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سرمقـــاله

علی ربیعی /وزیرتعاون کارورفاه اجتماعی

فــرهیختگــانکــار
آنکــه ســخت کار میکنــد و نــان بــه نــرخ جــان میخــورد ،قــدر عدالــت را
میدانــد ،و آنهــا کــه تشــنه عدالتنــد ،انقــاب را میفهمنــد و بــا آن همراهند.
امــروز در عرصــه تولیــد بــا نســل جدیــدی از کارگــران روبـهرو هســتیم کــه
درسآموختهانــد .مــن کارگرانــی را در میــدان کار و تولیــد میبینــم کــه
مــدارج علمــی بــاال و تحصیــات عالــی دارنــد و بــه انــدازه توانمندیهــای
شغلیشــان ،قــدرت نقــد دارنــد و مناســبات اجتماعــی را بــه خوبــی درک
وتحلیــل میکننــد .جامعــه کارگــری مــا نــه فقــط اســتوار بــرای ســاختن
جامعـهای تولیدمحــور ایســتادگی میکنــد بلکــه قــادر اســت مناســبات مولد
چنیــن جامعـهای را نیــز تحلیــل کنــد .قشــری کــه بیــش از هر قشــر دیگری
خســران واگذارشــدن بازارهــای ایــران بــه محصــوالت خارجــی را بــا گوشــت
و اســتخوان احســاس کــرده ،کارگــران هســتند .کارگــران نــه دسترســی بــه
رانــت دارنــد و نــه از فــراز و فرودهــای ارز و ســکه بهــرهای میبرنــد ،و
از اینروســت کــه بــه خاطــر منطــق جایــگاه اجتماعیشــان پروپــا
قرصتریــن حامیــان جامعــه تولیدمحورنــد .کارگــر بیشــترین ظرفیــت
را بــرای حمایــت از کاالی ایرانــی داراســت و شایســته اســت بیشــترین
حمایــت معقــول از آن نیــز بــه عمــل آیــد.
البتــه رســیدن بــه جامع ـهای تولیدمحــور ،نیازمنــد حمایــت اســت .هیــچ
جامعــه توســعهیافتهای نیســت کــه بــدون حمایــت از نیــروی کار و محصــول
داخلــی خــود بــه درجــه باالیــی از قــدرت اقتصــادی و صنعتــی رســیده
باشــد .آنچــه اهمیــت دارد نــوع ،کیفیــت ،زمانبنــدی و ترکیــب سیاسـتهای
حمایتــی اســت کــه بــرای ارتقــای کار و کاالی ایرانــی بـهکار گرفته میشــود.
سیاســتهای مــا در پــی ایجــاد امنیــت شــغلی ،نزدیــک کــردن افزایــش
دســتمزد بــه تــورم و ایجــاد دلگرمــی در کارگــران ،و تثبیــت مشــاغل در
شــرایط نامناســب ســالیان گذشــته اقتصــاد ایــران بــوده اســت .همزمــان بــه
ایــن مهــم نیــز واقــف بودهایــم کــه توســعه اشــتغال در مقیاســی کــه کشــور
بــه آن نیازمنــد اســت بــا اتــکا بــه بــازار داخلــی امکانپذیــر نیســت .سیاســت
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در دو ســال گذشــته ،توســعه اشــتغال از
طریــق سیاسـتهای اثــر بخشــی نظیــر کارآمــوزی جوانــان(کاج) و همچنین
سیاسـتهای بیمـهای بــوده اســت .دولــت محتــرم نیــز از طریــق فراهــم
کــردن امــکان دسترســی بــه  12هــزار میلیــارد تومــان منابــع مالــی،

سیاســت فعــال اشــتغالزایی در مناطــق روســتایی را دنبــال کــرده اســت.
از ســوی دیگــر سیاســت همــکاری گســترده بــا جهــان کــه از ابتــدای
دولــت یازدهــم دنبــال کــرده ،فرصتــی بــرای توســعه اشــتغالهای
باکیفیــت و باثبــات ایجــاد کــرده اســت .مــا معتقدیــم میتوانیــم از
طریــق مشــارکت در «زنجیــره جهانــی ارزش» نیــروی کار ایرانــی را بــه
شــکل بهرهورتــری بـهکار بگیریــم و کاالی ایرانــی را بــه چنــان ســطحی
از کیفیــت و رقابتپذیــری در جهــان برســانیم کــه بتوانــد ســهمی
شایســته از بازارهــای جهانــی را نیــز از آن خــود داشــته باشــد .ترکیــب
مهارتآمــوزی ،سیاســتهای حمایتــی بــه منظــور تقویــت روحیــه و
ســطح زندگــی کارگــران ،سیاســتهای فعــال بــازار کار و همچنیــن
مشــارکت در زنجیــره جهانــی ارزش و صادراتگرایــی مســیری اســت
کــه قــادر اســت مــا را بــه ســوی اهــداف متعالــی مــد نظــر در انقــاب
اســامی ایــران و بهبــود زندگــی جامعــه کارگــری رهنمــون شــود .مــا
دقیقـاً بــه دلیــل آگاهــی بــر اثــرات خطرنــاک منابــع فــراوان و اســتفاده
گســترده از ابــزار تأمیــن مالــی ارزان و بیحســاب و کتــاب منابــع ارزی
و ریالــی ،نســبت بــه هــر گونــه پولپاشــی در زمیــن کســبوکار و
اشــتغال بشــدت حســاس هســتیم .مــا تجربــه بیــکاران بدهــکار را پشــت
ســر خــود داریــم و تــاش میکنیــم هــر گونــه منابــع مالــی در ایــن
بخــش بــا وســواس ،پــس از اطمینــان از کارآمــدی طرحهــای اشــتغال
و مطمئــن شــدن از کفایــت افــراد بــرای اســتفاده از ســرمایههایی
کــه در اختیارشــان قــرار میگیــرد ،عمــل کنیــم .علیرغــم دســتاورد
دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم در کــم کــردن فاصلــه ایجادشــده میــان
نــرخ افزایــش دســتمزد و نــرخ تــورم ،هنــوز قــدرت خریــد کارگــران
پاییــن اســت .کارفرمایــان نیــز البتــه بــه دلیــل شــرایط دشــوار اقتصادی،
هزینههــای دسترســی بــه تأمیــن مالــی ،ناکارآمــدی ،تحریمهــا و
ســایر عوامــل ،دشــواریهای بســیاری را تجربــه میکننــد و علیرغــم
رویکــرد سازندهشــان بــه مقولــه دســتمزد ،مــا هنــوز نتوانســتهایم
تأمیــن زندگــی عادالنــه بــرای کارگــران را محقــق ســازیم.
مــا بــه سیاســت امیــد نیازمندیــم ،امیــدواری بــه تغییراتــی معنــادار،
موفقیتآمیــز وهمراســتا بــا نیازمندیهــای جامعــه.
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جمشید تقی زاده /مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

چشم هــا را بــایــد شست

مضان ّ
الذی اُن ِز َل فی ِه القرآن
هر َر
َ
شَ ُ
مــاه کرامــت و شایســتگی بــرای دیــدار خداســت .پــس شــگفت نخواهــد بود
اگــر از یــازده مــاه قبــل ،بــه اســتقبالش برویــم و یــازده مــاه خــود را بــرای
چنیــن مهمانــی ســودآوری آمــاده کنیــم .یکــی از ویژگیهــای مــاه مبــارک
رمضــان ،کیمیاگــری ایــن مــاه اســت .در ایــن مــاه ،افــزون بــر آنکــه ثــواب
عبادتهــا چنــد برابــر بــه روزه دار بــاز میگــردد ،اعمــال عــادی و روزمــره
شــخص روزه دار ،رنــگ عبــادت میگیــرد .مــاه رمضــان ،از خــواب بنــده
عبــادت و از نفســهای او تســبیح میســازد .آنجــا کــه پیامبــر اســام (ص) در
خطبــه آخریــن جمعــه مــاه شــعبان ،درباره مــاه رمضــان میفرماید  :انفاســکم
فیــه تســبیح و نومکــم فیــه عبــاده؛ نفســهای شــما در آن مــاه ،تســبیح و
خــواب شــما در آن ،عبــادت اســت.
انســان همــواره در کشــمکش میــان روح و تــن بــه ســر میبــرد .روح یــا
همــان بخــش فرازیــن وجــود انســان ،وی را بــه پاکیهــا و جهــان معنــوی
فــرا میخوانــد و جســم یــا همــان بخــش فرودیــن او ،وی را بــه ناپاکیهــا و
جهــان پســت مــادی دعــوت میکنــد .مولــوی در داســتانی نمادیــن ،روح را به
مجنــون و جســم را بــه ناقــه ای تشــبیه میکنــد کــه مجنــون ،ســوار بــر ایــن
ناقــه بــه ســوی لیلــی ـ کــه نمــاد پــروردگار اســت ـ در حرکــت اســت ،ولــی
ایــن حرکــت آســان نیســت؛ زیــرا بــه همــان میــزان کــه  ،مجنــون به ســوی
لیلــی مجنــون را بــه ســوی خــود میکشــاند ، ،عشــق بــه لیلــی ّه مهــر کــر
(بچــه ناقــه) ،ناقــه را بــه ســوی خــود جــذب میکنــد .بدیــن گونــه مجنــون،
هنــوز چنــد قدمــی بــه ســوی لیلــی نرفتــه کــه برخــاف میــل قلبــی اش،
ناقــه وی را بــه ســوی بچــه ناقــه میبــرد .بــا ایــن اوصــاف بایــد گفــت مــاه
رمضــان ،مــاه تمریــن غلبــه دادن روح بــر جســم اســت .همــان جایــی کــه از
خــوردن و آشــامیدن پرهیــز میکنیم ،چشــم هایمــان را میشــوییم و نگاهمان
و جهــان بینــی مــان را تغییــر میدهیــم و خــود را تســلیم مقــدرات میکنیــم.
همانجاســت کــه روح راصیقــل میدهیــم و در مــاه مهمانــی خــدا ،مهمانــی
پــاک در مقابــل منــزه تریــن میشــویم.
مــاه مبــارک رمضــان فرصتــی بــرای مبــارزه بــا سســتی و تنبلــی اســت .چــرا
کــه اگــر آگاه باشــیم موقعیتــی کــه در آن هســتیم { روزهــای مــاه مبــارک
رمضــان} و روزهایــی کــه در آن نفــس میکشــیم سرشــار از عبــادت و برکــت
اســت ،هرگــز آن را دســت کــم نمیگیریــم و همــواره چشــم انتظــار رمضــان
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میمانیــم .بــرای رســیدن بــه عبــادات و برکتهــای ایــن مــاه عزیــز بایــد از
اعمــال ایــن مــاه آگاه بــود .هــر چنــد طبــق فرمــوده حضــرت محمــد (ص)
نفــس کشــیدن شــخص روزه دار نیــز عبــادت اســت امــا اعمالــی وجــود دارد
کــه ثــواب ایــن مــاه را چندیــن و چنــد برابــر میکنــد .ایــن اعمال در شــبهای
قــدر بــه اوج خــود میرســد کــه خداونــد در قــرآن مجیــد ســوره « از آن
بــه بزرگــی یــاد کــرده و ســوره ای نیــز بــه نــام نــازل فرمــوده اســت .در
تمــام ســال ،شــبی بــه خوبــی و » قــدر فضیلــت شــب قــدر نمیرســد .ایــن
شــب ،شــب نــزول قــرآن ،شــب فــرود آمــدن مالئکــه و روح نیــز نــام گرفتــه
اســت .عبــادت در شــب قــدر برتــر از عبــادت هــزار مــاه اســت .در ایــن شــب،
مقــدرات یــک ســال انســانها و روزی هــا ،عمرهــا و امــور دیگــر مشــخص
میشــود .
شــبهای مــاه مبــارک رمضــان فرصتی اســت زریــن و طالیی برای شستشــوی
آینــه دل .ایــن شــب بهتریــن فرصــت اســت تــا خوبیهــا را جایگزیــن بدیهــا،
صلــح و صفــا را جایگزیــن اختــاف و تفرقــه ،احســان و نیکــی را جایگزیــن
ظلــم و ســتم ،کنیــم.
تــا امــروز تــاش مــا در صنــدوق بازنشســتگی  79از آغــاز ســال کشــوری
بــر آن بــوده کــه بــر معیشــت و بحث همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان،
توجهــی جــدی داشــته باشــیم .بــا رایزنیهــای صــورت گرفتــه بــا دولــت و
اعضــای محتــرم مجلــس شــورای اســامی ،تــا حــد ممکــن بــه اهدافــی کــه
بایــد رســیدیم امــا ایــن پایــان کار نیســت و مــا را در جهــت ایجــاد رفــاه برای
بازنشســتگان عزیــز و عدالتــی کــه بایــد میــان جامعــه برقــرار شــود ،راضــی
نمیکنــد .بنابرایــن عــزم خــود را در ایــن راه جــزم کردیــم تــا جایــی کــه
میتوانیــم از دغدغــه هــای ایــن قشــر کاســته و بــه فکــر اوقــات فراغتشــان
باشــیم .چــرا کــه بــاور مــا ایــن اســت بایــد بــرای رســیدن بــه جامعــه ای
پویــا ،همــه افــراد جامعــه در جهــت پویایــی گام بردارنــد؛ بازنشســتگان نیــز
کــه خــود از تربیــت کننــدگان نســل جدیــد هســتند ،باید پرچمــدار ایــن راه
باشــند و بــرای ایــن کار بایــد دســت بــه دســت هــم داده و دغدغــه هایشــان
را بــه حداقــل برســانیم.
از خداونــد بــزرگ و متعــال میخواهیــم در ایــن مــاه عزیز مــا را برای رســیدن
بــه اهدافمــان یــاری کنــد و مــا بــه خدمتــی کــه بــه بازنشســتگان انجــام
میدهیــم افتخــار کنیم.
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بی تعـــارف
شما بازنشسته ارجمند کشوری می توانید برای ارتباط با صندوق
بازنشستگی کشوری و ارسال نظرات و پیشنهادات خود از
روشهای زیر استفاده کنید:
پست الکترونیکcspfnews@gmail.com :
تلفن مرکز پاسخگویی 8523 :و 2500
سایتcspf.ir :

سرمقـــاله

وام مرحلــه هشــتم بازنشســتگان
کــی پرداخــت شــده اســت؟

اول اردیبهشت ماه پرداخت شده است.

درمورداشتغالبکارفرزندان
بازنشستگاندرشرکتهای
دولتیوتحتپوششصندوق
بازنشستگیکشوریچهباید
کنیم؟
براســاس مصاحبــه مــورخ  1397/02/02جنــاب
آقــای تقــی زاده مدیــر عامــل محتــرم صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری در آینــده = بانــک اطالعاتــی
بازنشســتگان تهیــه شــده تــا نســبت بــه اســتفاده
از فرزنــدان متخصــص بازنشســتگان در شــرکت هــا
تصمیــم گیــری شــود.

بی تعارف
احرازهویتبازنشستگانوموظفین
خارجازکشورجهتتمدیدوکالت
نامه به چه صورت انجام می شود؟

ثبت نام وام سال  97چه
زمانی آغاز می شود؟

ثبــت نــام وام بازنشســتگان و موظفیــن در ســال
 97هنــوز اعــام نگردیــده اســت .انشــااهلل در مــاه
هــای آینــده از طریــق ســایت صندوق بازنشســتگی
و رســانه هــا اطــاع رســانی مــی شــود.

بازنشســتگان و موظفین(همســر) صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری جهــت تمدیــد وکالتنامــه برداشــت از حقــوق
خــود ،وارد ســایت صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه
آدرس  www.cspf.irشــده و ســمت راســت صفحــه،
قســمت بازنشســتگان خــارج از کشــور را کلیــک کــرده و
اطالعــات مثــل دفتــر کل ،کــد ملــی ،آدرس و  ...را ثبــت
کــرده و یــک کــد رهگیــری دریافــت مــی نماینــد.
ســپس در ســاعت اداری  8:30صبــح تــا  15:00بــه وقــت ایران،
در روزهــای شــنبه تــا چهــار شــنبه درخواســت برقــراری ارتباط
از طریــق اســکایپ ( )skypبــا آدرس  :ID:cspfirنمائیــد و
پاســپورت معتبــر ایرانــی (حتمــا پاســپورت در ســال  97اعتبــار
داشــته باشــد) را بــا تصویــر خــود نمایــش داده تــا رمــزی در
اختیــار وی قــرار گیــرد .وکیــل مربوطــه در ایــران نیــز یــک
روز بعــد جهــت دریافــت معرفــی (نامــه بانکــی) بــه صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری در میــدان فاطمــی ،خیابــان چهــل
ســتون ،نبــش بوعلــی ســینا مراجعــه نماینــد.
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بی تعـــارف

حق اوالد و حق
تاهل بازنشستگان
کشوری در فروردین و
اردیبهشت ماه افزایش
یافته است؟
خیــر بــر اســاس ضریــب ســال  96پرداخت شــده
و پــس از ابــاغ مصوبــه نســبت بــه پرداخــت
حــق تاهــل و اوالد بــر اســاس ضریــب ســال 97
پرداخــت مــی گــردد.

وام بازنشستگان و موظفین
سال  96تاکنون چند مرحله
پرداخت شده است ؟

تــا آخــر اردیبهشــت  97هشــت مرحلــه از مراحل
 12گانــه وام ضــروری بازنشســتگان و پرداخــت
شــده اســت .انشــااهلل در مــاه هــای آینــده ،هرمــاه
یــک مرحلــه پرداخــت خواهــد شــد.

احــکام بازنشســتگان و موظفیــن
ســال  97چــه مقــدار افزایــش
مــی یابــد و کی(چــه تاریخــی )
صــادر خواهــد شــد ؟
احــکام افزایــش حقــوق ســاالنه و همچنیــن همســان
ســازی حقــوق بازنشســتگان مشــمول صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری در ســال  ۹۷طــی روزهــای آینــده صــادر و مابــه
التفــاوت مربــوط بــه مــاه هــای فروردیــن و اردیبهشــت
ســال جــاری بــا حقــوق مــاه آینــده پرداخــت خواهــد شــد.

آیا حقوق بازنشستگان و
موظفین در ماه فروردین و
اردیبهشت بر اساس احکام
جدید واریز شده است ؟
خیــر بــر اســاس حقــوق اســفند مــاه  96محاســبه
و بــه حســاب بازنشســتگان و موظفین عزیــز واریز
شــده است.

حقوق فروردین و اردیبهشت
ماه بازنشستگان و موظفین چه
زمانی پرداخت شد؟

حقــوق فروردیــن مــاه عصــر روز  1397/01/29و حقــوق
اردیبهشــت بازنشســتگان و موظفین نیــز 1397/02/30
پرداخــت شــده اســت.
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اخبار صندوق

همایش پیـــاده روی خــانوادگی بـه
منـــاسبت روز کـــارگــر برگزار شد

كنترل و نظارت برتمـامي فعاليت هـاي

صندوق بازنشستگي براساس ُمرقانون

فیــاض شــجاعی دادســتان دیــوان محاســبات کشــور در نشســت مشــترک بــا
جمشــید تقــی زاده مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گفــت :طــرح
هــا و پــروژه هــای در دســت اجــرا بایــد طبــق فرآینــد و روال قانونــی و بــا طی
کــردن توجیهــات زیســت محیطــی ،اقتصــادی و مالــی اجرایــی و عملیاتــی
شــوند .یکــی از دغدغــه هــای موجــود نســبت بــه فعالیــت هــای اقتصــادی
صنــدوق هــا ،حرکــت بــر مــدار قانــون و اجــرای صحیــح و شــفاف امــور
اقتصــادی و مالی اســت.
وی بــا ابــراز خرســندی از تــاش هــا و سیاســت گــذاری هــای تیــم مدیریتــی
جدیــد صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در زمینــه شــفافیت و خــروج از بنــگاه
داری گفــت :شــفافیت در امــور مالــی و اقتصــادی یکــی از ارکان هــای مهــم
در ایجــاد ســاختار ســالم و ضــد فســاد اســت کــه خوشــبختانه بــا رویکــرد
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــرای قانــون مــداری و شــفافیت در همــه
امــور ،آینــده روشــنی قابــل تصــور اســت.
جمشــید تقــی زاده ،مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیــز در ایــن
نشســت ،حرکــت برمــدار قانــون و شــفاف ســازی در تمامــی حــوزه هــای
اجرایــی و همچنیــن کنتــرل و نظــارت مســتمر بــر بخــش هــای اقتصــادی
بــا اســتفاده از فنــاوری هــای جدیــد و پیــاده ســازی روش هــای نویــن را از
اولویــت هــای کاری صنــدوق بازنشســتگی در ســال جــاری دانســت.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر الــزام همــه هلدینــگ هــا و شــرکت هــای تابعــه
نســبت بــه اجــرای برنامــه هــای  ۱۹گانــه اقتصــادی صنــدوق گفــت :ایــن
سیاســت هــا در جهــت ایجــاد ســاختار ضــد فســاد ،شــفاف ســازی فعالیــت
هــای شــرکت هــا و هلدینــگ هــا ،خــروج از بنــگاه داری ،حرکــت بــه ســمت
ســودآوری معقــول و مناســب ،برگــزاری مجامــع در زمــان مقــرر و اجــرای
تکالیــف مجامــع ،انجــام حسابرســی هــای داخلــی و در نهایــت حاکمیــت
شــرکتی بــا جدیــت پیگیــری و اجرایــی خواهــد شــد.
تقــی زاده اظهــار داشــت :حسابرســی داخلــی شــرکت هــای تابعــه بــا ســرعت
و جدیــت و البتــه بــا دقــت و بــا اســتفاده از خبــرگان ایــن حــوزه آغــاز شــده و
تــا پیــش از برگــزاری مجامــع نتایــج بدســت آمــده طــی گــزارش هایــی اعالم
مــی شــود .صیانــت از امــوال و دارایــی هــای بازنشســتگان وظیفــه همگانــی
و قانونــی همــه مدیــران و کارکنــان صنــدوق بازنشســتگی و شــرکت هــای
تابعــه اســت.

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در همایــش پیــاده روی خانوادگــی
کــه صبــح روز جمعــه در بوســتان والیــت تهــران برگــزار شــد ،بــه همــراه
جمعــی از کارگــران تحــت پوشــش شــرکت هــای تابعــه ایــن صنــدوق دراین
رویــداد بــزرگ فرهنگــی و ورزشــی شــرکت کــرد.
جمشــید تقــی زاده در جریــان همایــش پیــاده روی خانوادگــی کارگــران کــه
بــا حضــور علــی ربیعی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در بوســتان والیت
تهــران برگــزار شــد ،گفــت :بــرای نشــاط و شــادابی کارگــران بایــد در جامعــه
فرصــت هایــی فراهــم کــرد تــا در برنامــه هــای فرهنگــی ،ورزشــی حضــور
فعالی داشــته باشــند.
وی بــا اشــاره بــه خدمــات رفاهــی کــه در مــاده  ۱۵۴قانــون کار آمــده اســت،
تاکیــد کــرد :کارفرمایــان موظفنــد بــا مشــارکت وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی و وزارت ورزش و جوانــان ،زمــان و مــکان مناســبی بــرای ورزش
کارگــران در نظــر بگیرنــد .کــه طبــق آییــن نامــه مربوطــه ،کارگــران مــی
تواننــد  ۲جلســه  ۲ســاعته در هفتــه و در مجمــوع  ۴ســاعت بــه ورزش
اختصــاص دهند.
تقــی زاده تاکیــد کــرد :در شــرایط کنونــی بــا توجــه بــه محیــط هــای
کارگــری و فشــار کار بایــد محیــط هــای کاری را آرام کنیــم و ورزش بهتریــن
ظرفیــت جهــت اســتفاده روحــی ایــن عزیزان اســت و در ایــن راســتا برگزاری
جشــنواره فرهنگــی و ورزشــی یکــی از اقداماتی اســت که شــرکت هــای تابعه
صنــدوق مــی توانــد بــا هــدف ترویــج ورزش همگانــی و توســعه فعالیــت های
ورزشــی در رشــته هــای مختلــف بــرای کارگــران برگــزار کننــد.
وی اظهــار داشــت :آمادگــی جســمانی بــرای کارگــران بــه منظــور رهایــی از
اســترس و اضطــراب محیــط کار و بــا فعالیــت هــای ورزشــی ارتقــاء پیــدا
مــی کنــد و بــرای ایــن منظــور الزم اســت در محیــط هــای کاری بــه ورزش
کارگــران توجــه ویــژه شــود.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ادامــه بــه بازنشســتگان توصیه
کــرد :توجــه بــه ورزش بــرای دوری از فقــر حرکتی ،گوشــه نشــینی و بیماری
هــای مزمــن اثــر گــذار اســت و بازنشســتگان بایــد بــه ایــن امــر توجــه کنند.
بــه همیــن دلیــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری برگــزاری جشــنواره هــا و
مســابقات ورزشــی مختلــف را در همــه اســتان هــای کشــور در دســتور کار
خــود قــرار داده اســت و گســترش و اجــرای برنامــه هــای ورزشــی در خانــه
هــای امیــد بازنشســتگان از دیگــر برنامــه هــای فرهنگــی و ورزشــی ایــن
صنــدوق مــی باشــد.
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اخبار صندوق
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

مابه التفاوت افزایش حقـوق

بــازنشستگانکشـوریبـا

مدیرکـل امــــور فــرهنگی و اجـتمـاعی

صندوق بــازنشستگی کشــوری منصــوب شـد

حقوقخردادپرداختمیشود
جمشــید تقــی زاده مدیرعامــل صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری اظهــار داشــت :حقــوق
اردیبهشــت مــاه بازنشســتگان مشــمول صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری روز یکشــنبه  30اردیبهشــت
مــاه ،بــه حســاب ایــن عزیــزان واریــز مــی شــود.
وی تاکیــد کــرد :احــکام افزایــش حقــوق ســاالنه
و همچنیــن همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان
مشــمول صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســال
 ۹۷طــی روزهــای آینــده صــادر و مابــه التفــاوت
مربــوط بــه مــاه هــای فروردیــن و اردیبهشــت
ســال جــاری بــا حقــوق مــاه آینــده پرداخــت
خواهــد شــد.

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری در ابالغــی «زهــرا زاده غــام»
را بــه ســمت مدیــرکل امــور فرهنگــی و
اجتماعــی بازنشســتگان ایــن صنــدوق
منصــوب کــرد.
جمشــید تقــی زاده در ایــن ابــاغ
آورده اســت :نظــر بــه مراتــب تعهــد،

تخفیـف  50درصــدی هتــلهـــای

ایرانگردی و جهانگردی برای کـارگران

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از ارائــه خدمــات گردشــگری
بــرای کارگــران شــاغل و بازنشســتگان کشــوری خبــر داد و گفــت :ایــن
تســهیالت شــامل تخفیــف  ۵۰درصــدی مجموعــه هتــل هــای گــروه
ایرانگــردی و جهانگــردی تحــت پوشــش ایــن صنــدوق مــی شــود.
جمشــید تقــی زاده در مراســم گرامیداشــت روز کارگــر در گــروه صنعتــی
ملــی ،بــا تبریــک بــه جامعــه بــزرگ کارگــران اظهــار داشــت :به مناســبت
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تخصــص و ســوابق ارزشــمند ســرکارعالی
بــه موجــب ایــن ابــاغ بــه ســمت مدیــرکل
امــور فرهنگــی و اجتماعــی بازنشســتگان
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری منصــوب
مــی شــوید.
وی در ادامــه ابــراز امیــدواری کــرده اســت:
بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال و در ســایه
عنایــات حضــرت بقیــه ا ...االعظم(عــج) و
تأســی از منویــات مقــام معظــم رهبــری
(مدظلــه العالــی) و بــا رعایــت اصــول قانــون
مــداری ،اعتــدال گرائــی و منشــور اخالقــی
دولــت تدبیــر و امیــد در پیشــبرد اهــداف
صنــدوق و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی
موفــق و مویــد باشــید.
پیــش از ایــن «عبــاس رشــیدی» ایــن
عنــوان را برعهــده داشــت.

روز کارگــر و بــا تاییــد علــی ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
مجموعــه هتــل هــای ایرانگــردی و جهانگــردی متعلــق بــه ایــن صنــدوق
بــا تخفیــف  ۵۰درصــد در اختیــار کارگــران شــاغل و بازنشســتگان
کشــوری قــرار خواهــد گرفــت و نحــوه اســتفاده از ایــن تســهیالت ،بــرای
کارگرانــی کــه تحــت پوشــش تامیــن اجتماعــی هســتند بــا ارائــه معرفــی
نامــه از محــل اشــتغال و کــد بیمــه و بــرای بازنشســتگان بــا ارائــه کارت
شناســایی خواهــد بــود.
تقــی زاده بــه دو قشــر تاثیرگــذار در حمایــت از کاالی ایرانــی اشــاره کــرد
و افــزود :در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی ،دو قشــر تاثیــر مســتقیم
دارنــد .نقــش کارگــران در حمایــت؛ یعنــی کارگــران بایــد مصــرف کاالی
ایرانــی را از خانــواده خــود شــروع کننــد تــا دیگــر افــراد جامعــه بــه تبــع
آنهــا از کاالی ایرانــی اســتفاده کننــد.
وی ادامــه داد :گــروه دوم بازنشســتگان هســتند ۵۰ .میلیــون نفــر حاصــل
جمــع بازنشســتگان و کارگــران اســت کــه اگــر آنهــا حمایــت کلــی از
کاالی ایرانــی داشــته باشــند هــم بــازار مــا پررونــق ،هــم تولیــد پربارتــر
و هــم کارخانجــات و واحدهــای تولیــدی فعــال تــر و پایدارتــر خواهنــد
مانــد .مهمتــر اینکــه حمایــت ایــن جمعیــت خــود مانــع بــزرگ بــرای
تعطیلــی کارخانجــات و ورشکســتگی آنهــا اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهامدار گــروه صنعتــی ملــی ،صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری اســت از بازنشســتگان و کارگــران خواســت بــرای
ایجــاد اشــتغال و حمایــت از کاالی ایرانــی ،کفشهــای مــورد نیــاز خــود
را از ایــن شــرکت خریــداری کننــد.
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اخبار استانی
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در سفر به اردبیل مطرح کرد.

حل مشکالت بــازنشستگــان با کمک دولت و مجلس
جمشــید تقــی زاده مدیرعامــل صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری در ســفر بــه اســتان
اردبیــل بــا حضــور در جمــع روســای کانــون
هــای بازنشســتگی کشــوری اســتان اردبیــل
و ســفیران صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در
حــوزه هــای مختلــف از جملــه ورزش و آمــوزش
فنــی وحرفــه ای و تعــدادی از بازنشســتگان ،درد
دل آن هــا را شــنید و بــا ایــن عزیــزان بــه گفــت
و گــو پرداخــت .وی در ایــن نشســت گفــت:
مشــکالت بازنشســتگان را بــا عمــق جــان درک
مــی کنــم و تمــام تالشــمان را مــی کنیــم تــا از
طریــق مجراهــای قانونــی و بــا کمــک دولــت و
مجلــس آن را حــل کنیــم.
تقــی زاده بــا اشــاره به اینکــه پدر من بازنشســته
دانشــگاه اســت ،گفــت :مــن بــه خوبــی بــا
مشــکالت بازنشســتگان آشــنا هســتم و از عمــق
جــان آن را درک مــی کنــم و بــه همیــن دلیــل
نیــز آســتین همــت بــاال زدم تــا عاشــقانه بــرای
شــما عزیــزان خدمــت کنــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا مســووالن کارگــزار
بازنشســتگان هســتیم ،افــزود :اجــرای قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری کــه اصــاح آن
اکنــون در مجلــس در حــال انجــام اســت یــک
ضــرورت مهــم بــوده و مــا نیــز بــا ارتباطــی کــه
بــا مجلــس و نماینــدگان برقــرار کردیــم بــه
دنبال طرح خــــواسته هـــای بـــازنشستگـــان
هستیــــم.
تقــی زاده تاکیــد کــرد :همــه بایــد بــا
همــکاری و همدلــی و بــا یــک صــدای واحــد
بــه دنبــال طــرح خواســته و انتظــارات جامعــه
بازنشســتگان باشــیم .یکــی از اولویــت هــای
مــا همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان
اســت .در ایــن زمینــه بــا اجــرای طــرح
افزایــش پلکانــی حقــوق کــه کارهــای
عملیاتــی آن بــه اتمــام رســیده ،عــاوه بــر
افزایــش متناســب بــا نــرخ تــورم ،بخشــی

هــم در قالــب  ۲۲۰۰میلیــارد تومــان تخصیــص
از ســوی دولــت ،اضافــه خواهــد شــد و مــا پیگیــر
بهبــود حقــوق بازنشســتگان ســنوات قبــل در
مقایســه بــا بازنشســتگان جدیــد هســتیم.
وی ادامــه داد :در حــوزه بیمــه درمــان نیــز برنامــه
هــای خوبــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه تــا ضمــن
اضافــه شــدن خدمــات جدیــد بــه بیمــه درمانــی
مکمــل ،فرآیندهــای هزینــه و پرداخــت نیــز کوتــاه
شــده و بازنشســتگان عزیــز بــا ســهولت بیشــتر

در این نشســت ،علی اشــجعی ،مدیــر صندوق
بازنشســتگی کشــوری در اســتان اردبیــل نیــز
گزارشــی از عملکــرد ایــن مدیریــت ارائــه کرد
و انتظــارات بازنشســتگان اســتان را بــه ســمع
و نظــر مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری رســاند .همچنیــن تعــدادی از
روســای کانــون هــا و بازنشســتگان کشــوری
حاضــر در نشســت ،مشــکالت و خواســته های
خــود را بیــان کردنــد.

بــه خدمــات مــورد نظــر خــود دسترســی داشــته
باشــند .توجــه بــه بیمــاران خــاص بــا توجــه بــه
نــوع بیمــاری هــا و هزینــه هــای ســنگینی کــه
متحمــل مــی شــوند نیــز جــزو سیاســت هــای
درمانــی و بیمــه ای صنــدوق اســت.
تقــی زاده همچنیــن از ارائــه تســهیالت ســفر و
گردشــگری بــرای بازنشســتگان تحــت پوشــش
خبــر داد و افــزود :برنامــه ریــزی هایــی بــرای
ســفرهای ســیاحتی و زیارتــی ارزان قیمــت در
حــال انجــام اســت و مــا تــاش مــی کنیم تــا در
گام اول خدمــات کنونــی از نظــر کمــی و کیفــی
ارتقــا یابــد و در گام بعــدی خدمــت نویــن ســفر
را اجرایــی کنیــم کــه قطعــا تحولــی در حــوزه
گردشــگری بازنشســتگان ایجــاد خواهــد کــرد.

