده و اجازه دهد 

که قطار به راه خود ادامه دهد.
سوال: اگر شما به جای سوزن  بان بودید، در این 
زمان کوتاه و حساس چه تصمیمی می  گرفتید؟

بیشتر مردم ممکن است منحرف کردن مسیر 
قطار را برای نجات س��ه کودک انتخاب کنند و 
یک کودک را قربانی ماجرا بدانند که البته از نظر 
اخالقی و عاطفی ش��اید تصمیم صحیح به نظر 

برسد اما از دیدگاه مدیریتی چطور ... ؟
در این تصمیم، آن )یک( کودک عاقل به خاطر 
دوستان نادان خود )سه کودک دیگر( که تصمیم 
گرفته بودند در آن مسیر اشتباه و خطرناک )ریل 

سالم( بازی کنند، قربانی می  شود.
این نوع تصمیم  گیری معضلی است که هر روز 
در اطراف ما، در اداره، در جامعه در سیاس��ت و 
به خصوص در یک جامعه غیردموکراتیک اتفاق 
می  افتد. دانایان، قربانی نادانان قدرتمند و زورمند 

و تصمیم گیرنده می  ش��وند.کودکی که موافق با 
انتخاب بقیه افراد برای مسیر بازی نبود طرد شد 
و در آخ��ر هم او قربانی این اتفاق گردید و هیچ 

کس برای او اشکی نریخت.
کودک��ی که ریل از کار افت��اده را برای بازی 
انتخ��اب کرده بود هرگز فکر نمی  کرد که روزی 

مرگش این  گونه رقم بخورد.
اگرچه هر چهار کودک، مکان نامناسبی را برای 
بازی انتخاب کرده بودند ولی آن یک کودک، تنها 
قربانی تصمیم اش��تباه آن سه کودک دیگر که 
آگاهانه تصمیم به آن کار اش��تباه گرفته بودند، 
شد و با آن تصمیم عجوالنه سوزن  بان، نه تنها آن 
کودک بی  گناه و عاقل جانش را از دست داد، بلکه 
زندگی همه مسافران نیز به مخاطره افتاد زیرا ریل 
از کار افتاده منجر به واژگون شدن قطار گردید و 
همه مسافران نیز قربانی این تصمیم شدند و در 
نهایت نتیجه این تصمیم چیزی جز زنده ماندن 

آن سه کودک نادان نبود.
مس��افران قطار را می  توان ب��ه عنوان تمامی 
کارمندان س��ازمان فرض ک��رد و گروه مدیران 
را هم��ان کودکانی در نظر گرفت که می-توانند 

سرنوشت سازمان )قطار( را تعیین کنند.
گاهی در نظر گرفتن منافع چند تن از مدیران 
که به اش��تباه تصمیمی گرفته  ان��د، منجر به از 
دست رفتن منافع کل سازمان خواهد شد و این 
همان قربانی ک��ردن صدها نفر برای نجات این 

چند نفر است.
زندگ��ی کاری هم��ه مدی��ران پ��ر اس��ت از 
تصمیم  گیری  ه��ای دش��وار ک��ه با ع��دم اتخاذ 
تصمیمات صحیح مدیریتی، گاه لطمات جبران 

ناپذیری بر پیکر سازمان وارد می شود.
»به یاد داش��ته باشیم: آنچه که درست است 
همیشه محبوب نیست... و آنچه که محبوب است 

همیشه حق نیست!«

 �زنان همیشه آینده نگرند!

پیرمردی در بس��تر مرگ بود. در لحظات 
دردن��اک م��رگ، ناگهان بوی عطر ش��کالت 

محبوبش از طبقه پایین به مشامش رسید.
او تم��ام قدرت باقیمانده  اش را جمع کرد و 

از جایش بلند شد.
همان  طور که به دیوار تکیه داده بود آهسته 
آهس��ته از اتاقش خارج شد و با هزار مکافات 
خ��ود را به پایین پله  ها رس��اند و نفس نفس 
زنان به در آش��پزخانه رس��ید و به درون آن 

خیره شد.
او روی میز، ظرفی حاوی صدها تکه شکالت 
محب��وب خود را دید و با خود فکر کرد یا در 
بهشت است و یا اینکه همسر وفادارش آخرین 
کاری که ثابت کند چقدر ش��یفته و شیدای 
اوس��ت را انجام داده اس��ت و بدین ترتیب او 
این جه��ان را چون مردی س��عادتمند ترک 

می  کند.
او آخری��ن تالش خود را نیز به کار بس��ت 
و خ��ودش را ب��ه روی میز انداخت و یک تکه 
از ش��کالت  ها را به دهانش گذاشت و با طعم 
خوش آن احس��اس کرد جانی دوباره گرفته 
اس��ت. سپس مجددا دس��ت لرزان خود را به 
سمت ظرف برد که ناگهان همسرش با قاشق 

روی دست او زد و گفت:
دست نزن، آنها را برای مراسم عزاداری ات 

درست کرده  ام!

»ضرب  المثل  ها«  

رفته آب خنک بخوره
در زمان قدیم و در نبود یخچال، خنک  ترین 
آب در تهران، آب قناتی بود که بعدها زندان 

قصر در آن ساخته و بنا شد.
بع��د از آن، هر کس به زن��دان می  افتاد، 

می  گفتند: رفته آب خنک بخوره.
و ای��ن اصط��الح بعده��ا ش��امل هم��ه 

زندانی  هایی شد که به زندان می  افتادند!

تعارف شاه  عبدالعظیمی
قدیم��ا که تهرانی  ها با ماش��ین دودی به 
زیارت شاه  عبدالعظیم می  رفتند، پول رفت و 
برگشت ماشین را باید اول حساب می  کردند. 
برای همی��ن اهالی ش��هر ری که مطمئن 
بودند، پول بلیت را قبال پرداخته  اند و حتمأ 
برمیگردند، الکی تع��ارف میکردند که »تو 
روخدا شب پیش ما باشین«. از آنجا »تعارف 

شاه  عبدالعظیمی« ضرب  المثل شد.

کوتاهوخواندنی
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با اولین نگاه نسبت به دیگران قضاوت نکن، چرا که با اولین نگاه نمک و شکر از هم تشخیص داده نمی    شوند.

از فاصله انتشار شماره قبلي خبرنامه کانون تا این شماره تعدادي دیگر از همكاران به افتخار بازنشستگي نائل آمده اند که اسامي 
آن ها به شرح زیر است. ضمن خوشامدگویي و خسته نباشید به این همكاران عزیز که به جمع بازنشستگان پیوسته اند برایشان 

تندرستي، نیک بختي و بهروزي آرزومندیم.

