
ــنهاد فدراسيون فوتبال  ــيان زماني پيش  علي كفاش
ايران براي ميزباني برخي از بازي هاي جام جهاني قطر 
ــس فيفا بصراحت گفت جام جهاني  را تائيد كرد كه رئي

2022 فقط در كشور قطر برگزار مي شود.
ــپ بالتر دو روز در ايران بود، اما هيچ  خبرنگاري  س
متوجه پيشنهادي كه رئيس فدراسيون فوتبال كشورمان 
ــيون جهاني داد، نشد، اين كه چند بازي  به  رئيس فدراس
ــود.  بالتر پس  ــام جهاني 2022 در ايران برگزار ش از ج
ــم  ــي كه براي حضور در مراس ــران و  زمان ــرك ته از ت
ــال، در دبي به سر مي برد  اختتاميه جام جهاني زير 17 س
پيشنهاد فدراسيون فوتبال ايران را رسانه اي كرد. همين 
افشاگري، مسئوالن فدراسيون فوتبال ايران را به حرف 
واداشت تا جايي كه كفاشيان هدف از پيشنهاد ميزباني 
بعضي از بازي هاي جام جهاني 2022 را درآمدزايي براي 
ــيون فوتبال كه  فوتبال ايران عنوان كرد. رئيس فدراس
ــش به صحبت هاي  ــنا صحبت مي كرد در واكن با ايس
سپ بالترگفت: در طول سفر رئيس فيفا به تهران، اين 
پيشنهاد را ارائه كرديم. به اعتقاد فدراسيون فوتبال، ايران 
مي تواند با توجه به نيروي انساني اش ميزباني چند بازي 

جام جهاني را برعهده داشته باشد.
ــنهاد آنقدرها هم فكر  ــد اين پيش اما به نظر مي رس
ــفر  ــد. او كه پس از س ــا را درگير نكرده باش ــس فيف رئي
ــت خبري  ــك روزه به امارات، براي برپايي يك نشس ي
ــد كرد جام جهاني  ــده بود، بصراحت تاكي راهي قطر ش
2022 فقط در كشور قطر برگزار مي شود و به اين ترتيب 
درخواست كشورهاي ديگر از جمله ايران براي برگزاري 

مشترك اين مسابقات مورد قبول قرار نمي گيرد.
سپ بالتر كه براي بررسي اقدامات قطري ها براي 

برگزاري جام جهاني 2022 به دوحه رفته بود در بخشي 
از نشست خبري خود و در پاسخ به خبرنگاري كه بحث 
ــايه از جمله ايران را براي  ــت كشورهاي همس درخواس
ــترك جام جهاني مطرح كرده بود، گفت:  برگزاري مش
برگزاري مشترك جام جهاني 2002 ژاپن و كره جنوبي 
به خاطر مشكالتي بود كه در اين كشورها وجود داشت. 
با اين حال وقتي فيفا تصميم گرفت ميزباني جام جهاني 
ــور بتواند اين  ــه قطر بدهد، از اين كه اين كش 2022 را ب
جام جهاني را به تنهايي برگزار كند، مطمئن شده بود. به 
همين دليل تصميم ما همان است كه در دسامبر 2010 
گرفته شد. معتقدم پيشرفت و آمادگي قطر براي برگزاري 

اين مسابقات قابل لمس و راضي كننده است.
ــه بازديد محل  ــه صبح ديروز ب ــوس كرش ك كارل
اقامت تيم ملي ايران در شهر بانكوك رفته بود، به حضور 
ــل اعتراض كرد، اما پس  ــاي تيم تايلند در اين هت اعض
ــكني هاي صورت گرفته، خواستار تغيير محل  از كارش

اقامت تيم ملي شد.
ــتباه خود  ــا پس از اعتراض كرش به اش تايلندي ه
ــاعت 14/30 دقيقه كادر فني  ــرار و اعالم كردند تا س اق
و بازيكنان تيم ملي اين كشور را به هتل ديگري منتقل 
ــكني  تايلندي ها  ــد، اما اين اتفاق نيفتاد تا كارش مي كنن

