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سخني با شما
از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است. اما دوست کیست؟ 

سخن از چیست که خوشتر به مذاق ما مي  آید؟ 
دوست، ما و شماییم و سخني خوشتر از ترنم بهار نمي  شناسیم. به همین 
مناسبت طلیعه بهار و فرا رسیدن نوروز را به شما همراهان عزیز بازنشسته 

تبریك و تهنیت می  گوییم. 
در این شماره تصمیم داشتیم در آستانه عید و شادمانی، شكوه و گالیه 
را کنار بگذاریم و با صورتي سرخ از سیلي روي بنماییم، اما خوب که نگاه 
مي  کنیم، باز می  رسیم به آنجا که درد بازنشسته فراموش ناشدني  ست و 
قابل اغماض نیست. کالم امیدبخش، سال  هاي سال است که تكرار می  شود 
و در عمل می  بینیم که سخن خوش، دردي از بازنشسته امروز دوا نمي  کند. 
بیمه درمانی بازنشستگان »هما« وضع مناسبی ندارد و هر چند وقت یكبار 
مراکز درمانی و تشخیصی بیشتری فسخ قرارداد می  کنند، غرامت بیمه عمر 
تعداد کثیری از بازنشستگان به دلیل عدم تسویه مطالبات شرکت بیمه 
ایران، به بازماندگان پرداخت نشده است. حساب )ج( صندوق پس انداز 
که بازنشستگان بیشترین سهم را در ایجاد و افزایش موجودی آن حساب 
دارند، هیچ بهره  مندی رفاهی و بازدهی برای آنان ندارد. تورم افسارگسیخته، 
چهارنعل مي  تازد و وعده و وعید دولتمردان به گرد آن هم نمي رسد چه 
برس�د عمل به آن وعده  هاي افزایش٢٠درصدي و همسان  س�ازی. عدم 
اجرای قانون مدیریت خدمات کش�وری مصوب دولت برای کارکنان و به 
تبع آن بازنشستگان »هما« و در آخر بسته  هاي حمایتي مصوب دولت که 
اگر چه برای بازنشستگان صندوق  های کشوری، لشكری، سازمان تأمین 
اجتماعی و.... اجرا شده و برخی دومین نوبت آن را هم دریافت کرده  اند اما 
در »هما« همچنان به دنبال متولی می  گردند و بازنشستگان مشمول این 

طرح، پرسشگرانه، حیران و مستأصل نظاره  گرند...
 وعده  هایی که چنانچه به سرعت و بدون اتالف وقت محقق شود، شاید 
بتوان امیدوار بود که بازنشسته زیر چرخ تورم و گرانی سال جدید جان به 
سالمت بدر برد و چنانچه با تعلل عملي شود شاید نوشدارویی باشد پس 

از مرگ سهراب....
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هرگز در موقعیتی كه نبوده                   اید دیگران را قضاوت نکنید. كار، نه تنها زندگی را تأمین می                   كند، بلکه زندگی كردن را نیز می                   آموزد.

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 یك 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.

4- 1 � فروردین - عید نوروز

٢ � فروردین- وفات حضرت زینب)س(

1٢ � فروردین- روز جمهوري اسالمي ایران

13 � فروردین- روز طبیعت

14 � فروردین- مبعث حضرت رسول اکرم )ص(

٢1 � فروردین- والدت حضرت ابوالفضل    العباس)ع(، روز جانباز

٢٢ � فروردین- والدت حضرت امام زین    العالدین)ع( 

٢9 � فروردین- روز ارتش جمهوري اسالمي ایران

اول اردیبهشت- والدت حضرت مهدی )عج( � 

–  1٢ اردیبهش�ت- ش�هادت اس�تاد مطه�ري ) 1358(  �

 روز معلم – روز جهاني کارگر 

٢5 � اردیبهشت- روز بزرگداشت فردوسي

3٠ اردیبهشت – والدت امام حسن مجتبی )ع( �

شب    های قدر ٢،4،6 خرداد –  �

5 � خرداد- شهادت حضرت علی )ع(

 ) 14 خرداد- رحلت حضرت امام خمیني )ره( )1368 �

(، عید سعید فطر 15 خرداد- قیام خونین 15 خرداد )134٢ �

دراینشمارهمیخوانید
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هرگز در موقعیتی كه نبوده                   اید دیگران را قضاوت نکنید.

صندوق پس انداز مستخدمین »هما« در تاریخ 1355/02/20 با هدف 
ایجاد اندوخته                        ای از طریق مشارکت مستخدمین و شرکت به منظور ارائه 
خدمات و تسهیالت رفاهی به مستخدمین شرکت و سرمایه                        گذاری در 
جهت کسب سود و افزایش اندوخته صندوق تشکیل گردید. در همین 
راستا، طبق ماده 17 نظامنامه صندوق پس                        انداز، سود حاصله از عملیات 
این صندوق که به سهم عضویت مستخدم تعلق می                        گیرد، تماماً به حساب 
مستخدم )حساب الف( اضافه شده و دو سوم از سود حاصله از عملیات 
 صندوق پس انداز که به سهم شرکت تعلق می                        گیرد به حساب سهم شرکت

 )حس��اب ب( در صندوق پس انداز اضافه شده و یک سوم مابقی آن در 
حسابی تحت عنوان )ج( صندوق واریز می                        گردد تا طبق ضوابطی که به 
پیشنهاد هیئت مدیره صندوق پس                        انداز و تصویب هیئت مدیره شرکت 

می                        رسد به مصرف مشارکت در امور رفاهی مستخدمین برسد.
 از آنجا که بازنشسته »هما« در حال حاضر از تأمین رفاه وعده داده 
شده از محل حساب )ج( صندوق پس                        انداز برخوردار نمی                        شود، مراتب ذیل 
را جهت آگاهی مسئولین محترم »هما«، هیأت مدیره محترم صندوق 

پس انداز و شما بازنشستگان گرامی به اطالع می                        رساند:
1- تمام��ی بازنشس��تگان در مقطع تس��ویه حس��اب کل موجودی 
حساب                        های )الف( و )ب( و سودهای متعلقه به آن را طبق نظامنامه صندوق 
دریافت می                        نمایند ولی موجودی حساب )ج( که متعلق به تعداد قریب به 
13000 نفر از شاغلین و بازنشستگان می                        باشد، نزد صندوق باقی                        ست تا 
طبق ماده 17 نظامنامه، موجودی این حساب با رعایت تشریفات تعریف 

شده در این ماده به مصرف مشارکت در امور رفاهی برسد .
2-از محل وجوهات حساب )ج( صندوق در سال 68، ملکی در کوی 
بیمه سوم خریداری شده است که ابتدا به عنوان مهد کودک »هما« و در 
ادامه از سال 80 به عنوان کلینیک تخصصی دندانپزشکی ویژه هماییان 
مورد بهره                        برداری قرار گرفت. سپس با اخذ مجوزهای الزم در 8 طبقه و 
20 واحد ساخته و مقرر شد به عنوان کلینیک شبانه روزی »هما« مورد 
بهره برداری قرار گرفته و راه اندازی شود، اما متأسفانه تاکنون پایان کار 
آن اخذ نش��ده و چه بسا درخواست صدور آن نیز ارسال نشده است. از 
طرفی ملکی دیگر که در نزدیکی ملک مذکور با اخذ   مجوزهای الزم در 
7 طبقه و 11 واحد ساخته شده و پایان کار آن نیز صادر شده است، در 

وضعیت بالتکلیفی قرار گرفته است.
 3- یکی از اقدامات موثری که بخشی از مشکالت اقتصادی همکاران 
بازنشس��ته و وظیفه                        بگیران »هما« را جبران می                        نمود، ارائه وام در قالب 
تسهیالت رفاهی به مبلغ دو میلیون تومان، بدون کارمزد با اقساط 20 ماهه 
از محل حساب )ج( صندوق پس                        انداز کارکنان »هما« بود که متاسفانه به 
دالیل مختلف که در جای خود قابل بحث و بررسی می                        باشد، از ابتدای 
س��ال 1396   متوقف گردیده   اس��ت. با توجه به تورم فزاینده و مشکالت 
معیش��تی بازنشستگان گرامی شایسته است مسئولین محترم صندوق 
پس                        انداز کارکنان، ضمن بازنگری در مبلغ تسهیالت ارائه شده، نسبت به 

برقراری مجدد آن اقدام الزم به عمل آورند.
4- به موجب نظامنامه صندوق پس                        انداز کارکنان، هیأت مدیره صندوق 
مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی                        البدل می                        باشد که 4 نفر از 
اعضای اصلی و یک نفر از اعضای علی                        البدل، راساً توسط مدیرعامل و از 
میان مستخدمین شرکت، انتخاب و مابقی اعضاء نیز با نظر مستخدمین 
قسمت                        های مختلف شرکت و با رعایت تشریفات تعیین شده، انتخاب و 
با حکم مدیرعامل، به عضویت هیأت مدیره صندوق درمی                        آیند. صرف                        نظر 

از وج��ود ابهامات در ضوابط و چیدمان اعضای هیأت مدیره صندوق، از 
جمله نکات بس��یار مهمی که در این زمینه حائز اهمیت می                        باشد عدم 
حضور نماینده                        ای از میان بازنشس��تگان در تصمیم                        گیری                        های مربوط به 
این حساب در هیأت مدیره صندوق پس                        انداز است، این در حالی است که 
بازنشستگان، سهم بیشتری در ایجاد این اندوخته داشته و نسبت   مشارکت 
آنان به شاغلین بیش از 82 درصد می باشد. بنابراین شایسته است هیأت 
مدیره محترم صندوق   پس                        انداز در راستای بند )ت(   ماده 16 نظامنامه خود، 
فصل چهارم نظامنامه صندوق )چگونگی اداره صندوق پس                        انداز و وظایف 
هی��أت مدیره( را مورد بازبینی و اصالح قرار داده و آن را جهت تصویب 

به هیأت مدیره محترم »هما« پیشنهاد نماید . 
5- یکی دیگ��ر از موارد حائز اهمیت در نظامنامه صندوق پس                        انداز، 
عدم رعایت شخصیت حقوقی و استقالل مالی این صندوق است که در 
این خصوص خاطر نشان می                        سازد که به استناد ماده 7 نظامنامه صندوق 
پس                        ان��داز، دارایی                        ه��ای صندوق پس                        انداز، منفک و ج��دا از دارایی های 
ش��رکت می                        باشد و حساب آن می                        بایست برابر مقررات قانون تجارت در 
دفاتر مخصوص، ثبت و نگاهداری شود که به نظر نمی                        رسد این موضوع، 

رعایت و صندوق مذکور در مرجع ثبت شرکت                        ها   ثبت شده باشد.
امید است مسئولین محترم »هما« و هیأت مدیره صندوق پس                        انداز 
در خصوص موارد اش��اره ش��ده بازنگری و نس��بت به مطالبات قانونی 
بازنشستگان در بهره                        برداری از حساب )ج( صندوق پس                        انداز، تمهیدات 
الزم را اندیشیده تا این گروه از اعضأ نیز که در شرایط سخت اقتصادی 
قرار دارند، بتوانند به درستی از امکانات و تسهیالت حساب )ج( صندوق 

پس                        انداز بهره مند گردند. 

سهمبازنشستگانازتأمینرفاهوعدهدادهشدهازحساب)ج(صندوقپساندازکجاست؟
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باید نسبت به گذشته نادم و نسبت به آینده عازم بود. هرگز برای اینکه خود را خالی كنید دیگران را لبریز نکنید.

کانونبازنشستگان»هما«درسالیکهگذشت

گزارشاقداماتاخیرتعاونیمسکنهما

با سالم و درود فراوان به بازنشستگان محترم و ارجمند »هما«، پیشاپیش 
فرارسیدن عید سعید نوروز را خدمت شما همکاران بازنشسته تبریک و تهنیت 
عرض می   نمایم. ابتدا از اعتمادی که شما عزیزان در انتخابات مجمع عمومی 
سال گذشته به اینجانب داشتید و مرا به عنوان بازرس اصلی خود انتخاب 
نمودید صمیمانه و صادقانه سپاسگزارم و خودرا موظف می   دانم که نظارت 
کامل بر عملکرد هیأت مدیره و تطبیق با قوانین و مقررات اساسنامه و آیین 
نامه اجرایی و مصوبات هیأت مدیره داشته باشم تا طبق ماده 20 اساسنامه، کلیه 
اسناد، اوراق و مدارک مالی کانون را مورد رسیدگی قرار داده و در موارد الزم 
اصالحات مورد نیاز را به هیأت مدیره محترم کانون اعالم و در جهت رفع آنها 
اقدام گردیده است. شایان ذکر است در رسیدگی   های انجام شده، تمامی اسناد 
با روش حسابداری مطلوب و معقول و با استانداردهای قابل قبول حسابداری، 
تنظیم و ثبت شده و امور پرداخت هزینه   ها، مالیات   ها و بیمه   ها به طور منظم و 
به موقع پرداخت و تسویه گردیده و امور درآمدی نیز به طور منظم دریافت و 
در حساب   ها عمل شده است. ضمن اینکه انجام امور حسابداری کانون مطابق 
مقررات و بدون تأخیر در دفاتر قانونی ثبت گردیده است.در انجام تمام هزینه   های 
جاری نهایت صرفه   جویی   های الزم به عمل آمده، به طوری که هزینه   های حقوق 
ماهیانه پرداختی، به تعداد 20 نفر کارکنان کانون در تهران و شهرستان   ها که 
شامل منتخبین )هیأت مدیره و بازرس( هم می شود، در مجموع قریب به 
مبلغ 159 میلیون ریال پرداخت می   شود. همچنین از محل منابع مالی کانون، 
آپارتمانی در خیابان ریاحی به متراژ 134 متر مربع خریداری شده بود که بر 
اساس موافقت اعضای مجمع مقرر است به منظور ایجاد رفاه بیشتر برای شما 

بازنشستگان عزیز با فروش آن و آپارتمان فعلی کانون 
)به متراژ 100متر(، محلی مناسب با متراژی بزرگتر 
و امکانات بهتر خریداری نمود که تاکنون به دالیلی 

مانند نوسانات قیمت مسکن و آشفتگی بازار فعلی، عدم وجود ملکی مناسب 
با مشخصات مورد نیاز کانون و ...... انجام آن در مرحله تحقیق و بررسی است، 
ضمن اینکه مبلغی معادل یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال نیز در 
بانک   های تجارت و پاسارگاد  به همین منظور سپرده گذاری شده است . یکی 
از اقدامات رفاهی مؤثر کانون برای حل قسمتی از مشکالت اقتصادی همکاران 
بازنشسته و وظیفه   بگیران »هما«، پرداخت علی   الحساب حقوق به مبلغ 10 
میلیون ریال است که بدون کارمزد و در اقساط 8 ماهه مستهلک می   گردد و 
چنانچه خدای ناکرده فرد وام گرفته، با بدهکاری به کانون فوت نماید، مبلغ 
بدهکاری به حساب هزینه   های کانون منظور و از مستمری بازماندگان کسر 
نمی   گردد. الزم به ذکر است اینجانب با شرکت در اکثر جلسات هیأت مدیره و 
نیز متفرقه کانون، شاهد و ناظر کلیه مکالمات و مکاتبات و بحث   ها برای انجام 
وظایف محوله خود به نحو مطلوب بوده   ام.در خاتمه با آرزوی سالمتی و بهروزی 
برای بازنشستگان همایی، امید است مسئولین محترم »هما« و مؤسسه صندوق 
بازنشستگی و وظیفه کارکنان »هما«، نسبت به رفع گرفتاری   های مالی، درمانی 
و رفاهی همکاران بازنشسته و مستمری بگیران »هما« اقدامی عاجل به عمل 

آورند و هماییان به خواسته   های بر حق خود برسند.
با تشكر
پرویز معتمد - بازرس کانون                                                                                                                        

بدین وسیله خالصه اقدامات انجام شده و نتایج بدست آمده تعاونی مسکن 
»هما« از تاریخ 97/3/1 لغایت 1397/12/1 به شرح زیر اعالم می                         گردد:

با توجه به ارجاع پرونده ش��رکت تعاونی مسکن »هما« به اداره تصفیه و 
ضرورت پیگیری                         های مستمر در جهت تأمین حقوق اعضای مالباخته، ضمن 
مذاکرات حضوری و ادای توضیحات الزم، کلیه مدارک و مستندات در جهت 

تبیین مسائل، ارائه و  اقداماتی به شرح زیر انجام شده است:
1- صدور دستور موقت و توقیف کلیه پالک                         ها و قطعات باقی مانده در داخل 
محدوده اعالمی از طرف کارشناسان رسمی دادگستری که از تاریخ 1397/4/7 
به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه و ریاست محترم شهرداری منطقه اعالم 
گردیده، تا از صدور هرگونه بنچاق یا سند و همچنین صدور مجوز و تصرف و 

احداث بناهای غیرمجاز جلوگیری الزم بعمل آید.
2- استعالم آخرین وضعیت و گردش ثبتی کلیه پالک                         های داخلی محدوده 
خریداری شده توسط تعاونی مسکن »هما« در تاریخ                         های1396/5/8 از اداره ثبت 

اسناد و امالک و دریافت پاسخ ها تا 1396/10/17 جهت بهره برداری الزم.
3- تهیه گزارش کاملی از وضعیت پرونده خرید زمین                         ها و دادنامه                         های 

صادره و غیره برای مدیریت عالیه محترم اداره تصفیه
4- بررسی و تهیه فهرست قطعات خالی در داخل محدوده و ارائه آن به 

همراه نقشه کارشناسی به اداره تصفیه
5- اقدام جهت انتخاب یک کارشناس رسمی ثبتی برای تعیین و مشخص 
شدن پالک های فرعی و معارضین احتمالی که به دلیل مشکالت مالی تا کنون 

توفیقی حاصل نشده و همچنان در دست اقدام می                         باشد.
6- انجام مذاکرات با مسئولین محترم شهرداری منطقه در جهت ایجاد امکان 

بهره                        برداری از وضعیت موجود زمین

7- تهیه و ارسال گزارش کاملی از وضعیت زمین                         های خریداری شده و 
سوء استفاده                         هایی که در این مدت به عمل آمده به دفتر مقام معظم رهبری و 
همچنین ریاست محترم اداره ثبت اسناد و امالک کشور و رونوشت به ریاست 
محترم اداره ثبت اسناد و امالک زیبادشت از ظلمی که در مدت 20 سال گذشته 
به اعضأ وارد شده و تقاضای رسیدگی حل مشکالت و معضالت موجود در جهت 

احقاق حقوق از دست رفته اعضأ.
8- طرح دعوی بر علیه فروشندگان، به دلیل فروش ده هکتار از زمین شمال 
کن که جنبه غیر واقعی و موهومی داشته و اعتراض به آرای صادره از شعب 37 

و 1163 بدوی، که در دست اقدام و بررسی می                         باشد.
9- در جهت تأمین بخشی از حقوق اعضأ و با درخواست تعاونی مسکن 
»هما« و اقدامات الزم از طرف مدیریت عامل محترم وقت و تأیید خواسته 
تعاونی مسکن »هما« از طرف وزیر محترم راه و شهرسازی و مدیران محترم 
سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، 
با واگذاری یک قطعه زمین با قیمت کارشناسی در منطقه کوهک به مساحت 
4498 متر مربع و با تراکم مناسب در پهنه M  112موافقت الزم صورت گرفته 
و اقدامات بعدی برای انعقاد قرارداد با اداره راه و شهرسازی استان تهران و شرکت 

پیمانکاری انجام خواهد شد.
10-اقدامات دیگری در همین زمینه در دست اقدام می                         باشد تا بتوانیم 

مساحت بیشتری در این رابطه دریافت نماییم.
11-طرح دعوی                         های جدید بر علیه فروش��ندگان به دلیل عدم اجرای 
مسئولیت                         ها و تعهدات مذکور در قراردادهای منعقده در تاریخ های 76/5/26 
و 78/1/23 و 80/9/21 اعم از حقوقی و کیفری در دست اقدام است، تا نسبت 

به دریافت حقوق از دست رفته، توفیقی حاصل گردد.
12-پیگیری پرونده تعاونی مسکن از طرف اداره تصفیه و احضار فروشنده 

تعاونی مسكن »هما«زمین جهت پاسخگویی تا اخذ نتیجه.
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باید نسبت به گذشته نادم و نسبت به آینده عازم بود.

