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«بهداشت» و «تغذیه سالم» محور سیاست گذاری صندوق
گزارشی از مقدمات برگزاری دومین جشنواره ورزشی استانها
فعالیت مورد نیاز پس از  ۶۵سالگی
هوای آلوده و سالمندان
آلوده ترین و پاک ترین کشورهای جهان
در هوای آلوده چه بخوریم
۱۰مشکل سازمان های بیمه گر اجتماعی
معرفی کتاب
بازنشستگاننویسنده
۲۸

۳۲
۳۲

۶

بیتعارف

گفت و گو با خیرین

گزارشتصویری
شبنشینیبابزرگان

فعالیتهایداوطلبانه
دردورانسالمندی

۲۶
گزارشمراسمشبچله
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۹
اخبارصندوق

۱۲
اخبارشرکتها

۱۷
گوشه و کنار ایران

۲۰
کانونهایبازنشستگی

۲۳

هلدینگ مالی
صندوق دردومین
سالگردتاسیس
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ماهنامه ثمرمنادی سالمندی پـویا
سالمندی مقطعی از زندگی است که در چرخه عمر ناگزیر رخ خواهد داد .اگرچه پیشرفت
دانش بشریتوانسته متوسط دوره عمر انسانها را افزایش دهد و «پیری» را ب ه تأخیر اندازد،
اما این توفیق الزاماً همراه باسالمتی و نشاط نیست .اگر سالمندی تجربه مثبتی است ،باید
عمر طوالنیتر با سالمتی و فرصت مشارکت وامنیت همراه باشد .در این چارچوب ،سازمان
بهداشت جهانی برای دستیابی به این چشمانداز ،مفهوم«سالمندی پویا» را معرفی کرده
است .به این ترتیب که سالمندی پویا «فرآیند بهینهسازی فرصتها برایسالمتی ،مشارکت
و امنیت ،بهمنظور افزایش کیفیت زندگی افرادی است که به سمت سالمندی میروند .»
این مفهوم به افراد امکان شناسایی ظرفیتهای بالقوه خود برای رسیدن به رفاه
فیزیکی ،اجتماعی و روانی را میدهد .همچنین بیانگر ظرفیت افراد برای مشارکت
در جامعه است .واژه «پویا» در این مفهوم به مشارکت مستمر در امور اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،روانی و مدنی اشاره دارد و تنها توانایی فعالیت فیزیکی یامشارکت
در بازار کار را مد نظر ندارد .بنابراین آنهایی که بازنشسته میشوند یا دچار بیماری
و ازکارافتادگی ،میتوانند نقشی فعال در خانواده ،گروه همساالن و جامعه ایفا کنند.
با این همه ،باید اذعان کرد که با افزایش تعداد سالمندان در جامعه ،این پدیده به امری
اجتماعی تبدیل شده و نیازمند درک اجتماعی است ،درکی که پدیده و موضوع را به
سطح فردی تقلیل ندهد و سیاستهاییمتناسب با ماهیت اجتماعی آن را توصیهکند.
اگر کلیدواژگان سالمندی پویا «استقالل ،مشارکت ،احترام و مراقبتهای فردی»
است ،باید تأکید کرد که هدف سالمندی پویا افزایش امید به زندگی سالم و بهبود
کیفیت زندگی برای همه افراد است و کیفیت زندگی افراد به فرصتها و مخاطراتی
وابسته است که در سراسر طول عمر با آنها مواجه میشوند .بنابراین ،سالمندی
پویا شرایطی اجتماعی است که مقدمات و الزامات آن سالها پیش از بروز سالمندی
مهیا شده و زمینه «فعال شدن سالمند» در دوران سالمندی را فراهم آورده است.
ماهنامه ثمر که زمینهای فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی دارد ،رسالت خود را ترویج سالمندی پویا
میداند ومصمم است در اطالعرسانی مسائل این دوره از زندگی برای شما گرامیان کوشا باشد.
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سرمقاله

جمشید تقی زاده
مدیر عامل صندوق بازنشستگي کشوري

کاهش هزینههای زندگی ،مکمل بهبود معیشت بازنشستگان

توجه به بهبود معیشت و کاهش هزینههای زندگی ،در کنار بهبود درآمد یک جامعه ،از ابزارهای مهم دستیابی به رفاه و تامین اجتماعی
است .صندوق بازنشستگی کشوری ،با توجه به محدودیت منابع دولت از یک سو و کاهش قدرت خرید بازنشستگان کشوری در یک دوره
مشخص از سوی دیگر که تبعات و آثار آن همچنان ادامه دارد ،یکی از برنامهها و اولویتهای مهم خود را توجه به کاهش هزینههای
زندگی بازنشستگان تحت پوشش قرار داده است.
به این منظور ،افزایش تعداد و میزان وام پرداختی ،توجه و سرمایهگذاری ویژه به تسهیالت سفر بازنشستگان و بهبود شرکتها و هتلهای
گردشگری ،اجرای بیمه تکمیلی درمان ،توسعه خانههای امید در سطح استانهای کشور ،برونسپاری خدمات ،اجرای آموزشهای
پیشگیری از بیماریهای دوران سالمندی نظیر آلزایمر ،تغذیه سالم ،بهداشت فردی و  ،...مهارتآموزی و آموزشهای فنی حرفهای،
الکترونیکی کردن خدمات فیش و حکم ،طراحی و راه اندازی نرم افزار موبایلی خاتم ،واگذاری بخشی از سهام بیمه ملت ،برگزاری جشنواره
ورزشی بازنشستگان کشوری و  ...به طور جدی در برنامههای این صندوق قرار گرفته است.
اگر تنها ،پرداخت حقوق و افزایش آن از نظر برخی دیدگاهها ،تنها وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری باشد ،این رویکرد ،ماهیت وجودی
صندوق را تنها یک کارپرداز صرف تلقی میکند که قطعاً با ماهیت صندوقهای بازنشستگی در نظام بیمههای اجتماعی در تناقض است؛
چنین وظیفهای را دولت هم میتواند بدون وجود صندوقها انجام داده و با پرداخت حقوق صرف به ذینفعان ،نهایت خواست و انتظار
چنین رویکردی را محقق کند .اما فلسفه وجودی صندوقها به خصوص با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و توجه آن به وجود یک
نظام رفاه اجتماعی کارآمد ،چیز دیگری عنوان شده است .براساس این نگاه ،وجود صندوقها باید در جهت هویتبخشی و ساخت نهادی
اجتماعی برای زندگی اجتماعی بازنشستگان و خانواده آنها شکل بگیرد .رویکردی که نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز سالها
پیش آن را پذیرفته بود .گرچه تحقق چنین هدف و آرمانی ،سختیهای زیادی دارد و مسیر آن کوتاه نیست ،اما به تدریج میتواند با تغییر
زندگی جامعه هدف ،موجب بهبود معیشت و کاهش هزینههای زندگی آنها شود.
امسال ،در همین راستا حرکت تازهای با اجرای طرحی از سوی شرکت واسپاری آتیه صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری به
عنوان «فروش اقساطی (لیزینگی) خودرو به بازنشستگان تحت پوشش» با شرایط بهتر از بازار لیزینگ کشور آغاز شد .سود  10تا 12
درصد پایینتر از بازار لیزینگ و ارائه شش یا هشت چک با دوره شش ماهه ( 36و  48قسط) دو تفاوت مهم اجرای این طرح با شرایط
معمول فروش لیزینگی خودرو است که اگرچه در گام نخست با ضعفهایی همراه بوده ،اما با توجه به استقبال بازنشستگان متقاضی و
ثبت نام  44هزار نفر از طریق سایت اینترنتی صندوق ،توانسته تاحدی بخشی از اهداف مدنظر برای کمک به کاهش هزینه بازنشستگان
عزیز را محقق کند.
به هر ترتیب ،اگرچه توجه به افزایش منطقی حقوق و درآمد بازنشستگان کشوری که یکی از انتظارات به حق این عزیزان محسوب
میشود ،از اولویتهای مهم صندوق و دولت به شمار میرود ،اما کاهش هزینههای زندگی مثل توجه به سالمت ،تغذیه سالم ،پیشگیری
از بیماریها ،ایجاد نشاط و در نهایت ،ساخت یک زندگی اجتماعی نیز از جمله اهداف و اولویتهای مهمی است که با توجه به روند
طی شده در سالهای اخیر ،دسترسی به این هدف ،دور از انتظار نبوده و تحقق آن نیازمند همدلی ،آگاهیبخشی و تعامل بیشتر است.
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بی تعارف

نادر قائدی
پرستار بیمارستان  ...هستم و  23سال سابقۀ خدمت دارم
که  18سال آن را در سمت بهیار و پرستار خدمت کردهام.
آیا میتوانم از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیانآور
بهرهمند شوم؟

به موجب تبصرههای ( )1و ( )2مادۀ ( )5آییننامۀ اجرایی قانون نحوۀ

بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین و
شاغلین مشاغل سخت و زیانآور ،متصدیان مشاغل سخت و زیانآور
در صورتی که حداقل دارای  20سال خدمت تماموقت باشند و دوسوم
خدمت خود را در مشاغل سخت و زیانآور خدمت کرده باشند،

میتوانند تقاضای بازنشستگی با سنوات ارفاقی کنند .مدت سنوات
ارفاقی برای هریک از متصدیان این مشاغل با توجه به انجام وظایف و

درجات مختلف مشروط به اینکه از  5سال تجاوز نکند ،تعیین میشود.

لیکن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامۀ شمارۀ
 745مورخ  1396/8/9تبصرۀ ( )1بند ( )5آییننامۀ اجرایی یادشده

را ابطال کرده است .بنابراین برخورداری از سنوات ارفاقی موضوع

تبصرۀ ( )3قانون مورد اشاره مستلزم آن است که عین  20سال سابقۀ

خدمت کارمند در مشاغل سخت و زیانآور انجام شده باشد (بحث
حداقل دوسوم منتفی شده است) .شایانذکر است قب ً
ال شورای توسعۀ
مدیریت و سرمایۀ انسانی (جایگزین شورای امور اداری و استخدامی

کشور) تصویب سنوات ارفاقی یادشده را به دانشگاههای علوم پزشکی
و سازمان بهزیستی و سازمان امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

کشور تفویض اختیار کرده و این مراجع میبایست هنگام بررسی و
تصمیمگیری در خصوص سنوات ارفاقی متصدیان مشاغل سخت و

زیانآور ،از انجام حداقل  20سال خدمت در مشاغل سخت و زیانآور

(مثل  20سال سابقۀ اشتغال در شغل پرستاری) اطمینان حاصل کنند.
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به مدت  25سال در پست کاردان و کارشناس ارشد
اتاق عمل خدمت کردهام .آیا پست من در زمرۀ
مشاغل سخت و زیانآور تلقی میشود؟

بهموجب مادۀ ( )5آییننامۀ اجرایی قانون نحوۀ بازنشستگی

جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین
مشاغل سخت و زیانآور مصوب  1367/9/1مجلس شورای

اسالمی ،مشاغل سخت و زیانآور و درجات مربوط به هریک بنا
به پیشنهاد دستگاههای مشمول قانون فوق و تأیید شورای امور
اداری و استخدامی کشور (وظایف و اختیارات این شورا به شورای
توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی واگذار شده است) به تصویب

هیئتوزیران خواهد رسید .هیئتوزیران در مقاطع گوناگون بنا
به پیشنهاد دستگاهها ،مشاغل متعددی را بهعنوان شغل سخت
و زیانآور تصویب کرده است .در آخرین مورد و طی تصویبنامۀ

شمارۀ /101414ت  51231ه مورخ  ،1395/8/17پستهای
سازمانی «کاردان ،کارشناس و کارشناس ارشد اتاق عمل مستقر

در واحدهای عملیاتی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی»
مشاغل سخت و زیانآور درجهیک شناخته شدهاند و به ازای هر
سال خدمت در این مشاغل یک ماه سنوات ارفاقی به متصدی

شغل تعلق میگیرد .فهرست کامل مشاغل موضوع این تصویبنامه

و سایر مصوبات هیئت وزیران در این خصوص را میتوانید از طریق

سایتهای معتبر ازجمله «پایگاه اطالعرسانی دولت» به دست آورید.

بی تعارف

چرا برخی از مواد قانون جامع خدماترسانی به
ایثارگران اجرا نمیشود؟

برخی مواد قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ،که طی
برنامۀ ششم توسعه تنفیذ شده ،مستلزم تدوین آییننامۀ
اجرایی مراجع ذیصالح است که تاکنون در این زمینه
اقدامی صورت نگرفته است .برای مثال تاکنون آییننامۀ
فصل ششم قانون یادشده موضوع مادۀ  61آن ابالغ نشده
است .بدیهی است در صورت ابالغ آییننامههای مربوطه
اقدامات الزم در دستور کار قرار خواهد گرفت .سایر
مواد که نیاز به آییننامه نداشته یا آییننامههای مربوط
به آن تصویب و ابالغ شده است ،مانند مواد  27و 51
موضوع احتساب ایام حضور داوطلبانه در جبهه به مأخذ
یکبهیک و نیم و فوقالعادۀ ایثارگری ،در حال اجراست.

پدرخواندۀ من که کارمند سازمان ....و مشترک
صندوق بازنشستگی کشوری بود چند ماه پیش فوت
کرد .در حاضر من مجرد هستم و تحت پوشش هیچ
یک از صندوقهای بیمهای قرار ندارم .آیا میتوانم از
حقوق پدرخواندهام بهرهمند شوم؟

از وراث قانونی مستخدمین متوفی در مادۀ  86قانون استخدام
کشوری نام برده شده و از فرزندخوانده ذکری به میان نیامده

است .بنابراین برقراری حقوق وظیفه برای فرزندخوانده فاقد
مجوز قانونی است .با این حال مطابق آییننامۀ اجرایی قانون

حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب

 ،1392که معاون اول رئیسجمهور در تاریخ  1394/04/20برای
اجرا به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وزارت دادگستری،

وزارت کشور و وزارت امور خارجه ابالغ کرده است ،موضوع
بهرهمندی این قبیل فرزندان تنها تا پایان 16سالگی با ارائۀ

مدارک مثبته در خصوص سرپرستی قابلرسیدگی است.
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بی تعارف

کارمند دانشگاه علوم پزشکی بودهام و پس
از  32سال خدمت بازنشسته شدهام .در حکم
کارگزینی من مبلغ  740هزار تومان فوقالعاده
جذب ذکر شده و کسور بازنشستگی آن نیز
حساب شده است .ولی در محاسبۀ معدل حقوق
و مزایا و تعیین حقوق بازنشستگی مبلغ مذکور
را به  300هزار تومان کاهش دادهاند .چه کسی
باید به این موضوع رسیدگی کند؟

@cspf_news
عضو هیئتعلمی رسمی دانشگاه  ....هستم .قبل از
استخدام رسمی حدود  4سال بهصورت حقالتدریسی
(از هفتهای  18ساعت تا هفتهای  32ساعت) در همان
دانشگاه سابقۀ خدمت دارم .آیا این ایام جزو سابقۀ
خدمت من حساب میشود؟

به موجب مادۀ  151قانون استخدام کشوری ،سابقۀ خدمت تماموقت
در وزارتخانهها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و شهرداریها از نظر ترفیع

پایه و بازنشستگی و وظیفه قابلاحتساب است .به موجب مقررات
قانونی سابقۀ خدمت تماموقت قابلقبول در دستگاههای دولتی از

حیث بازنشستگی  44ساعت کار در هفته است .در آییننامۀ استخدامی
اعضای هیئتعلمی دانشگاهها هم بر لزوم خدمت تماموقت به میزان

 40ساعت در هفته تأکید شده است .بنابراین سوابق حقالتدریسی
اعضای هیئتعلمی که کمتر از ساعات مصوب باشد محاسبه نمیشود.
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فوقالعادۀ جذب کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی برحسب
مدرک تحصیلی دارای سقف  350 ،300و  400هزار تومان
است و هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی اخیرا ً سقف
این فوقالعاده را حذف کرده و میزان آن را افزایش دادهاند .از
طرفی در اجرای مادۀ  74قانون مدیریت خدمات کشوری و
به موجب مصوبۀ مورخ  1393/5/14شورای توسعۀ مدیریت
و سرمایۀ انسانی موضوع بخشنامۀ شمارۀ 233/93/9942
مورخ  1393/7/22امور حقوقی ،مجلس و دبیرخانه آن
بهعنوان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای کشور و نیز با
عنایت به نامۀ شمارۀ  233/93/8420مورخ 1393/6/23
امور حقوقی ،مجلس و دبیرخانۀ شورای سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور و همچنین با توجه به بخشنامۀ شمارۀ
 45545/4657مورخ  1394/1/22معاون اول رئیسجمهور،
هرگونه اقدام و تصمیم دربارۀ تغییر مبانی پرداخت حقوق و
مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی (اعم از اینکه مشمول
قانون مزبور باشند یا نباشند) میبایست با موافقت شورای
حقوق و دستمزد باشد .از آنجا که حذف سقف فوقالعادۀ
جذب از سوی هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی از
مصادیق تغییر مبانی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان
است ،لذا مراتب مستلزم کسب مجوز شورای یادشده است.
به این ترتیب تا زمانی که این مجوز اخذ و ارائه نشود،
کماکان همان مبالغ قبلی فوقالعادۀ جذب (حسب مدرک
تحصیلی تا سقف حداکثر  400هزار تومان) در تعیین
حقوق بازنشستگی و وظیفۀ کارکنان دانشگاههای علوم
پزشکی و سایر دستگاههای مشمول قابلاحتساب است.

اخبار صندوق

جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شد
با حکم علی ربیعی« ،جمشید تقی زاده» که تا پیش از
این معاون امور مجلس ،حقوقی و استان های وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی بود ،با حکم علی ربیعی به عنوان
مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری منصوب
شد .وی دارای مدرک تحصیلی دکتری مدیریت و برنامه
ریزی ،کارشناسی ارشد مدیریت و همچنین کارشناسی
عمران و حقوق است که پیش از این نیز ریاست هیات
مدیره صندوق بازنشستگی کشوری را برعهده داشته
است.
تقی زاده سوابقی نیز در حوزه مدیریت کالن اقتصادی،
شهری و ورزشی چون شهردار تبریز و میانه ،معاون
اشتغال و توسعه مشارکت های سازمان تربیت بدنی،
مدیرکل تربیت بدنی استان های تهران و آذربایجان
شرقی را در کارنامه فعالیت خود دارد.

رئیس و نایب رئیس هیات مدیره صندوق مشخص شدند

در نخستین جلسه هیات مدیره جدید صندوق بازنشستگی
کشوری« ،نعمت اهلل ایزدی» در سمت رئیس هیات مدیره
ابقا و «محمدمهدی انتشاری» به عنوان نایب رئیس هیات
مدیره این صندوق انتخاب شد.

در نشست این هیات و با نظر اعضا« ،نعمت اهلل ایزدی» که تا
پیش از این به عنوان رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی
کشوری مشغول به فعالیت بود در این سمت ابقا و «محمدمهدی
انتشاری» عضو هیات مدیره صندوق به عنوان نایب رئیس این
هیات انتخاب شد.
پیش از این «سید غالمرضا هاشمی» به عنوان عضو و نایب رئیس
و «علي زين العابدين» نیز به عنوان عضو هیات مدیره صندوق
بازنشستگی کشوری فعالیت می کردند.
در این نشست «کمال الدین پیرموذن» به همراه «علي عرب
مازار» و «سيد عليرضا سياسي راد» دو عضو جديد هيات مديره
صندوق بازنشستگي کشوري حضور داشتند.
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اخبار صندوق

دو عضو جدید
هیأت مدیره صندوق معرفی شدند
به پیشنهاد وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و با
تصویب هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق
های وابسته« ،علی عرب مازار» و «سید علیرضا
سیاسی راد» به عنوان دو عضو جدید هیات مدیره
صندوق بازنشستگی کشوری معرفی شدند.
در نشست معارفه ترکیب جدید صندوق های
بازنشستگی وابسته به این وزارتخانه که در
آخرین روز دی ماه  96برگزار شد ،عالوه بر
معرفی «جمشید تقی زاده» به عنوان مدیرعامل
جدید صندوق بازنشستگی کشوری« ،علی عرب
مازار» و «سید علیرضا سیاسی راد» نیز به عنوان
اعضای جدید هیات مدیره صندوق بازنشستگی
کشوری منصوب شدند.
علی عرب مازار اقتصاددان نهادگرا و عضو هیات
علمی دانشگاه عالمه است که پیش از این

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم
بوده و عمده مطالعات و تحقیقات وی در زمینه
برنامهریزی و پژوهش در حوزههای بنگاهداری
است.
سید علیرضا سیاسی راد نیز دارای مدرک
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع است و
پیش از این ،دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و
صادرکنندگان سنگ آهن ایران ،عضو کمیته
راهبردی معاونت امور جوانان وزارت ورزش و
جوانان بوده و سوابق تحقیقاتی و اجرایی دیگری
نیز درکارنامه خود دارد.
پیش از این« ،علی زین العابدین» و «سید
غالمرضا هاشمی» به عنوان اعضای هیات مدیره
صندوق بازنشستگی کشوری مشغول به فعالیت
بودند.

برگزاری دومین جشنوارۀ استانی
ورزشبازنشستـگاندربهمنماه
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق
بازنشستگی کشوری از برگزاری دومین جشنوارۀ
استانی ورزش بازنشستگان کشوری در بهمنماه
امسال خبر داد .عباس رشیدی اظهار داشت:
«صندوق بازنشستگی کشوری برای ترویج فرهنگ
بازنشستگی پویا و ارتقای سالمتی و نشاط در میان
جامعۀ ذینفعان ،دومین جشنوارۀ استانی ورزش
بازنشستگان تحت پوشش را  ۸تا  ۱۱بهمنماه
امسال در تهران و سایر مراکز استانهای کشور
برگزار میکند».
رشیدی افزود« :این جشنواره همانند سال گذشته
در  ۵رشتۀ ورزشی شنا شامل شنای کرال سینه
و قورباغه در دو بخش سنی زیر  ۶۵و باالی ۶۵
سال ،تیراندازی با تفنگ بادی ،دارت ،شطرنج و

تنیس روی میز برای آقایان و خانمهای بازنشسته تحت پوشش برگزار میشود».
وی با بیان اینکه ثبتنام بازنشستگان ورزشکار و عالقهمند به حضور در این جشنواره
ورزشی از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری انجام شده است ،گفت:
«بازنشستگان عالقهمند از اول دی تا ساعت  24روز شنبه  23دیماه ۹۶مهلت
داشتند با مراجعه به سایت صندوق به نشانی  cspf.irبرای حضور در یکی از
رشتههای ورزشی پنجگانه در دومین جشنوارۀ استانی ورزش بازنشستگان کشوری
ثبتنام کنند».
وی با بیان اینکه در پایان مهلت ثبت نام دومین جشنواره استانی ورزش بازنشستگان
صندوق بازنشستگی کشوری تعداد  5هزار  894نفر به صورت اینترنتی ثبت نام
کردند ،گفت :از این تعداد به ترتیب یک هزار و  630نفر در رشته تنیس روی میز،
یک هزار و  393نفر در تیراندازی با تنفگ بادی و یک هزارو چهار نفر در رشته دارت
متقاضی حضور در دومین جشنواره استانی ورزش بازنشستگان کشوری شدند».
رشیدی تصریح کرد« :همچنین  719نفر در رشته شطرنج 805 ،نفر در شنای کرال
سینه و  343نفر در رشته شنای قورباغه ثبت نام کردند».
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اخبار صندوق

بسیج همواره پشتیبان
انقالب و مردم است
گردهمایی بسیجیان صندوق بازنشستگی کشوری و شرکتهای تابعۀ
آن با حضور جمعی از بسیجیان این صندوق برگزار شد .بهبود خلیلی،
فرماندۀ حوزۀ بسیج صندوق بازنشستگی کشوری ،در این مراسم گفت:
«گردهمایی بسیجیان صندوق بازنشستگی کشوری و شرکتهای
تابعه ،با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطرۀ شهدا و هفتۀ مبارک بسیج
برگزار میشود که خود موجب ایجاد همدلی و آشنایی بیشتر بسیجیان
تحت پوشش است».
خلیلی با تأکید بر اینکه پنجم آذرماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفین
است ،اظهار داشت« :بسیج نهادی است که همواره پشتیبان انقالب
و مردم بوده و به همین دلیل نیز عنوان «مردمی» بر آن نهاده شده
است ».وی تصریح کرد« :بسیج سرمایه و ثمرۀ ارزشمند انقالب اسالمی
است که در عرصههای مختلف و مهم نقشآفرینی کرده است».

محمود طهماسبی ،مدیرعامل هلدینگ مالی ،بانکی و امور سهام
صندوق بازنشستگی کشوری ،نیز در این مراسم ضمن قدردانی از
تالشها و رشادتهای بسیج گفت« :امروز شاهد حضور درخت
تنومندی به نام بسیج هستیم که میتواند به افزایش امنیت و آرامش
در کشور کمک کند».
فرماندۀ حوزۀ مقاومت بسیج صندوق بازنشستگی کشوری از اهدای
دو دستگاه کانکس به زلزلهزدگان استان کرمانشاه خبر داد .بهبود
خلیلی اظهار داشت« :حوزۀ مقاومت بسیج و هلدینگ مالی ،بانکی
و امور سهام صندوق به منظور حمایت و کمک به زلزلهزدگان استان
کرمانشاه ،دو دستگاه کانکس به آنان اهدا کردند ».وی گفت« :از محل
هزینههای برگزاری نشست مسئوالن و اعضای بسیج صندوق ،یک
دستگاه کانکس خریداری و در روستای زلزلهزدۀ دماغ سفید شهرستان
سرپل ذهاب نصب و راهاندازی شد».
خلیلی تصریح کرد« :یک دستگاه کانکس دیگر نیز از وجوه
جمعآوریشده از کارکنان هلدینگ مالی ،بانکی و امور سهام و اعضای
پایگاه مقاومت بسیج هلدینگ خریداری و در مناطق زلزلهزدۀ کرمانشاه
مستقر شد».