اردبیل مرکز آسیـای میـانه و قفقـاز
جمشــید تقــی زاده مدیرعامــل صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری در ســفر بــه اســتان
اردبیــل بــا حضــور در جلســه کارگــروه
تخصصــی اشــتغال اســتان کــه بــه ریاســت
اســتاندار و بــا حضــور مدیــران ارشــد اســتان
اردبیــل برگــزار شــد ،ضمــن تبریــک هفتــه
کارگــر بــه همــه زحمــت کشــان عرصــه کار
و تــــولید ،گفت :استــــــان اردبیـــل را نمی
تــوان فقــط یــک اســتان دانســت ،چراکــه
اردبیــل مرکــز آســیای میانــه و قفقــاز اســت و
از پتانســیل هــای بســیار خوبــی برای ســرمایه
گــذاری برخــوردار اســت.
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اخبار استانی

در سفر به استان خراسان رضوی مطرح شد؛

بازنشستگانبهترینسفیرانبرایترویج
فرهنگ ایــران اسالمی در دنیـا هستند
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا
تاکیــد بــر ضــرورت ارتقــای کمــی و کیفــی
ســفرهای بازنشســتگان کشــوری گفــت:
بازنشســتگان مــی تواننــد ســفیران خوبــی بــرای
کشــور باشــند و فرهنــگ ایرانــی اســامی را در
دنیــا اشــاعه دهنــد.
جمشــید تقــی زاده در ســفر بــه اســتان خراســان
رضــوی و در جمــع روســای کانــون هــای
بازنشســتگی این اســتان اظهــار داشــت :بودجه ای
کــه بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اختصاص
مــی یابــد حق مســلم صنــدوق و بازنشســتگان آن
اســت و هیــچ منتــی در اختصــاص ایــن بودجــه
نیســت؛ چــرا کــه ایــن همــان بودجــه ای اســت
کــه ســنوات قبــل مــی بایســت اختصــاص مــی
یافــت و ســرمایه گــذاری مــی شــد تــا امــروز از
محــل ســود آن حقــوق بازنشســتگان پرداخــت
شــود.
وی تصریــح کــرد :خوشــبختانه در حــوزه همســان
ســازی حقــوق بازنشســتگان کشــوری۲۲۰۰ ،
میلیــارد تومــان اختصــاص یافتــه و مــا آمادگــی
داریــم در صــورت ابــاغ دســتورالعمل هــا و
جــداول مربوطــه و کســب مجوزهــای الزم ظــرف
حداکثــر  ۴۸ســاعت احــکام همــه بازنشســتگان را
صــادر کنیــم.
تقــی زاده بــا بیــان اینکــه تیمــی خبــره از
بازنشســتگان و شــاغلین بــرای نظــارت و پایــش
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قانــون مدیریــت خدمات کشــوری تشــکیل شــده
اســت ،گفــت :اگــر قــرار اســت تغییــری در ایــن
قانــون اتفــاق بیفتــد بــا نظــرات کارشناســی ایــن
تیــم بــه مجلــس مشــاوره خواهیــم داد.
وی دربــاره بیمــه تکمیلــی درمــان نیــز گفــت :در
ایــن حــوزه بــا مســئوالن وزارت بهداشــت ،درمان و
آمــوزش پزشــکی مذاکراتــی انجــام دادیــم و طــرح
هــای کارشناســانه ای در ایــن زمینــه در دســت
بررســی اســت .در همیــن بخــش بایــد از ظرفیــت
شــرکت طــرف قــرارداد اســتفاده کنیم تــا زمانیکه
طــرح هــای بیمــه تکمیلــی بــه نتیجــه برســد و
خدمــات مؤثرتــر و بهتــری بــه بازنشســتگان ارائــه
شــود.
تقــی زاده بااشــاره بــه موضــوع ارائــه خدمــات
رفاهــی صندوق بازنشســتگی کشــوری نیــز گفت:
اخیــرا بــا تغییــر مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی
و اســتفاده از بانــوان در ایــن عرصــه ،از مدیــرکل
جدیــد خواســته ام بــا توجــه بــه علــم ،تعهــد و
تخصصــی کــه دارد و ظرفیــت جوانــی و نشــاطی
کــه از آن بهــره منــد هســتند ،عمــل کننــد .طرح
هــای خوبــی در ایــن حــوزه مثــل ارائــه تخفیــف
هــای مناســب در هتــل هــای ایرانگــردی و
جهانگــردی بــه بازنشســتگان و خانــواده آنــان و ...
پیــش بینــی شــده اســت.
تقــی زاده یــادآور شــد :بــرای کاربــردی شــدن
کارت منزلت بازنشســتگان کشــوری نشســت های
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مختلفــی بــا شــهرداران کل کشــور و بــا اولویــت
کالن شــهرها تدویــن شــده اســت .جلســاتی نیــز
بــا شــهردار ســابق و سرپرســت فعلــی شــهرداری
تهــران برگــزار شــده و بــه محــض بــه نتیجــه
رســیدن اطــاع رســانی خواهــد شــد.
وی تاکیــد کــرد :بــا وزرا رایزنــی هــا و هماهنگــی
هایــی انجــام شــده تــا در صــورت امــکان هــر
خدماتــی کــه بــه شــاغلین ارائــه مــی شــود بــه
بازنشســتگان هــم ارائــه شــود .همچنیــن برنامــه
ریــزی شــده کــه قبــل از پرداخــت حقــوق
شــاغلین ،حقــوق بازنشســتگان پرداخــت شــود و
اولویــت بــه پرداخــت حقــوق بازنشســتگان داده
شــود.
در ایــن نشســت صمیمــی ،روســای کانــون هــای
بازنشســتگی اســتان خراســان رضــوی بــر افزایش
ســقف بیمــه عمــر بازنشســتگان ،افزایــش خدمات
بیمــه مکمــل ،اجــرای همســان ســازی حقــوق
بازنشســتگان ،افزایــش ســفرها در قالــب طــرح در
خانــه نمانیــم برای بازنشســتگان اســتان خراســان
رضــوی و  ...تاکیــد کردنــد.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
همچنیــن در دیــدار بــا مدیــر و کارکنــان صنــدوق
بازنشســتگی اســتان خراســان رضــوی ،بــر اجــرای
کامــل آئیــن نامــه هــا ،تعییــن تکلیــف چــارت
ســازمانی و وضعیــت اســتخدامی هــا بــه عنــوان
مهــم تریــن دغدغــه هــای خــود در صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری تاکیــد کــرد.
تقــی زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه انجــام اصالحــات
بایســتی بــه صــورت علمــی و آگاهانه انجام شــود،
گفــت :ایــن مهــم یــک شــبه امــکان پذیر نیســت،
بلکــه آهســته و بــا برنامــه ریــزی پیــش خواهــد
رفــت .از جملــه طــرح هایــی کــه در حال بررســی
آن هســتیم موضــوع الکترونیکــی کــردن امــور و
حــذف اســناد کاغذی اســت.
در ایــن نشســت ،علیرضــا کریــم دادی مدیــر
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان خراســان
رضــوی نیــز اظهــار داشــت :ایــن دیــدار رو در رو
بیــن مدیرعامــل صنــدوق و کارکنــان مدیریــت
هــای اســتانی موجــب افزایــش روحیه و انگیــزه در
همــکاران خواهــد شــد و امیدواریــم با نــگاه علمی
و مدیریتــی آقــای تقــی زاده ،دســت یابــی بــه
اهــداف کالن صنــدوق بیش از پیش میســر شــود.
در ادامــه ایــن نشســت ،کارکنــان مدیریــت
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان خراســان
رضــوی دربــاره مشــکالت و پیشــنهادات خــود بــا
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گفــت
و گــو کردنــد.
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طـرحمشکالتبــازنشستگانکرمانشـــاهیدردیدار
بـــامــدیـرعـاملصنـدوقبازنشستگــیکشــوری
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ســفر بــه اســتان کرمانشــاه
در جمــع صمیمــی کانــون هــای بازنشســتگی ایــن اســتان حضــور یافــت و
دربــاره مســائل و مشــکالت بازنشســتگان بــه گفــت و گــو پرداخــت.
جمشــید تقــی زاده در ســفر بــه اســتان کرمانشــاه در جمــع بازنشســتگان و
روســای کانــون هــای بازنشســتگی ایــن اســتان بــه همــراه مدیــر صنــدوق
بازنشســتگی اســتان کرمانشــاه حاضــر شــد و دربــاره مســائل و مشــکالت
حــوزه بازنشســتگی بــه گفــت و گــو پرداخــت.
بازنشســتگان حاضــر در ایــن نشســت ،پیرامــون مســائل مختلفــی چــون
میــزان افزایــش حقــوق بازنشســتگان در ســال  ،۱۳۹۷کمبــود بودجــه و
افزایش مناســب در همســان ســازی و ترمیم حقوق بازنشســتگان ،مشــکالت
بیمــه تکمیلــی و ضعــف هــای پوشــش درمانــی بازنشســتگان ،نحــوه ســفرها
و بهبــود برنامــه گردشــگری بــرای بازنشســتگان و همچنیــن ضــرورت ارتقای
جایــگاه بازنشســتگان در میــان خانــواده و جامعــه بــه ایــراد ســخن پرداختند.
همچنیــن جلیــل رحیمــی صــدر ،مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
اســتان کرمانشــاه نیــز گزارشــی از عملکــرد ایــن مدیریــت ارائــه کــرد.
تقــی زاده همچنیــن در ســفر بــه اســتان کرمانشــاه ،در جمــع کارگــران ایــن
اســتان نیــز حضــور یافــت و بــا تبریــک روز و هفتــه کارگــر و عیــد مبــارک
نیمــه شــعبان ،گفــت :بــراي همگان روشــن اســت كــه چــرخ توليــد و اقتصاد
بــه دســت توانــاي كارگــران ســخت كــوش مــي چرخــد و تــاش و كوشــش
آنــان باعــث رونــق صنعــت و بهبــود اقتصــاد كشــور مــي شــود .اگــر كارگــران
بــه لحــاظ معيشــت و امنيــت شــغلي مــورد حمايــت قــرار گيرنــد بــه طــور
قطــع كيفيــت و بازدهــي كار آنــان افزايــش پيــدا خواهــد كــرد.

وی كارگــران را افســران عرصــه توليــد و اقتصــاد نامیــد و ضمــن تجلیــل از
تــاش هــای شــبانه روزی زنــان و مــردان کارگــر ،گفــت :نبايــد فرامــوش كرد
كــه كارگــران همــواره در معــرض خطــر و حادثــه هســتند و هر روز شــاهدیم
کــه در خبرهــا و رســانه هــا اعــام مــی شــود کــه کارگری بــه دلیل اســتفاده
نکــردن از تجهیــزات و وســایل ایمنــی جــان خــود را ازدســت داده اســت.
تقــی زاده بیشــترین میــزان مــرگ و میــر کارگــران را در بخــش فعالیــت های
ســاختمانی عنــوان کــرد و افــزود :خوشــبختانه در دوســال اخیــر بــا تاکیــد
وزیــر محتــرم تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،ایمنــی محیــط کار بیشــتر مورد
توجــه قــرار گرفتــه تــا جایــی کــه رویکــرد اساســی و جدیــد ایــن وزارتخانــه
بــرای توســعه فرهنــگ ایمنــی ،بهبــود شــرایط محیــط کار و کاهــش حوادث
ناشــی از کار اســتفاده از مــدل خــود بازرســی درون کارگاهــی شــد.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ادامــه داد :مدلــی کــه بــه اعتقــاد
کارشناســان ضریــب حــوادث ناشــی از کار در محیــط هــای کارگــری را
کاهــش داده و نظــارت برایــن حــوزه را بیشــتر کــرده اســت بــه طــوری کــه
در ایــن مــدل کارفرمــا ملــزم بــه بکارگیــری یــک نیــروی واجــد صالحیــت
تحــت عنــوان مســوول ایمنــی اســت کــه انتخــاب مســول ایمنــی براســاس
مــدرک تحصیلــی ،ســوابق آموزشــی ایمنــی ،ســابقه کار و تعــداد کارگــران
کارگاه است.
تقــی زاده تاکیــد کــرد :پــس الزم اســت کارفرمایــان بــه منظــور حفــظ جــان
کارگــران و ارتقــای ایمنــی محیــط هــای کاری اقــدام بــه تامیــن وســایل
ایمنــی در حیــن کار و ایجــاد امکانــات و تجهیــزات اســتاندارد کننــد تــا از
ایــن طریــق کمتر شــاهد حــوادث بــرای کارگــران عزیــز و زحمتکش باشــیم.
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اخبار استانی

ســاختخــانهامیــدبازنشستگاندر
سننــدجوسقــزپیگیـــریمیشـود
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان
کردســتان گفــت :اختصــاص امکانــات رفاهــی،
اقتصــادی و اجتماعــی بــرای بازنشســتگان
موجــب ایجــاد رغبــت و انگیــزه در شــاغلین
میشــود.
محمــد احمــدی در مراســمی در شهرســتان
ســقز ،اظهــار داشــت :بازنشســتگان تمــام
لحظــات پربــار زندگــی خــود را در راه توســعه،
آبادانــی و بالندگــی ایــران اســامی ســپری
کرد هانــد.
احمــدی بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم
رهبــری در خصــوص تکریــم از بازنشســتگان
گفت :بازنشســتگان آینده شــاغلین هســتند و در
ماهیــت ایــن فرمایــش نکتــه مهمی نهفته اســت
کــه اگــر امــروز مســوولین بــه بازنشســتگان
خدمــات رفاهــی ،اقتصــادی و اجتماعــی بیشــتر
و بهتــری ارائــه کننــد ،شــاغلین بــا انگیــزه
مضاعفتــری خدمــت میکننــد و خیالشــان
نســبت بــه آینــده و دوران بازنشســتگی آســوده
خواهــد بــود.
وی در ادامــه ســخنان خــود ضمــن قدردانــی
از مســئولین شهرســتان ســقز و روســای
کانونهــای بازنشســتگی اســتان کردســتان،
افــزود :در نظــر داریــم بــرای نخســتین بــار
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در راســتای اجــرای سیاســتهای صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری ،تمرکززدایــی ایجــاد
کــرده و برنامههــای اجتماعــی و فرهنگــی را
در شهرســتانهای اســتان نیــز برگــزار کنیــم.
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســتان
کردســتان از حضــور دو هــزار و  ۸۹۷بازنشســته
در شهرســتان ســقز خبــر داد و گفــت :بعــد از
ســنندج ،ســقز بیشــترین تعــداد بازنشســته را
دارد و بــه همیــن دلیــل مــا بــرای برقــراری
عدالــت اجــرای برنامههــای یادشــده را از ایــن
شهرســتان شــروع کردهایــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نیــاز امــروز ســالمندان،
خانــه ســالمندان نیســت افــزود :افــراد در ایــن
ســن نیــاز بــه فضایــی بــه صــورت پارهوقــت
بــرای ســیر در گذشــته و فعالیــت در کنــار
دیگــر همســاالن خــود دارنــد کــه خانــه امیــد
بازنشســتگان از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
احمــدی بــا بیــان اینکــه احــداث خانــه
امیــد بازنشســتگان ســنندج در پــارک ســوم
خــرداد ایــن شهرســتان طــی ســال جــاری
اجرایــی خواهــد شــد ،گفــت :ســاخت و
تجهیــز خانههــای امیــد از ســال  86در قالــب
خانههــای مهــر بازنشســتگان از محــل بودجــه
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و مصوبــات
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ســفرهای اســتانی ،بــرای اولیــن بــار در اســتان
کردســتان مصــوب شــد و در دولــت تدبیــر و
امیــد ســاخت خانــه امیــد در اکثــر اســتانها را
گســترش داده یــا بــه امکانــات روز مجهــز کــرد.
امیدواریــم اســتان کردســتان نیــز بــه زودی از
وجــود خانــه هــای امیــد بهــره منــد شــود.
احمــدی در ادامــه تصریــح کــرد :بــا
پیگیریهــای صــورت گرفتــه و دیــدار و جلســه
بــا مســوولین اســتانی خوشــبختانه در ایــن
خصــوص نظــر مســئولین نیــز مســاعد بــوده که
خوشــبختانه در جلســه شــورای شــهر ســنندج
محــل پــارک ســوم خــرداد بــرای احــداث خانــه
امیــد مصــوب شــده کــه امیدواریــم بــا حمایــت
بیدریــغ مســوولین نقطـهای مناســبی از پــارک
ســوم خــرداد بــه ایــن امــر اختصــاص یابــد.
مدیــر صنــدوق بازنشســتگی اســتان کردســتان
همچنیــن تصریــح کــرد :الیحــه همسانســازی
حقــوق بازنشســتگان هنــوز از ســوی دولــت
تصویــب و نهایــی نشــده اســت ،امــا پیشــنهاد
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه دولــت،
برقــراری عدالــت در خصــوص حقــوق
بازنشســتگان اســت.
فرمانــدار شهرســتان ســقز نیــز در ایــن همایش،
بــر ضــرورت احــداث خانه امیــد بازنشســتگان در
ســقز بــا وجود تعــداد زیــاد بازنشســته کشــوری
در ایــن شهرســتان تاکیــد کــرد و گفــت :بــا
توجــه بــه جمعیــت بــاالی بازنشســتگان در
ایــن شهرســتان امیدواریــم از ســوی راه و
شهرســازی و معاونــت عمرانــی زمینــی مناســب
بــرای ایــن امــر در ســقز بــا همــکاری مســئولین
و بازنشســتگان کشــوری اختصــاص یابــد و در
کمتریــن فاصلــه زمانــی ایــن امــر تحقــق یابــد.
مــا حاضریــم بــرای احــداث خانــه امیــد طبــق
ضوابــط و قانــون ،هزینــهای بــرای ایــن امــر
اختصــاص دهیــم.
وی در ادامــه ســخنان خــود بیــان کــرد :دولــت
تدبیــر و امیــد در طــول ایــن چنــد ســال بــرای
رفــاه بازنشســتگان تــاش کــرده امــا هنــوز
بســیاری از حــق و حقــوق طبیعــی ایــن قشــر
زحمتکــش ادا نشــده اســت ،لــذا رســالت مــا
و نماینــدگان حقوقــی بازنشســتگان ،کاهــش
دغدغــه بازنشســتگان اســت.

معرفی پرتال پایش

پـورتال پایش در مسیر افزایش نشاط و سالمت بازنشستگان
آی گــپ  igap.net / payesh8523تعــریـــف کــرده اســـت.

آزاده صهبا  /کارشناس سایت پایش
هرچــه باشــد بازنشســتگی امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت و در نتیجــه
اثــرات و عــوارض آن بــه خصــوص اثــرات اســترس زای آن نیــز حتمــی
اســت .مشــاوره قبــل از بازنشســتگی ،بازنشســتگی گام بــه گام یــا تدریجی
کــه در بعضــی از کشــورها اجــرا مــی شــود از جملــه راهکارهــای مقابلــه
بــا اســترس در هنــگام و بــه خصــوص پــس از بازنشســتگی اســت.
شــرکت در کارهــای خیــر و داوطلبانــه  ،راهنمائــی بــرای کارآفرینــی
و راه انــدازی بنــگاه هــای کســب و کار ،مشــاوره بــرای پــروژه هــا،
تشــکیل انجمــن هــای علمــی ،تشــکیل تیمهــای ورزشــی ،ســفرهای
دســته جمعــی ،گردهمایــی خانوادگــی ،شــرکت در فعالیــت هــای
اجتماعــی -فرهنگــی ،شــرکت در کالس هــای هنــری و فراهــم نمــودن
امکاناتــی بــرای درج مطالــب و نــگارش علمــی ،ثبــت تجــارب و خاطــرات
بازنشســتگان جهــت انتقــال بــه جوانــان ،آگاهــی از رژیــم هــای غذایــی
مناســب ،کنتــرل وضعیــت جســمی-روانی از طریــق اطالعــات و مشــاوره
هــای پزشــکی ،روان شــناختی و رعایــت مــوارد ایمنــی در خانــه و بیــرون
از خانــه ،از جملــه مــوارد مهمــی اســت کــه موجــب کاهــش اســترس و
افزایــش نشــاط بازنشســتگان مــی شــود.
چگونگی دسترسی به پایش
بــرای ایــن منظــور و بــا توجــه بــه توســعه فنــاوری هــای اطالعاتــی و
ارتباطــی ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در راســتای ایفــای مســئولیت های
اجتماعــی خــود مبــادرت بــه طراحــی و پیــاده ســازی پورتــال پایــش
بــه نشــانی www.payesh8523.irنمــوده کــه در ذیــل ایــن پورتــال
کانــال هــای پیــام رســانی نیــز در پیــــام رســان ســروش بــه نشــانی
 ،sapp.ir/payesh8523ایتــا  eitaa.com/payesh8523و

بخش های پایش
پایــش ،عنــوان بســتر الکترونیکــی جامعــی اســت کــه بــا هــدف تعمیــم و
فراهــم آوردن فرصتــی بــرای مشــارکت گســترده و تعامــات چنــد ســویه
بازنشســتگان سراســر کشــور و اســتفاده از تجــارب ارزشــمند و خــرد
جمعــی آنــان بــا موضوعــات مختلفــی همچــون اشــتغال تــا بازنشســتگی،
تغذیــه در بازنشســتگی ،ورزش در بازنشســتگی ،پیشــگیری از آلزایمــر،
مهــارت آمــوزی بازنشســتگان ،ســامت جســم و روان ،مشــاوره حقوقــی
بازنشســتگان (محــب) ،مشــاوره طبــی بازنشســتگان(مطب) ،نمایشــگاه
آثــار بازنشســتگان ،قلــم بازنشســتگان ،ســفر ،خانــواده ،اخــاق و معنویات،
گل و گلخانــه ،خنــده و ســرگرمی ،آلبــوم عکــس و فیلــم هــای مرتبــط
ودههــا موضــوع و مطلــب آموزشــی ،علمــی و تحقیقاتــی و مطالبــی کــه
جنبــه ســرگرمی دارنــد ،طراحــی شــده اســت .بانــک اطالعــات تخصصــی
و مهارتــی کــه بــرای بازنشســتگان در ایــن پورتــال پیــش بینــی شــده
فرصــت مناســبی اســت تــا تجــارب ارزشــمند عزیــزان بازنشســته بــه
متقاضیــان و بنــگاه هــای کســب و کار معرفــی گــردد .پورتــال پایــش
همچنیــن فرصتــی فراهــم آورده تــا آثــار علمــی  ،هنــری و تحقیقاتــی
بازنشســتگان فرهیختــه بــا دســته بنــدی موضوعــی بــه نــام خــود
فرهیختــگان در معــرض مشــاهده بازدیدکننــدگان پورتــال قــرار گیــرد.
پرسشنامه طالیی
پرسشــنامه طالیــی در ایــن پورتــال خــود آزمونــی اســت کــه هــم
بازنشســتگان و هــم افــرادی کــه در آســتانه بازنشســتگی قــرار دارنــد را
مــورد آزمــون قــرار مــی دهــد وهمانطــور کــه اشــاره شــد فرصــت هــا و
تهدیــدات پیــش روی پاســخ دهنــدگان را تــا حــدودی آشــکار مــی ســازد.
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در نشست مشترک مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و بانک صـادرات ایران مطرح شد؛

افــزایشتسهیالتبــانکـیبـرایبـازنشستگانکشـوری
در نشســت مدیــران عامــل و مدیــران ارشــد صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری و بانــک صــادرات ایــران ،بــر افزایــش تعامــل و همــکاری دو
طــرف بــا هــدف حمایــت هرچــه بیشــتر از بازنشســتگان کشــوری تاکیــد
شــد.
جمشــید تقــی زاده در نشســت مشــترک بــا مدیرعامــل و مدیــران ارشــد
بانــک صــادرات ایــران اظهــار داشــت :ایــن صنــدوق بــا یــک میلیــون و
 370هــزار بازنشســته فرهیختــه کشــوری کــه زمانــی در دســتگاه هــای
مختلــف دولتــی مشــغول بــه کار بودنــد از ســطح رئیــس جمهــور و ســران
بــزرگ نظــام تــا کارمنــدان دولــت ســرو کار دارد و ایــن نشــان از جامعــه
مخاطــب خاصــی اســت کــه مــا بایــد بــه آن هــا خدمــات ارائــه کنیــم.
تقــی زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه کســب رضایــت جامعــه
مخاطــب صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نشــان
از اثرگــذاری و موفقیــت مــا خواهــد بــود ،گفــت:
وضعیــت حقــوق بازنشســتگان کشــوری چنــدان
مناســب نیســت و بخــش قابــل توجهــی از جمعیــت
تحــت پوشــش بیــن یــک میلیــون و  500هــزار تــا
 2میلیــون تومــان حقــوق دریافــت مــی کننــد کــه ایــن عــدد بســیار
پایینــی در مقابــل هزینــه هــای زندگــی اســت.
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وی گفــت :برهمیــن اســاس ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری انتظــار دارد
کــه مســووالن و نهادهــای ذیربــط و همــکار ،توجــه بیشــتری بــه ایــن
بخــش از جامعــه داشــته باشــند تــا از وضعیــت کنونــی خــارج شــویم.
مــا نیازمنــد ایــن هســتیم کــه نــگاه تــازه ای بــه بازنشســتگان و صنــدوق
هــای بازنشســتگی صــورت گیــرد و تــاش مــا در دوره جدیــد ایجــاد
همیــن نــگاه تــازه اســت.
تقــی زاده تاکیــد کــرد :هدایــت هلدینــگ هــا و شــرکت هــای تابعــه بــه
ســمت اجــرای حاکمیــت شــرکتی ،خــروج از ســبد وزنــی و وارد شــدن
بــه ســبدهای غیروزنــی و حضــور فعــال در بــازار پــول و ســرمایه ،تشــکیل
دبیرخانــه صنــدوق هــای بازنشســتگی آســیایی و تعامــل و مشــارکت
بــا صنــدوق هــا در ســطح آســیا بــه منظــور هــم افزایــی و اســتفاده از
ظرفیــت هــای موجــود از نفــت ،گاز و پتروشــیمی گرفتــه تــا گردشــگری
و حرکــت در جهــت صندوقهــای بزرگــی کــه اکنــون حــرف نخســت را در
اقتصــاد بســیاری از کشــورها از جملــه ژاپــن و نــروژ مــی زننــد از جملــه
برنامــه هایــی اســت کــه در نــگاه تــازه بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
شــاهد آن خواهیــم بــود.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط گذشــته صنــدوق بازنشســتگی کشــوری،
گفــت :ســرمایه گــذاری نشــدن منابــع حاصــل از جمــع آوری کســورات
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بازنشســتگی ،انجــام ســرمایه گــذاری هــای زیانــده و واگــذاری شــرکت
هــای ضــررده از ســوی دولــت در قالــب رددیــون و مســائل و چالــش
هــای مربــوط بــه قوانیــن وضــع شــده ،همگــی ســبب شــده تــا شــرایط
کنونــی ایجــاد شــود.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،بــا تقدیــر از بانــک صــادرات
ایــران بــه دلیــل تــاش هــا و همــکاری نزدیــک مدیــران ایــن بانــک بــا
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و خدمــات ارائــه شــده بــه بازنشســتگان
کشــوری ،اظهــار داشــت :بــا همــه تــاش هــای انجــام شــده ،بایــد بــرای
آینــده تصمیــم هــای تــازه ای گرفتــه شــود تــا بازنشســتگان از خدمــات
بهتــری برخــوردار شــوند کــه حضــور آقــای صیــدی در ســمت مدیرعاملی
بانــک صــادرات بــا توجــه بــه ســابقه و توانمنــدی هــای ایشــان ،امیــد ارائه
خدمــات بهتــر را در دل همــه مــا زنــده مــی کنــد.
تقــی زاده گفــت :انتظــار و خواســت مــا از بانــک صــادرات ایــران
تجمیــع خدمــات گذشــته و جدیــد در قالــب یــک تفاهــم نامــه
مشــترک اســت تــا حامــل خبرهــای خــوش و تــازه ای بــرای خانــواده
بازنشســتگان کشــوری باشــد.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت اجــرای طــرح هــای فرهنگــی و اجتماعــی برای
نزدیــک شــدن خانــواده هــا بــه بازنشســتگان و بازگردانــدن ایــن عزیــزان
بــه جمــع خانــواده ،گفــت :رایزنــی هــای بســیاری بــا بخــش هــای مختلــف
صــورت گرفتــه اســت .دســتگاه هــای اجرایــی نبایــد بازنشســتگان را
پــس از پایــان زمــان اشــتغال بــه حــال خــود رهــا کننــد .قطعــا صنــدوق
بازنشســتگی بــه تنهایــی امــکان ارائــه خدمــات متنــوع و مناســب را بــه
جمعیــت هــدف نــدارد و نیازمنــد همــکاری همــه دســتگاه هــای و نهادهــا
اســت.
مدیرعامــل بانــک صــادرات ایــران نیــز در ایــن
نشســت ،تقــی زاده را فــردی خوشــنام و شــخصیتی
استراتژیســت بــرای نظــام و کشــور دانســت و
گفــت :بــا حضــور تیــم مدیریتــی جدیــد صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری و آقــای نجــات امینــی معــاون
ســرمایه گــذاری و امــور اقتصــادی صنــدوق کــه یکــی
از چهــره هــای موفــق اقتصــادی هســتند ،مــی تــوان بــه آینــده صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری امیــدوار بــود.
حجــت اهلل صیــدی همچنیــن اظهــار داشــت :بانــک صــادرات ایــران کار
دشــواری در پیــش رو دارد و هماهنگــی منابــع و مصــارف کــه بخشــی
نیــز صــرف مطالبــات مــی شــود ،بســیار ســخت اســت؛ امــا وقتــی در
جریــان شــرایط و علکــرد صنــدوق بازنشســتگی کشــوری قــرار مــی گیریــم،
متوجــه فاصلــه ســختی کار بانــک بــا صنــدوق مــی شــویم کــه انصافـاً کار
بســیار ســختی اســت.
صیــدی بــا اشــاره بــه حــدود  30هــزار بازنشســته در مجموعــه بانــک
صــادرات ،تصریــح کــرد :دوران بازنشســتگی ،دوران بســیار عجیــب و
خاصــی اســت کــه تــوان فــرد کاهــش پیــدا مــی کنــد امــا هزینــه هــا و
انتظــارات از وی افزایــش مــی یابــد .هزینــه معیشــت ،درمــان و ســامتی،
ازدواج و تحصیــل فرزنــدان ،نــوه هــا بــا درآمدهــای پاییــن ،دشــوار اســت.
بــا تاکیــد بــر اینکــه بانــک صــادرات همــواره در تــاش بــرای ارائــه
خدمــات در شــان بازنشســتگان کشــوری و کمــک بــه بهبــود حداقلــی
وضعیــت ایــن عزیــزان بــوده اســت ،گفــت :بانــک صــادرات ایــران بــا دو

هــزار و  330شــعبه در سراســر کشــور ،همــواره تــاش کــرده تــا بــه
ســمت تکریــم از بازنشســتگان حرکــت کنــد و بــه همیــن دلیــل بهبــود
خدمــات فعلــی و طراحــی خدمــات جدیدتــر بــه بازنشســتگان و صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری را حتمــا در دســتور کار قــرار خواهــد داد.
وی بــا بیــان اینکــه خدمــات بانــک صــادرات ایــران بــه صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری پــس از مطالعــه و بررســی هــای الزم و قابلیــت
اجرایــی شــدن اعــام خواهــد شــد ،ادامــه داد :در ایــن قالــب مــی تــوان
نســبت بــه افزایــش میــزان و تعــداد ســهمیه وام ضــروری بازنشســتگان
کشــوری بــرای ســال جــاری ،ســقف اعتبــارات صنــدوق ،حــذف کارمــزد
از دســته چــک هــای بازنشســتگان تحــت پوشــش صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری ،تــاش بــرای ایجــاد جذابیــت هــای مالــی و ســرمایه گــذاری
بازنشســتگان در بانــک صــادرات ،اختصــاص شــعب ویــژه بازنشســتگان و...
مطالعــه و بررســی کــرد و پــس از قابــل اجــرا شــدن ،در قالــب تفاهــم
نامــه آن را عملیاتــی و اعــام کــرد.
وی تاکیــد کــرد :افزایــش تعامــات طرفیــن ،منافــع بانــک صــادرات و
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و در نتیجــه بازنشســتگان عزیــز را تامیــن
مــی کنــد و از ایــن همــکاری هــر دو طــرف ســود خواهنــد بــرد.
امیــن پورذاکــری ،سرپرســت معاونــت مالــی و اداری صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری نیــز در ســخنانی بــا قدردانــی از همــکاری و تــاش هــای بانــک
صــادرات ایــران در ســال هــای اخیــر ،گفــت :افزایــش تعــداد و میــزان
تســهیالت وام  4میلیــون تومانــی کــه بــا  1200میلیــارد تومــان اعتبــار
بــرای ســال  96همچنــان در حــال پرداخــت اســت ،افزایــش اعتبــارات
پرداختــی ماهانــه ،حــذف کارمــزد صــدور چــک بازنشســتگان و  ...از
جملــه درخواســت هایــی اســت کــه بایــد بــرای ســال جــاری مــورد توجــه
قــرار گیــرد .صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا توجــه بــه مشــکالت ایــن
صنــدوق و بازنشســتگان عزیــز تحــت پوشــش تــاش مــی کنــد تــا از
تــوان و ظرفیــت حداکثــری خــود و بانــک صــادرات اســتفاده کنــد.
نجــات امینــی ،معــاون ســرمایه گــذاری و امــور اقتصــادی صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری نیــز در ســخنانی بــا اشــاره بــه همــکاری و
تعامــات مناســب بانــک صــادرات بــا ایــن صنــدوق گفــت :حــدود 200
بنــگاه اقتصــادی مربــوط بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســت کــه از
ایــن تعــداد چهــار بنــگاه اقتصــادی بــه دلیــل بدهــی بــه بانــک صــادرات
دچــار مشــکل هســتند کــه در صــورت همــکاری بانــک عامــل کــه
تاکنــون بســیار قابــل توجــه بــوده اســت ،مــی تــوان آن هــا را از شــرایط
کنونــی خــارج کــرد.

