
چندی پیش قانونی برای ممانعت از حضور بازنشستگان 
در مشاغل دولتی وضع شد که تا 24 آبان به مشموالن 
آن قانون مهلت می دهد مش��اغل خود را واگذار نمایند. در همین رابطه 
گفتگویی داشتیم با یکی مدیران بازنشسته با هدف بررسی ابعاد مختلف 

موضوع که به شرح ذیل تقدیم می شود.
  

 سالم پدرجان! شما چند سالتان است؟
- سالم. بنده پنجاه و خرده ای سال دارم.

 اما خیلی بیشتر بهتان می خورد. می شود دقیق تر بفرمایید؟
- یک کم شکسته شده ام که به خاطر 
بار سنگین مسئولیت است. ولی سنم 

پنجاه سال و چند ماه بیشتر نیست.
 چند ماه؟

- حدود سیصد ماه!
 طب�ق آنچ�ه در بیوگرافی ت�ان 
آمده االن باید باالی هشتاد سال 

داشته باشید.
- عرض که ک��ردم، پنجاه س��ال و 
سیصد و شصت ماه دارم. همین دیروز 

جشن تولد هشتاد سالگی ام بود!
 ماشاال! خدا حفظتان کند. چند 
س�ال اس�ت ک�ه در این ِس�مت 

هستید؟
- این ِسمت یا این ِسمت؟

 همین ِسمت. صبر کنید ببینم، مگر ِس�مت و مسئولیت دیگری 
هم به جز این دارید؟

- بله البته. این ِسمت و این یکی ِسمت و آن مسئولیت و آن یکی عنوان 
و فالن حکم و بهمان شغل را هم دارم. حاال دقیق تر بفرمایید منظورتان 

کدام یکی از این ها است؟
 علی الحساب همین آخری را بگویید.

- اینجا حدود چهار سال و اندی است که حضور دارم.
 باز شروع شد! چهار سال و چقدر دقیقاً؟

- چهار سال و چهارصد و سی و دو ماه ...!
 که می کند به عبارتی چهل س�ال! می بخش�ید خسته نشدید؟ 

یعنی فکر نمی کنید که در این سن و سال نیاز به استراحت داشته 
باشید؟

- بله حق با شماست. خودم هم احساس می کنم نیاز به استراحت بیشتری 
دارم. به خاطر همین درخواست داده ام که ...

 که بازنشسته شوید؟
- نخی��ر، درخواس��ت داده ام ک��ه 
ی��ک مس��ئولیت دیگر ه��م به من 
بدهند! چون مس��ئولیت های فعلی 
زمان استراحتش��ان کافی نیس��ت، 
می خواهم یک مسئولیت دیگر بگیرم 
و از زمان های اس��تراحتش استفاده 

کنم!
 من که نفهمیدم چی شد!

- قصد دارم ی��ک زمانی را هم بروم 
در یک جای جدید اس��تراحت کنم! 
همانطور که االن برنامه کاری ام این 
اس��ت که در جاهایی که مسئولیت 
دارم طبق جدول زمانبندی استراحت 

می کنم!
 بگذریم. ح�اال با اب�الغ قانون 
منع به کارگیری بازنشس�تگان 
متاس�فانه دیگر باید از شغل تان 
جدا شوید و به صورت تمام وقت در منزل به استراحت بپردازید. 

نظرتان در این باره چیست؟
- بنده مشمول این قانون نمی شوم!

 جان؟ چطور ممکن است؟ شما هشتاد سال و یک روزتان است 
و به گفته خودتان حداقل 40 سال سابقه کار دارید!

- با این حال من مشمول نیستم و هنوز باید بمانم و خدمت کنم.
 ما با خدمت کردنتان مخالف نیستیم، همین حاال هم می توانید با 

یک خداحافظی بزرگترین خدمت را به کشور بکنید!
- من می خواهم خداحافظی کنم، ولی مجبورم می کنند که بمانم.