خبرهای»هما«

در آغاز پنجاه و هشتمین سالروز تأسیس »هما«، سه فروند هواپیمای 
ایرباس 319 به ناوگان »هما« افزوده شد.

آشیانه ش��ماره 2 هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران »هما«، در شهر فرودگاهی 
امام خمینی)ره( در مس��احت 7650 متر 

مربع و ارتفاع 20 متر افتتاح شد.
دکتر ش��رفبافی، مدیرعامل »هما« در 
جمع خبرنگاران در این مراس��م با بیان 
اینک��ه این آش��یانه ب��رای هواپیماهای 
برد متوس��ط طراحی شده است، گفت: 
تعمیرات سبک و نیمه سنگین هواپیماها 

در این آشیانه قابل انجام است.
وی ادامه داد: ب��ا خرید ای تی آرها اکثر 
این هواپیماها از فرودگاه مهرآباد جابجا 
می ش��وند. بنابراین آش��یانه ف��رودگاه 

مهرآب��اد را برای هواپیماهای »ای ت��ی آر« در نظر گرفتیم 
 و قرار ش��ده تعمیرات برخ��ی از ایرباس ها در این آش��یانه

 انجام شود.
مدیرعامل هما  با اش��اره به کاه��ش هزینه های ایران ایر، با 
راه اندازی این آشیانه گفت: پیش از این، نشست و برخاست 

متعددی برای انتقال هواپیماها از فرودگاه 
امام به آشیانه مهرآباد انجام می شد که 
با راه اندازی این آشیانه، دیگر نیازی به 
نشست و برخاست متعدد هواپیماها از 
فرودگاه امام به مهرآباد نیست.  رییس 
هی��أت مدیره و مدیرعام��ل هواپیمایی 
جمهوری اس��المی ایران »هما« با بیان 
اینک��ه بابت خری��د هواپیماهای ای تی 
آر هی��چ بدهی به ش��رکت ایتالیایی – 
فرانسوی نداریم، گفت: تمام بلیت ها را 
به صورت پروازهای برنامه ای به فروش 
می رس��انیم و هیچ بلیت��ی برای فروش 

چارتری نداریم.
وی با اشاره به آمادگی ایران ایر برای انجام سفرهای نوروزی، 
اظهار داشت: 380 صندلی به پروازهای »هما« اضافه می شود 
و به رغم تحریم ها، بار سنگین پروازهای اروپایی در نوروز بر 
عهده ایران ایر اس��ت و این اقدام را انش��اهلل به یاری خداوند 

متعال به طور مناسب انجام خواهیم داد.

مهندس محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، همزمان با پنجم 
اس��فند، سالروز تأس��یس هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
»هما« اعالم کرد: ایران ایر زیان ده نیس��ت، بلکه زیان انباشته 
دارد که متأثر از خدماتی اس��ت که بعد از س��ال        ها، از س��وی 
حسابرس شرکت، استخراج شده است. این شرکت، همزمان به 
دولت بدهی داشته و مطالباتی هم دارد که به دنبال تهاتر این 
دو با هم هستیم. به هر حال »هما« جزو افتخارات کشور است 
اما ایران ایر راهی جز اصالحات ساختاری و حقوقی ندارد و در 
غیر این صورت نمی        تواند با رقبای بین المللی رقابت کند. از این 

رو ناوگان این شرکت، نوسازی و تجهیز خواهد شد.
آیی�ن رونمایی از تمبر پنجاه و هفتمین س�ال تأس�یس 

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما«

ورود سه فروند ایرباس A319 به فرودگاه امام خمینی )ره(

ایران ایر، زیان ده نیست

آشیانه شماره ۲ »هما« در فرودگاه امام خمینی)ره( افتتاح شد
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زیبا نگاه كن تا هرچه در نظر است دیدنی شود. در سه جا میتوان افراد را شناخت: مسافرت، تجارت، عصبانیت

در پی درخواست اعضای هیأت مدیره کانون برای مالقات با مدیرعامل  � 
»هما« به منظور طرح مشکالت عدیده بازنشستگان و طرح مطالبات آنان، 
باالخره پس از 4 ماه از زمان تصدی منتخبین کانون و تقاضاهای مکرر آنان 
برای مالقات با مدیرعامل و طرح مشکالت بازنشستگان، امکان این نشست در 
دفتر مدیرعامل و با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی، مدیرکل حراست 
و ... برقرار شد و اعضای هیأت مدیره کانون ضمن طرح شفاهی 8 ماده ای 
مطالبات ضروری بازنشستگان »هما«، خواست       ها را به صورت مکتو ب 

برای پیگیری مستند به مدیریت عامل »هما« تحویل نمودند. 
مطالبات مندرج در نامه به شرح زیر می  باشد:

-  عدم پرداخت کامل کسورات بیمه درمانی به صندوق بیمه و منظور 
نمودن در حساب بستانکار بیمه منتج به بدهکاری صندوق به مراکز پزشکی 
و درمانی شده و این در حالی است که بازنشستگان در مدت خدمت و بعد 
از آن همواره کسورات بیمه ای خود را به موقع و در مقایسه با سایر صندوق       
های بیمه       ای با نرخ باالتری پرداخت نموده       اند که متاسفانه به دلیل عدم 

توجه به استقالل صندوق، عوارض ذیل را به دنبال داشته است:
الف – شکسته شدن حرمت بیمه شدگان در مراجعه به مراکز درمانی، 

بویژه آن گروه از بازنشستگان که در دوران سالخوردگی قرار دارند.
ب- مخدوش شدن نام و اعتبار »هما« 

ج – تحمیل هزینه       های بیشتر به »هما« ) انعقاد با مراکز درمانی به دلیل 
کنترل       های الزم و رعایت تعرفه       های منظور شده در قرارداد ها موجب 

کمتر شدن هزینه       ها خواهد شد( 
2- اجرای قانون مدیریت خدمات کش��وری در شرکت و تسری آن به 
بازنشستگان در اجرای ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق 
بازنشستگی و وظیفه )مصوب 1373/12/24 هیأت وزیران( با اخذ مجوزهای 
خ��اص و مطابق آنچه که در مقطع تطبیق حقوق کارکنان با قانون نظام 

هماهنگ پرداخت کارکنان در تاریخ 1371/1/1 محقق و اجرایی گردید.
3- پرداخت به موقع خسارت بیمه عمر به بازماندگان بازنشستگان 
و همچنین بیمه حادثه، با در نظر گرفتن اینکه از بدو استخدام با نرخ 
هایی که تعیین و تحمیل و کس��ر شده، از مطالبات بر حق آنان است، 
مضافاً اینکه کلیه حق بیمه تعیین شده جهت بهره       مندی بازنشستگان 
باالی 70 س��ال از غرامت بیمه عمر، توس��ط فرد بازنشسته پرداخت و 
شرکت هیچ مبلغی در این خصوص پرداخت نمی نماید، با این وصف علی       

رغم اینکه قرارداد منعقده  با شرکت بیمه ایران در تاریخ 1397/04/31 
خاتمه یافته، به دلیل عدم پرداخت مطالبات ش��رکت مذکور، پرداخت 
غرامت به خانواده       های تعداد کثیری از بازنشستگان فوت شده میسر 

نگردیده است.
4- همانطور که مستحضرند 1/3 سود حاصل از عملیات شرکت که به 
سهم شرکت تعلق  می       گیرد، در حسابی تحت عنوان )ج ( واریز می       گردد 
که توس��ط تعداد قریب به 13000 نفر از شاغلین و بازنشستگان رسمی 
تأمین گردیده، تا مطابق ماده 17 نظامنامه صندوق به مصرف مشارکت در 
امور رفاهی برسد، مضافاً اینکه کلینیک شبانه       روزی »هما« مستقر در بیمه 
س��وم نیز که از محل حساب )ج( کارکنان خریداری شده است، عالوه بر 
تأمین سالمت خانواده »هما« با مدیریت مناسب می       تواند موجب کاهش 
هزینه شرکت در بخش پزشکی و درمانی نیز باشد و متأسفانه تاکنون راه       

اندازی نشده است .
5- با توجه به تورم فزاینده و مشکالت عدیده اقتصادی که بازنشستگان 
بویژه در سال جاری با آن روبرو هستند، همسان سازی حقوق بازنشستگان 
در سنوات مختلف در شرایط مشابه و همتراز، از خواسته مشروع بازنشستگان 
است. مضافاً اینکه از مجموع تعداد قریب به 10788 نفر بازنشسته و فوت 

شده، حقوق بازنشستگی 84% آنان زیر 35،000،000ریال می       باشد.
6-اختصاص بس��ته حمایتی دولت )مبلغ 2،000،000 ریال( به تعداد 
قریب به 7200 نفر از مشمولین بازنشسته هماِیی که  مجموع آخرین حکم 
حقوقی آنان کمتر از 30،000،000 ریال است، از خواسته       ها و مطالباتی 

است که مدام پیگیری می       شود.
7- در خصوص استفاده از بلیط       های تخفیف       دار، بازنشستگان انتظار دارند 
حتی       االمکان مساعدت صورت گیرد و در صورت تأئید جا، منزلت و شأن 

آنها با در نظر گرفتن نسبت تعداد بازنشستگان به شاغلین، حفظ گردد.
8- تسری افزایش فوق       العاده مدیریت به مشمولین بازنشسته که در 
تاریخ 1396/1/1 به بعد در خصوص شاغلین اعمال شده است. )در اجرای 
ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه 

مصوب 1373/12/24 هیأت وزیران(
در پایان نامه آمده اس��ت: از آنجایی که بن بس��ت مالی، ناقض حقوق 
بازنشستگان »هما« که بهای آن را پیشاپیش پرداخت نموده اند، نخواهد بود 
تقاضا داریم در خصوص تأمین مطالبات فوق دستور مساعد صادر فرمایند.

مکاتباتوپیگیریهایکانون

کان��ون بازنشس��تگان »هم��ا«  � 
در تاری��خ 25 آذرماه س��ال جاری، 
در دو نام��ه جداگانه ب��ه مدیرعامل 
»هما« و مدیرعامل مؤسسه صندوق 
بازنشستگی »هما« عطف به مصوبه 
هیأت وزیران در خصوص اختصاص 

بسته حمایتی دولت به بازنشستگان 
همایی که مجموع آخرین حقوق آنان 
کمتر از 30 میلیون ریال است، پیگیر 
مطالبات مشمولین آن مصوبه شده و 
خواستار اعالم نتایج اقدامات از سوی 

مقامات فوق شد.

کانون در نامه       ای به مدیرعامل مؤسسه  � 
صندوق بازنشس��تگی«هما«، همزمان با 
سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س(، 
خواستار تکریم بانوان بازنشسته همایی با 
تخصیص هدیه       ای به مناسبت روز زن و 

روز مادر گردید.
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زیبا نگاه كن تا هرچه در نظر است دیدنی شود.

سمینارآموزشی»دیابت،نگرانیهرخانواده«
بیم��اری دیابت در سراس��ر جهان رو به 
افزایش اس��ت به طوري که در سال 1985 
میالدي 30 میلیون دیابتي در جهان برآورد 
شده بود و امروزه بیش از 425 میلیون نفر 
مي باشد که این رقم تا سال 2040 میالدي 
به بیش از 600 میلیون نفر خواهد رسید. در 
کشور ما نیز بیش از 12% جمعیت باالي 30 
س��ال مبتال به دیابت مي باشند و در عرض 
30 سال گذشته تعداد دیابتي ها به بیش از 
15 برابر رس��یده است . پي آمد هشدارهاي 
متخصص��ان مبني ب��ر افزای��ش روزافزون 
دیاب��ت و هزینه هاي آن در انتهاي دهۀ 80 
می��الدي و از آنجایی ک��ه تعداد کثیری از 
بازنشس��تگان »هما« نیز به بیماری دیابت 
از نوع1 و 2 مبتال میباشند، اولین همایش 
کانون بازنشستگان »هما« با همکاری خانه 
دیابت اکباتان )مرکز آموزش��ی، مراقبتی و 
درمانی دیابت( با محوریت »دیابت، نگرانی 
هر خانواده« با حضور جمعی از بازنشستگان 
»هما« در س��اعت 9 صبح 25 اس��فندماه 

س��ال جاری در مرکز فرهنگی، تفریحی و 
ورزشی »هما« برگزار شد. در شروع مراسم 
آقای غالمرضا خان��ی دهنوی، مدیر عامل 
و نایب رئیس کانون بازنشس��تگان »هما« 
ضمن خوشآمد گویی به شرکت کنندگان، 
توضیحات��ی در خص��وص عل��ل و اهداف 
برگزاری این همایش ارائه نمودند. در ادامه 
آق��ای صمدزاده مدیر مؤس��س و مدرس و 
مش��اور خانه دیابت اکبات��ان در خصوص 
بیماری دیاب��ت توضیحاتی بی��ان کردند، 
س��پس دکتر رامتین مهدیزاده از مدرسین 
خانه دیابت، به تفصیل در ارتباط با علل موثر 
در بروز این بیماری و راههای پیش��گیری 
و مقابل��ه ب��ا آن پرداختند. همچنین خانم 
الهه گودرزی، آموزشگر دیابت و کارشناس 
تغذی��ه، در باره چگونگ��ی مصرف غذاها و 
میوه ها برای بیماران دیابتی و نوع مناسب 
رژیم غذایی با نمایش اس��الید، توضیحات 

جامع و کاربردی ارائه نمودند .
در زم��ان تنفس جلس��ه، از حاضران با 

بیسکویت )سبوس��دار( و نیز انواع دمنوش 
های گیاهی که توسط شرکت نیوشا عرضه 

شده بود، پذیرایی به عمل آمد.
آقای دکتر نسیم س��لطانیان، رواشناس 
بالینی س��المت دیاب��ت، در این همایش با 
تأکید بر اهمیت فاکتوره��ای روانی مانند 
استرس و تأثیر آن در پیشرفت این بیماری، 
 ش��یوه های کنترل و مقابله با آن را شرح و

 بسط دادند. 
جلسه در ساعت 12:30 خاتمه یافت. 

ضمن تش��کر از افراد ش��رکت کننده و 
نیز مدیریت و اس��اتید محترم خانه دیابت، 
بازنشس��تگی  مس��ئولین محترم صندوق 
و وظیف��ه کارکن��ان »هما«، امی��د داریم 
ب��ا اس��تمرار همایش های مش��ابه در پی 
ب��ا اس��تقبال  برنامه ریزی ه��ای کان��ون، 
 بیش��تری از س��وی بازنشس��تگان گرامی

 روبرو شویم.             
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هركه باران باشد روی همه پنجره                   ها جا دارد.