پيش از حضور تيم ملي ايران در اين كشور آغاز شود.
اقامت كادر فني و بازيكنان تايلند در هتلي كه براي 
تيم ملي ايران در نظر گرفته شده، برخالف قوانين فيفا و 
AFC بوده  و قرار است اين مساله در نشست هماهنگي 
پيش از مسابقه، به ناظر بازي اعالم شود. به همين خاطر 
هم كرش محل اقامت جديدي را براي تيم ملي در هتل 
ــتاره آماري آبريوت در نظر گرفت تا بازيكنان بعد از  5 س
ورود به تايلند بدون كوچك ترين مشكلي در هتل جديد 

مستقر شوند.
ــنبه) از طريق  ــروز (يكش ــم بامداد دي ــاي تي اعض
فرودگاه امام خميني  (ره) عازم بانكوك شدند. قرار است 

ــاعت پيش از ديدار روز جمعه  لژيونرهاي تيم ملي 48 س
ــفر كنند. تيم ملي فوتبال ايران پس از ديدار  به تايلند س
روز جمعه به لبنان سفر خواهد كرد تا سه شنبه هفته  بعد در 
ادامه رقابت هاي انتخابي جام ملت هاي آسيا رودرروي 

اين تيم قرار گيرد.
ــدار تيم هاي تايلند و ايران در هفته چهارم مرحله  دي
ــهر بانكوك  ــيا در حالي در ش انتخابي جام ملت هاي آس
ــت در  ــود كه تيم تايلند در صورت شكس ــزار مي ش برگ
ــانس صعود به مرحله نهايي را از دست  ــابقه، ش اين مس

مي دهد.
ــرمربي تيم فوتبال زير 22 سال ايران از برگزاري  س
ــم با اميدهاي كره جنوبي در اول  ديدار تداركاتي اين تي
ــاس اعالم  دي ماه خبر داد. علي منصوريان گفت: بر اس
ــت در جزيره كيش  ــيون فوتبال، قرار اس رئيس فدراس
ــت دو  ــيم. البته قرار اس ميزبان تيم اميد كره جنوبي باش
بازي دو ستانه با كره اي ها انجام دهيم اما زمان بازي دوم 

هنوز مشخص نشده است.
ــنبه تمرينات خود را  تيم فوتبال اميد ايران از روز ش
ــگاه آزادي  ــماره دو ورزش زير نظر كادر فني در زمين ش
ــت. تنها غايب دور جديد تمرينات اين تيم  آغاز كرده اس
ــپوليس است كه از  ــاه بازيكن تيم پرس هم اميد عاليش
ــترينگ پا دچار پارگي شده است. به همين  ناحيه همس
ــته بهنام برزايي را جايگزين  خاطر منصوريان روز گذش
ــن اردو ادامه پيدا كند.  ــا با 24 بازيكن اي ــاه كرد ت عاليش
ــت در روزهاي ــال ايران قرار اس ــم فوتبال زير 22 س  تي

ــت و هفتم آبان با دو تيم ليگ  ــت و چهارم  و بيس  بيس
ــت درهاي بسته بازي كند. نام اين دو حريف  برتري پش

هنوز مشخص نشده است.

مصطفي انتظاري هروي/  گروه سياسي

ــر جمعه هفدهم  ــه ظه ــاعت 14 و 30 دقيق  س
ــه هتل  ــر خارجه فرانس ــه وزي ــي ك ــان هنگام آب
ــخصا مذاكرات  ــا ش ــد ت ــو ش ــال ژن اينتركانتينانت
ــته اي ايران و 1+5 را پيگيري كند، كمتر كسي  هس

فكر مي كرد كه او عامل به نتيجه نرسيدن اين 
ــي هايي  دور از مذاكرات به دليل بهانه تراش