همكاران د يروز ،  همراهان امروز

تجلیل از بازنشستگان  بزرگد اشت علم ، تجربه و تعهد است

 �امور ایثارگران   
 علی بابائی

 �بازرگانی
سید حمید یدالهی

مصطفی احمدی
اعظم ابراهیمی شمس آبادی

بهزاد مستقل
نادر نوذری

پروین نراقی سالم

 �پشتیبانی  
حمیدرضا زمانی

فاطمه عربلو
اکبر اسدپور

ابراهیم نقدی
بهزاد نظری

عباس نیکوئی
حسن امینی نژاد
حسین گودرزی

کامران مربوط صادق
محمود مختاری مهر

مصطفی قراخانلو
غالمرضا افخمی عقدا

قاسم قلی زاده
داود بختیار 

 �حراست
 حسن معصومی

محمدرضا نجات رحیمی
محمدرضا کاویانی

رضا جلیلیان
اسالم حاتمی

 �خدمات فرودگاهی
اکبر غیاثوند

سید مجید حسینی
مجید امیری

سید مجید عباسی حسینی
محمد عزیز خانی

 �روابط عمومی
محمد عسگری حاتم آبادی

 �عملیات                     
  مجتبی سهرابی زاده

بهنام شیرزاد
هادی زکی پور رحیم آبادی

علی شهرابی فراهانی
مهدی یوسفی

حسین عابدین زاده
ابوالحسن دادجو

سیدعلی محمد حجتی
غالمحسین عزتی کامکار
علی احمدی رحیم آبادی

سیدحسن جبلی
طاهره پایداره

محمدرضا عباسی
آیت گودرزی

ابراهیم نجفی برزگر
غالمرضا ترابی

جعفر ربطی
سید سعید سید صالحی

 �کیترینگ
 ناصر صفرنژاد

 �مالی
 سید عباس موسوی چیمه

احمد همتی

 �منابع انسانی  
علیرضا داوودآبادی فراهانی

رضاصمدی
کوروش خانی
حمید نوروزی

 �مهندسی و تعمیرات
احمدعلی ولدخانی

سعید بیگلر
مجید جاللی فر

حمید خدادوست گلی
مجید بهروز پناه

حمید بختیاری آذربایجان
علی اکبر شریف کاظمی

مهدی راهی
سیداحمد بکاء

حمیدرضا هادیان دولت آبادی
حمید توکل

محمدرضا اویسی
حمید علی اکبری

محمود انوشا بروجنی
حسین عامری

فرزاد لیاقتی ناصری
محمدرضا علیان نژادی
سید منصور میر نظیری

حبیب خسروی
حسین نیک صنعتیان

محمد شهریار
مهرداد سروری شاد

منصور رحیمی قالین قیه
هاشم خلج

نادر محمدی
جواد اطهری نیا

نور محمد مصیبی

رحمان بهرامی 
حسن دلیر

کمال سیل سپور

 �اردبیل
محمد فاطمی

 �اصفهان               
حسین خانی خوزانی

هاشم سقائی
محمدرضا هنری

 �اهواز 
 محمدحیدری اهوازی

 �بندرعباس 
فیصل محمودی کیا  

 �چابهار
حسینعلی سلیمانی

 �رشت
منوچهر مشمول شیر محله

 �شیراز 
حیدر بیضاوی

 �قشم
کمال پیری

 �یزد
محمد حمید بختیاری نیا

 �ساری 
احمد عظیمی
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در دنیا برای همه جا هست به جای اینکه جای دیگران را بگیریم، سعی کنیم جای خودمان را پیدا کنیم. ظرف کوچک باشد، باید ظرفیت    ها را باال برد.

دانستن چند راز مهم برای داشتن زندگی سالم
بعد از ۵۰ سالگی، افراد نیاز به مراقبت          های بیشتری دارند تا بتوانند زندگی 
سالم          تری داشته باشند. در این مطلب به چند نکته مهم در رابطه با »سالم 

زندگی کردن« در سنین باال می          پردازیم.
اسراری برای سالم زندگی کردن � 

نیمه دوم زندگی ش��ما می          تواند دهه          های خیلی خوبی باشد. در این دوره 
اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت. مطمئناً در این دوره موهای          تان بیشتر 
از قبل سفید شده است و صورت شما خطوط و چین و چروک          هایی خواهد 
داشت. اما می          توانید ذهن و جسم خود را در کنار یکدیگر رشد دهید و جسمی 

سالم داشته باشید.
بعد از ۵۰ � سالگی غذای کامل و سالم بخورید

 آنچه از غذا خوردن در این سن بیان می          شود، منظور یک رژیم  غذایی رسمی 
و سخت نیست. می          توانید سبزیجات، میوه          ها، غالت سبوس          دار، آجیل و لبنیات 
کم چرب به میزان فراوان مصرف کنید. طی بررسی          های انجام شده، محققان 
دریافته          اند که این نوع رژیم غذایی به انسان کمک می          کند، عمر طوالنی          تری 
داش��ته باش��د و از بدن در برابر بیماری قلبی، سرطان، پارکینسون و آلزایمر 
محافظت می کند. محققان معتقدند این رژیم غذایی با تغییر کروموزوم          های 
مربوط به بیماری          ها در س��نین باال بر روی طول عمر و بهبود زندگی انسان 

تاثیر مثبت می          گذارد.
تاثیر پیاده          روی بر سالمت جسم  � 

هر روز ۳۰ دقیقه ورزش کنید. اگر ۳۰ دقیقه خیلی زیاد است، آن را به دو 
بخش کوتاه          تر تقسیم کنید. ورزش منظم به ویژه اگر شدت آن به اندازه          ای باشد 
که فقط کمی نفس نفس بزنید، مزیت          های زیادی برای سالمت انسان دارد. 
ورزش کردن با انتقال خون و اکسیژن الزم و کافی به سلول          های مغز، به بهبود 
وضعیت و سالمتی آن          ها کمک می          کند. محققان همچنین توصیه می          کنند با 
انجام ورزش منظم، آلزایمر را به تعویق انداخته یا عالئم آن را بهبود بخشیم.

خطر تنها ماندن در سن باال � 
تنهایی برای سالمت خطرناک است. اگر احساس تنهایی می          کنید، چه با 
کسی زندگی کنید و چه تنها، بیشتر در معرض ابتال به زوال عقل یا افسردگی 
خواهید بود. سالمندانی که احساس انزوا و طردشدگی می          کنند، با فعالیت          های 
روزمره، مانند حمام کردن یا باال رفتن از پله، بیشتر با مشکل روبه رو هستند. 
به عالوه سالمندان تنها، زودتر از دیگر سالمندان می          میرند. محققان دریافته          اند 
که افراد تنها دارای س��طح باالتری از هورمون استرس در بدن خود هستند. 
هورمونی که منجر به التهاب می          شود و با بیماری          هایی مانند آرتروز و دیابت 

در ارتباط است.
یک بررس��ی دیگر نشان می          دهد که در افرادی که تنها زندگی می          کنند، 
آنتی          بادی          های بیشتری برای ویروس          های خاص هرپس وجود دارد که نشانه          هایی 
از اس��ترس در سیس��تم ایمنی این افراد است. بنابراین یا زمان بیشتری را با 
دوستان خود بگذرانید و یا دوستان بیشتری پیدا کنید و زمان          های تنهایی 

خود را کمتر کنید.
افزودن فیبر به رژیم غذایی � 

اینکه هر وعده غذایی و میان وعده          ها غذای سالم بخورید مسئله مهمی است. 
بهتر است غالت سبوس          دار را جایگزین نان سفید کنید. می          توانید به سوپ 
خود لوبیا و یا تکه          های س��یب به ساالد اضافه کنید. فیبر شما را برای مدت 
طوالنی          تر سیر می          کند. به عالوه فیبر، سطح کلسترول را کاهش داده و خطر 

بروز بیماری          های قلبی، دیابت نوع دو و سرطان روده را کاهش می          دهد.
به عالوه فیبر از بروز یبوست پیشگیری می          کند که در بین سالمندان بسیار 
رایج است. بعد از ۵۰ سالگی مردان باید روزانه ۳۰ گرم و زنان ۲۱ گرم فیبر 

مصرف کنند.