یکی از برنامه های ویژه دولت برای کمک به مردم در ش��رایط 
سخت اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب                               پذیر جامعه، تخصیص 
بس��ته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی به گروه                               های کم 
درآمد جامعه بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه 
کشور و نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخه 27 
آبان ماه سال جاری به تصویب هیاًت وزیران رسید. این مصوبه طی 
دستورالعمل شماره 113437/ت 55855 ه- مورخه              28 آبان ماه، 
جهت اجرا به کلیه وزارتخانه            ها، سازمان                               ها و مؤسسات دولتی و ... 
ابالغ گردید و در همین راستا به استناد ماده 2 آن دستورالعمل، 
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز گردید برای پرداخت کمک 
جبرانی به میزان دو میلیون ریال به افراد مشمول مندرج در بندهای 
الف و ب ماده دو )1( دستورالعمل صادره که مجموع آخرین حکم 
کارگزینی، حقوقی و یا قرارداد آنها کمتر از سی میلیون ریال است، 

در سقف اعتبارات تعیین شده، پرداخت گردد. 
در اجرای ماده مورد اشاره تا کنون کارکنان رسمی و پیمانی 
لشکری و کشوری، کارکنان قراردادی و شرکتی دستگاه                               های 
اجرایی، بازنشستگان صندوق            های بازنشستگی کشوری، سازمان 
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )لشکری(، صندوق بازنشستگی 
فوالد و سایر صندوق                               های بازنشستگی که از محل منابع بودجه 
عمومی، حقوق دریافت می                               نمایند و یا بخش��ی از مس��تمری 
مش��مولین آن                               ها از محل منابع عمومی تعیین می                               شود،              بسته 
حمایتی را دریافت نموده                               اند. همچنین در اجرای س��ایر مواد 
دس��تورالعمل صادره، مش��مولین س��ازمان تأمین اجتماعی، 
خانوارهای تحت پوشش دائمی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و سازمان بهزیستی کشور، خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید 
و امور ایثارگران، خانوارهای با درآمد کمتر از سی میلیون ریال 
مانند گروه                               های کارگران ساختمانی، قالی                               بافان، شاغالن صنایع 
دستی، شاغلین کسب و کارهای خانگی، اقشار روستایی و... از 

بسته حمایتی دولت بهره مند گردیده                  اند.
 طبق اعالم ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور )جناب 
نوبخت( بسته حمایتی دولت به قریب 16 میلیون خانوار و به عبارتی 

دیگر 50 میلیون نفر پرداخت شده                               است                               .
ش��ایان ذکر اس��ت طبق اطالعات واصله، ش��رکت »هما« 
با توج��ه به کمبود نقدینگی، جهت اخ��ذ اعتبار الزم، جهت 
پرداخت بس��ته جبرانی به مش��مولین خود )کارکنان شاغل، 
بازنشسته و قرادادی( از سازمان برنامه و بودجه کشور تقاضای 
تخصیص اعتبار نموده که در همین راستا              برابر تبصره 1 ماده 3 
دستورالعمل)2(، آن سازمان، شرکت را مجاز نموده تا از محل 
منابع داخلی خود، نسبت به اجرای این مصوبه اقدام نماید اما 
متأسفانه با وجود پیگیری                               های کانون بازنشستگان »هما« در 
راس��تای رسالت خود مبنی بر پیگیری مطالبات بازنشستگان 
ش��رکت، از جمله مکاتباتی در این خصوص با ریاست محترم 
هیأت مدیره و مدیرعامل »هما« و نیز مدیرعامل محترم مؤسسه 

صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان »هما« داشته، که تاکنون 
این تالش                               ها، نتیجه موفقیت                               آمیزی در پی نداشته است. الزم 
به ذکر اس��ت، بازنشستگان و مستمری                               بگیران »هما« نیز که 
تحت فشارهای سنگین اقتصادی و معیشتی قرار دارند و حقوق 
بازنشستگی قریب به 67 درصد آنان کمتر از 3 میلیون تومان 

است، هنوز از این بسته حمایتی برخوردار نشده                 اند.
ح��ال با توجه به م��وارد فوق و از آنجا که به موجب ماده 3 
قانون تأسیس شرکت، 100 درصد سهام آن متعلق به دولت 
و با نام و غیرقابل انتقال می                               باش��د و در قانون اساس��ی نیز بر 
حف��ظ مالکیت عموم��ی آن در دولت تأکید گردیده اس��ت، 
شایس��ته اس��ت مس��ئولین محترم هیأت مدیره                               های »هما« 
و مؤسس��ه صندوق بازنشس��تگی »هما« در راستای حفظ و 
اعتالی              ن��ام »هما« و هماییان، با هماهنگی یکدیگر، تمهیدات 
الزم در خصوص پرداخت بس��ته حمایتی دولت به مشمولین 
 بازنشسته و مستمری                               بگیران محترم و صبور »هما« اقدام الزم

 معمول دارند.
هیأت مدیره کانون بازنشستگان »هما«              

 
1- ماده 2 : س��ازمان برنامه و بودجه كشور مجاز 
است برای پرداخت كمک جبرانی به میزان دو میلیون 
ری��ال به افراد زیر در س��قف اعتبار این تصویب نامه 

اقدام نماید:
الف              كاركنان رس��می و پیمانی كش��وری و لشکری، 
كاركنان قراردادی و كاركنان ش��ركتی دس��تگاه                               های 
اجرایی كه از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت 
می                               كنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم كارگزینی 
برای كاركنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه 
قرارداد منعقده برای كاركنان قراردادی و ش��ركتی، 
كمتر از سی میلیون ریال است، از طریق حساب            های 

بانکی متصل به حقوق و مزایای كاركنان مشمول.
ب              بازنشستگان صندوق                               های بازنشستگی كشوری، 
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )لشکری(، 
صن��دوق بازنشس��تگی فوالد و س��ایر صندوق     های 
بازنشستگی مشابه كه بخشی از مستمری مشمولین 
آن                               ها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می                               شود 
و مجموع آخرین حکم حقوقی )مستمری( در سال 
139۷ ه��ر ی��ک از آنها كمتر از س��ی میلیون ریال 
است، از طریق حس��اب                               های بانکی متصل به حقوق 

)مستمری( آنها.
2- تبصره 1 ماده 3 : شركت                               های دولتی، بانک                               ها 
و مؤسس��ات انتفاعی وابس��ته به دولت مجازند از 
محل منابع خود نس��بت به اجرای این تصویب نامه 

اقدام كنند.

...پسچرامانه؟
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کانون بازنشس��تگان »هما«، دررابطه ب��ا پیگیری حقوق 
بازنشستگان شرکت، مقید به پیروی از اصولی است. این اصول 
در چارچوب قانون، شرع، عرف و عادات قراردارد. شاید مجموعه 
این موارد را بتوانیم »آداب بازنشستگی« بنامیم و به غلط مصطلح 
»فرهنگ بازنشستگی«. از عمر بازنشستگی در ایران  به شکل 
امروزی   اش، سالیان درازی نگذشته است. شکل   گیری ادارات به 
صورت کنونی از حدود هشت دهه گذشته آغاز شده و ازعمر 
بازنشستگی و تدوین مقررات فراگیر برای آن، پنج دهه می   گذرد.
طبیعی   ست با این قدمت کوتاه از عمر آداب بازنشستگی و این 
عادت بد ک��ه از کار خوب دیگران درس نمی گیریم، از تجربه 
کش��ورهای دیگر نمی   آموزیم و همیشه قائل به آزمون و خطا 
هس��تیم، قیاس با بازنشستگان کشورهای غربی که صاحبان 
شرکت   ها و تش��کیالت اداری طی قرون هستند، امری عبث 
می   نماید.اما تأس��یس و تجهی��ز »هما« از س��ایر ادارات غیر 
تخصصی دولتی متفاوت بوده است. صنعت هوایی را با دستک 
و دمبک خاص خود، بدون بومی س��ازی وارد کش��ور کردند 
و واحد طرح و تش��کیالت را بانی نظارت بر کارکرد واحدها و 
دستورالعمل   هایی قراردادند که وظیفه کارکنان را از بدو ورود تا 
ته بازنشستگی، مشخص و معلوم کرده بود.  اما دست روزگار و 
ایجاد محدودیت   های خارجی و داخلی بر بسیاری از آن قوانین و 
آیین   نامه   ها و دستورالعمل   ها خط بطالن کشید و چشم باز کردیم 
دیدیم از مطرح   ترین خطوط هواپیمایی جهان به شمس   العماره 
وطنی تبدیل شدیم . قصد ناامید کردن و ناامید شدن ندارم و 
در این مقال می   خواهم به داش��ته   هایی که می   تواند در جریان 
سالمت جسم و روح هماییان مثمر ثمر باشد اشاره کنم . بنا به 
نگاه تخصصی پس از گذشت مدت کمی از تأسیس »هما« در 
جنب ادارات مرکزی، محوطه   ای جهت رفاه کارکنان اختصاص 

یافت. سالن   های پذیرایی افتتاح شد و استخری و این مرکز در 
پایان ساعات اداری، محل تجمع کارکنان و پذیرایی از آنان در 
نظر گرفته شد و در خیزی بزرگتر در خالل سال   های هفتاد و دو 
تا هفتاد و نه، تأسیسات و اماکن جدیدی براساس نیازمندی   های 
یک باشگاه توانا و فعال به مجموعه قبلی اضافه شد. حاال همان 
تأسیسات، موجود است، تأسیساتی که توسط مسئولین گذشته 
باشگاه با نگاهی تخصصی طراحی، ساخته و تجهیز شد و وقتی 
آماده بهره   برداری گردید، عده   ای فرصت   طلب و منفعت   جو که 
کوچکترین تخصصی در این رابطه نداشتند، به بهانه درآمدزایی 
که هیچگاه آثار آن را ندیدیم و نشنیدیم، با نفوذی که در جریان 
مدیریت شرکت داشتند بر امور آن سلطه یافتند و باشگاه »هما« 
را از فعالیت بالقوه خود خالی و تهی کردند. بیالن و عملکرد کنونی 
باشگاه فارغ از بخش ورزشی   اش اظهر من الشمس است. حال آیا 
وقت آن نرسیده است که در جریان راهبرد باشگاه تجدید نظر 

صورت پذیرد؟باشگاه و اماکنش را به متصدیان کنونی   اش واگذار 
کنید تا آنجا را همانند یک باشگاه واحد اداره کنند. یک باشگاه 
ورزشی از نگاه مجامع ورزشی بین المللی دارای زمین   های ورزشی 
روباز، سالن های ورزشی سرپوشیده، استخر و سونا ، سالن   های 
وزنه تمرینی، س��رویس   های دوش و رختکن، رستوران و بوفه، 
سالن همایش و محل اقامت و خوابگاه فراخور فعالیت   های خود 
می   باشد. در باشگاه »هما« همه این موارد بجز محل اقامت )که 
امکان ایجاد آن بسیار ساده و میسر می   باشد(  فراهم است.  اما 
گویا عده   ای با افکاری خاص قصد دارند با تصدی مدیریت   های 
مجزا، انسجام و یکپارچگی باشگاه »هما« را از بین برده و شرایط 
بهره برداری اقتصادی و ورزشی را از آن سلب کنند. رستوران   ها 
جوابگوی نیازهای بخشی از کارکنان و بازنشستگان »هما« )بخش 
مدیران متمول(  است و گویی فقط برای این عده برنامه   ریزی 
شده است. آمفی   تئاتر و یا سالن همایش خاک می   خورد و در آن 
برنامه   ای جهت دانش افزایی یا پرکردن ساعات فراغت هماییان 
دیده نمی   شود اما اگر یک همایی بخواهد یافته   های پژوهشی و 
علمی خود را در معرض دید هماییان قرار دهد، مسئولین سالن، 
درخواست پرداخت اجاره گزاف می   نمایند و سال هاست کسی در 
این سالن شاهد نمایش یا اکرانی نبوده است. گویی این مسئولین 
منصوب شده اند تا همه چیز را تعطیل کنند.این باشگاه باید مثل 
باشگاه   های دیگر ادارات )دولتی و غیردولتی( مدیریت شود. ما 
روزگاری پیش��گام در ارائه خدمات رفاهی به کارکنان بوده   ایم. 
متصدی باش��گاه در محلی که نام باشگاه را به یدک می   کشد 
نقش کمرنگی دارد. بی شک باید باشگاه را از دل اداره و دفاتر 
اداره مرکزی بیرون آورند و به مسئولین کنونی   اش واگذار کنند. 
تشکیالت کنونی »هما« نیاز به تمرکز در ارائه خدمات رفاهی 

و ورزشی دارد.

»آداببازنشستگی«
مهرداد حفظی فرد
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زندگی بدون مهربانی، همچون دشتی است كه هرگز به آن بارانی نباریده است. مهم                   ترین هنر زندگی این است كه جای هرچیز را پیدا كنیم.

سراپا عشق به خالق هستی را در خدمتگزاری 
به نیازمندان میجوید و عمر مصروف در این راه را 
توشه دنیا و آخرت خود می داند. چهره                               ای مهربان 
و صمیمی با جوشش عشق به همنوع که همین 
عشق، برق ش��ادی و رضایت را در چشمانش به 

بیننده القا می                 کند. 
پروانه س��وادکوهی باوند، متولد سال 1325، 
تحصی��الت خود را در مقطع دبیرس��تان تا اخذ 
مدرک دیپلم در ایران گذراند. سپس عازم کشور 
انگلستان شد و با مهارت در زبان انگلیسی و شورت 
هند، مدارک مربوطه را از آن کشور اخذ نموده و 
در West National Bank انگلیس استخدام 
شد. پس از یک سال کار در بانک انگلیس، ماندن 
در غربت را تاب نیاورد و هوای بازگش��ت به وطن 
کرد. با بازگشت به ایران، با وجود باز بودن درهای 
وزارت                               خانه                               های مهمی چون شرکت نفت و وزارت 
خارجه، اما »هواپیمایی ملی ایران« را انتخاب کرد 
و همزمان با برگزاری جشن                               های »یاتا«، ورودش به 
»هما« را با هماهنگی آن مراسم آغاز کرد و سال 
اول در بازرگانی، بعدها در قسمت فنی و مهندسی 
ادام��ه خدمت داد تا اینکه در س��ال 56 در دفتر 
مدیرعامل وقت مشغول به کار شد. پس از انقالب 
اسالمی ایران، از سوی »هما« مأمور در هتل همای 
تهران ش��د و کارش را با حضور در اداره استخدام 
داخلی و خارجی پس از 26 سال خدمت پایان داد 

و بازنشسته شد.
خانم باوند پس از بازنشستگی با تدریس زبان 
انگلیسی در آموزشگاه ها و نیز آموزش خصوصی، 

حرفه معلمی را دنبال می                               کرد تا اینکه....
وی می                               گوی��د در یک��ی از همی��ن دوره                               های 
آموزش زبان، وقتی از سوی سازمان بهزیستی از 
من درخواست شد تا برای کودکان بی سرپرست 
زبان انگلیسی تدریس کنم، ناگهان درهای رحمت 

خدمت به خلق خدا به رویم باز شد و دیدم: 

 من آمده ام غالم این در گردم                         
                                                مشمول عطای لطف داور گردم
با دست تهی آمده                               ام، عیبی نیست 

 عیب است که با دست تهی برگردم
این همایی نیکوکار با تأکید بر اینکه خدا از رگ 
گردن به انسان نزدیک                 تر است، اضافه می                               کند: با 
خود اندیشیدم 27 سال با کار و تالش در »هما« 
به فرش رسیدم، حال نوبت آن است که با خدمت 
به نیازمندان، در تزکیه روح بکوشم تا مگر به عرش 

برسم.
خانم باوند با اشاره به اینکه کمیته                 ای خودجوش 
با همکاری برخی هماییان نیکوکار ایجاد نموده به 
نام »خادمین راه ح��ق« که 200 فرزند نیازمند 
را تحت پوش��ش دارند، می افزاید: عالوه بر تحت 
پوشش داشتن آن 200 کودک، به خانه سالمندان 

کهریزک، بیمارستان روانپزشکی امین آباد، سازمان 
بهزیس��تی )دختران فراری(، مجتمع بهزیستی 
کودکان بی سرپرست نیاوران، مجتمع بهزیستی 
شهید قدوسی و برخی مراکز دیگر، خدمات منظم 
و ممتد ارائه می نمایم به طوری که هر جمعه را با 
صرف وقت برای شادی نیازمندان، احساس لذت 
و رضایت وافر می                               کنم. از تهیه غذا و سفره انداختن 
برای نیازمندان گرفته تا تهیه و تحویل مواد خوراکی 
و پوشاک و ایجاد گردش و سرگرمی برای کودکان 

بی                       سرپرست و نیازمند توجه....                        
این بازنشسته همایی خیر از »بخشش« به عنوان 
تجلی                 گ��ر روح و روان آدمی یاد می                               کند و در این 
راستا از همکاران بازنشسته همایی که اکنون با وی 
همکاری دارند قدردانی و در پایان با شادی وصف 
ناشدنی از دیدار با افرادی که تحت پوشش داشته 
و حاال شخصیتی اجتماعی و قابل اتکا شده                               اند یاد 

می                               کند و می                               افزاید:
هیچ لذتی باالتر از بخشش نیست. وقتی می                               بینی 
که حاصل این ایثار و بخشش، شادی همنوع توست. 
وقتی می                               بینی کودک بی                 سرپناهی که تو حمایت 
کرده                               ای، همچون نهالی بارور شده و انسان سالم و 
مفیدی در اجتماع و مادر یا پدری قابل اتکا برای 

فرزندانش می                 شود. 
با تش��کر از ای��ن همایی نیک��وکار و به امید 
 ادامه یافتن این زنجیره عش��ق و مهربانی. راهش

 پر رهرو باد.
مصاحبه:                        مریم توسلی

یادگاران»هما«
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زندگی بدون مهربانی، همچون دشتی است كه هرگز به آن بارانی نباریده است.