اين بار از جنس فرانسوي باشد.
ــزارش جام جم، هرچند قريب به  به گ

ــنگتن بود كه  ــال قبل اين واش ده س
ــج مذاكرات پاريس را  نتاي

با بن بست مواجه كرد، 
ــي نوبت به  ــاال گوي ح
ــيده تا  ــس رس پاري
توافقي  برهم زننده 
ــد كه بر اساس  باش
ــيده  خبرهاي رس
ــي  حت ــو  ژن از 
ــم  ــنگتن ه واش

ــكلي ندارد. وزير امور  ــت كم در ظاهر، با آن مش دس
ــنبه با جمالتي كه حكايت از  خارجه فرانسه روز ش
ــتي داشت، روند مثبت  همراهي با البي صهيونيس
ــد تا اين  ــرات را تغيير داد و همين امر باعث ش مذاك
ــه «فرصت را از  ــن روحاني به 1+5 ك ــه حس توصي

دست ندهيد» فعال نشنيده گرفته شود.
ــن مذاكرات  ــان اي ــوس در جري فابي
ــا ايران  ــته اي ب ــق هس ــت: «تواف گف
ــم افزود كه  ــت.» اين را ه قطعي نيس
«پيش نويس موافقت نامه راضي كننده 
ــز اضافه كرد كه  ــن را ني ــت.» او اي نيس
«ايران تاكيد دارد تحريم هاي 
ــود. به نظر ما  زيادي رفع ش
ــد هدفمند و  ــا باي تحريم ه
ــت باشد.» و  قابل بازگش
بعد ادامه داد كه «نيروگاه 
اراك و غني سازي جزو 
مشكالت  مهم ترين 

است». 
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چوپان هاى دروغگو همچنان سكه مى فروشند

مرد منفور
 مذاكرات ژنو

طرح جديد براى كاهش افسردگى
حداقل 13/6 درصد ايرانيان دچار افسردگي هستند

 امين جاللوند /  گروه جامعه

همين چند ماه قبل، معاون بهداشتي وزير سابق 
بهداشت، محافظه كاري را كنار گذاشت و عنوان كرد 
ــيوع بيماري هاي رواني طي سال هاي گذشته  كه ش
ــرده و از 19 درصد به حدود ــران افزايش پيدا ك  در اي

 23 درصد رسيده است.
ــادآوري كرد كه برخي  ــاني ي البته فاطمه رخش
دوستانش به او گفته اند اين گونه آمارها را نگويد، اما 

به اعتقاد او گفتن اين آمارها عيبي ندارد.
ــود درباره  ــداي از اين كه همواره تالش مي ش ج
ــخني به ميان نيايد تا به  ــار بيماري هاي رواني س آم
اعتقاد مسئوالن وزارت بهداشت، در بين مردم ناامني 
ــود، اما رويكرد نظام سالمت رواني  رواني ايجاد نش
ــان داده است كه كتمان  ــال هاي گذشته نش طي س
ــش اختالالت رواني، دردي از جامعه دوا نكرده  افزاي

و به كاهش آنها منجر نشده است.
ــادي از اختالالت رواني  ــهم زي در اين ميان، س
ــردگي برمي گردد كه  رايج در جامعه به بيماري افس
ــردگي به  ــه قول متخصصان، در عصر كنوني افس ب
سرماخوردگي در بيماري هاي جسمي شباهت دارد 

كه هر فردي در معرض ابتال به اين بيماري است.
ــتردگي اين اختالل رواني، تاكنون  با وجود گس
پايش جامعي از تعداد دقيق مبتاليان به افسردگي در 
كشور منتشر نشده است، اما آخرين پايش رواني كه 
در سال 89 و 90 انجام شده است، نشان مي دهد كه 
دست كم 13/6 درصد ايراني ها دچار انواع افسردگي 

هستند. 