در سنین باال هم برای ترک سیگار دیر نیست � 
تنباکو کشنده است. تنباکو تقریبا به همه اندام های داخلی آسیب می زند. 
سیگار، جویدن تنباکو و دیگر محصوالت آن که دارای نیکوتین هستند، 
منجر به بروز بیماری های قلبی، سرطان، بیماری های ریه، لثه و مشکالت 

و بیماری های دیگر می شود. هیچوقت برای ترک سیگار دیر نیست. 
بدن، ۲۰ دقیقه بعد از کشیدن آخرین سیگار، شروع به بهبود می کند 
و احتمال حمله قلبی بی درنگ کاهش می یابد. پس از یک سال، احتمال 
بروز بیماری قلبی به نصف می رس��د و طول عمر افزایش پیدا می کند. 
اگر تصمیم به ترک س��یگار گرفته اید، حتما زیر نظر پزشک خود آن را 

عملی کنید.
webmd.com  :منبع

افسردگی، راه آلزایمر را هموار می          کند
برای ش��ناخت بهتر عوارض مختلف افسردگی، اخیرأ مطالعات زیادی 
در مراکز تحقیقاتی سراس��ر دنیا انجام ش��ده که هر کدام آن          ها نش��ان 
دهنده اهمیت تشخیص و درمان به موقع این اختالل روان          پزشکی است. 
تازه          ترین مطالعات نش��ان می          دهد در افراد مبتال به افس��ردگی، احتمال 
بروز آلزایمر بیش��تر اس��ت. ب��ه گفته محققان مرکز تحقیقات پزش��کی 
اراسموس در روتردام، بررسی بیش از ۴۰۰ نفر در سنین مختلف نشان 
داده کس��انی که در ابتدای مطالعه افس��رده بوده          اند، تا ۲/۵ برابر بیشتر 
از س��ایرین احتمال دارد تا ظرف ۶ س��ال بعد، به آلزایمر مبتال ش��وند. 
بررس��ی          های ای��ن محققان همچنین روش��ن کرده که ای��ن احتمال در 
سنین زیر۶۰ سال بیشتر است، به این ترتیب افرادی که قبل از سن ۶۰ 
س��الگی دچار افسردگی هس��تند تا ۴ برابر بیشتر از هم سن و سال          های 
سرحال و بدون افسردگی خود، احتمال دارد که به آلزایمر مبتال شوند. 
این محققان، هنوز توجیه دقیقی برای رابطه بین این دو بیماری ندارند. 
آیا افس��ردگی باعث فراهم شدن زمینه برای ابتال به آلزایمر می          شود؟ یا 
اینک��ه که یک فراین��د اصلی وجود دارد که همزمان دو نتیجه را موجب 
شده          اس��ت، آلزایمر و افسردگی؟ فرضیه آ نان این است که احتماال بروز  
افس��ردگی موجب نوعی پژمرده شدن سلولهای عصبی در مغز می          شود، 
حالتی که اصطالحأ آن را »آتروفی مغزی« می          نامیم و در کالبد شکافی 
و بررسی          های تصویری از مغز افراد مبتال به آلزایمر، دیده شده است. به 
خصوص در نواحی مرتبط با حافظه و عواطف انسان، مانند هیپوکامپ و 
آمیگدال. اش��کال این فرضیه این است که تاکنون هیچ مطالعه          ای نشان 
نداده که افس��ردگی هم موجب همین تغییرات ساختاری در مغز انسان 
می          شود. ضمن اینکه از آنجایی که این تحقیقات هنوز برای نتیجه          گیری 
کاربردی ناقص اس��ت، نمی          توانیم افس��ردگی افراد را زودتر تشخیص و 
درمان کنیم زیرا امکان این وجود دارد که به آلزایمر دچار نشوند. نتایج 
این مطالعه که به عنوان مقدمه          ای برای بسیاری از مطالعات بعدی مطرح 
است، در نشریه علوم اعصاب و آرشیو روان پزشکی عمومی، منتشر شده 
و باعث جلب توجه کارشناس��ان و متخصصان علوم اعصاب ش��ده است. 
نکته مهمی که می          توان همین جا از این مطالعه نتیجه گرفت آن اس��ت 
که شاید افسردگی با یک واسطه، موجب باال رفتن احتمال بروز آلزایمر، 
به خصوص از س��نین قبل از س��المندی، یعنی میانسالی شود. بیماران 
افسرده، معموال روحیه ورزش کردن، توجه به تغذیه سالم و معاشرت با 
دوستان و افراد خانواده را ندارند و این موضوع، ممکن است باعث شروع 
زودرس و قوی          تر فرایند آتروفی مغزی در آن          ها شود، چرا که بررسی          های 
قبلی به نقش موثر این فعالیت          ها و ارتباطات در پیشگیری از زوال عقل 

و آلزایمر، تأکید کرده بودند.

زندگیسالم
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در دنیا برای همه جا هست به جای اینکه جای دیگران را بگیریم، سعی کنیم جای خودمان را پیدا کنیم.

کتاب و سازندگی
یکی از عوامل موفقیت در شرایط فعلی جامعه، داشتن اطالعات مفید 
می          باشد. »موفق« کسی است که بیش          تر بداند و موفق          تر کسی است که 
سریع          تر به اطالعات دسترسی داشته باشد. شرایط محیطی ایجاب می          کند 
که انسان دانش خود را افزایش دهد و این امر تنها زمانی میسراست که 
مطالعه کند و در این میان کتاب منبع مفیدی برای دسترسی به اطالعات 
ضروری جهت حل مشکالت است. البته باید در ابتدا عالقه به کتاب خواندن 

باشد و این مهم در نهاد خانواده شکل اساسی در فرد وجود داشته 
خ��ود را می          گیرد. خانواده          ای که اهل کتاب 
خواندن و مطالعه باشد می          تواند فرزندانی 
دانش          پ��ژوه و اهل عل��م به جامعه 
هدی��ه دهد. باید کتاب خواندن به 
عنوان یکی از ارکان اصلی تعلیم و 
تربیت در خانواده در نظر گرفته شود. 
البته توصیه می          شود که به تناسب 
سن و استعداد ذهنی و عالقه افراد، 
کتاب          های مفید در اختیار آنان قرار 
گیرد تا بتوانند از مطالب قابل استفاده 
آن          ها در زندگی خود استفاده و در جامعه، آن          ها را 
کاربردی نمایند. کتاب، دوست خوب و ماندگاری است که درخلوت و تنهایی 
به کمک مشکالت انسان می          آید و به حل آن          ها کمک می          کند. کتاب مطالب 
غیر قابل دسترس را در اختیار قرار می          دهد و به ما نشان می          دهد که راه 
صحیح در زندگی چیست. کتاب و کتاب خوانی، ما را به مثبت اندیشی 
ترغیب می          کند و سبب رشد و پیشرفت افراد جامعه می          شود. دانشمندان 
و پژوهشگران، کسانی هستند که با مطالعه و تحقیق و بررسی به جایگاه 
کنونی خود راه یافته          اند. البته باید توجه داشت که ذهن را با اطالعات مفید 
باید تجهیز کرد و فرد موفق کسی است که به آخرین یافته          های علمی در 
زمینه کاری خود دست یابد و با مطالعه و کتاب خواندن گره          ای از مشکالت 
زندگی خود و جامعه باز کند. بنابراین اگر می          خواهیم فردی آگاه باشیم، 
باید هرچه بیشتر کتاب بخوانیم و اطالعات خود را به دیگران منتقل کنیم 

تا نهایت بهره را از زندگی ببریم و فایده برسانیم.

قدرت اراده
»اراده« به مفهوم قدرت و کشش درونی در انجام کارها تعریف می          شود. 
شرایط امروز جامعه به شکلی است که نمی          توان با تالش و اراده معمولی به 
یک موفقیت بزرگ دست یافت. رقابت برای رسیدن به فرصت          های بزرگ، 
بسیار سخت و نفس                              گیر شده است. اگر بخواهید کسی جای شما را نگیرد، 
باید اراده          ای قوی          تر از خود نشان دهید. اگر تالش و اراده شما در یک خط 
ساده و معمولی ثابت و تنظیم شده است همان نتایج ساده و معمولی را 
بدست می          آورید. افراد با اراده کسانی هستند که وقتی تصمیمی می          گیرند، 

آن را با جدیت هرچه تمام          تر تا به آخر ادامه می          دهند.
 در مقابل، افراد بی          اراده و ناتوان همیشه ناامیدند و دلیل عدم موفقیت 
خود را به دیگران نسبت می          دهند. هر انسان سخت          کوشی نمی          تواند 

فردی با اراده تلقی شود بلکه انسان با اراده کسی است که در جهت یک 
برنامه هدفمند و منطقی به استقبال مشکالت می          رود و تا به آخر در 
جهت حل مشکالت ثابت قدم و پایدار می          ماند. یکی از راه          های تقویت 
اراده، انجام دادن کاری غیر از کارهای معمول و همیشگی است. دومین 
راه می          تواند همین یک هدف کوچک باشد و  این هدف باید روشن، قابل 
دستیابی و باارزش باشد. سومین راه تقویت اراده، تلقین است. هر روز با 