چراقانونمدیریتخدماتکشوریدر»هما«اجرایینمیشود؟
قان��ون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دول��ت در تاریخ                          1370/06/13 
توس��ط مجلس شورای اس��المی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان از 
تاریخ 1370/01/01 جهت اجرا به کلیه دستگاههای اجرائی ابالغ گردید. در 
همین راستا برابر ماده 6 )1( قانون مذکور دولت مجاز گردید، در اجرای آن 
نسبت به تطبیق وضع کارکنان دستگاه                                             های مشمول مقررات خاص از جمله 
»هما« برای جذب و نگهداری نیروهای مناسب در مشاغل اختصاصی، فنی، 
مهندسی و مدیریتی فوق                                             العاده                                             هایی خاص، وضع نماید. از این رو تصویب 
نامه م��ورخ 1372/01/23 هیأت وزیران به تاریخ اجرای 1371/01/01 در 
خصوص »هما« ابالغ و بر اساس آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل 
)مصوب 1372/10/13 هیاًت مدیره وقت »هما«( نسبت به تطبیق حقوق و 
مزایای کارکنان شاغل شرکت با قانون مذکور اقدام گردید. در ادامه در اجرای 
مفاد                          ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و 
وظیفه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران »هما« نیز                          مشابه شاغلین از 
تاریخ 1374/01/01 مورد تطبیق قرار گرفت و نیز با تصویب هیاًت وزیران 
از تاریخ 1376/01/01 پرداخت فوق                                             العاده جذب به مشاغل اختصاصی، فنی 
و مهندسی در »هما« مورد تأکید قرار گرفت و بازنشستگان مشاغل مورد 
اشاره نیز مشمول مصوبه دولت قرار گرفتند.                          در راستای رفع برخی ایرادات و 
استثنائات موجود در قانون نظام هماهنگ پرداخت که نارضایتی کارمندان را 
موجب شد، قانون مدیریت خدمات کشوری پس از تصویب مجلس شورای 
اسالمی و تأیید شورای نگهبان جهت اجرا از تاریخ 1386/07/18 به کلیه 
دستگاه                                             های اجرایی ابالغ و در نتیجه نظام امتیازی جایگزین نظام گروه                                             بندی 
گردید، لیکن                          علی                                             رغم دریافت پاس��خ اس��تعالم معاونت توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه به جز کارکنان و دستگاه                                             های 
دولتی مس��تثنی ش��ده در ماده 117)2(، قانون مدیریت خدمات کشوری 
مصوب سال 1386 ، سایر دستگاه                                             های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مذکور، 
از جمله شرکت                                             ها و دستگاه                                             های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر 
و یا تصریح نام است، در شمول احکام قانون مورد بحث قرار دارند، با توجه 
به سیاستگذاری                                             های هیأت مدیره وقت شرکت و به دالیل نامشخص، قانون 
موصوف در شرکت اجرایی نگردید. این در حالی است که به استناد ماده 74 
)3(، قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان کسب مجوزهای الزم از سوی 
شورای حقوق و دستمزد، متناسب و معادل مجوزهای کسب شده در قانون 
نظام هماهنگ پرداخت، وجود داش��ته که در این صورت حقوق و مزایای 
شاغلین و به تبع آن حقوق بازنشستگان با توجه به ماده 15 آیین نامه اجرایی 
قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و نیز ماده 64 قانون مدیریت 
خدمات کشوری در وضعیت بهتری قرار می                                             گرفت .الزم به ذکر است با پیگیری 
معاونت وقت امور بازنشستگی و همچنین کانون بازنشستگان »هما«، ماده 
109 قانون مدیریت خدمات کشوری با تصویب هیأت مدیره وقت شرکت 
)در تاریخ 1387/11/07( از تاریخ 1388/01/01 جهت بازنشس��تگان اجرا 
و معوقات آن نیز از تاریخ 1386/7/18 تا 1388/01/01 در چهارده قس��ط 
پرداخت گردید. اگر چه عمده بازنشستگان قدیمی مشابه بازنشستگان سایر 
دستگاههای اجرایی مشمول افزایش حقوق قرار گرفتند، اما این افزایش به 
هیچ وجه متناسب با مشاغل اختصاصی، فنی و مهندسی »هما« نبوده و در 
نتیجه شامل بسیاری از بازنشستگان قسمت                                             ها و واحدهای تخصصی »هما« 
نگردید و به عبارتی، حقوق بازنشستگی این گروه از بازنشستگان در مقطع 
تطبیق بیش از جداول ابالغی طی ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری 
بوده است.با عنایت به موارد مطروحه و از آنجایی که                          برابر تصمیمات متخذه در 
جلسات مورخ 1396/09/11 و 1397/10/05 مجمع                           عمومی عادی ساالنه 

شرکت، هیأت مدیره »هما« می                                             بایست نسبت به انجام تمهیدات الزم جهت 
اجرایی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری اقدامات الزم را به عمل آورد. 
امید است هیأت مدیره و مسئولین محترم »هما« برابر تصمیمات متخذه در 
مجام��ع عمومی خود، پس از اخذ مجوزهای الزم                          به موجب ماده 74 قانون 
)تعیین حقوق و مزایا معادل و متناسب با مزایای 1371/01/01 و مصوبات 
بعدی هیأت وزیران(                           نسبت به تطبیق حقوق و مزایای شاغلین و عیناً نسبت 
به تطبیق حقوق بازنشستگان، اقدامات الزم را معمول نمایند، تا در آینده شاهد 

بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی بازنشستگان صبور و محترم باشیم.                                                    
هیأت مدیره کانون بازنشستگان »هما«

1-ماده 6 - به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ 
پرداخت به منظور تطبیق وضع كاركنان دستگاه                                             های                          مشمول مقررات 
خاص و جذب و  نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی 
و مدیریت در مواردی كه در این قانون پیش بینی نش��ده است 

فوق العاده های خاصی وضع نماید.
2-ماده 11۷                          تمامی دستگاه                                             هاي اجرایي به استثناء نهادها، مؤسسات 
و تشکیالت و سازمان                                             هایي كه زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبري 
اداره مي شوند، وزارت اطالعات، نهادهاي عمومي غیردولتي كه با 
تعریف مذكور در ماده)3( تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمي و قضات، 
دیوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات این قانون مي شوند و 
در خصوص نیروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم 

رهبري عمل مي شود.
3-م��اده ۷4- به منظور هماهنگ��ی در تعیین حقوق و مزایای 
كارمندان دستگاه                                             های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه 
ذی ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از كمیس��یون                                             های اجتماعی و 
برنامه  و بودجه  و محاسبات مجلس شورای اسالمی )به عنوان ناظر( 
تشکیل می شود، تمامی دستگاه                                             های اجرایی اعم از این كه مشمول 
مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در 
مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و 
مزایای كارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید، موافقت شورای 
مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس 

جمهور قابل اجرا است.
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كالم تأثیرآمیز، زبان عشق است. علم، انسان را به مریخ می                   برد ولی به معراج نمی                   برد.

آرام آرام روند افزایش دس��تمزدها را کند کردند و ما جا ماندیم از این 
سرعت افزایش تورم افسارگسیخته...

آرام آرام مایحتاج روزانه      مان نان، شیر، مرغ، گوشت، ماهی .... گران و گرانتر 
شد تا اینکه با این چندرغاز بازنشستگی از تورم عقب افتادیم...

آرام آرام ما را تشویق به بازنشستگی زودهنگام کردند و بیکارمان کردند و 
نفهمیدیم چگونه از مزایای شاغلی دست کشیدیم و ما ماندیم با یک حقوق 

ثابت که کفاف زندگی      مان را نمی      دهد...
آرام آرام هزینه بیمه      های درمانی      مان را افزایش دادند و ما دلخوش به این 
بودیم که حتمأ برای رفاه خودمان است و تسهیالت      مان بیشتر می      شود و 

عزت و احتراممان بیشتر و درمان مان بهتر و سریع تر اما افسوس ....

آرام آرام با بیمارستان      ها و مراکز تشخیصی و درمانی      مان قراردادها را تعلیق 
و فسخ کردند و ما ماندیم با انبوهی از کسورات چند برابری و خدمات ناچیز 

درمانی، حیران و سرگردان...
آرام آرام ما را از رفاه وعده داده شده از محل حساب )ج( صندوق پس انداز 
حذف نمودند تا دلخوش به یک وام نباش��یم و حسرت افتتاح کلینیک 

اختصاصی هما به دلمان بماند.
آرام آرام م��ا را از بلی��ت های تخفیف      دار محروم کردند و هزار اما و اگر 

گذاشتند تا یادمان برود روزگاری کارمند »هما« بودیم.
آرام آرام ما را به بهانه            واگذاری، نامشخص بودن متولی و ... ، از گردونه 
مصوبات دولتی، همچون اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، تخصیص 
بسته حمایتی و ... خارج کرده و آنقدر امروز و فردا کردند تا اینکه ارزش 

ریالی آن افزایش با کاهش پول ملی از بین رفت که رفت...
آرام آرام ...

یك س�خنرانی جالب از استیو جابز، مدیرعامل و مؤسس  � 
اپل ، پیكسار و ... پیش از مرگش در دانشگاه استنفورد 

من امروز خیلی خوشحالم که در مراسم فارغ التحصیلی شما که 
در یکی از بهترین دانش��گاه      هاي دنیا درس می      خوانید حضور دارم. 
من هیچ وقت از دانش��گاه فارغ التحصیل نش��ده      ام. امروز می      خواهم 
داس��تان زندگی      ام را برایتان بگویم. خیلی طوالنی نیس��ت و سه تا 

داستان است.
اولی��ن داس��تان مرب��وط ب��ه ارتباط اتفاق��ات به ظاه��ر بی      ربط 

زندگی      ست:
من بعد از شش ماه از شروع دانشگاه در کالج ترک تحصیل کردم 
ولی تا حدود یک سال و نیم بعد از ترک تحصیل تو دانشگاه می      آمدم 
و می      رفت��م و اما چرا ترک تحصیل کردم؟ زندگی و مبارزه من قبل 
از تولدم شروع شد. مادر بیولوژیکی من یک دانشجوي مجرد بود که 
تصمیم گرفته بود مرا در لیست پرورشگاه قرار دهد تا یک خانواده مرا 
به سرپرستی قبول کند. او شدیداً اعتقاد داشت که مرا یک خانواده با 
تحصیالت دانشگاهی باید به فرزندي قبول کند و همه چیز را براي 
این کار آماده کرده بود. یک وکیل و زنش قبول کرده بودند که مرا 
بعد از تولدم ازمادرم تحویل بگیرند و همه چیز آماده بود تا اینکه بعد 
از تولد من این خانواده گفتند که پسر نمی      خواهند و دوست دارند که 
دختر داشته باشند. این جوري شد که پدر و مادر فعلی من نصف شب 
یک تلفن دریافت کردند که آیا حاضرند مرا به فرزندي قبول کنند یا 
نه؟ و آنان گفتند که حتماً. مادر بیولوژیکی من بعداً فهمید که مادر 
من هیچ وقت از دانشگاه فارغ التحصیل نشده و پدر من هیچ وقت 

دبیرستان را تمام نکرده است. 
مادر اصلی من حاضر نش��د که مدارک مربوط به فرزند خواندگی 
مرا امضا کند تا اینکه آن      ها قول دادند که مرا وقتی که بزرگ شدم 
حتماً به دانشگاه بفرستند. این جوري شد که هفده سال بعد من وارد 
کالج شدم و به خاطر این که در آن موقع اطالعاتم کم بود دانشگاهی 
را انتخاب کردم که ش��هریه آن تقریباً معادل دانشگاه استنفورد بود 
و پس انداز عمر پدر و مادرم را به سرعت براي شهریه دانشگاه خرج 
می            کردم. بعد از شش ماه متوجه شدم که دانشگاه فایده چندانی برایم 
ندارد. هیچ ایده      اي که می      خواهم چه کار کنم و دانشگاه چه جوري 

می      خواهد به من کمک کند نداشتم و به جاي این که پس انداز عمر 
پدر و مادرم را خرج کنم، ترک تحصیل کردم ولی ایمان داشتم که 
همه چیز درست می      شود. اول کمی وحشت داشتم ولی االن که نگاه 
می کنم می      بینم که آن تصمیم یکی از بهترین تصمیم      هاي زندگی 
من بوده است. لحظه      اي که من ترک تحصیل کردم به جاي این که 
کالس      هایی را بروم که به آن      ها عالقه اي نداشتم شروع به کارهایی 
کردم که واقعاً دوستشان داشتم. زندگی در آن دوره خیلی براي من 
آسان نبود. من اتاقی نداشتم و کف اتاق یکی از دوستانم می      خوابیدم. 
قوطی      هاي خالی پپسی را به خاطر پنج سنت پس می      دادم که با آن      ها 
غ��ذا بخرم. بعضی وقت      ها هفت مای��ل پیاده روي می کردم که یک 
غذاي مجانی توي کلیسا بخورم. غذاهایشان را دوست داشتم. من به 
خاطر حس کنجکاوي و ابهام درونی      ام در راهی افتادم که برایم تبدیل 
به یک تجربه گرانبها شد. کالجی که آن را ناتمام گذاشتم، آن موقع 

یکی از بهترین تعلیم      هاي خطاطی را در کشور می      داد. 
تمام پوسترهاي دانشگاه با خط بسیار زیبا خطاطی می      شد و من 
چ��ون ترک تحصیل کرده بودم، کالس هاي خطاطی را برداش��تم. 
س��بک آن ها خیلی جالب، زیبا، هنري و تاریخی بود و من خیلی از 
آن لذت می      بردم. امیدي نداشتم که کالس      هاي خطاطی، نقشی در 
زندگی حرفه      اي آینده من داشته باشد ولی ده سال بعد از آن کالس      ها 
موقعی که ما داشتیم اولین کامپیوتر مکینتاش را طراحی می      کردیم 
تمام مهارت      هاي خطاطی من دوباره به ذهن من برگشت و من آن      ها 
را در طراحی گرافیکی مکینتاش استفاده کردم. مک اولین کامپیوتر 
با فونت      هاي کامپیوتري هنري و قشنگ بود. اگر من آن کالس      هاي 
خطاطی را آن موقع برنداشته بودم، مک هیچ وقت فونت      هاي هنري 
االن را نداش��ت. هم چنین چون ویندوز طراحی مک را کپی کرد، 

احتماالً هیچ کامپیوتري این فونت را نداشت.
 خب می      بینید آدم وقتی آینده را نگاه می      کند، شاید تأثیر اتفاقات 
مشخص نباشد ولی وقتی گذشته را نگاه می      کند متوجه ارتباط این 
اتفاق      ها می      شود. یادتان نرود شما باید به یک چیز ایمان داشته باشید: 
به شجاعت      تان، به سرنوشت      تان، به زندگی      تان. این چیزي است که 
هیچ وقت مرا نا امید نکرده اس��ت و خیلی تغییرات در زندگی من 

ایجاد کرده است. 

اگرامروزآخرینروززندگیمنباشد...

آرامآرام...

داستانزندگی
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كالم تأثیرآمیز، زبان عشق است.

داستان دوم من در مورد دوست داشتن و شكست است: � 
من خرسند شدم که چیزهایی را که دوستشان داشتم خیلی زود 
پیدا کردم. من و همکارم »هواز« شرکت اپل را در گاراژ خانه پدر و 
مادرم وقتی که من فقط بیست سال داشتم شروع کردیم ما خیلی 
سخت کار کردیم و در مدت ده سال اپل تبدیل شد به یک شرکت 
دو بیلیون دالري که حدود چهارهزار نفر کارمند داشت. ما جالب      ترین 
مخلوق خودمان را به بازار عرضه کرده بودیم: »مکینتاش«. یک سال 
بعد از پیدایش مکینتاش وقتی که من فقط سی ساله بودم، هیأت 
مدیره اپل مرا از ش��رکت اخراج کرد. چه جوري یک نفر می      تواند از 
شرکتی که خودش تأسیس کرده، اخراج شود؟! خیلی ساده. شرکت 
رش��د کرده بود و ما یک نفري را ک��ه فکر می      کردیم توانایی خوبی 
براي اداره ي ش��رکت داشته باشد استخدام کرده بودیم. همه چیز 
خیلی خوب پیش می      رفت تا این که بعد از یکی دو س��ال در مورد 

استراتژي آینده شرکت، من با او اختالف پیدا کردم و هیأت مدیره 
از او حمایت کرد و من رسماً اخراج شدم. احساس می      کردم که کل 
دستاورد زندگی ام را از دست داده      ام. حدود چند ماهی نمی      دانستم 
که چه باید بکنم! من رس��ماً شکس��ت خورده بودم و دیگر جایم در 
»س��یلیکان ولی« نبود ولی یک احساسی در وجودم شروع به رشد 
کرد. احساس��ی که من خیلی دوستش داشتم و اتفاقات اپل خیلی 
تغییرش نداده بود. »احساس شروع کردن از نو«. شاید من آن موقع 
متوجه نش��دم اخراج از اپل یکی از بهترین اتفاقات زندگی من بود. 
سنگینی موفقیت با سبکی یک شروع تازه جایگزین شده بود و من 
کامالً آزاد بودم. آن دوره از زندگی من پر از خالقیت بود. در طول پنج 
سال بعد یک شرکت به اسم »نکست« تأسیس کردم و یک شرکت 
دیگر به اسم »پیکسار« و با یک زن خارق العاده آشنا شدم که بعداً 
با او ازدواج کردم. پیکس��ار اولین ابزار انیمیش��ن کامپیوتر دنیا را به 
اسم »توي اس��توري« به وجود آورد که االن موفق      ترین استودیوي 
تولید انیمیشن در دنیاست. دریک سیر خارق      العاده اتفاقات، شرکت 
اپل، نکس��ت را خرید و این باعث ش��د تا من دوباره به اپل برگردم و 
تکنولوژي ابداع شده در نکست، انقالبی در اپل ایجاد کرد. من با زنم 
»لورن« زندگی بس��یار خوبی را شروع کردیم. اگر من از اپل اخراج 
نمی      ش��دم ش��اید هیچ      کدام از این اتفاقات نمی      افتاد. این اتفاق مثل 
داروي تلخی بود که به یک مریض می      دهند ولی مریض واقعاً به آن 
احتیاج دارد. بعضی وقت      ها زندگی مثل سنگ توي سر شما می      کوبد 
ولی شما ایمانتان را از دست ندهید. من مطمئن هستم تنها چیزي 

که باعث ش��د من در زندگی      ام همیشه در حرکت باشم این بود که 
من کاري را انجام می      دادم که واقعاً دوستش داشتم. 