بهبود نظام کنترلی صندوق بر
شرکتهایهلدینگیوابسته

معاون سرمايه گذاري و امور اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري گفت:
«نظام کنترلي فعلي در صندوق بازنشستگي در خصوص شرکت هاي
هلدينگي نسبت به گذشته کارآمدتر شده است».
محمود شهشهاني پور ،معاون سرمايه گذاري و امور اقتصادي صندوق
بازنشستگي کشوري ،در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار
داشت« :در حال حاضر صندوق بازنشستگي کشوري در  ۱۸۷شرکت
سهام باالی یک درصد دارد که از این تعداد بر حدود  ۵۶شرکت اقتصادي
وابسته حق کنترل دارد .حق کنترل به زماني اطالق مي شود که اکثريت
کرسي هاي هيئت مديره را در اختيار داشته باشيم».
وی همچنین تصريح کرد« :حق مديريت به اين مفهوم است که صندوق
بازنشستگي با حداقل کرسيها در هيئت مديره حضور دارد و حق کنترل
شرکت هاي مشترک ،با سهامدار ديگري است .اگر حق کنترل صندوق
بازنشستگي کشوري بر شرکت هاي وابسته بيشتر از تعداد شرکت هاي
فعلي باشد ،مشارکت در اخذ تصميمات عمده و تدوين استراتژي هاي
کالن با صندوق بازنشستگي کشوري خواهد بود و شرکت هاي فوق تحت
نظام کنترلي ما قرار مي گيرند».
شهشهاني پور با بیان اینکه تا سال  ،۱۳۹۳صندوق بازنشستگي کشوري
تابع تصميم گيريهاي نظام مدون کنترل هلدينگي بود ،گفت« :از سال
 ۱۳۹۴به بعد ،صندوق بازنشستگي کشوري آیين نامهاي تدوين کرد
که بر اساس آن با راه اندازي هلدينگهاي تخصصي ،وضعيت عملکرد
شرکتها ،تحت کنترل این صندوق درآمد .نتيجه کنترل بر شرکت هاي
هلدينگي ،عالوه بر کسب انتفاع مناسبتر نسبت به سنوات قبلي ،در
شرايط افول شاخص بورس به ويژه در سال  ،۹۵باعث جلوگيري از کاهش
ارزش سهام بورسي اين شرکتها و در نهايت موجب افزايش قيمت اين
سهامها شد».
معاون سرمايه گذاري و امور اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري با
اشاره به اینکه بعضي از سرمايه گذاريها مزيت نسبي بيشتري دارند،
گفت« :به عنوان مثال بخشي از فعاليت اقتصادی صندوق در حوزه
صنعت مثل صنعت ساختمان ،مزيت نسبي ندارد؛ اما ،در بخش بازار
سرمايه ،حمل و نقل ،انرژي و گردشگري مزيت نسبي وجود دارد.
بنابراین ،اگر صندوق بتواند کنترل بخشهايي که مزيت نسبي دارند را
در دست بگيرد ،عملکرد بهتري خواهد داشت».
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اخبار
شرکت ها

ابهامات مطرح شده درباره سانچی
داستان سـرایی ژول ورنـی است
نماینده ویژه رییسجمهور در حادثه سانچی از راهاندازی سایت
دولتی برای پاسخ به ابهامات حادثه سانچی و اعالم نتایج این موضوع
خبر داد و گفت :چینیها کوتاهی نکردهاند و برخی ابهامات مطرح
شده داستانسراییهای ژولورنی است.
نشست خبری کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی با
حضور همه اعضای این کمیته به ریاست علی ربیعی ،نماینده ویژه
رییس جمهور تشکیل شد.
علی ربیعی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای رسیدگی به
حادثه نفتکش سانچی اظهار داشت :همه تالشهایی که در ارتباط
با این فاجعه متصور بود را صورت دادیم اما نوع شهادت این عزیزان
بر غم همه افزوده است.
نماینده ویژه رییس جمهور برای رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی
اظهار داشت :برخی ابهامات که درباره غیر قانونی بودن مسیر
نفتکش یا اینکه حرکت به مقصد کره شمالی داشته یا نفتکش با
موشک آمریکایی هدف گرفته ،داستان سراییهای ژول ورنی است
که از سوی کسانی مطرح میشود که آگاهی از مسائل دریایی،
ن الملل ندارند.
سیاسی و بی 
نماینده ویژه رییس جمهور برای رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی
گفت :فردای حادثه با کارشناسان پزشکی ،کارشناسان شیمی،
کاپیتانها و متخصصان دریانوردی صحبت کردم .گفتند درست
است که موتورخانه تا حدودی امن است اما هوای خود را از عرشه
دریافت میکند .چینی ها هم تصریح کرده بودند که انفجار ۱۱۱هزار
و  ۵۱۰تن میعانات گازی ،مازوت و گازوییل و مواد شیمیایی ،شانسی
برای زنده ماندن باقی نمیگذارد.
وی افزود :باور کنید که پیکر دریانوردان هم برای ما مهم بود و این
پاسخ سوالی است که می گویند «چرا تکاوران را بردید» صادقانه
می گویم باوجود همه اطالعات ،من با یک ابسیلون احتمال هم که
کسی جایی و فرصتی ،شانس زنده ماندن داشته باشد ،تصمیم به
ادامه عملیات گرفتم.
ربیعی گفت :کارشناسی میگفت اگر گرفتار آتش نشده باشند،
ن نداشتهاند اما
گرفتار گازهای سمی شده اند و شانس زنده ماند 
تصمیم انسانی مانع از این میشد که عملیات نجات را متوقف کنیم.
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قصد نداشتیم یک احتمال بسیار ضعیف را هم از دست بدهیم.
وی اظهار داشت :اگر از روز اول اعالم کرده بودیم که پرسنل
جان باختهاند این سوال مطرح نمیشد که چرا به حرف چینی ها
اعتماد کردید و برای نجات اقدام نکردید؟ انتقاد نمیشد که چرا
همه تالش را برای حتی کمترین شانس هم نکردیم؟ اکنون حداقل
اگر رنج مضاعفی به خانوادهها تحمیل شد ،پیش خودمان و خدای
خودمان میدانیم همه تالشمان را کردهایم.
ربیعی تصریح کرد :اندازه دماغه کشتی کریستال را که دوستان
بررسی کردند و وارد نفتکش شده ،دو جداره کشتی و مخازن را
شکافته است .اینکه چرا سانچی مشتعل شده شاید به خاطر شدت
برخورد بوده و شاید هم به دلیل عقب رفتن کشتی چینی پس
از برخورد بوده که تولید جرقه کرده است؛ اما علت دقیق حادثه
نیازمند بررسی بیشتر است.
وی افزود :براساس قوانین ،در بررسی سانحه عالوه بر جعبه سیاه،
بخشی هم مالقات با خدمه کشتی مقابل است که پس از بررسی
معاینه دقیق کشتی کریستال و جعبه سیاه ،مصاحبه با کارکنانش
ت که هنوز این
در فرآیند بررسی مورد استفاده قرار خواهد گرف 
مراحل بررسی آغاز نشده است.
او ادامه داد :ما همیشه دنبال این بودیم که حقیقت گفته شود؛ نه
با چینی ها عهد اخوت داریم ،نه چیزی .جان یک عزیز ایرانی برای
ما به صد هزار رابطه سیاسی میارزد .آنچه درباره تالش چینیها
می بینیم و بیان کردیم به عنوان ادراک و فهم ما بوده است؛ تصور
اینکه چینی ها کوتاهی کرده اند تصور اشتباهی است.
نماینده ویژه رییس جمهور برای پیگیری حادثه سانچی در ادامه
توضیحات خود در این نشست گفت :روزی که چینی ها برای
ورود به کشتی رفتند در بعضی نقاط کشتی حرارت  ۸۰تا ۹۰
درجه ،بود .دسترسی به جعبه سیاه در دسترسترین نقطه برای
دسترسی افراد بوده و در همین حین توانستند دو پیکر را هم پیدا
و از طریق سبد ویژه از نفتکش خارج کنند .تجهیزاتی هم که در
اختیار داشتند فقط  ۲۰تا  ۳۰دقیقه اجازه باقی ماندن روی کشتی
در میان گازهای سمی را به آنها میداد.

گزارش تصویری

مراسم بزرگداشت دريانوردان نفتکش سانچي با حضور حجت
االسالم والمسلمين دکتر حسن روحاني ،رئيس جمهور،
رئيس دفتر مقام معظم رهبري ،رئيس مجلس شوراي اسالمي،
معاون اول رييس جمهور ،اعضاي هيات دولت،
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي،
مديرعامل ،اعضاي هيات مديره و مديران صندوق بازنشستگي
کشوري و ديگر مقامات عالي رتبه کشوري و لشگري،
سفراي کشورهاي خارجي ،خانواده هاي معزز شهيدان دريانورد
نفتکش ايراني و عموم مردم در مدرسه عالي شهيد مطهري
برگزار شد.
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اخبار
اخبار
شرکتها
شرکت
ها

تحویل  ۱۱۰۰دستگاه خودرو
به بازنشستگان

هشت عنوان کتاب تخصصی
بهزودی منتشـر میشـود
مؤسسۀ پژوهشی «راهبردهای بازنشستگی صبا» ،وابسته به
صندوق بازنشستگی کشوری ،بهزودی  ۸عنوان کتاب تخصصی
با نام های «تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی
کشوری»«سرگذشت یک صندوق (صندوق بازنشستگی
کشوری) در آینۀ تجارب مدیران»«،تمرینات ورزشی برای
سالمندان» « ۱۰چالش جهانی تأمیناجتماعی»« ،بازاندیشی
در مسئلۀ نظام بازنشستگی ایران» «مرور تلفیقی مفاهیم و
ابعاد خوب پیر شدن» «تولدی دوباره (مستندسازی اصالح
ساختار شرکتهای زیرمجموعه و تأسیس هلدینگهای
تخصصی)» و «بازنشستگی در یک نگاه» منتشر می کند.
کتابهای اقتصاد ایران در سال  ،۱۳۹۵لذت فراغت ،چگونه
بازنشستگی شاد داشته باشیم؟ ،مروری بر اصالحات نظام
بازنشستگی در کشورهای منتخب ،اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶
و فلسفۀ وجودی ،چارچوب مفهومی ،اجزا و الزامات تهیۀ سند
سیاستهای سرمایهگذاری یک صندوق بازنشستگی ،عناوین
کتابهایی هستند که سال گذشته این مؤسسه به چاپ رساند.
مخارج تأمیناجتماعی در زمان بحران ،صندوق بازنشستگی
دولتی نروژ ،برآورد اصل و بازده کسورات در سیستم ،NDC
مروری بر کفایت مستمریها در صندوق بازنشستگی کشوری،
خالصۀ اطالعات آماری مربوط به بازنشستگان و ازکارافتادگان
و فوتشدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری -۱۳۹۵
 ،۱۳۰۱نگاهی به سه دوره اصالحات بازنشستگی در شیلی،
بودجۀ محدود تعهدات هنگفت و بررسی سهم هزینههای
بهداشت و درمان از کل هزینهها در خانوارهای دارای سالمند
در مقایسه با خانوارهای بدون سالمند ،عناوین گزارشهای
کارشناسی چاپشدۀ مؤسسۀ پژوهشی راهبردهای بازنشستگی
صبا در سال گذشته است.
همچنین قرار است امسال این صندوق گزارشهایی همچون
بررسی وضعیت هزینههای بهداشت و درمان از کل هزینههای
بهداشت و درمان ،تأمیناجتماعی پویا و اثر سالمندی بر اندازه
و ترکیب مخارج دولت را منتشرکند.
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مدیرعامل شرکت واسپاری آتیه صبا وابسته به صندوق
بازنشستگی کشوری از تحویل  ۱۱۰۰دستگاه خودروی
لیزینگی به بازنشستگان متقاضی طرح فروش اقساطی
خودرو خبر داد.
امید روحانی اظهار داشت :تاکنون  ۱۱۰۰دستگاه
خودرو به بازنشستگان ثبت نام کننده در طرح فروش
اقساطی خودرو در تهران و سایر استان های کشور
تحویل شده است.
وی با بیان اینکه  260دستگاه از خودروهای تحویلی از
سوی شرکت ایران خودرو ،مدل  96بوده است ،گفت:
از  10دی ماه  96بقیه خودروهای تحویلی از سوی
شرکت ایران خودرو به بازنشستگان کشوری مدل 97
بوده است.

ایرانول موفق به تولید
روغن کشتی در کشور شد
مدیر بازاریابی ،فروش و صادرات شرکت نفت ایرانول
گفت« :این شرکت اولین شرکت روانکاری است که با
همکاری پتروناس و با تأییدیههای بینالمللی توانسته
در کشور روغن دریایی تولید کند».
علی کاظمی اظهار داشت« :این تفاهمنامه میان ایرانول
و پتروناس به دنبال سیاستهای کالن کشور در حوزۀ
اقتصاد مقاومتی ،اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز
منعقد شده که ساالنه از خروج  ۴۰میلیون دالر ارز از
کشور جلوگیری میکند».
وی با بیان اینکه تولید گریس و روغنهای صنعتی و
موتوری با همکاری پتروناس در برنامۀ کاری شرکت

سرمقاله
ها
اخبار شرکت

آسمـان ایـرانگـردی و
جهانگردی ستارهباران شد
گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی با تأکید بر آموزشهای
مستمر و تجهیز هتلهای زیرمجموعۀ خود ،از ابتدای سال ۹۵
تاکنون موفق به ارتقای کیفیت و دریافت ستارۀ جدید برای ۹
هتل شده است.
با اجرای دورههای آموزشی مختلف برای کارکنان و همچنین
تجهیز هتلهای این گروه ،از ابتدای سال  ۹۵تاکنون  ۹هتل از
هتلهای ایرانگردی و جهانگردی موفق به ارتقای درجه و دریافت
ستارۀ کیفیت شدند.
گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی همچنین اعالم کرد« :با
تأکید مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره بر ارتقای کیفیت هتلها
و آموزشهای مستمر ۲۵ ،هتل زیرمجموعۀ این گروه نیز مجوز
استانداردسازی دریافت کردند».
همچنین هتلهای جهانگردی کرمان ،دیزین تهران و ارومیه با
دریافت چهارمین ستارۀ کیفیت همراه با هتل جهانگردی دلوار
بوشهر در جمع هتلهای چهارستارۀ کشور قرار گرفتند.
ایرانول قرار دارد ،افزود« :با دریافت تأییدیۀ پتروناس روی محصوالت
مشترک ،از این پس تمام کشتیهایی که از این محصوالت استفاده
کنند ،میتوانند محصول معادل پتروناس را در تمام بنادر در سراسر
جهان سرریز کنند».

آزادراه شرق سپـاهان تا
شهریور  ۹۷تکمیل میشود
روابط عمومی هلدینگ تراز پیریز وابسته به صندوق
بازنشستگی کشوری در گزارشی  ،با اشاره به آخرین
وضعیت طرح آزادراه کمربندی شرق اصفهان یا آزادراه
شرق سپاهان ،اعالم کرد :این طرح با هدف تکمیل کریدور
اصلی آزادراه شمال به جنوب کشور تعریف شده که با
برنامهریزیهای دقیق و مدیریت مناسب میتوان انتظار
داشت ضمن جبران عقبافتادگیهای گذشته ،شهریورماه
سال  ۱۳۹۷تکمیل شود و به بهرهبرداری برسد.
آزادراه شرق سپاهان با شش باند رفتوبرگشت به طول
 ۶۳کیلومتر با حمایت و سرمایهگذاری مشترک وزارت راه
و شهرسازی و شرکت سرمایهگذاری آتیۀصبا (وابسته به
صندوق بازنشستگی کشوری) ساخته میشود .با ساخت
این آزادراه فاصلۀ تهران به شیراز  2ساعت و نیم و فاصلۀ
تهران به اصفهان یک ساعت کوتاهتر میشود.
در این گزارش آمده است :این آزادراه با برقراری ارتباط
بهتر بین شهرهای مختلف استان به شکل مؤثری بار
ترافیک شهر اصفهان را کاهش میدهد ،سهم صندوق
بازنشستگی کشوری در این قرارداد  ۷۰درصد هزینههای
اصلی  ،شامل ارزیابی امالک و رفع معارض تأسیساتی،
احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص است.
همچنین برای دریافت سهم وزارت راه و شهرسازی نیز
اقدام شده که این سهم در قالب اوراق و تأمین قیر به
نتیجه رسیده است.
آهنگ پیشرفت کل پروژه از اردیبهشتماه سال جاری با
شیب قابلتوجهی سرعت گرفته است ،به گونهای که رشد
منفی سالهای گذشته را جبران کرده است.
این گزارش حاکی است که« :پس از شرکت فاطرکوثران
جنوب ،شرکت آزادراه شرق سپاهان بهعنوان یکی از
شرکتهای تابعۀ هلدینگ عمران و ساختمان تراز پیریز،
با سرمایهگذاری هلدینگ آتیۀ صبا ،را به عهده گرفنه
است».
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اخبار
شرکت ها

زمان تحویلکشتیهای
جـدیـدبهایـران:
فـروردیـن۹۷
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد:
«نخستین فروند از کشتیهای سفارشی به کرۀجنوبی فروردین
 ۹۷به ناوگان این شرکت افزوده میشود».
محمد سعیدی افزود« :پس از تحویل نخستین فروند از
کشتیهای سفارشی ،مقرر شده است شرکت هیوندایی
کرۀجنوبی هر  ۴۵روز یک فروند کشتی تحویل دهد ».وی
با بیان اینکه از  ۱۰فروند کشتی تجاری سفارشی کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران ۴ ،فروند آن کانتینری است ،گفت:
«ظرفیت هر فروند از این کشتیها بیش از  ۱۴هزار و ۵۰۰
کانتینر است».

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به تعداد
شناورهای تجاری این شرکت یادآور شد« :اکنون کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران با بیش از  ۱۵۰شناور بزرگ تجاری با
ظرفیت  ۵میلیون و  ۲۰۰هزار تن کاال نقش مهمی در صادرات،
واردات و ترانزیت کاال به کشور ایفا میکند».
سعیدی با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از نظر
حملونقل دریایی در رتبۀ  ۲۰جهانی قرار دارد ،گفت« :با ورود
 ۱۰فروند کشتی بزرگ جدید ،رتبۀ کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران به  ۱۶یا  ۱۷در جهان بهبود مییابد».

پایان منازعات حقوقی اراضی
هتل جهانگردی محالت
ابراهیم صادقیفر،مدیرکل دفتر وزارتی وزارت تعاون ،کار و رفاه
پایان
اجتماعی با اشاره به امضای صورتجلسۀ توافق بر س ِر
ِ
چندین دهه منازعه و اختالف در خصوص مالکیت بخشهایی
از اراضی مجتمع جهانگردی هتل آبگرم محالت اظهار داشت:
«در جلسۀ حل اختالف ،که به میزبانی دادگستری شهرستان
محالت برگزار شد ،عالوه بر دو طرف مناقشه ،مشاور وزیر
و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
به نمایندگی از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و جامعۀ
بازنشستگان ،معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری و
همچنین رئیسکل دادگستری استان مرکزی و مدیرکل میراث
فرهنگی و گردشگری استان حضور یافتند».
وی افزود« :مجتمع جهانگردی هتل آبگرم محالت یکی از
زیرمجموعههای صندوق بازنشستگی کشوری است که به گفتۀ
مدیرکل ثبتاسناد و امالک استان مرکزی ،بر  ۱۳۰پالک از
اراضی موجود به مساحت  11/5هکتار مالکیت مسلم دارد».
صادقیفر یادآور شد« :مبنای اختالف موجود ،که دههها از آن
میگذرد ،به چهار پالک فرعی محدود میشود .موضوع مناقشه
نهتنها به یکی از دغدغههای شخص وزیر رفاه تبدیل شده بود،
بلکه کام جامعۀ بازنشستگان کشوری را تلخ کرده و بهدفعات
موجب نگرانی آنها شده بود ».وی با بیان اینکه توسعۀ مجتمع
آبدرمانی محالت بهعنوان یکی از مقصدهای مهم و مورد

عالقۀ بازنشستگان و سایر مردم عزیز یکی از انتظارات است،
گفت« :این منطقه قطبی نوپا در جغرافیای گردشگری کشور
محسوب میشود .انتظار جدی وزیر رفاه ایجاد زمینههای الزم
برای پایداری و مانایی این مجموعه است که در سالهای اخیر
فعالیتهای عمرانی ارزشمندی در آن اجرا شده است».
صادقیفر با بیان اینکه پروندۀ این منازعۀ چندینساله با رفع
کدورتها و اختالفهای قدیمی و با تدبیر و تعامل طرفین
حل شده است ،خاطرنشان کرد« :الزم است از پیگیریها و
کمکهای معاون وزیر دادگستری ،که به نیابت از وزیر در
جلسۀ حلاختالف حضور داشتند ،و همچنین مدیریت و
تدبیر رئیسکل دادگستری استان مرکزی و رئیس دادگستری
محالت تشکر کنم».
مدیرعامل شرکت توسعۀ دهکدۀ آبدرمانی محالت نیز با ابراز
خرسندی از پایان مسالمتآمیز اختالفات گذشته ،تصریح
کرد« :این مجتمع گردشگری ،بر اساس تعهدی که به صندوق
بازنشستگی کشوری دارد ،ساالنه میزبان دهها هزار نفر از
بازنشستگان کشوری و خانوادههای ایشان است».

16
ماهنامه فرهنگی،اجتماعی،آموزشی سال هجدهم،شماره  ،325آذر و دی1396

گوشه و کنار ایران

کانون بازنشستگان شبستر؛
منشأ خدمات ارزشمند در منطقه
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در استان آذربایجان
شرقی گفت« :کانون بازنشستگی شهرستان شبستر
با راهاندازی یک مؤسسه خیریه ،منشأ خدمات و اثرات
ارزشمندی در این شهرستان شده است».
بهروز قاسمی ثانی اظهار داشت« :کانون بازنشستگان
شهرستان شبستر با مشارکت خیرین ،مؤسسۀ خیریۀ آوای
مهر را راهاندازی کرده است ».وی گفت« :با شکلگیری
این مؤسسۀ خیریه ،برای امور مربوط به نگهداری بیماران
روحی روانی ،تاکنون بیش از  15میلیارد ریال اعتبار برای
تهیۀ زمین و احداث ساختمان با ظرفیت  45نفر در استان
آذربایجان شرقی هزینه شده است».

قاسمی ثانی همچنین گفت« :عالوه بر این ،کانون بازنشستگی
شهرستان شبستر توانسته امکان اشتغال  18نفر از جوانان
این شهرستان را در قالب پزشک متخصص ،پزشک عمومی،
روانشناس ،پرستار و نیروی خدمات فراهم کند ».وی یادآور
شد« :اقدامات این مؤسسۀ خیریه سبب شد تا وزارت بهداشت
و درمان در حوزۀ نگهداری از معلولین و بیماران خاص آن را
بهعنوان خیریۀ برتر انتخاب کند».

دیابت و آلزایمر محور دورههای
آموزشی در آذربایجـان غـربی
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در استان آذربایجان غربی
گفت« :کارگاههای آموزشی آلزایمر و تغذیۀ سالم ،دیابت و راههای
پیشگیری از آن و ارتباط رنگها با توانایی ذهنی ،در خانۀ امید
بازنشستگان ارومیه برگزار شد ».مهدی صدراحمدی با تأکید بر
اینکه صندوق بازنشستگی کشوری برای ارتقای سالمت جامعۀ
هدف خود ،آموزشهای مختلفی را در نظر گرفته است ،اظهار
داشت« :پاییز امسال به میزبانی خانۀ امید ارومیه سه کارگاه
آموزشی در استان آذربایجان غربی برای بازنشستگان کشوری
برگزار شد که با استقبال این عزیزان روبهرو شد .کالسهای
آموزشی آلزایمر و تغذیۀ سالم ،دیابت و راههای پیشگیری از آن
و ارتباط رنگها با توانایی ذهنی ،عنوان سه کارگاه برگزارشده در
این استان است».
صدراحمدی تصریح کرد« :موضوع دیابت و راههای پیشگیری
از آن در دورۀ بازنشستگی از اهمیت فراوانی برخوردار است .در
این کارگاه آموزشی یکی از کارشناسان تغذیه دربارۀ عالئم بروز
دیابت و رژیمهای غذایی مناسب را برای پیشگیری از این بیماری
بیان کرد .در ادامه نیز یکی از اساتید و متخصصان دربارۀ رعایت
بهداشت دهان و دندان ،راههای حفظ سالمت دستگاه گوارش
افراد سالمند و نکات دارویی بیماری دیابت سخنرانی کرد».

وی در ادامه اظهار داشت« :در کارگاه ارتباط رنگها با توانایی
ذهنی انسان نیز الهه شیرزاد ،یکی از بازنشستگان دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه که خود از هنرمندان استان است ،دربارۀ تأثیر
رنگ بر روح و روان انسان بهویژه اثر آن بر شادابی ،افسردگی،
هیجان ،غم و ...مطالب آموزشی تازهای ارائه کرد».
صدراحمدی یادآور شد« :رنگآمیزی محل سکونت سالمندان و
همچنین نقاشی در زمانهای فراغت ازجمله فعالیتهای اثرگذار
در کاهش استرس و افسردگی دوران بازنشستگی است».
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری آذربایجان غربی همچنین
تصریح کرد« :خانۀ امید ارومیه برای آموزشهای حوزۀ سالمت،
مهارتآموزی ،ورزش و سایر حوزههای مورد نیاز بازنشستگان
در نظر گرفته شده و تاکنون با استقبال خوب این عزیزان مواجه
شده است».
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گوشه و
کنار ایران

برگزاریهمایش
تغذیۀسالم درزنجان
همایش «بررسی تأثیر تغذیۀ سالم بر سالمت بازنشستگان»
به همت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استان زنجان و
سفیران هشتگانه سالمت این استان برگزار شد.
ندا موسوی متخصص تغذیه و عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم
پزشکی زنجان در همایش یکروزۀ «بررسی تأثیر تغذیۀ سالم
بر سالمت بازنشستگان» اظهار داشت« :در دوران سالمندی فرد
دچار تغییرات جسمانی میشود که عوامل مختلفی بر آن اثرگذار
است .ازجمله این عوامل تغذیۀ سالم و کیفیت زندگی است که
بر زندگی سالمندان اثرگذار است».
موسوی با بیان اینکه کاهش کیفیت زندگی در دوران بازنشستگی
و سالمندی از موضوعاتی است که همواره با آن روبهرو میشویم،
گفت« :میزان جذب مواد غذایی مختلف در این دوران پایینتر
از سایر دورههای زندگی است ،به همین دلیل باید غذاهای سالم
در دوران سالمندی بیشتر استفاده شود ».وی با اشاره به مواد
غذایی مناسب برای دوران سالمندی تصریح کرد« :سالمندان
و بازنشستگان بهخصوص از نمک و روغنهای صنعتی نباید
استفاده کنند و به طور جدی باید از این مواد پرهیز کنند».

موسوی مهمترین توصیۀ غذایی برای این سن را تهیۀ غذاهای
ساده و کمحجم دانست که تمام نیازهای فرد را تأمین کند و
افزود« :نکتۀ اساسی در برنامۀ غذایی سالمندان ،مصرف مواد
غذایی کمچرب و کمکلسترول ،کمنمک و پرفیبر است».
اصغر وثوق ،مدیر اجرایی مؤسسۀ خیریۀ مهرانه ،نیز در این
همایش با تأکید بر اینکه تغذیۀ سالم بهویژه برای بازنشستگان
امری حیاتی است ،گفت« :رعایت اصول تغذیه از ابتال به
بیماریها پیشگیری میکند».
وثوق با بیان اینکه سرطان دستگاه گوارش جایگاه دوم را در
کشور دارد ،افزود« :آگاهی نداشتن از تغذیۀ سالم ازجمله دالیل
مهم شیوع و گسترش این نوع بیماری است ».وی با قدردانی از
اقدامات و برنامههای صندوق بازنشستگی کشوری ،گفت« :این
صندوق گام بزرگی در زمینۀ پیشگیری از بیماریهای دوران
سالمندی و بهبود سالمت بازنشستگان و سالمندان برداشته که
باید با جدیت ادامه پیدا کند».