 منظورتان این اس�ت که مقامات باال به شما فشار می آورند که 
سرکار بمانید؟

- نخیر، مقامات پایین فشار می آورند! اهل و عائله مخارج دارند و حقوق 

بازنشستگی کفاف نمی دهد. زندگی خرج دارد.
 مگر حقوق بازنشستگی با حقوق فعلی تان چقدر فرق دارد؟

- فرقش زیاد نیست، برقش زیاد است!
 یعنی چی؟

- تا حاال نش��نیده اید که می گویند َخرجم زیاد نیست، بَرجم زیاد است؟ 
یعنی حاش��یه هایی که جزء خرج رس��می نیست زیاد اس��ت. اینجا هم 
فرقش زیاد نیست، برقش زیاد اس��ت! یعنی حاشیه های غیررسمی اش 

زیاد است.
 به هر حال مصلحت این است که دل بَکنید و جا را برای جوان ها 

باز کنید.
- ببینید، اگر من کنار بروم نهایتًا یک نف��ر جای من را می گیرد. ولی در 
حال حاضر دارم سه چهار تا جواِن رعنا را نان می دهم که اگر بازنشسته 
شوم تبدیل می شوند به انگِل اجتماع! حاال شما انصاف بدهید که کدام 

یک به مصلحت نزدیک تر است؟!
 مگر آقازاده هایتان خودشان کار نمی کنند؟

- خودتان می فرمایید آقازاده؛ مگر آقازاده هم کار می کند؟!
 من که دیگر حرفی ندارم. پس خودتان بفرمایید که به امید خدا 

چه زمانی بازنشسته می شوید و کناره گیری می کنید؟
- با توجه به اینکه دکترها جوابم کرده اند و یک سال بیشتر زنده نخواهم 

بود، انشاءهلل هفت هشت سال دیگر بازنشسته می شوم!
 یعنی زبانم الل بعد از مرگ هم می خواهید کار کنید؟

- خب عزیز من! زندگ��ی که هیچ، مردن هم خ��رج دارد! باالخره با آن 
برنامه هایی که بنده برای دوران بستری شدن و مراسم ختم و شب هفت 
و چهلم و غیره در نظ��ر دارم و مو به مو وصیت ک��رده ام که بازماندگان 
اجرا کنند، حداقل هفت سال بعد از فوت هم مجبور هستم سرکار بروم 
تا بتوانم هزینه ها را جبران کنم! حاال بعد از آن بر اساس شرایط تصمیم 
خواهم گرفت که ِسمت مش��اور رئیس رؤس��ا را قبول کنم و باز هم به 
کار کردن ادامه بدهم یا اینکه کاماًل بازنشس��ته ش��وم و بروم در بخش 

خصوصی فعالیت کنم!
 برایتان آرزوی موفقیت می کنم در این دنیا و آن دنیا و هر دنیایی 
که هستید. پیشنهاد می کنم کمپین #نه_به_بازنشستگی_قبل_
از_مرگ را راه اندازی کنید و خودتان هم بش�وید س�ردمدارش! 

واقعاً دست مریزاد!
- بله، پیشنهاد خوبی است. من معتقدم تا وقتی خون در رگ های انسان 
جریان دارد بازنشستگی بی معنا اس��ت. این ها همه اش حرف ها و سر و 
صداهای دلواپسان اس��ت که می خواهند مدیران باتجربه و کارآمد را از 
این دولت جدا کنند و دولت را زمین بزنند. من از همین جا اعالم می کنم 
تمام مسئوالن و مدیران بازنشسته که باالجبار باید از دولت بروند، دور 
هم جمع شوند و »کانوِن مدیراِن ابدی« را تشکیل دهند و با این قانون 

مزخرف مبارزه کنند!
 خیلی هم خوب! موفق باشید. ما هم منتظر می مانیم تا 24 آبان 

که ببینیم زور قانون به شما می رسد یا برعکس!
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پس از برگزاری جلسه محیط زیست در اتاقی که پوست و سر 
گوزن بر دیوار آن چس��بانده ش��ده بود، مکان های زیر برای 

برگزاری جلسات مختلف پیشنهاد می گردد:
 جلسه پیشگیری از اعتیاد جوانان؛ شیره کش خانه »کامران شیشه«

 نشست مسئوالن اقتصادی؛ سالن همایش صنف دالالن و قاچاقچیان کشور
 ستاد پیشگیری از زورگیری و شرارت؛ پاتوق قیصر سیبیل و اراذل و شرکا