داستان سوم من در مورد مرگ است: � 
من هفده سالم بود که در جایی خواندم »اگر هر روز جوري زندگی 
کنید که انگار آن روز آخرین روز زندگی      تان است شاید یک روز این 
نظر به حقیقت تبدیل شود«. این جمله روي من تأثیر گذاشت و از 
آن موقع به مدت سی و سه سال است که هر روز وقتی در آینه نگاه 
می      کنم از خودم می پرسم اگر امروز آخرین روز زندگی من باشد آیا 
باز هم کارهایی را که امروز باید انجام بدهم را انجام می دهم یا نه؟ 
هر موقع جواب این سؤال نه باشد می      فهمم در زندگی      ام به یک سري 
تغییرات احتیاج دارم. به خاطر داشتن این که باالخره یک روزي من 
خواهم مرد براي من به یک ابزار مهم تبدیل شده بود که کمک کرد 
خیلی از تصمیم      هاي زندگی      ام را بگیرم چون تمام توقعات بزرگ از 
زندگی، تمام غرور، تمام شرمندگی از شکست، در مقابل مرگ رنگی 
ندارند. حدود یک سال قبل دکترها تشخیص دادند که من سرطان 
دارم. ساعت هفت و سی دقیقه صبح بود که مرا معاینه کردند و یک 

تومور توي لوزالمعده ي من تشخیص دادند.
 من حتی نمی      دانس��تم که لوزالمعده چی هس��ت و کجاي آدم 
قرار دارد ولی دکترها گفتند این نوع س��رطان غیرقابل درمان است 
و من بیش��تر از س��ه ماه زنده نمی      مانم. دکتر به من توصیه کردکه 
ب��ه خانه ب��روم و اوضاع را رو به راه کنم. ای��ن به این معنی بود که 
براي خداحافظی حاضر باش��م. مرگ یک واقعیت مفید و هوشمند 
زندگی اس��ت. هیچ کس دوس��ت ندارد که بمیرد حتی آن      هایی که 
می خواهند بمیرند و به بهش��ت وارد شوند. ولی با این وجود مرگ 
واقعیت مشترک در زندگی همه ماست. شاید مرگ بهترین اختراع 
زندگی باش��د چون مأمور ایجاد تغییر و تحول است. مرگ کهنه ها 
را از میان بر می      دارد و راه را براي تازه      ها باز می      کند. یادتان باشد که 
زمان شما محدود است، پس زمان      تان را با زندگی کردن در زندگی 
بقی��ه هدر ندهید. هیچ وقت در دام غم و غصه نیافتید و هیچ وقت 
نگذارید که هیاهوي بقیه، صداي درونی شما را خاموش کند و از همه 
مهمتر این که شجاعت این را داشته باشید که از احساس قلبی      تان 
و ایمان      تان پیروي کنید. موقعی که من س��ن ش��ما بودم یک مجله 
خیلی خواندنی به نام کاتالوگ کامل زمین منتش��ر می      شد که یکی 
از پرطرفدارترین مجله      هاي نسل ما بود. این مجله مال دهه شصت 
بود. موقعی که هیچ خبري از کامپیوترهاي ارزان قیمت نبود. تمام 
این مجله با دستگاه تایپ و قیچی و دوربین پوالروید درست می      شد. 
ش��اید چیزي شبیه گوگل االن ولی سی و پنج سال قبل از این که 
گوگل وجود داشته باشد. در وسط دهه هفتاد، آن      ها آخرین شماره 
از کاتالوگ کامل زمین را منتشر کردند. آن موقع من سن االن شما 
بودم و روي جلد آخرین شماره      شان که پیغام خداحافظی آن ها بود، 
یک عکس از صبح زود یک منطقه روس��تایی کوهستانی بود. از آن 
نوعی که شما ممکن است براي پیاده      روي کوهستانی خیلی دوست 

داشته باشید. زیر آن عکس نوشته بود:
stay hungry stay foolish یعنی: همیش��ه ولع علم و دانش را 
داشته باشید و همیشه خود را نادان فرض کنید تا تشنه دانستن بمانید. 
ای�ن آرزویی      س�ت که من همیش�ه در مورد خودم داش�تم و 
 االن وق�ت فارغ      التحصیل�ی ش�ما برایت�ان آرزو می      کن�م: 

stay hungry stay foolish 
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غصه هایتان را با قاف بنویسید چون هركدام قصه                   ای بیش نیست. خداوند معجزه كرده و انسان را آفریده، ما معجزه كنیم انسان بمانیم.

ایران مملو از زیبایی ها است. هر گوشه و کنار این کشور پهناور را 
نگاه کنید، زیبایی خاص خود را دارد. این که می         گویند، ایران کشور 
چهارفصل است واقعا صحت دارد. هر کدام از شهرها و روستاها برای 
خود آب وهوا، اقلیم، طبیعت و ویژگی خاص دارند. کویر داریم. دریا 
داریم. دش��ت داریم. بیابان داریم. ما در این کش��ور عزیز هر آنچه از 
زیبایی         های طبیعت هست را داریم و می         توانیم با سفر به استان         های 

مختلف، از نزدیک این همه زیبایی را لمس کنیم.
 اگر ش��ما هم قصد دارید از این س��رزمین پهناور رنگارنگ و زیبا 
گلی بچینید و تابلوی خیال خویش را کامل کنید، شاید خواندن این 

مطلب بتواند در انتخاب گزینه مناسب         تر کمک         تان کند.
 �استان کردستان، مهد فرهنگ و تمدنی درخشان

استان کردستان بخشی از سرزمینی ست که تحت حکومت مادها 
اداره می         شده است. کردها یکی از شعبه         های مشهور نژاد آریایی هستند 
که از حدود 2000 سال پیش از میالد مسیح از شرق به ایران وارد 
شده و به شمال غربی و مشرق دریاچه ارومیه مهاجرت نموده         اند و 
محققان در آریایی بودن آنان شکی ندارند .کردها مردمانی ایرانی تبار 
هستند که زبان، فرهنگ و آداب و سنن آنان در ارتباط و پیوند با دیگر 
مردمان در قلمرو زیست اقوام ایرانی است. بر اساس کتیبه داریوش 
در تخت جمشید و بیستون، دولت ماد در سال 550 پیش از میالد 

مسیح در قلمرو دولت هخامنشیان قرار داشته است. 
استان کردس��تان اکنون با مجموعه شهرها و روستاهایي که در 
اقصي نقاط آن پراکنده شده و استقرار یافته اند به یکي از نواحي در 
حال توس��عه غرب کشور تبدیل شده و از پتانسیل         هاي توریستي و 
تفرجگاهي بس��یاري برخوردار مي باشد. این استان منطقه اي کامال 
کوهستاني است که از مریوان تا دره قزل اوزن و کوه هاي زنجان جنوبي 
گسترده شده است، به مرکزیت شهر سنندج، استاني سرسبز و خرم 

با وسعتي معادل 28200 کیلومتر مربع در غرب ایران .
استان کردستان با ارتفاع متوسط دو هزار متر ارتفاع از سطح دریا، 
از مرتفع ترین استان های کشور به شمار می آید، دو ماهه اول سال، 
یعنی فروردین و اردیبهش��ت به علت بارندگی         های زیاد و در نتیجه 
سرسبزی منطقه، بهترین زمان برای برگزاری تورهای طبیعی و بازدید 
مسافران از طبیعت زیبای کردستان است. رودخانه         های این استان 
عموماً به دو حوزه آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه می         ریزند و تعدادی 

نیز وارد کشور عراق می شوند. این استان دارای پنج دریاچه زریوار 
در مریوان، دریاچه پشت سد قشالق در 15 کیلومتری شمال شهر 
سنندج، دریاچه پشت سد گاوشان در 45 کیلومتری جنوب سنندج، 
دریاچه پشت سد بوکان در شمال شهر سقز و دریاچه پشت سد آزاد 
در غرب سنندج است و این دریاچه         ها هرکدام محل مناسبی برای 

اجرای برنامه         های تورگردانی هستند.
این استان که در دامنه ها و دشت         هاي پراکنده سلسله جبال زاگرس 
میاني قرار گرفته اس��ت، از ش��مال به استان         هاي آذربایجان غربي و 
زنجان، از شرق به همدان و زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه و از 

غرب به کشور عراق محدود است.
شهرستان         هاي این استان شامل بانه، بیجار، دیواندره، سقز، سنندج، 

قروه، کامیاران، دهگالن، مریوان و سروآباد است.
 �جاذبه هاي فرهنگي

آداب و رس��وم کردستان، از نظر فرهنگ و تمدن داراي سابقه اي 
بسیار درخشان است. نشانه هاي فرهنگي زبان، هنر )شعر و موسیقي( 
و آداب و رسوم به جاي مانده، داللت بر دیرینگي و قدمت فرهنگي 
منطقه دارند. زبان کردي ش��اخه اي از زبان         هاي قدیم ایران باستان 
است و ساکنان کردستان نظر به سختي مکان و بر کنار بودن از سیل 
تهاجمات خارجي، زبان قدیم خود را حفظ کرده اند. امروزه زبان کردي 
به لهجه هاي مختلفي تقسیم مي شود، گویش         هاي کرمانجي شمالي 
و کرمانجي جنوبي )س��وراني(، کردي و اورامي در منطقه کردستان 

ایرانسرزمینچهارفصل
گردآوری و ویرایش: محمد حسین مبرهن
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غصه هایتان را با قاف بنویسید چون هركدام قصه                   ای بیش نیست.

در بین ساکنان استان رواج دارد.
 �موسیقي و حرکات موزون محلي کردي

یک��ي از جاذبه هاي مهم، ارزش��مند و نش��اط انگیز منطقه، 
موس��یقي، آواز و رقص کردي ست. موسیقي و رقص کردي در 
میان موسیقي         هاي محلي س��رزمین ایران، یکي از اصیل ترین 
و قدیمي ترین موس��یقي         ها و کامال آریایي         س��ت که با گذشت 
قرون متمادي هنوز اصالت خود را حفظ نموده اس��ت. در تمام 
ریتم         هاي رقص کردي حالتي از همداستاني، یگانگي و بدن سازي 
وجود دارد، دس��ت         هاي رقصندگان در هم گره مي خورد، گام         ها 
همواره در یک مسیر حرکت مي کند و چنان متوازن است که 
به رژه مي ماند. موسیقي کردي که به مناسبت         هاي مختلف و در 
زمینه هاي گوناگون حماسي، عزا، بیماري و جشن         ها اجرا مي شود، 
هر بیننده اي را به شور و حال و وجد مي آورد و همواره بینندگان 
را تحت تاثیر قرار مي دهد. سازهاي اصلي که در موسیقي کردي 
مورد استفاده قرار مي گیرند عبارتند از: دایره، زرنا )سرنا(، دوني، 

ني، انبان و تنبور.  
 �جاذبه  های دیدنی استان کردستان

مراس��م پیرش��الیار، اورامان تخ��ت، بازار س��نندج، عمارت 
وکیل         الملک قلعه تاریخی قمچقای بیجار، عمارت آصف وزیری، 
دریاچه زریوار، دریاچه س��د وحدت، سنگ نبشته اورامان، موزه 
س��نندج، عمارت خسروآباد، غارکرفتو، گردشگاه آبیدر، مسجد 
و زیارتگاه هاجره خاتون، مس��جد داراالحسان، مسجد دومناره، 
قرآن تاریخی نگل، پل قشالق، حمام عمارت آصف، عمارت مشیر 

دیوان، عمارت امجداالشراف و کلیسای سنندج
 �شیرینی و سوغات کردستان

کردس��تان نیز همانند سایر نقاط کشور دارای شیرینی         های 
خاص و سایر خوراکی هایی         ست که مجموعاٌ سوغات استان را 
تشکیل می         دهند. مهمترین شیرینی خاص شهر سنندج، شیرینی 
کنجد است که در دو نوع شکری و گزانگبین در مراکز فروش 
عرضه می         شود. از سایر شیرینی         های استان می         توان به نان برنجی، 
بادام سوخته و نوعی باسلق اشاره کرد که معموالٌ گردشگران به 
عنوان س��وغات خریداری می کنند. نوعی شیرینی به نام کماج 
و نوعی حلوای س��وهانی نیز از شیرینی         های محلی شهرستان 
بیجار محس��وب می شود. انواع تخمه بو داده آفتابگردان نیز از 

سوغاتی         های ویژه شهرستان سقز به شمار می         آید.
 �برخی از رجال و مشاهیر استان کردستان

اس��تاد ناصر یمین مردوخی کردس��تانی )ش��اعر(، سوران 
کردس��تانی »بهمن فریور« )محقق، نویس��نده، مورخ و شاعر(، 
قطب الدین صادقی )نویس��نده، کارگردان تئاتر و بازیگر سینما 
و تلویزیون(، محمدامین شیخ االسالمی ُمکری ملقب به هیمن 
)شاعر، مترجم و نویسنده(، آیت اهلل شیخ محمد مردوخ، مستوره 
اردالن )از زنان خوش��نویس، عارف و ش��اعر(، سید علی اصغر 
کردس��تانی )استاد آواز(، اس��تاد علی بهزادیان )هنرمند نازک 
کاری چوب(،  هادی ضیاءالدینی )هنرمند و مجسمه ساز(، گروه 

کامکارها )موسیقی(
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سه چیز برنمی                   گردد . زمان، كالم، موقعیت

 سی و چهارمین گردهمایی خانواده »هما«،همزمان با 5 اسفند

گرد همایی بازنشستگان حمل و نقل زمینی، اسفند 97
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دنیا پر از كودكان كهنسال است.
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دنیا پر از كودكان كهنسال است.

صعود ورزشكاران همایی به مناسبت 5 اسفند
 جمعی از ورزشکاران همایی به مناسبت 5 اسفند، سالروز تأسیس »هما« به قله 
توچال صعود کردند و پرچم پرافتخار همای عزیز را بر فراز قله به اهتزاز درآوردند. 
اسامی ورزشکارانی که به این قله زیبا صعود کردند عبارت بودند از: علی علی کرمی، 

حسن هاشمی، احمد دهلقی، قدرت دادخواه، کرامت عزیزی عباسی

»انتصاب پیشكسوت کشتی و 
ورزش های زورخانه ای«

پیشکسوت کشتي و بازنشسته »هما« طي 
حکمي از سوي مشاور مدیرعامل و رئیس ارشد 
مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی »هما«، به 
عنوان ناظر افتخاري در مجموعه استخر و سونا 
و عضویت در کمیته پیشکسوتان باشگاه »هما« 

انتخاب شد.

موفقیت های تحصیلی و ورزشی همکاران بازنشسته

اولین دورهمی بازنشستگان شعبه کرمان،  بهمن 97
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مهم                   ترین انتخاب انسان، انتخاب خویشتن است. مهربانی، منطقی                   ترین گفتگوی زندگی است.

نسیم، نفس خداست � 

بارش، زیادی سنگین بود و سر باالیی، زیادی سخت ...
دانه گندم روی شانه                                     های نازکش سنگینی می                                     کرد.

نفس نفس می                                     زد؛ اما کسی صدای نفس                                     هایش را نمی                                     شنید، کسی او 
را نمی                                     دید.

دانه از روی شانه                                     های کوچکش سر خورد و افتاد. نسیم، دانه گندم را 
فوت کرد. مورچه می                                     دانست که نسیم، نفس خداست.

مورچه دوباره دانه را بر دوش گذاشت و به نسیم گفت: »گاهی یادم 
می                                     رود که هستی، کاشکی بیشتر می                                     وزیدی.«

نسیم گفت: »همیشه می                                     وزم. نکند دیگر گمم کرده                                     ای؟!«
مورچه گفت: »این منم که گم می                                     شوم. بس که کوچکم. نقطه                                     ای که 

بود و نبودش را کسی نمی                                     فهمد.«
نسیم گفت: »اما نقطه، سرآغاز هر خطی است«

مورچه زیر دانه گندمش گم شد و گفت: »اما من سرآغاز هیچم. ریز و 
ندیدنی. من به هیچ چشمی نخواهم آمد ...«

نسیم گفت: »چشمی که سزاوار دیدن است، می                                     بیند. چشم                                     های من 
همیشه بیناست.«

مورچه این را می                                     دانست اما شوق گفتگو داشت و شوق ادامه گفتگو در 
او همچنان زبانه می                                     کشید.

پس دوباره گفت: »زمینت بزرگ اس��ت و من ناچیزترینم، نبودنم را 
غمی نیست.«

نسیم گفت: »اما تو اگر نباشی پس چه کسی دانه گندم را بر دوش 
بکشد و راه ورود نسیم را در دل خاک باز کند؟ تو هستی و سهمی از بودن 

برای تو است. در نبودنت کار این کارخانه ناتمام است.«
مورچه خندید و دانه گندم دوباره از دوش��ش افتاد. نس��یم دانه را به 

سمتش هل داد.
هیچ کس نمی                                     دانست که در گوشه                                     ای از خاک، مورچه                                     ای با خدا گرم 

گفتگوست ...

نگاهی به درون خود � 

مردی متوجه شد که گوش همسرش سنگین شده و شنوایی           اش کم. 
به نظرش رسید که همسرش باید سمعک بگذارد ولی نمی دانست این 

موضوع را چگونه با او درمیان بگذارد.
به این دلیل، نزد دکتر خانوادگی           ش��ان رفت و مشکل را با او درمیان 

گذاشت.
دکتر گفت: برای اینکه بتوانی دقیقتر به من بگویی که میزان ناشنوایی 

همسرت چقدر است، آزمایش ساده ای وجود دارد.
این کار را انجام بده و جوابش را به من بگو: ابتدا در فاصله چهار متری 
او بایست و با صدای معمولی، مطلبی را به او بگو. اگر نشنید، همین کار 
را در فاصله سه متری تکرار کن. بعد در دو متری و به همین ترتیب تا 

باالخره جواب بدهد.
آن شب، همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و خود او در 

اتاق پذیرایی نشسته بود.
مرد به خودش گفت: االن فاصله ما حدود چهار متر است. بگذار امتحان 

کنم، و سوالش را مطرح کرد ...

کوتاهوخواندنی
کاریكاتور: محمدباقر فرنگین
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مهم                   ترین انتخاب انسان، انتخاب خویشتن است.

جوابی نشنید، بعد بلند شد و یک متر جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و 
همان سوال را دوباره پرسید و باز هم جوابی نشنید. بازهم جلوتر رفت و به 
درب آشپزخانه رسید. سوالش را تکرار کرد و باز هم جوابی نشنید. این بار 
جلوتر رفت و درست از پشت همسرش گفت: »عزیزم شام چی داریم؟«

و این بار همس��رش گفت: مگه کری؟! برای چهارمین بار میگم؛ 
خ��وراک مرغ!»گاهی هم بد نیس��ت که نگاهی ب��ه درون خودمان 
بیاندازیم شاید عیب           هایی که تصور می           کنیم در دیگران است در واقع 

در خودمان وجود دارد!«
خیاط هم در کوزه افتاد � 

در روزگار قدیم در شهر ری خیاطی بود که دکانش سرراه گورستان 
بود. وقتی کسی می                                     مرد و او را به گورستان می بردند از جلوی دکان خیاط 

می                                     گذشتند.
یک روز خیاط فکر کرد که هر ماه تعداد مردگان را بش��مارد و چون 
سواد نداشت کوزه                                     ای به دیوار آویزان کرد و یک مشت سنگ                                     ریزه پهلوی 

آن گذاشت.
هر وق��ت از جلوی دکانش جن��ازه                                     ای به گورس��تان می                                     بردند، یک 
 س��نگ داخ��ل ک��وزه می                                     انداخت و آخر م��اه کوزه را خال��ی می                                     کرد و

 سنگ                                     ها را می                                     شمرد.
کم کم بقیه دوستانش این موضوع را فهمیدند و برایشان یک سرگرمی 
شده بود و هر وقت خیاط را می                                     دیدند از او می پرسیدند چه خبر؟ خیاط 

می گفت امروز سه نفر تو کوزه افتادند.
روزها گذش��ت و خیاط هم مرد. ی��ک روز مردی که از مرگ خیاط 
 اطالعی نداشت به دکان او رفت و مغازه را بسته یافت. از همسایگان پرسید: 

خیاط کجاست؟
همسایه به او گفت: خیاط هم در کوزه افتاد.