برگزاری نخستین کارگاه
«ورزش و تنـدرستـی»
برای بازنشستگان سمنانی
نخستین کارگاه آموزشی یکروزه «ورزش و تندرستی» با حضور
بیش از  ۱۰۰بازنشسته کشوری استان سمنان در خانۀ امید این
استان برگزار شد.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان سمنان در نخستین کارگاه
آموزشی «ورزش و تندرستی» گفت« :صندوق بازنشستگی کشوری
برای خدمت هرچه بهتر و بیشتر به بازنشستگان تحت پوشش و
خانوادۀ آنها ،براساس تقویم آموزشی ،برنامههای مختلفی داشته
است ،این برنامهها همچنان ادامه دارد و می توان به دورههای
مهارتآموزی ،پیشگیری از آلزایمر ،پیشگیری و کنترل بیماریها،
اصول تغذیه و همچنین ورزش و تندرستی با هدف ارتقای سالمت و
شادابی بین بازنشستگان در تمامی استانها اشاره کرد».
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صادق نیکدل افزود« :اعتقاد صندوق بازنشستگی کشوری
این است که اختصاص دادن اعتبار به حوزۀ ورزش و سالمتی
بازنشستگان هزینهای بر دوش دولت و نظام نیست ،بلکه
سرمایهگذاری است».
مریم نظری ،متخصص تربیتبدنی ،نیز با اشاره به روشهای
صحیح ورزش در دوران بازنشستگی تأکید کرد« :بازنشستگان
باید روزی یک ساعت را به ورزش اختصاص دهند و در کنار آن
به تغذیۀ سالم توجه کنند  .این دو در کنار هم نقش مهمی در
سالمت دوران بازنشستگی دارند».
نظری تصریح کرد« :کلسیم و جذب باالی آن از طریق نور
آفتاب و همچنین حرکتهای ورزشی صحیح ،کمک شایانی به
حفظ سالمتی و شادابی بازنشستگان میکند».

گوشه و کنار ایران

قم میزبان همایش
گروه های آموزشی هشتگانه
همایش گروههای آموزشی هشتگانه بازنشستگان ،در خصوص ارتقاء
سطح دانش و آموزش بازنشستگان در حوزههای مرتبط با سالمندی،
با حضور «محمدرضا ترابی» معاون اداری و مالی« ،حسن حاج قربان»
مدیرامور استانهای صندوق بازنشستگی کشوری و جمعی از روسای
کانون های بازنشستگی و مدیران آموزش و پرورش و سازمان فنی و
حرفه ای در استان قم برگزار شد.
در این همایش ،معاون اداری و مالی صندوق ،با ارائه گزارشی
از وضعیت این صندوق در زمینه پرداخت حقوق ،بیمه تکمیلی
و تالشهای صورت گرفته در خصوص افزایش و ترمیم حقوق
بازنشستگان کشوری ،ضمن بیان محدودیت های مالی موجود برای
ارتقاء سطح خدمات بیمه تکمیلی ،بهترین راه کاستن از هزینه های
مادی و معنوی بیماریها ،را «اصالح سبک زندگی» در ابعاد مختلف
به ویژه تغذیه سالم دانست و افزود« :عواملی مانند انبساط خاطر،
نشاط و شادابی ،تغذیه سالم و طبیعی و ورزش و تحرک ،در سالمت و
بهتر زیستن افراد موثر هستند که رعایت آن برای تمامی آحاد جامعه
به خصوص بازنشستگان امری ضروری است».
رسول مرادپور ،مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان قم نیز
ضمن تشریح عملکرد و فعالیت صندوق بیان کرد« :با برنامهریزی
انجام شده ،همت و تالش مسووالن ارشد صندوق ،تالشها و اقدامات
قابل توجهی در زمینههای ورزش ،بهداشت و سالمت جسمی و روانی
و آموزش بازنشستگان انجام شده است».
وی به تفاهم صورت گرفته با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اشاره
کرده و گفت« :اداره فنی و حرفهای عالوه بر اعزام مربی برای تدریس
در خانه امید ،آماده همه نوع همکاری در زمینه برگزاری دوره های
آموزشی و مهارت آموزی برای بازنشستگان و فرزندان آنان است».

لزومترویجفرهنگتغذیۀسالم
درمیانبازنشستگان
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در استان همدان گفت:
«ترویج فرهنگ تغذیۀ صحیح ضامن تندرستی ،سالمت و
افزایش طول عمر بازنشستگان است ».غالمرضا سیفی در
نخستین دورۀ آموزشی تغذیۀ سالم ویژۀ بازنشستگان کشوری
استان همدان ،که با حضور  ۲۹۷نفر از بازنشستگان تحت
پوشش این صندوق برگزار شد ،اظهار داشت« :برگزاری دورۀ
آموزشی تغذیۀ سالم بستری برای تکریم بازنشستگان است.
ترویج فرهنگ صحیح تغذیه ضامن تندرستی ،سالمت و
افزایش طول عمر بازنشستگان است.ارتقای سطح دانش در
میان سالمندان و بازنشستگان میتواند باعث افزایش نشاط و
شادابی آنها و حرکت به سمت زندگی سالم شود».
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری همدان با بیان اینکه «تغذیه
در دوران سالمندی» از موضوعاتی است که خود فرد باید آن
را مدیریت کند ،افزود« :بازنشستگان فرهیختۀ کشورمان پس
از سالهای طوالنی خدمت ،به مرحلۀ جدیدی از زندگی وارد
شدهاند که باید به تغذیه توجه جدی شود ».وی با اشاره به
اینکه در فرهنگ اسالمی بر تکریم سالمندان بسیار تأکید شده
است ،گفت« :بر همین اساس صندوق بازنشستگی کشوری
همواره تالش کرده است تا در حد امکان در حوزۀ مسائل
اجتماعی این عزیزان به ایفای نقش و انجام مسئولیت بپردازد».

معاون پژوهشی ادارۀ کل آموزش فنیوحرفهای استان مرکزی گفت۱۲۰« :
بازنشسته در این استان با هدف غنیسازی اوقات فراغت ،گواهینامۀ مهارت
فنیوحرفهای کسب کردند».
محمد جهانگیری افزود« :این بازنشستگان ظرف چهارماه اخیر در دورههای
آموزشی کوتاهمدت و بلندمدت در زیرشاخههای آموزش خدمات ،صنعت،
کشاورزی و فرهنگ و هنر شرکت کردند ».وی اظهار داشت« :این افراد ،شامل
بازنشستگان و اعضای خانوادۀ آنان ،طبق تفاهمنامۀ سازمان فنیوحرفهای
با صندوق بازنشستگی کشوری در دورههای مهارتی آموزش فنیوحرفهای
استان شرکت کردند ».وی پر کردن اوقات فراغت بازنشستگان کشوری،
آموزش تخصصی و مهارتآموزی ،استفاده از ظرفیتهای بازنشستگان
متخصص بهعنوان مربی آموزشگاههای فنیوحرفهای ،کمک به اشتغال
فرزندان بازنشستگان و برونسپاری برخی از فعالیتهای فنیوحرفهای به
کانونهای بازنشستگی را از اهداف این تفاهمنامه عنوان کرد.

صـدور  ۱۲۰گـواهینامۀ مهارت
برای بازنشستگان استان مرکزی

19
ماهنامه فرهنگی،اجتماعی،آموزشی سال هجدهم،شماره  ،325آذر و دی1396

کانون های
کانون
های
بازنشستگی
بازنشستگی

صندوق بازنشستگی فرصت آزمون و خطا ندارد
جمشید تقی زاده ،مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
در نشست مشترک با کانون های بازنشستگی آموزش و
پـرورش بـا تاکید بر اینـکه سعـی بر ایـن است که تمامـی
برنامه ها هدفمند باشند ،گفت« :موفقیت ،استراتژی و برنامه
می خواهد و تالش خواهیم کرد برنامه هایمان را به صورت
کـــوتـاه مدت ،میـان مدت و بلنـدمدت و بـا همـاهنـگـی
کانون های بازنشستگی تدوین کنیم ،به خصوص اینکه
فرصت برای آزمون و خطا نداریم».
وی ،اظهار داشت« :تالش ما این است که نقش صندوق در
حوزه اقتصادی به نفع بازنشستگان باشد .متاسفانه بخش
عمده ای از شرکت ها بابت رد دیون دولت به صندوق و
بازنشستگان واگذار شده است .عدم کارآمدی برخی از
مدیران شرکت ها باعث زیان دهی آن ها شده است .شرکتی
که به زیاندهی رسیده است چرا باید مدیر آن حفظ شود؟»
تقی زاده تاکید کرد« :برای خروج از بحران تالش
می کنیم از بنگاه داری خارج شویم؛ اما از سهام داری خارج
نمی شویم .سهام برخی از شرکت هایی را که زیر مجموعه
صندوق هستند به زیر  50درصد می رسانیم تا بتوانیم در
بازار پول و سرمایه ،سرمایه گذاری کنیم».
وی با تاکید بر اینکه می خواهیم صندوقی را طراحی کنیم
که بازنشسته ها با نشاط باشند ،گفت« :امنیت فکر و نشاط
بازنشستگان جزو برنامه ها و خواسته های مدیریت جدید
صندوق است».
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه
مدیریت سخت افزاری و نرم افزاری را به مدیریت مغزافزاری
تغییر خواهیم داد ،اظهار داشت« :رؤسای چندین کمیسیون
در مجلس شورای اسالمی اعالم آمادگی کردند که در اتاق
فکر صندوق بازنشستگی کشوری حضور داشته باشند .باید
درباالترین سطح تصمیم گیری صندوق بازنشستگی کشوری،
حتما نماینده بازنشستگان حضور داشته باشد».
وی با بیان اینکه در حوزه درمان اولویت اصلی صندوق
بازنشستگی کشوری پیشگیری است ،گفت« :باید تالش
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کنیم بازنشسته اول مریض نشود و در مرحله دوم اگر مریض
شد ،به صورت سازماندهی شده روی درمان شخص کار
کنیم».
تقی زاده احصا مشکالت و پس از آن گفت و گو با وزرای
مربوطه را یک اولویت دانست و افزود« :وزرای مربوطه باید
قبول کنند آنچه که به شاغلین تعلق می گیرد به بازنشسته
نیز تعلق بگیرد .تجمع در یک محل در شان ما و بازنشستگان
نیست .می خواهیم مشکل حل شود و بهتر است با مشخص
کردن یک سخنگو از سوی بازنشستگان ،مسائل مطرح شود
و نیازی به تجمع مقابل مجلس نیست».
تقی زاده با تاکید بر اینکه باید فراکسیون بازنشستگان
کشوری مجلس ایجاد شود ،اظهار داشت« :این کار سبب
می شود تا بتوانیم حرف ها و انتظارات را مطرح کنیم .چرا
بازنشسته ها به عنوان نماینده وارد مجلس نشوند؟ ما  2سال
و نیم بعد می توانیم نقش ویژه ای را در مجلس ایفا کنیم».
وی با بیان اینکه حتما دولت ها باید توانمندی های
بازنشستگان را بشناسند ،گفت« :اکنون زمان بودجه است و
باید با هم همفکری کنیم تا از هفته آینده که بودجه بررسی
می شود ،نیازها و خواسته ها به طور جدی مطرح شود .به
اعتقاد من مشکل صندوق های بازنشستگی ابر چالش نیست
که نتوانیم آن را حل کنیم؛ این یک ابر مساله است که باید
با هم آن را حل کنیم».
در این مراسم ،احمد صافی مشاور وزیر آموزش و پرورش در
امور بازنشستگان نیز با بیان اینکه در چهار سال آینده تعداد
بازنشستگان بیشتر از شاغلین خواهد شد ،افزود« :چالش
آینده ما تامین نیروی انسانی است که باید به آن توجه ویژه
ای داشته باشیم».
صافی با اشاره به مشکالت عمده بازنشستگان تصریح کرد:
«تبعیض در حقوق شاغالن و بازنشستگان ،بیمه درمانی،
بیکاری فرزندان بازنشستگان از جمله مشکالتی است که
جامعه بازنشستگان با آن روبرو است».

کانون های بازنشستگی

صدای بازنشستگان همواره شنیده میشود

حامد شمس ،مدیرکل روابط عمومی صندوق بازنشستگی
کشوری ،در نشست مشترک این ادارۀ کل با هیئت مؤسس
مجمع عالی کانونهای بازنشستگان کشوری گفت« :در سایت
اطالعرسانی صندوق ،سیاست درهای باز را برای شنیده شدن
صدای بازنشستگان در پیش گرفتهایم».
شمس با اشاره به آمار بازدیدکنندگان از سایت صندوق ،که از
 ۵میلیون نفر در سال  ۹۴به  ۲۵میلیون نفر در سال  ۹۵رسید،
تصریح کرد« :پیش از این سایت صندوق بازنشستگی کشوری
صرفاً محلی برای بیان نظرات مدیران صندوق بود ،حال آنکه
در دو سال اخیر این سایت پا را فراتر از رویکردهای عادی
گذاشته و با انعکاس دیدگاه منتقدان صندوق و ارائۀ نظرات
بازنشستگان این ابزار اطالعرسانی را به رسانهای قابلاعتماد
نهتنها در میان بازنشستگان ،بلکه تمامی فعاالن عرصۀ رفاه
و صندوقهای بازنشستگی بدل ساخته است ».وی ادامه
داد« :با افزایش اخبار و رویدادهای مربوط به بازنشستگان و
صاحبنظران و با مشارکت آنان و رویکرد صرفاً نمایش مدیران
در سایت اطالعرسانی ،تالش در بهتر شنیده شدن صدای
بازنشستگان داشتیم».
مدیر کل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری بیان
داشت« :در کنار سایت اطالعرسانی ،با انتشار مرتب و کیفی
نشریۀ تخصصی ثمر و ویژهنامۀ روزنامههای مختلف کشور برای
انعکاس مشکالت و صدای بازنشستگان به مسئوالن تالش
کردیم».

وی با اشاره به شکلگیری هیئت مؤسس مجمع عالی
کانونهای بازنشستگان کشوری بهعنوان یکی از دستاوردهای
مهم صندوق بازنشستگی کشوری در سال  ۹۵اظهار داشت:
«در چند شماره از نشریۀ ثمر و چندین سرمقالۀ آن به
اطالعرسانی در زمینۀ اهمیت مجمع عالی بازنشستگان
پرداختیم».
شمس تأکید کرد« :اطالعرسانی در مورد مجمع عالی
بازنشستگان کشوری ،که بازوی تعاملی بازنشستگان و
مسئوالن محسوب میشود ،در سطح ملی از طریق صداوسیما
و سایر روزنامهها و خبرگزاریهای کشور در برنامههای آتی
ادارۀ کل روابط عمومی قرار دارد».
در این نشست سیدمحمد سیدی ،از اعضای هیئت مؤسس
مجمع عالی کانونهای بازنشستگان کشوری ،نیز گفت:
«این مجمع یک نهاد مدنی است که به منظور مرتفع شدن
مشکالت بازنشستگان ،افزایش حقوق و بهبود بیمۀ تکمیلی
آنان در دولت و مجلس تالش میکند».
عبدالرحیم قاسمیفرد ،دیگر عضو هیئت مؤسس مجمع
عالی کانونهای بازنشستگان کشوری ،نیز بیان داشت:
«روابط عمومی صندوق با اطالعرسانی مستمر و مطالبهگری
برای استخدام فرزندان بازنشستگان در دستگاههای متبوع
بازنشستگی تالش میکند ».وی اظهار داشت« :ضروری است
بازنشستگان در ترکیب هیئتمدیرۀ صندوق بازنشستگی
کشوری حضور داشته باشند و از آنان در این جایگاه استفاده
شود».
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حسین پورمختار ،رئیس هیئتمدیرۀ کانون بازنشستگان
سازمان توانیر و عضو هیئت مؤسس مجمع عالی ،نیز
گفت« :انتظار داریم در نشریۀ ثمر و سایت اطالعرسانی
صندوق بازنشستگی کشوری بیشتر به تالشهای هیئت
مؤسس مجمع عالی کانونهای بازنشستگان کشوری برای
خدمترسانی و رفع مشکالت بازنشستگان پرداخته شود».
علی فیضی ،رئیس هیئتمدیرۀ کانون بازنشستگان راهآهن
و عضو هیئت مؤسس مجمع عالی ،نیز گفت« :اقدامات
هیئت مؤسس باید در سایت صندوق بازنشستگی کشوری
بهتر اطالعرسانی شود؛ چراکه اعضای این نهاد مدنی
بدون هیچ چشمداشتی برای بهبود وضعیت معیشت
بازنشستگان تالش میکنند».
فرامرز میرزاخانی مقدم ،رئیس کانون وزارت جهاد
سازندگی و عضو هیئت مؤسس مجمع ،بیان داشت:
«شکلگیری این مجمع با تالش خود صندوق بوده
است؛ بنابراین باید از موازیکاری دیگر نهادها با آن باید
جلوگیری شود؛ چراکه برخی نظرات آنان کارشناسی
نیست و ما را در رسیدن به اهدافمان دچار اشتباه میکند.
همچنین باید جلسات تخصصی آن نیز بهتر و بیشتر در
رسانهها منعکس شود».
امالبنین خیراندیش ،عضو دیگر هیئت مؤسس مجمع

رئیس کانون بازنشستگان شرکت توانیر از
اهدای هزینههای جشن ساالنۀ این کانون
به زلزلهزدگان کرمانشاه خبر داد .حسین
پورمختار گفت« :کانون بازنشستگان توانیر
مبلغ  ۸۰میلیون ریال هزینههای مربوط
به جشن ساالنۀ این کانون را از طریق
جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران
به آسیبدیدگان زلزلۀ کرمانشاه اختصاص
داد ».وی افزود« :اعضای این کانون از
برگزاری جشن ساالنه منصرف شده و
هزینههای آن را به زلزلهزدگان اهدا کردند».
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عالی بازنشستگان کشوری ،در این نشست گفت« :روابط
عمومی صندوق بازنشستگی کشوری با ارتباط دوسویه با
بازنشستگان و مجمع عالی و پاسخگو بودن از طریق سایت
و کانال بازنشستگی ،نقش پراهمیتی دارد».
ابراهیم بصیرنیا ،رئیس هیئتمدیرۀ جامعۀ بازنشستگان
استان کرمان و عضو هیئت مؤسس مجمع عالی ،نیز
در این نشست مشترک گفت« :روابط عمومی باید
خبرنگاران و کارشناسان رسانهای خود را برای لمس
مشکالت بازنشستگان به کانونهای بازنشستگی بفرستد
و با اطالعرسانی جامع راهکارهایی برای دیده شدن
بازنشستگان در سطح ملی بهویژه صداوسیما پیدا کند».
احمد شهسواری ،عضو دیگر هیئت مؤسس مجمع عالی
کانونهای بازنشستگان کشوری ،اظهار داشت« :صندوق
بازنشستگی در سالهای اخیر برای ارتقای رفاه و معیشت
بازنشستگان تالش زیادی کرده است اما با توجه به تورم
نیاز به افزایش حقوق بازنشستگان همچنان وجود دارد».
ابوالحسن ضرغامی ،عضو هیئت مؤسس مجمع عالی
بازنشستگان کشوری و رئیس شورای کانونهای
بازنشستگی استان زنجان ،نیز گفت« :اطالعرسانی دقیق
از فعالیتهای مجمع از خواستههای ماست تا نحوۀ
فعالیتهای آن بهتر به جامعۀ هدف برسد».

کمک کانـون تــوانیـر
به زلزلهزدگان کرمانشاه

گفت و گو

در دومین سالگرد تاسیس هلدینگ مالی صندوق مطرح شد؛

چابکسازی ساختار مالی و سرمایهگذاری
صندوق در دو سال اخیر

مدیرعامل هلدینگ مالی ،بانکی و سهام صندوق بازنشستگی
کشوری گفت« :با تبدیل شرکتهای سرمایهگذاری موجود به
صندوق  ETFیا صندوق سرمایهگذاری مشترک و تشکیل
شرکت فناوری اطالعات در حوزۀ بانکی ،بیمه و بازار سرمایه،
ساختاری چابک و شفاف در این هلدینگ ایجاد میشود».
محمود طهماسبی به مناسبت دومین سالگرد تأسیس
هلدینگ مالی ،بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری
اظهار داشت« :تا دو سال پیش نهادی به نام هلدینگ مالی
در صندوق بازنشستگی کشوری وجود نداشت .این هلدینگ
همۀ فعالیتها و برنامههای خود را از صفر شروع کرد مثل
ساختارسازی ،انتقال شرکتها و کارهای حاکمیتی برای همۀ
شرکتهای جدید .اکنون پس از دو سال فعالیت این هلدینگ،
با حمایتهای مجموعۀ وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
صندوق بازنشستگی کشوری و با تالش همکاران ،به نقطهای
رسیدهایم که یکی از نهادهای بزرگ اقتصادی ،با پتانسیل باال
و اثرگذار در بازار مالی کشور محسوب میشویم».
وی گفت« :یکی از اقدامات مهم در دو سال اخیر مسئله «کنترل
ریسک» در شرکتها بوده است؛ چراکه هلدینگ مالی ،بانکی
و سهام صندوق بازنشستگی کشوری با شرکتهای مالی چون
کارگزاری ،بیمه ،لیزینگ و سرمایهگذاریها سروکار داشت که
این نوع شرکتها با توجه به شرایط مالی و پولی کشور ،با
ریسک باالیی مواجه بودند .به همین دلیل محاسبۀ ریسک
و احتمال موفقیت یا شکست هر طرح و برنامۀ سرمایهگذاری
بسیار مورد توجه قرار گرفت و این تفکری جدید بود .نتیجۀ
این تفکر ،رسیدن شرکتها به سودآوری مطلوب و شرایط
مناسب از نظر مدیریت ریسک است».
طهماسبی اظهار داشت« :امسال سودآوری هلدینگ مالی و
سه شرکتی که در محاسبات تلفیق این هلدینگ در نظر گرفته
میشوند ،در آذرماه که پایان سال مالی است ،به  120میلیارد
تومان رسید که نسبت به سال مالی گذشته  20درصد رشد
داشته است .این محاسبات البته به غیر از سود شرکتهای
لیزینگ و کارگزاری است که هنوز سهام آنها به صورت رسمی
به این هلدینگ منتقل نشده است».
مدیرعامل هلدینگ مالی ،بانکی و سهام صندوق بازنشستگی
کشوری همچنین با اشاره به مهمترین اقدامات این هلدینگ
از زمان تأسیس تا کنون گفت« :اولین حرکت و اقدام هلدینگ
اصالح ساختار کارگزاری صباجهاد بود که با توجه به شرایط
نامناسب آن در سالهای گذشته احتمال داشت سازمان بورس
مجوز آن را لغو کند ».وی یادآور شد« :این کارگزاری با سرمایۀ
 3میلیارد تومانی ،نزدیک به  50میلیارد تومان اعتبار داده بود

که با اقدامات انجامشده ،در حال حاضر اعتبار این کارگزاری حدود
 20میلیارد تومان است .بنابراین با سرمایۀ  10میلیارد تومانی و
در حال ثبت ،عم ً
ال با یک کارگزاری بدون ریسک سروکار داریم.
نیمی از این  20میلیارد تومان اعتباری است که به شرکتهای
گروه داده شده و عم ً
ال ریسکی ندارد و مابقی هم اعتباراتی است
که از گذشته باقی مانده و در حال تسویۀ آن هستیم .در واقع
اعتبار جدیدی به مشتریان حقیقی داده نشده است».
مدیرعامل هلدینگ مالی ،بانکی و سهام صندوق بازنشستگی
کشوری ادامه داد« :از ابتدای سال آینده در کارگزاری صباجهاد
تمامی معامالت و تبادالت در بستر معامالت الگوریتمی و به
صورت عملیات آنالین اجرا میشود و پس از آن هیچ معاملهای به
صورت دستی انجام نمیشود».
طهماسبی دومین اقدام و گام مهم هلدینگ مالی ،بانکی و سهام
صندوق بازنشستگی کشوری را راهاندازی لیزینگ عنوان کرد و
گفت« :با توجه به ریسک باالیی که لیزینگ در کشور دارد ،تالش
شد ارائه خدمات و محصوالت لیزینگی با در نظر گرفتن احتمال
سوخت شدن اعتبارات باشد .برای اجرای این سیاست ،تمامی
فعالیتهای لیزینگ بر مجموعۀ صندوق بازنشستگی کشوری و
بازنشستگان تحت پوشش آن متمرکز شد که همین کار ریسک
سوخت شدن منابع و اعتبارات را به صفر رساند».
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شناسنامه
گو
گفت و

وی با بیان اینکه نوسازی ناوگان شرکت ایرانگردی و
جهانگردی ،تحویل کامیونت به شرکت پگاه و تخصیص
 2هزار دستگاه خودرو به بازنشستگان کشوری از اقدامات
مهم در این زمینه است ،گفت« :فروش خودروي ليزينگي
به بازنشستگان کشوري از محل مطالبات انباشته چندين
سال قبل صندوق از شرکت ايران خودرو انجام شد و با
ارتباط و تعامل خوب بين اين دو نهاد ،اعتبار خوبي از
ايران خودرو دريافت شد به ويژه اينکه شرايط اعطاي
خودرو نسبت به ساير طرح هاي ليزينگي ،بسيار جذاب
است».
طهماسبی همچنین به راهاندازی صندوق بازارگردانی
برای سهام مجموعۀ صندوق اشاره کرد و گفت« :این کار
به باال رفتن ارزش پرتفوی صندوق در دو سال گذشته
کمک شایانی کرده است».
مدیرعامل هلدینگ مالی ،بانکی و سهام صندوق
بازنشستگی کشوری با اشاره به واگذاری سهام بیمه ملت
به بیش از  130هزار بازنشسته عضو صندوق بازنشستگی
کشوری نیز اظهار داشت« :با اجرای این طرح یک کرسی
بیمۀ ملت به بیش از  130هزار بازنشسته کشوری
اختصاص داده شد و مدیریت بیمۀ ملت به مجموعۀ
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی
کشوری انتقال یافت».
طهماسبی دربارۀ آیندۀ هلدینگ مالی ،بانکی و سهام
صندوق بازنشستگی کشوری نیز گفت« :با توجه به تغییر
فعالیت در بازار سرمایه و تحوالت عظیمی که در این
بازار و حوزۀ مالی کشور شکل گرفته ،تالش میشود در
گام نخست ،شرکتهای سرمایهگذاری موجود به صندوق
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 ETFیا صندوق سرمایهگذاری مشترک و قابل معامله
در بورس تبدیل شوند».
وی یادآور شد« :با اجرای این برنامه ،عالوه بر کاهش هزینۀ
باالیی که از طریق بنگاهداری به هلدینگ وارد میشد،
شفافیت بیشتری برای پرتفوی خُ رد صندوق و هلدینگ
فراهم میشود .دومین برنامۀ هلدینگ نیز تبدیل یکی از
شرکتهای موجود به شرکت فناوری اطالعات است تا
بتوان از مزایای روشهای نوین بانکداری ،بیمه و بازار
سرمایه بهره برد و همگام با تغییرات تکنولوژی حرکت
کرد .با این دو برنامه عم ً
ال عالوه بر کوچک شدن هلدینگ
مالی ،بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری ،با یک
سیستم چابک و بهروز برای آیندۀ هلدینگ و تأمین منابع
مطمئن و پایدار برای صندوق بازنشستگی کشوری تالش
میکنیم».