حال اگر اين آمار را با صحبت هاي صريح فاطمه 
ــش بيماري هاي رواني در  ــاني، مبني بر افزاي رخش
ــد تخمين بزنيم كه  ــور تحليل كنيم، آن گاه باي كش
ــردگي ايراني ها در دو سال  اين آمار 13 درصدي افس
پيش، هم اكنون با شتاب بيشتري افزايش پيدا كرده 

باشد.
ــال هاي گذشته تالش مي شد كه تا   اگرچه در س
حد امكان از شيوع اختالالت رواني در جامعه صحبت 
ــيوع  ــود، اما حاال با به صدا درآمدن زنگ خطر ش نش
افسردگي در بين ايراني ها و گسترش روزافزون آن، 
ــت هم به تكاپو افتاده و مسئوالن اين  وزارت بهداش
ــيوع  ــه از رويكرد جديدي براي مقابله با ش وزارتخان

گسترده اين اختالل رواني خبر مي دهند.
احمد حاجبي، مديركل دفتر سالمت اجتماعي، 
ــت در توضيح رويكرد  ــاد و روان وزارت بهداش اعتي
جديد وزارت بهداشت براي مقابله با شيوع افسردگي 
ــت كه شيوع افسردگي در  مي گويد: واقعيت اين اس
ــور هم وزارت  ــود دارد و به همين منظ ــه وج جامع
ــت كه با رويكرد جديدي كه  ــت درصدد اس بهداش
ــته ايم، با  ــاركتي» گذاش ــت مش ــش را «مراقب نام

گسترش افسردگي در جامعه مقابله كنيم.
ــك عمومي،  حاجبي، همكاري بين بيمار، پزش
ــك و ساير نهادهاي پيگير درمان بيمار را از  روانپزش
جمله راه هاي اجراي رويكرد «مراقبت مشاركتي» 
ــكاري نهادهاي  ــت كه با هم ــد و معتقد اس مي دان
ــردگي  ــيوع افس مختلف درماني مي توان از خطر ش

در جامعه كاست.
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اين كالهبرداري با ارسال يك پيامك آغاز مي شود؛ پيامك هايي كه لحني عوامانه و روستايي دارد

لوران فابيوس چگونه توانست يكشبه بازنده بزرگ 
گفت وگوهاي هسته اي شود؟

مخالفت فيفا با پيشنهاد فدراسيون فوتبال ايران 
سپ بالتر: جام جهاني 2022 فقط در كشور قطر برگزار مي شود 

پرونده

10  

گفت وگو

7

مافياي 
واردات دارو نداريم
گفت وگو  با رسول 
ديناروند، معاون 
وزير بهداشت و  
رئيس سازمان 
غذا و دارو

 محرم ؛ فرصتي براي
تربيت ديني كودكان

  زمانى 
براى عاشقى  

از امشب
 فيلمنامه اين سريال را 

 علي اكبر محلوجيان
 نوشته است

ــي براي  ــريال تلويزيوني «زمان ــش س  پخ
ــندگي علي اكبر محلوجيان و  عاشقي» به نويس
ــين لطيفي از امشب آغاز  كارگرداني محمدحس
ــاعت 23 پخش و تكرار  ــود. اين سريال س مى ش

آن روز بعد ساعت 19 است.
ــريال تلويزيوني  به گزارش جام جم، در اين س
ــاد قائميان  ــي) را فره ــي (حاج مرتض نقش اصل
ــد. از ديگر بازيگران و نقش هاى اين  بازي مي كن
ــدي (عاليه خانم)،  ــريال مى توان به زهره حمي س
ــين پسر خانواده)، زهرا سعيدي  امين ايماني (حس
ــوكات (نرگس،  ــي)، ليالبل ــر حاج مرتض (خواه
ــه روشن (زهرا دختر  عروس حاج مرتضي)، نفيس
ــاگرد  حاج مرتضي)، نصرت ميرعظيمي (خليل، ش
خونه زاد حاج مرتضي)، عرفان برزين (اميرعباس، 
ــن (ماه مينا)، كاظم  نوه حاج مرتضي)، مليحه روش
هژيرآزاد، احمد عالمه دهر، ابوالفضل همراه، امير 