خود جمالتی مثبت را تکرار کنید تا روحیه          تان افزایش یابد.
 چهارمین راه تقویت اراده این اس��ت که کارهایی را که به عهده 
می          گیرید تا به انتها ادامه دهید تا در نیمه راه از انجام کارها دلس��رد 
نشوید و آن را رها نکنید. پنجمین راه این است که به قدرت الهی در 
راه رسیدن به اهداف خود اطمینان داشته باشید. قبل از اینکه از زمانه 
عقب بمانید و فرصت          های گرانبهای عمر را از دست بدهید، اراده کنید 
تا موفقیت          های بزرگی کسب کنید. سعی کنید با اراده قوی، کنترل 
تمامی امور زندگی خود را بدست بگیرید. هیچوقت از کلمه نمی          توانم 
استفاده نکنید چون این کلمه تمام توانمندی          های شما را از بین می          برد. 
با برخورداری از ظرفیت          های فکری که در شما وجود دارد می          توانید 

نوآوری          های تازه          ای به اجتماع بزرگ انسانی و دنیا عرضه کنید.
 با نیروی اراده از لحظه لحظه زندگی خود برای رسیدن به موفقیت 
استفاده کنید. با نیروی اراده از قدرت الهی درون استفاده کنید چراکه 
آنچه را آرزو دارید انجام دهید به انجام می          رس��اند. در دوران رش��د و 
ش��کوفایی که دوران بهره          گیری از تجربیات و دانش خود است سعی 
کنید با اراده قوی بر مشکالت زندگی خود غلبه کنید و دوران سالمندی 
را برای خود شیرین و سرشار از خاطرات و تجربیات مفید بسازید. در 
دوران سالمندی هیچگاه ناامید از فراگیری علم و دانش نباشید و با 
اراده مستحکم و پوالدین دانش و تجربیات خود را به دیگران انتقال 
دهید و هر روز بر علم خود بیافزایید و جسم و روان سالم را برای خود 

به ارمغان آورید.

سالمتروان
»دکتر شكوه السادات پوریاوری«
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»صبر کردن« سخت است ولی »حسرت خوردن« مشکل    تر است. پیروزی در سه بعد آرامش، امنیت و آزادی میسر است.

 از طرف خانواده هاي همکاران متوفي از کلیه دوستان و همکاران سابق که در مراسم تدفین و ترحیم 
این عزیزان  شرکت کرده اند تشکر و سپاسگزاري شده است. 

تسلیت
دست گلچین اجل بار دیگر به گلستان بازنشستگان »هما« دست یازید وگلهایي از این باغ را پرپر کرد، در فقدان آنان به سوگ 
 نشسته و غم از دست دادنشان را به خانواده هاي داغدارشان تسلیت مي گوییم. اسامي همكاراني که از فاصله انتشار خبرنامه قبلی

 تا کنون نداي حق را لبیک گفته و به ملكوت اعال پیوسته اند به این شرح است:

شادروان داود مودتی زند 
محل خدمت: خدمات فرودگاهی

استخدام: ۱۳۴۷
بازنشستگی : فروردین ۱۳۷۸

وفات:آبان ۱۳۹۷
شادروان مرحوم فالمرز فوالد   

محل خدمت: خدمات فرودگاهی شیراز
استخدام: ۱۳۵۰

بازنشستگی : اردیبهشت ۱۳۷۹
وفات: آبان ۱۳۹۷

شادروان مرحوم محمدعلی جاللی  
محل خدمت: مالی

استخدام: ۱۳۴۷
بازنشستگی : اردیبهشت ۱۳۶۷

وفات: آبان ۱۳۹۷  

شادروان مرحوم محسن پناهی راد
محل خدمت: خدمات فرودگاهی

استخدام:۱۳۵۴
بازنشستگی : مرداد ۱۳۸۲

 وفات: آذر ۱۳۹۷
شادروان مرحوم ابراهیم امیری 

محل خدمت: مهندسی و تعمیرات
استخدام : ۱۳۵۷

بازنشستگی : اسفند ۱۳۸۲
وفات: آذر ۱۳۹۷

 
شادروان مرحومه فریده جهانفر

محل خدمت: عملیات
استخدام : ۱۳۵۲

بازنشستگی : تیر ۱۳۸۳
وفات آذر  ۱۳۹۷ 

شادروان مرحوم جمشید فتحی نمین 
محل خدمت: پشتیبانی

استخدام: ۱۳۴۵
بازنشستگی : دی ۱۳۶۵

وفات: آذر ۱۳۹۷ 

 شادروان مرحوم  محمدتقی وطن خواه
محل خدمت: مالی

استخدام: ۱۳۵۴
بازنشستگی : مهر ۱۳۷۸

وفات: آبان  ۱۳۹۷ 
شادروان مرحوم ابوالفضل قاسمی 

محل خدمت: کیترینگ
استخدام: ۱۳۵۵

بازنشستگی : اردیبهشت ۱۳۷۹
وفات: آذر ۱۳۹۷

شادروان مرحوم  منوچهر رهبر 
محل خدمت: مهندسی و تعمیرات

استخدام: ۱۳۵۴
بازنشستگی : مهر ۱۳۷۸
وفات: اردیبهشت ۱۳۹۷ 

شادروان مرحوم  سلطانعلی قائمی 
محل خدمت: کیترینگ

استخدام: ۱۳۵۷
بازنشستگی : تیر ۱۳۸۶

وفات: آذر ۱۳۹۷

 
شادروان مرحوم  محمد حسین امیر ختائی 

محل خدمت : خدمات فرودگاهی 
استخدام: ۱۳۴۶

بازنشستگی : اسفند ۱۳۷۶
وفات:آذر۹۷ ۱۳

شادروان مرحوم عباسقلی فتح الهی
محل خدمت : حراست

استخدام : ۱۳۹۷
بازنشستگی : بهمن ۱۳۷۹

وفات : آبان ۱۳۹۷

 

شادروان مرحوم محمد حسین آالوه
محل خدمت : عملیات 

استخدام : ۱۳۴۴
بازنشستگی : اسفند ۱۳۸۴

فوت : آذر ۱۳۹۷

احمد طاهری
محل خدمت: خدمات فرودگاهی شعبه رشت

استخدام : ۱۳۵۵
بازنشستگی: آذر ۱۳۷۹

فوت : دی ماه ۱۳۹۷

کرمعلی قلعه گیر 
محل خدمت: خدمات فرودگاهی 

استخدام : ۱۳۵۵
بازنشستگی : اسفند ۱۳۷۹

فوت : شهریور۱۳۹۷
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»صبر کردن« سخت است ولی »حسرت خوردن« مشکل    تر است.

ابرازهمدردي
تعدادي از همكاران بازنشسته در غم از دست دادن عزیزان خود به سوگ نشسته اند. کانون باز نشستگان ضمن عرض تسلیت و 

آرزوي صبر و شكیبایي براي بازماندگان، رحمت وغفران الهي را براي درگذشتگان   از خداوند متعال مسئلت مي نماید.