 همایش بررسی تاثیر قس��م بقراط در فرایند تعهدی پزشکان؛ پنت هاوس برج 
دکتر پزشکپوریان زاده

 انجمن حمایت از حقوق بشر؛ سفارت عربستان سعودی
 ستاد ساماندهی بازار ارز؛ منزل جمشید بسم اهلل

 کارگروه مقابله با جعل و تقلب در آثار علمی؛ روبروی دانشگاه تهران، کف پیاده رو
 کانون پرداخت سرموقع حق التحریر روزنامه نگاران؛ دفتر روزنامه جوان!

پیرامون شایعات درباره گران شدن نان سنگک

 مردم! یادتان است ناِن گران نداشتید؟
 پیشنهاد افزایش طول سنگک!

مکانی برای جلسه

خواهش می کنیم سنگک را
برای مردم بگذارید!
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هشدار آشنا به نوچه ها
مشاور رئیس جمهوری درباره جایگزین بازنشستگان هشدار داد. حسام الدین آشنا در 
توئیتر نوشت: »مراقب باشیم! نکند با هزار بدبختی بازنشستگان را از صندلی بلند کنیم 

ولی آنها نوچه هایشان را به جای خود بنشانند.«
جناب مشاور گویا در باغ نیستند! آنقدر در توئیتر مشغولیت دارند که حواسشان به رفت 
و آمدهای روزانه هیئت دولت نیست و نمی دانند ما هنوز در این مرحله هستیم که وقتی 
با هزار بدبختی وزیری را توسط نمایندگان مجلس استیضاح می کنیم، همان شخص، 
بله دقیقاً خوِد همان شخص و نه نوچه اش، بر صندلی وزارتخانه دیگری تکیه می زند و 

به ریش ما می خندد! حاال کو تا برسیم به جایگزینی نوچه ها.
این چیزی که جناب آش��نا فرموده اند در مقایس��ه با آنچه امروزه در جریان است یک 

موفقیت حساب می شود!

 یک مدیر بازنشسته: ان شااهلل هفت هشت سال بعد از فوت کناره گیری می کنم!

کمپین جمعی از مشموالن قانون منع به کارگیری بازنشستگان

نه به بازنشستگی پیش از مرگ!

اصغر پابرجا رئیس اتحادیه نان سنگک  گفت: هنوز برای افزایش 
قیمت نان تصمیم گیری نشده است، پیشنهاد شده نان به صورت 

کیلویی به فروش برسد.
قبل از هر چیز از آقای پابرجا خواهش می کنیم زودتر تصمیم گیری کنند تا نان ها 
بیات نشده! البته شاید یک کمی دیر ش��دن زیاد هم بد نباشد، یک عمری مردم 
توی صف منتظر نان ایستادند، حاال مدتی هم نان ها و نانواها توی صف افزایش 

قیمت منتظر بمانند!
بعد هم در مورد پیش��نهاد فروش کیلویی نان چند نکته به ذهنمان رس��یده که 

عرض می کنیم:
اول اینکه مگر تا حاال فروش نان کیلویی نب��وده؟ تا جایی که ما دیده ایم توی هر 
نانوایی تابلویی نصب است که وزن خمیر نان و قیمت مصوبش را درج کرده اند. اگر 
این به معنای فروش کیلویی نیست پس چیس��ت؟! شاید آن تابلوها تزئینی بوده، 

مثل خیلی چیزهای دیگر از جمله اتحادیه نان!
بعد بر فرض تصویب چنین پیش��نهادی، اگر قرار باشد نان سنگک را وزن کنند و 
به مردم بدهند، با س��نگ هایش روی ترازو می گذارند یا بدون سنگ؟! آخر از این 
دست مسائل در نانوایی ها س��ابقه دارد، مثل قضیه کنجد روی نان که هنوز هم 
بعضی از نانوایی ها به اجبار نان دو رو کنجدی به مردم می دهند که قصدشان حتمًا 
بهره مندی مردم از فواید کنجد است! حاال این مسئله هم ممکن است به جایی ختم 