تفاوت فرهنگی! � 
در مه��د کودک ه��ای ایران 9 صندلی می           گذارن��د و به 10 بچه 

می           گویند هر کس نتواند س��ریع برای خودش یک جا بگیرد باخته 
و بع��د 9 بچ��ه و 8 صندلی و ادامه بازی تا ی��ک بچه باقی می           ماند. 
 بچه           ه��ا ه��م همدیگر را ه��ل می           دهند ت��ا خودش��ان بتوانند روی

 یک صندلی بنشینند.
در مهد کودک           های ژاپن 9 صندلی می           گذارند و به 10 بچه می           گویند 
اگر یکی روی صندلی جا نشود همه می           بازید. بنابراین بچه           ها نهایت سعی 
خودشان را می           کنند که همدیگر را طوری بغل            کنند که کل تیم 10 نفره 
روی 9 تا صندلی جا شوند و کسی بدون صندلی نماند. بعد 10 نفر روی 
8 صندل��ی، بعد 10 نفر روی 7 صندلی و همینطور تا آخر. یک تالش 

تیمی همراه با محبت.
بیاییم از بچگی با بازی به کودکان خود فرهنگ همدلی و کمک به 
یکدیگر و کار تیمی را آموزش دهیم نه اینکه هر کس به فکر خودش باشد 

و یک برنده داشته باشیم و ده ها بلکه هزاران بازنده....
عتیقه فروش � 

عتیقه فروشی، در روستایی به منزل رعیتی ساده وارد شد. دید کاسه ای 
نفیس و قدیمی دارد که در گوشه ای افتاده و گربه در آن آب می خورد. 
دید اگر قیمت کاس��ه را بپرسد رعیت ملتفت مطلب می شود و قیمت 

گرانی بر آن می نهد.
لذا گفت: عموجان چه گربه قشنگی داری! آیا حاضری آن را به من 

بفروشی؟ رعیت گفت: چند می خری؟ گفت: یک درهم.
رعیت گربه را گرفت و به دست عتیقه فروش داد و گفت: خیرش را 

ببینی.
عتیقه فروش پیش از خروج از خانه با خونسردی گفت: عموجان این 
گربه ممکن است در راه تشنه اش شود بهتر است کاسه آب را هم به من 
بفروشی.رعیت گفت: امکان ندارد! من با این کاسه تا به حال پنج گربه 

فروخته ام. کاسه                                     ام فروشی نیست!
»همیشه تصورات خود را راهگشا ندانید.«
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انسان                   های بزرگ به بن                   بست نمی                   رسند چون براین باورند كه »راهی را خواهند یافت« و یا »راهی را خواهند ساخت«. میان انسان و شرافت، رشته باریکی وجود دارد و نام آن »قول« است.

زندگیسالم

سالمندی دورانی است که فعالیت     های جسمانی و 
روان��ی فرد کاهش پیدا می کند و ابتال به بیماری های 
جسمی و ذهنی ممکن است منجر به احساس افسردگی 
در فرد ش��ود. یکی از روش های س��اده ای که از پیری 
جلوگیری می کند ورزش است. ورزش را باید به صورت 

پیوسته، مدام و بر اساس اصول صحیح انجام داد.
 بدون فعالیت و کار، انرژی خیلی زود تحلیل می رود. 
افرادی که تحرک کمتری نس��بت به افراد پرتحرک 
دارن��د، در خط��ر ابتال به بیماری ه��ای گوناگون قرار 
 می گیرند. ورزش کردن برای تمام افراد و هر گروه سنی

 مفید است.
 تحقیقات تازه پزش��کی نشان داده است که پیری 
زودرس، با بی تحرکی تسریع می شود. خمودگی بدن 
ناش��ی از عدم تحرک، مهم ترین عام��ل ایجاد پیری 

زودرس است.
 به طور کلی ورزش با چند هدف مهم انجام می شود: 
ورزشی که برای فعالیت های حرفه ای است، ورزشی که 
برای حفظ سالمتی و ایجاد نشاط و سالم ماندن بدن 
اس��ت و در   نهایت ورزش��ی که برای درمان بیماری ها 

انجام می شود.
 ورزش س��المندان باعث تقویت عضالت، تسهیل 
گردش خون، کاهش تنش و انعطاف پذیری بدن می شود. 
ورزش، عالوه بر اینکه سیستم قلبی و عروقی را تقویت 
می کند، از پوکی اس��تخوان پیشگیری و باعث ترمیم 

اختالالت استخوان نیز می شود.
ای��ن ورزش     ها را حداقل دو بار در هفته انجام دهید. 
لباس مناسبی بپوشید و در کنار خود بطری آب بگذارید 

تا آب بدنتان کم نشود.
ورزش های نشسته

 1- روی یک صندلی بنش��ینید و شانه     هایتان آرام 
باشد.

دستان خود را به طرفین بدن باز کنید تا قفسه سینه 
به سمت جلو بیاید.

به آرامی قفسه سینه را به سمت جلو و باال بدهید تا 
کشش قفسه سینه را احساس کنید.

 2- روی یک صندلی بنشینید.
دست راست را بر شانه چپ و دست چپ را بر شانه 

راست بگذارید.
بدون اینکه پاهای خود را حرکت دهید، قسمت باالی 
بدن را به سمت راست بچرخانید و 5 ثانیه توقف کنید.

سپس به حالت اول برگردید و قسمت باالی بدن را به 
سمت چپ بچرخانید و 5 ثانیه توقف کنید.

این حرکت را 5 بار به سمت راست و 5 بار به سمت 

چپ انجام دهید.
 3- روی یک صندلی بنشینید. دو طرف صندلی را 

با دستتان بگیرید.
با زانوی خمیده، یک پای خود را تا جایی که می توانید 

باال بیاورید و 5 ثانیه توقف کنید.
بعد پایتان را روی زمین بگذارید و با پای دیگر همین 

حرکت را انجام دهید و 5 ثانیه توقف کنید.
5 بار هر کدام از پاها را به این روش باال بیاورید.

 4- روی یک صندلی بنشینید.
طرفین صندلی را بگیرید.

یک پای خود را با زانوی صاف از زمین بلند کنید و 
مطابق شکل، پنجه و پاشنه پای خود را حرکت دهید.

5 بار با پای راست این کشش را انجام دهید )یعنی 
پنجه و پاشنه خود را بکشید( و بعد پای خود را زمین 
بگذارید و با پای چپ 5 بار این کشش را انجام دهید و 
بعد پای خود را زمین بگذارید و دوباره 5 بار با پای راست 

و 5 بار با پای چپ، این کشش را انجام دهید.
 5- روی یک صندلی بنشینید. شانه     ها پایین باشد.

دستانتان را در طرفین خود قرار دهید.
کف دستانتان رو به جلو باشد، هر دو دستانتان را باز 

کنید و باال ببرید.
هنگامی که دستانتان را باال می برید، دم کنید )نفستان 
را تو دهید( و هنگامی که دستانتان را پایین می آورید، 

بازدم کنید )نفستان را بیرون دهید(.
این حرکت را 5 بار انجام دهید.

  6- روی یک صندلی بنشینید. شانه ها به سمت 
پایین باشد و روبرو را نگاه کنید.

به آرامی سر خود را به سمت راست بچرخانید و 5 ثانیه 
در همان حالت بمانید و بعد به حالت اول برگردید.

سپس به آرامی سر خود را به سمت چپ بچرخانید 
و 5 ثانی��ه در هم��ان حالت بمانید و بعد به حالت اول 

برگردید.
سه بار سر خود را به سمت راست و سه بار به سمت 

چپ بچرخانید.
 7- روی یک صندلی بنشینید. روبرو را نگاه کنید.

با دست راست، شانه چپ را به طرف پایین بکشید 
و در همان حال به آرامی سرتان را به سمت راست کج 

کنید و 5 ثانیه در همین حالت بمانید.
سپس  با دست چپ، شانه راست را به طرف پایین 
بکشید و در همان حال به آرامی سرتان را به سمت چپ 

کج کنید و 5 ثانیه در همین حالت بمانید.
این حرکت را سه بار در طرفین انجام دهید. 

tebyan.net :منبع

انجامحرکاتورزشیپیوسته
برایپیشگیریازپیریزودرس
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اگر شب ها با مثانه ای پر از خواب می پرید، می تواند دالیل مختلفی داشته 
باشد. برای بررسی دالیل تکرر ادرار در شب اعم از نوشیدن مایعات پیش از 

خواب، مصرف دارو، مشکالت قلبی و دیابت، در ادامه با ما همراه باشید.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، تکرر ادرار در شب ممکن است به 
این دلیل باشد که بدن شما بیش از حد ادرار تولید می کند یا مثانه شما 

توان نگهداری آن را ندارد و یا اینکه هر دو مورد با هم دخیل هستند.  
شاید شما دچار »نوکتوریا« )ادرار شبانه( باشید. البته تکرر ادرار در شب 
دالیل مختلفی دارد که در برخی موارد الزم است زیر نظر پزشکی درمان 

شود اما در برخی موارد ساده می توان درمان های خانگی انجام داد.
 � آیا تكرر ادرار در شب به دلیل نوشیدن بیش از حد مایعات 

است؟
ممکن است تکرر ادرار در شب به دلیل نوشیدن بیش از حد مایعات 
باشد و یا اینکه بالفاصله قبل از اینکه به رختخواب بروید، مایعات نوشید اید. 
چند ساعت قبل از ساعت خوابتان میزان مایعات مصرفی را کمتر کنید. 
در اوقات پایانی روز الکل و قهوه ننوشید. همچنین حتماً قبل از خواب به 

دستشویی بروید.
تكرر ادرار در شب ممكن است یك عفونت یا آلودگی باشد؟ � 

در اثر عفونت ادراری، فرد باید تعداد دفعات بیش��تری در روز و شب 
نسبت به حالت معمول به دستشویی برود. در این صورت ممکن است 
تخلیه ادرار با درد همراه باشد یا در ناحیه شکم درد احساس شود و شاید 
بیمار دچار تب نیز بشود. پزشک می-تواند این عفونت را تشخیص داده 

و آن را درمان کند.
آیا سن و سال در تكرر ادرار در شب تاثیری ایجاد می کند؟ � 

با باال رفتن سن، احساس نیاز به دفع ادرار شبانه افزایش می یابد. هر چه 
سن بیشتر شود، هورمون هایی که کمک می کنند ادرار در مثانه به مدت 

طوالنی تری حفظ شود، کمتر ترشح می شوند.
مردان: با افزایش س��ن به خصوص از میانسالی به بعد، بزرگ شدن 
پروستات در مردان شایع می شود. معموالً مشکل مهمی نیست اما احتمال 

دارد یکی از دالیل تکرر ادرار باشد.
زنان: در دوران یائسگی، بدن زنان استروژن کمتری تولید می کند که 
باعث تغییر در میزان ادرار شده و ممکن است بیش از قبل نیاز به تخلیه 
ادرار داشته باشند. همچنین اگر زایمان کرده باشند، ماهیچه های لگن، 

ضعیف شده است که این مورد هم در تکرر ادرار دخیل است. 

آی�ا تكرر ادرار در ش�ب می تواند به دلیل داروهای مصرفی  � 
باشد؟

مصرف یک سری از داروها سبب می شوند که ادرار بیشتری در مثانه 
جمع شود. اگر داروهای شما این حالت را ایجاد می کنند، درباره آن ها با 
پزشک خود مشورت کنید. ممکن است این مشکالت را از طریق مصرف 

داروها در صبح زود بر طرف کنید یا اینکه داروهای شما تغییر کنند.  
ممكن است به دلیل مشكالت هنگام خواب باشد؟ � 

شاید بعضی شب ها نیاز به دفع ادرار تا این حد نباشد که شما را از خواب 
بپراند. اما زمانی دچار این حالت می شوید که سندرم پای بی قرار داشته 
باشید و یا دچار دردهای سخت و مداوم یا افسردگی باشید. همچنین بین 
تنگی نفس و خفقان در هنگام خواب و ادرارهای شبانه ارتباط وجود دارد. 
برطرف کردن بی نظمی های خواب و نظم مناسب ساعت خواب می تواند 

در درمان ادرارهای شبانه، موثر واقع شود. 
آیا مشكلی مرتبط با قلب وجود دارد؟ � 

اگر قلب شما نتواند به خوبی خون را پمپاژ کند، مواد مایع درون بدن هم 
بیشتر می شود. بنابراین وقتی که خوابیده اید یا مشغول استراحت هستید، 
بدن شما می خواهد آب اضافی درون بدن را به بیرون بفرستد به همین 
دلیل از خواب برمی خیزید و به دستشویی می روید. در این صورت از طریق 
قوزک پا می توانید متوجه این مشکل شوید. در این حالت ممکن است 
پاها ورم کرده و ملتهب شوند که برای درمان آن می توانید در طول روز 

استراحت بیشتری به پا داده و یا جوراب های کلفت بپوشید. 
چ�ه موارد دیگ�ری در تكرر ادرار ش�بانه می توانند دخیل  � 

باشند؟
اگر از این راه ها استفاده کردید و نتیجه ای نداشت، به پزشک مراجعه 
کنید. دیگر مشکالت نیز می توانند باعث شوند مثانه شما کمتر از حد توان 
خود، ادرار را نگه دارد. مانند: ورم مثانه، ورم پروستات، مثانه بیش از حد 

Interstitial cystitis ،فعال، بارداری، چاقی
شرایطی که باعث می شوند بدن ادرار بیشتری دفع کند: دیابت، دیابت 
بی مزه، تنبلی کبد، اختالالت دستگاه عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون

برای رفع چنین مشکالتی، فرد بیمار باید نسبت به درمان آن اقدام کند 
تا ادرارهای شبانه نیز برطرف شوند. 

آیا باید به پزشك مراجعه کرد؟ � 
پریدن از خواب شبانه برای رفتن به دستشویی، می تواند باعث بروز 
مشکالتی همچون عدم تمرکز و دیگر مشکالت در طول روز شود. با باال 

رفتن سن نیز احتمال بروز »نوکتوریا« در فرد افزایش می یابد.
گردآورنده: حوریه گرمابدری

بیخوابیهایشبانه



كانون بازنشستگان هما - خبرنامه 58

30

كانون بازنشستگان هما - خبرنامه 58

خیراندیش بودن مهم                   تر از كار خیر است. انسان در تولد خود نقش ندارد ولی در تحّول خود نقش اساسی دارد.

سالمتروان

رازهایآرامشدرونچیست؟

سالمندیموفق

1. راز آرام��ش درون، خویش��تنداری اس��ت، 
انرژی               های خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر 

داشته باش و به طرز مفیدی هدایت               شان کن.
 2. راز آرامش درون در این است که هرکاری را 

با حواس جمع و عالقه انجام دهی.
 3.   راز آرام��ش درون در زم��ان حال زندگی 
کردن است، ...گذشته و آینده را در چرخه ذهنی 

ابدیت رها کن.
 4.   راز آرامش درون در دل نبستن است. این 
را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به 

تو تعلق ندارد.
 5 .  راز آرامش درون در این است که همه چیز 
را همانطور که هست بپذیری، آنگاه با امید و آرامش 

در جهت بهبودی آن قدم برداری.
 6.   راز آرامش درون در درک این مطلب است 
ک��ه تو نمی               توانی دنیا را تغییر دهی، اما می توانی 

خودت را تغییر دهی.
 7.  راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت 
است، از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا 

و صمیمیت دارند پرهیز کن.
 8.  راز آرامش درون در یک زندگی ساده است، 

ضروریات زندگی رادوباره برای خود تعریف کن.

9.  راز آرامش درون در یک زندگی سالم است، 
هر روز ورزش کن، غذای مناس��ب بخور و نفس 

عمیق بکش.
10.  راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک 

است.
11.  راز آرام��ش درون در رفتار آزادانه اس��ت، 
رفتاری که بر آمده از خود واقعی               ات باشد، نه افکار 

دیگران.
12.  راز آرامش درون در این است که در تمام 

مراحل زندگی از حق پیروی کنی.
 13.  راز آرام��ش درون در غبط��ه نخ��وردن 
ب��ه مال دیگران اس��ت. ای��ن را ب��دان که آنچه 
 ح��ق توس��ت، ه��ر ط��ور ش��ده خ��ود را به تو

 خواهد رساند.
 14.  راز آرامش درون در گله               مند نبودن است. 
آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است 

که پیش               تر، تو به او بخشیده               ای.
 15.  راز آرامش درون در این است که اشتباهات 
خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می               توانی 

آنها را به موفقیت تبدیل کنی.
 16.  راز آرامش درون در این است که بردشمن 
درونت )بخل-حسد-کینه-نفرت-منفی بافی-غرور-

خودخواهی-منیت-توقع و شهوت( غلبه کنی، نه 
اینکه او را سرکوب کنی.

17. راز آرامش درون در این است که خودت را 
دوست بداری، مهم نیست که چه وضعیتی داری. 
با عشق به خود نا امنی کمتری را تجربه می               کنی و 

دیگران را دوست خواهی داشت.
18. راز آرامش درون در زیاد خندیدن و شوخ 
طبعی               ست. زمانی که جنبه               های بامزه و خنده               دار 
جه��ان را می               بینی، جهان بالفاصله محل خوبی 
خواهد شد. خنده یک پادزهر عالی برای مقابله با  
استرس است و هورمون               هایی را که به ما آرامش 

می               بخشد آزاد می کند.
19. راز آرام��ش درون در این اس��ت که به 
سالمت خود اهمیت دهی و با انجام آزمایشات 
پزشکی نوبه               ای مراقب خود باشی. بی-توجهی به 
خود می               تواند به دلیل کمبود عزت نفس باشد.