مجید فیروزبخش                                                                  فوت پدر 
شاهپور ضربعلی زاده                                                    فوت پدر
محمود حسین لو                                                          فوت پدر
مرتضی بابامرادی                                                           فوت پدر
بهنام صادقی نژاد                                                               فوت پدر
داراب جوکار                                                                  فوت پدر
عبداله حسن بیگی                                                         فوت پدر
محمد سلطانی                                                              فوت پدر
صدیقه ناظریان                                                             فوت مادر
مرتضی حسین پور                                                                                               فوت مادر
امیر والئیان                                                                   فوت مادر
حسین اقبالی گلشن                                                  فوت مادر
جواد سلیمانی سروستانی                                          فوت مادر
حسین سردشتی                                                     فوت مادر
نجفعلی سالمی                                                           فوت مادر
محمدجواد ابراهیمی حصاری                                فوت مادر

آقای حسن احمدی                                            فوت مادر
مرضیه سیاح زاده                                                      فوت مادر
خدیجه سیاح زاده                                                      فوت مادر
ابراهیم مهدی زاده                                                       فوت مادر
داود تفرشی                                                                  فوت مادر
سید مجتبی سبحانیان                                               فوت مادر
معصومه ترکمنی                                                       فوت خواهر
هاشم مهدی زاده قزوینی                                           فوت برادر
اسماعیل سیاح                                                       فوت برادر
محمود عباسی                                                          فوت برادر
رمضانعلی کوهانی                                                    فوت ۲ برادر
مهدی رمضانی قلعه نوعی                                         فوت برادر
صفرعلی نوری میانرودی                                                فوت برادر
کامل چلبیانی                                                                   فوت فرزند
عبدالرسول یوسفی                                            فوت برادر
محسن نقوی                                                     فوت پدر

شادروان مرحوم اصغر میرزایی آیگانی 
محل خدمت : بازرگانی

استخدام: ۱۳۶۶ 
بازنشستگی : مرداد ۱۳۸۹

وفات: مهر ۱۳۹۷ 

شادروان مرحوم حسن خلیلیان
محل خدمت: پشتیبانی

استخدام: ۱۳۵۶
بازنشستگی : خرداد ۱۳۸۵

وفات: مهر ۱۳۹۷

 شادروان مرحوم علی اکبر زنده دل مهربان
محل خدمت: خدمات فرودگاهی

استخدام: ۱۳۴۶
بازنشستگی : مهر ۱۳۷۹

وفات: مهر ۱۳۹۷
شادروان مرحوم فرامرز افشار

محل خدمت: خدمات فرودگاهی 
استخدام: ۱۳۵۵

بازنشستگی : بهمن ۱۳۸۳
وفات: مهر ۱۳۹۷

شادروان مرحوم علی اصغر پازوکی مهر
محل خدمت: خدمات فرودگاهی

استخدام: ۱۳۴۶
بازنشستگی : فروردین ۱۳۷۸

وفات: آبان ۱۳۹۷ 
 

شادروان مرحوم سهرابعلی سلطانی
محل خدمت: مهندسی و تعمیرات

استخدام: ۱۳۴۶
بازنشستگی : تیر ۱۳۶۹

وفات: شهریور ۱۳۹۷
شادروان مرحوم علیرضا خوشخو

محل خدمت:  مالی
استخدام: ۱۳۵۶

بازنشستگی : مهر ۱۳۸۸
 وفات: آبان ۱۳۹۷ 

شادروان مرحوم علی بیدار
محل خدمت: عملیات

استخدام:۱۳۵۵ 
بازنشستگی : بهمن ۱۳۸۳

وفات: آبان ۱۳۹۷
شادروان غالمحسن میرزاخانی

محل خدمت: خدمات فرودگاهی
استخدام: ۱۳۵۶

بازنشستگی : خرداد ۱۳۸۱
وفات: آبان ۱۳۹۷

شادروان مرحوم عبداله طالبی
محل خدمت : مهندسی تعمیرات

استخدام: ۱۳۴۹
بازنشستگی :آبان ۱۳۸۵

وفات:دی ۱۳۹۷
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انسان دو ویژگی دارد، با خرد بهره می    ستاند و با سخن بهره می    رساند. »خوشبختی« تنظیم انتظارات با امکانات است.

قابلتوجهاعضایمحترمکانونبازنشستگان»هما«
   واحد امور مالی کانون بازنشستگان در ارتباط با عملكرد صورتهای 
مالی سال جاری و گذشته خود آماده پاسخگویی به سواالت و انتقادات 

شما عزیزان به صورت حضوری در دفتر کانون می باشد.
با تشکر - خزانه دار

اطالعیه
جهت برقراری و یا استمرار حق اوالد 
و بیمه درمانی، ارائه گواهی اش��تغال 
ب��ه تحصیل هر ت��رم فرزندان پس��ر 
دانشجو دارای س��ن ۲۰ الی ۲۵ سال 
 به دفتر امور اجرایی واحد بازنشستگی

  الزامی است.

تعویضکارتشناسایی
به اطالع همکاران محترم بازنشسته 
مي رس��اند ، به منظور تعویض کارت 
شناسائي »هما« الزم است همکاران با 
 پوشش پیراهن سفید در ساعات اداري
 ) ۹ ال��ي ۱۴( به واح��د صدور کارت 

شناس��ائي واقع در ساختمان شماره 
۲ حراس��ت ) ادارات مرکزي »هما«( 

مراجعه نمایند.

اخبارضروري
هم��کاران  محت��رم  ازخانواده ه��اي 
بازنشسته درخواست مي شود کانون را 
درجریان اخبار ضروري خانواده ازجمله 
 ف��وت همکار و اقوام درجه ۱ ایش��ان، 
قرار دهند تا اقدامات الزم از طرف کانون 
بازنشس��تگي بعمل آید. ضمنا تقاضا 
مي شود عکس متوفي )بازنشسته( را 
 جهت چاپ در خبرنامه به دفتر کانون

 ارسال نمایند.

تشکروقدردانی

  بدی�ن وس�یله از هم�كاران 
بازنشسته ای که با ارسال مقاالت، 
پیشنهادها، آثار  و خاطرات خود 
ما را در پربار نمودن خبرنامه یاری 
و همكاری می نمایند، تش�كر و  

قدردانی می گردد.

اطالعیه

خبرنامه کان�ون آماده معرفي 
خدمات و کااله�اي قابل عرضه 
ش�ما به هم�كاران  بازنشس�ته 
مي باشد.لطفا جهت هماهنگي با 
 تلف�ن ۴۴۶۴۱۵۰۶ - ۴۴۶۴۱۶۰۶ 

)خانم احمدی( تماس بگیرید.

تغییرنشانی
ازکلیه اعضاء محترم کانون بازنشس��تگان درخواست مي شود 
تغییرات مربوط به نشاني محل سکونت و کد پستی و شماره تلفن 
 ثابت و همراه خود را جهت ارسال نشریه وپیام کوتاه به دفتر کانون

 اعالم نمایند.

عکسپرسنلی
همکاران بازنشس��ته می توانند جهت تهیه عکس پرسنلی، با 
قیم��ت ۶۰۰۰ تومان برای ۸ قطعه عکس۴×۳  به دفتر کانون 

مراجعه نمایند.

کارتمنزلت
از آن دسته از همکاران بازنشسته باالی ۶۵ سال سن )ساکن 
تهران( که تاکنون کارت منزلت دریافت ننموده اند تقاضامی شود 

جهت دریافت آن به سایتwww.ezpay.ir  مراجعه نمایند.

اطالعیه
همکاران بازنشسته که بدلیل مفقود شدن و یا مخدوش بودن 
کارت شناسایی »هما« درخواست صدور مجدد کارت شناسایی 
خود را دارند ، بعد از اخذ معرفی نامه از واحد امور بازنشستگی به 

ساختمان شماره ۲ حراست   »هما« مراجعه نمایند.

قابلتوجهخانوادهمحترمبازنشستهمتوفی:
بموجب نظریه مدیر کل حقوقی داخلی در مورد بازنشستگان متوفی هما : 
ارائه گواهی انحصار وراثت جهت برقراری حقوق بازماندگان الزامی می باشد 
و تا مادامی که گواهی انحصار وراثت به امور اجرایی بازنشستگان هما ارائه 

نگردد برقراری حقوق افراد واجد شرایط میسر نمی گردد.
امور اجرایی بازنشستگان و وظیفه بگیران »هما«

بازنشس��تگان محت��رم جهت اس��تفاده از  � 
تس��هیالت و امکانات اقامت��ی »هتل میثاق« 
در مش��هد مق��دس ، واق��ع در وکی��ل آب��اد ، 
جه��ت ثبت ن��ام و رزرو اتاق ب��ه واحد رفاهی 
 امور بازنشس��تگان)خانم صف��ری( مراجعه و یا 

تماس بگیرید.
 � رزرو ات��اق یکم��اه قب��ل و از اول ه��ر ماه 

شروع می شود.
اقام��ت روزه��ای  ب��رای   � محدودیت��ی 

 وجود ندارد.
ترانس��فر فرودگاهی فقط در روزهای زوج  � 

)شنبه ، دوشنبه، چهارشنبه( انجام می شود.