شود که نانواها به مردم بگویند نان سنگک بدون سنگ و کنجد نداریم!
اصاًل ش��اید منظور رئیس اتحادیه این چیزهایی که ما خیال کردیم نبوده باشد و 
مقصود ایشان از فروش کیلویی نان، همان معنایی باشد که در ادبیات شفاهی مردم 
مرسوم است؛ یعنی اینکه هر کس هر جوری خواست نان بپزد و بفروشد و نانوایی ها 

کیلویی کار کنند! در این صورت جا دارد سؤال کنیم مدیریت کیلویی چند؟!
جناب پابرجا درباره پیشنهاد افزایش 10 درصدی قیمت نان نیز گفته است: »با توجه 

به هزینه ها ما خواهان افزایش بیشتر قیمت نان هستیم.«
ما هم به عنوان نماینده مش��تریان نان س��نگک، در مقابل، پیشنهاِد افزایش 10 
درصدی یا بیشتِر طول نان را می دهیم که متناسب با افزایش قیمت، اندازه نان هم 

رشد کند! در این صورت هر چقدر خواستند نان را گران کنند عیبی ندارد!
در پایان به دولتمردان عزیز اعم از پوششی و غیرپوششی عرضه می داریم که ای 
عالیجنابان! یادتان هس��ت نان پنیر و خیار گوجه می خوردیم؟ دیگر دارد یادمان 
می رود! گوجه فرنگی که به خاطره ها پیوس��ت، الاقل همین نان سنگک را برای 

مردم بگذارید!

دیوید لوئیس دبیر اجرای��ی گروه ویژه 
اقدام مالی در مصاحبه با بی بی س��ی 
گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که 
 FATF ایران با اجرای خواسته های

از لیست سیاه آن خارج شود.
در واکنش به این خب��ر، دکتر ظریف 

اعالم کرد امضای گری لوئیس تضمین 
است!

اما دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی دوباره مصاحبه کرد و گفت: 
اواًل که من گری لوئیس نیستم و دیویدشان هستم! گری لوئیس 
کمدین پرآوازه را خدا بیامرزد. ثانیاً من هنوز چیزی را امضا نکرده ام 

که تضمین باشد!
در ادام��ه ی��ک مق��ام آگاه در وزارت خارجه اعالم ک��رد: همین 

مصاحبه های آقای لوئیس هم تضمین است!
دبیر FATF مجدداً تاکید کرد که نخیر، تضمین نیست.

مقام آگاه باز هم اعالم کرد: همین که تضمین نمی دهند هم خودش 
تضمین است!

این بار دیوی��د لوئیس بیانیه داد و هر گون��ه تضمینی را رد کرد که 
متقاباًل طی یک اقدام به موقع از سوی وزارت خارجه ایران اعالم 

شد ما می گیم تضمین است پس هست!
آقای لوئیس همان موقع با خبرنگاران رسانه ها در دفترش مصاحبه 
کرد و در حالیکه خش��م و ناراحتی از چهره اش مشهود بود گفت: 
من و آبا و اجدادم و فرزندان و نوه ها و نتیجه هایم هرگز هیچگونه 
تضمینی به هیچکس نداده و نخواهیم داد! اما بالفاصله مقام های 
آگاه و هوش��یار وزارت خارجه بیانیه دادند ک��ه رنگ کراوات آقای 
لوئیس تضمین اس��ت، تازه این که چیزی نیس��ت، هم��ان دو تا 
سرفه ای که ابتدای مصاحبه کردند هم خودش تضمین است و اگر 

غیر از این بود چرا سه تا سرفه نکردند؟!
خالصه اینکه منابع خبری به گوش ما رس��انده اند که پس از این 
بیانیه آخر، دیوی��د لوئیس بار و بندیلش را جم��ع کرده و به منظور 

فراگیری مؤثر روش های اخذ تضمین راهی ایران شده است.

دبیر اجرایی FATF : هیچ تضمینی برای 
خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد

وزارت خارجه:
همین خودش تضمین است!

تهدید به تنبیه عربستان ازسوی ترامپ: اگر معلوم شود سعودی ها پشت ماجرای ناپدید شدن خاشقچی باشند عقوبات سختی در انتظار این کشورخواهد بود!
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