20. راز آرام��ش درون در تمرک��ز ب��ر تمام 
چیزهای��ی ک��ه در زندگ��ی               ات وج��ود دارد و 
سپاسگزاری و قدردانی از آن               ها، یادآوری می               کند 
که همیشه همه چیز مثبت است. گاهی اوقات 
فقط باید بد خود تمرکز کنی و آگاهی دهی تا 

متوجه               اش شوی.

سالمندی و سالخوردگی جمعیت یکی از دستاوردهای ناگریز جامعه مدرن 
است. پیشرفت در تغذیه، بهداشت، سالمت، آموزش و به               زیستِن اقتصادی، 

طوالنی زندگی کردن را ممکن کرده است. 
خانم دکتر »نسیبه زنجری« عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی در رساله 256 صفحه               ای خود با عنوان »سالمندی موفق در ایران« 
به مبحث سالمندی موفق پرداخته است و رتبه دوم در حوزه علوم اجتماعی و 

ارتباطات نهمین دوره جشنواره فارابی را نیز کسب کرده است.
تعریفی از سالمندی موفق  � 

در بخشی از این رساله در تعریف سالمندی موفق آمده است: به طور کلی 
سالمندی موفق یک مفهوم چند بعدی و بین رشته ای است که هنوز تعریف 
واحدی و ابزار سنجش استانداردی برای آن ارائه نشده است اما نخستین تعریف 
سالمندی موفق توسط »رابرت هاویگورست« در سال 1961 ارائه شده است. 
وی سالمندی موفق را احساس رضایت و شادی درونی فرد از زندگی کنونی 
و گذشته خود تعریف می               کند.در ایران ساختار جمعیت در حال گذار از جوانی 
به سالخوردگی است. در حال حاضر حدود 7.4 میلیون نفر سالمند داریم که 
این تعداد در حال افزایش است و پیش               بینی می               شود تا سال 1430 هجری 
خورش��یدی حدود یک چهارم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهند. 
همچنین دوران سالمندی معموال با تغییرات متعدد نظیر تغییر در ساختار 
خانواده و ترتیبات زندگی، آشیانه خالی، تغییر در الگوی کار و گذار به بازنشستگی، 

تغییر در وضعیت سالمت و حتی تغییرات هویتی همراه است. بعضی از سالمندان 
به خوبی می               توانند با این تغییرات انطباق پیدا کنند و دوران سالمندی موفقی 
را برای خود رقم بزنند اما عده               ای از سالمندان نمی               توانند و در نتیجه مسائل 

متعددی در سالمت جسمی، روانی و اجتماعی               شان ایجاد می               شود.
 �  تعامل و حمایت اجتماعی، مطالبه سالمندان ایرانی

 مطالعه کیفی سالمندان ایرانی )به روش نمونه گیری هدفمند و طبقه               ای با 
حداکثر تنوع( نشان داده است که ادراک سالمندی موفق در میان سالمندان 
ایرانی مفهومی چند بعدی و متشکل از 6 بعد اصلی و 16 زیر طبقه است. این 
شش بعد اصلی شامل به-زیستن اجتماعی، به               زیستن روان شناختی، سالمت 
جسمانی، امنیت مالی و اقتصادی، زندگی در محیط و با رفتار اجتماعی دوستدار 
سالمند و معنویت و تعالی است و 16 بعد فرعی شامل حضور و تعامل اجتماعی، 
حمایت اجتماعی، خصوصیات مثبت فردی، رضایت از کل دوران زندگی، ادارک 
مثبت از سالمندی، ظرفیت فردی، نبود بیماری روانی، نبود عوامل خطر، سالمت 
عملکردی، سالمت جسمانی، دینداری و اعتقادات، تعالی، امنیت مالی عینی، 
امنیت مالی ذهنی، زندگی در محیط دوستدار سالمند و نبود تصورات قالبی 
منفی بوده است. سالمندی موفق در میان افرادی که سطح تحصیالت و پایگاه 
اقتصادی- اجتماعی باالتری دارند و در مناطق با توسعه باال زندگی می               کنند و 

همچنین از وضعیت سالمتی خوبی برخوردارند و ...
ادامه در صفحه بعد
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خیراندیش بودن مهم                   تر از كار خیر است.

ادامه از صفحه قبل
... با همسر و فرزندان خود زندگی می کنند بیشتر تجربه می شود. در مقابل، 
افراد بیسواد و در طبقه پایین اجتماعی، افراد ساکن در مناطق پایین شهر و 
افرادی که وضعیت سالمتی خوبی ندارند و با بیماری               های متعدد مزمن مواجه 
هستند و همچنین افرادی که تنها زندگی می کنند، پایین               ترین نمره را در 
شاخص سالمندی موفق داشته اند. از این رو، گروه               های اخیر در سیاست گذاری               ها 

و برنامه               ریزی               های سالمندی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
  � هفت بعد اساسی سالمندی موفق چیست؟ 

براساس نتایج به دست آمده، سالمندی موفق را بر اساس هفت بعد به دست 
آمده در این مطالعه می               توان این               گونه تعریف کرد: سالمندی موفق مجموعه               ای 
از خصوصیات مثبت فردی )صفات و نگرش مثبت فردی، سالمت روحی و 
روانی، سالمت عملکردی، رفتارهای مرتبط با سالمت(، داشتن سپر جبرانی/ 
محافظتی )حمایت اجتماعی و معنویت( و داشتن بستر مناسب )امنیت 

اقتصادی و محیطی( است.
عناصر و ابعاد سالمندی موفق در هم تنیده هستند و با هم رابطه تنگاتنگ 
دارند. این هفت عامل بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی در مرحله کمی استخراج 
ش��ده است و با نگاهی به صحبت               های سالمندان در مرحله کیفی متوجه 
می               شویم که سالمندان، »عناصر فردی« را در سالمندی موفق مهم می               دانند 
و از مواردی مانند حمایت اجتماعی و معنویت به عنوان جبران               کننده               هایی برای 
کمبودها و فقدان               های فردی در دوران سالمندی نام برده و داشتن شرایط مالی 

و محیط مناسب را در مفهوم سالمندی موفق، ضروری می               دانند.
 � دستیابی به سالمندی موفق، چگونه؟ 

»عاقبت به خیری« واژه               ایست عام که در فرهنگ کالمی ما رایج است. مطالعه 

حاضر، عناصر مختص به بافتارِ ایران مانند ثمربخشی، قناعت و بخشندگی، 
هویت ملی، اقتدار، دینداری، مدارا و امنیت مالِی ذهنی در شکل               گیری مفهوم 
سالمندی موفق یا همان واژه »عاقبت بخیری« مؤثر می               داند.  افزون براین، 
برای رویکرد مثبت در سالمندان، بهتر است سالمندان وارد محیط اجتماعی 
و حتی کاری شوند. در بازار کار، بدون تبعض سنی، نسبت به آنان برخورد 
شود. ایجاد دانشگاه               های دوران سوم برای سالمندان و مکان               هایی این چنینی 
که گروه هم               ساالن سالمندان تحت آموزش قرار می               گیرند نیز بسیار ثمربخش 

خواهد بود.
 از طرفی در حیطه س��المت جسم و روان می               توان از کشورهایی که در 
ارائه خدمات تنوع بخش خصوصی، دولتی و عام المنفعه ثبات داشته اند، 

الگو گرفت.
امروزه ورود تکنولوژی به خانه های خود س��المندان که س��المند به آن 
دلبستگی دارد و ایجاد سیستم ارتباطی با مراقبان آنان موجب می شود تا 
وضعیت و محیطی را ایجاد کنند تا سالمند بتواند سالمندی موفقی را در 
خانه خودش، با استقالل تجربه کند. همچنین در حیطه سالمت، بهتر است 
غربالگری برای تشخیص زودهنگام بیماری               ها، به خصوص بیماری               های روانی 

انجام شود. 
در انته��ا باید دانس��ت که توجه به فرآیند س��المندی موفق تنها برای 
خوب زندگی کردن فردی نیس��ت بلکه ضرورتی برای تکامل اجتماعی و 
انتقال آن در قالب ژن یا رفتار به نس��ل               های بعدی اس��ت. پس وظیفه ما 
 مواظبت از خود و س��المندان جامعه اس��ت و این کمترین بهایی است که

 برای حیات می               پردازیم.
https://t.me/Irnaresearch ،ایرنا پژوهش

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، نیك بختي و بهروزي آرزومندیم.

همكاران د يروز ،  همراهان امروز

 �  بازرگانی
حمید جعفرخانی
حسینعلی پرتویی
سعید عرب براقی

احمد ربیعی بنادکوکی  
حسین امینی
 �پشتیبا نی  

فالمرز برهان                           زاده
 �حراست

محمد هماییان
اسفندیار طیبی

حسین قربانعلی                           پور
حسن صادقی شوره                           دلی 

 �خدمات فرودگاهی
احمد دهقانی محمدآبادی

نیلوفر دریایی 
 �  عملیات                     

کاظم جمالی
عباس امیرحسینی

 �  کیترینگ
علی قدیر
 �مالی 

صدیقه دهقان بزرگی     
 �   منابع انسانی 
خجسته امیدوار
عزیز شعبانی 

 �مهندسی و تعمیرات    
محمد ابراهیم گلی                           

بروجردی
سید حمید محدث کسائی

یداله نفری حسین زاده
خسرو نوذری
جواد علیشاهی

عین اله کاظمی فند قلویی
پرویز شجاعی پارسا

علیرضا آرانی                           کاشانی
امیر عباس اصغری

کوروش برهانی
داود پازش

محمدتقی سلطانی
شهرام جهانبخت 

سعید عرفانی 
سید علیرضا طباطبایی 

یوسف امیر احمدی حاجی                           آقا
محمدرضا عامری مهابادیان

حاج اسمعیل علیزاده
 �اصفهان  
محسن زهری

 �   اهواز 
زهره پل

 �بندر عباس 
اسحاق جاور 
اکبر اشتی 

عیسی ذاکری
 �  شیراز 

محمد مهدی ساجدی
عبداله اولیایی 

غالمرضا احسانی 
محمدرضا اصالحی 
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آمده ایم كه با زندگی كردن قیمت پیدا كنیم، نه به هر قیمتی زندگی كنیم. انسان                   ها را به شخص نمی                   شناسند، به شخصیت می                   شناسند.

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. 
 

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 20 الی 25 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
 ) 9 ال��ي 14( به واح��د صدور کارت 

شناس��ائي واقع در ساختمان شماره 
2 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 1 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 446415٠6 - 446416٠6 

)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 6000 تومان برای 8 قطعه عکس4×3  به دفتر کانون 

مراجعه نمایند.

کارتمنزلت
از آن دسته از همکاران بازنشسته باالی 65 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 2 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«

تلفنگویايهواپیمایيجمهورياسالميایران»هما«466222

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

شمارهتلفنهایاموربازنشستگی

دفتر معاونت )فکس:  44633949(
امور اجرائی

امور رفاهی )فکس:  44659145(
واحد تیدی

واحد صدور دفترچه
واحد بیمه درمانی
واحد امور مسافرت

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

کمکهزینهازدواج
مدارک مورد نیاز:

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

2-اصل عقدنامه ) بانضمام یکسری کپی از صفحات 
1 تا 5(.

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

4-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 44636004 تماس بگیرید.

کارتشناسایی
برابر اعالم دایره صدور کارت شناسایی)قس��مت 
حراست ( همکاران بازنشسته که کارت شناسایی 
»هما« خود را که از س��ال 1390 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 800 هزار تومان بدون بهره، 
بدون پیش پرداخت در 3 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«

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

)2 بار در روز ( می باشد.

بابت هر نفر اضافی مبلغ 420/000 � ریال به 
اضافه ارزش افزوده دریافت می شود.

جهت استفاده از اتاق دوم جهت میهمانان  � 
بازنشسته مبلغ 500/000 ریال به اضافه ارزش 

افزوده اضافه می گردد.

هزینه پرداختینوع اتاق
900/000  ریالمعمولی 3 نفره
1/320/000ریالمعمولی  4 نفره
1/100/000ریاللوکس 3 نفره
1/720/000ریالسوئیت 4 نفره

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

تسهیالترفاهی)مشهدمقدس(

در صورت عدم موفقیت با شماره تلفن: 466٢5391 تماس بگیرید.

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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آمده ایم كه با زندگی كردن قیمت پیدا كنیم، نه به هر قیمتی زندگی كنیم.

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. 
 

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 20 الی 25 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
 ) 9 ال��ي 14( به واح��د صدور کارت 

شناس��ائي واقع در ساختمان شماره 
2 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 1 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 446415٠6 - 446416٠6 

)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 6000 تومان برای 8 قطعه عکس4×3  به دفتر کانون 

مراجعه نمایند.

کارتمنزلت
از آن دسته از همکاران بازنشسته باالی 65 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 2 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«

تلفنگویايهواپیمایيجمهورياسالميایران»هما«466222

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

شمارهتلفنهایاموربازنشستگی

دفتر معاونت )فکس:  44633949(
امور اجرائی

امور رفاهی )فکس:  44659145(
واحد تیدی

واحد صدور دفترچه
واحد بیمه درمانی
واحد امور مسافرت

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

کمکهزینهازدواج
مدارک مورد نیاز:

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

2-اصل عقدنامه ) بانضمام یکسری کپی از صفحات 
1 تا 5(.

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

4-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 44636004 تماس بگیرید.

کارتشناسایی
برابر اعالم دایره صدور کارت شناسایی)قس��مت 
حراست ( همکاران بازنشسته که کارت شناسایی 
»هما« خود را که از س��ال 1390 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 800 هزار تومان بدون بهره، 
بدون پیش پرداخت در 3 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«

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

)2 بار در روز ( می باشد.

بابت هر نفر اضافی مبلغ 420/000 � ریال به 
اضافه ارزش افزوده دریافت می شود.

جهت استفاده از اتاق دوم جهت میهمانان  � 
بازنشسته مبلغ 500/000 ریال به اضافه ارزش 

افزوده اضافه می گردد.

هزینه پرداختینوع اتاق
900/000  ریالمعمولی 3 نفره
1/320/000ریالمعمولی  4 نفره
1/100/000ریاللوکس 3 نفره
1/720/000ریالسوئیت 4 نفره

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

تسهیالترفاهی)مشهدمقدس(

در صورت عدم موفقیت با شماره تلفن: 466٢5391 تماس بگیرید.

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، دانه                   ای است كه آن را می                   كاریم و بعد درو می                   كنیم. ره                   آورد تجربه، عبرت گرفتن است نه عبرت شدن.

 از طرف خانواده هاي همکاران متوفي از كليه دوستان و همکاران سابق كه در مراسم تدفين و ترحيم 
اين عزيزان  شركت كرده اند تشکر و سپاسگزاري شده است. 

شادروان مرحوم کیومرث وحیدی دستگردی
محل خدمت : خدمات فرودگاهی

استخدام:1351 
بازنشستگی: اسفند 1379 

وفات: دی 1397 
 

شادروان مرحوم حسین کیان رخ
محل خدمت: مالی
استخدام:  1348 

بازنشستگی: اسفند 1378
وفات: دی 1397

  
شادروان مرحوم حسن علی پناه

محل خدمت: عملیات
استخدام: 1343 

بازنشستگی: شهریور 1379
وفات: شهریور 1397 

شادروان مرحوم ذولفعلی حسنی دوآسری
محل خدمت: خدمات فرودگاهی- رشت

استخدام:1344 
بازنشستگی: بهمن 1364

وفات: دی 1397

شادروان مرحوم عادل ورودی
محل خدمت: کیترینگ 

استخدام: 1348 
بازنشستگی: اسفند 1379

وفات: دی 1397

شادروان مرحوم نصراله فرهاد سالمت
محل خدمت: عملیات

استخدام: 1349 
بازنشستگی: دی 1378

وفات: دی 1397 

شادروان مرحوم علی طهماسبی ابواسحق
محل خدمت: حراست

استخدام:1352
بازنشستگی: آبان 1377

وفات: دی 1397

شادروان مرحوم محمدرضا امینی
محل خدمت:  پشتیبانی

استخدام: 1358 
بازنشستگی: خرداد 1373

وفات: دی 1397 

شادروان مرحوم محمد صیفی
محل خدمت: مهندسی و تعمیرات

استخدام:1363 
بازنشستگی:دی 1391 

وفات: دی 1397

شادروان مرحوم سعید کامیاب
محل خدمت: حوزه مدیریت

استخدام: 1348 
بازنشستگی: فروردین 1379

وفات: بهمن 1397 

شادروان مرحوم غالمحسن گل گر 
محل خدمت: مهندسی و تعمیرات - مشهد

استخدام: 1363 
بازنشستگی: مهر 1387

وفات: بهمن 1397

شادروان مرحوم ابوالحسن صادق لویه 
محل خدمت: حراست 

استخدام: 1354 
بازنشستگی: شهریور 1382

وفات: بهمن 1397

شادروان مرحوم محمدکاظم دارایی  
محل خدمت: خدمات فرودگاهی

استخدام: 1357 
بازنشستگی: بهمن 1387

وفات: دی 1397

شادروان مرحوم آصف نجفی 
محل خدمت: حراست

استخدام:1357 
بازنشستگی: فروردین 1386

وفات: بهمن 1397

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 لبیك گفته و به ملكوت اعال پیوسته اند به این شرح است:

تسلیت
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شادروان مرحوم کریم اینانلو منش
محل خدمت: کیترینگ

استخدام: 1357
بازنشستگی: دی 1374

وفات: اسفند 1397

شادروان مرحوم سعدی خزلی
محل خدمت:حراست

استخدام: 1354
بازنشستگی: تیر 1382

وفات: اسفند 1397

خوشبختی، دانه                   ای است كه آن را می                   كاریم و بعد درو می                   كنیم.