دوران بازنشستگی ،دوران بسیار عجیب و خاصی
است که توان فرد کاهش پیدا می کند اما هزینه ها
و انتظارات از وی افزایش می یابد .هزینه معیشت،
درمان و سالمتی ،ازدواج و تحصیل فرزندان ،نوه ها با
درآمدهای پایین ،دشوار است.
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حضور در نمایشگاه کتاب

حمایت صندوق بازنشستگی از بازنشستگان مولف و اهل قلم
مدیرعامــل صندوق بازنشســتگی کشــوری در جریــان بازدید از نمایشــگاه بین
المللــی کتــاب تهــران و رونمایــی از چنــد عنــوان کتــاب از آثــار بازنشســتگان
کشــوری از حمایــت ایــن صنــدوق از بازنشســتگان مولــف و اهــل قلــم خبــر
داد.
جمشــید تقــی زاده گفــت :برپایــی نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب ،بزرگتریــن
رویــداد فرهنگــی کشــور محســوب مــی شــود و رشــد فرهنگــی و ســرانه
کتابخوانــی از طریــق چنیــن برنامــه هایــی افزایــش مــی یابــد .بســیار
خرســندم کــه در جمــع اهالــی فرهنــگ و اندیشــه هســتم و حضــور در میــان
فرهیختــگان ادب و هنــر بــه ویــژه نویســندگان و معلمــان مولــف را افتخــار
بزرگــی بــرای خــود مــی دانــم.
تقــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه شــعار امســال نمایشــگاه کتــاب «نــه بــه کتاب
نخوانــدن» اســت ،تصریــح کــرد :ایــن شــعار نشــان مــی دهــد جامعه بــا وجود
فنــاوری هــا و فضاهــای جدیــد چــون شــبکه هــای مجــازی؛ ســایت هــای
کتابخوانــی و تبلیغــات شــهری و رادیــو و تلویزیونــی و  ...بــا بحــران کتابخوانی
مواجــه اســت .البتــه ایــن شــعار تلنگــری بــه تــک تــک افــراد جامعــه اســت
و مــی توانــد تبلیغــی در پیشــبرد فرهنــگ کتابخوانــی و تشــویق و انگیــزه ای
جهــت شــرکت مــردم در رویدادهــای فرهنگــی از جملــه نمایشــگاه کتــاب
با شد .
وی گفــت :نمایشــگاه کتــاب فرصتــی اســت تــا اهــل فرهنــگ بــه ویــژه
نویســندگان ،ناشــران ،هنرمنــدان ،دانشــجویان و فرهنگیــان در کنــار هــم
باشــند و در ایــن فضــا بــه تبــادل اطالعــات و نقــد مســایل فرهنگــی بپردازنــد
کــه ایــن ســبب رشــد فرهنگــی و پویایــی و بالندگــی جامعــه خواهــد شــد.
تقــی زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه بازنشســتگی فصــل جدیــدی از زندگــی
اســت ،افــزود :چــه افتخــاری باالتــر از ایــن وجــود دارد کــه در ایــن دوران،
بازنشســتگان عزیــز ،ایــن گنجینــه هــای ارزشــمند تجربــه و تخصــص بــه
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تولیــد فکــر و اندیشــه و تولیــد کاالهــای فرهنگــی از جملــه کتــاب بپردازنــد
و مــا وظیفــه داریــم ایــن ظرفیــت هــا و توانمندیهــا را بــه جامعــه انتقــال
دهیــم .پیشــرفتهای حاصــل شــده در مراحــل مختلــف اجتماعــی و تربیــت
نســل بزرگــی از اندیشــمندان ،فرهیختــگان و صاحبنظرانــی کــه امــروز
ایــران اســامی را بــه قلههــای رفیــع بالندگــی و اقتــدار رســاندند در گــرو
تالشهــای ایــن عزیــزان و چندیــن دهــه خدمــت ایــن بزرگــواران اســت.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اظهــار داشــت :اکنــون گردهــم
آمدهایــم تــا از زحمــات و تــاش هــای بزرگوارانــی قدردانــی کنیــم کــه در
دوران بازنشســتگی هــم در راه اعتــای فرهنــگ ایــن مــرز و بــوم و افزایــش
ی جامعــه تــاش مــی کننــد .پویایــی و بالندگــی امــروز جامعــه
خــرد و آگاهـ 
در گــرو تــاش همهجانبــه معلمانــی اســت کــه از خــود گذشــتند تــا مــا
باشــیم و تــاش و ایســتادگی شــما فرهنگیــان بایــد سرمشــق و الگویــی برای
نســل جــوان امــروز باشــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بازنشســتگی نبایــد پایــان دوره بهرهمنــدی از
تجربیــات آنــان باشــد بلکــه بایــد از حضــور بازنشســتگان در اتــاق هــای فکر و
مراحــل تصمیمگیــری و تصمیمســازی در جامعــه اســتفاده شــود ،گفــت :در
دوره جدیــد فعالیــت هــای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اجــرای
برنامــه هــای فرهنگــی از جملــه برپایــی همایش هایــی در نکوداشــت معلمان
مولــف و ایجــاد ســرای اهــل قلــم در خانــه هــای امیــد و حمایــت از چــاپ و
انتشــار کتــاب هــای بازنشســتگان طراحــی شــده کــه ایــن برنامه هــا در طول
ســال بــه اجــرا درخواهــد آمــد.
تقــی زاده در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد :صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در
دوره جدیــد بتوانــد قــدردان بخشــی از خدمــات و تــاش هــای بازنشســتگان
کــه در دوره بازنشســتگی نیــز از پــا ننشســته و همچنــان بــه توســعه علمــی و
فرهنگــی کشــور کمــک مــی کننــد ،باشــد.
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صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه عنــوان دومیــن صنــدوق مســتمری و
بازنشســتگی کشــور ماموریــت دارد در جهــت ارائــه و گســترش خدمــات
بیمــه هــای اجتماعــی در امــور بازنشســتگی ،از کارافتادگــی و فــوت (در
چارچــوب قوانیــن ذیربــط) و گســترش فعالیــت هــای بیمــه ای (عمــر،
حــوادث و درمــان تکمیلــی) فعالیــت نمایــد .در حــال حاضــر ایــن صندوق
دارای  30مدیریــت در مراکــز اســتان هــا و اداره کل اســتان تهــران اســت
کــه پاســخگوی  1.370.573نفــر از حقــوق بگیــران مشــترک (كاركنــان
وزارتخانههــا ،موسســات دولتــي ،كاركنــان و اعضــايهيئــتعلمــي
دانشــگاه هــا ،قضــات و شــهرداري هــا بــه غيــر از شــهرداري تهــران)
مــی باشــد و دارای 243هــزارو  644وظیفــه بگیــر و یــک میلیــون و 126
هــزار و  929بازنشســته و از کار افتــاده اســت .همچنیــن  1.260.000نفــر
شــاغلین کســورپرداز دارد.
مجوزهــای خــاص درپرداخــت حقــوق زمــان اشــتغال برخــی دســتگاه هــا
منجربــه وجــود آمــدن ناهماهنگــی در مســتمری زمــان بازنشســتگی آنان
مــی شــود .ســال  79متوســط پرداختــی صنــدوق در  17ســال گذشــته
نشــان مــی دهــد کــه مســتمری هــا بــه چنــد دلیــل مــی توانــد افزایــش
یابــد ،زمانیکــه میــزان مســتمری هــای اســمی کمتــر از میــزان تــورم
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باشــد ،رشــد مســتمری منفــی مــی شــود و قــدرت خریــد بازنشســتگان
کاهــش مــی یابــد .در دولــت دهــم بــه خاطــر سیاســت هــای پولــی
انبســاطی و تــورم هــای بــاال مســتمری واقعــی کاهــش یافــت و قــدرت
خریــد بازنشســتگان بــه انــدازه ســال  84پاییــن آمــد.
از ســال  79تــا  88مســتمری هــا افزایــش یافــت کــه ایــن امــر منجــر بــه
رشــد قــدرت خریــد مســتمری بگیرهــا شــد؛ در ایــن میــان ابــاغ قانــون
خدمــات کشــوری نیــز موثــر بــود کــه طــی آن مســتمری واقعــی در ســال
 86افزایــش یافــت وتــا ســال  88ادامــه داشــت ،امــا بــا افزایــش تــورم
در دولــت دهــم قانــون خدمــات کشــوری هــم کارگشــا نبــود و از  84تــا
 92دوره پــر نوســانی در سیاســتگذاری دولــت بــرای مســتمری شــاهد
هســتیم.هرچند در مقطــع اجــرای مــواد  109و  110قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری در اواســط ســال  1386بطــور میانگیــن  70درصــد
افزایــش بــه حقــوق بازنشســتگان تعلــق گرفــت لیکــن در ســنوات 1387
تــا  1392بــه دلیــل عــدم تناســب افزایــش حقــوق ســاالنه بازنشســتگان
بــا نــرخ تــورم قــدرت خریــد بازنشســتگان کاســته شــد .بیــن افزایــش
مســتمری و تــورم در ســال هــای قبــل فاصلــه افتــاد و قــدرت خریــد
بازنشســتگان کاهــش نشــان مــی دهــد .بــر اســاس بنــد الــف مــاده 50
قانــون برنامــه پنجــم توســعه ،هیئــت دولــت ایــن اختیــار را دارد کــه
حقــوق شــاغالن را در هــر ســال افزایــش دهــد.
امــا آنچــه دولــت بــا اســتفاده از ظرفیــت مــاده  30قانــون برنامــه ششــم
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توســعه دنبــال می کنــد جبــران کاهــش دریافتــی بازنشســتگان در ســنوات
گذشــته اســت.
بــر اســاس قوانیــن موجــود از جملــه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری،
حقــوق شــاغالن و بازنشســتگان بایــد متناســب بــا نــرخ تــورم در هر ســال
افزایــش یابــد ،امــا از ســال  1387تــا  1393ایــن تناســب رعایــت نشــد
کــه منجــر بــه کاهــش قــدرت خریــد بازنشســتگان گردیــد .ایــن شــرایط
ســبب شــد تــا اواخــر ســال  1394دربــاره میــزان افزایــش حقوقهــا
مباحــث کارشناســی مطــرح گشــت و مقــرر شــد اشــخاصی کــه حقــوق
کمتــری دریافــت میکننــد بصــورت پلکانــی مشــمول افزایــش حقــوق
شــوند.

وزیرتعــاون کار ،و رفــاه
اجتماعــی اعــام کــرد هنگامی
کــه وزارت رفــاه را تحویــل
گرفتــم حقــوق بازنشســتگان
کشــوری  480هــزار تومــان
بــود ولــی در ســال  1396بــه
یــک میلیــون و  150هــزار
تومــان رســید
در راســتای بنــد (ج) تبصــره ( )12قانــون بودجــه ســال  1397کل
کشــور ،عــاوه بــر افزایــش ســالیانه ،بــا پیــش بینــی دو هــزار و 200
میلیــارد تومــان بــرای همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان بــا اولویــت
حقــوق بگیــران کمتــر از دو میلیــون تومــان قابــل اعمــال شــد .از ایــن
رو در ســال  97بــا تاکیــد رئیــس جمهــور ،مبلــغ  ۱۰۰۰میلیــارد تومــان
بــرای افزایــش همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان بــا اولویــت حقــوق
بگیــران زیــر  2میلیــون بــوده اســت  .ایــن درحالــی اســت کــه وزیرتعــاون
کار ،و رفــاه اجتماعــی اعــام کــرد هنگامــی کــه وزارت رفــاه را تحویــل
گرفتــم حقــوق بازنشســتگان کشــوری  480هــزار تومــان بــود ولــی در
ســال  1396بــه یــک میلیــون و  150هــزار تومــان رســید .در حــال
حاضــر بازنشســتگان حداقــل حقــوق یعنــی یــک میلیــون و  ۱۵۰هــزار
تومــان دریافــت مــی کننــد کــه ایــن مبلــغ بــا اجــرای سیاســت هــای
فعلــی افزایــش پیــدا میکنــد .عــاوه بــر افزایــش حقــوق بازنشســتگان،
درصــدی هــم مثــل ســایر گروههــا بــه حقــوق ایــن افــراد اضافــه خواهــد
شــد .ســال گذشــته  ۲۸۰۰میلیــارد تومــان بــرای افزایش همســان ســازی
حقــوق (بازنشســتگان کشــوری و لشــکری) در نظــر گرفتــه شــد و بــرای
ســال  1397نیــز  ۳۴۰۰میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت،تا
بــه مــرور اصــاح شــود.
در کل مقــرر شــد تــا حقوقهــای کمتــراز  2میلیــون افزایــش بیشــتری
داشــته باشــند بــه طوریکــه در ســال  1395حداقــل حقــوق  750هــزار
تومــان بــود و ســال  1396بــه مبلــغ 9میلیــون ریــال ترمیــم و مشــمول
باالتریــن میــزان افزایــش یعنــی  20درصــدشــد

تاکنــون 82درصــد مجمــوع بازنشســتگان کشــوری درطــرح همســان ســازی
قــرارگرفتــه انــد و حقــوق آنــان بیــن  12تــا  20درصدافزایــش یافــت،
 18درصــد مابقــی نیــز حقــوق بــاالی یــک میلیــون و پانصــد هــزار تومــان
دارنــد و حقوقشــان  12درصــد افزایــش پیــدا میکنــد.

نمــودار فــوق مبیــن افزایــش صعــودی نــرخ تــورم بــه میــزان باالتــری
نســبت بــه نــرخ مصــوب ســاالنه افزایــش حقــوق مــی باشــد کــه منجــر
بــه کاهــش قــدرت خریــد بازنشســتگان بــه میــزان  43درصــد شــده
اســت .یکــی از عوامــل موثــر دیگــر در کاهــش قــدرت خرید بازنشســتگان
عــدم تطـــابق حقــوق بازنشســتگی ســنوات مختلــف اســت.

تاکنــون 82درصــد مجمــوع
بازنشســتگان کشــوری درطــرح
همســان ســازی قــرارگرفتــه انــد
و حقــوق آنــان بیــن  12تــا 20
درصدافزایــش یافــت 18 ،درصــد
مابقــی نیــز حقــوق بــاالی یــک
میلیــون و پانصــد هــزار تومــان
دارنــد و حقوقشــان  12درصــد
افزایــش پیــدا میکنــد.
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افزایش پلکانی حقوق
بــه دلیــل اتخــاذ سیاســت هــای جدیــد در دولــت تدبیــر و امیــد ،نــرخ
مصــوب ســاالنه حقــوق بازنشســتگان و موظفیــن در ســال هــای 1393
لغایــت ( 1396بــرآوردی)  22.5 ،درصــد (بــه ترتیــب  7 ، 2.1 ، 4.4و 9
درصــد) بیشــتر از میــزان نــرخ تــورم رشــد داشــته اســت.

در نمودارهــا همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود در دولــت تدبیــر
و امیــد بازنشســتگان و موظفینــی کــه حداقــل حقــوق را دریافــت
مــی کردنــد ،حقــوق آنهــا  32.3درصــد بیشــتر از نــرخ تــورم افــزوده
شــده و میــزان حداقــل حقــوق در ســال  1396نســبت بــه ســال
 2/3 ،1392برابــر گردیــده اســت.

شرح نمودار :
رشــد فزاینــده نــرخ تــورم و عــدم افزایــش حقــوق مطابــق بــا آن
درســنوات گذشــته
کاهــش تدریجــی نــرخ تــورم و همزمــان افزایــش حقــوق بیــش از

نــرخ تــورم اســت.
مقایســه تطبیقــی افزایــش حداقــل حقــوق بازنشســتگان و
موظفیــن مشــترک صنــدوق بازنشسســتگی کشــوری در بــازه
زمانــی1396-1389
در بــازه زمانــی فــوق ،حداقــل حقــوق بازنشســتگان و موظفیــن  43درصــد
کمتــر از نــرخ تــورم رشــد داشــته اســت کــه در نمــودار مشــاهده میشــود.
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افزایش پلکانی حقوق
تدویــن قوانیــن و مقــررات مغایــر بــا
محاســبات بیمــه ای و بــه تبــع آن تحمیــل
بــار مالــی بــه صنــدوق کــه منتــج بــه
وابســتگی شــدید بــه دولــت شــده اســت.
راهکارهــای دولــت جهــت بهبــود وضعیــت
معیشــت بازنشســتگان و موظفیــن:

درصد افزایش

ردیف

از مبلغ (ریال)

تا

مبلغ (ریال)

1

0

تا

7.500.000

20

2

7.500.001

تا

8.000.000

19.5

3

8.000.001

تا

8.500.000

19

4

8.500.001

تا

9.000.000

18.5

5

9.000.001

تا

9.500.000

18

6

9.500.001

تا

10.000.000

17.5

7

10.000.001

تا

10.500.000

17

8

10.500.001

تا

11.000.000

16.5

9

11.000.001

تا

11.500.000

16

10

11.500.001

تا

12.000.000

15.5

11

12.000.001

تا

12.500.000

15

12

12.500.001

تا

13.000.000

14.5

13

13.000.001

تا

13.500.000

14

14

13.500.001

تا

14.000.001

13.5

15

14.000.001

تا

14.500.001

13

16

14.500.001

تا

15.000.001

12.5
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افزایــش حقــوق پرداختــی باالتــر از نــرخ
تــورم ،بصــورت پلکانــی و همســان ســازی
حقــوق بازنشســتگی ســنوات مختلــف:
در دوران تصــدی دولــت تدبیــر و امیــد همــواره
نــگاه دولــت بــر این بــوده تــا حقــوق بازنشســتگان،
دارای افزایــش مناســب و درخــور توجــه آنان باشــد.
بطــوری کــه حقــوق بازنشســتگانی کــه از حقــوق
کمتــری برخــوردار بودنــد از افزایــش بیشــتری
بهــره منــد گردنــد .حقــوق بازنشســتگان کشــوري
در ســال  1395بــه صــورت پلکانــي از حداقــل
( ۱۲بــرای حقــوق بــاالی  14میلیــون ریــال) تــا
ســقف  ۲۰درصــد ( بــرای کمتــر از  7میلیــون و
پانصــد هــزار ریــال) و بــه طــور میانگیــن  16درصد
افزایــش یافتــه اســت.
در ســال گذشــته نیــز بــا همیــن رویکــرد ســعی
گردیــده کــه بــه غیــر از از افزایــش ســاالنه (ده
درصــد) ،نســبت بــه همســان ســازی حقــوق بــا
محوریــت برقــراری عدالــت در نظــام پرداخــت و
رفــع تبعیــض در حقــوق بازنشســتگان ســنوات
مختلــف اقــدام ذیــل انجــام شــود.
از تعــداد  1325000نفــر بازنشســته و موظــف،
 1105300نفــر ( 83درصــد) کــه کمتــر از 14
میلیــون ریــال حقــوق دریافــت مــی نماینــد)،
مشــمول همســان ســازی گردیــده انــد کــه
حقوقشــان بــه طــور متوســط  20درصــد افزایــش
داشــته اســت.
وضعیت افزایش حقوق پرداختی در سال
:1395
تعداد دریافت کنندگان حداقل حقوق
(9000000ریال ) 62000 :نفر
میانگین حقوق پرداختی :حدود  15میلیون
ریال
حقوق بازنشستگان کشوري در سال 1395
به صورت پلکاني افزایش یافته است
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گرد همایی معلمان

سالن همایش های دانشگاه خوارزمی میزبان قندپارسی بود؛

خدمات بیمه تکمیلی
بازنشستگان اصالح میشود

محفل صمیمی معلمان بامدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در روز معلم

گردهمایــی بازنشســتگان وزارت آمــوزش و پــرورش در ســالن همایــش هــای دانشــگاه خوارزمــی تهــران
بــا حضــور جمــع زیــادی از فرهنگیــان و معلمــان آمــوزش و پرورش بــه مناســبت گرامیداشــت روز معلم
برگــزار شــد .در ایــن گردهمایــی کــه همــراه بــا شــعرخوانی ،موســیقی و بازگویــی خاطــرات معلمــان
ســال هــای دور و نزدیــک همــراه بــود ،مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا اعالم خبــر خوش
در ایــن جمــع صمیمــی حاضــر شــد و گفــت :بــا توجــه بــه ابــاغ مصوبــه هیــات وزیــران در خصــوص
چگونگــی افزایــش حقــوق بازنشســتگان در ســال  ،۹۷صنــدوق بازنشســتگی کشــوری آمادگــی دارد
بالفاصلــه پــس از ابــاغ جــداول افزایــش امتیــازات توســط ســازمان هــای برنامــه و بودجــه و اداری و
اســتخدامی کشــور ،احــکام افزایــش حقــوق بازنشســتگان را در مــاه جــاری صــادر نمایــد.
جمشــید تقــی زاده بــا اعــام ایــن مطلــب اظهــار داشــت :گام هــای اساســی بــرای بهبــود وضعیــت
صندوق بازنشســتگی کشــوری و اثرگذاری در معیشــت و ســامت بازنشســتگان برداشــته شــده و تالش
داریــم بــا اجــرای طــرح هــا و برنامــه هــای مختلــف فضــای بهتــری را بــرای ایــن قشــر عزیــز و فرهیخته
در جامعــه فراهــم کنیــم.
تقــی زاده بــا بیــان اینکــه همــه مســووالن در گذشــته و حــال ،مســئول وضعیــت صنــدوق هــا و
بازنشســتگان هســتند ،گفــت :اگــر در گذشــته ســرمایه هــای بازنشســتگان کــه ناشــی از جمــع آوری
کســورات پرداختــی در زمــان اشــتغال بــود بــه درســتی ســرمایه گــذاری مــی شــد ،امــروز حداقــل در
22
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پرداخــت حقــوق با مشــکل مواجــه نبودیــم .البته
ایــن مشــکالت مربــوط بــه ایــن دوره نیســت بلکه
بــه ســال هــای گذشــته بــر مــی گــردد کــه اگــر
در آن ســال هــا تصمیمــات درســت و اقدامــات
مناســبی انجــام مــی شــد ،امــروز صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری شــرایط بهتــری داشــت،
بنابرایــن صــرف اینکــه فقــط گذشــته را نقــد
کنیــم راهگشــای امــروز نخواهــد بــود.
تقــی زاده تصریــح کــرد :دولــت جهــت رد دیــون
خــود بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری،
شــرکت هایــی را واگــذار کــرده کــه زیــان ده
بــوده و همــه ایــن شــرکت هــا تنهــا  ۵درصــد از
حقــوق بازنشســتگان را تامیــن مــی کننــد ،حدود
 ۲۰درصــد از محــل کســورات شــاغلین تامیــن
مــی شــود و  ۷۵درصــد مابقــی نیــز بایــد از طریق
دولــت پرداخــت شــود.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا
بیــان اینکــه در حــال حاضــر ،ادبیات مشــترکی از
مســائل و خواســته هــای بازنشســتگان در ســطح
کشــور وجــود نــدارد ،گفــت :اولیــن قــدم بــرای
دســت یافتــن بــه اهــداف مــورد نظــر ،رســیدن
بــه یــک اشــتراک در خواســته هــا ،یــک صــدا
شــدن و اســتفاده از ادبیــات مشــترک اســت تــا
پــس از شــکل گرفتــن ایــن ادبیــات مــن بــه

گرد همایی معلمان
عنــوان ســخنگوی جامعــه بازنشســتگان کــه خود
از خانــواده بازنشســته هســتم ،بتوانــم انتظــارات
بــه حــق شــما عزیــزان را بــه گــوش مســووالن
دولتــی ،مجلــس و ســایر نهادهای متولی برســانم.
تقــی زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه بنــده نــه بــه
عنــوان یــک مدیرعامــل ،بلکــه بــه عنــوان کارگزار
در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری خدمــت مــی
کنــم ،گفــت :ایــن صنــدوق و بازنشســتگان تحت
پوشــش آن ،ابرچالــش نیســتند ،بلکــه ابرمســاله
هســتند و همانطــور کــه شــما معلمــان عزیــز بــه
مــا آموختــه ایــد ،مســائل قابــل حــل و برطــرف
شــدن هســتند.
وی بــا اشــاره بــه دیــدار خــود بــا رئیــس
جمهــور و رئیــس مجلــس شــورای اســامی
گفــت :گــزارش هــای مفصــل و دقیقــی از
وضعیــت موجــود ارائــه شــده اســت کــه بــه
تبــع آن بایــد برنامــه هــای دقیــق و مناســبی
نیــز تدویــن و بــرای حــل ایــن مســائل ارائــه
شــود و ایــن امــر نیازمنــد همــت و همــکاری
همــه مســووالن و همچنیــن همــه بازنشســتگان
و کانــون هــای بازنشســتگی در سراســر کشــور
اســت.
تقــی زاده اولیــن گام بــرای ســاماندهی
حــوزه اقتصــادی و ســرمایه گــذاری صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری را ســودآور شــدن و
تعییــن خــط حداقلــی و حداکثــری ســود
بــرای شــرکت هــای تابعــه عنــوان کــرد و افزود:
طــی بخشــنامه ای بــه همــه هلدینــگ هــا و
شــرکت هــای تابعــه ســود حداقلــی و حداکثــری
ابــاغ شــده و ایــن بنــگاه هــای اقتصــادی موظف
شــده انــد راهــکاری موثــر بــرای دســت یابــی بــه
ســود مــورد انتظــار از ســرمایه های بازنشســتگان
را محقــق کننــد.
تقــی زاده بــا اشــاره بــه حقــوق و معیشــت
بازنشســتگان تحت پوشــش صندوق بازنشســتگی

گام های اساسی برای بهبود
وضعیت صندوق بازنشستگی
کشوری و اثرگذاری در معیشت و
سامت بازنشستگان برداشته شده
و تالش داریم با اجرای طرح ها و
برنامه های مختلف فضای بهتری را
برای این قشر عزیز و فرهیخته در
جامعه فراهم کنیم.
کشــوری ،اظهــار داشــت :در مرحلــه اول ،رویکــرد
صنــدوق اجــرای قوانیــن و مقــررات کنونــی از
جملــه همســان ســازی حقــوق و اجــرای طــرح
افزایــش پلکانــی اســت کــه تکلیــف آن بــر عهــده
صنــدوق گذاشــته شــده اســت .امســال در بودجه
ســال  ۹۷حــدود  ۲۲۰۰میلیــارد تومــان عــاوه بر
افزایــش هــای عمومــی اختصــاص یافتــه اســت.
وی ادامــه داد :اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری ،یکــی از انتظــارات به حق بازنشســتگان
عزیــز اســت کــه رایزنــی هــا و پیگیــری هایــی
انجــام شــده و هــم اکنــون نیــز بــه صــورت
مســتمر در کمیســیون هــای مجلــس در حــال
پیگیــری هســتیم و تــاش مــی کنیــم تــا صــدا
و خواســت جامعــه بازنشســتگان در ایــن الیحــه
دیــده شــود.
تقــی زاده بیمــه تکمیلــی درمــان و بازنشســتگان
را یکــی از مهــم تریــن دغدغــه های بازنشســتگان
کشــوری دانســت و افــزود :یــک چهــارم از حقــوق
بازنشســتگان صــرف هزینــه هــای درمانــی مــی
شــود کــه بــا بررســی بــه عمــل آمــده ضــرورت
دارد در ارایــه خدمــات بیمــه تکمیلــی درمــان
بازنشســتگان بازنگــری و اصالحاتــی انجــام شــود.
تقــی زاده بــا اشــاره بــه تغییــر در خدمــات رفاهی

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،گفــت :بررســی
مجــدد تورهــای ســفر بــرای بهبــود کمــی و
کیفــی ســفرها براســاس نیازهــا و منابــع موجود و
همچنیــن بــا اتــکا بــه ظرفیــت هــای داخلــی بــه
منظــور کاهــش هزینــه هــای ســفر بازنشســتگی
در حــال انجــام اســت .همچنیــن تــا پایــان
ســال  ،۹۷تمــام هتــل هــای وابســته بــه شــرکت
ایرانگــردی و جهانگــردی بــا  ۵۰درصــد تخفیــف
در قیمــت هتــل و  ۱۵درصــد تخفیــف در هزینــه
غــذا بــرای بازنشســتگان کشــوری و کارگــران
عزیــز ارائــه خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :قطعــا پرداخــت وام ضــروری
مهــم اســت امــا شــرایط کنونــی کافــی نیســت
و تــاش مــا افزایــش ســقف و تعــداد وام اســت.
مســاله دیگــر هــم کارت منزلــت و برقــراری
خدمــات رفاهــی در ایــن قالــب اســت کــه
بــا شــهرداری هــای مختلفــی در کشــور رایزنــی
شــده کــه در صــورت حصــول نتیجــه مناســب
خبرهــای آن اعــام مــی شــود.
تقــی زاده در خصــوص تقویــت ارتبــاط موثــر بــا
مجلــس شــورای اســامی ،گفــت :بــا توجــه بــه
اینکــه در ســه مــاه اخیــر نشســت هــای متعددی
بــا نماینــدگان مجلــس و فراکســیون هــا و
کمیســیون هــای مربوطــه بــرای طــرح مســائل
بازنشســتگان برگــزار شــده ،بــه جــد بــه دنبــال
تشــکیل فراکســیون بازنشســتگان کشــوری
هســتیم تــا مشــکالت ایــن عزیــزان بــه صــورت
مســتقل در ایــن فراکســیون مطــرح و بررســی
شــود.
وی افــزود :تــاش مــا با رایزنــی های بســیاری که
انجــام شــده ،حضور نماینده بازنشســتگان عزیز در
هیــات امنــای صنــدوق هــای بازنشســتگی و یک
نفــر هــم در هیــات مدیــره صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری اســت تــا نظــر و رای بازنشســتگان در
ایــن نهادهــای تصمیــم گیــر مطــرح شــده و بــه
نقــش آفرینــی بپردازند.
در ایــن نشســت ،دکتــر احمــد صافــی رئیــس
کانــون بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش نیــز بــه
نمایندگــی از جمــع حاضر بــه ســخنرانی پرداخت.
همســان ســازی حقــوق ،اجــرای قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری ،اشــتغال فرزنــدان بازنشســته،
تســهیالت تــور ارزان قیمــت بــرای بازنشســتگان،
توســعه خانــه هــای امیــد و باشــگاه هــای ویــژه
بازنشســتگان ،ارائــه خدمــات رفاهــی و فرهنگــی
در قالــب کارت منزلــت و تکریــم شــان و مقــام
بازنشســتگان از جملــه مــواردی بــود کــه در ایــن
نشســت بــا مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری درمیــان گذاشــته شــد.
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همایش روابط عمومی های استانی و شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد؛

روابــطعمومــی؛هنــرهشتــم
یکــی از مهمتریــن نمادهــای توســعه یــک جامعــه توزیــع عادالنــه اطالعات،
روشــنگری افکارعمومــی ،مــردمداری و احتــرام بــه حقــوق انســانها بــه
منظــور افزایــش ســطح مشــارکت مــردم اســت کــه مأموریــت انجــام آن
برعهــده روابطعمومــی ســازمانها اســت .روابــط عمومیهــا بــه عنــوان
یــک ابــزار مدیریتــی ،حلقــه ارتبــاط بیــن مدیــران ،کارکنــان و جامعــه
هســتند .نقــش روابــط عمومــی بــه عنــوان ابــزار مدیریتــی بــرای
فعالیــت هــای حرفــه ای ،علمــی و الکترونیکــی ،از مشــخصه هــای جدیــد
روابــط عمومــی در عصــر ارتباطــات اســت .اهمیت جایــگاه روابــط عمومی در
عصــر ارتباطــات و در دورانــی کــه اطالعرســانی در همــه عرصههــا پیشــتاز
اســت ،دوچنــدان شــده بــه گونــه ای کــه موفقیــت ســازمانها ،ادارات و
شــرکتها و دوامشــان در عرصههــا و فعالیــت هــای تخصصــی بــه عملکــرد
روابــط عمومیهــای آنهــا وابســته اســت .از ایــن رو ،اداره کل روابــط
عمومــی و اموربیــن الملــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه مناســبت 27
اردیبهشــت مــاه روز ملــی ارتباطــات و روابــط عمومــی اقــدام بــه برگــزاری
همایــش روابــط عمومــی هــای اســتانی ،هلدینــگ هــا و شــرکت هــای تابعه
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری کــرد .در ایــن همایــش دو روزه کــه با حضور
بیــش از یــک صــد نفــر از مدیــران و کارشناســان این حــوزه در تهــران برگزار
شــد ،عــاوه بــر پنــل تخصصــی روابــط عمومــی و کارگاه هــای آموزشــی
خبرنویســی ،گــزارش نویســی و عکاســی« ،مدیرعامــل صندوق بازنشســتگی
کشــوری»« ،مشــاور وزیــر و رئیــس مرکــز اطــاع رســانی و روابــط عمومــی
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی» و»مشــاور مدیرعامــل و مدیــرکل روابط
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عمومــی و اموربیــن الملــل صنــدوق» بــه ایــراد ســخن پرداختنــد:
«اعتمادســازی» و «امیدآفرینــی» دو وظیفــه کلیــدی روابــط
عمومــی هــای صنــدوق
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری «اعتمادســازی» و «امیــد
آفرینــی» در میــان جامعــه بازنشســتگی و در شــرایط کنونــی کشــور را دو
وظیفــه کلیــدی روابــط عمومــی هــای ایــن صنــدوق عنــوان کــرد.
جمشــید تقــی زاده ،بــا تبریــک  ۲۷اردیبهشــت مــاه ،روز ارتباطــات و روابــط
عمومــی ،گفــت :روابــط عمومــی یــک هنــر اســت و کار عاشــقانه مــی طلبد.
روابــط عمومــی هــا بایــد ضمــن داشــتن تعصــب ســازمانی خــود را همــواره
در تعامــل و تکریــم از بازنشســتگان عزیــز ببیننــد و تــاش کنند تــا تعامل و
ارتبــاط نزدیــک و دوســویه میــان مــا و بازنشســتگان شــکل گیــرد.
تقــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه ارتباطــات و اطالعــات ،عرصــه جدیــدی در
دنیــای امــروز مــا اســت کــه بــرای ورود بــه ایــن حــوزه بایــد مجهــز بــه
ابزارهــای نویــن و مســلط بــر دانــش ایــن حــوزه باشــیم ،اظهــار داشــت:
دنیــای امــروز دنیــای دانایــی و توانایــی اســت و مســووالن روابــط عمومــی
بایــد تخصــص و تجربــه کافــی داشــته باشــند تــا بتواننــد در ایــن عرصــه
فعالیــت کننــد .روابــط عمومــی کارآمــد بایــد بــه عنــوان بــازوی قــوی
مشــاوره مدیــران ســازمان خــود عمــل کنــد.
وی بــا اشــاره بــه جنبــه هــای مختلــف روابــط عمومــی بــه ویــژه در حــوزه
تجــارت ،اظهــار داشــت :ایــن حــوزه علمــی نویــن اســت کــه بــرای مدیــران
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ارشــد ســازمان هــا و مدیــران روابــط عمومــی بــه
انــدازه کافــی شــناخته شــده نیســت و بــه همین
دلیــل افــراد بــا کاربردهــای نویــن و تجــاری آن
آشــنایی کافــی ندارنــد .ابعــاد حرفــه ای روابــط
عمومــی بــه ویــژه روابــط عمومی تجــاری مــی تواند
تحولــی چشــمگیر در عرصــه اقتصــاد نویــن و
الکترونیــک ایجــاد کنــد .اگــر افــراد از کارکردهــا
و کاربردهــای روابــط عمومــی آگاه شــوند ،مــی
تواننــد از آن بــرای بازاریابــی بیــن المللــی و
صــادرات بهــره ببرنــد.
مدیرعامــل صندوق بازنشســتگی کشــوری تاکید
کــرد :بــه کمــک روابــط عمومــی مــی تــوان امید
آفرینــی را در جامعــه رونــق و اعتماد میــان دولت
و ملــت را گســترش داد .از حــوزه روابــط عمومــی
و مشــارکت هــا مــی تــوان بــرای افزایــش درآمــد
و کاهــش هزینــه هــای ســازمان هــا و کشــور نیز
اســتفاده کرد.