سرمقاله

پرونده وبژه

۳۰

عبور از خود

گفت و گو با خیرین

۲۸
۲۸

حضورخلوت انس

۲۶

ویژه
پروندهویژه
پرونده

حضور خلوت انس است
و دوستان جمعاند
شامگاه سهشنبه  28آذرماه  96یکی از شبهای بهیادماندنی
صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان تهرانی عضو این
صندوق بود .مراسمی باشکوه در آستانۀ شب چله و با هدف
خیر که
تقدیر و تکریم از خدمات و تالشهای بازنشستگان ّ
با حضور علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گرمای
بیشتری پیدا کرد .سالن سازمان حج و زیارت ،با حضور طناز
خوب این روزهای کشورمان «حسن ریوندی» میهمانی خودمانی
و شادابی را رقم زد .در مراسم «شبنشینی با بزرگان» که به
مناسبت فرارسیدن شب یلدا برگزار شد ،علی ربیعی ،وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری،
پای درددل بازنشستگان نشست و از انتقادها و حرفهای آنها
استقبال کردند.
علی ربیعی با بیان اینکه امسال هزار میلیارد تومان به ترمیم
حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص داده شده ،گفت« :شیب
مثبت افزایش حقوق نسبت به تورم برای جبران عقبماندگی
حقوق بازنشستگان ادامه دارد».
وی با تأکید بر اینکه برای پایدارسازی صندوق بازنشستگی
کشوری  ۳۸هزار میلیارد تومان در هر سال نیاز است که
رقم قابلتوجهی است ،افزود« :این میزان افزایش حقوق برای
بازنشستگان کفاف زندگی آنان را نمیدهد؛ امیدوارم نمایندگان
مجلس شورای اسالمی هنگام تصویب بودجه  97اعتبار بیشتری
برای این حوزه در نظر بگیرند».
ربیعی از اینکه بازنشستگان توان خرید باالیی ندارند ابراز تأسف
و خاطرنشان کرد« :هرچند دولت از نظر اقتصادی شرایط خوبی
ندارد ،اما در این سالها برای حل این مشکل در مسیر درستی
حرکت کرده و طی سه سال اخیر  3هزار و  800میلیارد تومان
به ترمیم حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی و در قالب طرح
متناسبسازی اختصاص داده است».
وی به وضع نامناسب صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد که
طی  50سال اخیر با مشکالت متعددی روبهرو شدهاند و گفت:
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«یکی از برنامههای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باال بردن
توان اقتصادی این صندوقهاست.دولت به دنبال تدوین طرحی
است که براساس آن صندوقها پایدار شوند».
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی سپس پای درددل بازنشستگان
حاضر در مراسم نشست .حرفهایی که از شکاف و فاصله
افتادن حقوق دریافتی و تورم در دولتهای نهم و دهم تا
درخواست افزایش و ترمیم حقوق بازنشستگان قدیمی و جدید
حکایت داشت.
در ادامۀ این برنامه ،مراسم تقدیر از بازنشستگان خیر
صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد و از فعالیتهای
خیرخواهانۀ شهید «حجتاهلل درویشی» از استان لرستان،
«طوبی کوهی حبیبی دهکردی» از استان چهارمحال و
بختیاری« ،سیمینعذار اسدیآذر» از استان آذربایجان غربی،
«مهیندخت کدیور» از استان فارس ،و «جواد مهدیزاده» از
استان تهران با اهدای تندیس و لوح تقدیر قدردانی شد.

1

شهید حجتاهلل درویشی بازنشستۀ کشوری از شهرستان ازنای
استان لرستان ،معلم و جانباز  ۷۰درصد که شهریورماه امسال
به درجۀ رفیع شهادت نائل شد ،با اهدای  ۸هزار مترمربع زمین
برای ساخت درمانگاه بیماریهای خاص به ارزش  ۵۰۰میلیون
تومان ،آغاز ساخت یک باب حسینیه به مساحت  ۲۰۰مترمربع
به ارزش  ۱۵۰میلیون تومان ،اهدای بیمۀ عمر بازنشستگی
به خیرین مدرسهساز به ارزش  ۲۲میلیون تومان ،بهعنوان
یکی از  ۵بازنشستۀ خیر برگزیده شد و از فرزندان این شهید
هشت سال دفاع مقدس برای ادامۀ فعالیتهای خیرخواهانه
تقدیر شد .شهید حجتاهلل درویشی همچنین حمایت مالی از
کودکان بیسرپرست و بیبضاعت و اهدای اعضای پیکر همسر
مرحوم خود ،که در اثر سانحه دچار مرگ مغزی شده بود ،را
نیز در کارنامۀ فعالیتهای خیریه خود دارد.

پرونده ویژه

۲
2

طوبی کوهی حبیبی دهکردی ،بازنشستۀ فرهنگی صندوق
بازنشستگی کشوری ،دو باب مدرسه ابتدایی اهدا کرده است،
یکی به نام «خیریۀ انبیاء شهرکرد» و به یاد همسرش «حاج ایرج
رئیسزاده» در دو طبقه و با زیربنای یک هزار و  ۲۰۰مترمربع و
دیگری به نام «دبستان خیریۀ زینب» به صورت مشارکتی در سه
طبقه با زیربنای  ۲هزار مترمربع در شهرکرد .وی همچنین رئیس
بانوان خیرین مدرسهساز استان چهارمحال و بختیاری ،رئیس
بنیاد کودک و حامی دانشآموزان بیبضاعت و مستعد تحصیل،
عضو هیئتمدیرۀ خیرین سالمت ،عضو خیریۀ کتابخانههای
استان و مؤسس گروه مردمنهادی ( )NGOبرای کمک به
خانوادههای بیبضاعت ،تهیۀ جهیزیه و حمایت از گنجینههای
آموزشوپرورش است.

3
۳

سیمینعذار اسدیآذر دیگر بازنشستۀ فرهنگی خیر از شهر
ارومیه در استان آذربایجان غربی بود که در این مراسم برای
ساخت یک باب مدرسۀ ششکالسه ،یک باب مدرسۀ  ۱۰کالسه
و یک باب درمانگاه و همچنین آغاز عملیات اجرایی ساخت یک
باب دبیرستان در ارومیه ،از او تقدیر شد.

4

مهیندخت کدیور بازنشستۀ صندوق بازنشستگی کشوری و
معلم سالهای دور است که منزل مسکونی خود در عفیفآباد
شیراز را به ارزش مالی  2میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان برای
ساخت بیمارستان قلب و عروق در شهرستان آبادۀ استان فارس
به مجمع خیرین سالمت این استان اهدا کرده است .در مراسم
تقدیر از پنج بازنشستۀ خیر صندوق بازنشستگی کشوری از وی
تقدیر شد.

5

جواد مهدیزاده که اکنون رئیس مجمع خیرین مدرسهساز
شهرستان پیشوا و یکی از خیرین ورامینی است بهعنوان دیگر
خیر بازنشسته مورد تقدیر قرار گرفت .وی یک باب مدرسه را
با تمام امکانات در شهرستان پیشوای استان تهران بهتنهایی
ساخته است و  ۱۰مدرسه دیگر را نیز در شهرستان ورامین
با کمک دیگر خیرین اهدا کرده است .وی اخیرا ً ساخت چهار
مدرسۀ جدید را در حومۀ شهرستان پیشوا با کمک چندین خیر
آغاز کرده است.
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گفت و گو

پایحرفهایپنجبازنشستۀخ ّیرمنتخب
صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۶؛

با دستانی پر از مهر
و رویی گشــاده
شواهد تاریخی نشان میدهد که مردم ایران همواره از
گذشتههای دور تاکنون در انجام کارهای خیر و عامالمنفعه
زبانزد همگان بوده و در ترویج فرهنگ خیرخواهی پیشگام
بودهاند ،که این مهم خود سهم بهسزایی در جهتدهی به
فعالیتهای خیر در جامعه دارد .مشارکت در امور خیر
سبب افزایش همبستگی اجتماعی ،تقویت مسئولیت
اجتماعی و مردمی شدن حمایتهای اجتماعی ،حضور
مردم در عرصۀ کمک به محرومین ،شناسایی نیازمندان
واقعی ،بهسازی و تمهید افکار عمومی و پیشگیری از فقر
میشود و تقویت هریک از این متغیرها میتواند سبب
افزایش سرمایۀ اجتماعی بین مردم شود .مشارکت
اجتماعی صورتی فعاالنه از شرکت در حیات اجتماعی
است .مشارکت مالی یکی از انواع مشارکت اجتماعی
است .در این میان کم نیستند بازنشستگان خیری که با
گذشتن از مال خود و احساس مسئولیت اجتماعی و حس
نوعدوستی در امور خیری چون مدرسهسازی ،توسعه
و تجهیز فضاهای آموزشی ،کتابخانهای ،مسجدسازی،
سرپرستی کودکان بیبضاعت و ...شرکت جستهاند.
هرساله همزمان با آغاز فصل زمستان ،صندوق بازنشستگی
کشوری مراسمی با عنوان «چلهنشینی با بزرگان» برگزار و
از بازنشستگان خیر تقدیر میکند .این صندوق امسال نیز
با تجلیل از پنج بازنشستۀ خیر از سراسر کشور به ترویج
فرهنگ خیرخواهی پرداخته است.
ازپیامدهای ترویج امور خیر و فرهنگسازی این امر
جدانشدنی از فرهنگ این مرزوبوم به این موارد میتوان
اشاره کرد :بهداشت اجتماعی همراه با تبلور حس تعلق
به مکان ،کسب منزلت ،تالش برای رفع نیاز ادراکشده،
بیان احساس مسئولیت ،خدمت به جامعه و مردم ،ارزش
آموزش ،علم و آگاهی ،باقیاتالصالحات ،کسب رضای خدا،
کسب آرامش و احساس لذت ،تبلور ارجحیت معنویات
بر مادیات ،ارزش ساخت بنای خیر و ضرورت مشارکت
در امور خیر.
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مدرسهسازی با

صرفه جویی در زندگی

طوبی کوهی حبیبی دهکردی ،بازنشستۀ فرهنگی صندوق
بازنشستگی کشوری ،یکی از بازنشستگان خیری است که در
مراسم «چلهنشینی با بزرگان» در سال  96از او تجلیل شد .او
خیر نمیگذارم چون افرادی هستند که
گفت« :اسم خودم را ّ
کارهای بسیار زیادی انجام دادهاند».
وی ادامه داد« :از زمانی که در آموزشوپرورش استخدام شدم
آرزو داشتم در زمینۀ مدرسهسازی گام بردارم؛ چون هم خودم
و هم همسرم آموزش به دانشآموزان را دوست داشتیم ،اما آن
زمان به اندازۀ کافی پول نداشتیم تا اینکه با صرفهجویی توانستیم
مدرسه بسازیم .چون فرزندی ندارم دانشآموزان را فرزندان خود
میدانم».
وی با احداث دو مدرسۀ ابتدایی ،یکی به نام «خیریۀ انبیاء
شهرکرد» به یاد همسرش «حاج ایرج رئیسزاده» در دو طبقه و
با زیربنای یک هزار و  ۲۰۰مترمربعی ،و دیگری به نام دبستان
«خیریۀ زینب» به صورت مشارکتی در سه طبقه با زیربنای ۲
هزار مترمربعی در شهرکرد ،بهعنوان بازنشستۀ خیر از دست وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تندیس و لوح تقدیر دریافت کرد.

ادامهدهندۀ راه پدر میمانیم

مصطفی درویشی فرزند شهید خیر گفت« :پدرم شهید حجتاهلل
درویشی کار خیر اصلی را زمانی انجام داد که اعضای بدن مادرم
را که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا کرد .این
واقعه مربوط به یک سال پیش از شهادت ایشان است».
وی ادامه میدهد« :پدرم بازنشستۀ کشوری و اهل شهرستان
ازنای استان لرستان ،معلم و جانباز  ۷۰درصد بود که با اهدای
 ۸هزار مترمربع زمین برای ساخت درمانگاه بیماریهای خاص
به ارزش  ۵۰۰میلیون تومان ،آغاز ساخت یک باب حسینیه به
مساحت  ۲۰۰مترمربع به ارزش  ۱۵۰میلیون تومان ،و اهدای
بیمۀ عمر بازنشستگی به خیرین مدرسهساز به ارزش  ۲۲میلیون
تومان ،کارهای خیرش را بعد از سالهای جنگ ادامه داد».
درویشی تأکید کرد« :اولین کار خیر پدرم جانباز شدنش در زمان
جنگ در راه دفاع از وطن بود .شهید حجتاهلل درویشی همچنین
حمایت مالی از کودکان بیسرپرست و بیبضاعت را در کارنامۀ
فعالیتهای خیریۀ خود دارد که ما فرزندان ایشان این راه پدر را
ادامه میدهیم».

گفت و گو

ضربه از بیتفاوتیها
افتخارم معلمی است

مهیندخت کدیور معلم بازنشسته گفت« :ششدانگ خانه به
مساحت  252مترمربع در عفیفآباد شیراز به ارزش مالی
 2میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان را برای ساخت بیمارستان
قلب و عروق شهرستان آبادۀ استان فارس به مجمع خیرین
سالمت این استان اهدا کردم که قرار است بخشی از این
بیمارستان به نام مادرم «سلطان کدیور» نامگذاری شود».
وی گفت« :مادرم روح بزرگی داشت و در زندگی بسیار فداکار
بود .به همین خاطر با اهدای منزل مسکونیام خواستم بخشی
از زحماتش را جبران کنم .در شیراز به دنبال انجام کار خیر
دیگری هم به نام پدرم هستم .این منزل ارث نبود ،چون من
ارثم را به برادرانم بخشیدم .این خانه را با حقوق معلمی خودم
خریدم که بهمرور زمان ارزشافزوده پیدا کرد».
کدیور تصریح کرد« :افتخار نمیکنم که خیرم ،بلکه افتخار
میکنم که معلمم؛ چون پزشکان و مهندسان بزرگی را تربیت
کرده و تحویل جامعه دادهام».
وی ادامه داد« :من در یک روستا زندگی میکردم ،خودم
درس میخواندم و معلمی نداشتم .تالش و پشتکار و
صرفهجویی رمز موفقیتم بود .از فرزندان ایران میخواهم
در زندگی تالش و پشتکار را فراموش نکنند ،چراکه زندگی
جادۀ صافی نیست و پستیوبلندی دارد .برای به دست آوردن
خوشبختی فقط باید تالش کرد .من خودم فرزندی ندارم اما
به فرزندان برادرانم کمک کردم تا پیشرفت کنند».

همۀ داروندارم برای
مدرسهسازی

جواد مهدیزاده از علت فعالیتش در امور خیر میگوید« :دلیل
اولم عالقۀ زیاد به فضای مدرسه و بچههاست .دل کندن از این
فضا برای من سخت بود و میخواستم تا وقتی زنده هستم در
کنار بچهها باشم».
مهدیزاده افزود« :دلیل بعدی این بود که میخواستم تا زندهام
برای کشورم مفید باشم .سالها قبل در وصیتی که نوشتم ،از
بچههایم خواستم بعد از مرگم خانهام را بفروشند و با آن مدرسه
بسازند .اما بعد فکر کردم چرا تا زنده هستم این کار را نکنم؟
چرا با چشم خودم نبینم که این مدرسه ساخته میشود و بچهها
مشغول تحصیل میشوند؟ همین شد که به فکر مدرسهسازی
افتادم».
وی تصریح کرد« :البته مرگ دختر نوجوانم مونا هم انگیزۀ
مضاعفی شد تا به فکر بیفتم مدرسهای بسازم به نام او تا یادش
همیشه ماندگار باشد .به همین دلیل هم االن یکی از مدرسهها
به اسم دخترم موناست».
او میگوید« :هر آدمی چندصباحی در این دنیا هست و بعد از
دنیا میرود .پس تا وقتی زمان دارد باید حرکت مثبتی کند ،نه
اینکه نسبت به اطرافیانش بیتفاوت باشد .متأسفانه ما از این
بیتفاوتی ضربه میخوریم .درحالیکه اگر نگاهمان را به دنیا
عوض کنیم میبینیم که هرکدام از ما با هر سرمایه و مهارتی
میتوانیم به حال جامعه مفید باشیم».

سیمینعذار اسدیآذر دیگر بازنشستۀ خیر اظهار داشت:
«مدرسهسازی باقیاتالصالحات است و من با گذشتن از مال
خود برای پیشرفت آیندهسازان ایران تمام تالش خودم را
میکنم .با کار خیر حس مطلوب بودن به من دست میدهد .با
کار خیر احساس سبکبالی و روحانیت میکنم و به همین دلیل
هرچه دارم در راه علم و دانش و مدرسهسازی خیر میکنم».
اسدیآذر ادامه داد« :هرگاه کار خیر میکنم شادابی دوچندانی
به من دست میدهد؛ چراکه شادی مردم و رضایت آنان را
میبینم ».وی با بیان اینکه آموزش و درس خواندن بچهها را
دوست دارد ،افزود« :با اینکه خودم از لحاظ جسمانی توان راه
رفتن ندارم اما به دنبال کار خیر میروم و سرمایهام را در این
راه هزینه میکنم».
اسدیآذر تأکید کرد« :از افرادی که توان مالی دارند میخواهم
با ساختن مدرسه در راه توسعۀ آموزش کشور گام بردارند تا با
این کار خودشان نیز رضایت خاطر پیدا کنند».
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ویژه
پرونده
گزارش

عبور از خود و رسیدن به دگرخواهی و خداخواهی
خیر انسانهای رشدیافتهای هستند که به اوج
بازنشستگان ّ
نوعدوستی رسیدهاند که میتواند این نوعدوستی الگویی برای
زندگی بشر قرار گیرد .آنان در چرخۀ زندگی با گرایشهای
اخالقی و ارزشهای اجتماعی متنوع ،سبب شکلگیری رفتارهای
نوعدوستانه در میان جامعه شدهاند که این خود نمایانگر خیزش
ارزشهای فرامادی است.
نوعدوستی خیرین عبور از خود و رسیدن به دگرخواهی و
خداخواهی است .خیران برای نزدیک شدن به مقام قرب الهی
اخالق ایثارگرانه و اخالق توحیدی را به نمایش گذاشتهاند که
مصداق آن مسئولیت اجتماعی ،بخشش و فداکاری ،ایثار مالی با
تمسک به جاودانگی و متعالی شدن در امور خیر است .خلقوخوی
مشترک بیشتر خیران ویژگی برونگرایی آنان است که نیازهای
اجتماعی و انسانی را در محیط به صورت آنی درمییابند و سریعتر
از دیگران به نیازهای فردی و اجتماعی کنش نشان میدهند.
کنش خیران در فضای فرهنگ ایرانی -اسالمی شکل گرفته است.
آنان با هنجارها ،ارزشهای اجتماعی و دینی گامهای اساسی
برای حل مسائل اجتماعی برمیدارند و تبلور سرمایۀ فرهنگی با
شایستگیهای متنوع در عمل خیر آنها جاری است.
میتوان منشأ اعمال خیران را عاملیت انسانی یا فطرت نوعدوستی
در ماهیت انسانی در نظر گرفت .چنانچه سرشت انسانی با معرفت
عجین شود ،عاملیت انسانی با قصد و ارادهای انسانی میتواند
میلهای درونی را سامان دهد؛ میلی را در بند کشد و میلی را به
جوالن درآورد .عمل نوعدوستانه خیران در ابعاد فردی ،اجتماعی و
دینی رخ داده است و تبلوری از کنش اجتماعی در عرصۀ مشارکت
خیر است .رسیدن خیرین خودشکوفا به ارزشهای متعالی و مقام
قهرمانان اخالقی منجر به ظهور خالقیت اخالقی یا ظهور انسان
کامل در جامعه میشود .از این رو پیوند نظر و عمل در ایجاد
رفتارهای اجتماعی مطلوب خیران فرصت مغتنمی را به وجود
میآورد تا برای توسعۀ فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور تالش
شود.
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امـر خیـر یکبعدی نیست

محمدصالح طیبنیا ،رئیس همایش ملی «خیر ماندگار» ،در
همایش خیر ماندگار گفت« :مسئلۀ امر خیر تنها از نظر اقتصادی
قابلبحث نیست بلکه ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،اعتقادی آن
بهمراتب مهمتر است ،اما آنچه عموم مردم را جذب میکند جنبۀ
اقتصادی کار خیر است».
وی تصریح کرد« :امروز خیرین سالیانه دهها هزار میلیارد تومان در
حوزههای مختلف در کشور هزینه میکنند .شواهد نشان میدهد
هزینهکرد خیرین در امر خیر با درآمد کشور از محل فروش نفت
یا درآمدهای مالیاتی برابر است».
طیبنیا با بیان اینکه در دهههای اخیر کار علمی یا برنامهریزی
مناسبی برای هدایت و راهبری این منابع مالی صورت نگرفته
است ،بیان داشت« :با توجه به دغدغهمندی بنیاد آالء در حوزۀ
راهبری امور خیر ،این بنیاد بخشی از فعالیتهای خود را طی
دو سال گذشته در این حوزه متمرکز کرده است که ماحصل آن
تدوین طرح جامع خیر ماندگار است».
وی افزود« :طرح خیر ماندگار در سه حوزۀ تولید دانش در زمینۀ
امر خیر ،اصالح روشهای مدیریت امر خیر و تربیت نیروی انسانی
توانمند در این عرصه و ترویج و فرهنگسازی امر خیر تدوین شده
است».
طیبنیا تصریح کرد« :امروز هیچ شاخص استانداردی برای سنجش
امر خیر در کشور وجود ندارد ،هیچ اطالعات و آمار دقیقی در این
حوزه نداریم ،نمیدانیم از چندین هزار خیریۀ ثبت رسمی کشور و

گزارش

میلیونها نفری که فعالیت خیرخواهانه و داوطلبانه انجام میدهند
چه نتایجی حاصل میشود و این منابع در کجا صرف میشوند ،آیا
به روش بهینه مصرف میشوند یا خیر؟»
وی با اشاره به توجه جدی کشورهای پیشرفته به حوزۀ وقف و امر
خیر بیان داشت« :امروز در دانشگاههای معتبر دنیا و کشورهای
پیشرفته به مسئلۀ امر خیر بهعنوان موضوع یک دانش توجه
میشود و تحصیالت تکمیلی در این حوزه تعریف شده است.
خیرین و نیروی انسانی متخصص در این حوزهها تربیت میشوند،
منابع مالی به بهترین نحو در مطالعات علمی هزینه میشود،
بسیاری از اندیشکدهها و پژوهشکدهها بر اساس منابع مالی امر
خیر اداره میشوند .این موضوع مهم است و نمیتوان به آن
بیتوجه بود».

کارکردهای دوگانه و متعارض در امر خیر
عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز در
همایش خیر ماندگار گفت« :کارکردهای دوگانه و متعارضی در
امر خیر وجود دارد».
محمدامین قانعیراد افزود« :امر خیر میتواند در برساخت امر
اجتماعی ،همبستگی ،مشارکت جمعی و حقوق اجتماعی کمک
کند و منجر به یکپارچگی اجتماعی شود و در عین حال ممکن
است جامعه را بخشی و تقسیم به دو گروه کند».
وی ادامه داد« :امر خیر شکافهای اجتماعی را توجیه میکند
و وجدان انسانهایی را که درگیر نابرابری اجتماعی هستند آرام
میسازد چراکه خودشان مولد نابرابری اجتماعی هستند».
قانعیراد تصریح کرد« :امر خیر فقر و نابرابری و ناتوانی را بازتولید
میکند و میتواند توجیه اخالقی و شرعی هم برای آن ایجاد
کند».

وی با بیان اینکه دولت رفاه منجر به وابستگی شهروندان به دولت
میشود و استقالل آنان را میگیرد ،گفت« :امر خیر ممکن است
منتهی به تحقیر افراد شود ،همانند یارانۀ دولتی به مردم که منجر
به تحقیر شهروندان میشود».
قانعیراد بیان داشت« :در امر خیر با وضعیتی دوگانه مواجه
هستیم .این امر صرفاً منجر به تولید سرمایۀ اجتماعی نخواهد شد،
بنابراین باید نگاه جامعه به امر خیر تغییر کند و نظریهای اجتماعی
برای آن ساخته شود که دو بعد مثبت و منفی آن را پوشش دهد».
وی با بیان اینکه امر خیر برخی از آسیبهای اجتماعی را در
شهروندان ایجاد میکند ،اظهار داشت« :پذیرش مسئولیت جمعی
در بین نهادهای سهگانۀ دولت ،جامعه و بازار باید نهادینه شود
چراکه جامعه مولد آسیبهای اجتماعی ،بازار مولد فقر و نابرابری
است و دولت باید بداند که آسیبهای اجتماعی محصول عملکرد
این نهاد است».
قانعیراد تأکید کرد« :شهروندان در ایجاد آسیبهای اجتماعی
مقصر نیستند بلکه سه نهاد جامعه ،دولت و بازار مقصرند ،چراکه
هیچ فردی تصمیم نمیگیرد دست به خودویرانی بزند و درنهایت
امر خیر منجی او شود».
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سرمقاله

ج ــا م ـع ــه

۴۰

گزارش قرعه کشی وام ضروری

۳۶
۲۸

گزارش خانه امید نیشابور

۳۴

سالمندی و فعالیت های داوطلبانه

گزارش
گزارش
چهاردهم آذرماه ( 5دسامبر) روز جهانی داوطلب بود؛

گذران بهتر دوران بازنشستگی
با فعالیتهای داوطلبانه
سید بهنام اخوت پور :دنیای امروز بر مدار فعالیتهای
داوطلبانه میچرخد .چندان بیراه نیست اگر دولتها توان مقابله
با بحرانهای عظیم اجتماعی را نداشته باشند .حضور نهادهای
مردمی یا همان NGOها ،که متشکل از خیل بیشمار داوطلبان
است ،در حوزههای سالمت ،آسیبهای اجتماعی و محیطزیست
بهعنوان سه مؤلفۀ مهم در توسعۀ کشورها ،حاکی از آن است
که موفقیتهای روزافزون در این سه حوزه مدیون فعالیتهای
داوطلبانه است تا برنامهها و کمکهای دولتی« .داوطلبان اولین
کسانیاند که دستبهکار میشوند ،اینجا و همهجا» شعار امسال
سازمان ملل متحد است که میتوان بهخوبی با تکیۀ بر آن
کار داوطلبانه را شرح داد و توصیف کرد .زلزلۀ کرمانشاه در
کشورمان گرچه خاطرۀ بسیار اندوهناکی از فاجعهای طبیعی
بود و هموطنان زیادی را درگیر کرد و در خاک ایران اشک و
ماتم به جا گذاشت ،اما از همان لحظۀ ابتدایی وقوع ،نشانههای
حضور داوطلبان با تخصصهای مختلف بهخوبی دیده شد.
پزشکان ،روانشناسان ،مددکاران ،جامعهشناسان ،خیران و همۀ
فعاالن سازمانهای مردمنهاد در این رخداد ملی حضور داشتند.
هاللاحمر بهعنوان رکن آمادهبهکار و محوری در حوادث طبیعی
که در این زمینه وظیفۀ اساسی دارد و ارتش نیز بهعنوان یک
نهاد نظامی که وظیفۀ دفاع از کشور و تأمین امنیت مرزها را
برعهده دارد ،دو بال داوطلبی شایان توجه در این حادثه بودند.
اما چرا داوطلب شدن در کشور ما و همۀ کشورهای دنیا تا این
حد مورد توجه قرار میگیرد و نهتنها فعاالن را دچار ضعف و
سستی و ناامیدی نمیکند که به قدرت روان و شادی درون
آنها میانجامد؟ معموالً داوطلبان در هر حوزهای ،حتی افرادی
که در زمینۀ آسیبهای اجتماعی فعالیت میکنند ،از قدرت و
توانمندی خاص و امید بسیار بهرهمند هستند .اینان در بسیاری
از بحرانها ،ناخودآگاه در صف اول قرار میگیرند و آستینشان
همیشه باالست و همیشه در حال آمادهباش هستند.