و  هت��ل ش��امل صبحان��ه  در  اقام��ت  � 
و  اس��تخر  رفاه��ی  امکان��ات  از  اس��تفاده 
 ترانس��فر هت��ل ب��ه ح��رم مطه��ر و بالعکس

)۲ بار در روز ( می باشد.

بابت هر نفر اضافی مبلغ ۴۲۰/۰۰۰ � ریال به 
اضافه ارزش افزوده دریافت می شود.

جهت استفاده از اتاق دوم جهت میهمانان  � 
بازنشسته مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به اضافه ارزش 

افزوده اضافه می گردد.

هزینه پرداختینوع اتاق
۹۰۰/۰۰۰  ریالمعمولی ۳ نفره
۱/۳۲۰/۰۰۰ریالمعمولی  ۴ نفره
۱/۱۰۰/۰۰۰ریاللوکس ۳ نفره
۱/۷۲۰/۰۰۰ریالسوئیت ۴ نفره

هزینه های مربوط به هتل میثاق مشهد برای هر شب اقامت با احتساب ارزش افزوده 

تسهیالترفاهی)مشهدمقدس(

قابلتوجههمکارانبازنشسته

به منظور  اطالع از اقدامات انجام 
شده،  به کانال ارتباطی کانون 

بازنشستگان هما  به نشانی زیر 
ملحق شوید:

https://telegram.me/ 

canoonbazneshasteganehoma
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 »خوشبختی« تنظیم انتظارات با امکانات است.

اطالعیهبیمهدرمانی
به اطالع می رس��اند ، بازنشستگان و 
وظیفه بگیران تحت پوشش بیمه درمانی 
»هما« که دارای نس��خه حاوی داروهای 
دیابتی می باشند ضروری است اصل کارت 
دیابت از مراکز انجمن دیابت را اخذ و به 

همراه نسخه های مربوطه ارائه نمایند.
شایان ذکر است خرید نوار اندازه گیری 
قند خون و مقدار مصرف آن نیاز به دستور 

پزشک دارد. 
 

تلفنگویايهواپیمایيجمهورياسالميایران»هما«466222

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

شمارهتلفنهایاموربازنشستگی

دفتر معاونت )فکس:  ۴۴۶۳۳۹۴۹(
امور اجرائی

امور رفاهی )فکس:  ۴۴۶۵۹۱۴۵(
واحد تیدی

واحد صدور دفترچه
واحد بیمه درمانی
واحد امور مسافرت

۴۴۶۳۶۰۰۱-۴۴۶۳۶۰۰۲
۴۴۶۳۶۰۰۳-۴۴۶۳۶۰۰۴
 ۴۴۶۳۶۰۰۵-۴۴۶۳۶۰۰۶
۴۴۶۳۶۰۰۷
۴۴۶۳۶۰۰۸
۴۴۶۳۶۰۰۹-۴۴۶۳۶۰۱۰-۴۴۶۳۶۰۱۱
۴۴۶۳۶۰۲۴-۴۴۶۳۶۰۲۵

کمکهزینهازدواج
مدارک مورد نیاز:

۱-اصل شناس��نامه ) بازنشس��ته ، عروس ،داماد( 
بانضمام کپی از تمام صفحات شناسنامه هر ۳ نفر

۲-اصل عقدنامه ) بانضمام یکسری کپی از صفحات 
۱ تا ۵(.

۳-اصل و تصویر دفترچه بیمه درمانی و ابطال آن 
توسط واحد بیمه درمانی.

۴-فیش حقوقی و یا شماره حساب بانک تجارت
» لطفا از مدارک کپی تهیه فرمایید«

 جه��ت اطالعات بیش��تر ب��ه امور بازنشس��تگی
 آقای احمدی ۴۴۶۳۶۰۰۴ تماس بگیرید.

کارتشناسایی
برابر اعالم دایره صدور کارت شناسایی)قس��مت 
حراست ( همکاران بازنشسته که کارت شناسایی 
»هما« خود را که از س��ال ۱۳۹۰ به بعد دریافت 
کرده اند کماکان معتبر بوده و نیاز به مراجعه جهت 

تعویض کارت ندارند.

قابلتوجهبازنشستگانمحترم
ف��روش اقس��اطی ل��وازم س��وپری ) برن��ج، 
روغن،چای، حبوبات، مواد شوینده،پروتئینی 
و غی��ره( تا مبلغ ۶۰۰ هزار تومان بدون بهره، 
بدون پیش پرداخت در ۳ قسط یک ماهه و با 

تخفیف منظور شده.
مدارک : چک، کارت ملی و شناس��ایی و فرم 

تعهدنامه
تعاونی مصرف کارکنان »هما«

پذیرشبیمهدرمانی

همکاران بازنشسته که محل سکونتشان شهرستان 
کرج می باش��د می توانن��د روزهای دوش��نبه هر 
هفت��ه مدارک بیمه درمانی خودرا به آقای محمد 
 سلطانی فر که دردفتر فروش کرج مستقر می باشد

  تحویل نمایند.
 امور بازنشستگی »هما«

دندانپزشکی
نسخ دندانپزشکی هر سال صرفا تا پایان اردیبهشت 

سال بعد قابل پرداخت می باشد.
 بیمه درمانی کارکنان »هما«

بیمهتکمیلی
ب��ا توجه به اختیاری ب��ودن عضویت در بیمه تکمیلی، 
همکاران بازنشسته که قصد عدم استفاده از بیمه تکمیلی 
را داشته باشند می توانند درخواست کتبی خودرا در اسفند 

ماه هر سال به معاونت امور بازنشستگی ارائه نمایند.
امور بازنشستگی

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

 مراجعه نمایند.
تعاونی مصرف کارکنان »هما«

در صورت عدم موفقیت با شماره تلفن: ۴۶۶۲۵۳۹۱ تماس بگیرید.
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»سکوت« چقدر زیباست وقتی می    دانی، دروغ می    گویند. انسان با انگیزه، »خستگی« را خسته می    کند.

 همكاران بازنشسته ضمن تماس تلفني و مراجعه حضوری نقطه نظرات خود را 
شمارهتماس:در زمينه های مختلف مطرح نموده اندكه چند مورد آن را با هم مي خوانيم.

44641421
44641506 الو کانون

متأسفانه خبرنامه به طور مرتب به دستمان نمی   رسد. درحالی که  � 
کد پستی هم داده   ام. لطفأ پیگیری نمایید.

کانون: متأسفانه موارد مشابه شما گزارش شده بود و تعدادی از بازنشستگان 
ساکن در شهرهای تهران، کرج و حومه، موفق به دریافت خبرنامه نمی   شدند، 

لذا اقدامات ذیل انجام گردید:
۱- بررس��ی و اصالح آدرس بازنشستگانی که خبرنامه کانون را دریافت 
نمی   کردن��د و نیز اعضای محترمی که آدرس خ��ود را تغییر داده بودند در 

سیستم جامع بازنشستگان 
۲- تغییر دفتر پستی ارسال خبرنامه

۳- تشکیل جلسه با مسئول اداره پست منطقه جهت بررسی مشکالت و 
راهکارهای بهبود فرآیند توزیع خبرنامه.