مدیرعامل صندوق
بازنشستگی کشوری:
دنیای امروز دنیای
دانایی و توانایی است و
مسووالن روابط عمومی
باید تخصص و تجربه
کافی داشته باشند
تا بتوانند در این عرصه
فعالیت کنند.
روابط عمومی کارآمد
باید به عنوان بازوی قوی
مشاوره مدیران سازمان
خود عمل کند.

تقــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه روابــط عمومــی
وکیــل مدافــع ســازمان در داخــل و مدعــی
العمــوم در بیــرون ســازمان اســت ،گفــت :یــک
روابــط عمومــی موفــق بــا آگاهــی و پذیــرش این
مســئولیت در صورتــی بــه اهــداف خــود دســت
پیــدا مــی کنــد کــه پاســخگویی ،اعتمــاد ســازی
انتقادپذیــری ،ایجــاد ارتبــاط دوســویه اطــاع
رســانی اغنــا کننــده بــا اســتفاده از ابزارهــای
نویــن ارتباطــی و فــن آوری جدیــد را در دســتور
کار خــود قــرار دهــد.
تقــی زاده ادامــه داد :بازنشســتگان و ذی نفعــان
مــا مشــتری یــا رقیب مــا نیســتند ،بازنشســتگان
مالــک همــه ســرمایه هــای موجــود هســتند و ما
بــه عنــوان کارگــزار ایــن عزیــزان بایــد راهــکار و
سیاســت هایــی بــرای تکریــم و اطــاع رســانی
درســت بــه ایــن عزیــزان تبییــن کنیــم.
وی گفــت :روابــط عمومــی هــا بایــد بــا ایجــاد
ارتبــاط دوســویه بــا ذینفعــان صنــدوق بــه ویــژه
بازنشســتگان ،در راه تولیــد رضایــت ،تفاهــم و
همدلــی گام بردارنــد .روابــط عمومیهــا بایــد
یــک فضــای ســالم بــرای اطالعرســانی و تعامــل
بــا جامعــه مخاطــب درســت کننــد ،هــم بــرای
جمــعآوری نظــرات و هــم بــرای ارتباطــات
صمیمانــه بیــن بازنشســتگان و مســئوالن .ایــن
ارتبــاط ســالم و عاطفــی پایــه حرکــت اجتماعــی
اســت.
تقــی زاده تاکید کرد :بازنشســتگان باید احســاس
کننــد کــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و
مجموعــه هــای تابعــه آن ،خانــه ایــن عزیــزان
اســت و در آن احســاس آرامــش کننــد و روابــط
عمومــی هــا بایــد صــدای خفتــه بازنشســتگان
باشــند.
وی در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه برگــزاری
ایــن نــوع گردهمایــی هــا همــراه بــا بازدهــی و
دســتاوردهای مثبــت باشــد ،گفــت :باتوجــه بــه
ورود فــن آوری هــای جدیــد در فضــای رســانه ای
کشــور الزم اســت روابــط عمومــی ها در اســتفاده
از شــبکه هــای اجتماعــی بــه خصــوص پیــام
رســان هــای داخلــی ،صــدا و ســیما ،ســایت هــا
و خبرگــزاری هــا و مطبوعــات کثیــر االنتشــار
نســبت به جریــان ســازی فعالیت هــا و برنامــه های
صنــدوق در ایــن رســانه هــا اقــدام کننــد.
تولیــد امیــد در کشــور امســال یــک
ضــرورت اســت
روزبــه کردونــی مشــاور وزیــر و رییــس مرکــز

سال نوزدهم ،شماره  ،328اردیبهشت  | 97ماهنامه فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی

25

همایش روابط عمومی ها

روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت:
همــه تحلیــل گــران امنیتــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی امســال را
ســال مهمــی بــرای کشــور مــی داننــد و بــر همیــن مبنــا تولیــد و تزریــق
امیــد بــه جامعــه و دوری از ناامیــدی هــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت
کــه روابــط عمومــی هــا بــه ویــژه روابــط عمومــی هــای تابعــه ایــن وزارتخانه
در ایــن زمینــه مــی تواننــد اثرگــذار باشــند.
کردونــی بــا اشــاره بــه برپایــی بزرگتریــن راهپیمایــی تاریــخ آمریــکا بــه
رهبــری مارتیــن لوترکینــگ در ســال  ۱۹۶۸میــادی ،گفــت :جــدای همــه
آثــار و پیامدهــای ایــن راهپیمایــی بــزرگ و تاریخــی و شــکل گیــری یــک
جنبــش مدنــی حامــی سیاهپوســتان ،مــی تــوان ایــن رویــداد را بــه لحــاظ
ارتباطــی نیــز تحلیــل کــرد؛ آن هــم در دوره ای کــه ابــزار ارتباطــی به شــکل
امروزیــن آن وجــود نداشــت .تحلیــل گــران معتقدنــد ایــن جمعیــت عظیــم
بــرای اینکــه صــدا و خواســته شــان را از زبــان لوترکینــگ بشــنوند گردهــم
آمدنــد.
وی بــا طــرح چنــد پرســش کلیــدی تصریــح کــرد :آیــا مــا بــه مــردم بــاور
ن مــا متفــاوت شــود .همــه
داریــم و اگــر داریــم بایــد شــکل رفتــار ســازما 
نهادهــا و مســوولین بایــد بداننــد کــه در دورانــی از عصــر ارتباطــات هســتیم
کــه زیــر ذره بیــن مــردم و جامعــه مخاطــب قــرار داریــم و ایــن ویژگــی عصر
ارتباطــات اســت .بنابرایــن منافــع ملــی و ســازمانی بایــد اولویــت مــا باشــد.
وی ادامــه داد :بایــد بــه ایــن بــاور برســیم کــه مــا در حــوزه روابــط عمومــی
مســووالن و مدیــران ارشــد و باالدســتی را قبــول داریــم یــا خیــر .قطعــا اگــر
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مدیــر یــا مدیــران باالدســت را قبــول نداشــته باشــیم هــم از نظر حرفــه ای و
هــم از نظــر شــرعی مانــدن مــا در آن پســت قابــل قبــول نیســت.
کردونــی تاکیــد کــرد :نکتــه دیگــر بــه تعصــب ســازمانی بازمــی گــردد .در
زمــان تعییــن مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری جــدا از همــه
شــرایط حرفــه ای ،اخالقــی و تخصصــی ،تعصــب ســازمانی و تعلــق خاطــر
ایشــان بــه صنــدوق و وزارتخانــه از دالیــل مهــم انتخــاب ایشــان بــود.
مشــاور وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تاکیــد کــرد :بایــد بیــن اطــاع
رســانی و ارتباطــات انتخــاب کنیــم .آیــا ما بــه گفتگــو و تعامل اعتقــاد داریم
یــا یــک اطــاع رســانی یــک ســویه .بایــد به ســمت ارتبــاط موثــر بــا جامعه
ذی نفعــان برویــم.
کردونــی بــا تاکیــد بــر اینکــه مســایل پیچیــده را بایــد بــا ذهــن پیچیــده
تحلیــل کــرد ،گفــت :بــا یــک ذهــن ســاده نمی تــوان مســایل پیچیــده عصر
حاضــر را تحلیــل کــرد .روابــط عمومــی هــا باید نســبت به مســایل مهــم روز
بــا دانــش و آگاهــی باشــند و تحلیــل گــر اقتصــادی و اجتماعــی باشــند .مــا
بایــد بــرای ارتبــاط و اطــاع رســانی در قالــب کمپین هــا عمل کنیــم .روابط
عمومــی امــروز بایــد راهبــرد چندابــزاری را پیشــه کنــد و زمــان تــک ابزاری
عمــل کــردن ســپری شــده اســت .مــا در روابــط عمومــی و در بخــش خبــر
و اطــاع رســانی نــگاه امنیتــی ،بزرگنمایــی یــا انــکار نداریــم .بایــد امیــدزا و
اعتمــاد آفریــن باشــیم.
کردونــی بــه سیاســت هــای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در حــوزه
روابــط عمومــی گفــت :ارتبــاط دوســویه و موثــر بــا جامعــه مخاطــب،
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هماهنگــی کامــل روابــط عمومــی هــا بــه
خصــوص بــا وزارتخانــه ،تجمیــع امکانــات روابــط
عمومــی هــا در کل کشــور و ایجــاد هــم افزایــی،
تقویــت رســانه هــای محلــی و منطقــه ای و
افزایــش نظــارت مشــارکتی از جملــه سیاســت
هــای مــا در ایــن حــوزه مهــم و اســتراتژیک
اســت.
وی همچنیــن تصریــح کــرد :تولیــد اخبــار واقــع
گرایانــه ،تحلیــل هــای واقــع گرایانــه و رصــد و
انتقــال واقــع گرایانــه خواســت و صــدای جامعــه
بایــد در دســتور کار باشــد و بیشــترین تــاش را
بــرای امیدآفرینــی انجــام دهیــم.
روابــط عمومــی هــا «تحلیــل» را جایگزین
امیــدواری و اعتمــاد بیشــتر هدایــت کــرد.
«توجیــه» کنند
ق بازنشســتگی کشــوری و شــرکت هــا و
محمدرضــا افشــار ،مدیــرکل روابــط عمومــی و افشــار تصریــح کــرد :نیــاز بــه اخــاق در حــوزه صنــدو 
امــور بیــن الملل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری هلدینگهــای تابعــه و بــه ویــژه مدیریــت هــای اســتانی در ایــن زمینــه دوچنــدان اســت ،چــرا کــه
در ایــن همایــش تاکیــد کــرد :روابــط عمومــی مــا خادمــان کســانی هســتیم کــه ســالیان ســال در جهــت اعتــا و آبادانــی و رشــد و پیشــرفت کشــور،
نبایــد توجیــه گــر باشــد ،بلکــه بایــد تحلیلگــر عمــر خــود را صــرف کــرده انــد و حــاال ایــن وظیفــه اخالقــی مــا اســت کــه خدمــات آنهــا را ارج نهیــم.
باشــد .انتظــار مــا از روابــط عمومــی هــا ایــن وی بــا بیــان یکــی از مشــکالت روابــط عمومــی در حــوزه هــای مختلــف ،ضعــف تولیــد محتــوا اســت،
اســت کــه مســائل و مشــکالت و چالــش هــای گفــت :در ایــن زمینــه بایــد از ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای افــراد مجــرب و متخصــص در حــوزه های
حــوزه کاری خــود را شناســایی کــرده و براســاس کاری و همچنیــن مدیــران و کارشناســانی خبــره کــه شــناخت بیشــتری از مجموعــه هــا دارند اســتفاده
سیاســت هــای ســازمانی و کالن دولــت نســبت شــود و محتــوای تولیــد شــده را در فضــای رســانه ای کشــور منتشــر کــرد .آنچــه در تولیــد محتــوا
بــه اطــاع رســانی ایــن مســائل از طریــق اصحاب اهمیــت دارد اینکــه بایــد ایــن محتــوا عــاوه بــر تخصصــی بــودن ،اعتمادســازی و امیدآفریــن بــودن بــه
شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه نیــز توجــه ویــژه ای داشــته باشــد.
رســانه اقــدام کننــد.
مشــاور مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی افشــار تاکیــد کــرد :مدیــران روابــط عمومــی موظف هســتند مســائل حــوزه کاری خــود را رصد کــرده و
کشــوری بــا تبریــک  ۲۷اردیبهشــت مــاه روز بــه مدیــران ارشــد خــود انتقــال دهنــد و در ایــن خصــوص ســازوکارهای الزم جهــت پاســخگویی و آگاه
ملــی ارتباطــات و روابــط عمومــی گفــت :بــرای ســازی افــکار عمومــی پیــش بینــی کننــد .بــه عبارتــی نبایــد مســائل کتمــان و بــرای ســازمان مربوطه
رشــد و تکامــل یــک روابطعمومــی پویــا ،خــاق هزینــه ســازی شــود و ســازمان بــه ســمت چالــش هــای احتمالــی ســوق داده شــود.
و اثرگــذار نیــاز اســت تــا مجموعــه مدیــران و مشــاور مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گفــت :روابــط عمومــی مجمــوع مهندســی ارتبــاط
کارکنــان آن روابــط عمومــی اخــاق را در همــه رضایتمندانــه و پایــدار اســت و بــه همیــن دلیــل مدیــر روابــط عمومــی بایــد در برقــراری چنیــن ارتباط
ارکان و فعالیــت هــا مــورد توجــه قرار داده اســت .رضایتمندانــه بیــن دســتگاه خــود و جامعــه مخاطــب تــاش کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دســت انــدرکاران روابــط افشــار تصریــح کــرد :نکتــه دیگــری کــه روابــط عمومــی هــا بایــد مــورد توجــه قــرار دهنــد ایــن اســت
عمومــی بایــد در حــوزه اخــاق کامــا خبــره و کــه مســائل و مشــکالت را نــه بزرگنمایــی و نــه کوچــک نمایــی کننــد بلکــه همانگونــه کــه هســت بــه
مدیــران ارشــد ســازمان منتقــل کــرده و پــس از آن در قالــب محتوایــی
در تجزیــه و تحلیــل
همســو بــا سیاســت هــای ســازمانی بــه مخاطــب و افــکار عمومــی منتقل
اخالقــی نیــز فرهیختــه
روزبه کردونی:
کنند .
باشــند ،اظهارداشــت:
ارتباط دوسویه و موثر با جامعه مخاطب،
وی ادامــه داد :در دوره جدیــد انتظــار مــی رود روابــط عمومــی هــا عــاوه
رشـــــد اخــــاق در
هماهنگی کامل روابط عمومی ها به
روشــنگری افــکار عمومــی و پاســخگو کــردن مدیریــت هــای مجموعــه
روابـطعمومــــی ایــن
امکانات
تجمیع
وزارتخانه،
با
خصوص
خــود ،جریــان اطــاع رســانی و مدیریــت افــکار عمومــی را بــه بهتریــن
اطمینــان را حاصــل
ایجاد
و
کشور
کل
در
ها
عمومی
روابط
شــکل ممکــن بــا اســتفاده از ابــزار نویــن ارتباطــی و اطــاع رســانی بــه
خواهــد کــرد کــه مــی
و
محلی
های
رسانه
تقویت
افزایی،
هم
جامعــه منتقــل کننــد.
تــوان بــا یــک عملکــرد
منطقه ای و افزایش نظارت مشارکتی از
وی در پایــان گفــت :روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل صنــدوق
مثبــت ،بــه انجــام
وظایــف اساســی خــود جمله سیاست های ما در این حوزه مهم و
بازنشســتگی کشــوری ایــن آمادگــی را دارد در تمامــی حــوزه هــا بــه ویژه
بحــث اطــاع رســانی و ارتباطــی و تبلیغاتــی مشــاوره هــا و حمایــت های
پرداختــه و جامعــه
استراتژیک است.
الزم را از زیرمجموعــه هــا انجــام دهــد.
هــدف را بــه ســمت
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گــزارش

با حضور نمایندگان مجلس و روسای کانون های بازنشستگی؛

ساختمان جدید اداره کل بازنشستگی
استـــان تهـــران افتتــاح شــد
ســاختمان جدیــد اداره کل بازنشســتگی اســتان تهــران در میــدان فاطمــی (جهــاد) ،خیابان چهلســتون
بــا حضــور نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ،مدیرعامــل و مدیــران ارشــد صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری و تعــدادی از بازنشســتگان فرهیختــه همزمــان بــا عیــد ســعید نیمــه شــعبان افتتــاح شــد.
جمشــید تقــی زاده ،مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ایــن آییــن ضمــن تبریــک نیمــه
شــعبان و روز معلــم گفــت :در  ۱۸ســفری کــه بــه اســتان هــای مختلــف کشــور داشــتم بــا کانــون هــای
بازنشســتگی گفتگوهــای مفصلــی داشــتیم کــه قطعــا نظــرات ایــن عزیــزان راهگشــای مــا خواهــد بــود.
برنامــه و طــرح هــاي خوبــي را آغــاز كرديــم و تــاش داريــم آثــار ايــن اقدامــات ،نتايــج مطلوبــي را بــراي
بازنشســتگان بــه دنبــال داشــته باشــد.
تقــی زاده ،تصریــح کــرد :خــودم را حافــظ ســرمایه هــای بازنشســتگان عزیزمان مــی دانم .کســری منابع
و شــکاف بیــن منابــع و مصــارف چالــش فعلــی صندوق بازنشســتگی کشــوری اســت کــه بخشــی از این
کســری منابــع بــه قوانیــن و مقــررات طــی ســال هــای متمــادی از گذشــته تــا حــال بــاز مــی گــردد و
بخــش دیگــر آن بــه مدیریــت صحیــح در صنــدوق مربــوط مــی شــود کــه تــاش همــه مــا جبــران
کاســتی هــا و ضعــف هــا و بهبــود نقــاط قــوت گذشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تعامــل و هماهنگــی بیشــتر در حــوزه بازنشســتگی ،بیــن دولــت و مجلــس شــورای
اســامی یــک ضــرورت اســت ،گفــت :انتظــار مــا راه انــدازی و فعــال شــدن فراکســیون بازنشســتگان در
مجلــس شــورای اســامی بــرای شــنیده شــدن صــدای بازنشســتگان ،طــرح مســائل و مشــکالت ایــن
عزیــزان اســت کــه امیــد مــی رود بــه زودی شــاهد ایــن اتفــاق باشــیم.
در ادامــه ایــن مراســم ،احمــد صافــی ،رئیــس کانــون بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش نیز ضمــن تبریک
روز معلــم و والدت امــام زمــان (عــج) ،گفــت :معلمــان بازنشســته در تامیــن ســامت و زیســتن خــود
مشــکل دارنــد و در حقــوق شــان تبعیــض هایــی وجــود دارد .همچنیــن از تنهایــی و عــدم پذیــرش در
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جامعــه رنــج مــی برنــد کــه ایــن مهــم نیازمنــد
تدویــن و تصویــب ســند ســالمندی در کشــور
اســت و بایــد مجلــس بــا تشــکیل فراکســیون
بازنشســتگان دوران ســالمندی را حمایــت کنــد.
در ایــن مراســم 5 ،تــن از نماینــدگان مــردم
شــهر تهــران در مجلــس شــورای اســامی نیــز در
ســخنانی بر افزایــش تعامل صندوق بازنشســتگی
کشــوری و بازنشســتگان بــا نماینــدگان مجلــس
تاکیــد کردنــد.
علیرضــا رحیمــی بابیــاناینکــه در حقــوق
شــهروندی امنیــت روانــی و آرامــش خانوادگــی
بازنشســتگان مــورد تاکیــد اســت ،یــادآور شــد:
حقــوقاولیــه بازنشســتگان و نشــاط اجتماعــی
شــان حایــز اهمیــت اســت و نبایــد بــا پایــان
یافتــن دوره اشــتغال ،نشــاطاجتماعــی و فعالیــت
هــای فــرد نیــز پایــان یابــد.
علیرضــا محجــوب نیــز اظهــار داشــت :از یــک
طــرف ،متوســط امیــد بــه زندگــی از  ۴۷ســال
بــه  ۷۷ســال در ایــران رســیده اســت؛ یعنــی ۳۰
ســال امیــد بــه زندگــی در ایــران افــزوده شــده
اســت و از طرفــی نیــز تعــدد صنــدوق هــا اســت
کــه بایــد ادغــام شــوند و براســاس محاســبات
اســتاندارد اکچوئــری کــه بایــد هفــت نفــر کســور
پــرداز و یــک نفــر مســتمری بگیــر باشــد از ایــن
چالــش هــا بکاهیــم.
محمدرضــا بادامچــی بــا بیــان اینکــه پــس از ۴۰
ســال هنــوز صنــدوق های بازنشســتگی مســتقل
نشــده و بــه دولــت وابســتگی دارنــد ،گفــت:
بازنشســتگان عزیزمــان کــه زمانــی نــه چنــدان
دور نیــروی انســانی کشــور را تربیــت مــی کردند،
امــروز بایــد شــرایط بهتــری را در معیشــت و
زندگــی تجربــه کننــد و در ایــن مســیر همــه باید
کمــک کننــد.
ســیده فاطمــه حســینی گفــت :صنــدوق هــای
بازنشســتگی یکــی از ابــر چالــش هــای کشــور
هســتند ،امــا معیشــت بازنشســتگان متاثــر از
وضعیــت کالن اقتصــاد کشــور بــوده کــه نیازمنــد
رونــق اســت .بایــد کمــک کنیــم چــرخ هــای
اقتصــاد کشــور درگــردش باشــد و دولــت نیــز
بایــد بــا حمایــت از تولیــدات ملــی صادراتــی
و ســاماندهی ارز بــه ایــن امــر کمــک کنــد تــا
بازنشســتگان نیــز بــه تبــع آن وضعیــت مالــی
بهتــری پیــدا کننــد.
محمدرضــا نجفــی تصریــح کــرد :دو عنصــر عقــل
و دل درصنــدوق بازنشســتگی کشــوری اهمیــت
دارد تــا بــا عقالنیــت و مدیریــت مطلــوب خدمات
مانــدگار و اثــر بخــش تــری بــه بازنشســتگان ارائه
کنــد .همچنیــن بایــد بــا مهــرورزی و مهربانــی به
بازنشســتگان خدمت شــود.

بین الملل

تهیه و ترجمه :فریبا بهزاد

دیدارهیأت سوییسی و نروژی
با مدیر عامل صندوق
بازنشستگی کشوری
صفحه 30

سیاست های بازنشستگی
کشورسوییس
صفحه 34

دیدار هیأت سوییسی و نروژی

دیدار هیأت سوییسی و نروژی با مدیر عامل
صنـــدوق بازنشستگی کشوری
نشســت «قوانیــن و مقــررات مشــمولین صنــدوق و خدمــات رفاهــی و اجتماعــی» باحضور جمشــید
تقــی زاده مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و هیاتــی از مدیــران و کارشناســان کشــورهای
ســوییس و نــروژ در محــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری برگــزار شــد.
در ایــن نشســت ،بــه بررســی قوانیــن و مقــررات و شــرایط مشــمولین صنــدوق (زنــان ،مــردان،
وظیفــه بگیــران و ازکارفتــادگان) ،آشــنایی بــا قوانیــن مربــوط بــه مرخصــی زایمــان ،آشــنایی با سیســتم
خدمــات بهداشــتی و درمانــی ایــران ،بررســی خدمــات رفاهــی و اجتماعــی صنــدوق بازنشســتگی ایــران
بــه بازنشســتگان و شــاغلین پرداختــه شــد.
دیویــد آرن ،تحلیــل گــر موقعیــت کشــورهای آفریقــای شــمالی و ایــران از ســوئیس ،اندریــاس شــوایتزر
مســئول پرونــده هــای پناهجویــان ســوئیس و آره هاودنــاک تحلیــل گــر کشــورها از کشــور نــروژ
پرســش هایــی را پیرامــون قوانیــن بازنشســتگی در ایــران مطــرح کردنــد کــه مســئولین صنــدوق،
پاســخ هایــی را در ایــن رابطــه ارائــه کردنــد.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور جمعــی از مدیــران ارشــد صنــدوق بازنشســتگی کشــوری برگــزار شــد،
تقــی زاده گفــت :صنــدوق بازنشســتگی کشــوری یکــی از قدیمــی تریــن صنــدوق هــای کشــور اســت و
دومیــن بنــگاه اقتصــادی کشــور محســوب مــی شــود کــه یــک میلیــون و  ۳۷۰هــزار بازنشســته را
تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد.
وی افــزود :ســرمایه هــای بازنشســتگان در شــرکت هــای بزرگــی مثــل پتروشــیمی جــم ،فوالد اکســین،
ملــی نفتکــش و  ...ســرمایه گــذاری مــی شــود کــه ایــن شــرکت هــا ،ازجملــه شــرکت هــای برتــر جهان
محســوب می شــوند.
مدیرعامــل صنــدق بازنشســتگی کشــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه درحــال حاضــر از جمعیــت  ۸۰میلیــون
نفــری ایــران ۹ ،میلیــون نفــر یعنی حــدود  ۸درصد را ســالمندان تشــکیل می دهند ،گفت :بازنشســتگان
فرهیختــه جــزء نفــرات برتــر نظــام بازنشســتگی کشــور تلقــی مــی شــوند کــه هــر یــک از آنهــا در
جایــگاه هــای ویــژه ای مشــغول خدمــت بــوده انــد و امــروز نیــز بازنشســتگان در بعضــی از قســمت هــا،
در حــوزه هــای پژوهشــی مشــغول به کار هســتند.
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تقــی زاده بــا اشــاره بــه افزایــش امیــد بــه
زندگــی در دولــت تدبیــر و امیــد ،اظهــار داشــت:
افزایــش ســن امیــد بــه زندگــی در مــردان ۷۲.۵
و در زنــان  ۷۵.۵ســال اســت کــه نشــان
مــی دهــد بــا توجــه بــه خدمــات بهداشــتی و
تغییــرات ســبک زندگــی ،ســن امیــد بــه زندگــی
هــم افزایــش پیــدا کــرده اســت.
وی ادامــه داد :امــا مهمتریــن مســایل دوران
ســالمندی مراقبــت از ســالمندی ،ایجــاد امنیــت
روانــی و مالــی و ارتقــای رفــاه اجتماعــی بــرای
ایــن قشــر اســت .آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه
ســالمندان در مقایســه بــا دیگــر اقشــار جامعــه ۳
برابــر بیشــتر دارو مصــرف مــی کننــد.
وی بــا اشــاره بــه پاییــن بــودن ســن بازنشســتگی
در ایــران ،بیــان کــرد :میانگین ســن بازنشســتگی
در ایــران بــرای آقایــان  ۵۲ســال و خانــم هــا ۴۹
ســال اســت.
تقــی زاده همچنیــن بــا اشــاره بــه قوانیــن و
مقــررات بازنشســتگی در ایــران گفــت :در بخــش
بازنشســتگی ،افــرادی کــه دارای  ۳۰ســال ســابقه
خدمــت هســتند بــدون درنظــر گرفتــن شــرایط
ســنی بازنشســته مــی شــوند کــه خانــم هــا
بــا داشــتن  ۲۵ســال ســابقه نیــز مــی تواننــد
بازنشســته شــوند .ازکارافتــادگان نیــز تــا
هنگامــی کــه دیگــر قــادر بــه انجــام کار نباشــند
حتــی درصورتــی کــه یــک مــاه ســابقه خدمــت
داشــته باشــند ،مــی تواننــد بازنشســته شــوند.
تقــی زاده ادامــه داد :درصــورت فــوت فــرد
بازنشســته ،حقــوق بازنشســتگی وی بــه ترتیــب،
بــه همســر ،فرزنــدان پســر تــا ســن  ۲۰ســال
و فرزنــدان دختــر درصــورت نداشــتن همســر و
شــغل تعلــق مــی گیــرد و درصورتــی کــه متوفی
دارای فرزنــد معلــول (دختــر یــا پســر) باشــد،
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه آنهــا حقــوق
پرداخــت مــی کنــد.
وی تاکیــد کــرد :افزایــش ســامتی و نشــاط
بازنشســتگان و افــراد تحــت تکفــل آنهــا یکــی
از مهــم تریــن نقــش هایــی اســت کــه صنــدوق

دیدار هیأت سوییسی و نروژی
بازنشســتگی کشــوری ایفــا مــی کند و ســعی می
کنــد کــه در بخــش بهداشــت ،درمــان و معیشــت
بازنشســتگان و پیشــگیری از بیمــاری هــای
مزمــن ،اقدامــات ویــژه ای را بــرای ایــن عزیــزان
انجــام دهــد.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
خاطــر نشــان کــرد :در شــهرهای مختلــف،
مراکــزی بــه نــام خانــه هــای امیــد ســاخته شــده
کــه در آن تمامــی بازنشســتگان مــی تواننــد
گردهــم آمــده و از برنامــه هــای متنــوع فرهنگی،
آموزشــی ،رفاهــی و درمانــی بهــره منــد شــوند.
تقــی زاده اظهــار داشــت :بــه منظــور ایجاد نشــاط
و امیــد بــه زندگــی در میــان بازنشســتگان عزیــز،
تورهــای ســیاحتی و زیارتــی درنظــر گرفته شــده
کــه صنــدوق از طریــق شــرکت هــای مســافرتی
تحــت پوشــش خــود بــا پرداخــت کمــک هزینــه
ســفر اقــدام بــه اعــزام بازنشســتگان بــه تورهــای
ســیاحتی و زیارتــی مــی کنــد.
وی افــزود :درحــال حاضــر ۶۰۰ ،هــزار نفــر
بازنشســته بــه اتفــاق همــراه خــود بــه ایــن
تورهــا اعــزام شــده انــد .همچنیــن صنــدوق
همــه ســاله ،وام قــرض الحســنه بــا حداقــل
کارمــزد بــه بازنشســتگان پرداخــت مــی نمایــد
کــه در ســال گذشــته حــدود  ۳۰۰هــزار نفــر
از بازنشســتگان و وظیفــه بگیــران وام ضــروری
جمعــاً بــه مبلــغ  ۱۲هــزار میلیــارد ریــال
دریافــت نمــوده انــد.
محمدعلــی ابراهیــم زاده ،معــاون فنــی صندوق
بازنشســتگی کشــوری نیــز در ایــن نشســت،
بیــان کــرد :درصورتــی کــه مشــترکین صندوق
بازخریــد شــده یــا اســتعفا دهنــد مــی تواننــد
بــا پرداخــت حــق بیمــه (کارفرمــا و کارمنــد)
از خدمــات صنــدوق بهــره منــد شــوند و حتــی
مــی تواننــد براســاس قوانیــن موجــود قانــون
نقــل و انتقــاالت ،حــق بیمــه خــود را بــه
صنــدوق دیگــر منتقــل کننــد.
ابراهیــم زاده دربــاره قوانیــن مرتبــط بــا مرخصــی
زایمــان تصریــح کــرد :باتوجــه به فرهنــگ موجود
در کشــور ،در زمینــه مرخصــی زایمــان نیــز
خدمــات ویــژه ای بــرای شــاغلین درنظرگرفتــه
شــده اســت کــه خانــم هــا مــی تواننــد از
مرخصــی  ۹ماهــه زایمــان اســتفاده کــرده و در
ایــن مــدت یادشــده از حقــوق و مزایــای کامــل
بهــره منــد شــوند و ســپس تــا  ۲ســال ،روزی
یــک ســاعت از مرخصــی ســاعتی بــرای زمــان
شــیردهی اســتفاده کننــد.
وی در ادامــه بــه هــرم ســنی ســالمندی در ایــران