+
تعامل جمعی و همکاریهای بزرگ

تحقیقات جدید نشان داده است که فعالیتهای داوطلبانه فارغ
از سن ،جنسیت و موقعیت شغلی ،تأثیر کام ً
ال محسوسی بر
سالمت بالینی و اجتماعی افراد جامعه دارد« .سالمت آنالین»
گزارش کامل و خوبی از این موضوع منتشر کرده است .در بخشی
از این گزارش آمده است« :کسانی که با خانواده یا دوستان خود
به سفر میروند و برای لذت بردن از موهبتهای طبیعی ساعاتی
کمپ میزنند ،یا افرادی که به منظور حل مسائل پیچیده یک
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گروه کاری تشکیل میدهند و مدام از قابلیتهای حافظه و
تفکر همدیگر استفاده میکنند ،به یک نوع تعامل جمعی دست
یافتهاند که میتواند مقدمۀ شکلگیری همکاریهای وسیعتر
باشد .چنین افرادی شکستناپذیر هستند و در برابر پیامدهای
مثبت و منفی جامعه سکوت نمیکنند ...دادههای بهدستآمده
از تحقیقات پنج سال اخیر سازمان بهداشت جهانی بیانگر
این نکته است که افراد مشارکتجو ضمن برخورداری از
شاخصهای چهارگانۀ سالمت از کیفیت زندگی مطلوبتری
در مقایسه با افراد عادی جامعه سود میبرند».

سالمتدورانسالمندیبافعالیتهایداوطلبانه

مارک گورمن ،مشاور سیاسی ارشد سازمان بینالمللی هلپ
ایج و عضو مؤسسۀ سالمندی جمعیت آکسفورد ،در گفتگو
با ماهنامۀ ثمر ،با بیان اینکه پژوهشهای صورتگرفته حاکی
از آن است که داوطلبان سالمند فعالتر و سالمترند ،تأکید
میکند« :براساس این پژوهشها ،سالمندان داوطلب نسبت
به سایر افراد در ردههای سنی مختلف استرس کمتری دارند
و سالمترند».
محققان کانادایی نیز با بررسی اطالعات موجود دربارۀ فواید امور
داوطلبانه در سالمت روانی سالمندان نشان دادهاند سالمندانی
که فعالیتهای داوطلبانه انجام میدهند شادتر و سالمتر
هستند .این گزارش که در خبرگزاری ایسنا هم بازتاب یافته،
تأکید دارد افراد با  50سال سن و بیشتر که در فعالیتهای
داوطلبانه شرکت داشتند ،شادتر از سایرین بودند .این محققان

سرمقاله
گزارش

میگویند« :انجام امور داوطلبانه مزایای بسیاری در سالمت
بزرگساالن دارد .شادی ،سالمت جسمی ،کاهش افسردگی،
عملکرد خوب شناختی ،احساس حمایت اجتماعی و رضایت
از زندگی ازجمله این مزایاست ».این تحقیقات مشخص کرده
است که افراد بزرگسال و سالمند که در امور داوطلبانه شرکت
دارند ،با کاهش عالئم افسردگی ،افزایش سالمت جسم و روان
و درنتیجه افزایش طول عمر مواجه میشوند.
روزبه کردونی ،رئیس مرکز اطالع رسانی روابط عمومی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،نیز در یادداشتی به مناسبت
روز جهانی داوطلب با تأیید این نوع تحقیقات و نتایج آنها
تأکید میکند« :مطالعهای که در کشورهای  OECDدر
این خصوص انجام شده تفاوت درخور توجهی را در چند
شاخص سالمت میان سالمندان داوطلب و غیرداوطلب نشان
میدهد .اینکه بهطور کلی سالمندانی که داوطلب فعالیتهای
غیراجباری و بدون دستمزد هستند ،نسبت به افرادی که
داوطلب نیستند از وضعیت سالمت بهتری برخوردارند».
او میگوید« :کشورهایی که نرخ فعالیت داوطلبانۀ غیررسمی
در آنها نسبت به فعالیتهای رسمی باالست (مانند دانمارک
و سوئد) سطوح پایینتری از افسردگی را در میان جمعیت
سالمند خود تجربه کردهاند .در حالی که عکس این مسئله
در کشورهایی که فعالیتهای داوطلبانۀ غیررسمی آنها در
سطح پایینی قرار دارد ،صادق است».
همۀ این یافتهها نشان میدهد که آغاز و انجام یک فعالیت
بهخصوص فعالیتهای داوطلبانه که نوعی از همدلی و
مشارکت اجتماعی را نشان میدهند ،میتواند به بهبود
سالمتی ،بازگشت حس خودباوری و مفید بودن و نیز امید به
زندگی کمک کند.

حس بودن و مفید
حس رضایت از خود را تجربه میکند؛ ِ
فایده شدن! فردی که احساس مفید بودن را تجربه کند
بهراحتی میتواند مشکالت را تاب بیاورد .اکثر کسانی که
مهاجرت را انتخاب کردهاند برای این است که میگویند
اینجا به درد نمیخوریم یا اینجا به درد ما نمیخورد.
درواقع آنها مفید بودن را نمیتوانند تجربه کنند .اگر
بتوانیم احساس مفید بودن را در تمام روزهای خود اشاعه
دهیم ،دیگر دچار مالل و یکنواختی نمیشویم .هرچه
هدف ما بزرگتر ،روشنتر و قویتر باشد ،مطمئناً انگیزۀ
بیشتری داریم».
او همچنین میگوید« :زمانی که فرد این توانایی را داشته
باشد که خوبیهای زندگی را ببیند ،اهل غیبت و حسادت و
تقلید نیست .اهل تفکر انتقادی است ،کارهای خیرخواهانه
و بشردوستانه در زندگیاش جایگاه دارد ،فردگرا نیست و
به جمع عالقه دارد .این موارد کمککننده هستند برای
اینکه فرد زندگی تازه و شادی داشته باشد».

شروع کنید؛ انتخاب هدف و بعد
آموزش!

در همۀ فعالیتها ،بهویژه وقتی انسان قدم در کار تازهای
میگذارد ،آموزش حرف اول را میزند .درواقع آموزش
مساوی آگاهی است و تا زمانی که آگاهی وجود نداشته
باشد ،قطعاً آن عمل به نتیجه و هدف مطلوب نخواهد
رسید .بنابراین ،برای اینکه یک کار داوطلبانه را آغاز
کنیم باید هدف مشخصی را انتخاب کرده باشیم و بعد
از آن آموزش ببینیم .بسیاری از گروههای مردمنهاد و
سازمانهای غیردولتی همچون هاللاحمر میتوانند فارغ
از نوع تخصص و مهارتی که داریم ،مهارت و تخصص
احساس مفید بودن میکنیم
تازهای را به ما آموزش دهند و در زمینۀ فعالیتها و امور
معنوی
آثار
همۀ
از
جدای
یکی از دالیل عالقه به کار داوطلبی،
داوطلبانه از حضور و توانمندی ما استفاده کنند .پس از
و کمک به همنوع و نجات افراد ،احساس مفید بودن و اقناع همین حاال با انتخاب یک هدف دوستداشتنی ،یک کار
است .نوید بازماندگان ،یکی از داوطلبان فعال کشورمان در داوطلبانه را شروع کنید.
استان فارس است .او در گفتگویی به روزنامۀ شهروند میگوید:
«فردی که وارد یک  NGOمیشود با کار داوطلبانه بهراحتی
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شناسنامه
گزارش

نیشابـورپیشتـازنگاه
تخصصی به خان ه امید
گزارش :مینا شیروانی ناغانی

خانۀ امید نیشابور استان خراسان رضوی فعالیتهای فرهنگی
خود را به طور تخصصی در حوزۀ ورزش متمرکز کرده است
جامعهشناسان ایجاد همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی
جامعه را ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و
تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزشها میدانند .ازجمله عوامل
تقویتکنندۀ همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی تفاهم،
همدلی و نوعدوستی است .از این رو ،برای ارتقای کیفی نشاط
و امید در زندگی بازنشستگان در عرصههای مختلف فرهنگی و
اجتماعی ،ایجاد تعامل ،تفاهم و همبستگی میان بازنشستگان
دستگاههای گوناگون و جلب مشارکت فعاالنۀ بازنشستگان به
منظور حضور در برنامههای گوناگون در خانههای امید تالش
میشود.
همچنین تالش برای افزایش سطح آگاهی افکار عمومی دربارۀ
موضوعات دوران بازنشستگی و سالمندی ،برگزاری دورههای
آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی و تفریحی برای بازنشستگان ،برقراری
دیدار و ارتباط بازنشستگان به منظور تبادل تجربههای آنان در
بخشهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ازجمله اهداف ساختاری
خانههای امید در سراسر کشور است.
مدیر اجرایی خانۀ امید نیشابور با بیان اینکه خانۀ امید نیشابور در
ضلع شمالی پارک دانشجو در شمال غربی شهر واقع شده است،
گفت« :محور اصلی فعالیتهای این خانه بیشتر ورزشی است.
ورزشهای یوگا ،تنیس روی میز ،والیبال و دارت در روزهای
مختلف هفته برای بانوان و آقایان بازنشسته برگزار میشود؛ به
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طوری که هر بازنشسته در طول هفته دوبار برای شرکت
در کالسهای ورزشی به خانۀ امید نیشابور مراجعه
میکند».
وی ادامه داد« :برای ورزش والیبال نیز آموزشوپرورش
هفتهای دو شب دو باشگاه ورزشی را به طور رایگان به
بازنشستگان اختصاص داده است .تیمهای کوهنوردی
بانوان بازنشسته روزهای پنجشنبه و آقایان بازنشسته
روزهای سهشنبه از طرف خانۀ امید به کوهنوردی
میروند».
علیاکبر کیانوش با اشاره به مشارکت  24بازنشستۀ
نیشابوری در جشنوارۀ ورزشی بازنشستگان افزود« :از
این تعداد بازنشسته ورزشکار  13نفر در رشتههای دارت،
تنیس روی میز و شنا مقام استانی کسب کردند و صاحب
سه مدال طال شدند و به مسابقات کشوری اعزام شدند».
مدیر اجرایی خانۀ امید نیشابور اظهار داشت« :کالس
آموزش زبان انگلیسی در دو قسمت مقدماتی و پیشرفته
یکشنبه و دوشنبه ،کالس کامپیوتر مقدماتی و اینترنت
روزهای دوشنبه و پنجشنبه ،کالس تغذیه و کالس
روانشناسی دو هفته یکبار برای بازنشستگان نیشابوری
در خانۀ امید برگزار میشود .دانشگاه علوم پزشکی
مدرس و روانشناس مورد نیاز برای برگزاری این دورهها
را تأمین میکند».
وی ادامه داد« :یکی دیگر از فعالیتهای خانۀ امید تالش
برای طرح «در خانه نمانیم» است .برگزاری تورهای
گردشگری دروناستانی و بروناستانی ازجمله برنامههای
این طرح است که بازنشستگان از آن استقبال کردهاند ،تا
حدی که از ابتدای شروع طرح2هزار بازنشستۀ نیشابوری
از این تورها استفاده کردهاند».
کیانوش با بیان اینکه مبدأ بیشتر سفرها شرکت
پرشینگلف در استان تهران است ،تصریح کرد« :این
نحوۀ سفر برای بازنشستگان بار مالی اضافی دارد؛
چراکه باید از مشهد عازم تهران شوند ،سپس از آنجا
به تورهای مسافرتی کربال و کیش بروند .اگر این پروازها
برای ساکنان خراسان از مشهد صورت بگیرد ،بهتر و
بهصرفهتر است».
وی بیان داشت« :کتابخانۀ خانۀ امید نیشابور حدود
 2هزار و  500جلد کتاب دارد و ماهانه حدود 460
بازنشسته برای مطالعه یا امانت گرفتن کتاب به آن
مراجعه میکنند .روزهای فرد بانوان و روزهای زوج
آقایان بازنشسته از کتابخانه استفاده میکنند».

گزارش

کیانوش با اشاره به اجرای طرح سالمت با بهرهگیری از پزشکان
متخصص در خانۀ امید نیشابور گفت« :یک پزشک بازنشسته
برای ویزیت رایگان بازنشستگان و خانوادۀ ایشان هفتهای دو
روز در خانۀ امید حضور دارد .همچنین با پزشک بیناییسنجی،
شنواییسنجی ،داخلی ،قلب ،اورولوژی و مجاری ادرار ،پوست و
زیبایی نیز قراردادهایی با  50درصد تخفیف و با دندانپزشکی با
 35درصد تخفیف ،منعقد شده است».
مدیر اجرایی خانۀ امید نیشابور بیان داشت« :در خانۀ امید
نیشابور برای بازنشستگان کارت عضویت صادر میشود.
همچنین برای اطالعرسانی برنامههای مختلف خانۀ امید به
بازنشستگان عضو سامانۀ پیامکی راهاندازی شده است».
کیانوش افزود« :قرارداد آموزش موسیقی در یکی از غرفههای
خانۀ امید برای بازنشستگان منعقد شده است .به این ترتیب
به دنبال بهانهای برای جمع کردن بازنشستگان هستیم تا با
شادی آنها را دور هم جمع سازیم و از آلزایمر و افسردگی
آنها جلوگیری کنیم.گوش دادن به موسیقی و بیان طنزآمیز
برای خنداندن و بهتر شدن حال بازنشستگان بسیار اهمیت
دارد .تا زمانی که با شادمانی در کنار هم هستیم احساس جوانی
میکنیم و سرحالتر میشویم».
با ارتقای معیار امید به زندگی و بیشتر شدن تعداد افراد سالمند
مرد و زن ،متخصصان جوامع مختلف به ورزش و تحرک
سالمندان بهعنوان موضوعی جدی توجه دارند .هدف عمده از
تشویق سالمندان به ورزش و تحرک حفظ تندرستی و کاهش
تأثیر عوامل منفی بر سالمت آنهاست ،برای مثال شرکت در
تمرینهای ورزشی میتواند میزان کلسترول و تریگلیسیرید
را کنترل کند .همچنین شرکت در فعالیتهای منظم ورزشی
انعطافپذیری عضالت را بهبود میبخشد و از روند نزولی قدرت
و استقامت عضالنی و استقامت قلبی-تنفسی جلوگیری میکند.
لیال شاهی ،بازنشستۀ آموزشوپرورش ،با بیان اینکه مدت
مدیدی با درد شدید دیسک کمر زندگی میکرده ،گفت« :چهار
سال است در کالسهای یوگای خانۀ امید شرکت میکنم و از
آن نتیجۀ مثبت گرفتهام .این کالسها بر سالمت جسمی و
روحی من تأثیر بسیاری داشته است .همچنین مشکل کمخوابی

و بدخوابی داشتم که آن نیز برطرف شد».
مرضیه حسینی ،بازنشستۀ آموزشوپرورش ،با بیان اینکه سه
سال است به طور مرتب در کالسهای ورزشی خانۀ امید نیشابور
شرکت میکند ،گفت« :چند سال پیش کمردرد داشتم .به
پزشکان زیادی مراجعه کردم .فیزیوتراپی میرفتم ،اما نتیجهای
نگرفتم ،حتی نمیتوانستم روی مبل یا صندلی بنشینم .اما از
وقتی به کالسهای یوگا میآیم مشکل کمردردم کام ً
ال رفع شده
است .توصیه میکنم همۀ بازنشستگان در کالسهای یوگای خانۀ
امید شرکت کنند .من و دوستانم وقتی از کالسهای یوگا به خانه
برمیگردیم شاد و بانشاط هستیم».
بیتحرکی نهتنها بیماریهای جسمی بسیاری را به دنبال خواهد
داشت بلکه موجب تنهایی و افسردگی نیز خواهد شد .مشکل
دیگری که با بیتحرکی به وجود میآید ،ناتوانایی در انجام
کارهای روزمره و وابستگی به دیگران است .امروزبرنامههای
ورزشی خاصی حتی برای افرادی که به بیماریهایی نظیر
نارسایی قلبی-عروقی ،فشارخون باال ،قند خون ،پوکی استخوان،
افسردگی ،سرطان دستگاه گوارش و چاقی مزمن مبتال هستند،
طراحی شده و آموزش داده میشود .ورزش قلب را قویتر ،وضع
تنفس را بهتر ،عضالت و ماهیچهها را فعالتر ،استخوانها را
محکمتر و بدن را سالم و روحیه را تقویت میکند .سالمندان
میتوانند با فعالیتهای فیزیکی مناسب سالمتی خود را حفظ
کنند و به دیگران وابسته نباشند.
پروین حبشی بازنشستۀ آموزشوپرورش نیز می گوید« :دبیر
تربیتبدنی بودم .از زمانی که بازنشسته شدم وارد تیم کوهنوردی
خانۀ امید نیشابور شدم .با بازنشستهها سهشنبهها به کوه میروم.
برخی مواقع بیش از  100بازنشسته با تجهیزات کامل به کوه
چ مشکلی مواجه نمیشویم .صبح
میرویم ،بهگونهای که با هی 
میرویم و عصر برمیگردیم».
وی ادامه داد« :خانۀ امید با برگزاری اردوهای گردشگری به
ی ما نشاط آورده و ما را برای داشتن زندگی آرام سرزنده
زندگ 
میکند ،چون از خانهنشینی و ماندن در فضاهای بسته خسته
شدهایم و دوست داریم به دل کوه و طبیعت برویم .در خانۀ امید
دوستان جدیدی پیدا کردهام که باعث شده بیشتر وارد اجتماع
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شوم .ما انتظار سهشنبه را میکشیم تا با هم به کوه برویم یا
به خانۀ امید بیاییم و با هم ورزش کنیم .دوستی در خانۀ امید
پیدا کردهام که پسرش خارج از کشور فوت کرده است .از لحاظ
روحی بههمریخته بود ،ولی ما همه در خانۀ امید به او کمک
کردیم و با شرکت در کالسهای خانۀ امید و رفتن به کوه او را
به زندگی عادی برگرداندیم ،به طوری که در حال حاضر به یکی
از شاگردان ثابت کالسهای خانۀ امید تبدیل شده و قبراق و
سرحال است».
زهرا سخاوتی بازنشستۀ آموزشوپرورش با اشاره به کالس های
آموزش شنا گفت« :همیشه از آب وحشت داشتم ،اما بعد از
بازنشستگی در کالسهای آموزشی شنا شرکت کردم و با
تخفیفی که مدیریت خانۀ امید نیشابور در استخرها برای ما
در نظر گرفته به استخر رفتم .در حال حاضر نهتنها بهخوبی
شنا میکنم ،بلکه در جشنوارۀ بازنشستگان موفق به کسب مقام
دوم شنای استانی شدم .در جشنوارۀ کشوری هم شرکت کردم
و به مقام دهم رسیدم .از اینکه از طریق خانۀ امید توانستم در
دوران بازنشستگی بر ترس خود از آب غلبه کنم و شناگر شوم
خوشحالم».
وی ادامه داد« :در کالسهای شطرنج خانۀ امید نیز شرکت
میکنم و در جشنوارۀ بازنشستگان موفق به کسب مقام دوم
شدم .از اینکه همکاران قدیمی را در خانۀ امید میبینم دلشادم و
از دغدغههای زندگی فارغ میشوم .در خانۀ امید در کنار دوستان
برای خودم زندگی میکنم و تمام مشکالت و ناراحتیهایم را
فراموش میکنم».
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فهیمه مظلومیان ،بازنشستۀ آموزشوپرورش ،با بیان اینکه
یادگیری موسیقی در دوران بازنشستگی ریشه در کودکیاش
دارد ،گفت« :ازجوانی به موسیقی عالقهمند بودم اما فرصت
آموزش نداشتم .اکنون در کالسهای آموزشی موسیقی خانۀ
امید نیشابور شرکت میکنم و در دوران بازنشستگی فرصت
بیشتری برای یادگیری این هنر دارم .شرکت در کالسهای
موسیقی در روحیهام خیلی مؤثر است ،به طوری که تنها
کالسهای موسیقی و ورزش خانۀ امید است که من را از زندگی
راضی میکند .نیمی از روز را در خانۀ امید میگذرانم ،چون در
احساس نشاط و همبستگی اجتماعی من خیلی مؤثر است».
بتول موسویزاده بازنشستۀ آموزشوپرورش نیز تاکید می کند:
«از زمان افتتاح خانۀ امید تاکنون به آن رفتوآمد دارم .اوقات
فراغت را در اینجا با دوستانم ورزش میکنم و به طور کلی پاتوق
خوبی برای دورهمی با دوستانم است .خانۀ امید در روحیه و
سالمت من مؤثر بوده است .اگر یک هفته در کالسها شرکت
نکنم احساس دلتنگی میکنم و از در خانه ماندن اذیت میشوم.
در خانۀ امید برای زندگی شاد روحیه میگیرم».
ابوالقاسم یزدی بازنشستۀ آموزشوپرورش نیز عنوان می کند:
«پنج سال است به خانۀ امید نیشابور میآیم و در کالسهای
ورزشی اینجا شرکت میکنم .حضور در خانۀ امید از نظر فکری
و جسمی تأثیر مثبتی بر من گذاشته است .قب ً
ال افسرده بودم
اما االن سرزنده هستم چون در اینجا ورزش میکنم ،حتی در
مسابقات پینگپنگ شرکت کردم .وقتی در خانۀ امید هستم
شادم و واقعاً به چیز دیگری فکر نمیکنم ،دغدغۀ زندگی را
ندارم و آرامش پیدا میکنم».

گـز
تص ار
وی ش
ری

خانه امید نیشابور در قاب تصویر
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شناسنامه
گزارش
برگزاری مراسم قرعهکشی وام ضروری  ۴میلیون تومانی

