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نخستين جشنواره سراسري ورزشي صندوق بازنشستگی كشوري

فرصتی براي شادي بیشتر

همه به بازنشستگان مديون هستيم

ترابي :صندوق به دنبال
افزايشحقوقبازنشستگاناست

هاشميطبا:
بقيه از صندوق
بازنشستگيكشوری
الگو برداري كنند

معاون اداري و مالي صندوق بازنشستگي
كشوري معتقد اســت اين صندوق پيگير
جدي ترميم حقوق بازنشستگان است.
محمدرضا ترابــي معاون اداري و
مالي صندوق بازنشستگي كشوري
در حاشــيه برگزاري نخســتين
جشنواره ورزشــي سراسري
بازنشســتگان كشوري گفت:
«متوسط حقوق بازنشستگان
كشــوري امســال به يك
ميليون و  ۷۰۰هزار تومان
رسيده است كه اين مقدار قطعا در شان بازنشستگان كشوري نيست و
بايد اصالح شود».
او با بيان اينكه صندوق بازنشســتگي كشوري و دولت يازدهم به
وضعيت معيشت بازنشستگان توجه دارند ،ادامه داد« :بازنشستگان
كشــوري در دولتهاي نهم و دهم  ۳۵هزار ميليارد تومان از حقوق
خود را دريافت نكردند كه اين امــر موجب كاهش  67/7درصدي
قدرت خريد آنها تا پايان سال  ۹۱شد ».ترابي با اشاره به مشكالتي
که از دولت قبل به ارث مانده اســت ،گفت« :در چهار سال اخير،
خالف دولتهاي نهم و دهم ،افزايش حقوق بازنشستگان كشوري
براساس قانون ،متناســب يا بيش از تورم پرداخت شده اما هنوز
پاسخگوي اين ميزان بدهي نيست».
او با بيان اينكه پيگيري مستمر و رايزنيهاي متعدد با دستگاهها
و مراجع ذيربط در چهار ســال اخير از سوي صندوق همواره انجام
شده است ،ادامه داد« :ســال گذشته  ۶۰۰ميليارد تومان و امسال
 ۲۲۰۰ميليارد تومان براي ترميم حقوق بازنشستگان از سوي دولت
تخصيص يافت اما اين ميزان تخصيص تا جبران خســارت  ۳۵هزار
ميليارد توماني فاصله بسياري دارد».
ترابي همچنين گفت« :اجراي پرداخت مستقيم حقوق از خزانه
كشور به حساب شخص بازنشســته ،تامين ساالنه يك هزار ميليارد
تومان بــراي برقراري بيمه تكميلي درمان ،اجراي سيســتم نظارت
هوشــمند بيمه تكميلي درمان ،اجراي نظام آموزش بازنشستگان به
ويژه در حوزه آلزايمر ،تغذيه و ورزش و توجه به ســاخت خانههاي اميد
از جمله فعاليتهاي جانبي صندوق بازنشســتگي كشوري براي جبران
وضعيت اين عزيزان طي سالهاي اخير است».
وي با تاكيد بر اينكه بازنشستگان حق بزرگي بر گردن كشور و مسووالن
کشــور دارند ،تصريح كرد« :وضعيت كنوني بازنشستگان قطعا مورد توجه
مديران صندوق بازنشستگان كشوري اســت و از اين شرايط همه مسووالن
ابراهيم بياتاني ،مسوول برنامهريزي و هماهنگي مسابقات
مشكالت
نگران و ناراحت هستند و به همين دليل نيز تالش ميكنند تا بخشي از
ورزشــي صندوق بازنشستگی کشــوری و رييس انجمن
را به هر شكل ممكن حل كنند».
ورزشي بازنشستگی كشور ،پس از پايان رقابتهاي ورزشي
صندوق
بازنشســتگان
حقوق
در
موجود
هاي
ض
تبعي
ترابي همچنين با انتقاد از
بازنشستگان و مشخص شــدن نفرات برتر ،درباره اين
دنبال
به
جديت
با
كشوري
بازنشســتگي
«صندوق
گفت:
كشوري با ساير صندوقها
رقابتها توضيح ميدهد .او در صحبتهايش به آثار
رفع تبعيض حقوق بازنشستگان دستگاههاي مختلف و ترميم حقوق اين عزيزان است».
برگزاري اين رقابتها ،جامعه آماري ورزشكاران
ادامه
معاون مالي صندوق بازنشستگي كشور با اشاره به اهميت برگزاري جشنواره ورزشي
حاضرووضعيتبرگزارياينرقابتهانيزاشاره
كامل
سالمت
داد« :براي صندوق بازنشستگی کشوری بســيار مهم است كه بازنشستگان در
كرد .او ميگويد اين رقابتها در مرحله اول
به سر ببرند .در طول ســال نزديك به  24هزار ميليارد تومان هزينه بيمه تكميلي است كه البته
با حضور  5هزار ورزشگار بازنشسته
كردن
جوابگوي درخواستهاي اين عزيزان هم نيست .به همين دليل در حال برنامهريزي براي ورزش
در سراسر كشور آغاز شده و در
و تغذيه مناسب اين قشر هستيم».
مرحله نهايي  350نفر برتر
در
تا
كنيم
خدمت
آنها
به
داريم
وظيفه
همه
و
هستند
ايران
بازنشستگان
مديون
ترابي گفت« :همه ايران
در تهران به رقابت
آرامش و ســامت كامل باشند .در روزهاي سخت جنگ اگر ارتش و سپاه و ساير نيروهاي نظامي از مرزهاي ايران
پرداختهاند.
با جانفشاني حراست كردند ،اين بازنشستگان هم با كار و تالش و تحمل سختيها كشور را آباد كردند».