۴- ارس��ال لیست اسامی و درخواست   های بازنشستگانی که خبرنامه را 
دریافت ننموده   اند به مدیران کل اداره پست استان   های تهران و البرز و نیز 
مدیریت منطقه پستی اداره پست شمال غرب تهران جهت اتخاذ تدابیر الزم 

جهت نظارت، دقت و جدیت مناطق پستی در توزیع خبرنامه 
لذا با توجه به اقدامات اجرایی فوق امیدواریم خبرنامه کانون به نحو مطلوب 
در اختیار همکاران قرار گیرد، ضمن اینکه از بازنشستگان گرامی تقاضا داریم 
در صورت تغییر  و جابجایی محل سکونت، در اولین فرصت مراتب را به اطالع 

کانون برسانند.
چرا اداره رفاه از قابلیت   های باشگاه خودمان برای ارائه خدمات  � 
فرهنگی و تفریحی مثل اجرای نمایش، موس�یقی، س�مینارهای 
مهارت   های زندگی برای کارکنان و بازنشستگان و .... استفاده نمی   کند 
تا هم بازنشستگان بهره ببرند و دعاگو باشند و هم باشگاه«هما« احیأ 

شود؟
کانون: از مدیریت محترم رفاه و امور اجتماعی تقاضای بررس��ی و پاسخ 

مساعد داریم. 
از کانون محترم تش�كر ویژه دارم برای پیگی�ری و حذف ۲۰۰ � 
هزارتومان ورودی سالن   های رستوران باشگاه »هما« برای هماییان 

بازنشسته که قبأل در صورت رزرو سالن مجبور به پرداخت بودیم.
کانون:  از قدرشناسی شما متشکریم. قطعأ پیگیری کانون با همکاری و 
حمایت صندوق بازنشستگی نتیجه   بخش بود که بدینوسیله  از مدیرعامل 

محترم صندوق سپاسگزاریم. 
از کانون محترم تقاضا داریم در خصوص وضعیت ارائه خدمات  � 
بیم�ه درمان�ی از جمله لغو پی در پی قراردادها ب�ا مراکز درمانی و 
پرداخت به موقع هزینه   ها پیگیری الزم به عمل آورند تا عزت و آبروی 

بازنشستگان خدشه   دار نشود.
کانون: اعضای هیأت مدیره کانون اولویت خود را از زمان پذیرش مسئولیت 
بر پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان و بهبود وضعیت بیمه درمانی متمرکز 
کرده   اند و با تشکیل جلسات مستمر با واحد بیمه درمانی و معاونت مالی و دیگر 
مسئولین مرتبط تالش می   کنند تا وضعیت بیمه در شأن بازنشستگان محترم 
ارائه خدمات نماید. اما با پی بردن به وجود گره   هایی بزرگتر در حل این مشکل 
طی نامه   ای از مدیرعامل محترم تقاضا شده تا دستور مساعد و عاجل برای رفع 

این معضل مهم صادر فرمایند که امیدواریم عنایت ویژه فرمایند. 

آیا دس�تور مصوب هیأت وزیران مبنی بر کمک جبرانی برای  � 
کارکنان و بازنشستگان با درآمد زیر سه میلیون حقوق ماهیانه اجرا 

می   شود؟
کانون: پیرو س��واالت متعدد و به حق بازنشس��تگان گرامی در مورد 
بس��ته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروههای کم   درآمد 
به آگاهی می   رساند، حس��ب اطالع واصله آمار و اطالعات بازنشستگان 
و مستمری   بگیرانی که مجموع آخرین حکم حقوقی آنان کمتر از سی 
میلیون ریال اس��ت، از طریق مسئولین محترم »هما« به مراجع ذیربط 
ارسال گردیده است. بدیهی است پس از دریافت نتیجه، مراتب به اطالع 

عزیزان مشمول خواهد رسید .
از مدیریت بیمه درمانی »هما« خواهشمندیم در مورد بیماران  � 
صعب   العالج که مورد تأیید مرکز پزشكی »هما« قرار گرفته   اند ترتیبی 
اتخاذ نمایند تا فرانیشیز پرداختی که توسط بیمار هزینه شده به طور 
عاجل مسترد گردد زیرا هزینه   های سنگین درمان برای این بیماران 

واقعأ کمرشكن است. 
کانون: منتظر دستور مساعد و اقدام رئیس ارشد محترم بیمه هستیم. 

آیا ما بازنشستگان حق داریم از مدیرعامل »هما« انتظار داشته  � 
باشیم حداقل به مناسبتی در جمع بازنشستگان »هما« حضور بیابند 
تا ضمن در میان گذاشتن مشكالتمان از دالیل کاستی   های به وجود 
آمده برای بازنشستگان در سال   های اخیر و برنامه   های آتی ایشان 

برای حل آن   ها با خبر شویم؟
کانون: قبأل اعضای هیأت مدیره کانون جهت طرح مشکالت بازنشستگان 
از مدیرعامل محترم تقاضای مالقات نموده بودند که هنوز اجابت نگردیده 
لذا طی نامه   ای که مشروح آن در صفحه مکاتبات و پیگیری   های کانون درج 
گردیده، درخواس��ت   ها به طور مکتوب مطرح شد و انتظار می   رود با حس 
مسئولیت و اهتمام ایشان به حل مشکالت بازنشستگان، به سرعت نتیجه 

مثبت حاصل گردد.   
انتخابات تعاونی مصرف »هما« کی برگزار می   شود؟ چرا هیأت  � 
مدیره آن با برنامه   ریزی صحیح از اتالف وقت و سردرگمی اعضای 
تعاونی مصرف پیش�گیری نمی   کنند و به وضعیت تعاونی سامان 

نمی   دهند؟
کانون: منتظر پاس��خ و اقدام عملی اعضای هیأت مدیره تعاونی مصرف 

هستیم.
آیا ممكن است رستوران »هما« در منوی خود غذای سنتی با  � 
قیمت مناسب در حد وسع بازنشستگان تهیه ببیند تا در این صورت 
بازنشستگانی که از امكانات ورزشی باشگاه نیز استفاده می   کنند از 

رستوران باشگاه »هما« استقبال کنند.
کانون: از پاس��خ و در صورت امکان، اقدام عملی مدیریت محترم باشگاه 

استقبال می   کنیم. 
با توجه به اینكه فوق العاده مدیریت شاغلین از ۹۶/۱/۱ � افزایش 
یافته و بازنشستگان نادیده گرفته شده اند، از کانون تقاضا داریم 

پیگیری عاجل نمایند.
کانون: منتظر پاسخ و اقدام عملی مسئوالن هستیم. 
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ارسالی: علینقی شقاقی
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»سکوت« چقدر زیباست وقتی می    دانی، دروغ می    گویند.

56
ل
دو

ج
حل

جدول57 ی
ود

عم

1- آقای محمود صفری
2- آقای علی بانی

3- خانم اعظم استاد حسين

اسامی برندگان جدول شماره  55

    ب��ه س��ه نفر از كس��انی كه ج��دول را 
 ب��ه ط��ور صحيح ح��ل كنند به قي��د قرعه 

جایزه داده می شود.