تسهیالتی برای کمک به
زندگیبازنشستگی

مجموعۀ فرهنگی ورزشی «تالش» در هفتمین روز از آخرین
ماه پاییز میزبان تعداد زیادی از بازنشستگان کشوری بود که
به مراسم قرعهکشی وام ضروری  4میلیون تومانی آمده بودند.
وامی که قرار بود پس از انجام مراحل ثبتنام ،بهقیدقرعه ،با
همکاری بانک صادرات ایران به  300هزار بازنشستۀ کشوری
پرداخت شود .به گفتۀ عباس رشیدی ،مدیرکل امور فرهنگی
و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری ،بیش از  ۶۲۳هزار
نفر برای این وام ثبتنام کردند که با توجه به یک میلیون
و  300هزار نفر مشترک ،حقوقبگیر و وظیفهبگیر صندوق
بازنشستگی ،میتوان گفت نیمی از این مشترکین در این طرح
شرکت کردهاند .سال گذشته ،اعتبار وام ضروری بازنشستگان
کشوری  ۷۵۰میلیارد تومان بود و امسال با افزایش چشمگیری
به  ۱۲۰۰میلیارد تومان رسیده است .این مراسم در حالی
برگزار میشد که کمتر از دو هفته از زلزلۀ غرب کشور در
کرمانشاه میگذشت .بر اساس آمار صندوق بازنشستگی
کشوری 4 ،هزار و  ۵۰۰نفر از زلزلهزدگان کرمانشاه بازنشستۀ
کشوری هستند .در این مراسم به رسم همدلی اعالم شد این
افراد بدون نوبت ،هفته بعد از قرعهکشی ،مبلغ  4میلیون
تومان تسهیالت قرضالحسنه را دریافت خواهند کرد.
علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،در این مراسم
با اشاره به تخصیص  ۲۸۰۰میلیارد تومان اعتبار ویژه برای
افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری در دو سال اخیر
گفت« :افزایش حداقل حقوق و اجرای طرح افزایش پلکانی،
که یکی از سیاستهای موفق دولت در سالهای اخیر بوده ،در
سال  ۹۷نیز ادامه خواهد داشت .با توجه به برگزاری جلسات
بودجهای دولت ،امیدواریم سال آینده اعتبار بیشتری برای این
منظور دریافت کنیم».
وی با بیان اینکه رئیسجمهور تأکید دارد این برنامه ادامه پیدا
کند و در حال حاضر با هزار میلیارد تومان بودجۀ مازاد برای
افزایش حقوق بازنشستگان موافقت شده و ممکن است تا پایان
بودجهبندی این مبلغ بیشتر شود ،افزود« :زمانی که وزارت
رفاه را تحویل گرفتم حداقل حقوق بازنشستگان کشوری ۴۸۰
هزار تومان بود ،ولی در سال جاری به یک میلیون و  ۱۵۰هزار
تومان رسیده است؛ هرچند این میزان چندان مطلوب نیست».
ربیعی با اشاره به پرداخت وام ضروری به  ۳۰۰هزار بازنشستۀ
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10
کشوری اظهار کرد« :گردشگری سالمندی به طور جدی در حال
پیگیری است؛ بهویژه آنکه هواپیمایی آسمان و شرکت قطارهای
مسافربری رجا متعلق به زیرمجموعههای وزارت کار هستند و
هتلهایی نیز در زیرمجموعۀ وزارتخانه هست که میتوان در این
بخش از آنها استفاده کرد».
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از راهاندازی صندوقهای فروش
سهام در سازمان تأمیناجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری
خبر داد و گفت« :اخیرا ً در هیئتامنای تأمیناجتماعی و صندوق
بازنشستگی کشوری مصوب شده تا صندوقهایی ایجاد شود
که سهامهای خوب در آنها قرار بگیرد و بازنشستگان داوطلب
بتوانند سهامهای سودآور را ،بهویژه در حوزۀ نفت و پتروشیمی
که ضمانتشده است ،دریافت کنند .در حال نهادسازی هستیم تا
سهامهای خوب را به بازنشستگان واگذار کنیم».
ربیعی با تأکید بر اینکه باید سختیها را کنار یکدیگر دنبال کنیم
و به سالمت به دوران سالمندی وارد شویم عنوان کرد« :سالمندان
باید افراد اثرگذاری باشند و بر نشاط اجتماعی در جامعه بیفزایند».
وی با بیان اینکه صندوقهای بیمۀ اجتماعی محل کارپردازی
نیستند و باید محل زندگی اجتماعی بازنشستگان باشند ،گفت:
«افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان اقدام بسیار خوبی بود که
باید ادامه پیدا کند .تالش میکنیم امکان زندگی باکرامت را برای
بازنشستگان فراهم کنیم و صندوقهای بازنشستگی به صندوقهای
حمایت اجتماعی از سالمندان تبدیل شوند .جامعهای که به
سالمندان توجه نکند جامعۀ انسانی و اخالقی نیست .سالمندان
فرصتهایی بزرگ برای توسعۀ ایران بزرگ هستند».
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ابراهیم صادقیفر ،سرپرست وقت صندوق بازنشستگی کشوری،
خاطرنشان کرد« :در دولت یازدهم وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و دولت بسیاری از ضعفهای گذشته در حوزۀ
بازنشستگی و سالمندی را پیگیری کرده و تا حدودی سامان
دادهاند؛ ازجمله آنها مسئلۀ ناکافی بودن حقوق بازنشستگان و
فاصلۀ آن با نرخ تورم است».
وی با بیان اینکه با تشکیل شورای سالمندی و خانههای امید
تالش شده نواقص گذشته مرتفع شود ،تأکید کرد« :در حال
حاضر به دنبال باال بردن سطح حقوق بازنشستگان کشوری
هستیم .ضمن اینکه در خانههای امید ،مهارتآموزی به
بازنشستگان در اولویت قرار گرفته که سبب افزایش نشاط آنان
میشود».
صادقیفر به چهار اصل ضروری برای جلب رضایت بازنشستگان
اشاره کرد و گفت« :اصل اول پاسخگویی به صاحبان
صندوقهاست؛ یعنی به تکتک بازنشستگان با اقدامات
پیشگیرانه پاسخ داده شود .اصل دوم پایداری است که با
سرمایهگذاری و محاسبات دقیق بیمهای سعی در پایداری
سرمایههای صندوق خواهیم کرد تا با کمبود نقدینگی مواجه
نشویم .اصل سوم شفافیت است که نمونۀ آن قرعهکشی برای
پرداخت وام است؛ یعنی تمامی فعالیتهای صندوق به طور
شفاف به ذینفعان اطالعرسانی میشود .و درنهایت اصل چهارم
نوآوری و اصالح بافتهای قدیمی صندوق با هدف پایداری
است ،چراکه نوآوری فضای اقتصادی را هم تغییر میدهد».
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه
داد« :کیفیت سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرا در صندوق
بازنشستگی کشوری باید رو به توسعه باشد و مسائل روحی
و روانی بازنشستگان به طور کامل مد نظر قرار بگیرد .در این
زمینه توجه به مؤلفههای اصلی آیندهنگری اهمیت دارد؛ مث ً
ال
خانههای امید باید معطوف به آینده باشند».
صادقیفر گفت« :نگاه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به
صندوقها ،مؤلفۀ اجتماعی کارکردی آنهاست تا کرامت
بازنشستگان در جامعه افزایش پیدا کند».
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در بخش دیگری از این مراسم نعمتاهلل ایزدی ،رئیس
هیئتمدیرۀ صندوق بازنشستگی کشوری ،با تأکید بر اینکه
این صندوق در دستان باکفایت بازنشستگان است ،گفت:
«طبق اساسنامۀ صندوق بازنشستگی کشوری ،هیئتمدیره
حلقۀ اتصال مدیرعامل و اعضای صندوق یا همان بازنشستگان
فرهیختۀ تحت پوشش است و مهمترین وظیفۀ آن در ساختار
اجرایی تصویب بودجه است».
وی خاطرنشان کرد« :هیئتمدیرۀ صندوق بازنشستگی
کشوری نقش نظارتی دارد و در امور اجرایی ،بهجز مواردی که
با هماهنگی مدیریت انجام میشود ،دخالت نمیکند .اعضای
این هیئت حافظ منافع بازنشستگان صندوق هستند و نظارت
بر عملکرد و فعالیت شرکتها و امالک تحت پوشش را برعهده
دارند».
ایزدی با بیان اینکه بودجۀ مورد نیاز صندوق بازنشستگی
کشوری را هیئتمدیره تصویب میکند اما این هیئت هیچ
دخالتی در تعیین حقوق دریافتی بازنشستگان ندارد ،تصریح
کرد« :در برخی استانها مدیران صندوق تنها با  ۱۰تا  ۱۲نفر
نیرو مجموعۀ خود را مدیریت میکنند ،در حالی که با جمعیت
کثیری از بازنشستگان و وظیفهبگیران مواجه هستند».
رئیس هیئتمدیرۀ صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر
اینکه این صندوق همواره تالش کرده برای افزایش حقوق
بازنشستگان تحت پوشش و ارائۀ خدمات باکیفیتتر قدم
بردارد ،گفت« :بر همین اساس ،یکی از سیاستهای مهمی
که بهخصوص در سه سال اخیر دنبال شده ساخت و تقویت
خانههای امید بازنشستگان در تمام استانهای کشور بوده
است».
وی اضافه کرد« :خانۀ امید ازجمله پروژههای غیرانتفاعی
صندوق بازنشستگی کشوری است که به منظور خدمترسانی
و فراهم کردن امکانات فرهنگی و ورزشی برای گذران اوقات
فراغت بازنشستگان در سطح کشور ساخته میشود».
ایزدی با بیان اینکه تاکنون صندوق بازنشستگی کشوری در
 ۲۳استان کشور  ۴۳خانۀ امید ساخته است ،افزود« :این
مراکز دارای بخشهای مختلفی چون کانون خدمات مشاوره،
خانۀ سالمت ،مرکز ادبی و هنری ،کافینت ،کافیشاپ ،سالن
ورزشی ،کالسهای آموزش پیشگیری از آلزایمر و تغذیۀ
سالم ،مرکز فعالیتهای قرآنی ،خانۀ آموزش بهویژه در زمینۀ
حقوق شهروندی ،واحدهای مشاوره و کاریابی و واحد فناوری
اطالعات هستند».
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در مراسم معرفی مدیرعامل جدید
شرکت بیمه آتیه سازان حافظ مطرح شد؛

«بهداشت» و «تغذیه سالم» محور سیاست گذاری

معاون اداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت« :این صندوق با
تکیه بر دو سیاست بهداشت محوری و تغذیه سالم در تالش است تا
سیاست درمان محوری را برای جامعه تحت پوشش کم رنگ کند».
محمدرضا ترابی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت بیمه آتیه
سازان حافظ که با حضور طاهر موهبتی مدیرعامل و رئیس هیات
مدیره سازمان بیمه سالمت ایران ،تعدادی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،فعاالن صنعت بیمه و رسانهها برگزار شد ،بیان کرد« :با وجود
محدودیت های قانونی برای اجرای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان
کشوری صندوق بازنشستگی کشوری همچنان به اجرای این خدمات
ادامه داده است .براین اساس ،تعرفه بیمه تکمیلی برای بازنشستگان در
سال گذشته  24هزار تومان بود که برای امسال این رقم به  26هزار و
 500تومان افزایش یافته است».
وی با بیان اینکه الکترونیکی کردن خدمات بیمه یکی از اولویت های
صندوق بازنشستگی کشوری و آتیه سازان حافظ است ،گفت« :برای این
منظور ،تیم مشترکی تشکیل شده تا خدمات بیمه تکمیلی به صورت
الکترونیک و تشکیل پرونده سالمت الکترونیک را پیگیری کند که این
امر می تواند آثار مثبتی در ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان داشته
باشد .افزایش خدمات الکترونیک بیمه تکمیلی درمان گامی موثر در
افزایش رضایت مندی بازنشستگان و کاهش مراجعات این عزیزان به
مراکز مربوطه است».
ترابی با تاکید بر اینکه بهبود بهداشت ،تغذیه و انجام فعالیت های ورزشی
به سالمت و طول عمر بازنشستگان کمک میکند ،گفت« :فرهنگ
سازی در این زمینه از جمله برنامه های مهم صندوق بازنشستگی
کشوری است و شکل گیری سفیران هشتگانه بازنشستگی برای افزایش
آگاهی و بهبود زندگی بازنشستگان تحت پوشش در همین راستا از سال
گذشته اجرایی شده است».
معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری ،کرامت و پاسداشت
منزلت بازنشستگان را مهم و ضروری دانست و افزود« :تکریم
44
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بازنشستگان همواره در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری قرار
داشته و ارائه خدمات الکترونیک و برون سپاری خدمات نیز با هدف
کاهش ترددهای شهری و بین شهری و کاهش هزینه های این عزیزان
بخشی از اجرای همین سیاستها است».
ترابی با اشاره به اینکه متوسط پرداختی بازنشستگان صندوق بازنشستگی
کشوری یک میلیون و  750هزار تومان است ،گفت« :امسال مجموع
پرداختی صندوق به بازنشستگان تحت پوشش  33هزار و  300میلیارد
تومان خواهد بود که یک هزار میلیارد تومان نیز برای ارائه خدمات بیمه
تکمیلی درمان هزینه میشود».
مهدی ریاحیفر مدیرعامل جدید شرکت آتیه سازان حافظ نیز در این
نشست گفت« :امیدواریم با بهرهگیری از رویکردی منطقی و با نگاهداشت
اسناد باالدستی به خصوص قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه ،در یک
افق کوتاه مدت ،بتوانیم زمینه ورود آتیه سازان حافظ را به حیطه صنعت
بیمههای بازرگانی فراهم کنیم».
طاهر موهبتی ،رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت
ایران نیز در ابتدای مراسم تکریم «سید مرتضی ادیانی» و معارفه «مهدی
ریاحیفر» به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت بیمه
آتیه سازان حافظ ،گفت« :اقتضای حوزه سالمت این است که خدمت در
آن برای همه یکسان است و از فرد به هنگام درمان ،نژاد و اعتقاداتش
را نمیپرسند و خدمت ارائه میکنند و جز زیبایی چیزی در این حوزه
نیست و اوج معنویت و ارزش خدمترسانی در حوزه سالمت است».
موهبتی با تاکید بر اینکه امروز «مشتری مداری» از جمله مبانی اصلی
و علمی بنگاههای اقتصادی در کشور محسوب میشود ،گفت« :رضایت
مشتریان در ارائه خدمات بیمه ضمانت کننده ادامه فعالیت هر شرکت
بیمهای خواهد بود .نگاه به بیمه درمان فقط نگاه تجاری نیست ،بلکه
معیارها و اهداف ارزشمند دیگری چون نگاه سالمتی و آرامش در جامعه
و کنترل بازار از جمله آنهاست .فرصتها در گذر است و باید از آنها در
جهت خدمت به سالمت مردم استفاده کنیم».

گزارش خبری

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران
با اشاره به اینکه بیش از  ۶میلیون نفر از ایرانیان تحت
پوشش بیمه تکمیلی شرکت آتیه سازان حافظ هستند،
افزود« :این ظرفیت بسیار خوبی برای باالبردن سهم این
شرکت در افزایش سالمت جامعه است .ارتقا و پیشرفت
در حوزههای مختلف ،با نیروی انسانی توانمند صورت
میگیرد و نمیشود حرف ها و کارهای بزرگ را با آدم های
کوچک به سرانجام رساند و باید مدیران و نیروها در این
حوزه بر اساس مهارت ،اخالق حرفهای ،شایسته ساالری و
سختگیرانه انتخاب شوند».
موهبتی با قدردانی از خدمات سید مرتضی ادیانی
مدیرعامل سابق شرکت آتیه سازان حافظ ،گفت« :براساس
آموزههای دینی ،اگر مردم از فردی راضی باشند ،وی نزد
خداوند ارزش دارد و اگر گرهای از کار خلق باز کند ،خداوند
هم گرهای از زندگی وی باز خواهد کرد .امیدواریم دکتر
ریاحیفر ،مدیرعامل جدید شرکت با سوابق خوبی که در
حوزه بیمهای دارد در این جایگاه به خوبی عمل کرده و
اهداف این شرکت بیمهای را به سرانجام برساند و شاهد
ارتقا و تعالی این شرکت باشیم».
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شناسنامه
گزارش

در آستانه برگزاری دومین جشنواره استانی ورزش بازنشستگان کشوری؛

صندوق ثابت قدم
درکاهش فقر حرکتی بازنشستگان

براساس اعالم صندوق بازنشستگی کشوری ،دومین
جشنواره استانی ورزش بازنشستگان کشوری از  8تا
 11بهمن ماه امسال و پیش از آغاز چهلمین جشن دهه
فجر انقالب اسالمیدر تهران و  30مرکز استان کشور
به صورت هماهنگ با نظارت مدیریتهای استانی
صندوق بازنشستگی کشوری و با همکاری کانونهای
بازنشستگی استانها و سفیران ورزشی برگزار میشود.
چهارمین جشنواره ورزشی بازنشستگان در استان تهران
و دومین جشنواره استانی ورزش بازنشستگان کشوری
در  30مرکز استان ،با هدف ترویج فرهنگ بازنشستگی
پویا و ارتقای سالمتی و نشاط در میان جامعه ذینفعان،
در حالی برگزار میشود که دوره قبلی این مسابقات
که در  5رشته دارت ،شطرنج ،شنا (قورباغه و کرال
سینه) و تیراندازی با تفنگ بادی و تنیس روی میز در
اردیبهشت  96برگزار شد ،با استقبال بیش از  5هزار
نفر از بازنشستگان کشوری روبرو شد.
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عباس رشیدی ،مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی
صندوق بازنشستگی کشوری ،در همین زمینه گفت« :با
وجود محدود بودن زمان و امکانات به ویژه در استانهای
کشور ،این جشنواره ورزشی با مشارکت و استقبال بیش
از  5هزار نفر از بازنشستگان تحت پوشش برگزار شد و
پیش بینی میشود که جشنواره دوم با استقبال گسترده
تر و انسجام بیشتری همراه شود».
مسوول ورزش بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری
نیز درباره علل برگزاری این جشنواره ورزشی معتقد
است« :ورزش در پيشگيري از ابتالي بازنشستگان به
انواع بيماريهاي قلبي و عروقي ،فشار خون ،چربي ،قند
خون ،آلزايمر و به خصوص در ريشه کني فقر حرکتي و
بيماريهاي روحي نقش به سزایی دارد».
ابراهیم بیاتانی با اشاره به ويژگيهاي اين جشنواره
ورزشي تاکید میکند« :ايجاد فرهنگ سالمتي ،افزايش
شادي و نشاط ،احياي مشارکت اجتماعي و ارتباطات
فردي و گروهي ،دوري از انزوا و گوشه نشيني و تمايل
به فعاليتهاي گروهي از نقاط قوت اين جشنواره است.
بازنشستگان ارجمند باید براي تغيير سبک زندگي،
هدفمند شدن آن و ايجاد سالمت جسم و روح هم که
شده در اين رويداد ملي و ورزشي ثبت نام کرده و از اين
فرصت مغتنم استفاده کنند».
دومین جشنواره استانی ورزش بازنشستگان کشوری
امسال نیز در  5رشته ورزشی تنیس روی میز ،شطرنج،
دارت ،تیراندازی با تفنگ بادی ،شنای کرال سینه و
شنای قورباغه و در دو بخش خانمها و آقایان برگزار
میشود که مسابقات شنا در دو رده سنی باالی  65سال
و زیر  65سال خواهد بود.

گزارش

امسال ،اما ،براساس اعالم مسووالن برگزاری این جشنواره ،ورزشکاران و
بازنشستگان تنها میتوانستند در یکی از رشتههای ورزشی 5گانه ثبت
نام کرده و در رقابتها شرکت کنند .این در حالی است که سال گذشته
عالقه مندان بدون محدودیت در تعداد رشتههای انتخابی ،در رشتههای
مختلف ورزشی ثبت نام کرده و با سایر بازنشستگان به رقابت پرداختند.
یکی دیگر از تفاوتهای این دور از رقابتها ،فراهم شدن امکان ثبت نام
اینترنتی از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.
 irاست.
عباس رشیدی ،پیش از آغاز ثبت نام دومین جشنواره ورزشی ،اعالم
کرد« :ثبت نام بازنشستگان در این دوره از جشنواره ورزشی صرفاً از
طریق ثبت نام اینترنتی صورت میگیرد ،تا مسووالن امر بتوانند در
فرصت یک ماهه ،برنامه ریزی الزم را براساس تعداد نفرات و رشتههای
ثبت نامیانجام دهند .ثبت نام اینترنتی این امکان را فراهم میکند که
ثبت نام و حضور عالقه مندان در این جشنواره ورزشی با شرایط مساوی
صورت گیرد».
تنها چند روز پس از آغاز فرآیند ثبت نام اینترنتی ،استقبال کم نظیر
بازنشستگان و درخواستهای مکرر مدیریتهای استانی و کانونهای
بازنشستگی سراسر کشور و مشکالت و اختالل در شبکه اینترنتی
سراسری سبب شد تا مسووالن امر ،زمان ثبت نام دومین جشنواره را به
مدت یک هفته تا ساعت  24روز شنبه  23دی ماه تمدید کنند .عالوه
بر تمدید مدت زمان ثبت نام ،این امکان نیز فراهم شد تا عالقه مندان
از طریق خانههای امید (مهر) و کانونهای بازنشستگی نیز فرآیند ثبت
نام را انجام دهند.
براساس اعالم شرکت مهندسی بهور وابسته به صندوق بازنشستگی
کشوری ،ثبت نام اینترنتی این جشنواره ورزشی از اول تا  23دی ماه
 96از طریق سایت صندوق انجام شد که در پایان مهلت مقرر ،آمار ثبت
نام کنندگان به  5هزار و  894نفر در سراسر کشور رسید.
براساس آمار منتشر شده از سوی این شرکت ،استانهای تهران،
کردستان و فارس با ثبت بیش از  600نفر ،بیشترین سهم از ثبت نام
اینترنتی را به خود اختصاص دادند .همچنین رشتههای تنیس روی
میز ،تیراندازی با تفنگ بادی و شنا (مجموع قورباغه و کرال سینه)
بیشترین آمار ثبت نام کنندگان را در کل کشور به خود اختصاص دادند.

+

بياتاني با قدرداني از همکاري نزديک و ارزشمند روساي فدراسيونهاي
شطرنج ،شنا ،تيراندازي ،پزشکي ورزشي ،تنيس روي ميز و انجمن
دارت جمهوري اسالمي ايران و همچنين هياتهاي ورزشي در سراسر
کشور ،گفت« :امسال بيمه يکساله ورزشي به کليه ورزشکاران شرکت
کننده در همه استانها به صورت رایگان ارائه مي شود .با توجه به
اينکه دومين جشنواره استاني ورزش بازنشستگان کشوري به منظور
ترويج فرهنگ ورزش سالمت محور برگزار خواهد شد ،بايد از مديران
و مسووالن صندوق بازنشستگي کشوري که در اين زمينهکمکهاي
فرواني کرده و با جديت در اين مسير گام برداشتهاند تشکر کرد .جاي
خوشحالي است که مديران صندوق بازنشستگي کشوري درک عميقي
نسبت به ضرورت و اهميت ورزش در ميان بازنشستگان دارند و همين
موضوع سبب شده تا اين جشنواره به طور مستمر طي سالهاي اخير
برگزار شود .اميدوارم با توسعه و گسترش طرحهاي سالمت محور،
شاديو نشاط در ميان بازنشستگان فراگير شود .»
طبق جدول برگزاری مسابقات ،در نخستین روز از دومین جشنواره
استانی ورزش بازنشستگان کشوری ،قرار است تا مسابقات شطرنج
خانمها و آقایان و همچنین مسابقات تنیس روی میز آقایان برگزار شود.
در دومین روز نیز ورزشکاران در رشتههای تنیس روی میز خانمها،
تیراندازی با تفنگ بادی آقایان و خانمها و همچنین شنای آقایان به
رقابت میپردازند .سومین روز این جشنواره در مسابقات دارت آقایان
و خانم و شنای خانمها پیگیری خواهد شد .اختتامیه مسابقات نیز روز
 11بهمن ماه در مراکز استانهای کشور به طور همزمان برگزار میشود.
در برنامه هماهنگ اعالمی دومین جشنواره استانی ورزش بازنشستگان
صندوق بازنشستگی کشوری تاکید شده است« :محل برگزاری مسابقات
از طریق مدیریتهای استانی صندوق به اطالع ورزشکاران خواهد رسید،
تهیه لباس ورزشی و وسایل مورد نیاز بر عهده ورزشکاران شرکت کننده
است و همچنین برای هر یک از ورزشکاران ثبت نام کننده در طول
مسابقات از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسالمی ایران،
بیمه ورزشی صادر میشود».
قرار است نفرات برتر هر رشته ورزشی در هر استان کشور در جشنواره
ملی ورزش بازنشستگان کشوری که اردیبهشت ماه امسال در تهران
برگزار میشود ،شرکت کنند.

+
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شناسنامه
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فعالیتهایبدنیبرای65سالهها
مترجم :ابراهیم بیاتانی

مسئول ورزش بازنشستگان کشوری
منبع :سایت VeryWell
کدام فعالیتهای بدنی و تمرینهای ورزشی برای افراد
باالی  50سال و مسنترهایی که وضعیت حاد و مزمن
دارند مناسب است؟ چه نوع فعالیت بدنی و ورزشی برای
حفظ تندرستی و کاهش خطرات ناشی از افت توان و
قدرت عضالت بدن هنگام عبور از مرز  65سالگی بهتر
و مناسبتر است؟
دانشگاه طب ورزش و انجمن قلب آمریکا برای افراد
 50تا  65سال و افراد مسنتر که دارای بیماریهای
حاد و مزمن مثل آرتروز و التهابهای مفصلی هستند،
دستورالعملهایی مدون کرده است.

ورزش های هوازی در سطح متوسط
و شدیدتر از متوسط

هنگام انجام دادن هریک از برنامههای ورزشی و فعالیتهای
بدنی ،باید ضربان قلب خود را حداقل برای مدت  10دقیقه
باالتر از حد طبیعی نگه دارید .این دستورالعمل به شما
نشان میدهد که چطور باید فعالیتهای ورزشی هوازی را
در سطح متوسط یا بیشتر از آن انجام دهید.
پیادهروی چابک ،دوچرخهسواری،آبدرمانی و شنا ،انواع
نرمشهای هوازی و کششی ،انعطافپذیری ،تعادلی،
تمرینهای تایچی و یوگا همگی فعالیتهایی هستند که
از آنها لذت خواهید برد .مهم است که فعالیتهایی که در
طول هفته انجام میدهید متنوع و مفرح باشند.
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در روز و هفته چه مدت فعالیت بدنی و

ورزشی انجام میدهید؟

حداقل زمان مناسب و مفید برای ورزش ایروبیک
(هوازی) با شدت متوسط  30دقیقه در روز است.
میتوانید تمرینهای  30دقیقهای روزانه را به
سه بخش  10دقیقهای تقسیم کنید و هر روز سه
برنامۀ ورزشی  10دقیقهای انجام دهید .فقط به
یاد داشته باشید که  30دقیقه ،حداقل زمان برای
انجام تمرینهای ورزشی در طول یک روز است (30
دقیقۀ مستمر یا سه برنامۀ  10دقیقهای متناوب) .اگر
میخواهید بیشتر از مزایای تندرستی بهرهمند شوید
میتوانید مدتزمان انجام تمرینهای ورزشی را در
طول روز دو برابر یا بیشتر کنید .از سوی دیگر حداقل
 5روز در هفته باید ورزش کنید.

انجام دادن ورزشهای هوازی با شدت
متوسط چه احساسی به شما میدهد؟

زمانی که در حال انجام دادن تمرینهای هوازی با شدت
متوسط هستید ،شدت فعالیتها باید در حدی باشد که
ضربان قلب شما به طور قابلمالحظهای افزایش یابد و
در حالی که نفسنفس میزنید خیس عرق شده باشید.
در این تمرینها باید بتوانید با همپای خود به طور کامل
گفتگو کنید .در جدولی که در آن شدت فعالیتها و
تمرینهای ورزشی و آستانۀ تحمل شما از صفر تا 10
طبقهبندی شده است ،شمارۀ صفر به میزان فعالیت
بدن (سیستم تنفسی و ضربان قلب) در زمان استراحت
اطالق میشود .تمرینهای هوازی در سطح متوسط به
فعالیتهایی گفته میشود که فشار و شدت فعالیتهای
آن در طبقۀ  5یا  6قرار بگیرد.

مقاله

چطور پیادهروی با شدت بیشتر را شروع کنیم؟
اگر تاکنون به چشم ورزش و تمرین بدنی به پیادهروی نگاه
نکردهاید ،باید یاد بگیرید که چگونه پیادهروی را شروع
کنید و زمان آن را چطور تنظیم کنید تا از یک برنامۀ
تمرینی پیادهروی  30دقیقهای نهایت لذت و استفاده را
ببرید .ابتدا یک جدول برنامه پیادهروی هفتگی تنظیم
کنید .به منظور افزایش شدت پیادهروی برنامهای تنظیم
کنید و بر اساس آن سه روز در هفته تمرینهای ورزشی
شدید هوازی شامل پیادهروی  20دقیقهای انجام دهید .به
عبارت دیگر ،یک روز در میان 20 ،دقیقه تمرین شدید
پیادهروی هوازی انجام دهید.

انواع تمرینهای ورزشی پیشنهادی با

هنگام تمرینهای شدید هوازی چه احساسی

پیادهروی چاالک و سرحال ،دوی درجا ،پرشهای
آرام به طرفین بدن ،دویدن با دستگاه تردمیل،
دوچرخهسواری ،حرکات موزون ،شنا ،قایقرانی،
آبدرمانی ،ورزشهای بومی و محلی ،تمرینهای
مالیم در ورزشهایی مثل یوگا و تایچی،
ورزشهای صبحگاهی ،کوهپیمایی ،مربیگری،
داوری ورزشی ازجمله فعالیتهای ورزشی با شدت
متوسط محسوب میشوند.

ریتم تنفس و ضربان قلب شما باید باال برود و به سرعتی
برسد که قادر نباشید با همپای خود مکالمۀ کاملی انجام
دهید .در این حالت در حالی که نفسنفس میزنید و خیس
عرق هستید صرفاً میتوانید به همپای خود جملههای
کوتاهی بگویید .در مقیاس درجهبندی صفر تا  ،10فشار
تمرینها و فعالیتهای بدنی باید بین درجۀ  7و  8نوسان
داشته باشد .به این معنا که فرد باید  70تا  80درصد توانایی
و قابلیت فیزیکی خود را استفاده کند.