مهندس مصطفی هاشمیطبا ،یکی از
میهمانان مراسم افتتاحیه این رقابتها
بود که سخنان قابل توجهی را مطرح کرد.
با توجه به اهمیت صحبتها و تجربهای که
هاشمیطبا در ورزش دارد ،حرفهای او را
در اینجا میخوانید.
هاشميطبا ضمن تقدير از اقدام صندوق
بازنشستگي كشور گفت« :تصميم براي
برگزاري اين جشنواره اقدامي شايسته بود
كه از سوي مسووالن انجام شد .اين اقدام
ميتواند به سالمت بخشي مهم و عظيم از
جامعه كمك كند».
رييس سابق سازمان تربيت بدني همچنين
ادامه داد« :دو واژه در لغت نامه ايرانيان
معني بدي پيدا كرده .يكي بازنشستگي
است و يكي هم فارغ التحصيلي.
بازنشستگان را وقتي با اين عنوان ياد
ميكنيم ،به نظر ميرسد كه اين افراد از كار
افتاده هستند .در حاليكه اين جشنواره
هم نشان داد كه اين قشر ميتوانند تاثير
گذار باشند .درست مثل فارغ التحصيل
كه وقتي فرد از دانشگاه مدرك خود را
دريافت ميكند ،گويا ديگر كار براي ادامه
تحصيل به پايان رسيده است ،در حاليكه
انسان ميتواند بر اساس روايات و احاديث
تا آخرين لحظه عمر به دنبال علم و دانش