اشــاره کــرد و افــزود :باتوجــه بــه ســن بازنشســتگی  ۵۲ســال در ایــران و ســن امیــد بــه زندگــی بــاال،
مشــکالت مالــی زیــادی متحمــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری مــی شــود تــا بتوانــد خدماتــی را ارائه
دهــد کــه ایــن موضــوع نیازمنــد انجــام اصالحــات پارامتریــک در قوانیــن بازنشســتگی اســت.
معــاون فنــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا اشــاره بــه ارائه تســهیالت ویــژه بــه بازنشســتگان خارج
از کشــور و دریافــت حقــوق کامــل آنهــا حتــی درصــورت عــدم حضور بازنشســته در کشــور ،عنــوان کرد:
فرمــول دریافــت مســتمری بازنشســتگی شــامل حقوق و مزایای مشــمول برداشــت کســور بازنشســتگی
در  ۲ســال خدمــت ضربــدر ســنوات خدمــت تقســیم بر  ۳۰ســال ســابقه اســت.
ابراهیــم زاده در پایــان خاطــر نشــان کــرد :مزایایــی نیــز بــرای افــراد نیازمنــد بــه مرخصــی اســتعالجی
کوتــاه مــدت و بلندمــدت درنظــر گرفتــه شــده اســت کــه افــراد در صــورت اســتفاده از مرخصــی تــا مرز
یکســال ،مــی تواننــد از حقــوق و مزایــای کامــل برخــوردار باشــند و درصورتــی کــه میــزان مرخصــی
اســتعالجی آنهــا بیشــتر از یکســال باشــد فقــط مــی تواننــد حقــوق ثابــت خــود را دریافــت نماینــد.
در ادامــه نشســت ،زهــرا زاده غــام ،مدیــرکل امــور فرهنگــی و اجتماعــی صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری بــا اشــاره بــه خـزان جمعیتــی در ایـران ،عنـوان کــرد :صنــدوق بازنشســتگی کشــوری یکــی از
قدیمــی تریــن و بزرگتریــن صنــدوق هــای بازنشســتگی کشــوری در ایـران اســت کــه عــاوه بــر پرداخــت
مزایــای مســتمری ،خدمــات بیمــه درمانــی ،تفریحــی و خدمــات رفاهــی بــه بازنشســتگان و اعضای خانـواده
آنهــا ارائــه مــی نمایــد.
وی افــزود :ایــن صنــدوق از  ۱۸ســال پیــش تاکنــون ،بیمــه درمــان تکمیلــی را بــرای بازنشســتگان و
خانــواده هــای آنهــا فراهــم نمــوده اســت کــه بازمانــدگان بازنشســتگان متوفــی نیــز تحــت پوشــش ایــن
نــوع بیمــه هســتند .پرداخــت هزینــه هــای بســتری ناشــی از عمــل جراحی تخصصــی و فــوق تخصصی،
پرداخــت کمــک هزینــه عینــک ،ســمعک و عصــا و همچنیــن بیمــه عمــر و حادثــه از دیگــر تســهیالت
درمانــی ارائــه شــده توســط صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه بازنشســتگان اســت.
زاده غــام ادامــه داد :صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در حــوزه رویدادهــای فرهنگــی نیز اقداماتــی انجام
داده اســت کــه در ایــن خصــوص مــی تــوان بــه برگــزاری جشــنواره ورزشــی در رشــته هــای تیرانــدازی،
شــنا ،شــطرنج ،تنیــس روی میــز و همچنیــن برنامــه هــای تکریــم از بازنشســتگان اشــاره کرد.
وی اظهــار داشــت :تدویــن و اجــرای طــرح ســفیران بازنشســته داوطلــب در حــوزه هــای مختلــف
همچــون پیشــگیری از بیمــاری آلزایمــر ،ورزش در دوران ســالمندی ،حرفــه آمــوزی ،تغذیــه ،گیاهــان
دارویــی ،نخبــگان و آثــار مانــدگار و  ...ســبب افزایــش مشــارکت بازنشســتگان در جامعــه و ارتقــاء ســطح
آگاهــی آنهــا مــی شــود.
زاده غــام خاطرنشــان کــرد :صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در حــوزه آموزشــی نیــز تفاهــم نامــه هــای
همــکاری آموزشــی بــا انجمــن آلزایمــر ،دفتــر بهبــود تغذیــه وزارت بهداشــت ،وزارت ورزش و ســازمان
فنــی و حرفــه ای منعقــد کــرده اســت و دوره هــای آموزشــی مختلفــی چــون پیشــگیری از آلزایمــر،
تغذیــه و ورزش در دوران ســالمندی ،مدیریــت هزینــه هــا در دوران بازنشســتگی و  ...را در همــه
اســتان هــای کشــور برگــزار کــرده اســت.
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سیــاستبــازنشستگیکشـورسوئیس
در کشور سوئیس میزان
حق بیمه براساس درآمد
تعیین می شود و افرادی
که درآمد آنها از محل
اشتغال نمی باشد ،وضعیت
مالی آنها ،تعیین کننده
میزان حق بیمه است.
عمده ترین مزایای بیمه
سالمندان و بازماندگان؛
مقرری بازنشستگی ،مقرری
بازماندگان تحت تکفل و
مساعدت های دستیاری
است.
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نظــام بازنشســتگی کشــور ســوئیس از شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی حاکــم بــر آن کشــور تأثیــر
مــی پذیــرد .نظــام بازنشســتگی عمومــی کشــور ســوئیس بســیار توزیعــی اســت و الیــه دوم آن ،از دو
طــرح اجبــاری بازنشســتگی مرتبــط بــا درآمــد تشــکیل شــده اســت کــه یــک الیــه عمومــی PAYG
یعنــی سیســتم تــوازن هزینــه بــا درآمــد اســت کــه ( )AVSنامیــده مــی شــود و دیگــری ،یــک الیــه
بازنشســتگی شــغلی صنــدوق خصوصــی ( )LPPاســت.
درکشــور ســوئیس هنگامــی کــه مزایــا مرتبــط بــا درآمــد باشــد ،مزایــای مــازاد نیــز بــه افــراد
پرداخــت مــی شــود کــه شــامل ســومین الیــه اختیــاری اســت و براســاس اندوختــه هــای شــخصی
فــرد درنظــر گرفتــه مــی شــود .در ســال  309.400 ،2014بازنشســته ،مزایــای مــازاد را دریافــت
کــرده انــد کــه  12.4درصــد از دریافــت کننــدگان مزایــا را مســتمری بگیــران ســالمند و  44درصــد
را مســتمری بگیــران ناتــوان تشــکیل مــی دهنــد.
در طــرح هــای ( )AVSو ( ،)LPPحداقــل نــرخ جایگزینــی بــرای مســتمری بگیــران مجــرد60 ،
درصــد و بــرای مســتمری بگیــران متأهــل 75 ،درصــد اســت .تمامــی اشــخاصی کــه تحــت پوشــش
طــرح  AVSمــی باشــند ،توســط حــق مشــارکتی کــه کارفرمایــان ،کارکنــان و اشــخاص غیرشــاغل
پرداخــت مــی کننــد ،تأمیــن مالــی مــی شــوند .ارزش مزایــای طــرح  ،AVSتقریبــاً  16تــا 31
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درصــد میانگیــن درآمــد بــوده کــه ایــن میــزان وابســته بــه درآمــد و
تعــداد ســالهای خدمــت فــرد اســت .در واقــع ،طــرح هــای بازنشســتگی
شــغلی اجبــاری ،اغلــب مشــارکت معیــن ( )DCتعریــف شــده انــد
امــا در عمــل بیشــتر بــه صــورت مزایــای معیــن ( )DBهســتند کــه
دولــت ،حداقــل بــازده ســرمایه را درنظــر مــی گیــرد کــه اجبــاری
اســت و بــه عنــوان فاکتــور تبدیــل مــی باشــد کــه بــرای تبدیــل پــس
اندازهــای انباشــته شــده طــرح  LPPبــه حقــوق بازنشســتگی ســاالنه
در هــر ســال اســتفاده مــی شــود.
در طــرح  ، LPPبیمــه اجبــاری ســالمندی از ســن  25ســالگی
آغــاز مــی شــود .حــق بیمــه افــراد  45ســاله و یــا مســن تــر ،توســط
کارفرمایــان و کارمنــدان در هــر ســنی در بخــش هــای مســاوی
پرداخــت مــی شــود کــه ایــن نــرخ بــرای کارگــران جوانتــر از  34ســال،
دو برابــر اســت .نــرخ جایگزینــی خالــص آتــی از طــرح هــای اجبــاری
در افــراد کــم درآمــد  61درصــد ،افــراد بــا درآمــد متوســط  47درصــد و
افــراد بــا درآمــد بــاال 31.5 ،درصــد تخمیــن زده شــده اســت .براســاس
برآوردهــای حاصلــه درکشــورهای  ،OECDتقریب ـاً یــک ســوم حقــوق
بازنشســتگی افــراد بــا درآمــد متوســط ،توســط طــرح  LPPتأمین می شــود.
بیمــه ســالمندان و بازمانــدگان ،الیــه ی اصلــی بیمــه اجتماعــی کشــور
ســوئیس اســت و هــدف آن جبــران از دســت دادن درآمــد و کاهــش

درآمــد در زمــان بازنشســتگی و یــا فــوت اســت .تمامــی افــرادی کــه
در ســوئیس زندگــی مــی کننــد مشــمول ایــن بیمــه هســتند .در
ایــن کشــور ،میــزان حــق بیمــه براســاس درآمــد تعییــن مــی شــود
و افــرادی کــه درآمــد آنهــا از محــل اشــتغال نمــی باشــد ،وضعیــت
مالــی آنهــا ،تعییــن کننــده میــزان حــق بیمــه اســت .عمــده تریــن
مزایــای بیمــه ســالمندان و بازمانــدگان؛ مقــرری بازنشســتگی ،مقــرری
بازمانــدگان تحــت تکفــل و مســاعدت هــای دســتیاری اســت.
بیمــه ازکارافتادگــی درســوئیس مشــابه بیمــه ی ســالمندان و
بازمانــدگان و نیــز بیمــه ســامت اجبــاری اســت .هــدف ایــن بیمــه،
پیشــگیری ،کاهــش و یــا حــذف ازکارافتادگــی اســت .انــواع مزایــای
بیمــه ی ازکارافتادگــی شــامل اقدامــات اولیــه ی پیشــگیری ،اقدامــات
توانبخشــی ،مســاعدت هــای روزانــه ،مقــرری از کارافتادگــی و  ...اســت
و از مهمتریــن مزایــای بیمــه ازکارافتادگــی؛ اقدامــات توانبخشــی و
توانمندکــردن افــراد در جهــت بازگشــت بــه زندگــی کاری و کســب
درآمــد اســت.
بیمــه بیــکاری ،افــراد را در برابــر از دســت دادن شــغل ،نیافتــن کار،
کاهــش ســاعات کاری و ورشکســتگی کارفرمــا بیمــه میکنــد .همــه
افــراد شــاغل ملــزم بــه مشــارکت در طــرح بیمــه بیــکاری هســتند امــا
افــراد خویشفرمــا تحــت پوشــش بیمــه بیــکاری قــرار ندارنــد.
طــرح مزایــای شــغلی ،الیــه ی دوم از نظــام بازنشســتگی ســوئیس
اســت کــه هــدف آن توانمنــد کــردن افــراد در جهــت حفــظ کیفیــت
زندگــی پــس از بازنشســتگی اســت کــه در ایــن الیــه افــراد بازنشســته،
مقــرری ای افــزون بــر الیــه ی اول دریافــت مــی کننــد .تمامــی
افــرادی کــه تحــت پوشــش بیمــه ی اجبــاری ســالمندان ،بازمانــدگان
و ازکارافتادگــی قــرار دارنــد و درآمــد آنهــا از ســطح مشــخصی فراتــر
مــی رود ،مشــمول طــرح مزایــای شــغلی هســتند.
همچنیــن بــرای هــر فــردی کــه بیــش از  3مــاه در ســوئیس اقامــت
دارد ،داشــتن بیمــه ســامت ،اجبــاری اســت .ایــن بیمــه تضمیــن
مــی کنــد کــه بیمــه شــدگان در صــورت بیمــاری ،زایمــان یــا ســانحه
بــه امکانــات پزشــکی مناســب دسترســی دارنــد .بیمــه ســوانح نیــز
یــک بیمــه اجبــاری اســت کــه عواقــب مالــی ســوانح شــغلی ،ســوانح
غیرشــغلی و بیمــاری هــای شــغلی را تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد.
کارگــران خانگــی ،کارآمــوزان ،شــاغالن کارهــای داوطلبانــه،
نظافــت کاران خانگــی و  ...در ســوئیس تحــت پوشــش بیمــه ســوانح
قــرار دارنــد .اگــر فــردی بــر اثــر ســانحه دچــار ناتوانــی کلــی یــا جزئــی
مادامالعمــر شــده باشــد میتوانــد مقــرری از کارافتادگــی تقاضــا کنــد
و یــا اگــر فــردی بــر اثــر ســانحه فــوت کنــد ،همســر (تحــت شــرایطی)
و فرزنــدان وی میتواننــد مقــرری بازمانــدگان تقاضــا کننــد.
درکشــور ســوئیس ،ســن بازنشســتگی بــرای فــرد صاحــب شــغل
تمــام وقــت کــه از ســن  20ســالگی آغــاز بــه کار کــرده اســت در
اواســط دهــه 2000، 1990 ،1980و آخریــن ســن در دســترس در
ایــن کشــور بــرای مــردان 65 ،ســال اســت امــا ایــن ســن بــرای زنــان
در اواســط دهــه  63 ،1990 ،1980ســال و در اواســط دهــه  2000و
همچنیــن آخریــن ســن در دســترس در ایــن کشــور 64 ،ســال اســت.
ســن بازنشســتگی در تمامــی دهــه هــا در مــردان 65 ،ســال اســت امــا
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در زنــان در اواســط دهــه  1980و  62 ،1990ســال بــوده اســت کــه در اواســط دهــه  2000بــه
 63ســال رســیده اســت و آخریــن ســن بازنشســتگی در دســترس در ایــن کشــور بــرای زنــان64 ،
ســال اســت .همچنیــن ســن امیــد بــه زندگــی در مــردان  80.8ســال و در زنــان  85ســال اســت.
نــرخ مشــارکت اجبــاری در اواســط دهــه  1990 ،1980و  ،2000بــه میــزان  22.3درصــد
بــوده اســت و آخریــن نــرخ مشــارکت اجبــاری در دســترس در ایــن کشــور 19.1 ،درصــد اســت.
هزینــه هــای کل بازنشســتگی براســاس درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی( ،)GDPدر اواســط
دهــه  7.9 ،1980درصــد ،اواســط دهــه 10.1 ،1990درصــد ،اواســط دهــه  11.5 ،2000درصــد
و آخریــن میــزان در دســترس در ایــن کشــور 11.8 ،درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســت و
هزینــه هــای بازنشســتگی عمومــی براســاس درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی ( ،)GDPدر
اواســط دهــه  6 ،1980درصــد ،اواســط دهــه  1990و  6.8 ،2000درصــد و آخریــن میــزان
دردســترس در ایــن کشــور 6.8 ،درصــد اســت.
نــرخ اشــتغال اشــخاص  55تــا  64ســاله در اواســط دهــه  ،1990در مــردان  79درصــد و در
زنــان  46.4درصــد اســت ،در اواســط دهــه  2000در مــردان  74.9درصــد و در زنــان 55.6
درصــد اســت و آخریــن نــرخ در دســترس در ایــن کشــور در مــردان  78.7درصــد و در زنــان
 64.4درصــد اســت.
ســن خــروج از بــازار کار در اواســط دهــه  ،1980در مــردان  68.4ســال و در زنــان  67ســال
بــوده اســت ،در اواســط دهــه  ،1990در مــردان  66.9و در زنــان  66ســال اســت ،در اواســط دهــه
 2000در مــردان  65.2و در زنــان  64.9اســت و آخریــن ســن در دســترس خــروج از بــازار کار
در ایــن کشــور در مــردان  66.1ســال و در زنــان  64.5ســال اســت.
نــرخ وابســتگی ســالمندی در اواســط دهــه  0.23 ،1980درصــد ،اواســط دهــه  0.24 ،1990درصــد،
اواســطه دهــه  0.25 ،2000درصــد و آخریــن میــزان نــرخ وابســتگی ســالمندی در ایــن کشــور0.29 ،
درصــد اســت کــه ایــن افزایــش میــزان نــرخ در طــرح  AVSبــه عنــوان یــک چالــش محســوب
مــی شــود .در عیــن حــال ،ســطوح پاییــن نــرخ بهــره و بــازده ســرمایه ،طــرح هــای بازنشســتگی
شــغلی را تحــت فشــار قــرار مــی دهــد .ایــن تحــوالت ،قابلیــت نظــام بازنشســتگی را بــرای ارائــه
مزایــای کافــی زیرســوال مــی بــرد .همچنیــن نــرخ فقــر ســالمندی در ســوئیس 23.4 ،درصــد
اســت کــه در مقایســه بــا میانگیــن فقــر ســالمندی در کشــورهای  OECDکــه  12.6درصــد
اســت ،بســیار بــاال اســت .نــرخ بــاروری در اواســط دهــه  1990 ،1980و ،2000عــدد  1.5و
آخریــن نــرخ بــاروری در دســترس در ایــن کشــور بــه عــدد  1.6رســیده اســت.
نــرخ تبدیــل بســیار بــاال در طــرح  LPPکــه از ســال  6.8 ،2014درصــد اســت ،مســتمری
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بازنشســتگی دریافــت کننــدگان را افزایــش
مــی دهــد تــا بــه جــای دریافــت ســاالنه ،آنــرا
بــه صــورت یکجــا دریافــت نماینــد.
بــرای پایــداری مالــی طــرح هــای بازنشســتگی
عمومــی و خصوصــی در ســوئیس تضمینــی
وجــود نــدارد و اصالحــات بازنشســتگی مطــرح
شــده منجــر بــه افزایــش ثبــات مالــی بــدون
درنظرگرفتــن و حتــی وخیــم شــدن کفایــت
بازنشســتگی در ایــن کشــور مــی شــود.
افزایــش ســن نرمــال بازنشســتگی زنــان تــا 65
ســال ،تعییــن شــرایط بازنشســتگی در ســن
 62و  70ســالگی بــا مزایــای تعدیــل شــده و
کاهــش نــرخ تبدیــل بــه  6درصــد ،ازجملــه
اقدامــات پیشــنهادی دولــت ســوئیس بــرای
اصالحــات نظــام بازنشســتگی درنظــر گرفتــه
شــده اســت .همچنیــن ،اقدامــات دیگــری
نیــز بــرای ایجــاد اطمینــان از مناســب بــودن
حقــوق بازنشســتگی در ایــن کشــور صــورت
مــی گیــرد.
درحالــی کــه نــرخ اشــتغال در ســن 60
ســالگی بــرای مــردان نســبتاً بــاال اســت ایــن
نــرخ بــرای کارگــران مســن بــا تحصیــات
پاییــن تــر و همچنیــن بــرای زنــان ،بســیار
پاییــن اســت .بنابرایــن افــراد بیــکار
ســالمندتر ،بــه نــدرت قــادر بــه بازگشــت بــه
کار مجــدد هســتند .آمــوزش حرفــه ای ،بــاال
بــردن مهــارت در طــول زندگــی ،افزایــش
سیاســت هــای انعطــاف پذیــر در دوران
اشــتغال بــرای کاهــش موانــع بــازار کار ،بســیار
ضــروری اســت .ازطرفــی بــا یکســان نمــودن
ســن بازنشســتگی میــان مــردان و زنــان مــی
تــوان میــزان مزایــا را بــرای زنــان افزایــش داد
زیــرا ســن بازنشســتگی پاییــن بــرای زنــان،
مزایــای کمتــری را بــرای آنهــا بــه همــراه دارد.
فقــدان حداقــل الزامــات ســاالنه در ســوئیس
بــه ویــژه بــرای افــرادی کــه دارای اندوختــه
بســیار کــم هســتند ،کفایــت درآمــد بازنشســتگی
را بــه خطــر مــی انــدازد .بنابرایــن ،بــا درنظــر
گرفتــن حداقــل الزامــات ســاالنه بــه ویــژه
بــرای افــراد کــم درآمــد و یــا افــرادی کــه
دچــار فقــر ســالمندی هســتند مــی تــوان
خطــرات ناشــی از نگــه داری دارایــی هــای
افــرادی کــه دارای عمــر طوالنــی تــری
هســتند را کاهــش داد.

اقتصـــاد

انبارهای عمومی

صفحه 38

کار آفرینی به وقت
بازنشستگی
صفحه 44
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انبارهای عمومی

مدیر عامل صندوق در بازدید از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران:

بــازاریابی علمی و شناخت دقیق بـازار
الگــویعملشــرکتهـایتــــابعه

تقی زاده تصریح کرد:
باید بازار بین المللی مورد
رصد دقیق قرار گیرد
و بررسی شود که
کشورهای بزرگ دنیا که
حرفی برای گفتن در
صنعت مورد نظر
ما دارند ،چه کرده اند
و آیا اگر از ظرفیت های
خارجی استفاده شود
خوب است؟
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مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گفــت :بازاریابــی علمی و شــناخت دقیــق بازارهــای هدف،
یکــی از مهــم تریــن سیاســت هــای صنــدوق بــرای ســودآور کــردن شــرکت هــای تابعه اســت.
جمشــید تقــی زاده در نشســت بــا مدیــران ارشــد صنــدوق و مدیرعامــل و تعــدادی از مدیران شــرکت
انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران ،گفــت :شــرکت هــا بایــد بررســی کننــد کــه بــا توجــه
بــه حجــم ســرمایه در اختیــار خــود چــه میــزان کســب ســود کــرده انــد و آیــا متناســب بــا ایــن
ســرمایه و تجهیــزات خــود ،درآمــد و ســودآوری داشــته انــد؟
تقــی زاده تصریــح کــرد :بایــد بــازار بیــن المللــی مــورد رصــد دقیــق قــرار گیــرد و بررســی شــود کــه
کشــورهای بــزرگ دنیــا کــه حرفــی بــرای گفتــن در صنعــت مــورد نظــر مــا دارنــد ،چــه کــرده انــد و
آیــا اگــر از ظرفیــت هــای خارجــی اســتفاده شــود خــوب اســت؟
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت ارائــه یــک برنامــه کوتــاه مــدت عملیاتــی در شــرکت انبارهــای عمومــی
و خدمــات گمرکــی ایــران ،گفــت :اگــر ضعفــی وجــود دارد بایــد بــه صــورت عملیاتــی بررســی شــود
و برنامــه نیــز بایــد بــه صــورت عملیاتــی ارائــه شــود .یکــی از ضعــف هــای موجــود نبــود بازاریابــی
مناســب و کــم اطالعــی از بازارهــای هــدف اســت .صــادرات کاالی نفتــی و پتروشــیمی یکــی از حــوزه
هایــی اســت کــه مــی تــوان در آن برنامــه داشــت.
تقــی زاده بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای منطقــه اقتصــادی ســهالن در آذربایجــان شــرقی ،گفــت :ایــن
منطقــه در مرکــز آســیای میانــه و قفقــاز اســت و وجــود فــرودگاه بیــن المللــی شــهید مدنــی مــی
توانــد حضــور مــا در ایــن منطقــه را توجیــه پذیــر کــرده و بــه ســودآوری مــورد نظــر مــا کمــک کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حــق ایجــاد شــرکت و افزایــش ســرمایه شــرکت هــای تابعــه بــا صنــدوق
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بازنشســتگی کشــوری اســت ،گفــت :تمامــی
فعالیــت هایــی کــه در ایــن قالــب بایــد انجــام
شــود ،حتمــا بایــد مــورد تاییــد صنــدوق باشــد
و بــا اخــذ مجوزهــای الزم اجرایــی شــود.
کمــال الدیــن پیرمــوذن ،عضــو هیــات مدیــره
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ایــن
نشســت در ســخنانی اظهــار داشــت :تعییــن
تکلیــف ســهامداران حقیقــی و حقوقــی شــرکت
انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران
پیــش از ملــی شــدن آن یکــی از مــواردی اســت
کــه بایــد مــورد توجــه مدیــران ایــن شــرکت
قــرار گیــرد.
پیرمــوذن بــا تاکیــد بــر لــزوم رســیدگی بــه
حســابها و امــور مالــی شــرکت هــا ،گفــت:
بایــد پیــش از برگــزاری مجامــع امــور مالــی و
اقتصــادی و وضعیــت ســودآوری شــرکت هــا
بررســی و حسابرســی و در مجمــع بــه صــورت
کامــل گــزارش شــود.
نجــات امینــی ،معــاون ســرمایه گــذاری و امــور
اقتصــادی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیــز
تاکیــد کــرد :ســهم کانتینــری شــرکت از بــازار
بایــد افزایــش یابــد کــه نیازمنــد یــک برنامــه و
اســتراتژی مشــخص اســت .نزدیکــی انبارهــای
عمومــی و کشــتیرانی یــک ظرفیــت و فرصــت
مناســب اســت و مــی تــوان در جهــت هــم
افزایــی از آن اســتفاده کــرد.
امینــی تصریــح کــرد :حاکمیــت شــرکتی و
اجــرای مســیرهای صحیــح آن از طریق سلســله
مراتبــی و اخــذ مجوزهــای الزم از هیــات مدیــره
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بایــد ســرلوحه
فعالیــت هــا و عملکــرد شــرکت هــا قــرار گیــرد.
مدیرعامــل هلدینــگ آتیــه صبــا نیــز در ایــن
نشســت ،بــا تاکیــد بــر ضــرورت حضــور جــدی
در بنــادر کشــور گفــت :بــا توجــه بــه ســهم
بــاالی ترانزیــت کاال از بنــادر کشــور و ســهم
انــدک شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات
گمرکــی ایــران از ایــن بــازار ،نیــاز اســت بــه
ایــن حــوزه توجــه بیشــتری صــورت گیــرد.
ولــی آذروش ،اظهــار داشــت :حــدود  5میلیــون
تــن کاال از شــمال بــه جنــوب کشــور از طریــق
خــط ریلــی جابجــا مــی شــود کــه نیــاز اســت
بــا عقــد قــراردادی بــه ایــن حــوزه نیــز ورود
کــرده و بــا جدیــت فعــال شــویم .در منطقــه
ویــژه اقتصــادی ســهالن نیــز کــه یکــی از
ظرفیــت هــای مناســب اســت ،بایــد ســرمایه
گــذاری کــرد و در مجمــوع بایــد بــه دنبــال

خلــق درآمدهــای جدیــد باشــیم.
مدیرعامــل و نایــب رئیــس هیــات مدیــره
شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی
ایــران نیــز بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت در
قالــب رد دیــون دولــت در ســال  78بــه صندوق
واگــذار شــده اســت ،گفــت :از آن زمــان ایــن
شــرکت در چارچــوب بخــش خصوصــی و بــا
اهــداف مشــارکت در تامیــن و پرداخــت بخشــی
از حقــوق بازنشســتگان کشــوری از طریــق
فعالیــت هــای اقتصــادی در زمینــه انبــارداری،
تخلیــه ،بارگیــری ،حفاظــت و ایمنــی کاال در
بخــش حمــل و نقــل فعالیــت کــرده اســت.
محمــد جمشــیدی بــا اشــاره بــه ســابقه 56
ســاله شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات
گمرکــی ایــران ،اظهــار داشــت :ایــن شــرکت
توانســته بــا احــداث مجتمــع هــای وســیع و
تامیــن انبارهــای مختلــف نگهــداری کاال در
سراســر کشــور بــه ویــژه در مبــادی ورودی و
خروجــی فعالیــت هــای ارزشــمندی در حــوزه
صــادرات و واردات کاال داشــته باشــد.
جمشــیدی تصریــح کــرد :ایــن شــرکت بــه
عنــوان پیشــگام صنعــت نویــن انبــارداری،
در عرصــه جهانــی نیــز اعتبــار خوبــی دارد و هــم
اکنــون عضــو فدراســیون بیــن المللی انجمــن های
انبــارداری و لجســتیک جهانــی اســت.
وی یــادآور شــد :در حــال حاضــر این شــرکت20 ،
شــعبه و  9شــرکت تابعــه دارد کــه در بزرگترین و
اصلــی تریــن گمــرکات زمینــی ،هوایــی و دریایی
کشــور مشــغول فعالیــت هســتند ضمــن اینکــه
 93درصــد امــور گمــرکات هوایــی کشــور در
اختیــار شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات
گمرکــی ایــران اســت.
جمشــیدی بــا بیــان اینکــه توســعه انبارهــای

غیرگمرکــی و ارائــه خدمــات مرتبــط بــا ایــن
حــوزه یکــی از اولویــت هــای ایــن شــرکت
اســت ،گفــت :ایــن شــرکت بــا نــازل تریــن نــرخ
تعرفــه واســتفاده از مــدرن تریــن و مجهزتریــن
انبارهــا ،اماکــن ،تاسیســات ،ماشــین آالت و
نیــروی انســانی متخصــص خدمــات خــود را در
گمرکاتــی نظیــر فــرودگاه بیــن المللــی امــام
خمینــی (ره) ،ســهالن ،بــازرگان ،آســتارا،
مشــهد ،ســرخس ،اینچــه بــرون ،منطقــه ویــژه
اقتصــادی ســلفچگان ،بندرلنگــه و  ...ارائــه مــی
کنــد.
وی بــا اشــاره بــه محقــق شــدن باالتریــن ســود
در طــول  56ســال از عمــر شــرکت ،گفــت :رقــم
ســود شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات
گمرکــی ایــران در ســال  96نســبت بــه ســال
قبــل از آن  75درصــد اســت و امســال نیــز 23
درصــد ســود پیــش بینــی شــده اســت.
مدیرعامــل و نایــب رئیــس هیــات مدیــره
شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی
ایــران بــا اشــاره بــه تاکیــد دولــت تدبیــر و
امیــد بــر افزایــش نقــش کشــورمان در ترانزیــت
کاال ،اظهــار داشــت :ایجــاد انگیــزه و ترغیــب
صاحبــان کاال بــرای اســتفاده از ظرفیــت هــای
موجــود در کشــور بــرای ترانزیــت کاال یکــی از
سیاســت هــای مهــم دولــت اســت چراکــه ایــن
امــر مــی توانــد درآمدزایــی مناســبی بــرای
کشــور ایجــاد کنــد.
جمشــیدی ادامــه داد :ورود بــه فعالیــت هــای
ســایر حلقــه هــای زنجیــره خدمــات لجســتیک
بــا هــدف ارائــه خدمــات حمــل و نقــل بیــن
المللــی و داخلــی در راســتای جــذب و توســعه
ســهم بــازار لجســتیک و عرضــه هرچــه بهتــر
خدمــات بــه مشــتریان در دســتور کار قــرار دارد.
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در نشست هم اندیشی مدیران هلدینگ آتیه صبا و شرکت های تابعه آن مطرح شد؛

شــرکت های تــابعه صندوق استـــراتژی خود بـــرای
بــــازار فـــروش را اعالم کننـــد

نشســت هــم اندیشــی مدیــران هلدینــگ آتیــه صبا و شــرکت هــای تابعه
آن بــا حضــور مدیرعامــل ،اعضــای هیــات مدیــره و مدیــران ارشــد
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و مدیــران شــرکت هــای زیرمجموعــه
هلدینــگ آتیــه صبــا در مجموعــه ایرانگــردی و جهانگــردی دیزیــن
تهــران برگــزار شــد .در ایــن نشســت جمشــید تقــی زاده ،مدیرعامــل
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری تاکیــد کــرد :تمــام هلدینــگ هــا و
شــرکت هــای تابعــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بایــد هرچــه
ســریعتر اســتراتژی خــود را بــرای حضــور در بــازار فــروش بــه
خصــوص بازارهــای بیــن المللــی بــه طــور دقیــق تدویــن و اعــام
کننــد.
تقــی زاده ،اظهــار داشــت :همــه مــا بایــد مدیریــت جهــادی را در
کنــار هــم تمریــن کنیــم .اهــداف بزرگــی وجــود دارد کــه بــرای
دســتیابی بــه آن هــا نیــاز بــه مدیریــت و کار جهــادی داریــم.
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و همــه زیرمجموعــه هــای آن بــه
ویــژه هلدینــگ هــا و شــرکت هــای تابعــه ســرمایه هایــی دارنــد کــه
متعلــق بــه بازنشســتگان عزیــز اســت و مــا بایــد از ایــن ســرمایه
حراســت کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری یــک نهــاد
عمومــی نقدینــه محــور اســت ،گفــت :ایــن صنــدوق همــواره بــرای
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پرداخــت تعهــدات خــود کــه حقــوق بازنشســتگان اســت نیازمنــد
نقدینگــی بســیار باالیــی حــدود  ۲۷۰۰تــا  ۲۹۰۰میلیــارد تومــان در
مــاه اســت کــه بخــش بــزرگ آن وابســته بــه بودجــه دولــت و بخــش
ناچیــزی نیــز از محــل کســورپردازی و ســود شــرکت هــای تابعــه تامیــن
مــی شــود .ارزش ســرمایه هــای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و میــزان
ســود حاصــل شــده در ســال در برابــر ایــن ســرمایه عظیــم رقــم قابــل
قبولــی نیســت .متاســفانه در دو ســه ســال اخیــر ســوددهی شــرکت هــای
تابعــه رونــد نزولــی پیــدا کــرده و ضــررده شــده انــد.
تقــی زاده گفــت :نبایــد طــوری عمــل کنیــم کــه ســرمایه هــای موجــود
آســیب ببینــد .دیــن مــان را بــه دنیــا و لحظــات زودگــذر آن نفروشــیم و
همــت کنیــم تــا از امــوال و ســرمایه هایــی کــه صیانتــی اســت حفاظــت
کنیــم .اجــازه نمــی دهیــم ریالــی از ایــن ســرمایه هــا از بیــن بــرود و
قطعــا هرآنچــه تاکنــون از دســت رفتــه بایــد براســاس قانــون بازگــردد.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت هــای تابعــه ایــن صنــدوق بایــد بــه جایــگاه
تولیدکننــده بازگردنــد و در چرخــه تولیــد کشــور نقــش موثــری ایفــا
کننــد ،تصریــح کــرد :هلدینــگ هــا و شــرکت هــای تابعــه بایــد هرنــوع
ســرمایه گــذاری را بــا برنامــه ریــزی و هــدف گــذاری درســت و ســنجیده
انجــام دهنــد تــا بــا حداکثــر ســودآوری همــراه شــود .ســرمایه گــذاری
کــه حاصــل آن ســود مناســب نباشــد ،قابــل پذیــرش نخواهــد بــود.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،بــر مطالعــه دقیــق برنامــه
ششــم توســعه و اســتفاده از ظرفیــت هــای آن تاکیــد کــرد و افــزود:
برنامــه ششــم توســعه ظرفیــت هــای خوبــی بــرای کار و توســعه
ســرمایه گــذاری و حضــور در بــازار دارد کــه بایــد از ایــن فرصــت هــا
اســتفاده شــود.
ضرورت استفاده از کسب و کارهای جدید
ولــی آذروش ،مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گــذاری آتیــه صبــا نیــز در
ایــن نشســت تاکیــد کــرد :بایــد بــا اســتفاده از کســب و کارهــای نویــن
و اســتارت آپ هــا در مدیریــت اقتصــادی شــرکت هــا مزیــت پایــدار در
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گرد همایی دیزین

بــازار رقابتــی ایجــاد کــرد .اســتراتژی هلدینــگ آتیــه صبــا بــر مبنــای
ســه اصــل صداقــت ،ســامت کاری و امانتــداری تدویــن شــده اســت.
بــه طــور قطــع بایــد از فرصــت هــای پیــش رو اســتفاده مطلــوب کــرد
و مدیــران بــه عنــوان ســربازان خــط مقــدم جریــان اقتصــادی کشــور
وظیفــه دارنــد از انفعــال و روزمرگــی پرهیــز کننــد.
مدیرعامــل هلدینــگ آتیــه صبــا بــا اشــاره بــه لــزوم اســتفاده از
فنــاوری هــای نویــن در کســب و کار ،گفــت :تــاش مجموعــه آتیــه
صبــا در ســال  ۹۷اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن در کســب و کار
اســت کــه ایــن مهــم در پرتــو توجــه مدیرعامــل و اعضــای هیــات مدیــره
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری محقــق خواهــد شــد .در ایــن مســیر
اســتارت آپ هایــی در حــوزه حمــل و نقــل و گردشــگری راه انــدازی
خواهــد شــد تــا مدیریــت در ایــن بخــش هــا مبتنــی بــر دانــش روز
اقتصــادی صــورت پذیــرد.
آذروش بــا بیــان اینکــه ایــده هــای تــازه در مدیریــت ،راهبــرد تــازه
هلدینــگ آتیــه صبــا خواهــد بــود ،اظهــار داشــت :اگــر امــروز کســب و
کارهــا بــا همــان شــیوه ســنتی اداره شــوند بــا شکســت حتمــی روبــرو
خواهنــد شــد .مــا در حــوزه گردشــگری نیازمنــد ایــده هــای نویــن در
بــوم گــردی هســتیم کــه مجموعــه آتیــه صبــا و شــرکت هــای حــوزه
گردشــگری در ایــن زمینــه برنامــه هــای تخصصــی را تدویــن و عملیاتــی
کــرده اســت .بایــد بــا تولیــد فکــر ایجــاد ثــروت کــرد و بــا ایجــاد
مزیــت هــای پایــدار بــا محوریــت فنــاوری هــای نویــن در بــازار امــروز
رقابــت کــرد.
حضور رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی در همایش
در بخــش دیگــری از ایــن گردهمایــی ،رئیــس و اعضــای کمیســیون
اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی حضــور یافتنــد و دربــاره
مهــم تریــن مســائل مربــوط بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و
جـــــامعه بازنشستگــــان بــــا مدیــران حاضــر در نشســت بــه بحــث و
گفــت و گــو پرداختنــد.