شدت متوسط

چه فعالیتهایی ورزش هوازی با شدت
متوسط محسوب نمیشود؟

هنگامی که روی سطح هموار و بدون شیب با سرعت
معمولی آرام پیادهروی میکنید ،این فعالیت بدنی با
شدت متوسط محسوب نمیشود .حتی ممکن است با
گامشمار از پله یا سراشیبی آهسته باال و پایین بروید ،اما
در ریتم تنفس و ضربان قلب شما تغییری ایجاد نشود،
بنابراین شما به افزایش سرعت ،شدت و تکرار ریتم
تنفس و ضربان قلب نیاز دارید تا ضربان قلب و ریتم
تنفس شما به سطح فعالیتهای بدنی با شدت متوسط
یعنی درجۀ  5یا  6برسد.

خواهید داشت؟

انواع تمرینهای ورزشی هوازی شدید

بازنشستگان از نظر توانایی جسمانی و آمادگی عمومی
حرکتی با یکدیگر تفاوتهای زیادی دارند .برخی از آنها
حتی برای پیادهروی چابک و قبراق باید تالش زیادی کنند
و فشار زیادی به خود وارد کنند تا به سطح تمرینهای
ورزشی هوازی شدید برسند .برای رسیدن به این سطح
فعالیتهای سنگینتری نیاز است؛ به طور مثال پرش،
دوی درجا ،دوچرخهسواری ،طناببازی و سایر تمرینهای
ورزشی نیز باید در برنامۀ ورزشی این گروه قرار بگیرد.
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تمرینهای قدرتی و استقامتی انجام دهید
تمرینهای ورزشی استقامتی و قدرتی بهویژه در سنین
بازنشستگی برای پیشگیری از کاهش حجم تودۀ عضالت
و کاهش تراکم استخوانها بسیار حائز اهمیت است .برای
بهبود و توسعۀ عملکرد دستگاههای بدن باید بهاندازۀ کافی
فعالیت و تحرک داشته باشید .میپرسید چقدر؟ در هر
جلسۀ تمرین حداقل  8تا  10تمرین ورزشی قدرتی را
باید انجام دهید و برای هر تمرین  8تا 12بار تکرار در نظر
بگیرید .این تمرینها باید حداقل هفتهای  2تا 3بار انجام
شود.

تمرینهای ورزشـی قدرتی و استقـامتی چه

فعالیتهایی هستند؟

تمرین با وزنه ،تمرینهای کششی و هل دادن ازجمله
تمرینهای مفید برای حفظ و بهبود استقامت ،نیرو و توان
عضالت هستند .میتوانید با استفاده از دستگاههای مختلف
در باشگاههای ورزشی یا با استفاده از نوارها و طنابهای
کششی با مقاومت باال ،تمرینهای کششی و مقاومتی انجام
دهید .از وزنههای سالن بدنسازی مثل انواع دمبل ،هارتر،
توپهای سنگین و  ...نیز میتوانید استفاده کنید .اگر اهل
باغبانی هستید ،بیل زدن و کندن علفهای هرز بزرگ،
بلند کردن و حمل وسایل و محصوالت یا خاک و ابزارآالت
کشاورزی ،کاشت و برداشت محصول و فعالیتهایی از
این قبیل میتوانند جزو تمرینهای استقامتی و کششی
محسوب شوند.
برای شروع تمرینهای ورزشی استقامتی و قدرتی حتماً
باید دستورالعمل اصول اولیه و نحوۀ انجام این نوع تمرینها
را مطالعه کنید و آموزش ببینید.

تمرینهای ورزشی تعادلی انجام دهید
اگر خطر افت قدرت عضالت بدن را احساس میکنید،

تمرینهای ورزشی تعادلی انجام دهید .هر نوع فعالیت
بدنی و تمرین ورزشی که برای شما جالب و نشاطآور باشد،
سبب کاهش خطر افت قدرت عضالت و پیشگیری از زوال
عقل میشود .با افزودن این نوع تمرینها به فعالیتهای
بدنی ،سه جلسه در هفته میتوان از خطر ضعف عضالنی
و کاهش قدرت جسمانی و آمادگی عمومی حرکتی بدن
پیشگیری کرد .ازجمله تمرینهای ورزشی تعادلی این
موارد را میتوان نام برد :پیادهروی به سمت عقب ،حرکت
زیگزاگ ،قدم برداشتن روی پاشنه و پنجه و داخل و خارج
پا ،انواع حرکتهای تعادلی مثل پروانه ،حرکتهای ایستاده
و نشسته مثل یوگا.
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میتوانید حرکات تعادلی را هنگام پیادهروی روزانهتان
انجام دهید و همزمان از انجام آنها لذت ببرید .ضمن اینکه
حرکات تایچی و یوگا نیز میتوانند نقش مهمی در بهبود و
افزایش تعادل جسمانی داشته باشند.
همچنین تمرینهای انعطافپذیری ،ازجمله حرکات
کششی ،را به تمرینهای خود اضافه کنید .در حین ورزش،
 10دقیقه را به حرکات کششی اختصاص دهید ،حرکاتی
که عضالت بزرگ و تاندونها را درگیر میکنند .هریک
از انواع حرکات کششی را  10تا  30ثانیه و هر کشش
را  3یا  4بار تکرار کنید .انعطافپذیری عضالت ،مفاصل
و تاندونهای بدن باعث میشود کارهای روزمرۀ خود را
راحتتر انجام دهید.

از همین امروز شروع کنید!
مجبور نیستید برای حفظ و افزایش سالمت خود به حداقل
تمرینهای ورزشی بسنده کنید .میتوانید با برنامههای
ورزشی طوالنیتر ،تکرار بیشتر حرکتها و افزایش شدت
آنها از اضافهوزن و خطرات ناشی از کاهش فعالیتهای
بدنی و فقر حرکتی جلوگیری کنید .ممکن است بعضی
از بازنشستگان محدودیتهای جسمانی و حرکتی داشته
باشند و نتوانند حداقل فعالیتهای بدنی و ورزشی را انجام
دهند .اما انجام دادن کوچکترین تمرینهای ورزشی بهتر
از فعالیت نکردن است .بنابراین به هر عنوان و در هر فرصت
و وضعیتی باید به طور منظم و مستمر ورزش کرد .با هر
وضعیت بدنی ،هر موقعیت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
باید از همین امروز یک برنامۀ ورزشی مستمر و منظم را
شروع کنید.
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شناسنامه
گزارش

آلودگی هوا؛ مسأله این است!

در سالهای اخیر شهروندان شهرهای بزرگ و به قولی
کالنشهرهای کشور مثل تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبریز و...
بارها و بارها با مشکل آلودگی هوا مواجه شدهاند .البته پدیدۀ
ریزگردها را نیز نباید فراموش کرد که استان خوزستان
همواره درگیر آن است .اما ریزگرد با آلودگی متفاوت است.
آلودگی هوا و افزایش آن در شهرها ،آسیبهای جدی و
متعددی به انسانها و دیگر موجودات زنده وارد میکند.
بهجز بیماریهای گوناگون بهویژه بیماریهای قلبی و ریوی،
آلودگی هوا میتواند موجب بیماری روحی و روانی نیز
شود .در تمام سنین ،بهویژه گروههای حساس به علت نبود
مکانیسم دفاعی کارآمد در ریه ،خطر عفونتهای تنفسی
افرایش مییابد .سالمندان ،کودکان و زنان باردار ازجمله
سه گروه حساس به شمار میآیندکه بهمراتب سالمندان به
دلیل کهولت سن و ضعف سیستم ایمنی حساسیت بیشتری
نسبت به دو گروه دیگر دارند .مطالعاتی که بر روی سالمندان
مقیم تهران انجام شده نشان میدهد که این گروه نسبت به
سالمندان ساکن شهرستانها ،بیشتر در معرض خطرند و
بیشتر این خطرات ناشی از آلودگی هواست.

شهرهای بزرگ به دلیل تراکم زیاد جمعیت ،وسایل نقلیۀ
فراوان ،ترافیک باال و وجود کارخانههای متعدد نسبت به
شهرستانهای کوچکتر هوای آلودهتری دارند .زمانی که
آالیندهها در هوا آزاد میشوند ،اگر شرایط آبوهوایی مثل
شرایط جوی ،وزش باد و دمای هوا مناسب باشد ،به طور
طبیعی پراکنده میشوند و مشکلی برای افراد ایجاد نمیشود
و عم ً
ال هیچ گروهی را تهدید نمیکند .اما امروز آلودگی هوا
را میتوان قاتل سریالی ایرانیان و جهانیان نامید؛پدیدهای که
به گزارش سازمان جهانی بهداشت مسئول مرگ زودهنگام
حدود  ۷میلیون نفر در سراسر جهان است .نزدیک به
نیمی از قربانیان آلودگی هوا در اثر فعالیتهای صنعتی و
آلودگیهای ترافیکی و نیم دیگر در اثر آلودگی هوای ناشی از
فعالیتهای خانگی که از سوختهای فسیلی در خانهها برای
پختن غذا و گرمابخشی به محیط ایجاد میشود ،جان خود
را از دست میدهند .بیش از  92درصد از مردم جهان هوایی
را تنفس میکنند که میزان آلودگی آن بیش از حد مجاز
سازمان جهانی بهداشت است .براساس آمارهای موجود ،در
تهران سهم هر فرد از آلودگی هوا بیش از  ۰/۵۵گرم از انواع
آالیندههاست.
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گزارش
تاریخ مختصر

آلودگی هوا از زمان صنعتی شدن جوامع انسانی شکل
جدیدی به خود گرفت .یکی از بزرگترین فجایع در این
زمینه پدید آمدن مهدود ( )Smogدر آسمان لندن در
سال  ۱۹۵۲میالدی بود .این مهدود ،متشکل از دیاکسید
گوگرد و دیاکسید کربن ،تنها در عرض  ۵روز جان ۱۲
هزار نفر را گرفت .همین اتفاق سبب شد که چهار سال
بعد ،پارلمان بریتانیا در سال  ۱۹۵۶قانون «هوای پاک»
را تصویب کند تا براساس آن ،میزان آلودگی هوا را به
شیوههای مختلف در این کشور کاهش دهد .مهدود نوعی از
آلودگی هواست که در اثر ترکیب گازهای خروجی از موتور
خودروها و دود کارخانههای صنعتی و برخورد نور خورشید
با آنها و واکنشهای پیچیده فتوشیمیایی به وجود میآید.
مهدود و دیگر انواع آلودگیهای هوا همچنان گریبانگیر
بسیاری از شهرهای جهان است.

قربانیان آلودگی هوا بیش از سوانح رانندگی

در جهان سالیانه  ۳میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را
از دست میدهند که  ۹۰درصد آنان در کشورهای توسعهیافته
هستند .در برخی کشورها تعداد افرادی که در اثر همین عامل
جان خود را از دست میدهند بیش از قربانیان سوانح رانندگی
است .این مرگومیر به طور خاص مربوط به آسم ،برونشیت ،تنگی
نفس ،سکته قلبی ،و آلرژیهای مختلف تنفسی است .آلودگی هوا
به روشهای گوناگون میتواند آثار زیانبار بلندمدت و کوتاهمدتی
بر جای بگذارد .تأثیر آلودگی هوا بر افراد مختلف متفاوت است.
آسیبپذیری برخی افراد در برابر آلودگی هوا بسیار بیشتر از
دیگران است.
معموالً میزان آسیب ،بستگی به میزان قرار گرفتن در معرض مواد
شیمیایی زیانبار دارد .صدمات ریوی ناشی از هوای آلوده خطری
است که از هر  ۵نفر  ۳نفر با آن مواجهاند .متخصصان معتقدند
هوای آلوده دارای ترکیباتی است که باعث نابودی بافتهای
مختلف بدن میشود .این مواد از طریق ریه ،پوست ،مخاط بدن،
مخاط چشم ،گوش ،بینی و دستگاه گوارش وارد بدن میشود و
سلولهای بدن را نابود میکند .درواقع تجمع این مواد در بدن
هنگام آلودگی هوا ،به دلیل داشتن اکسیژن ناپایدار و واکنش با
یک سلول ،آن را اکسید میکند.

آلودگی هوا در جهان

در سال  ۲۰۱۵به دلیل بیماریهای غیرعفونی ناشی از آلودگی هوا مثل بیماریهای قلبی ،سکتۀ مغزی و سرطان ریه  ۹میلیون نفر
در جهان جان خود را از دست دادهاند .تقریباً تمام این مرگومیرها ( ۹۲درصد آنها) در کشورهای کمدرآمد یا با درآمد متوسط و
کشورهایی که دارای جهش اقتصادی بودهاند (مانند هند) رخ داده است .در این میان برونئی ،سوئد و فنالند کمترین میزان مرگ
ناشی از آلودگی و بنگالدش ،سومالی و چاد باالترین میزان را دارند .در آمریکا  ۱۵۵هزار نفر ( ۵.۸درصد) ،در بریتانیا  50هزار نفر (8
درصد) و در ایران  ۴۸هزار نفر ( ۱۲.۵درصد) بر اثر آلودگی درگذشتهاند.

 ۱۰کشور آلودۀ جهان
ایران

افتخاری دیگر برای ما ایرانیان ،رتبۀ
هشتم آلودهترین هوای دنیا! قصۀ
تکراری آلودگی هوا در کشورمان نیاز
به بازگویی ندارد .از خودروها گرفته
تا کارخانهها و در چند سال اخیر
گردوغبار ناشی از خشکسالی در عراق
و البته کشور خودمان را هم به این
لیست اضافه کنید .میزان آلــودگی
در کشــور ما به طور متــوسط ۱۲۴
میکـروگــرم بــر متـرمکعـب

کویت

برخالف تصـورات ،کویت هم چنـدان کـویت
نیست .به دلیل وجود نیروگاههای نفت و گـاز
بزرگ و همچنین تردد بیشازاندازه خودروها،
کویت با ذرات معلـق بزرگتر از  ۱۰میکـرون
و بـا غـلظـت ۱۲۳
درهـوا
میکروگرم بر مترمکعب ،رتبه دهم آلودهترین
هوای دنیا را دارد.

آلودگی هوا در مصر به اندازهای
است که بر اساس آمارها یک
شهروند قاهرهای طی یک روز
دودی معـادل کشیـدن یک
بسته سیگـار را وارد ریههـای
خـویش میکند .معـدل
آلودگی هـوا در مصر حدود
 ۱۳۸میکروگرم بر مترمکعب

سنگـال

با وجود ثروت فراوان امارات ،این کشور هم
جزو آلودهترین کشورهای دنیاست .به طور
مثال هوای دبی آلودگی بسیار باالیی دارد
که شاید به دلیل تراکم باالی جمعیت در
آن است .البته باید آلودگی نیروگاهها را نیز
به آن اضافه کنید .آلـودگی هـوا در امارات
به طور متـوسط  ۱۳۲میکـروگــرم بـر
متـرمـکعب

سنگال ،مانند اغلب کشورهای آفـریقایی ،محلی بــرای واردات زبــالۀ
کشورهای غربی و دفع و تبدیل آن به انرژی است .کارخانههایی که به
سوزاندن زباله میپردازند بیشترین سهم را در تولید آلودگی هوا دارند.
متــوســط آلـــــودگــی هــــوا در سنگــال  ۱۴۵میکــروگـــرم
است.
بر مترمکعب

در سال  ،۲۰۱۴ریــاض آلــودهترین شهر جهــان شناخته شد .آلودگی
هـوای عربستان عالوه بر آالیندههای کارخــانهها و تــرافیک ،ناشی
از بادهـای حامل گـردوغبـار نیز هست .متــوسط آلـودگی هـوا در
است.
عربستـان  ۱۴۳میکــروگرم بـر مترمکعب
اگر قصد سفر به عربستان و خانۀ خدا را دارید ،بهتر است این مسأله را
مد نظر داشته باشید.

بوتسوانا

در نیجریه هنوز برای پخت غذا چوب و نفت را میسوزانند
و اکثر خانهها با روشن کردن فانوسهای نفتی نور خود را
تأمین میکنند .به دلیل نبود سرویس جمعآوری زباله،
در اکثر مناطق مردم مجبور به سوزاندن زبالههای خود
هستند .برخالف دیگر کشورهای آلوده در این فهرست،
کارخانهها نقشی در آلودگی هوای این کشور ندارند .میزان
آلـودگی هــوا در نیجـریه  ۱۲۴میکـروگرم بر متـرمکعب

مصـر

امارات

عربستان

نیجریه

م
غ
و
ل
س
ت
ان
پاکستان

متــوسط آلــودگی هـــوا در پـاکستـان ۱۹۸
است!
میکروگــرم بر مترمکعب
بنابراین مرگومیر ناشی از آلودگی هوا در
پاکستان بسیار باالست .به لحاظ تعداد بیماران
تنفسی ،پاکستان تقریباً رکورددار است ،به طوری
که تنها حدود  ۵میلیون کودک زیر  ۵سال در این
کشور با مشکالت تنفسی روبهرو هستند.

آلـودگی هوا در مغـولستان به طور متـوسط به ۲۷۹
میرسد!
میکروگـرم بر مترمکعب
یعنی بیش از دوبرابر آلودگی هوا در ایران! دالیل
آلودگی هوا در مغولستان تقریباً مجموع دالیلی است
که برای کشورهای دیگر ذکر کردیم .به دلیل سرمای
هوا در اغلب اوقات سال ،مردم برای گرم کردن خانه و
پختوپز از سوختهای فسیلی استفاده میکنند.

کشور نسبتاً ناشناختۀ آفریقایی رتبۀ دوم آلودهترین هوای دنیا را دارد .معادن و نیروگاههای فسیلی بیشترین عامل
آلودگی هوا در بوتسوانا هستند .آلودگی هوای این کشورکه بزرگترین معادن الماس دنیا را دارد ،به طور متوسط به
میرسد.
 ۲۱۶میکروگرم بر مترمکعب
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 ۱۰کشور پاک جهان

کانادا

با وجود نیروگاهها و کارخانههای بزرگ ،کانادا چهارمین هوای
پاک دنیا را دارد .البته این مسأله رابطۀ مستقیمی با اقلیم
سرد و بادی این کشور دارد .متوسط آالیندههای هوا در کانادا
حدود  ۱۳میکروگرم بر مترمکعب ( )PM10ug/m3است.

سنمارینو
سنمارینو کشوری کوچک در اروپاست .تنها همسایۀ
آن ایتالیاست که سنمارینو را محاصره کرده و درواقع
سنمارینو درون ایتالیاست .این کشور کوچک آبوهوایی
ویژه دارد و گردشگران فراوانی را به خود جذب میکند.
متوسط آالیندههای هوا در سنمارینو حدود  ۲۰میکروگرم
بر مترمکعب ( )PM10ug/m3است.

لوکزامبورگ

استرالیا

صحبت از سیدنی و ملبورن نیست .کشور پهناور استرالیا،
که روزی خداداد عزیزی در آن حماسه ساخت ،دارای
جزیرههای کوچک بسیاری است که این جزیرهها پاکترین
هوا برای تنفس را دارند .متوسط آالیندههای هوا در این
جزایر به  ۱۳میکروگرم بر مترمکعب ()PM10ug/m3
میرسد.

ماریتیوس

لوکزامبورگ کشوری کوچک در اروپای غربی و در
همسایگی آلمان ،فرانسه و بلژیک است .این کشور زیبا
با متوسط آالیندههای  18میکروگرم بر مترمکعب
( )PM10ug/m3حکم ششهای تنفسی اروپای غربی
را دارد.

ماریتیوس جزیرهای با مساحت  ۲۰۰۰کیلومتر مربع
است که در  ۲۰۰۰کیلومتری جنوب شرقی قارۀ آفریقا
و در اقیانوس هند قرار دارد .این جزیرۀ کوچک که مقصد
گردشگران فراوانی است ،با معدل آالیندگی هوای 12
میکروگرم بر مترمکعب ( )PM10ug/m3یکی از بهترین
نقاط دنیا برای تنفس و البته استراحت است.

ایاالتمتحده
واشنگتن آم
نیست،ریکا
صحبت از نیویورک یا
صحبت از نیومکزیکو ،مونتانا و هاوایی
است .میزان آالیندههای هوا در این
ایالتهای آمریکا تنها  ۱۸میکروگرم بر
مترمکعب( )PM10ug/m3است.

ایرلند

موناکو

باورش سخت است که کشوری نسبتاً صنعتی و
مدرن در فهرست پاکترین کشورهای دنیا مقام
پنجم را داشته باشد .البته در نظر داشته باشید که
بسیاری از مناطق ایرلند هنوز بافت روستایی خود
را حفظ کردهاند .میزان آلودگی هوا در این جزیره
 ۱۵میکروگرم بر مترمکعب ( )PM10ug/m3است.

موناکو یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است
که در اروپای غربی واقع شده و تنها با فرانسه هممرز
است .با توجه به وزش بادهای مدیترانهای بر این
کشور ،متوسط میزان آلودگی هوای آن به ۱۸
میکروگرم بر مترمکعب ( )PM10ug/m3میرسد.

بوتان

در ضلع شرقی رشتهکوه هیمالیا،
کشور کوچک بوتان قرار دارد .با
توجه به کوهستانی بودن این منطقه،
متوسط میزان آالیندههای هوا در
بوتان به  ۱۸میکروگرم بر مترمکعب
( )PM10ug/m3میرسد.

استونی

شگفتانگیز است اما پاکترین هوای دنیا
را نه یک کشور جزیرهای و دورافتاده ،بلکه
کشوری در اروپا دارد .استونی کشوری
کوهستانی در کنار دریای فنالند است که به
دلیل شرایط جغرافیایی ویژه پاکترین هوای
دنیا را دارد .متوسط میزان آالیندههای هوا
در استونی حدود  ۱۱میکروگرم بر مترمکعب
( )PM10ug/m3است؛ یعنی کمتر از
یکدهم میزان آالیندهها در ایران!
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پیشنهاد تغذیۀ مناسب در هوای آلوده
شناسنامه

یکی از راههای مراقبت در هوای آلوده میتواند انتخاب رژیم غذایی مناسب باشد.
آالیندههای موجود در هوا ،مثل اکسیدهای ازت ،دیاکسید کربن ،منواکسیدکربن و
بهطور کلی گازهای مخرب ،هر کدام بهنوعی بر اعضای بدن اثر میگذارند و باعث ایجاد
اختالل در عملکرد دستگاههای مختلف بدن میشوند .در چنین شرایطی ،باید قدرت
دفاعی بدن را در مقابل بیماریها افزایش داد .نوع تغذیه و اینکه از چه مواد غذایی
بیشتر استفاده کنیم ،میتواند تا حدی از عوارض خطرناک آالیندههای موجود در هوا
بر بدن بکاهد.
ریچارد پسواتر ،متخصص علوم بیوشیمی ،پژوهشهای گستردهای در زمینۀ
آنتیاکسیدانها ،فلزات سنگین و سمی انجام داده است .مطالعات وی حاکی از آن است
که غذایی که در زمان آلودگی خورده میشود ،بر توانایی ششها در برابر دود و سایر
مواد آالینده تأثیر میگذارد .به گفتۀ وی ،اصالح رژیم غذایی میتواند تأثیر بهسزایی در
کاهش خطر ابتال به سرطان در زمان آلودگی هوا داشته باشد.

منبع :سایت سالمت

پرهیز از غذاهای چرب
شاید یکی از راههای ساده برای مقابله با بیماریها پرهیز
غذایی باشد .مصرف چربی برای حفظ کارآیی سلولهای
مغز توصیه میشود اما در عین حال مصرف مازاد آن
نهتنها باعث چاقی میشود بلکه عملکرد سلولها را نیز
تا حدی مختل میکند .واکنشهای زنجیروار تولید
رادیکالهای آزاد با مصرف زیاد چربی تشدید میشوند .در
زمان آلودگی هوا از مصرف بیرویۀ غذاهای سرخکردنی
جدا پرهیز کنید.

مصرف میوه و سبزیجات تازه

میوه و سبزیجات تازه دستهای مهم از مواد غذایی محسوب
میشوند که حتماً باید هنگام آلودگی هوا آنها را مصرف
کرد .آنتیاکسیدانهای موجود در میوه و سبزیجات نقش
مهمی در سالمت ریهها دارند .در این میان سیب بیشترین
تأثیر را بر دستگاه تنفسی دارد و در بهبود فعالیت آن
تأثیرگذار است .مصرف نارنگی ،پرتغال ،انار ،سبزیجاتی از
قبیل سیر ،پیاز ،کلم بروکلی و سایر کلمها ،گوجهفرنگی و
کاهو نیز توصیه میشود.

نیاز بدن به روی و منیزیم

خوردن کلسیم و سرب

سرب در آب ،غذا و هوا یافت میشود .سرب موجود
در هوا اغلب حاصل ترکیباتی است که به بنزین
اضافه و وارد بدن می شود .سرب بر گلبولهای قرمز
و میزان جذب کلسیم توسط آنها تأثیر مخربی
دارد .کلسیم ،آهن و ویتامین  Cاز بهترین مواد
غذایی هستند که میتوانند میزان جذب سرب را
در بدن کاهش دهند .مصرف زیاد لبنیات و پیاز
هم میتواند تأثیر زیادی در کاهش جذب سرب
داشته باشد.

استفاده از روغنزیتون

روغنزیتون اثرات مضر آلودگی هوا را دفع میکند.
روغنزیتون منبع غنی امگا  ۹است و مصرف آن
باعث افزایش فعالکنندۀ پالسمینوژن بافتی میشود.
فعالکنندۀ پالسمینوژن بافتی آنزیمی است که توسط
سلولهای دیوارۀ داخلی شریانها ترشح میشود و
مهمترین وظیفۀ آن شکستن لختۀ خون ایجادشده در
رگهاست .وجود لختۀ خون در رگها باعث اختالل
در گردش خون میشود .روغنزیتون حاوی دو
آنتیاکسیدان قوی هیدروکسی و اولئوروپین است که در
رقیق شدن خون و جلوگیری از لخته شدن مؤثر هستند.