نخستين جشنواره سراسري ورزشــي بازنشستگان كشوري
با حضور  ۳۱۹بازنشسته كشــوري زن و مرد ورزشكار از سراسر
كشــور در تهران برگزار شــد .آيين افتتاحيه نخستين جشنواره
ورزشــي بازنشســتگان كشــوري با حضور اعضاي هيات مديره،
معــاون امور مالي و اداري ،مديــركل امور فرهنگي و اجتماعي و
تعداد ديگري از مديران صندوق بازنشســتگي كشوري ،مديركل
برنامهريزي آموزشــي وزارت ورزش و جوانان ،روساي كانونهاي
بازنشســتگي و با حضور بازنشستگان ورزشــكار در سالن شهيد
بهنام محمدي تهران برگزار شد.
در اين جشنواره سراسري كه از  ۱۲تا  ۱۴تيرماه در  ۵رشته
ورزشــي دارت ،شنا ،شــطرنج ،تيراندازي با تفنگ بادي و تنيس
روي ميز در تهران برگزار شــد ۳۱۹ ،بازنشسته زن و مرد از ۳۱
اســتان كشور در اين مســابقات با هم به رقابت پرداختند كه در
پايان سه روز رقابت نفرات برتر معرفي شدند.
نفرات برتر اين مســابقات در مراســم اختتاميه مورد تجليل
قرار گرفتند .نكته جالب توجه در مراسم افتتاحيه حضور پر شور
و جالب توجه بازنشستگان كشوري بود ،به نحوي كه سالن شهيد
محمدي كانون فرهنگي و پرورشــي كودكان جا براي نشســتن
نداشت و از همان ساعات اوليه سالن پر از جمعيت شد.
بخشي از بازنشستگان در اين مراســم نمادين با لباسهاي
زيباي محلي شركت كرده بودند كه از سوي حاضران مورد توجه
قــرار گرفت .مردان و زناني از كردســتان در اين رقابتها حاضر
بودند كه لباس كردي به تن كرده بودند و برخي از مردان هم از
خوزستان راهي تهران شــده بودند كه با لباس محلي در مراسم
شركت كرده بودند.
پخش آهنگهاي ملي و محلي در اين مراسم شور و اشتياق
عجيبي را به حضار بخشيده بود كه مورد توجه قرار گرفت.
از ميان  ۳۱۹نفر ورزشــكار ۱۳۹ ،نفر زن و  ۱۸۰نفر مرد در
اين مسابقات حضور داشــتند .ميانگين سني ورزشكاران شركت
كننده  57/5سال است.
در اين مراســم كه با شور و حال خاصي برگزار شد ،رشيدي
معــاون فرهنگي صندوق بازنشســتگي و ترابي معاون اداری اين
صندوق براي حاضران سخنراني كردند.
ســخنان ترابي كه در حمايت از بازنشســتگان و به افزايش
حقوق آنها و فراهم كردن شــرايط بهتر رفاهي اختصاص داشت،
به شدت از سوي بازنشســتگان مورد حمايت قرار گرفت و بارها
معاون مالي صندوق بازنشســتگي از ســوي حضار مورد تشويق
قرار گرفت .در ادامه اين مراسم همچنين افشين مواليي بهعنوان
مديركل دفتر برنامهريزي آموزشــي وزارت ورزش و جوانان و به
نمايندگي از سوي وزارت ورزش و جوانان در مراسم حاضر شد و
لحظاتي هم به تشريح اهميت ورزش در سن سالمندي پرداخت.
در آيين افتتاحيه اين جشنواره از رشتههاي ورزشي كه قرار
بود برگزار شود رونمايي شد.
اين جشــنواره براي چند روز شادي بازنشســتگان در نظر
گرفته شــده بود كه با توجه به شــور و هيجاني كه در مراســم
افتتاحيه وجود داشــت ،مشخص بود كه مسووالن در راه رسيدن
به اهداف خود از برگزاري اين جشنواره موفق شده بودند.
در اين آيين ،از فعاليتهاي ورزشــي زين العابدين كاظمي،
قهرمان مســابقات كشــتي ناشــنوايان تقدير شــد .كاظمي در
رقابتهــاي جهاني و المپيك ناشــنوايان توانســته بود به مدال
طال برســد و از بازنشســتگان صندوق بازنشستگي كشوري بود.
او در اين مراســم به همراه همســرش حاضر شــد و كليپي هم
از فعاليتهاي ورزشــي و افتخار آفريني او پخش شــد كه مورد
تشويق حاضران در سالن قرار گرفت.
مراسم افتتاحيه که با استقبال گرم بازنشستگان مورد توجه
قرار گرفت از ســاعت  9صبح آغاز شــد و با توجه به برنامههاي
متنوع و زيبا تا ساعت  12به طول انجاميد.
پايان بخش مراســم افتتاحيه هم پخش آهنگهاي شاد بود
كه مورد استقبال بازنشستگان قرار گرفت.

باشد و هرگز از ياد گيري فارغ نشود».
هاشميطبا در ادامه توصيهاي هم به ساير
صندوقهای بازنشستگي داشت« :به نظرم
همه صندوقهاي بازنشستگي بايد از اين
اقدام الگو برداري كنند .كاش مسووالن
ساير صندوقها هم به اين مراسم
دعوت ميشدند و ميديدند كه صندوق
بازنشستگي كشور چه كار شايسته و
زيبايي را انجام داده است».
هاشمي طبا همچنين ادامه داد« :تعبير
بازنشستگي نيز اين است كه فرد از ابتدا
نشسته و دوباره ميخواهد بنشيند و
اين معني ،درست نيست .بازنشستگي
اين نيست كه كسي در يك دوره اداري
خدماتش تمام شده و كنار گذاشته شود.
هيچ اشكالي ندارد افراد با هر عنوان و در
هر سطحي ،فعاليت خود را ادامه دهند چرا
كه عدم فعاليت افراد ،دور شدن از گوي
زندگي است».
هاشميطبا با تاكيد بر اينكه بخشي از
اين فعاليتها ،فعاليتهاي شادي بخش و
ورزشي است ،گفت« :ورزش عامل اصلي
ورود اكسيژن بيشتر به بدن است و حيات
دو
انسان نيز از اكسيژن به دست ميآي 
باعث ميشود كساني كه از ظرفيتهاي
تنفسيشان استفاده كنند به بسياري از