هلدینگ ها و شرکت های تابعه باید هرنوع سرمایه
گذاری را با برنامه ریزی و هدف گذاری درست و
سنجیده انجام دهند تا با حداکثر سودآوری همراه
شود .سرمایه گذاری که حاصل آن سود مناسب
نباشد ،قابل پذیرش نخواهد بود.

رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی گفــت:
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه هیــات رئیســه مجلــس ارجــاع
شــده اســت و نشســت هــای مشــترکی نیــز بیــن ایــن کمیســیون
و بازنشســتگان عزیــز برگــزار شــده و مــا در جریــان مشــکالت
بازنشســتگان هســتیم.
عبدالرضــا عزیــزی ،بــا تاکیــد بــر اینکــه انتخــاب مدیــران بایــد
براســاس اعتمــاد باشــد ،گفــت :معیشــت و زندگــی بازنشســتگان
ســخت اســت و تــورم باعــث ضعیــف شــدن و کاهــش قــدرت خریــد
ایــن عزیــزان شــده اســت .بازنشســتگان در گذشــته و در زمان اشــتغال
کســورات خــود را پرداخــت کــرده انــد و طبیعتــا مــا اکنــون بایــد آن را
بازگردانیــم .وی بــا بیــان اینکــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــرای
ادامــه حیــات خــود بایــد طــرح و نســخه مشــخصی را آمــاده و ارائــه
کنــد ،گفــت :اگــر نیــاز بــه بازنگــری قوانیــن یــا تصویــب قانــون تــازه
ای باشــد کمیســیون اجتماعــی آمادگــی الزم را دارد و مــا در ایــن
زمینــه بــه شــما کمــک خواهیــم کــرد.
مســعود رضایــی نایــب رئیــس اول کمیســیون اجتماعــی مجلــس و
نماینــده مــردم شــیراز نیــز اظهــار داشــت :مشــکالت موجــود فقــط
مختــص صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیســت بلکــه بــه همــه بدنــه
کشــور بــه خصــوص در حــوزه اقتصــادی مربــوط مــی شــود .مــا
چالــش هــای مختلفــی را در کشــور پشــت ســر گذاشــته ایــم و هــر
زمــان مســائل موجــود را اصــاح کنیــم روز ســرافرازی همــه مــا خواهد
بــود .فلســفه وجــودی صنــدوق هــا و شــرکت هــای واگــذار شــده،
خدمــت بــه اجتمــاع بــوده اســت .بایــد بررســی کنیــم کــه چطــور یک
مجموعــه مــی توانــد خــوب عمــل کنــد .هــدف از فعالیــت
شــرکت هــای اقتصــادی ســودآوری اســت و ایــن موضــوع مهمــی
اســت.
محمدرضــا بادامچــی نایــب رئیــس دوم کمیســیون اجتماعــی مجلــس
شــورای اســامی نیــز در ایــن نشســت گفــت :مدیرعامــل صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری بــا تجربــه و ســابقه درخشــانی کــه در وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی داشــته ،انگیــزه بســیار باالیــی بــرای کار دارد و
ایــن یــک فرصــت مغتــم اســت کــه بایــد از آن اســتفاده شــود تــا ایــن
صنــدوق از وضعیــت انفعــال خــارج شــود .اگــر در ایــن دوره نتوانیــم کاری
انجــام دهیــم دوره هــای بعــدی کار بــه مراتــب ســخت تــر خواهــد بــود.
بایــد کار کارشناســی انجــام شــود و وضعیــت نابســامان اقتصــادی بررســی
شــود .خوشــبختانه انتصابــات خوبــی در صنــدوق انجــام شــده و تیمی که
مســولیت هــا را برعهــده گرفتــه انــد جملگــی دارای تخصــص و بــر حــوزه
کاری خودشــان اشــراف کاملــی دارندکــه جــای امیــدواری اســت.
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صنایع شیر ایران

مدیرعـامل شرکت صنایع شیـر ایــران (پگــاه) معرفی شد
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری «ســید ابراهیــم حســینی» را بــه
عنــوان مدیرعامــل شــرکت صنایــع شــیر ایــران (پــگاه) معرفــی کــرد.
جمشــید تقــی زاده در نشســت تودیــع «محمدتقــی وقوعــی» مدیرعامــل
پیشــین و معارفــه «ســید ابراهیــم حســینی» مدیرعامــل جدیــد شــرکت
صنایــع شــیر ایــران (پــگاه) کــه بــا حضــور مدیــران ارشــد صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری و اعضــای هیــات مدیــره پــگاه برگــزار شــد ،ضمــن
قدردانــی از تــاش هــای صــورت گرفتــه در دوره هــای گذشــته در ایــن
شــرکت ،گفــت :بــرای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری سیاســت هــا و
افــق هایــی کــه تعریــف شــده و در نشســت بــا هلدینــگ هــا و
شــرکت هــا ی تابعــه در قالــب  ۱۹بنــد ارائــه شــد ،مــورد توجــه جــدی قرار
دارد کــه مهــم تریــن بخــش آن حرکــت بــه ســمت ســودآوری بنــگاه هــای
اقتصــادی تحــت پوشــش اســت.
وی تاکیــد کــرد :ســرمایه هــای در اختیــار مــا متعلــق به بازنشســتگان اســت
و مــا وظیفــه داریــم از ایــن ظرفیــت در جهــت ســودآوری اســتفاده کنیــم.
بنابرایــن ،هرجــا قــرار اســت ســرمایه گــذاری صــورت گیــرد حتمــا بایــد
میــزان ســود فعالیــت اقتصــادی مــورد توجــه قــرار گیــرد و در ایــن عرصــه
تخصصــی بــه هیــچ عنــوان مدیــران نبایــد اســیر فشــارها و مســائل
غیرحرفــه ای قــرار گیرنــد.
تقــی زاده بــا بیــان اینکــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ماهانــه ۲۷۰۰
میلیــارد تومــان و از امســال بیــش از ایــن رقــم در قالــب حقوق بازنشســتگان
پرداخــت مــی کنــد ،گفــت :چنیــن شــرایطی صنــدوق و همــه
زیرمجموعــه هــای آن بــه ویــژه حــوزه اقتصــادی را ملــزم بــه حرکــت در
جهــت حفاظــت از ســرمایه هــا و تولیــد ارزش و ســودآوری آن مــی کنــد.
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تقــی زاده بــا قدردانــی از تــاش هــا و خدمــات محمدتقی وقوعــی مدیرعامل
پیشــین شــرکت صنایــع شــیر ایــران ،گفــت :دکتــر حســینی از جملــه
شــخصیت هــای دانشــگاهی و علمــی برجســته در حــوزه صنایــع غذایــی
اســت کــه تجربــه گــران ســنگی در حــوزه صنعــت بــه ویــژه صنایــع شــیر
در بخــش خصوصــی دارد.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا اشــاره بــه سیاســت هــای این
صنــدوق در حــوزه صنایــع غذایــی بــه ویژه صنعت شــیر ایــران ،گفت :مســاله
مهمــی کــه شــرکت صنایــع شــیر ایــران امــروز بــا آن دســت بــه گریبــان
اســت ،فــروش محصــوالت اســت کــه بایــد به بهبــود کیفیــت فــروش و ارزش
ســبد محصــوالت ایــن شــرکت توجــه ویــژه ای صــورت گیــرد .اســتفاده از
ظرفیــت هــای خالــی کارخانــه هــای تولیــدی بــا توجــه بــه ضــرورت افزایش
ســهم بــازار یکــی از سیاســت هــای تعریف شــده در این بخــش خواهــد بود.
وی تمرکــز صــادرات محصــوالت پــگاه بــه کشــورهای عــراق و افغانســتان را
یکــی از ضعــف هــای حضــور در بــازار بیــن المللــی عنــوان کــرد و افــزود :باید
مهندســی بــازار ،بازتعریــف و مطالعــه دقیــق بــازار بیــن الملــل بــه ویــژه در
کشــورهای آســیایی در دســتور کار قــرار گیــرد و صــادرات کاال محــدود بــه
چنــد کشــور نباشــد .بــرای تحــول در ایــن حــوزه ضمن مهندســی بــازار باید
ظرفیــت هــای خالــی را بــه کار گرفــت و از آن بــه عنــوان یــک فرصــت بــرای
توســعه صــادرات اســتفاده کرد.
تقــی زاده توجــه جــدی بــه افزایــش کیفیــت محصــوالت پــگاه و زیباســازی
بســته بنــدی را خواســتار شــد و گفــت :گرچــه اقدامــات خوبــی در ایــن
بخــش هــا طــی ســال هــای اخیــر صــورت گرفتــه ،امــا ایــن کافــی نیســت و
از نشــانی ماننــد پــگاه بیــش از شــرایط کنونــی انتظار مــی رود.
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صنایع شیر ایران

وی یــادآور شــد :منابــع انســانی شــرکت صنایــع
شــیر ایــران بــه عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی و
کامــا تخصصــی بســیار اهمیــت دارد و بایــد
نیــروی انســانی فــارغ از معــادالت سیاســی و
گروهــی و فشــارهای بیرونــی تقویــت و بــکار
گرفتــه شــود .در ایــن شــرکت در ســال هــای
مختلــف ،نیروهــای بســیار توانمنــد و متخصــص
تربیــت و رشــد یافتنــد کــه اکنــون جــای آن هــا
در ایــن مجموعــه خالــی اســت .بنابرایــن بــه ایــن
حــوزه بایــد نــگاه کامــا تــازه و تخصصــی صورت
گیــرد.
تقــی زاده گفــت :بهبــود ســاختارها ،سیســتمی
و یکپارچــه عمــل کــردن در ســطح هلدینــگ و
شــرکت هــای تابعــه آن ،بازبینــی حــوزه هــای
اقتصــادی ،مالــی و درآمــد و هزینــه شــرکت،
انضبــاط مالــی و تالش در جهت وصــول مطالبات،
شــفافیت در عملکــرد و گــزارش هــای اعالمــی،
ســودآوری و توجــه بــه بازنشســته محــوری ،توجه
بــه برنامــه تعریــف شــده و حرکــت بر مبنــای آن
و آمــوزش نیــروی انســانی کارآمــد بایــد مــورد
توجه قــرار گیــرد.
در ایــن نشســت ،نجــات امینــی ،معــاون ســرمایه
گــذاری و امــور اقتصــادی صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری نیــز در ســخنانی بــا بیــان اینکــه تکیــه
و توجــه جــدی بــه قانــون تجــارت در ســطح
بنــگاه هــای اقتصــادی بســیار مهــم اســت ،گفت:
امیــدوارم در شــرکت صنایــع شــیر ایــران اجــرای

قانــون تجــارت و ســایر قوانیــن مرتبــط ،برگــزاری
بــه موقــع مجامــع و اجــرای تکالیــف و مصوبــات
آن ،برقــراری حاکمیــت شــرکتی و شــفاف ســازی
در همــه امــور در دســتور کار قــرار گیــرد.
امینــی تصریــح کــرد :ســودی کــه در پایــان ســال
محاســبه و اعــام مــی شــود بایــد مبتنــی بــر
ســود عملیاتــی شــرکت باشــد و فــروش امــوال
و ســایر مــوارد در ایــن زمینــه نبایــد اثرگــذار
باشــد .امیــدوارم انضبــاط مالــی کــه شــروع شــده
بــا قــوت ادامــه پیــدا کنــد .آنچــه مــورد انتظــار
بازنشســتگان اســت ســودآوری و کارآمــد شــدن
دارایــی هــا و ســرمایه گــذاری هــا اســت کــه باید
مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ســید ابراهیــم حســینی ،مدیرعامــل جدیــد
شــرکت صنایــع شــیر ایــران نیــز ضمــن تقدیــر

وی تمرکز صادرات محصوالت پگاه به
کشورهای عراق و افغانستان را یکی از
ضعف های حضور در بازار بین المللی
عنوان کرد و افزود :باید مهندسی بازار،
بازتعریف و مطالعه دقیق بازار بین
الملل به ویژه در کشورهای آسیایی در
دستور کار قرار گیرد و صادرات کاال
محدود به چند کشور نباشد

و تشــکر از مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری و هیــات همــراه گفــت :بــا ایجــاد
ســرفصل جدیــد در مدیریــت صنایــع شــیر
بــه دنبــال تحــول اساســی بــرای ارتقــا جایــگاه
شــرکت صنایــع شــیر ایــران و رهبــری صنعــت
لبنیــات هســتیم .مــن نگاهــم یــک نــگاه درون
گروهــی بــه منابــع انســانی ارزشــمند شــرکت
صنایــع شــیر ایــران اســت .چــون معتقــدم بــرای
تکمیــل زنجیــره غذایــی بــه هــم افزایــی درونــی
احتیــاج اســت.
حســینی بــا اشــاره بــه لــزوم سیســتمی کار
کــردن اجــزای مختلــف در مجموعــه این شــرکت
بیــان داشــت :رویکــرد مــا یــک رویکــرد اقتصادی
اســت و بــا اســتفاده از نشــان معتبــر پــگاه بــه
دنبــال افزایــش ســود عملیاتــی در مجموعــه
شــرکت هســتیم.
گفتنــی اســت ،ســید ابراهیــم حســینی ،ســوابقی
چــون دانشــیار رشــته صنایــع غذایــی ،نایــب
رئیــس هیــات مدیــره فدراســیون تشــکل هــای
صنایــع غذایــی کشــور ،رئیــس هیئــت مدیــره و
مدیرعامــل در بخــش هــای خصوصــی صنعــت
غــذا ،رئیــس کمیتــه صنایــع غذایــی ســازمان
نظــام مهندســی کشــاورزی ،عضــو شــورای
سیاســت گــذاری صنایــع غذایــی وزارت جهــاد
کشــاورزی ،مشــاور شــرکت هــای مختلــف صنایع
غذایــی ،مدیــرکل توانمندســازی دانشــگاه آزاد
اســامی را در کارنامــه خــود دارد.
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کارآفرینی به وقت بازنشستگی

دبیر بازنشسته که  27سال زنبورداری می کند

غالمعبــاس بختیــاری دبیــر بازنشســته ســاکن شهرســتان خمیــن بــا
توجــه بــه بضاعــت و تواناییهــای خــود  27ســال پیــش تنهــا بــا 3
کنــدو کار خــود را آغــاز کــرد و امــروز صاحــب  100کنــدوی زنبــور
عســل اســت .وی بــا عالقــه خاصــی کــه دارد بــه زنبــورداری روی آورده
و بــه کار همچنــان بــا قــوت و قــدرت ادامــه مــی دهــد .گفــت گــوی
ســایت خبــری دیــار آفتــاب بــا ایــن کارآفریــن بازنشســته را بــا هــم
مــی خوانیــم.
زنبــورداری شــغل دوم مــن اســت .در ابتــدا تولیــد عســل را بــا انگیــزه
تولیــد بــرای خانــواده شــروع کــردم و کــم کــم بــا افزایــش کندوهــا،
درآمدزایــی هــم از زنبــورداری کســب کــردم .تمــام ســرمایه اولیــه از
پــس انــداز خانــواده بــود و بــدون دریافــت هیچگونــه تســهیالت بانکــی
درصــدد ورود بــه ایــن کار و توســعه ایــن صنعــت در شهرســتان برآمــدم.
اگــر کســی میخواهــد ایــن کار را شــروع کنــد ابتــدا بــا یــک یــا دو
کنــدو کار خــودش را شــروع کنــد و بعــد از کســب تجربــه و تخصــص
الزم ایــن کار را گســترش دهــد .اگــر کســی بــا تــوکل بــر خداونــد خــوب
کار کنــد مــی توانــد درآمــد خوبــی بــرای خــود و خانــواده اش کســب
کنــد.
زنبــور عســل ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی دارد کــه انســان بــا دقــت
در آن بــه عظمــت خداونــد پــی میبــرد .از آن جملــه میتــوان بــه
النهســازی زنبــور عســل اشــاره کــرد .همچنیــن زنبــور عســل نــه تنهــا
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هیــچ گاه فضــوالت خــود را داخــل کنــدو رهــا نمیکنــد بلکــه مرتــب
اقــدام بــه پاکســازی کنــدو کــرده و ذرات غبــار و آشــغال را بــه خــارج از
کنــدو انتقــال میدهــد .قابلیــت مســیریابی ،حــس بویایــی قــوی ،داشــتن
پنــج چشــم و قابلیــت دیــد در تاریکــی مطلــق در وجــود یــک حشــره
کوچــک ،از عجایــب خلقــت اســت کــه خداونــد متعــال در زنبورعســل
قــرار داده اســت.
شهرســتان خمیــن بــه دلیــل داشــتن طبیعــت نیمــه کوهســتانی
و تنــوع آب و هوایــی و پوشــش گیاهــی مختلــف در فصــول بهــار و
تابســتان دارای مــزارع و باغــات سرســبزی اســت کــه ظرفیــت بالقــوهای
بــرای توســعه صنعــت زنبــورداری در ایــن شهرســتان فراهــم میکنــد.
از آنجاکــه زنبورهــا از شــهد گلهــای متنــوع تغذیــه میکننــد ،میــزان
درآمــد حاصــل از زنبــورداری بــه میــزان بارندگــی و دمــای هــوا در
آن ســال بســتگی دارد .امــا مــن بــه دلیــل طبیعــی بــودن محصــول
و کیفیــت بــاالی آن مشــکلی در بخــش فــروش تاکنــون نداشــته ام و
بخــش عمــده تولیــد خــود را در شهرســتان خمیــن و شــهرهای مجــاور
بــه فــروش میرســانم.
در ســال هــای اخیــر ،خشکســالیهای پــی در پــی ،گــرد و غبــار،
شــرایط بــد آب و هوایــی ،آفــات ،مــرغ زنبورخــوار و بیماریهــای
داخــل کنــدو و همچنیــن اســتفاده از ســموم بــرای گیاهــان از جملــه
مشــکالتی بــوده کــه در عرصــه پــرورش زنبــور و بــرای مــا هــم
مشــکالتی ایجــاد کــرده اســت .از ســوی دیگــر ،ایــن شــغل ســختی
هــای خــاص خــودش را دارد؛ از حمــل و نقــل زنبــوران تــا اقامــت در
بیابــان و مواجــه شــدن بــا انــواع حیوانــات وحشــی و خریــد تجهیــزات
زنبــورداری و تهیــه دارو ،کــه بــا حمایتهــای دولتــی میتــوان بخــش
عظیمــی از ایــن مشــکالت را بــرای زنبــورداران مرتفــع ســاخت.
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پیشگیری از دمانس و بیماری آلزایمر

منیژه احمدی:
کارشناس روانشناسی انجمن آلزایمر ایران  /عضو علمی پورتال پایش

چگونه با افزایش سن از مغز خود محافظت کنیم
آیــا میتــوان از بیمــاری آلزایمــر جلوگیــری کــرد؟ تحقیقــات نشــان میدهــد
کــه میتوانیــد خطــر ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر و دیگــر انــواع دمانــس را از
طریــق ترکیبــی از عــادات ســالم از جملــه تغذیــه مناســب ،ورزش ،فعالیــت
ذهنــی و اجتماعــی و کنتــرل اســترس کاهــش دهیــد .بــا مدیریــت یــک
شــیوه زندگــی ســالم قــادر بــه جلوگیــری و کنــد شــدن عالئــم و نشــانه های
بیمــاری آلزایمــر خواهیــد بــود.
محققــان در سراســر جهــان بــرای درمــان بیمــاری آلزایمــر در تــاش
هســتند .امــا بــا توجــه بــه نــرخ صعــودی شــیوع ،تمرکــز خــود را از درمــان
بــه اســتراتژی هــای پیشــگیری گســترش داده انــد .بــا شناســایی و کنتــرل
عوامــل خطرســاز میتوانیــد شــانس خــود را از ســامتی مــادام العمــر مغــز به
حداکثــر برســانید و گام هــای موثــری بــرای حفــظ توانایــی شــناختی خــود
برداریــد.

46

شش رکن پیشگیری از بیماری آلزایمر
بیمــاری آلزایمــر یــک بیمــاری پیچیــده بــا عوامــل خطــر متعــدد اســت.
برخــی از عوامــل ماننــد ســن و ژنتیــک خــارج از کنتــرل میباشــند ،امــا
بســیاری دیگــر از عوامــل خطــر ســاز در حــوزه نفــوذ شــما هســتند .ایــن
عوامــل هنگامــی کــه بــرای ســامت مغــز بــه کار میــرود میتواند بســیار تاثیر
گــذار باشــد.
 -۱تمرینــات ورزشــی منظــم  -۲رژیــم غذایــی ســالم  -۳فعالیــت ذهنــی
-۴کیفیــت خــواب  -۵مدیریــت فشــار عصبــی (اســترس)  -۶زندگــی
اجتماعــی فعــال
تمرینات ورزشی منظم
ورزش منظــم میتوانــد خطــر ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر را تــا  ۵۰درصــد
کاهــش دهــد ،همچنیــن پیشــرفت مشــکالت شــناختی را کنــد نمایــد.
تحقیقــات نشــان میدهــد ورزش بــا تحریــک قــوای شــناختی مغــز میتواند از
بیمــاری آلزایمــر جلوگیــری کنــد.
– در هفتــه حداقــل  ۱۵۰دقیقــه بــا ســرعت متوســط ورزش کنیــد .برنامــه
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پیشگیری از دمانس
ایــده آل شــامل ترکیبــی اســت از تمرینــات و حرکاتــی کــه ضربــان قلــب
را بــاال میبــرد (تمرینــات قلبــی) و تمرینــات بــدن ســازی (قدرتــی) .بــرای
شــروع پیــاده روی و شــنا فعالیــت مناســبی اســت .امــا فعالیــت هــای روزمره
ماننــد نظافــت ،باغبانــی و … میتوانــد بــه عنــوان ورزش نیــز بــه حســاب آید.
– بــا بــاال رفتــن ســن از حجــم تــوده عضالنی کاســته میشــود .وزن مناســب
و تمرینــات قدرتــی نــه تنهــا باعــث افزایــش تــوده عضالنــی میشــود بلکــه به
ســامت مغــز نیــز کمــک میکنــد .ترکیــب بــدن ســازی و ایروبیــک بهتــر
از انجــام یکــی از آنهاســت .بــرای افــرادی کــه بــاالی  ۶۵ســال ســن دارنــد
اضافــه کــردن  ۲یــا  ۳جلســه تمرینــات قدرتــی بــه روال هفتگــی میتوانــد
خطــر ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر را تــا نصــف کاهــش دهــد.
– تعــادل و هماهنگــی بــه وســیله تمرینــات  :ضربــه بــه ســر در اثــر ســقوط،
میتوانــد باعــث ابتــا بــه دمانــس و بیمــاری آلزایمــر شــود .تمرینــات تعادلی
بــه شــما کمــک میکنــد چــاالک بمانیــد و از زمیــن خــوردن و ســقوط
جلوگیــری کنیــد .یــوگا را امتحــان کنیــد تــای چــی و یــا تمریــن با اســتفاده
از تــوپ هــای تعــادل بــه شــما کمــک میکنــد.
اگــر تــا کنــون فعالیــت بدنــی نداشــته ایــد و غیــر فعــال بــوده ایــد آغــاز
کــردن یــک برنامــه ورزشــی ســنگین میتوانــد باعــث آســیب شــود .فعالیــت
هــای ســاده ای ماننــد اســتفاده از پلــه بــه جــای آسانســور ،قــدم زدن در
اطــراف خانــه میتوانــد شــروع خوبــی باشــد.
رژیم غذایی سالم
در بیمــاری آلزایمــر التهــاب و مقاومــت به انســولین ســبب آســیب بــه نورون
و اختــال ارتبــاط بیــن ســلول هــای مغــز مــی شــود .بــه بیمــاری آلزایمــر
گاهــی نیــز دیابــت مغــز گفتــه میشــود ،تحقیقــات نشــان مــی دهــد بیــن
اختــاالت متابولیــک و سیســتم هــای پــردازش ســیگنال ،ارتبــاط قــوی
وجــود دارد .تغذیــه صحیــح باعــث کاهــش التهــاب و بــاال رفتــن انــرژی
طبیعــی و ســالم مانــدن مغــز مــی شــود.
– داشــتن یــک رژیــم غذایــی مدیترانــه ای :مطالعــات اپیدمیولوژیــک نشــان
میدهــد داشــتن یــک رژیــم مدیترانــه ای بــه طــور چشــمگیری خطــر ابتــا
بــه اختــال شــناختی و بیمــاری آلزایمــر را کاهــش میدهــد .رژیــم مدیترانــه
شــامل مصــرف مقــدار زیــادی ســبزیجات ،حبوبــات ،غــات ،ماهــی و روغــن
زیتــون و محــدود کــردن مصــرف مــواد لبنــی (لبنیــات کــم چــرب مصــرف
شــود) و گوشــت قرمــز اســت.
– تغذیــه مناســب بــرای محافظــت از ســلول هــای گلیــال( :)glialمحققــان
بــر ایــن باورنــد کــه ســلول هــای گلیــال بــا حــذف ســموم از مغــز میتوانــد
خطــر ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر را کاهــش دهــد .مصــرف غذاهایــی ماننــد
زنجبیــل ،چــای ســبز ،ماهــی هــای چــرب ،ســویا و انــواع تــوت ایــن ســلول
هــا را از آســیب حفــظ مــی کنــد.
– اجتنــاب از مصــرف چربــی هــای ترانــس و چربــی هــای اشــباع شــده :این
چربــی هــا میتوانــد باعــث التهــاب شــود .توصیــه مــی شــود از محصــوالت
لبنــی پرچــرب ،گوشــت قرمــز ،فســت فــود ،غذاهــای ســرخ شــده ،غذاهــای
فــرآوری شــده کمتــر اســتفاده شــود.
– دریافــت مقــدار زیــادی از اســیدهای چــرب امگا  : ۳شــواهد نشــان میدهد
کــه  DHAکــه در اســیدهای چــرب امــگا  ۳یافــت میشــود ممکــن اســت از
دمانــس و بیمــاری آلزایمــر جلوگیــری کنــد .از منابــع غذایــی کــه شــامل
ماهــی هایــی ماننــد ماهــی آزاد ،ماهــی قــزل آال ،ماهــی ســاردین و

روغــن هــای مکمــل اســت ،اســتفاده کنیــد.
– مصــرف میــوه و ســبزیجات :مصــرف میــوه و ســبزی هایــی کــه حــاوی
آنتــی اکســیدان هســتند ،بــه خصــوص ســبزیجات تیــره رنــگ ماننــد کلــم
بروکلــی و میــــوه هایــی ماننــد انــواع تــوت ،آلبالــو ،گیــاس و … توصیه می
شــود.
– ســطح ثابــت انســولین و قنــد خــون :خــوردن چنــد وعــده غذایــی کوچک
در طــول روز ،اجتنــاب از مصــرف غذاهــای فــرآوری شــده و کربوهیدراتهــا که
ســطح قنــد خــون را بــاال مــی بــرد توصیــه می شــود.
– مصــرف روزانــه چــای :مصــرف منظــم چــای ســبز بــه بهبــود حافظــه می
کنــد و رونــد پیــر شــدن مغــز را کنــد مــی نمایــد .در تحقیقــات اثبــات شــده
نوشــیدن  ۲تــا  ۴فنجــان چــای در روز میتوانــد بســیار مفید باشــد .همچنین
مصــرف قهــوه نیــز مزایایــی مانند چــای دارد.
– مصــرف مکمــل هــا :اســید فولیــک ،ویتامیــن  ، B12ویتامیــن  ،Dروغــن
ماهــی بــه حفــظ و بهبــود ســامت مغــز کمــک مــی کنــد.
بــا پزشــک خــود در مــورد تداخــل دارویــی و مزایــای مکمــل هــا حتمــا
مشــورت کنیــد و از مصــرف خودســرانه هرگونــه مکمــل خــودداری کنیــد.
فعالیتذهنی
افــرادی کــه همچنــان بــه دنبــال یادگیــری مطالــب جدیــد و بــه چالــش
کشــیدن مغــز خــود هســتند ،کمتــر بــه بیمــاری آلزایمــر و دمانــس مبتــا
مــی شــوند؛ پــس از نظــر ذهنــی فعــال بمانیــد.
یادگیــری مطالــب  /فعالیــت هــای جدیــد :یادگیــری یــک زبــان جدیــد،
تمریــن یــک آلــت موســیقی ،مطالعــه یــک کتــاب یــا خوانــدن روزنامــه و یــا
یــک ســرگرمی جدیــد ،مــی توانــد مانــع ابتــا باشــد و یــا آن را بــه تعویــق
بیانــدازد .هــر چــه بیشــتر مغــز خــود را بــه چالــش بکشــید ،بیشــتر بــه خود
کمــک کــرده ایــد.
چیــدن پــازل  ،معمــا و بــازی هــای فکــری ،جــدول کلمــات متقاطــع،
ســودوکو ،شــطرنج ،خاطــره نویســی روزانــه ،مشــاعره ،رفــت و آمــد از مســیر
جدیــد بــه جــای مســیر همیشــگی  ،تغییرعــادات بــه طــور منظــم مثــا”
انجــام بعضــی کارهــا بــا دســت غیــر غالــب ،فعالیــت هــای مناســبی مــی
باشــد.
کیفیت خواب
تحقیقــات جدیــد نشــان میدهــد کــه اختــال خــواب یــک نشــانه از بیماری
آلزایمــر نیســت ،امــا مــی توانــد یــک عامــل خطــر باشــد .مطالعــات در مــورد
اختــاالت خــواب نشــان میدهــد خــواب بــد بــا تکثیــر بیشــتر بتاآمیلوییــد
(نوعــی پروتئیــن چســبنده) در مغــز مرتبــط اســت .محرومیــت از خــواب
کافــی شــبانه ســبب عــدم تمرکــز مــی شــود و بــر خلــق وخــوی فــرد تاثیــر
مــی گــذارد .بزرگســاالن حداقــل بــه  ۸ســاعت خــواب شــبانه نیــاز دارنــد.
نکاتی برای بهبود کیفیت خواب:
– درمــان اختــاالت خــواب ماننــد آپنــه خــواب ( اختاللــی کــه در آن تنفس
در طــول خــواب مختــل مــی شــود) :اختــاالت شــبانه روزی ریتــم خــواب
( اختــال در تغییــر ســیکل خــواب – بیــداری) و درمــان ســایر مشــکالت
خــواب مــی توانــد ســامت و کیفیــت خــواب را بهبــود بخشــد.
– تنظیــم برنامــه منظــم بــرای خوابیــدن :رفتــن به رختخــواب و بیدار شــدن
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پیشگیری از دمانس
وجــود دارد مراقبــه بــه طــور منظــم ،نمــاز ،فعالیــت هــای مذهبــی ،شــما را از اثــرات مخــرب فشــار
عصبــی ایمــن نگــه مــی دارد.
– فعالیت های سرگرم کننده یک اولویت است.زمانی را برای اوقات فراغت اختصاص دهید.
– حــس شــوخ طبعــی خــود را حفــظ کنیــد  .خندیــدن کمــک میکنــد تــا بــا فشــار عصبــی مبــارزه
کنید .