روی از آن دسته مواد مغذی است که در هوای آلوده موجب کاهش جذب فلزات سنگین میشود و از این طریق
میزان این ترکیبات زیانبار را در بدن به حداقل میرساند .از این رو ،متخصصان تغذیه مصرف غذاهایی را توصیه
میکنند که این مادۀ مغذی را در حد باالیی دارند .روی در فراوردههای دریایی ،نخود سبز ،عدس و جوانۀ گندم وجود
دارد .منیزیم نیز در سبزی هایی که رنگ تیره دارند وجود دارد .انواع سبزیجاتی که رنگ سبز تیره دارند و از این
مادۀ مغذی غنی هستند بسیار توصیه میشوند .بهتر است این گروه مواد غذایی به صورت تازه و خام مصرف شوند.
متخصصان و کارشناسان حوزۀ تغذیه و سالمت ،مصرف مداوم و بسیار این اقالم غذایی را بهعالوۀ خودداری از
ترددهای غیرضروری در خارج از منزل در روزهای آلوده ،به شهروندان و گروههای حساس جامعه توصیه میکنند.
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 ۱۰مشکل سازمان های بیمه گر

چالشهای جهانی
نظامهای بیـمهای
(بخش نخست)
فریبا بهزاد /کارشناس امور بینالملل
منبعwww.issa.int :
بیمۀ اجتماعی حقی همگانی است که منجر به تقویت و پیشرفت
جامعه در حوزههای اقتصادی و اجتماعی میشود .گسترش دامنۀ
پوشش بیمهای در تمام جوامع از اولویتهای اصلی محسوب میشود
و دسترسی به بیمههای اجتماعی ،ضمن کاهش میزان قابلتوجهی از
فقر ،ممکن است جامعه را با چالشهایی مواجه کنند .سیاستگذاران
و دولتمردان نظامهای بیمههای اجتماعی باید به تمامی گروههای
مختلف اعم از خویشفرمایان ،کارگران روستایی ،زنان و کسانی که
در عرصۀ اقتصادی فعالیت دارند ،دسترسی داشته باشند .از سوی دیگر
توسعۀ اقتصاد ملی و درمانی ،بیثباتی اقتصادی ،بلوغ و قلمروی قانونی
نظامهای بیمههای اجتماعی ،ماهیت بازار کار ،میزان اقتصادهای سنتی
یا روستایی در مقایسه با اقتصاد مبتنی بر دستمزد ،اثربخشی نظام
مالیاتی و سهام ،و سطوح شهرنشینی و جغرافیایی ازجمله عواملی است
که مانع گسترش دامنۀ پوشش نظام بیمههای اجتماعی میشود .از
همین رو ،با درک و شناخت بهتر چالشهای پیش روی نظام بیمههای
اجتماعی میتوان به منظور تحقق اهداف توسعۀ پایدار به گسترش
پوشش بیمههای اجتماعی دست یافت.
اتحادیۀ بینالمللی تأمیناجتماعی ( )ISSAبا تحقیق و مشورت با بیش
از  280ادارۀ دولتی و سازمانهای بیمهای گزارشی تهیه کرده است که
در آن  10چالش مهم جهانی را معرفی میکند که سازمانهای بیمهای
در سراسر جهان با آنها مواجه هستند .توسعه و تبادل نوآوریها و
استفاده از تجارب موفق سازمانهای بیمهای در کشورهای مختلف در
رویارویی با چنین چالشهایی بسیار حائز اهمیت است .در این شماره
از نشریۀ ثمر  ۴عنوان از چالشهای مطرحشده در گزارش اتحادیۀ
بینالمللی تأمیناجتماعی پیش روی شما خواننده گرامی قرار میگیرد.
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چالش اول:رفع شکاف دامنۀ پوشش

درصدی از جمعیت جهان که به مزایای بیمههای اجتماعی دسترسی
دارند ،دامنۀ پوشش بیمههای اجتماعی نامیده میشوند 52 .درصد افراد
به مزایای سالمندی 61 ،درصد افراد به مزایای درمانی و  33درصد افراد
به مزایای حوادث ناشی از کار دسترسی دارند .دولتها همواره به دنبال
گسترش دامنۀ پوشش هستند .در دهههای گذشته  1.5میلیارد نفر از
مردم جهان به بیمههای اجتماعی دسترسی پیدا کردهاند .برای مثال
در کشور چین ،در فواصل زمانی میان سالهای  2010تا  ،2015رشد
متوسط ساالنۀ دامنۀ پوشش بازنشستگی  27درصد افزایش یافته است.
تأمیناجتماعی بیش از یک حق اساسی برای بشر است ،که به مدیریت
چالشهای اجتماعی و اقتصادی کمک میکند و این امر هنگامی که
دامنۀ پوشش جمعیت گسترده و جامع باشد نیز رخ میدهد .در سطح
جهان ،دسترسی به تأمیناجتماعی هرگز باالتر از سطح فعلی نبوده
و هرگز فقر شدید به این میزان کاهش نیافته است .پیشرفتهای
چشمگیر اخیر نشاندهندۀترمیم و اصالح شکافهای پوشش در سطح
ملی است؛ اما چالشهای مهم همچنان باقی ماندهاند .برای این منظور،
گسترش دامنۀ پوشش از الزامات همۀ ملتهاست که در اهداف توسعۀ
پایدار سازمان ملل متحد برای سال  2030میالدی مورد تأیید قرار
گرفته و در ارتقای بسترهای حمایتهای اجتماعی در سازمان جهانی
کار نیز مورد توجه قرار گرفته است .شکاف دامنۀ پوشش در حال کاهش
است و پیشرفت قابلتوجهی در قارههای آفریقا ،آمریکا و بهویژه در آسیا
و اقیانوسیه در این زمینه صورت گرفته است.
سازمانهای عضو اتحادیۀ بینالمللی تأمیناجتماعی گسترش دامنۀ
پوشش را چالش برتر در نظر گرفتهاند .در برآورد صورتگرفته مشخص
شده است که  56درصد در سطح جهان 87 ،درصد در منطقۀ آفریقا،
 52درصد در منطقۀ آمریکا 30 ،درصد در منطقۀ اروپا ،و  55درصد
در منطقۀ آسیا و اقیانوسیه به سمت گسترش دامنۀ پوشش حرکت
کردهاند.

چالش دوم:

نابرابری در طول دورۀ زندگی

نظامهای بیمههای اجتماعی ابزار مهمی برای ایجاد همبستگی اجتماعی ،ارتقای مشارکت فعال و
مبارزه با نابرابریها در جامعه هستند .در این نقشها« ،رفع نابرابری درآمد» تنها یک هدف است.
همچنین نظامهای بیمههای اجتماعی به رفع نابرابریهای دیگری نظیر تبعیض جنسیتی ،فرصتهای
شغلی بازار کار ،یا دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی کمک میکنند و افراد جامعه را توانمند
میسازند تا خطرات را کاهش دهند و قابلیتهای بالقوۀ خود را بشناسند.
در برخی کشورهای  ،OECDپس از بحران مالی سال  2007و  ،2008سطح فقر و نابرابری افزایش
یافته و ثروت به طور فزاینده در چند منطقه متمرکز شده است .همچنین از دهۀ  1980به بعد،
نابرابری درآمدی به میزان  10درصد افزایش یافته است که این امر منجر به ایجاد شکاف درآمدی شده
است .بنابراین نظامهای بیمههای اجتماعی ضمن کاهش شکاف درآمدی منجر به کاهش نابرابریهای
جنسیتی و افزایش دسترسی به فرصتهای شغلی و مراقبتهای درمانی میشوند و با کمک به مردم،
به ایجاد جامعهای منسجم میانجامند.
افزایش استخدامهای غیراستاندارد ،ثابت ماندن دستمزدها و افزایش نابرابری درآمد ،تغییر ساختار
خانواده ،سطح باالی بیکاری ،سرمایۀ آزاد و تغییر الگوهای مهاجرت ازجمله چالشهایی است که
منجر به ایجاد نگرانی در جامعۀ جهانی شده است .همچنین چالشهای سیاسی و مالی در برخی
از کشورها تهدیدی برای برنامههای نظامهای بیمههای اجتماعی محسوب میشود؛ برای مثال ،افراد
هنگام بازنشستگی میتوانند میان میزان حق مشارکت بیمه و مزایای دریافتی ارتباط برقرار کنند که
این تغییرات میتواند نقش بارز نظامهای بیمههای اجتماعی را تضعیف کند.
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شناسنامه
بین الملل

چالش سوم :سالمندی جمعیت
سالمندی جمعیت واقعیتی جهانی است که در کشورهای صنعتی بیشتر
دیده میشود .در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،فرآیند سالمندی جمعیت
آغاز شده ،اما این روند با سرعت بیشتری نسبت به روند جمعیتشناسی در دیگر
کشورهای توسعهیافتهتر اتفاق میافتد .این امر چالشهایی را در پی دارد .برای اطمینان از
پایداری مالی نظامهای بیمههای اجتماعی و رفع نیازهای عموم مردم در جوامع در حال سالمندی،
نظامهای ملی حمایت اجتماعی باید نقش حمایتی خود را با تقویت سرمایهگذاری در بخش سالمتی،
استخدام و توانمندسازی تکمیل کنند.
جمعیت جهان در حال سالمند شدن است و میانگین امید به زندگی جهانی بین سالهای  2000تا  2015به میزان  5سال
افزایش یافته است .جمعیت جهان در سال  2015معادل  7.3میلیارد نفر بوده است که در سال  2100این میزان افزایش
مییابد و به  11.2میلیارد نفر خواهد رسید.
براساس گزارش سازمان ملل متحد 66 ،درصد سالمندان جهان در کشورهای درحالتوسعه زندگی میکنند که این رقم
تا سال  2050به  80درصد افزایش مییابد .پیشبینی شده تا سال  2050سهم جهانی افراد باالی  60سال از 11.7
درصد فعلی به  21.1درصد برسد و تعداد افراد باالی  60سال از  901میلیون نفر در سال  2015به  2.1میلیارد
نفر در سال  2050میرسد که سهم منطقۀ آسیا دوسوم از این مقدار افزایش خواهد بود .همچنین در سالهای
 2000تا  2050تعداد افراد باالی  80سال به  395میلیون نفر خواهد رسید ،یعنی تعداد افراد باالی  80سال
سه برابر میشود.
از سوی دیگر ،وابستگی سالمندان نیز در حال افزایش است .نرخ وابستگی سالمندان به جمعیت سن کار
( 15تا  64سال) در حال رشد است .در سال  ،2015این نرخ  28درصد بوده و پیشبینی میشود تا سال
 2050به  51درصد برسد.
در سال  2015هزینههای عمومی سالمندان در حوزۀ سالمت و بازنشستگی براساس درصد تولید
ناخالص داخلی در کشورهای توسعهیافته  16.4درصد بوده و پیشبینی میشود این میزان در سال
 2050به  21.44درصد و در سال  2100به  24.8درصد برسد .در حالی که در سال  2015این
آمار در کشورهای درحالتوسعه  5.5درصد بوده و پیشبینی میشود که در سال  2050به 10
درصد و در سال  2100به  16درصد برسد.

چالش چهارم :اشتغال کارگران جوان

سطح باالی بیکاری و اشتغال نامناسب در میان زنان و مردان
جوان چالشی جهانی در نظر گرفته میشود .پاسخهای هماهنگ
سازمانهای بیمههای اجتماعی ،خدمات اشتغال دولتی و
مؤسسات آموزشی میتواند به بهبود وضعیت اشتغال و کاهش
سطح بیکاری ،کاهش اشتغال نامناسب و بیکاری کمک کند.
به منظور دستیابی به این اهداف ،نظامهای بیمههای اجتماعی
درصدد ارائۀ حمایتهای درآمدی و تنظیم نقشهای مرسوم
هستند .با این حال تنها یکدهم نیروی کار جهانی به حمایتهای
بیمۀ بیکاری دسترسی دارد و توسعۀ بهداشت بازارهای کار رسمی
همچنان بهعنوان یک چالش باقی میماند.
در بسیاری از کشورها ،جوانان  15تا 24ساله چالشی پیچیده
برای نظامهای بیمههای اجتماعی محسوب میشوند ،چراکه
نسبت به سایر گروههای سنی ،کارگران جوان برای ورود به بازار
کار رسمی پایدار دارای مشکالت بیشتری هستند .با وجود اینکه
ساالنه بیش از  40میلیون نفر وارد بازار کار میشوند 40 ،درصد

جوانان در جهان بیکارند و بیش از دوپنجم کارگران جهان در
سراسر دنیا شغل مناسبی ندارند .جمعیت جوانان بیکار در سال
 2016در ردۀ سنی  15تا  24سال  71میلیون نفر بوده است.
در کشورهای  300 ،OECDمیلیارد دالر دستمزد ساالنه
درنتیجۀ بیکاری جوانان از بین میرود.
در سالهای اخیر ،برای نخستینبار بعضی از کشورهای
آفریقایی و آسیایی در حمایت بهتر از کارگران پیشرفتهایی
کردند ،ازجمله میتوان به مزایای بیمۀ بیکاری اشاره کرد که آن
را در برنامههای خود قرار دادهاند .این برنامههای جدید ضروری
هستند و باید هنگام اشتغال به کارگران معرفی شوند .در حال
حاضر در میان کشورهای اروپایی ،دانمارک دارای نرخ نسبتاً
باالی اشتغال جوانان و نرخ پایین بیکاری آنان است .همچنین
مشکالت بیکاری و اشتغال نامناسب در بازار کار کشورهای
درحالتوسعه اغلب بزرگتر هستند و ماهیت ساختاری آنها
باعث میشود غیرقابلتحمل شوند.
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معرفی کتاب

کتاب «میر نامیرا» و جایزۀ ویژۀ جالل
میکائیل عظیمی ،مدیرعامل مؤسسۀ راهبردهای بازنشستگی
صبا و نویسندۀ کتاب «میر نامیرا» ،جایزۀ بخش ویژۀ جشنواره
جالل آلاحمد را دریافت کرد .آیین پایانی دهمین دورۀ جایزۀ
ادبی جالل آلاحمد با حضور جمعی از نویسندگان ،شاعران و
پژوهشگران در تاالر وحدت برگزار شد .این جشنواره که توسط
بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان برگزار میشود ،هر ساله
از میان کتابهای منتشرشده در چهار بخش رمان ،نقد ادبی،
مجموعه و مستندنگاری آثار برتر را انتخاب و تقدیر میکند.
در این دوره ،بخش ویژهای با عنوان ادبیات اقتصادی و کار برگزار
شد که در این بخش کتاب «میر نامیرا» نوشتۀ میکائیل عظیمی
(مدیرعامل مؤسسۀ راهبردهای بازنشستگی صبا) بهعنوان یکی
از آثار برگزیده انتخاب شد و عظیمی جایزۀ خود را از دست
سیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دریافت کرد.
کتاب  200صفحهای «میر نامیرا» زندگینامه ،سفرنامه ،و خاطرات
«میرمصطفی عالینسب» اقتصاددان ایرانی است که چاپ دوم آن
توسط نشر نهادگرا و با مقدمۀ فرشاد مؤمنی ،اقتصاددان مطرح
ایرانی ،در سال  96منتشر شد.

دیدگاه مؤلف دربارۀ مرحوم عالینسب

میکائیل عظیمی در نشست رونمایی از این کتاب در سال گذشته
که در مؤسسۀ دین و زندگی برگزار شد ،گفت« :اگر ما از عملکرد
اقتصادی ایران در دوران جنگ حمایت میکنیم به این معنا
نیست که آن دوران ایدهآل ماست ،بلکه تالش ما این است که
بتوانیم به فهم دوران جنگ و شرایط آن سالها و جهتگیریهای
اصلی که به ما کمک کرد تا از بسیاری از بحرانها در امان بمانیم
نزدیک شویم».
مؤلف کتاب میر نامیرا با اشاره به خاطرهای از دوران جنگ گفت:
«در دوران جنگ آماری منتشر شد مبنی بر اینکه ضریب جینی
در کشور تغییر کرده و افزایش یافته است .مهندس موسوی از
این موضوع بسیار برافروخته شد و گفت اگر این موضوع واقعیت
داشته باشد من شایستۀ استعفا دادن هستم و الیق ماندن در

این سمت نیستم .اهمیت عالینسب و دغدغۀ او در ارتقای معیشت
طبقات فرودست جامعه نه صرفاً از جهت اخالقی بلکه به خاطر نقش
مهمی بود که در ارتقای اقتصاد طبقات فرودست ایفا کرد .من در این
سالها از مرحوم عالینسب مسائل بسیاری یاد گرفتم گرچه ایشان
را تابهحال ندیدهام».
این اقتصاددان دربارۀ توجه مرحوم عالینسب به نظرات کارشناسی
عنوان کرد« :عالینسب مردی هنرمند بود .هنر سیاستگذاری را
میدانست و توانسته بود بین وضعیت موجود و بایستههای نظری
ارتباط برقرار کند .عالینسب بهشدت به نظر کارشناسی توجه
میکرد».

مقدمهای بر کتاب میر نامیرا

فرشاد مؤمنی در مقدمۀ کتاب «میر نامیرا» نوشته است:
«این کتاب دربارۀ یکی از مردان بزرگ تاریخ معاصر ایران است؛
فردی که در میان ما بود ،با ما زیست و طرز سلوک او میتواند
الهامبخش هر ایرانی آزاده و پایبند به تعلقات دینی و جستجوگر
عزت ،عظمت و توسعۀ ایران باشد.
انجام این نوع مطالعات و معرفی شخصیتهای ممتاز و اثرگذار تاریخ
معاصر ،برای امروز ایران از چند زاویه حائز اهمیت است :اول آنکه
امکان قرار گرفتن بر شانههای بزرگان نسل قبل را فراهم میکند،
از انقطاع بیننسلی جلوگیری میکند و برخورداری از ذخیره دانایی
پیشینیان را ممکن میسازد .چنین تالشهایی درواقع نوعی وفاداری
به یکی از رموز مهم توسعه محسوب میشود.
دوم آنکه هریک از ما نیازمند الگوهایی هستیم که نهچندان
دستنیافتنی باشند که انگیزۀ «بهسازی» را سلب کنند ،نه
آنقدر معمولی که تمایل به یادگیری را حداقل سازند .استاد فقید
میرمصطفی عالینسب به اعتبار تجربۀ زیسته خود ،گرچه از زاویۀ
کسب برخی صالحیتها و کیفیتها گامهای بسیار بزرگی برداشته
بود ،اما سیرۀ عملی ایشان بهوضوح نشان میدهد که عالقهمندی و
تعهد و مسئولیتشناسی و تالش بایسته در کنار عنایات خداوندی،
میتواند دستیابی به بسیاری از آن ویژگیها را برای نسلهای آتی
امکانپذیر سازد».
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گو
گفتووگو
گفت

تصادفی که بـه شعر ختم شد
نعمت اهلل پاکدامن نائيني ،ملقب به «شاکر نائيني» ،از
بازنشستگان شرکت پست جمهوري اسالمي ايران و عضو
صندوق بازنشستگي کشوري است که چندين کتاب شعر از
جمله چشمه اي در کوير ،نواي دل ،پيک صبا ،دو بيتي ها و
رباعيات شاکر نائيني ،تاکنون از وي منتشر شده است.

شاکر نایینی با اشاره به تالیف کتاب هایی که تاکنون منتشر کرده
است ،می گوید« :در سن  50سالگی و در سال  1381که بازنشسته
شدم ،اولین کتابم را با  400بیت شعر شامل دوبیتی و رباعی در کتاب
«رباعیات شاکر نائینی» به چاپ رساندم .سال  1386هم دومین کتابم
چاپ شد .سومین کتابم با عنوان «چشمه ای در کویر» سال 1390
چاپ شد که حدود  208صفحه شامل  200غزل است».
وی با بیان اینکه موضوع غزل ها اجتماعی ،اعتقادی و عرفانی است و
 270بار نام خدواند در آن آمده است ،تصریح می کند« :کتاب پیک
صبا که مثنوی و قصیده است سال  1390چاپ شد .کتاب نوای دل هم
سال  1394چاپ شد که قالب آن غزل است و شرح دو داستان قرآنی،
یعنی زندگی نامه حضرت یوسف و داستان حضرت مریم ،در آن بیان
شده است که هر دو داستان ،منطبق بر آیات قرآن است».
پاکدامن با بیان اینکه کتاب جدیدی با عنوان «نسیم سحر» را در دست
چاپ دارم ،می گوید« :این کتاب  190صفحه است و قالب غزل و
قصیده دارد که امیدوارم تا پایان سال چاپ شود».
وی به تصادفی هم اشاره می کند که نقطه آغاز یک تغییر بزرگ در
زندگی او شد .می گوید« :پس از یک تصادف ،استعداد شاعری در من
شکوفا شد و پس از آن بود که تاکنون  20هزار بیت شعر سروده ام.
با اینکه تحصیالت من سیکل است و تحصیالت دانشگاهی ندارم ،اما
به لطف خدا ،توانسته ام شعر بگویم و چند کتاب هم منتشر کنم .در
حال حاضر  6جلد کتاب چاپ شده دارم».این شاعر و عضو صندوق
بازنشستگی کشوری ،از حمایت های ضعیف جامعه و دستگاه های
اجرایی از شاعران و نویسندگان انتقاد کرده و تاکید می کند« :انتظار
حمایت بیشتری از وزارت ارشاد به عنوان یک شاعر داشتم؛ ارشاد تنها
حمایتش از من ،اهدای بن کتاب به ارزش  100تا  200هزار تومان بود.
صندوق بازنشستگی هم حمایتی از من نکرد .نهادهای دولتی و مردمی
از ادبیات حمایت نمی کنند؛ در صورتیکه تمام فعالیت ها و زندگی
روزانه آدم ها ،از ادبیات تاثیر گرفته و می گیرد .من برای چاپ هر
کتابم ،سختی های زیادی کشیدم و به نهادهای زیادی مراجعه کردم،
اما حمایتی صورت نگرفت و مجبور شدم همه هزینه های کتاب را برای
چاپ بپذیرم».
وی در ادامه می گوید« :بیشتر مسایل اجتماعی در کتاب های من
انعکاس داده شده است .در حقیقت ،شاعران راویان مشکالت اجتماعی
زمانه خود هستند و آثارشان آیینه ای برای نسل های آینده است که
باید به آن بیشتر توجه شود .در این کتاب ها ،درباره سرنگونی رهبران
کشورهای مختلف مثل صدام و قزافی تا کارهای نسنجیده دونالد ترامپ
که اکنون رئیس جمهور آمریکا است ،شعر سرودم».
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این شاعر ،ادبیات ایران را در دنیا معروف و موجب برتری و شناخته
شدن ایران می داند و اظهار می کند« :هرکشور با یک برند یا نماد
خاص ،در دنیا معروف است ،ایران نیز با ادبیاتش و داشتن شاعرانی
چون فردوسی ،خیام ،سعدی ،حافظ و  ...معروف است و زبانزد همه
کشورها است».
شاکر نائینی درباره خودش بیشتر برایمان تعریف می کند و می
گوید« :من  30سال نامه رسان اداره پست بودم .اهل کتاب خواندن
هستم و کتاب های زیادی پس از بازنشستگی خوانده ام که بیشتر
شامل کتاب های تاریخی می شود و اصوالً خواندن کتاب در
سرودن شعر به من کمک زیادی کرده است».

ردختسبز اریان

گفت و گو

نـویسندگی از اهـواز تـا تـهران
احمد عبداهللپور متولد  1316در اهواز و از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری است که با  30سال سابقه از
آموزشوپرورش بازنشسته شده است .وی عالوه بر تدریس در مدارس و دانشگاههای اهواز و تهران دستی هم در
نویسندگی دارد و کتاب شعری به چاپ رسانده است.

عبداهللپور دربارۀ دوران تحصیلش میگوید« :در اهواز متولد
شدم و پدرم کارمند شرکت نفت بود .از دوران ابتدایی تا
دبیرستان را در اهواز گذراندم .سال  1344در رشتۀ ادبیات
فارسی دانشگاه تهران قبول شدم و در این رشته تحصیل کردم
تا اینکه عالقۀ بسیار زیادی به ادبیات انگلیسی پیدا کردم .در
سال  1348در دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه تهران در مقطع
کارشناسی ارشد قبول شدم و پس از چهار سال در سال 1352
فارغالتحصیل و به استخدام وزارت آموزشوپرورش درآمدم».
او از تدریس در مدارس اهواز و آموزش در سطح دانشگاهی
میگوید« :پس از مدتی جذب دانشگاههای تازهتأسیس اهواز
شدم و در این دانشگاهها به تدریس ادبیات مشغول شدم و
درنهایت در سال  ۱۳۷۶با  30سال سابقه بازنشسته شدم».
عبداهللپور از نویسندگی و چاپ مجموعۀ شعرش با عنوان
«پنجرۀ عشق» سخن به میانآورد« :هفت عنوان کتاب تألیف
کردم که یکی از آنها مجموعۀ شعرهای من است .اولین کتابم
سال  1353با عنوان «بنگالدش» چاپ شد؛ بنگالدش آن زمان
تازه از پاکستان مستقل شده بود .دومین کتابم «شیلی و آلنده»
سال  1358و یک سال پس از انقالب اسالمی منتشر شد.
«نخستوزیران ایران» در سال « ،1369وزرای آموزشوپرورش»
در سال  1373و «پنجرۀ عشق» که نیز در سال  1382به چاپ
رسید و روانۀ بازار کتاب شد».
او همچنین اضافه کرد« :دو کتاب هم با عنوانهای « ُعشاق
نامدار در ادبیات فارسی» و «وزرای امور خارجۀ ایران از
استقرار مشروطه تاکنون » در سال  1396منتشر کردم».
عبداهللپور در روزنامههای قبل و بعد از انقالب در قالب
یادداشت یا داستانهای کوتاه و نقد و
بررسی آثار ادبی فعال بوده است.
او میگوید« :عالقۀ زیادی به
روزنامهنگاری داشتم و برای
نوشتن مطالبم در روزنامهها به
کتابخانههای بسیاری میرفتم
و آرشیو روزنامههای متعددی
چون اطالعات و کیهان را
بررسی میکردم».
این بازنشستۀ فرهیختۀ
صندوق بازنشستگی کشوری
اینگونه ادامه داد« :در حال
حاضر ،در کارهای عامالمنفعه

و برنامههای مختلف در فرهنگسراها و خانههای محله شرکت
میکنم و پای ثابت برنامههای ادبی و هنری این مراکز هستم.
در کنار آن فعالیت ورزشی هم دارم و به همراه دوستانم به
پیادهروی میروم .یکی از فعالیتهای مورد عالقهام حضور در
گروه ُکر است .فعالیت در گرو ه ُکر به من انرژی زیادی میدهد
که این انرژی همراه من در زندگی است و انرژیهای منفی را در
قالب آواز و فریاد از روح و جسم من خارج میکند».
عبداهللپور اعتقاد دارد بازنشستگی بههیچعنوان دورۀ استراحت
مطلق یا در خانه و پارک نشستن نیست« :من دو سه عنوان
کتاب را در دورۀ بازنشستگی نوشتم .میتوان با فعال بودن و
تحرک این دوره را ثمربخش کرد .اگر در دوران اشتغال به
دنبال آموزش و پویایی هستیم ،باید در دوران بازنشستگی
هم فعالیتهای مختلف را برنامهریزی و شروع کنیم ،نه اینکه
بازنشستگی را پایان زندگی بدانیم .زندگی یک دوره و مرگ
هم دورۀ دیگری است ،انسان با پذیرش این دو دوره باید برای
زندگی برنامهریزی کند».
او ادامه داد« :بازنشستگی در بسیاری از کشورها مثل ژاپن
متفاوت و باکیفیت است .در کشور ما نیز میتوان برنامههایی
اجرا کرد که طی آن به کیفیت زندگی و
سالمتی بازنشستگان پرداخته شود.
دورههای آموزشی که به نشاط و
سالمتی بازنشستگان منجر میشود
هزینههای بسیاری را از دوش دولت در
زمینۀ درمان و سالمت برمیدارد که این
روشها در بسیاری از کشورهای پیشرفته
نیز مورد توجه قرار میگیرد .از سوی دیگر،
بهبود شرایط بازنشستگی به خود ما هم
بازمیگردد؛ بازنشستگان زیادی
در کشور بودند یا هستند
که در سنین باال همچنان
با روحیۀ بسیار قوی و
شاداب فعالیت میکنند.
در دوران بازنشستگی
مهم تعیین هدف برای
زندگی و تالش برای
رسیدن به آن است».
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