شادروان مرحوم فتح               اله خطیبی 
محل خدمت: منابع انسانی

استخدام : 1335 
بازنشستگی: آبان 1374

وفات: بهمن 1397

شادروان مرحوم حبعلی راعی
محل خدمت: پشتیبانی

 استخدام : 1355
بازنشستگی:آذر 1380
وفات: بهمن  1397 

شادروان مرحوم محمد شهبازی
محل خدمت: خدمات فرودگاهی

استخدام: 1329 
بازنشستگی: اسفند 1382

وفات: بهمن 1397 

شادروان مرحوم بهمن جانی
محل خدمت: کیترینگ

استخدام: 1358
بازنشستگی: آذر 1379

وفات: بهمن 1397

شادروان مرحوم عباس شاهقلی نوری
محل خدمت: مهندسی و تعمیرات

استخدام: 1338
بازنشستگی: خرداد 1359

وفات: بهمن 1397

شادروان مرحوم حیدر علی کریمی
محل خدمت: خدمات فرودگاهی

استخدام: 1356
بازنشستگی: فروردین 1383

وفات: بهمن 1397

شادروان مرحوم محمد ابراهیمی
محل خدمت:پشتیبانی مشهد

استخدام: 1357
بازنشستگی: دی 1385 

وفات: بهمن  1397 

شادروان مرحوم فؤاد معمار
محل خدمت:  پشتیبانی

استخدام: 1344 
بازنشستگی: اسفند 1369 

وفات:  اسفند 1397

شادروان مرحوم ناصر محمدخانی
محل خدمت: مالی

تاریخ استخدام: 1354
تاریخ بازنشستگی: آبان 1383

وفات: اسفند 1397

شادروان مرحوم غفار کاوه
محل خدمت: مالی 

استخدام: 1342
بازنشستگی: اسفند 1374

وفات: بهمن 1397

تعدادي از همكاران بازنشسته در غم از دست دادن عزیزان خود به سوگ نشسته اند. کانون باز نشستگان ضمن عرض تسلیت 
درديو آرزوي صبر و شكیبایي براي بازماندگان، رحمت وغفران الهي را براي درگذشتگان   از خداوند متعال مسئلت مي نماید.

ازهم
ابر

بهنام صادقی نژاد                           فوت پدر
پرویز عبادی صوفلو                        فوت پدر

حسن زین الدینی                           فوت پدر
شهناز نجم آبادی                             فوت پدر
 علی اکبر عباسی                            فوت پدر

معصومه شماخی                             فوت مادر
سعید محمدی جوزانی                      فوت مادر
محبوبه امان الهی حمید                    فوت مادر
تقی تقی زاده                                 فوت مادر

سید جالل آل                 حسینی                      فوت مادر
ناصر آل حسینی                             فوت مادر
محمد عجلی                                  فوت مادر
 علی پازوکی                                  فوت مادر
 قاسم بختیاری                               فوت مادر

 حمید خادم                                  فوت مادر
علیرضا فرشباف                              فوت مادر
رجبعلی کراوش                              فوت مادر
فیصل عسگر زاده                            فوت مادر
محسن یوسفی                               فوت مادر
مینو سراج                                    فوت برادر
رضا نجف آبادی                              فوت برادر
محمود عقیله                                فوت برادر
 علی شهبازی                                فوت برادر
مهدی عینی پور فضلی                     فوت برادر
نقی کاظم بخشی                            فوت فرزند

بدیع اله نبی                 زاده                            فوت همسر
شایسته بدوی پور                           فوت همسر
فریدون برومند حائری                      فوت خواهر

احمد رحیمی همدانی                            فوت خواهر
رستمعلی اسناوندی                                 فوت مادر
حسنعلی اسناوندی                     فوت مادر
صالح هوشیار                           فوت مادر
جهانگیر کاظمی                 پور زیدهی         فوت فرزند
بهروز ولی زاده                       فوت خواهر
زهرا عجلی                            فوت مادر
سکینه فواکه         فوت مادر
ذولفقار زارعی         فوت مادر
مریم آذریان          فوت مادر
فتح اله مالمیر       فوت همسر
شاهرخ کیزادی       فوت همسر
عفت متقی          فوت مادر
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اگر انسان حافظه تاریخی نداشته باشد، محکوم به تکرار اشتباه است. امید یعنی انتظار داریم چیزی اتفاق بیفتد، ایمان یعنی یقین داریم چیزی اتفاق خواهد افتاد.

 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

از اعضای هیأت مدیره کانون تقاضا داریم حاصل مالقات خود  � 
با مدیرعامل را بیان نمایند تا در جریان جزئیات قرار بگیریم؟ 

کانون: در جلسه با مدیرعامل محترم، خواسته                                                         ها و انتظارات بازنشستگان 
هم به طور شفاهی مطرح و مکتوب آن نیز به ایشان تحویل گردید. در این 
جلسه عمده مطلب مطروحه از طرف ایشان کمبود منابع مالی اعالم شد 
هرچند خواس��ته                                                         های بازنشستگان در زمینه موضوعات حیاتی و اساسی 
معیشت و درمان قابل اغماض نیست. ضمنأ مشروح مطالبات اعالمی به 
مدیریت عامل در همین ش��ماره، صفحه مکاتبات و پیگیری                                                         های کانون، 

درج شده است.
پدر من از بازنشس�تگان باالی 7٠ � س�ال »هم�ا« بود که در 
شهریور ماه 1396 فوت شدند، اما با گذشت بیش از 18 ماه، هنوز 

غرامت فوت ایشان به خانواده ما پرداخت نشده است؟
کانون : حسب اطالعات واصله، علت عدم پرداخت غرامت فوت بازماندگان 
از سوی شرکت بیمه ایران، عدم دریافت مطالبات خود در چهارچوب قرارداد 
منعقده می                                                         باشد و در این راستا                              از آنجا که تمامی حق بیمه تعیین شده جهت 
پوشش بیمه عمر بازنشستگان باالی 70 سال، توسط فرد بازنشسته پرداخت 
می                                                         شود و شرکت هیچ مبلغی در این خصوص نمی                                                         پردازد، بایسته است به 
منظور ارج نهادن به خدمات همکاران متوفی و پیش��گیری از مشکالت 
اقتصادی خانواده این عزیزان، مسئولین محترم مؤسسه صندوق بازنشستگی 
و وظیفه کارکنان »هما«، طبق روال گذشته، با دریافت کسورات مربوط به 
حق بیمه پرداختی توسط بازنشستگان باالی 70 سال، از شرکت »هما« در 
خصوص پرداخت عاجل مطالبات شرکت بیمه ایران )که قرارداد آن هم در 
تاریخ 1397/04/31 پایان یافته است( پیگیری نمایند، تا حداقل بخشی از 
مشکالت مالی این گروه از عزیزان با دریافت غرامت مربوطه جبران گردد. 
ضمن اینکه این موضوع یکی از موارد طرح شده در جلسه مالقات )23 دی 

ماه( با مدیر عامل محترم »هما« بوده است.
ضمن تش�كر از کارکنان بیمه درمانی امور بازنشستگی که  � 
با خوشرویی پذیرای مراجعین بازنشسته هستند، چرا همچون 
سال های پیش که همزمان با پذیرش نسخه، محاسبات، روشن و 
شفاف انجام می                                                         شد و ما متوجه می شدیم که چه اقالمی و به چه 
مبلغی مورد پذیرش بیمه قرار گرفته است، مدتهاست محاسبات 

بیمه شفاف و روشن نیست و برای ما مبهم است؟
کانون: بسیاری از بازنشستگان این گالیه را دارند. امید است مسئولین 

مربوطه، مد نظر قرار دهند.
مگر صندوق پس انداز )ج( که حاصل اندوخته بازنشستگان  � 
است، نباید صرف امور رفاهی بازنشستگان بشود؟ پس چرا برای 

ما بازنشستگان، هیچ ثمری ندارد؟ 
کانون: یکی از خواسته                                                         های مطرح شده با مدیرعامل محترم همین 
امر بوده. قبأل از محل این صندوق وام دو میلیون تومانی به بازنشستگان 
پرداخت می                                                         شده که آن هم مدتی است مسکوت مانده و درحال پیگیری 
هستیم. ضمنأ مشروح مطلب مرتبط با این موضوع را در همین شماره، 
با عنوان »س��هم بازنشستگان از تأمین رفاه وعده داده شده از حساب 

)ج( صندوق پس                                                         انداز کجاست؟« می                                                         خوانید.

کلینی�ك هما واق�ع در خیابان بیمه کی افتتاح می ش�ود؟  � 
مشكل آن چیست؟

کانون: یکی از موارد مورد پیگیری کانون از مقام مدیریت عامل هما 
افتتاح کلینیک هما با توجه به کاستی های ارائه خدمات بیمه درمانی به 

بازنشستگان هماست. امید است مسئولین ذی                                                         ربط پاسخگو باشند.                              
چندي پیش به امور مس�افرت بازنشستگي مراجعه و بلیت  � 
تیدي دریافت کردم، انتظار داش�تم مثل همیشه یك روز قبل 
از پرواز با استرس�ي که مصداق شكنجه هست، براي تأیید جا 
مراجعه کنم که کانتر مربوطه گفت دو هفته قبل از پرواز براي 
تأیید جا مراجعه کنید. از مدیرکل فروش مسافر و همه کسانی 

که برای تسهیل کارها قدم خیر بر می دارند، ممنونیم.
باالخره انتخابات تعاونی مصرف »هما« کی برگزار می شود؟  � 
آیا بهتر نیست این تعاونی بی                                                         بازده برای خریداران و سهامداران 
هرچه زودتر منحل و جای خود را به مكانی رفاهی برای هماییان 

بدهد؟
کانون: متأسفانه تعلل اعضای هیأت مدیره تعاونی قانونی نیست و اخطار 
وزارت تعاون را نیز در پی داشته است. این مشکل، به همت تعدادی از اعضای 
تعاونی در شکواییه                                                         ای تنظیم و به مراجع قانونی منعکس شده است. کانون 
به جهت حمایت از حقوق بازنشستگان، هم اکنون پیگیر حل معضل تأخیر 
وتعلل در برگزاری انتخابات تعاونی مصرف »هما« می باشد. ضمن اینکه انجام 
پروسه انحالل نیز طبق اساسنامه تعاونی پس از طی مراحل قانونی و تعیین 
تکلیف نحوه بازپرداخت انواع سپرده ها و اعالم قبلی و مکتوب به وزارت تعاون 

و کسب موافقت دستگاه بهره                            بردار امکان پذیر است.
گروه کوهنوردی بازنشستگان »هما« هرساله به مناسبت                                                         های  � 
مختلف به بلندترین قله                                                         های کشور با نصب پرچم »هما« صعود 
نموده است، متاسفانه باشگاه »هما« هیچگونه حمایتی از ورزش 
بازنشستگان نمی                             نماید. این در حالی است که تجهیزات ورزشی 

مورد نیاز شاغلین را از هر طریقی، تأمین می  نماید. 
کانون: از مسئولین محترم باشگاه تقاضا داریم، رسیدگی فرمایند.

از بیمه درمانی »هما« تقاضا داریم در اس�ترداد هزینه                           های  � 
درمانی پرداختی توسط بیماران صعب                                                         العالج که شرایط بحرانی 

و دوران سختی را می                                                         گذرانند، تسریع به عمل آورند.
کانون: با توجه به هزینه های س��نگین درمان این بیماران، انتظار 

می رود تا مسئولین در پرداخت، تسریع نمایند.
بانوان بازنشس�ته »هما« در خصوص دریافت هدیه روز زن  � 
درحالی از سوی هیأت مدیره و مدیرعامل »هما« مورد بی                                                         مهری 
قرار گرفتند که به بانوان شاغل »هما« پرداخت گردید. آیا این 
یك بام و دو هوا بودن برای س�ازمان معتبری چون هواپیمایی 

جمهوری اسالمی ایران شایسته است؟! 
کان�ون: در این خصوص کانون طی نام��ه                                                         ای به مدیرعامل محترم 
مؤسس��ه صندوق بازنشس��تگی »هما« عنایت و مس��اعدت نسبت به 
بانوان بازنشسته »هما« را به مناسبت گرامیداشت روز زن، درخواست 

نموده است. 
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زان

انثاتفار

لباقمشرتبابک

اراکشاهساکاف

شکهدزتریحخزا

ترهینایمعورش

ندیزدروکنیس

نسملیرتساین

تیربکخابطیک

راویرلیامتم

یریسجاتهیرگ

شراازرمارف

اپبلکیتسرد

ناغاتایاهر

دمننابنا

راید

اگر انسان حافظه تاریخی نداشته باشد، محکوم به تکرار اشتباه است.

ی
ود

عم

1- علی بانی
2- قدسيه مكری 

3- علی اكبر بابارحيم

اسامی برندگان جدول شماره  57

    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.

1و 2- حروف رمز جدول
3- دوست و سرپرست کودکان

4- منحنی پشت کمر- دوست - پدر رستم
5- مأمور رسیدگی- بیماری مسری - زود

6- مرش��د - پیامبر طویل¬العمر- از آنطرف 
»حرکت«

7- عالقمندی - بخشش
8- از آنطرف بمعنی مورچه است

9- نور کامل م��اه – جزیزه¬ای در اقیانوس 
آرام - زهر

10- اولش حرف )م( اضافه کن به معنی سوار 
اس��ت - حیوان درنده - یکی از روس��تاهای 

شهرستان گناباد در خراسان رضوی - تر )به 
ترجمه انگلیسی(

آق��ا -  11- هوش��مندی - خودس��تایی – 
ناراحتی

12- دربند
13- بدکاره

افقی

1-شبیه - منقرض کردن
2- اشاره به دور- از نهاد برآید

3- برم��ال- همس��ر م��رد - پارچه 
یمانی

4- نف��ی کنن��ده - ف��رار- دکان 
کوچک

5-  از آنطرف به پول کشور پرتغال به 
زبان بومی می گویند - پول حرام

6-  میوه خوب
7- بخش��ی از ش��عر: ............. و بلبل 

همه جمعند، ای دوست بیا رحم به 
تنهایی ما کن

9- چهاردیواری- مخفف اگر
10- پهلو- شهر رازی

11- آموزش بعد از دبیرستان
12-از آنط��رف پایان نام��ه خوانده 

می شود
13- ملی گرایی

14- ماسه درشت - وجه حق اشتراک 
بدون حرف آخر

15- زن ایرانی بازیگر سینما، تلویزیون 
و تئاتر و بازی در سریال پایتخت

16- عالمت بیماری
17- نام جدید خیابان نیایش

18- هنوز عرب نشده
19- ح��رف )ب( اولش اضافه کنی، 
لوازم آرایش اس��ت - مرغ سعادت - 

صندلی راحتی
21- درختچه خ��اردار با میوه های 

نارنجی- کتف ها

22- از آنطرف نام 
بهترین فوتبالیست 
تیم ملی پرتغال 

است – مثل و مانند
23- گاز موجود در سطح خورشید 

- یک نوع غذای آماده
24- پراکنده

جدول58
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ارسالی: علینقی شقاقی
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اوست، بی نهایت
خداوند بی نهایت است و المکان و بی                 زمان

اما بقدر فهم تو کوچک می                 شود
و بقدر نیاز تو فرود می                 آید

و بقدر آرزوی تو گسترده می                 شود
و بقدر ایمان تو کارگشا می                 شود

و به قدر نخ پیرزنان دوزنده باریک می                 شود
و به قدر دل امیدواران گرم می                 شود

یتیمان را پدر می                 شود و مادر
بی برادران را برادر می                 شود

بی همسرماندگان را همسر می                 شود
عقیمان را فرزند می                 شود
ناامیدان را امید می                 شود

گمگشتگان را راه می                 شود
در تاریکی ماندگان را نور می                 شود

رزمندگان را شمشیر می                 شود
پیران را عصا می                 شود

و محتاجان به عشق را عشق می                 شود
خداوند همه چیز می                 شود همه کس را

به شرط اعتقاد
به شرط پاکی دل

به شرط طهارت روح
به شرط پرهیز از معامله با ابلیس

بشویید قلب                 هایتان را از هر احساس ناروا
و مغزهایتان را از هر اندیشه خالف
و زبان                 هایتان را از هر گفتار ِناپاک

و دست                 هایتان را از هر آلودگی در بازار
و بپرهیزید

از ناجوانمردیه��ا
ناراستی ها
نامردمی                 ها!

چنین کنید تا ببینید که خداوند
چگونه بر سر سفره                 ی شما

با کاسه                 یی خوراک و تکه                 ای نان می                 نشیند
و بر بند تاب، با کودکانتان تاب می                 خورد

و در دکان شما کفه                 های ترازویتان را میزان می                 کند
و در کوچه                 های خلوت شب با شما آواز می                 خواند

مگر از زندگی چه می                 خواهید
که در خدایی خدا یافت نمی                 شود؟

که به شیطان پناه می                 برید؟
که در عشق یافت نمی                 شود

که به نفرت پناه می                 برید؟
که در حقیقت یافت نمی                 شود

که به دروغ پناه می                 برید؟
که در سالمت یافت نمی                 شود

که به خالف پناه می                 برید؟
و مگر حکمت زیستن را از یاد برده                 اید

که انسانیت را پاس نمی                 دارید؟! 
مالصدرای شیرازی
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میالد »هما«
سیصد و شصت و پنج روز را دوره می کنم

به باد می دهم تقویم هزار حادثه پاره پاره را
خالی ست دفتر دوران ز واژگان 

از ایام  پرشگون اثری نیست در آن 
دوران بد سگال را به پوزخند می کشم 

دیروز را پاک می کنم از پنجره خاطره ها  
این باغ زرد، دنیای خشک  و بی ثمر 

این باغبان تیغ خلیده به کف، خار بر جگر 
در خواب سبز خود پر شکیب 
در انتظار نو بهار، روییدن امید 

قرار است فردا بیایی 
پیرهن خنده سفارش داده ام

کت و شلوار شادمانی 
فردا آن را به بر می کنم 

شیرینی وگل به کف
پنجه میزنم  به دف 

گلدان کم آمده  است 
تولدت مبارک 

همای عزیز 
 به خورشید فردا درود 

  به مهتاب فردا سالم 
در پنجمین روز اسفند ماه 

در پنجمین  شب اسفند ماه
اسفند دود می کنم 

در انتظار که بال گشایی به کهکشان  
فرقی نمی کند که بامداد پنجم اسفند 

سپیده دم یکی از آخرین روزهای سال کهنه باشد
همای پر شکوه 
هر روزت نوروز

هر شبت پر مهتاب 
پاسی از اذان بامداد گذشته است

در نسیمی که به سوی تو می وزد 
دعای من به سوی تو موج می زند

دوستت داریم 
انگار در میزنند. 

در را باز کن
بهار پشت در است
»هما« پرمی گشاید

محمدرضا حبیبی- بازنشسته هما
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