۱-عشوه و کرشمه
۴- مهربانی

۸- میان و وسط
۹- از غذاهای استان گیالن

۱۲- روبه رو
۱۳- نت چهارم موسیقی
۱۴- از وسایل آشپزخانه

۱۵- بی پرده و صریح
۱۷- زگیل

۱۹- متحیر

۲۱- مرتجع الستیکی
۲۲- آغاز و ابتدا

۲۴- وسطی
۲۵- شهر بی قانون

۲۶- ظرف شوئی
۲۸- طرف و جهت

۲۹- پاره کردن
۳۱- از جدایی ها شکایت می کند

۳۲- عاری از میکرب
۳۵- سالخورده

۳۶- لقب پادشاهان پیشدادی
۳۷- آشپز

۳۸- از وسایل آتشزنه
۴۰- کج شده و خمیده شده

 ۴۲- حرف ندا
۴۳- پسوند شباهت

۴۴- زشت منظر
۴۵- دیهیم

۴۷- جزیره ای ایرانی
۴۸- پسر رستم در شاهنامه

۵۰- اسم پسرانه
 ۵۲- صحیح و سالم

۵۳- سال ترکی
۵۵- نگهبان

۵۶- از بند رسته
۵۷- قطعه ای در اتومبیل

۵۹- کیسه چرمی
۶۱- پارچه مالیدنی

۶۲- سرزمین و وطن

افقی

۱-پاشیدن
۲-پرکردن

۳-سپید موی شاهنامه
ل  مفع��و م��ت  عال -۴ 

بی واسطه
۵-جیوه

۶-گشاینده
۷-رسم کردن
۸-همراه خانم

۹-آن که کف��ش دوزد و 
فروشد

۱۰- تفتیش
۱۱-ماه آخرفصل تابستان

۱۲- شهرخانه خدا
۱۵-الیه سوراخ شده جو 

زمین
۱۶- سخت و محکم
۱۸- عادت و خصلت
 ۲۰- مقابل روشنایی

 ۲۳- قرمز تیره
۲۵- بیماری روحی

۲۷- بیماری و ناخوشی

۳۰- چوپان
۳۱- اسید سیتریک
۳۳- عصاره کنجد
۳۴- عضو صورت

۳۶- امداد
۳۷- نخس��تین سلس��له 
مس��تقل ایان��ی پ��س از 

اسالم
۳۹- خالف ریزش

 ۴۱- حرف ۲۸ فارسی
۴۲-گرسنه به ترکی

۴۶- عدد فوتبالی
۴۷- از مشتقات نفتی
 ۴۸- دلداده شیرین

۴۹- روغن زیتون
۵۰- باز

۵۲- از آن وارد می شویم
۵۴-گودال و مغاک
۵۵- جابجائی هوا

۵۷- دوست و همدم
 ۵۸- غصه

۶۰- حرف  مشایعت

ارسالی: علینقی شقاقی
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ادب، آداب هر کاری را »رعایت کردن« است. انسان در مقابل خداوند مانند شمع در برابر شعله است.

قصه             های منی
شکوفه            های لطیِف دشِت بی            کرانه            ی من  
نشاِط شعِر دل            انگیز و نغمه            ی شبانه            ی من

 تنت بلور و لبت لطیف همچو الله            ی سرخ  
تو خواستنی            ترین عشق هستی و بهانه            ی من

به چشِم نرگِس تو فتنه، صد جنون دارد 
زِچشِم تو بسرایم، شعر و صد ترانه            ی من 

تو ِگیسواِن سیاهت، عطری از گل یاس است
که پیچد هر سحر، عطِر خوشی به خانه            ی من 

تو خاطراِت همه شعر و قصهِ            های منی 
تو هستِی غزل و شعِر عاشقانه            ی من 

به تارِ زلِف سیاهت، مبتال شده دل و جان 
اسیر عشِق تو با رنج و حسرت شبانه            ی من

زِ لعِل سرِخ لبانت، مرا کنار مزن 
زِ بهر عشِق تو، صد بوسه             ست خانه من

تو آیه            های لطیف هر سخن هستی
 دو ابرو نرگِس مستت، ذکر عارفانه            ی من 

در آسماِن نگاهت، فروغ ماه و ستاره 
فروغ پرستاره و ماهِ آسمانی من

سید مسعود هدایت پور

زمان »خط« است نه »دایره«
چه ایده بدی بوده، دایره            ای ساختن ساعت. احساس می            کنی همیشه فرصت تکرار هست.
قرار بوده ۸ صبح بیدار شوی و می            بینی شده ۸ و ربع. می            گویی: اشکال ندارد تا ۹می            خوابم 

بعد بیدار می            شوم. 
قرار بوده امشب ساعت ۹ یک ساعتی را صرف مطالعه کتاب کنی، می            بینی کتاب نخوانده، 

ساعت ۱۰ شده. 
میگویی: اشکال نداره. فردا شب ساعت ۹ می            خوانم.

ساعت دروغ می            گوید. زمان دور یک دایره نمی            چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم می            دود 
و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمی            گردد.

ایده ساختن ساعت به شکل دایره، ایده جادوگری فریبکار بوده است. ساعت خوب، ساعت 
شنی است! هر لحظه به تو یادآوری می            کند که دانه            ای که افتاد دیگر باز نمی            گردد. اگر روزی 
خانه بزرگی داشته باشم، به جای همه دکورها و مجسمه            ها و ستون ها، ساعت شنی بزرگی 
برای آن خواهم ساخت و می            گویم در آن ساعت شنی، آنقدر شن بریزند که تخلیه            اش به اندازه 
متوسط عمر یک انسان طول بکشد. 
تا هر لحظه که روبرویش می            ایستم 
به یاد بیاورم که زمان »خط« است 
نه »دای��ره« و زمان رفته دیگر دور 

نمی            زند و قابل برگشت نیست!

شعر و احساس
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ادب، آداب هر کاری را »رعایت کردن« است.

با اکروان عشق
خدا را شکر که امروز هم هستیم

به قول سروده            ای در ترانه            ای
خیلی            ها این شانس، امکان یا فرصت را نداشتند

و همین دیشب از بین ما رفتند
از این دنیا و  هر چه در آن است دست کشیدند

رفتند و نمی            دانیم به کجا پر کشیدند
همان            طور که نمی            دانیم از کجا آمدیم 

نه مکان طلوع بر ما معلوم است 
و نه محل غروب هویداست

فقط این را می            دانم که از نقطه آغاز تا لحظه پایان 
یک سفر بود 

کوتاه یا بلند، دشوار یا راحت
مملو از شادی یا سرشار از ناخوشی

هر چه بود گذشت برای برخی
و در گذر است برای گروهی که من نیز جزیی از آن هستم

در سراسر این مسیر سبز یا سیاه سفر
منزلگاه            هایی بودند که در یکی از آن            ها

به مدرسه رفتیم
در دیگری ازدواج کردیم

در یکی از آنها خوش گذراندیم
در دیگری اشک چشم دوستی را ستردیم

خودمان گاهی گریستیم
و گاهی پژواک قهقه            مان سقف فلک را شکافت

در برهه            ای گناه و در دمی ثواب
در آنی خطا و در لحظه            ای درست عمل کردیم و  گذشت

گاهی دلمان شکست، گاهی دلی را شکستیم
اکنون در پاییز زندگی چشم به راه بهاری هستم 

که معلومم نیست آیا به دیدار پروانه            ای می            رسم
 و یا آوای پرنده            ای پرشکسته مرا به خود می            خواند؟

به گذشته می            اندیشم
 و این گذر زمان، این رویا، این سراب 

را مرور میکنم، مرور و باز هم مرور
به این می            اندیشم که چه            ها کردم که نباید

و چه            ها نکردم که می            باید

چرا هر چه می            کوشم
عقربه این ساعت زنگار گرفته زمان

به عقب باز نمی            گردد
تا چنان کنم که باید و دست بردارم که شاید
دفتر خاطرات من که زیر باران زمین خیس

و در گذر تندر زمان، برگ برگ 
به غبار فراموشی سپرده شود

و این در غبار غنوده و این سر به جیب تفکر فرو برده
که اکنون بر لب جوی نشسته 

و نظاره            گر گذر برگی است بر آب 
و  ترکیدن حبابی بر رود

راه چندانی تا آبشار، تا سقوط، تا فنا ندارد
ولی ریزش آبشار زندگیم چه با شکوه است

چه کسی صدا زد: محمد رضا!
کفش            هایت را بپوش

چوبدستت را بردار
کوله            بارت را بر دوش نه
از خواب دوشین برخیز

در انتهای سفر از آبشار فرو ریز
گامی چند تا دریا نمانده است

برو، خود را بشور
تطهیر کن این الشه عفن را

غسل کن، نیت کن
که اگر دیگر بار باز آمدی
به شکل شاپرکی کوچک

در هیبت شاهینی شکوهمند
در لباس زیبایی بافته ز دل تنیده ز جان

با کاروان عشق همسفر شو
با گروه دلشدگان، با دسته دلدادگان

همگام با نهاالن نورسته
دوست            دار عشق باش 

عاشق بمان و آبگینه دل از زنگار بپرداز 
و این بار فقط بذر محبت بیافشان

و عطر عاشقی بپراکن
محمدرضا حبیبی- بازنشسته »هما«
