بيماريها مبتال نشوند».
رييس اسبق سازمان تربيت بدني با بيان
اينكه مسابقات ورزشي باعث ميشود
انگيزه بهوجود بيايد ،تصريح كرد« :لزوما
ورزش كردن به معناي مسابقه دادن نيست
اما هر كسي عالوه بر فعاليتهاي هوازي
بايد از ورزشهايي كه عضالت را تقويت
ميكند استفاده كند چون عضالت در
سنهاي مختلف تحليل ميرود و برخي
دردها به سراغ انسان ميآيد».
هاشمي طبا همچنين ادامه داد« :اينكه در
جشنوارهاي شركت كنيم و دوستانمان را
ببينيم ،به ما نشاط و حرارت ميدهد اما
آنچه به ما سالمتي ميدهد ورزشهاي
هوازي و قدرتي است».
هاشمي طبا با اشاره به اينكه بازنشستگان
بايد به كار در زندگي اهميت دهند ،افزود:
«افرادي كه بازنشسته ميشوند بايد كار و
حرفهشان را ادامه دهند .حتي در كارهاي
منزل نيز مشاركت داشته باشند».
هاشمي طبا همچنين گفت« :اگر عقالنيت
بيشتري در كشور حاكم باشد و از برخي
مشكالت جلوگيري شود و به ايجاد
اشتغال در كشور بپردازيم ،براي همه افراد
جامعه شغل وجود دارد و ميتوانيم به نحو
مطلوبي از آنها بهره ببريم».

شيوه برگزاري با كشورهاي پيشرفته برابري ميكند

بياتاني :سال 96نقطه عطف اين رقابتها بود
ابتدا فلســفه اين رقابتهــا و انگيزه
صندوق بازنشســتگي براي برگزاري آن را
توضيح ميدهيد؟
عوامل متعددي در اين تصميم دخيل
است .صندوق بازنشستگي كشور در راستاي
اشــاعه فرهنگ سالمت ،توســعه نشاط و
شادي ،تحرك و پويايي ،توليد ثروت ملي و
فرهنگي و تحكم مباني سياستهاي اقتصاد
مقاومتي تصميم بــه برگزاري اين رقابتها
گرفته و براي آن تالش ميكند.
نقش پررنگي هم در ســامت جسمي و
روحي بازنشستگان دارد.
دقيقا .ريشــه كن كردن فقر حركتي،
پيشگيري از شيوع انواع بيماريهاي رواني
و جسماني و حفظ منشور حقوق شهروندي
بازنشســتگان نيز از داليل مهم برگزاري
مسابقات ورزشي همزمان در كليه استانهاي
كشور و اشاعه فرهنگ ورزش همگاني ميان
اقشار جامعه بازنشستگان است.
اين چندمين دوره است كه اين رقابتها
برگزار و چه رشتههايي را شامل ميشود؟
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براي سومين سال پياپي اين مسابقات
در استان تهران در پنج رشته ورزشي دارت،
تيراندازي بــا تفنگ بادي ،تنيس روي ميز،
شنا (كرال سينه و قورباغه) و شطرنج برگزار
شده است.
آمار شــركتكنندگان اين رقابتها در
تهران چقدر بود؟
سال  96تعداد شركتكنندگان بالغ بر
 1300نفر بوده است كه در نوع خودش آمار
خوبي است و استقبال خوب پيشكسوتان و
بازنشستگان را نشان ميدهد.
و حاال نفرات برتر در تهران مســابقه
دادند؟
بله .سال  96نقطه عطف اين مسابقات
محسوب ميشــود چراكه مرحله مقدماتي
ايــن رقابتها بهطور همزمان در سراســر
استانهاي كشور برگزار و بازنشستگان در
اقصي نقاط كشور به رقابت پرداختند .پس
از انتخاب ورزشــكاران برتر در هر استان،
جشنواره ورزشــي سراسري متشكل از 16
نفر از ورزشــكاران برتر هر استان در شهر

تهران برگزار شد و نفرات برتر معرفي شدند.
يعني روندي كه از ارديبهشت آغازش كرديم
و در سراسر كشور به طور گسترده پيگيري
شد ،در نهايت با رقابت نفرات برتر در تهران
به پايان رسيده و دوره سوم اين رقابتها هم
به ايستگاه نهايياش رسيد.
شرايط تهران را از لحاظ ميزباني چطور
ارزيابي ميكنيد؟
در اين دوره مســابقات كــه از نظر
جابهجايي ،اسكان ،سالن برگزاري مسابقات،
داوري و توزيع جوايز ،مراســم افتتاحيه و
اختتاميه برگ زرين و نقطه عطف در اين رده
سني محسوب ميشــود و با پيشرفتهترين
كشورهاي جهان برابري ميكند.
جامعه آماري اين رقابتها از ابتدا شامل
چند نفر بود؟
در دوره مقدماتي اين مسابقات كه در
ارديبهشت ماه امســال برگزار شد ،بالغ بر
5هزار بازنشسته شركت كردند كه از ميان
آنهــا  350نفر به دور نهايي رســيدند و به
رقابت پرداختند.