در زمــان مشــخص ،ریتــم شــبانه روزی طبیعــی
را تقویــت مــی کنــد و ســاعت مغــز بــه ایــن نظم
پاســخ مــی دهد.
چــرت زدن میتوانــد یــک راه خــوب بــرای
ســرحال شــدن بــه ویــژه در افــراد مســن باشــد،
امــا مــی توانــد بــی خوابــی را بدتــر کنــد .حــذف
خــواب روزانــه و محــدود کــردن آن بــه مــدت  ۳۰زندگی اجتماعی فعال
دقیقــه در روز مــی توانــد کمــک کننــده باشــد .انســان موجــودی اجتماعــی اســت .مطالعــات نشــان میدهــد افــرادی کــه ارتبــاط اجتماعــی بیشــتری
– تماشــای تلویزیــون ،کار بــا موبایــل و کامپیوتــر داشــته انــد در آزمــون هــای حافظــه و شــناختی نتیجــه بهتــری داشــتند.فعال مانــدن از نظــر اجتماعــی
قبــل از رفتــن بــه رختخــواب باعــث اختــال ممکــن اســت از دمانــس وبیمــاری آلزایمــر جلوگیــری کنــد؛ بنابرایــن حفــظ ارتبــاط بــا دوســتان و
آشــنایان یــک اولویــت اســت .بــه خاطــر داشــته باشــید کیفیــت روابــط اجتماعــی مهم اســت نــه کمیت
خــواب مــی شــود.
– انجــام فعالیــت هــای آرامــش بخــش قبــل آن ،تعامــل چهــره بــه چهــره همیشــه مــی توانــد تاثیــر گذارتــر باشــد.
از خــواب  :ایــن گونــه از
اغلــب اوقــات افــراد ســالمند منــزوی میشــوند امــا راه هــای
فعالیتهــا یک پیــام قدرتمند
بســیاری بــرای حفــظ ارتبــاط بــا اطرافیــان وجــود دارد:
بــرای مغــز ارســال مــی کند
– فعالیــت هــای داوطلبانــه – پیوســتن بــه یــک گــروه اجتماعــی –
کــه ســبب خــواب عمیــق
مــی شــود .فعالیــت هایــی شش رکن پیشگیری از بیماری آلزایمر
شــرکت در کالس هــای گروهــی – تمــاس از طریــق تلفــن یــا ایمیــل
 ارتبــاط بــا دیگــران از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی – رفتــن بــهماننــد دوش آب گــرم ،کــم
تمرینات ورزشی منظم  ،رژیم غذایی
اماکــن عمومــی ماننــد ســینما ،پــارک ،مــوزه هــا ،مســجد
کــردن نــور چــراغ ،نرمــش
سالم  ،فعالیت ذهنی ،کیفیت خواب،
امتناع از مصرف سیگار و الکل:
آرام عضــات و … مــی
،
(استرس)
عصبی
فشار
مدیریت
ســیگار کشــیدن یکــی از عوامــل خطــر ســاز قابــل پیشــگیری اســت.
تواننــد بــه بهبــود کیفیــت
تحقیقــات نشــان میدهــد افــراد بــاالی  ۶۵ســال کــه ســیگار میکشــند
خــواب کمــک کننــد.
زندگی اجتماعی فعال
نزدیــک بــه  %۸۰بیشــتر از افــرادی کــه ســیگار نکشــیده انــد در
– پــچ پــچ درونــی خــود را
معــرض خطــر هســتند .بــا قطــع مصــرف ســیگار تقریبــا بالفاصلــه
آرام کنیــد .هنگامــی کــه
مجــددا گــردش خــون در مغــز روان تــر مــی شــود.
فشــار عصبــی (اســترس)
و اضطــراب داریــد و یــا گفتگــوی درونــی شــما – ســطح کلســترول و فشــار خــون را تحــت کنتــرل داشــته باشــید .فشــار خــون بــاال و کلســترول بــاال
باعــث بیــدار ماندن شــما مــی شــود از رختخواب هــر دو از عوامــل خطــر ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر و دمانــس عروقــی هســتند.
خــارج شــوید ،ســعی کنیــد بــه مــدت  ۲۰دقیقه – کنتــرل وزن :اضافــه وزن یکــی دیگــر از عوامــل خطــر ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر و دمانــس اســت  ،در
خــارج از اتــاق خــواب اســتراحت کــرده و خــود میانســالی افــرادی کــه اضافــه وزن دارنــد دو برابــر بیشــتر و افــرادی کــه چــاق هســتند ســه برابر بیشــتر
را آرام کنیــد و ســپس بــه رختخــواب برگردیــد .در معــرض خطــر ابتــا بــه آلزایمــر مــی باشــند  .بــا رســیدن بــه وزن مناســب از مغــز خــود محافظــت
کنید .
راه پیشــگیری قطعــی ازبیمــاری آلزایمــر وجــود نــدارد ،عوامــل متعــددی در بــروز دمانــس و بیمــاری
مدیریت فشار عصبی( استرس)
فشــار عصبــی مزمــن و طوالنــی مــدت منجــر به آلزایمــر موثرنــد امــا بــا تغییــر در شــیوه زندگــی میتــوان عوامــل خطــر را کــم کــرده و در جهــت حفــظ
انقبــاض منطقــه ای از مغــز بــه نــام هیپوکامــپ ســامت مغــز قــدم برداشــت.
شــده و آســیب شــدیدی بــه مغــز وارد مــی کند،
همچنیــن مانــع رشــد ســلول هــای عصبــی و
افزایــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر مــی
شــود.
ســطح فشــار عصبــی خــود را بــا
تکنیــک هــای اثبــات شــده کمترکنیــد:
– نفــس عمیــق بکشــید! فشــار عصبــی باعــث
تغییــر ســرعت تنفــس میشــود،آرام و عمیــق
نفــس بکشــید.
– داشــتن فعالیتهــای آرامــش بخــش روزانــه،
ماننــد یــوگا و مراقبــه ،پیــاده روی ودوش آب
گــرم بــه کاهــش فشــار عصبــی کمــک مــی کند.
– تقویــت آرامــش درونــی :تحقیقــات اثبــات
کــرده بیــن معنویــت و ســامت مغــز ارتبــاط
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سالمت روان

ســــالمت روان در دوران بـــازنشستگــی
تالیف و ترجمه :زهرا زارعی /کارشناس ارشد رفتار حرکتی  /عضو علمی پورتال پایش
ســازمان جهانــی بهداشــت ،ســامت را تنهــا در وضعیــت جســمانی مطلــوب
نمــی دانــد بلکــه ســامتی را مجموعــه رفــاه و آرامــش روانــی ،جســمانی و
اجتماعــی تعریــف کــرده اســت.
ســامت روان ،حداکثــر ســازش ممکــن فــرد و اســتعداد ذهنــی جهــت
هماهنگــی بــا جهــان اطــراف اســت بــه طــوری کــه باعث شــادی و برداشــت
مفیــد فــرد شــود و انعطــاف پذیــری در موقعیــت هــای دشــوار و توانایــی
بازیابــی تعــادل را بــه همــراه داشــته باشــد .ســامت روان در تمــام دوره
هــای زندگــی دســتخوش تغییراتــی مــی شــود کــه در زمــان های حساســی
همچــون نوجوانــی و ســالمندی مشــهودتر اســت .همزمــان بــا باال رفتن ســن
در دوره ســالمندی و بــه دنبــال آن تغییــرات وضعیــت جســمانی و روانــی،
ویژگــی هــای همچــون خودبینــی ،افســردگی ،بــی حوصلگــی ،خــود رایــی و
تمایــل بــه تنهایــی بــروز مــی نمایــد .بیمــاری هــای حــاد و مزمــن یکــی بعد
از دیگــری ظاهــر شــده کــه منجــر بــه اضطــراب و تنــش و تــرس می گــردد.
در جنبــه محیطــی نیــز شــرایط اقتصــادی ،عــدم اســتقالل در زندگــی ،از
دســت دادن نزدیــکان ،تغییــر وضعیــت تاهــل و بیــوه شــدن ،دلســوزی جوان
تــر هــا  ،حــس شکســت بعــد از بازنشســتگی از دالیــل عمــده اختــال روانی
و اضطــراب اســت.
از طرفــی بــا گــذر از جامعــه ســنتی بــه صنعتــی  ،بســیاری از ســاختارها
دگرگــون شــده و بــه لحــاظ روانــی زندگــی تمــام افــراد بــه خصــوص
ســالمندان را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد .پــس زندگــی کــردن در ایــن

شــرایط ،مســتلزم توســعه حمایــت هــای عاطفــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی،
همــکاری و آگاهــی رســانی مــی باشــد.
ســامت روان و تندرســتی ارتبــاط زیــادی بــا هــم دارنــد و ایــن ارتبــاط بــا
بــاال رفتــن ســن ،بــه دلیــل شــیوع بیمــاری هــای مزمــن مشــهودتر مــی
شــود .متاســفانه اکثــر ســالمندان در یــک چرخــه معیــوب قــرار مــی گیرنــد.
اینگونــه کــه بیمــاری هــای جســمانی باعــث تنــش روانــی شــده و از طرفــی
تنــش روانــی ،بیمــاری هــای جســمانی شــان را تشــدید مــی کنــد .چــون
نشــانه هــای بیمــاری جســمانی ملمــوس تــر اســت ،افــراد اختــال روانــی و
اضطــراب را کــه مــی توانــد علــت مشــکالت جســمانی باشــد نادیــده گرفتــه
و درمــان بیمــاری هــای روانــی را بــه تاخیــر مــی اندازنــد و توجــه بــه درمــان
بیمــاری هــای جســمانی در دســتور کار قــرار مــی گیــرد .در مقابــل اگــر افراد
درایــن ســن روان آســوده ای داشــته باشــند ،امیــد بــه زندگــی شــان بــاال
رفتــه و بدنبــال آن درمــان بــرای بیمــاری هــا موثــر تــر واقــع می شــود و این
امــر اهمیــت بهزیســتی را در دوره ســالخوردگی پررنــگ مــی کنــد.
امــا اینکــه ســامت روان مــی توانــد مقیاســی بــرای ارزیابی تندرســتی باشــد
چیــز جدیــدی نیســت ،آنچــه در پژوهــش هــای اخیــر بــه چشــم مــی خورد
ایــن اســت کــه ســامت روان ،رضایــت منــدی و شــادکامی فاکتــور «حمایت
کننــده» تندرســتی اســت کــه باعــث کاهــش خطــر بیمــاری هــای مزمــن و
طــول عمــر شــده و مــی تــوان از روی ســطح ســامت و آرامــش روان فــرد،
مــرگ و میــر نابهنــگام و حــاالت بیمارگونــه در آینــده را پیــش بینــی کــرد.
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سالمت روان
سن بازنشستگی چه تاثیری بر سالمت روان دارد؟
زمــان بازنشســتگی نــه تنهــا بر درآمــد افــراد بازنشســته و وضعیــت اقتصادی
و امنیــت اجتماعــی آنهــا تاثیــر مــی گــذارد بلکــه بــه وضعیــت ســامت
جســمانی و هیجانــی فــرد اشــاره دارد .توجــه ویــژه بــه بــاال رفتــن ســن
بازنشســتگی در دنیــا و مزایــای اقتصــادی ،اغلــب ایــن ســوال را ایجــاد مــی
کنــد کــه تــا چــه ســنی مــی تــوان بــه کار کــردن پرداخــت؟ بازنشســتگی
زودتــر از زمــان مشــخص باعــث کاهــش اســترس مرتبــط با شــغل ،اختصاص
زمــان بیشــتری جهــت تمریــن و داشــتن اوقــات فراغت مــی شــود  .اما از ســوی
دیگــر بازنشســتگی دیرتــر نیــز مزایــای ســامتی را بــرای فــرد بــه همــراه
دارد زیــرا چارچــوب کار ،بخشــی از هویــت افــراد میانســال اســت و بــرای
آنهــا منابــع مالــی  ،اجتماعــی و روانشــناختی فراهــم مــی کنــد .تعــدادی از
پژوهــش هــا نشــان داده انــد کــه مانــدن در شــرایط کار فرصــت پیوســتن به
فضــای فعــال و اجتماعــی را بــرای فــرد فراهــم مــی کنــد .در پژوهشــی کــه
بــه ارتبــاط ســن بازنشســتگی و ســامت روان پرداختــه شــد ،بــه ایــن نتیجه
رســیدند کــه مانــدن در فضــای کار تــا قبــل از  62ســالگی باعــث افزایــش
معنــا دار ســامت جســمانی و هیجانــی مــی شــود در حالــی کــه بعــد از
آن بخصــوص در ســن  67ســالگی بــه بعــد ادامــه کار در شــرایط قانونمنــد،
نتایــج مفیــدی بــه همــراه نخواهــد داشــت .در مجمــوع مــی تــوان گفــت
بازنشســتگی انتخــاب محــدود شــده ای اســت کــه تندرســتی یکــی از عوامل
مهــم تاثیرگــذار در ســن بازنشســتگی مــی باشــد و عوامــل دیگــری همچون
ویژگــی هــای شــخصیتی و ذاتــی در ایــن امــر مداخلــه مــی کنــد.
چــه راهــکاری جهــت بهزیســتی و ارتقــا ســامت روان در ایــن
دوره پیشــنهاد مــی شــود؟
تحقیــق هــای بســیاری نشــان داده انــد کــه کیفیــت زندگــی افــراد در
ســطح تندرســتی بســیار موثــر اســت .امــا در ســنین بــاال عوامــل دیگــری
غیــر از ســامت جســمانی بــر آســودگی روان تاثیــر مــی گــذارد کــه شــامل
پیوندهــای اجتماعــی و خانوادگــی مــی باشــد .پیوندهــای اجتماعــی عامــل
مهــم ارتبــاط عاطفــی اســت کــه باعــث احســاس امنیــت و تعلــق خاطــر
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بیشــتر شــده و نهایتــا ســامت روان را ارتقــا مــی دهــد .بیشــتر کــردن
پیوندهــای اجتماعــی افــراد ســالمند بــا پیوســتن بــه گــروه هــای مختلــف
باعــث بهبــود حــس تعلــق ،همبســتگی و مشــارکت در جنبــه هــای مختلف
شــده و از ســوی دیگــر ســالمندان بــا ســامت روان مطلــوب تــر ،واجــد
شــرایط پذیــرش مســئولیت شــده و نهایتــا نــه تنهــا از چرخه اجتماعــی جدا
نمــی شــوند بلکــه بــه طــور مفیدتــری مــی تواننــد بــا کارهــای لــذت بخــش
و ســاده در نقــش هــای اجتماعــی ســهیم باشــند.
از مداخلــه هــای مهــم و تاثیرگــذاری کــه جهــت بهزیســتی دوره ســالمندی
و حفــظ پیوندهــای اجتماعــی ثابــت شــده اســت «فعالیــت بدنی» اســت .در
پژوهــش هــای بســیاری بــه تاثیــر تمریــن در دوره ســالمندی پرداخته شــده
اســت کــه از جملــه آن مــی تــوان تاثیــر تمریــن برحفــظ ســامت جســمانی
و قــوی مانــدن جهــت انجــام کارهــای روزانــه ،حفــظ اســتقالل ،ارتقــا عــزت
نفــس و ارتبــاط هــای اجتماعــی بــه واســطه فراهــم شــدن فرصتــی جهــت
بــودن کنــار دوســتان در فضــای شــاد و لــذت بخــش اشــاره کــرد.
از مزایــای شــناختی تمریــن مــی تــوان بــه حفــظ توجــه ،بهبــود ســرعت
پــردازش و حافظــه کــه بــا بــاال رفتــن ســن دچــار اختــال بســیاری در فــرد
شــده و ایــن امــر تاثیــر بســزایی در کاهــش اعتمــاد بــه نفــس و انــزوا در
ســالخوردگی دارد ،اشــاره کــرد .از ویژگــی هــای مهــم فعالیــت جســمانی
جهــت تاثیــر مطلــوب در دوره ســالخوردگی ،انجــام تمریــن مــداوم بــا مــدت
زمانــی متوســط (  31تــا  45دقیقــه در هــر جلســه) ،ترکیــب تمرینــات
هــوازی و حــرکات کششــی و انجــام تمرینــات گروهــی مــی باشــد.
امــا یــک ســوال مهــم باقــی مــی مانــد کــه بــا توجــه بــه تاثیــرات بســیار
مهــم و غیــر قابــل انــکار ورزش و در عیــن حــال در دســترس بــودن فضاهــای
ورزشــی در کشــورمان ،چــه موانعــی در ایــن مســیر باعث عــدم گرایــش افراد
بازنشســته و یــا ســالمندان جهــت شــرکت در فعالیــت هــای بدنی می شــود؟
راه هــای ترغیــب و ایجــاد انگیــزه بــرای طراحــی زندگــی پویــا کــه بهتریــن
و ســاده تریــن راهــکار بهزیســتی دوره بازنشســتگی و ســالمندی مــی باشــد،
کــدام اســت؟ و مهمتــر از همــه اینکــه ســهم خــود فــرد و از طرفــی جامعــه
جهــت همــوار شــدن ایــن مســیر چقــدر اســت؟
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دمنوش های مفید

دمنــوش ها و نـــوشیدنی هــای مفیـــد برای روزه داران
بــا همزمــان شــدنماهرمضــان و فصــل گرما ممکــن اســت روزهداران احســاس
تشــنگی بیشــتری کننــد .بســیاری از مــا ســعی میکنیــم پــس از افطــار
تشــنگی خــود را بــا نوشــیدن آب خنــک ،چــای ،نوشــیدنیهای گازدار یــا
آبمیوههــای مصنوعــی رفــع کنیــم .امــا آیــا ایــن مــواد بــرای جبــران کمآبــی
بــدن کــه در ایــن ایــام از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت مناســبند؟ مطمئنــا
آبمیوههــای موجــود در بــازار بهدلیــل مــواد قنــدی ،فشــار خــون را افزایــش
داده و شــما را بــرای مدتــی ســر حــال نگــه میدارنــد امــا گزینــه مناســبی
بــرای رفــع تشــنگی نیســتند ،از طرفــی نوشــابههای گازدار نیــز میتواننــد در
فاصلــه ســحر تــا افطــار باعــث بــروز مشــکالت معــده شــوند.
گ بنوشــید ،زیــرا
حتــی بهتــر اســت در ایــن روزهــا چــای را بهصــورت کمرنـ 
بــرگ چــای بهدلیــل خاصیــت مــدر بــودن باعــث از دســت رفتــن آب بــدن
میشــود .مــا پیشــنهاد میکنیــم اگــر عرقیــات گیاهــی یــا دمنوشهــا
تــا بــه حــال در ســفره شــما جایــی نداشــته در اینمــاه آنهــا را بهعنــوان
نوشــیدنیهای مناســب ایــن ایــام امتحــان کنیــد .امــا کــدام گیاهــان دمنــوش
و عرقیــات مفیدتــری بــرای ایــن زمــان هســتند؟
عرق کاسنی و شاتره
عــرق کاســنی یکــی از بهتریــن عرقیــات بــرای کاهــش دمــای بــدن اســت،
عــاوه بــر آن میتوانــد باعــث مقاومــت بــدن در برابــر گرمــا باشــد .با نوشــیدن
ایــن عــرق عملکــرد معــده و انــدام گوارشــی نیــز بهتــر میشــود .میتوانیــد
یــک یــا  2اســتکان از آن را در فاصلــه افطــار تا ســحر بنوشــید .امــا توجه کنید
اگــر فشــار خونتــان پاییــن اســت آن را بــا شــکر یــا گالب مخلــوط کــرده و
ســپس اســتفاده کنیــد .عــرق شـاتره نیــز در رفــع تشــنگی بســیار مؤثر اســت

و بــرای جلوگیــری از احســاس خشــکی در دهــان و گلــو توصیــه میشــود.
ممکــن اســت طعــم این عــرق گیاهــی را نپســندید ،در ایــن صــورت میتوانید
آن را بــا خاکشــیر و عســل مخلــوط کــرده و میــل کنیــد .همچنیــن میتوانید
از مخلــوط عــرق کاســنی و شـاتره  2تــا  3اســتکان در ایــن فاصلــه اســتفاده
کنیــد .بــرای خریــدن ایــن عرقیــات میتوانیــد بــه عطاریهــا و فروشــگاههای
مــواد غذایــی معتبــر مراجعــه کنیــد .درنظــر داشــته باشــید کــه حتمــا از برند
شــناخته شــدهای خریــد کنیــد تــا محصــول موردنظرتــان صددرصــد خالص و
منطبــق بر اســتانداردها باشــد.
پیشــنهاد :بــرای آنکــه هــم از خــواص ایــن عرقیــات بهــره ببریــد و هــم یــک
نوشــیدنی بــا طعــم خــوب میــل کنیــد میتوانیــد کاســنی و شــاتره را بــا
ســکنجبین و خیــار مخلــوط کــرده و ایــن شــربت را بنوشــید.
دمنوشنعناع
ایــن دمنــوش بــرای بهبــود اختــال سیســتم گوارشــی و نفــخ بســیار مؤثــر
اســت ،بــه همیــن دلیــل مصــرف آن درمــاه رمضــان کــه معــده بــرای مــدت
طوالنــی خالــی اســت توصیــه میشــود .عــاوه بــر آن از بــوی بــد دهــان
جلوگیــری میکنــد .همچنیــن بــرای کاهــش دمــای بــدن نیــز اســتفاده
میشــود .میتوانیــد ایــن دمنــوش را بــا اســتفاده از برگهــای تــازه نعنــاع
آمــاده کنیــد .چنــد بــرگ نعنــاع را در آبجــوش انداختــه و حــدود  ۵تــا ۸
دقیقــه درپوشــی روی فنجــان بگذاریــد تــا دم بکشــد .اگــر برگهــای تــازه
نعنــاع در دســترس شــما نیســت میتوانیــد از بســتهبندیهای آمــاده ایــن
دمنــوش کــه بهصــورت غیرکیس ـهای و کیس ـهای در بــازار عرضــه میشــود
اســتفاده کنیــد.
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دمنوش های مفید
پیشــنهاد :پــس از حاضــر کــردن ایــن دمنــوش میتوانیــد بــرای مدتــی آن
را در یخچــال گذاشــته تــا ســرد شــود و ســپس بــا اضافــه کــردن تکههــای
لیمــوی تــازه و کمــی شــکر یــا عســل بهصــورت یــک نوشــیدنی خنــک نیــز
آن را میــل کنیــد.

اعصــاب و خــوابآور اســت.
پیشــنهاد :اگــر میخواهیــد ایــن دمنــوش را بهصــورت ســرد مصــرف کنیــد
بهتــر اســت هنــگام تهیــه آن چند چــوب دارچیــن نیــز در آب انداختــه و پس
از خنــک شــدن کمــی عســل و آبلیمــو بــه آن اضافــه کنیــد.

چای سبز
ایــن دمنــوش در طــب ســنتی چیــن از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت و از
آن بهعنــوان تببــر و بــرای رفــع گرمازدگــی اســتفاده میشــود .عــاوه بــر
آن ایــن دمنــوش گیاهــی از عطــش میکاهــد و باعــث تولیــد عــرق بیشــتر
در بــدن و خنــک شــدن آن میشــود .در ایــامماهرمضــان بهدلیــل خالــی
بــودن معــده ممکــن اســت دچــار بــوی بــد دهــان شــوید .چــای ســبز بــرای
از بینبــردن باکت ریهــای دهــان مفیــد بــوده و باعــث خوشــبو شــدن آن
میشــود .توجــه کنیــد کــه اگــر فشــار خــون پایینــی داریــد بهتــر اســت ایــن
چــای را همــراه بــا عســل بنوشــید.
پیشــنهاد :چــای ســبز بهصــورت طع ـمدار نیــز در بــازار موجــود اســت ،اگــر
از افــت ناگهانــی فشــار خــون رنــج میبریــد یــا طعــم چــای ســبز را دوســت
نداریــد میتوانیــد انــواع طعـمدار آن را مثــل چــای ســبز دارچینی یــا زعفرانی
و ...بخرید.

عرقبهارنارنج
اگــر در طــول روز در معــرض گرمــا بــوده و کالفــه شــدهاید ،خــوردن ایــن عرق
بعــد از افطــار میتوانــد شــما را ســرحال کنــد .عــرق بهارنارنــج نشــاطآور بــوده
و اضطــراب را از بیــن میبــرد .همچنیــن ســردردهای ناشــی از گرمازدگــی را
بهبــود میبخشــد و بــرای ناراحتیهــای گوارشــی مفیــد اســت .توجــه کنیــد
کــه بهدلیــل طعــم و عطــر خــوب ایــن عــرق میتوانیــد آن را بــا شــربتها یــا
عرقیــات دیگــر مخلــوط کــرده و میــل کنید.
پیشــنهاد :اگــر دو قاشــق غذاخــوری عــرق بهــار نارنــج را بــا نصــف لیــوان آب
و کمــی خاکشــیر مخلــوط کنیــد ،یــک نوشــیدنی عالــی بــرای رفــع عطــش
خواهیــد داشــت .خاکشــیر نیــز ماننــد تخــم شــربتی آب را درون خــود نگــه
داشــته و تشــنگی را کاهــش میدهــد.

دمنوشبابونه
ایــن گیــاه در طــب ســنتی ایــران طبعــی گــرم و خشــک دارد امــا بــرای فصل
تابســتان توصیــه میشــود .بابونــه یــک گیــاه بــا خاصیــت ضدالتهابــی اســت
بــه همیــن دلیــل بــرای جلوگیــری از گــر گرفتگــی و عطــش در روزهایمــاه
رمضــان میتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد .عــاوه بــر آن بهتســکین ورم معــده
کمــک کــرده و عملکــرد کبــد را بهبــود میبخشــد .ایــن دمنــوش را میتوانید
پــس از افطــار و نزدیــک بــه زمــان خوابتان
مصــرف کنیــد ،زیــرا آرامکننده
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عرقبیدمشک
میــوه یکــی از چیزهایــی اســت کــه معمــوال بعــد از افطــار میخوریم ،بــا توجه
بــه آنکــه میوههــای ایــن فصــل اکثــرا طبــع ســرد دارنــد ،ممکــن اســت کمی
مــا را دچــار معــدهدرد یــا اختالالتــی در ناحیــه شــکم کننــد؛ بــرای رفــع ایــن
مســئله میتوانیــد عــرق بیدمشــک را اســتفاده کنیــد .ایــن عــرق همچنیــن
خاصیــت تببــر دارد و میتوانــد باعــث کاهــش گرمــا در بــدن شــود ،عــاوه
بــر آن ،بهعنــوان یــک آرامبخــش خــوب نیــز میتــوان روی آن حســاب کــرد.
امــا توجــه کنیــد کــه قنــد خــون را بهشــدت کاهــش میدهــد .میتوانیــد
یــک اســتکان از آن را بــه هــر شــربتی کــه میخواهیــد اضافــه
کــرده و ســپس میــل کنیــد.
پیشــنهاد :میتوانیــد ایــن عــرق را بــا مقــداری
آب ،تخــم شــربتی و گالب مخلــوط کــرده و
ســپس بنوشــید .تخــم شــربتی بــا ذخیره
آب درون خــود میتوانــد بــه کمتــر
تشــنه شــدن شــما کــم کنــد.
منبع :همشهری
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راهنمـــایتغــذیهصحیــحدرمـــاهمبــارکرمضـــان
دکتر سید مرتضی صفوی  /متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان /عضو علمی پورتال پایش
در مــاه رمضــان ،روزه داری بــر هــر فــرد مســلمان واجــب اســت .مــاه
رمضــان از مــاه هــای قمــری بــوده و بــر ایــن اســاس ،در فصــول مختلــف
ســال متغیــر اســت و مــی توانــد تــا بیــش از  11ســاعت نیــز طــول
بکشــد .امســال نیــز هماننــد چنــد ســال قبــل ،مــاه رمضــان بــا مــاه
هــای نســبتا گــرم و طوالنــی مصــادف شــده اســت .بــه همیــن دلیــل
روزه داری در چنیــن شــرایطی مالحظــات تغذیــه ای خاصــی را طلــب
مــی کنــد .بــه گونــه ای کــه در مــاه رمضــان ،پیــروی از برنامــه غذایــی
متعــادل و متنــوع ،شــامل گــروه هــای اصلــی غذایــی (نــان و غــات،
میــوه و ســبزی ،گوشــت و حبوبــات ،شــیر و لبنیــات) ضــروری اســت و بــا
رعایــت تنــوع و تعــادل مــی تــوان نیازهــای تغذیــه ای شــامل آب ،امــاح،
ویتامیــن هــا ،مــواد مغــذی ،پروتئیــن و انــرژی مــورد نیــاز بــدن را تامیــن
کــرد .روزه داری عبــارت اســت از اجــرای یــک برنامــه کامــل و منظــم
بهداشــتی کــه در آن بهداشــت جســم و روان ،هــر دو در نظــر گرفتــه
شــده اســت .امــروزه بــه خوبــی بــه اثبــات رســیده اســت کــه زیــاده روی
در خــوردن غــذا نــه تنهــا ســامت جســم را بــه مخاطــره مــی انــدازد،
بلکــه بــا تعالــی روح نیــز در تضــاد اســت.

فیزیولوژی روزه داری
در حالــت طبیعــی ،ترشــح انســولین بــا غــذا خــوردن تحریــک مــی شــود
و منجــر بــه ذخیــره گلوکــز در کبــد و عضــات بــه صــورت گلیکــوژن مــی
شــود .برعکــس در هنــگام گرســنگی ،چــون میــزان گلوکــز کاهــش مــی
یابــد ،باعــث کاهــش ترشــح انســولین و افزایــش ســطح هورمــون گلوکاگــون
و کاتکــول آمیــن هــا مــی شــود .ایــن امــر ســبب تجزیــه گلیکــوژن و
تحریــک مســیر گلوکونئوژنــز مــی شــود تــا ســطح گلوکز بــه مقــدار طبیعی
بــاز گــردد .اگــر گرســنگی ادامــه یابــد ،ذخایــر گلیکــوژن تمــام مــی شــود.
در ایــن حیــن ،بــه علــت پاییــن بــودن ســطوح انســولین ،بــدن بــه ســمت
اســتفاده بیشــتر از اســیدهای چــرب بــه عنــوان ســوخت ســلولی ،متمایــل
مــی شــود و ایــن اتفاقــی اســت کــه بــه دنبــال روزه داری در مــاه رمضــان
مــی افتــد.
اصول تغذیه صحیح در زمان روزه داری
مصــرف ســه وعــده غذایــی یعنــی ســحر ،افطــاری ســبک بــا کالــری پاییــن
و شــام بــرای روزه داران ضــروری اســت.
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وعده سحری
ســحری وعــده غذایــی اصلــی را تشــکیل مــی دهــد .عــدم مصــرف وعــده
ســحری ،منجــر بــه کمبــود انــرژی در طــول روز شــده و بــدن را بــه ســمت
ســوخت ناقــص چربــی و تولیــد اجســام کتونــی مــی بــرد کــه تجمــع ایــن
ترکیبــات در بــدن باعــث ایجــاد ســردرد ،دردهــای عضالنی ،احســاس ضعف،
بــی حالــی ،خســتگی و بــوی بــد دهــان مــی شــود .از مصــرف غذاهــای
پرادویــه ،پرچــرب ،شــور و شــیرین ،زولبیــا و بامیــه ،سوســیس و کالبــاس ،
نوشــابه هــای گازدار ،نوشــیدنی هــای شــیرین ،دوغ پرنمــک و چــای پررنــگ
کــه منجــر بــه افزایــش حــس تشــنگی در طــول روز مــی شــود ،بایــد
اجتنــاب شــود.
کربوهیــدرات مصرفــی بهتــر اســت از نــوع پیچیــده ( نــان و غــات ســبوس
دار ) باشــد و غذاهــای پروتئینــی ،بایــد مــورد توجــه قــرار بگیرنــد .مــواد
غذایــی سرشــار از فیبــر ،بــه تنظیــم فعالیــت گوارشــی ،ایجــاد احســاس
ســیری و تعــادل آب در بــدن کمــک مــی کننــد ،بــه همیــن دلیــل مصــرف
 5تــا  3واحــد میــوه و همچنیــن ســاالد و ســبزی خــوردن در کنــار وعــده
ســحری ،بــرای تامیــن آب و مــواد مغــذی مــورد نیــاز بــدن ضــروری اســت.
وعده افطار
ایــن وعــده بایــد ســبک باشــد و بهتــر اســت بــا شــیر ولــرم بــه همــراه
خرمــا و یــا آب ولــرم بــه همــراه آبلیمــوی تــازه و عســل بــاز شــود  ،افطــار
هیچــگاه نبایــد بــا آب ســرد شــروع شــود .اســتفاده از ترکیــب کربوهیــدرات
و پروتئیــن نظیــر نــان و پنیــر ،ســوپ و آش ســبک یــا حلیــم کــم چــرب و
بــدون شــکر از گزینــه هــای مناســب بــرای وعــده افطــار هســتند .مصــرف
خوراکــی هــای مرســوم در ایــن ایــام ماننــد زولبیــا ،بامیــه ،حلــوا و  ...کنتــرل
شــده و محــدود باشــد.
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وعده شام
بــه دلیــل کوتاهــی شــب بهتــر اســت کــه اندکــی پــس از صــرف افطــار
ســبک ،شــام مصــرف شــود .شــام مــی توانــد شــامل گوشــت قرمــز ،ماهــی،
مــرغ ،نــان و غــات بــه ویــژه از نــوع ســبوس دار بــه همراه ســبزیجات باشــد.
مصــرف لبنیــات و بــه ویــژه ماســت در کنــار شــام ،عــاوه بــر رفــع نیــاز بــه
مــواد مغــذی ،در آرامــش و خــواب خــوب افــراد روزه دار موثــر اســت.
تامین آب مورد نیاز بدن
نوشــیدن آب زیــاد در وعــده ســحری نمــی توانــد از تشــنگی جلوگیــری
کنــد .توصیــه مــی شــود کــه عــاوه بــر نوشــیدن متعــادل آب در فاصلــه
افطــار تــا ســحر ،بــا مصــرف میــوه هــای آبــدار ،کــم شــدن آب بــدن جبــران
شــود .بــرای رفــع تشــنگی نبایــد از چــای پررنــگ و قهــوه اســتفاده کــرد،
زیــرا مــدر هســتند و باعــث از دســت رفتــن آب بــدن مــی شــوند .یکــی از
بهتریــن راه هــا بــرای کاهــش تشــنگی ،مصــرف شــربت آبلیمــو و عســل در
وعــده ســحر اســت.
نکات ضروری برای روزه داری سالمندان
افــراد مســن بــا توجــه بــه سنشــان بــه انــرژی و غــذای کمتــری نســبت
بــه ســایر افــراد احتیــاج دارنــد .امــا اگــر تــوان روزه گرفتــن را دارنــد ،بایــد
بــه انــدازه کافــی غــذا میــل کننــد و بایــد در طــول افطــار تــا ســحر تعــداد
دفعــات وعدههــای غذایــی را افزایــش ،امــا حجــم هــر وعــده را کاهــش
دهنــد .ســالمندان بایــد از اســتفاده بیــش از حــد مــواد غذایــی ســرخ شــده،
پــر ادویــه ،چــرب و دیرهضــم امتنــاع کننــد ،زیــرا مصــرف ایــن ترکیبــات
ســبب احســاس ســنگینی و تــرش کــردن معــده مــی شــود و بیشــتر از
غذاهــای آبپــز اســتفاده کننــد.
مصــرف نانهــای ســبوس دار ،نخودفرنگــی ،لوبیــا ســبز و آلــو کــه باعــث
تنظیــم حــرکات دودی روده و مانــع از بــروز یبوســت میشــود نیــز بــه ایــن
افــراد توصیــه میشــود .روزه داران بایــد پــس از صــرف ســحری نخوابنــد و
بــه مــدت حــدود  ۱۰دقیقــه پیــاده روی مالیــم داشــته باشــند .همچنیــن
مصــرف لبنیــات ماننــد پنیــر بــه همــراه پونــه کوهــی ،شــوید ،گــردو و خرما
در ســالمندان ســبب شــده کــه نیــاز روزانــه آنهــا بــه کلســیم تأمیــن شــود.
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آداب و رســوم مــاه مبــارك رمضــان یكــی از مباحث مهــم فرهنگ مــردم ایران
اســت و از آنجــا كــه ایــن آداب و رســوم ریشــه دینــی دارد توجــه همــگان را به
خــود جلــب كــرده اســت .در مــاه رمضــان ،مــردم بــه شــكل هماهنــگ بــرای
انجــام تكالیــف شــرعی آمــاده میشــوند و بــرای بــه جــای آوردن ایــن وظایف،
هــر جمعیــت و گروهــی بــا آداب و تشــریفات خــاص خــود مراســم رمضــان را
برگــزار میكننــد .ایــن مــاه از دیربــاز ،حــال و هــوای ویــژهای را بــرای مــردم
ایــن مــرز و بــوم بــه ارمغــان آورده اســت .در شــهرهای مختلــف ایــران هــم
آداب و رســوم گوناگونــی در ایــن مــاه برگــزار میشــده کــه در برخــی نقــاط
همچنــان در حــال انجــام اســت .در ایــن مطلــب ســعی داریــم تنها گوشـهای
از آییــن ایرانیــان در مــاه رمضــان را بیــان کنیــم.
گرهگشایی سوره توحید برای بانوان مومن یزدی
در مــاه مبــارک رمضــان جلســات قرائــت قــرآن مجیــد در ســطح مســاجد
یــا منــازل بــرای مــردان و زنــان مؤمــن ایــن دیــار از شــور و هیجــان ویــژهای
برخــوردار اســت .از روز نخســت مــاه مبــارک رمضــان ،بیشــتر بانــوان در منزل
یکــی از داوطلبــان و یــا در مکتبخانههایــی گــرد هــم جمــع شــده و هــر
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فــردی جــای خــود را مشــخص میکنــد .در طــول  30روز مــاه مبــارک
رمضــان هــر روز یــک جــزء از کالم وحــی قرائــت میشــود تــا کل قــرآن مجید
ختــم شــود .بانــوان مؤمــن یــزدی اعتقــاد دارنــد کــه در جلســات ختــم قــرآن
مجیــد در طــول مــاه مبــارک رمضــان در پایــان ،ســوره توحیــد بــه هر کســی
برســد در کارش گشــایش و زندگـیاش تــوأم بــا خیــر و برکــت در طول ســال
خواهــد بــود.
«پیراهن فاطمه» آذربایجانی حاجت میدهد!
در ایــن مــاه نیــز برخــی از آداب و ســنتهای مــردم آذربایجــان شــرقی متمایز
از دیگــر مناطــق كشــور و منحصــر بــه ایــن خطــه از ایــران اســامی اســت .در
آذربایجــان شــرقی ،دو ســنت «قاباخالمــا» و «كیسـهدوزی» بــا گذشــت قرون
همچنــان پابرجاســت و بــه خصــوص قاباخالمــا بــا جدیــت اجــرا میشــود.
آخریــن جمعــه مــاه رمضــان 27 ،مــاه رمضــان یــا آخریــن پنجشــنبه ایــن
مــاه ،روزی اســت كــه در نقــاط مختلــف اســتان ،زنــان و دختــران گــرد هــم
میآینــد و هــر خانــواده بــرای خــود كیسـهای مـیدوزد .ســپس مقــداری پول
در ایــن كیس ـهها میگذارنــد ،بــر آن دعــا میخواننــد ،فــوت میكننــد و آن
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مــاه ،ســبب خوشــحالی هــر تركمــن میشــود .آنهــا در مــاه رمضــان از مــرد
و زن و پیــر و جــوان بــا شــور و شــعفی بســیار ،غیــر از بــه جــا آوردن فرایــض،
در تمامــی مراســمی كــه ویــژه ایــن مــاه اســت ،شــركت میكننــد.
تركمنهــا حداقــل یــك هفتــه قبــل از حلــول مــاه مبــارك رمضــان ،مقدمات
ورود بــه ایــن مــاه پرفیــض و بركــت را فراهــم میكننــد .زنــان بیشــتر از
روزهــای معمــول بــه نظافــت خانــه و حیــاط منــزل میپردازنــد و مــردان نیــز
خواربــار و ملزومــات ایــن مــاه را خریــداری میكننــد .در بســیاری از مناطــق
تركمــن نشــین ،رســم اســت كــه مــردم در آخریــن جمعــه قبــل از حلــول
مــاه رمضــان ،بــه شــكل دســته جمعی ،مســجد محــل خــود را نظافــت كنند.
برخــی از خانوادههــا نیــز ســجادههایی را از جنــس قالیچــه و نمــد كــه بــه آن
«نمــاز لیــق» میگوینــد ،بــه مســجد محــل خــود اهــدا میكننــد .رویــت
هــال مــاه رمضــان نیــز در میــان تركمنهــا بــا هیجــان خاصــی همراه اســت.

را تــا ســال دیگــر در صندوقچــه خــود نــگاه میدارنــد .ایــن كیســه را «بركــت
كیسهســی» یــا كیســه بركــت مینامنــد و اعتقــاد دارنــد بدیــن صــورت،
هرگــز دچــار فقــر و بیپولــی نخواهنــد شــد.
در برخــی از روســتاهای آذربایجــان شــرقی ،در روز جمعــه آخــر مــاه رمضــان،
زنانــی كــه بچـهدار نمیشــوند ،هنــگام عصــر بــه مســجد میرونــد و دو ركعت
نمــاز حاجــت بــه جــا میآورنــد .ســپس از مســجد خــارج میشــوند و بــه
منــزل هفــت زن كــه اســم آنهــا فاطمــه اســت ،میرونــد و از هركــدام یــك
تكــه پارچــه میگیرنــد .آنهــا از پارچههــای یــاد شــده ،پیراهنــی بچــه گانــه
بــه نــام «پیراهــن فاطمــه» میدوزنــد و نــزد خــود نــگاه میدارنــد و عقیــده
دارنــد تــا مــاه رمضــان ســال آینــده حتمـاً بچـهدار خواهنــد شــد.
خانه تکانی زنان ترکمن در ماه رمضان
تركمنهــای ایــران بــه لحــاظ كثــرت آداب و رســوم در زندگــی روزمــره،
دارای فرهنگــی بســیار غنــی هســتند .ایــن مــردم بهدلیــل داشــتن پیشــینه
فرهنگــی بســیار كهــن ،تقریبـاً بــرای هــر مناســبتی ،مراســم خاصــی دارنــد
كــه یكــی از ایــن مناســبتها ،مــاه مبــارك رمضــان اســت .فرارســیدن ایــن

«سر روزهای» کرمانیها
مــردم كرمــان نیــز در مــاه مبــارك رمضــان ،آداب و رســوم ویــژهای را دنبــال
میكننــد و در تزكیــه نفــس و انجــام عبــادات و فرایــض مقــدس ایــن مــاه
مقیــد هســتند .مــردم كرمــان ســعی میكننــد هرگونــه جشــن و مراســمی
را كــه تــدارك دیدهانــد ،قبــل از حلــول مــاه مبــارك رمضــان در مــاه شــعبان
برگــزار كننــد .در قدیــم ،اوایــل مــاه مبــارك رمضــان در میــان خانمهــا
بهویــژه زنــان ســالخورده رســم بــود بــه خاطــر خواصــی كــه قهــوه دارد ،پــس
از حــل كــردن آن در آب ،آن را بــه پیشــانی خــود میمالیدنــد .در كرمــان
بزرگترهــا بــا دادن «ســرروزهای» بــه دختــران و پســران كــه نوعــی هدیــه
و كادوی مناســب بــود ،بچههایــی را كــه بــه ســن تكلیــف میرســیدند ،بــه
انجــام فریضــه روزه داری ترغیــب میكردنــد.
یكــی دیگــر از رســوم مــاه رمضــان در برخــی مناطــق اســتان كرمــان ،خواندن
«اهلل رمضونــی» پســران و «كلیدزنــی» دختــران در شــبهای قــدر اســت.
ثبــت آداب و رســوم مــاه مبــارك رمضــان در فهرســت میــراث معنوی كشــور،
نشــان از اهمیــت ایــن فرهنــگ در میــان ایرانیــان دارد كــه هــر كــدام بــه
نوعــی و بــا توجــه بــه خاســتگاه اعتقــادی و آیینی خــود ،ایــن روزهــا را گرامی
میدارنــد.
«کاسم سا» سنت رایج لرستان در ماه رمضان
ل مــاه رمضــان ،از مدتهــا
حلــو 
مــردم اســتان لرســتان همــواره بــا 
ن مــاه مبــارك
قبــل ،خــود را بــرای برگــزاریآیینهــای ویــژهایــ 
ن دیــار
ج مــرد م ایــ 
آمــاده میكننــد .یكــی از ســنتهاي رایــ 
ن بیشــتر مــورد توجــه
كــ ه در ایــا م مــاه مبــارك رمضــا 
ی از غــذای افطــار و سـ ـحر
ن بخشــ 
ی گیــرد ،فرســتاد 
قــرار م 
ن اســت كــ ه بــ ه اصطــا ح عامیانــ ه بــه
بــ ه منــزل همســایگا 
ی نیــز توجــه
ان 
ن لرســت 
یگوینــد .بانــوا 
ن «کاســم ســا» م 
آ 
ختــن
ت غذاییافطــار و ســحر دارنــد و بــا پ 
ویــژهای بــه پخــ 
جلــوهای خــاص
حلــوا و شــیربرنج ،
ع آش ،شــل ه زرد ،فرنــی ،
انــ وا 
یبخشــند.
بــ ه ســفره خــود م 
« روز والون» شیرازی برای تازه عروسان
شــیرازیها ،آخریــن جمعــه مــاه شــعبان را «كلوخانــدازان» میگوینــد .در
ایــن روز رســم اســت كــه مــردم دســته دســته بــه گردشــگاههای اطــراف
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فرهنگ

شــهر میرونــد و آن روز را بــا خوشــی بــه شــام
میرســانند ،چــون بــاور دارنــد كــه رمضــان ،مــاه
عبــادت اســت و در ایــن مــاه فقــط بایــد عبــادت
كــرد .از چنــد روز مانــده بــه رمضــان ،بعضــی از
خانوادههــا نــذر دارنــد و افطــاری میدهنــد و
بیشــتر میهمانیهــا بــه شــكل افطــاری برگــزار
میشــود .همچنیــن رســم اســت كــه پــس از
افطــار ،مــردم بــه دیــد و بازدیــد میرونــد و گاهــی
تــا وقــت ســحر دور هــم مینشــینند ،صحبــت
میكننــد و شــب چــرهای شــامل تنقالتــی ماننــد
رنگینــك ،زولبیــا و بامیــه میخورنــد.
خانوادههایــی كــه دختــری را شــوهر داده باشــند،
در نخســتین مــاه رمضــان پــس از عروســی ،خــود
را موظــف میداننــد افطــاری كاملــی بــه نــام «روز
والــون» تهیــه كننــد و همــراه بــا گل بــرای عروس
بفرســتند .در اســتان فــارس چنــد روز قبــل از
مــاه مبــارك رمضــان ،زنــان خانــهدار بــه فكــر
تهیــه خواربــار ،انــواع ترشــی و ادویــه ،عرقیــات و
چاشــنیهای گوناگــون میافتنــد.
«روزه سری» مازندرانی
مــردم اســتان مازنــدران ماه مبــارك رمضــان را در
حالــی آغــاز میکننــد كــه روزه اولیهــا همــواره
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تركمنها حداقل یك هفته قبل از
حلول ماه مبارك رمضان ،مقدمات
ورود به این ماه پرفیض و بركت
را فراهم میكنند .زنان بیشتر از
روزهای معمول به نظافت خانه و
حیاط منزل میپردازند و مردان
نیز خواربار و ملزومات این ماه را
خریداریمیكنند.
بــر ســر ســفره افطــار متبــرك شــمرده میشــوند.
كســانی كــه در مازنــدران بــرای نخســتین بــار
بــه ســن تكلیــف میرســند و روزه میگیرنــد
تــا زمانــی كــه از جانــب بزرگترهــا بــه عنــوان
روزهســری هدیــهای نگیرنــد ،افطــار نمیكننــد.
معمــوالً ایــن هدایــا شــامل چــادر نمــاز و طالجات
بــرای دختــران ،پــول و انــواع نقرهجــات قدیمــی
بــرای پســران اســت .در گذشــته در مازنــدران
رســم بــود افــرادی كــه فرزنــد پســر میخواســتند
نــذر میكردنــد كــه در طــول مــاه مبــارك رمضان
مــردم را بــرای خــوردن ســحری بیــدار كننــد .بــه
ایــن صــورت كــه یــك پیــت حلبــی خالــی بــه
گــردن خــود میآویختنــد و بــا چــوب بــه آن
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ضربــه میزدنــد تــا مــردم بــرای ســحری بیــدار
شــوند كــه البتــه ایــن رسـمها هماكنــون از بیــن
رفتــه اســت.
رمضان و ایرانیان اهل سنت
اهــل ســنت نیــز از بیســتم مــاه رمضــان ،نمــاز
قیــام را برپــا میکننــد کــه ایــن نمــاز از ســاعت
 12شــب آغــاز و پیــش از ســحر بــه پایــان
میرســد ،در نمــاز قیــام هــر شــب نمازگــزار بایــد
ســه جــز قــرآن را در نمــاز تــاوت کنــد یا بــه امام
جماعــت کــه تــاوت میکنــد گوش فــرا دهــد .در
پایــان مــاه رمضــان مــردم اهــل تســنن سیســتان
و بلوچســتان بــه بلندیهــای اطــراف میرونــد و
بیصبرانــه رویــت هــال مــاه شــوال را جســتجو
میکننــد .عیــد ســعید فطــر یکــی از مهمتریــن
اعیــاد اهــل تســنن اســت کــه بــه مــدت ســه روز
گرامــی داشــته میشــود.
در ایــن میــان میتــوان بــه اســتانهای اردبیــل،
چهارمحــال و بختیــاری ،اصفهــان ،مرکــزی،
کردســتان ،خراســان جنوبــی و دیگــر شــهرها و
اســتانهای کشــور نیــز اشــاره کــرد کــه آداب و
ســنن خــاص خــود را بــرای ایــام مــاه میهمانــی
خــدا دارنــد.

مسلمانان کدام کشورها بیشترین
زمان روزه داری را دارند؟
عراق
16:15

هند

15:38

سوریه 16:20

آرژانتین 11:00
استرالیا

11:40

شیلی

11:52

لبنان

16:20

لیبی

16:20

افغانستان 16:25
فلسطین 16:00

ایران
16:30

پاکستان 16:00
برزیل
12:50

اردن

16:00

آمریکا

مراکش
16:15

16:36

تونس
16:40

اندونزی

13:20

سنگاپور
13:46

مالزی
13:52

چین

17:00

ترکیه

17:00

اسپانیا
17:13

یمن
آفریقای جنوبی

الجزایر

16:50

14:31

کانادا
17:20

13:50

سودان 14:47
مکزیک 14:56

ایتالیا
17:30
عربستان

15:00

فرانسه
امارات 15:15

قـطر

15:27

بحرین

15:32

نروژ
20:20

عمان

15:19

انگلیس 18:35
ایسلند
21:50

کویت 15:15

18:00

بلژیک

18:53

آلمان

19:00
روسیه
19:33
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ادبیات

بــه بهــانه  25اردیبهشت روز بــزرگداشت فــردوسی

همه بــزرگان ادب ایران وامدار فرزانه فرمند طــوس اند

اردیبهشــت بــرای اهالــی قلــم مــاه خاصــی
اســت .روز بزرگداشــت ســعدی شــیرین ســخن،
بزرگداشــت شــیخ بهایی ،بزرگداشــت فردوســی
و همچنیــن بزرگداشــت حکیــم عمــر خیــام،
تقویــم روزهــای اردیبهشــت را خاصتــر از
ماههــای دیگــر کــرده اســت .یکــی از شــاعرانی
کــه تاثیــر شــگرفی در ادبیــات و حفــظ زبــان
فارســی داشــته حکیــم ابوالقاســم فردوســی
اســت .شــاعری کــه حماسهســرایی او زبانــزد
نــه تنهــا ایرانیــان کــه جهانیــان او را شــناخته
و ســتایش میکننــد.
میــر جــال الدیــن کــزازی از اســاتید برجســته
حــوزه ادبیــات و زبــان فارســی دانشــگاه
تهــران ،دربــاره ســروده شــدن شــاهنامه
میگویــد« :چنــدی اســت کــه ایــن هنگامــه
انگیختــه شــده اســت کــه شــاهنامه را چنــد تن
ســرودهاند بخشهایــی انــدک یــا بســیار از آن
بــر افــزوده اســت و ســروده فردوســی نیســت.
چــه بــاک کــه بیتــی و بخشــی برافــزوده باشــد.
از دیــد مــن یکســره یکســان اســت کــه
شــاهنامه را فردوســی ســروده باشــد .دســت
بــاال فراتــر از ایــن نیســت کــه بینگاریــم کــه
شــاهنامه را از آغــاز تــا انجــام ســخنوری دیگــر
ســروده اســت .آیــا از ارج و ارز ،فــر و فــروغ و
شــور و شــرار شــاهنامه کاســته خواهــد شــد.
بیگمــان پاســخ نــه اســت .ایرانیــان شــاهنامه
را بــا همیــن ریخــت و پیکــره صدهــا ســال
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ادبیات
خواندهانــد .در گذشــته بیشــتر پســندیدهاند،
ن را گرامــی داشــتهاند .نهتنهــا در یادشــان
آ
مانــده اســت راه بــه نهادشــان بــرده اســت؛ بــا
شــاهنامه زیســتهاند».
او در ادامــه میافزایــد« :ایــن کــه مــا مــی
گوییــم شــاهنامه نام ـهای اســت ورجاونــد بــاز
همگــی ایــن شــاهکار شــگرف.
میگــردد بــه
ِ
ســخن در ایــن نیســت کــه کســی نمیتوانســته
اســت بیتــی یــا بیتهایــی همســنگ و هــم
ارز شــاهنامه بســراید .اگــر شــاهنامه را از آغــاز
تــا انجــام روزگاری بــی چنــد و چــون و بــا
بــاوری اســتوار بدانیــم کــه ســخنوری دیگــر
ســروده اســت هیــچ اثــری نخواهــد داشــت.
هیــچ چیــز دیگرگــون نخواهــد شــد .براســتی
مــا از فردوســی چــه میدانیــم؟ اگــر بگوییــم
هیــچ ســخنی برگــزاف نگفتـهام .مــا حتــی بــه
درســتی نمیدانیــم نــام او چــه بــوده اســت.
نــام فردوســی در شــاهنامه نیامــده اســت؛ تنهــا
یکبــار در آغــاز گشتاســپ نامــه دقیقــی در
بیتــی ایــن نــام آمــده اســت کــه در آن بیــت
هــم میتــوان گمانمنــد بــود».
ایــن فردوســیپژوه در ادامــه بــا بیــان اینکــه
اگــر فردوســی را ارج مینهیــم و بــزرگ
میداریــم بــه پــاس شــاهنامۀ اوســت ،تاکیــد
میکنــد« :مــا دربــاره حافــظ چــه میدانیــم؟
هیــچ .کار بــا ایــن شاهکارهاســت نــه بــا
آفریننــدگان آنهــا .از ایــن روی داوریهایــی
بدیــن گونــه ،شــیوه کــه شــاهنامه را دو
ِ
سســت آن
تــن ســروده انــد ،بخشهــای
را فردوســی درپیوســته اســت ،بخشهــای
ســخته و ســتوار آن را ســخنوری دیگــر ســروده
اســت یــا دیگــری بــر آن رفتــه اســت کــه در
بیتهایــی کــه فــان واژه بــه کار رفتــه ،چنــد
و چــون اســت و ســروده فردوســی نیســت.
ایــن داوریهاســت کــه مــن از آنهــا ســخن
میگویــم».
نویســنده «در آســمان جــان» توضیــح
میدهــد« :بخــش تاریخــی را هــر کــس جــز
فردوســی میســرود در پیوســتهای مــی شــد
ُدژَم ،دیگــر .توانایــی فردوســی ســرآمدگی او در
ســخن پارســی اســت کــه از ایــن بخــش هــم
ســرودهای دلپذیــر و پــر کشــش پدیــد آورده
اســت».
کــزازی بــا بیــان اینکــه مــن نمیخواهــم

بگویــم اگــر فردوســی نمیبــود زبــان پارســی
پایــدار نمیمانــد ،در ادامــه تصریــح میکنــد:
«شــاید چنیــن باشــد امــا بــرای آنکــه مــا بــه
شــیوهای دانشــورانه بدیــن نکتــه برســیم ،بــدان
بــاور بیابیــم ،نیــاز خواهیــم داشــت بــه کنــد و
کاوی دیریــاز .میتوانــد بــود کــه چنیــن باشــد.
امــا آنچــه مــن گمــان در آن نــدارم ایــن اســت
کــه اگــر فردوســی در یکــی از باریکتریــن،
دشــوارترین یــا آنچنــان کــه امروزیهــا
میگوینــد سرنوشــت ســازترین روزگاران
تاریــخ ایــران ســر بــر نم ـیآورد و شــاهنامه را
نمیســرود زبــان فارســی بــه هیــچ روی نمــی
توانســت آن زبــان شــکرین و شــیوا و شــورانگیز
بشــود کــه شــد ،نمــی توانســت بســتر و
خاســتگاه برتریــن و مایهورتریــن ســامانه ادبــی
جهــان در قلمــرو شــعر باشــد .اگــر فردوســی
در آن زمــان ســر برنمــیآورد آن ســاالران
بــزرگ ســخن کــه در پــی او آمدنــد ،پدیــد
نمیآمدنــد ایــن اســت کــه همــه بــزرگان ادب
ایــران وامــدار فرزانــه فرمنــد طوسانــد .بــر
خوانــی رنگیــن نشســتهاند کــه او در برابرشــان
گســترده اســت».
او دربــاره واژهشناســی و شــناخت واژههــای ناب
پارســی نیــز میگویــد« :فردوســی تنهــا کســی
اســت کــه توانســته بــه زبان سرشــتین پارســی
ســخن برانــد و زبــان سرشــتین زبانــی اســت
کــه پیشــینه واژههــای آن نــاب و نژادههــای
پارســی اســت کــه اگــر واژه دیگــری را بــه
وام ســتانده بــا ویژگیهــا و نقضهــا و
نازکیهــای ایــن زبــان ســازگار بــوده اســت.
شــاهنامه نظــم اســت نــه شــعر زیــرا در
بســیاری از بیتهایــش زیباشــناختی وجــود

دارد کــه هیــچ آرایــه ادبــی ،بدیعــی ،شــگرد
معنــا شــناختی و  ...آنهــا را نمیســتاید.
شــاهنامه عــاوه بــر زیبایــی بیرونــی ،دارای
زیبایــی نقــض نهــان اســت کــه بــه تعبیــر
حافــظ شــیرازی «آن» نــام دارد .زیبایــی نهــان
و راز آلــود شــاهنامه را میتــوان شــناخت و
دریافــت امــا نمیتــوان بیــان و بازگــو کــرد».
کــزازی بیــت «کــه رســتم منــم كــم ممانــاد
نــام /نشــيناد بــر ماتمــم پــور ســام» در
منظومــه رســتم و ســهراب شــاهنامه را مثــال
مـیآورد ،بیتــی کــه هیــچ آرایــه ادبــی نــدارد،
امــا ازنظــر او ،واژگانانــد کــه در آن ،در ســوگ
ســهراب میموینــد .کــزازی معتقــد اســت در
مصــرع «بغریــد غریدنــی چــون پلنــگ» ،گویــی
پلنــگ میغــرد ،در بیــت «چنانــت بکوبــم بــه
گــرز گــران /کــه پــوالد کوبنــد آهنگــران»،
کوبندگــی و ویرانگــری درآواهایــی مثــل
«پ» انعــکاس یافتــه و کوبههــای پتــک در
آوای واژگان بیــت «مــرا مــام مــن نــام مــرگ
تــو کــرد /زمانــه مــرا پتــگ تــرگ تــو کــرد»
شــنیده میشــود.
ایــن شــاهنامه پــژوه دربــاره اهمیــت زبــان
فارســی در ســرودههای فردوســی هــم
توضیــح میدهــد« :بهــرهای کــه فردوســی از
زبــان پارســی بــرده ،یگانــه و بیهمتــا اســت.
ســعدی هــم در غزلهــا و بیتهایــی از
بوســتان بــه زبان راســتین و سرشــتین پارســی
ســروده اســت ».ازنظــر ایــن پژوهشــگر ،زبــان
راســتین پارســی ،زیبارویــی اســت دلآرای کــه
زیبایــی در او خــدادادی اســت ،نــه بازبســته بــه
زروزیــور و بــه همیــن دلیــل ،ایــن زیبایــی را
نمیتــوان زدود».
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معرفی کتاب
بنــا داریــم از ایــن پــس ،آثــار شــما بازنشســتگان عزیــز کشــوری را در حــوزه کتــاب ،در ماهنامــه ثمــر منتشــر کنیــم .بــه همیــن منظــور از
همــه عزیزانــی کــه آثــار چاپــی دارنــد تقاضــا میشــود آثــار خــود را در زمینههــای مختلــف بــه همــراه یــک خالصــه از آنچــه منتشــر شــده
اســت ،بــه روابــط عمومــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،ارســال کننــد تــا پــس از بررســی ،بــه معرفــی آثــار گوهربــار شــما بــزرگان بپردازیــم.
«شعرخوبان»
از جملــه هنرهاي بشــري تجلــي آرمانهــاي او در
قالــب نظــم الفــاظ اســت .ايــن هنــر ديرپــا و کهن
از عهــده هــر فــرد و شــخصي بــرآورده نيســت؛
بلکــه موهبتــي الهــي اســت کــه افــراد محــدودي
از آن برخــوردار هســتند .شــاعران بــا تلطیف افکار
و اندیش ـههای افــراد جامعــه پیشقــدم هســتند.
تاثیــر شــعر در تحمــل فشــارهای زندگی شــهری
و کــم کــردن تنشهــای روحــی بــر هیــچ کــس
پوشــیده نیســت .همــه مــا درگیــر گرفتاریهــای
عجیــب و غریــب شــهری هســتیم؛ بنابرایــن بــه یــک ســوپاپ اطمینــان
روحــی نیــاز داریــم.
در مجموعه «شــعر خوبان »1که بیش از  30شــاعر بازنشســته آثارشــان را
در آن منتشــر کردهانــد ،تــاش شــده اســت بــه مهــر ،انســانیت و عقالنیت،
معرفــت ،مذهــب و ...پرداختــه شــود .روایــت شــاعران این مجموعــه روایت
صادقانــه رابط ـهی تأثیــر و تأثــر اســت .هنــر از زندگــی متولــد میشــود
و بــر زندگــی هــم تأثیــر میگــذارد .نمیشــود منکــر ایــن رابطــه شــد
طبیعت ـاً وقتــی آثــار هنــری شــاخص خلــق میشــود خودشــان را بیــن
مخاطبــان گســترش میدهنــد و بــه نحــوی مؤلــف را بازتولیــد میکننــد.
«شــعر خوبــان »1مجموعـهای لطیــف ،شــیرین و روان اســت و مخاطــب را
بــا تراوشــات اندیش ـههای شــاعران گوناگــون همــراه میســازد.
ایــن مجموعــه بــه عنــوان اولیــن کتــاب از گــروه مهــر خوبــان توســط
رحمـتاهلل صالــح گــردآوری شــده و در اختیــار مخاطبــان قــرار داده شــده
کــه عوایــد فــروش آن صــرف کــودکان ســرطانی اســتان کرمــان میشــود.
در اینجــا بــه یکــی از اشــعاری کــه توســط ســعیده اســماعیلی مقــدم،
ســروده شــده اســت ،اشــاره میکنیــم« :دوســتت دارم و /طاقــت دوریــت
را نــدارم /در انتظــارت میمانــم /ولــی نمیدانــم /عمــری باقــی بمانــد /کــه
دوبــاره تــو را ببینــم /رنــگ رنــگ برگهایــت را دوســت دارم»...

«طنزها ،رنگینکمان رازها»
کتــاب «طنزهــا رنگیــن کمــان رازهــا» از
ســرودههای عشــرت میرمعظمــی اســت و
بــه موضوعاتــی ماننــد ادب ،اخــاق و حرمــت
اشــخاص کــه در تمامــی آنهــا ســایه طنــز
وجــود دارد و بــه خوبــی خــود را نشــان
میدهــد ،اشــاره میکنــد .در ایــن اشــعار
شــعور و اندیشــه و عینیــت طنــز ،ســازهای
شــگفت ایجــاد کــرده اســت کــه باعــث
میشــود شــعر بــا مخاطــب صمیمیــت
بیشــتری برقــرار کنــد .نویســنده ســعی کــرده
بــا طنــز در اشــعارش روح نشــاط را در مخاطــب احیــا کنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه چینــش واژههــای ســخت و گرانیتــی در بدنــه شــعر
بــر تاثیرگــزاری آن گاهــی ســایه میافکنــد بهــره از طنــز جایــگاه بســیار
خــوب و مناســبی را بــه خــود اختصــاص داده اســت که در ایــن مجموعه
بــه خوبــی مشــاهده میشــود .طنــز در اشــعار ایــن شــاعر ،مخاطــب خود
را ســر کیــف م ـیآورد و باعــث میشــود گاهــی بــه جهــان و دردهــای
عــادی آن پوزخنــد بزنــد« .براســتی کــه :هیــچ کــس آنقــدر فقیر نیســت
کــه نتوانــد لبخنــدی بــه کســی ببخشــد و هیــچ کــس آنقــدر ثروتمنــد
نیســت کــه بــه لبخندی نیــاز نداشــته باشــد».
«طنزهــا رنگینکمــان رازهــا» هفتمیــن اثــر عشــرت میرمعظمــی اســت
کــه در قالــب طنزهــای منظــوم داســتانی ،اخالقــی ،عاطفــی و اجتماعــی
بــه چــاپ رســانده اســت .آنچــه خــود شــاعر دربــاره خــود میگویــد ایــن
اســت« :جوانــی را در کســوت زیبــای تحصیلــی و عشــق دبیــری نیــک
پوشــیدم و بــه فرزنــدان وطنــم پوشــاندم ادب و دانشــی را کــه در کالس
درس افشــاندم .حــال پــروردگارم را بــه الطــاف گرانمایــه میســتایم کــه
هنــوز قلــم بــر دســت مینــگارم آنچــه در اندیشــه دارم».
عالقهمنــدان میتواننــد ایــن اثــر را از انتشــارات نواندیشــان دنیــای علــم،
بــا مبلــغ  12هــزار تومــان تهیــه کنند.

«ندیم بی ندیم»
یکــی دیگــر از کتابهایــی کــه از عشــرت میرمعظمــی ،معلــم بازنشســته شــهر تهــران منتشــر شــدهآ داســتانی به نــام «ندیم
بــی ندیــم» اســت .ایــن کتــاب قصــه مــردی اســت بــا رنــج هــا و تالمــات فــراوان؛ زندگــی «ندیــم» قهرمــان قصــه در کودکی
بــه نــاگاه دچــار تغییــرات و تحوالتــی میشــود .او انتخــاب مــی شــود!!
نگهــداری از پســر بچـهای معلــول ،عشــق نــاکام به دختــر خــان و دوری از خانــواده و غــم از دســت دادن ،ماجراهایی اســت که
از ندیــم مــرد پختــه و خــود ســاختهای میســازد کــه دســت بــه گذشــت و فــداکاری بزرگــی میزنــد .نویســنده کتــاب ســعی
بــر آن داشــته بــا زبانــی ســاده ،روان و گویــا ،احساســات ،تالمــات و رنجهــای مــردی را بــه تصویــر بکشــد که در کهنســالی تنها
امــا آرام زندگــی میکنــد .قصــه ندیــم داســتان مــردان و زنــان بســیاری اســت کــه تقدیــر و سرنوشتشــان در کودکــی رقــم
میخــورد از آرزوهایشــان بــاز میماننــد و در جریانــی ناخواســته عمــر میگذراننــد .در بخشــی از ایــن کتــاب آمــده اســت« :اتفاقــات ســخت زندگــی بســیار
تــکان دهنــده هســتند .بــرای لحظـهای بــه خــود آمــدم کــه چقــدر حضــوردر خانــواده ارزشــمند اســت .ولــی مــن کــه از ایــن نعمــت بــزرگ محــروم شــده
بــودم .انــگار سرنوشــت مــن بــا ســینا در هــم آمیختــه بــود .دور بــودن از خانــواده میــراث مــن شــده بــود .بــه خانــه اربــاب برگشــتم و بــه زندگــی ادامــه دادم.
خــدا رحمــت کنــد آقــای مفخــم را ،انســان مســئول و بــا شــرفی بــود .در طــول ســالهایی کــه در خانــه او بــودم بــرای ارتقــا ســوادآموزی مــن تــاش میکرد.
مــن خوانــدن و نوشــتن را در طــول دو ســال تحصیــل در دبســتان آموختــه بــودم امــا کافــی نبــود .اگــر کمکهــای او نبــود بــه فراموشــی ســپرده میشــد»...
«ندیــم بــی ندیــم» کتابــی ســاده ،روان و دوســت داشــتی و بــه دور از پیچیدگیهــای نویســندگی اســت کــه انتشــارات نواندیشــان محــراب علــم بــا قیمت 10
هــزار تومــان منتشــر کرده اســت.
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شعــر
مهرورزی های آن آرام جانم آرزوست
تا نماز عشق را در کوی او بر پا کنم

از بالل حنجرش بانگ اذانم آرزوست
تا زداید تلخکامی از شرنگستان دل

یک تبسم زان لب شکر فشانم آرزوست
در خزان مهربانی در غروب همدلی

سر سپاری بر در آن آستانم آرزوست

تا به پایش سرگذارم تا به کویش جان دهم

حسرت پرواز بر دل ،آسمانم آرزوست

کوله باری راز در دل ،هم زبانم آرزوست

کاروان تا کاروان از او نشانم آرزوست

مرغ خوش الحان شعرم تا گشاید بال و پر
از قفس بیزار ،باغ و بوستانم آرزوست

جزغم و حسرت نمی بینم به رنجستان دهر
خسته جانم دولت صاحب زمانم آرزوست

در هجوم فتنه های بی امان روزگار

زمانی که رستم کماندار بود

محمود خان احمدی ریحان

چنان لرزه افتاده بر پیکرش

همان دوره خیلی گرفتار بود

بزد بر کله خود روی سرش

کنون بنده فرمانبر یک زنم

نمی رفته از دست او خواب ناز

دو زانو زمین ،نزد بانو بزد

چو من زن ذلیلم در این روزگار

به یکباره برق از سر او پرید

کالهم ندارد دگر کاکلی

اسیر زنی بوده چون شیر آز
به منزل بیامد زنش را بدید

زبان بسته از وحشت بی کران

بشدرنگرخسارهچونزعفران

کمان را بیفکند و زانو بزد

بیفتاده زنجیر زن گردنم

به خود گفت آن رستم زابلی

تحمل همی خواهم از کردگار

زمانی بُدم مرد رزم و ستیز

رها گردم از این زن نازنین

عدو را بکشتم به شمشیر تیز
بیفکندم آن دیو را در کمند

ببستم چنانش به زنجیر و بند

که جرات بیابم در این واپسین
ز دستور زن گر بپیچی سرت
جدا می کند کله از پیکرت

عنایت ا..احمدی

سال نوزدهم ،شماره  ،328اردیبهشت  | 97ماهنامه فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی

63

شعــر

به خود گفتم از عمر رفته چه ماند؟

باران

دل خسته لرزید و گفتا دریغ

بهانه بود

به دل گفتم از عشق چیزیت هست؟

که تو

بگفتا که هست آری اما دریغ

زیر چتر من

بلی از من و عمر ناپایدار

تا انتهای کوچه بیایی

نمانده ست بر جای اال دریغ

و دوستی مثل گلی

شب و روزها و مه و سالها

شکوفه کند

گذشتند و ماندند برجا دریغ

بر لبانمان !

رسیدند هر روز و شب با فسوس
جواد محقق

گذشتند هر سال و مه با دریغ

رسیدند و گفتم فسوسا فسوس
گذشتند و گفتم دریغا دریغ

مظاهر مصفا
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