كاظمي و سعيده عرب اشاره كرد.
ادامه در صفحه 3

ــاده، عوامانه و روستايي؛  پيامك هايي با زبان س
ــود. پيامكي كه  ــروع مي ش ــز از اينجا ش ــه چي هم
ــت كه  ــاده و بي آاليش اس ــي س ــد چوپان مي گوي
ــكه هاي عتيقه يافته و  ــوزه اي زيرخاكي پر از س ك
ــكه ها را نمي داند، شما را  چون راه و روش فروش س
ــانس ترين افراد انتخاب كرده و  به عنوان خوش ش
ــكه هاي گرانقيمت و عتيقه را به شما  مي خواهد س

بفروشد.
ــاي دروغگو  ــرداران يا همان چوپان ه كالهب
براي اين كه اعتمادتان را جلب كنند، حتي سكه اي 
ــما نشان مي دهند و  قديمي را به عنوان نمونه به ش
ــان بريزيد تا بقيه  ــد مبلغي را به حسابش مي خواهن
ــي را برايتان  ــيمين زيرخاك ــكه هاي زرين و س س

بياورند و شما با فروش آن يك شبه پولدار شويد.

ــياري از افراد  ــد، اما بس ــايد باوركردني نباش ش
ــب و ... فريب  ــك، كاس تحصيلكرده، وكيل، پزش
ــو را خورده اند و در قبال  ــد چوپان هاي دروغگ ترفن
پرداخت ميليون ها تومان، سكه هاي تقلبي حلبي را 

خريده اند و به اين ترتيب از زندگي ساقط شده اند.
ــاي  ــن پيامك ه ــانه ها از اي ــت رس مدت هاس
ــرداران مي گويند و  ــگرد كالهب فريب دهنده و ش

ــاده لوح زيادي  ــوز هم افراد س ــند، اما هن مي نويس
ــتند كه گول مي خورند و سرمايه خود را در اين  هس

راه از دست مي دهند.
ــتان  ــن كالهبرداران در اس ــب اي ــد اغل هرچن
ــا ردپاي آنها در ديگر  ــتان فعاليت مي كنند، ام لرس

استان هاي كشورمان نيز مشاهده شده است.
مشروح گزارش را در صفحه 15 بخوانيد.

ــت: هم اكنون  ــاون اجرايي رئيس جمهور گف مع
توليدات داخلي تحت كنترل استاندارد هستند، اما هيچ 

كنترلي در مورد كاالهاي وارداتي صورت نمي گيرد.
ــريعتمداري ديروز در  ــزارش ايرنا، محمد ش به گ
ــت روز ملي كيفيت افزود: درباره  ــم گراميداش مراس
ــاق را مطرح  ــر واردات بحث قاچ ــتن ب كنترل نداش
مي كنند، در حالي كه هزينه هاي زيادي براي كنترل 
ــاق بهانه اي براي  ــود و نبايد قاچ قاچاق انجام مي ش

ازبين بردن ضوابط استاندارد در كشور باشد.
وي با بيان اين كه، كنترل هاي مرزي در گمرك و 
تدابير دولت براي امر قاچاق طي سال هاي اخير زنگار 
ــت، اظهار كرد: اين زنگار بايد روغن كاري و  گرفته اس

برطرف شود.
ــازمان  ــورداري از يك س ــريعتمداري، برخ ش
ــرار داد و ابراز  ــر را مورد تاكيد ق ــتاندارد مقتدرت اس

ــدواري كرد كه با تدوين قانون جامع  امي
استاندارد، برخورد بهتري با كاالهاي  

ــتاندارد در كشور انجام شود. غيراس
وي با بيان اين كه، سند چشم انداز 
در سال هاي گذشته تا حدودي 
ــي سپرده شده بود،  به فراموش
ــيده تا از  افزود: وقت آن رس
اين سند گردزدايي كنيم تا 
ــده در  به اهداف تعيين ش
اين سند برسيم و بپذيريم 
كه اين يك سند ملي است.

ــد منفي  ــاره به رش معاون اجرايي رئيس جمهور با اش
اقتصاد كشور گفت: وضع اقتصادي كشور بيانگر اين 
ــت كه از نظر كيفيت نيز در سال هاي گذشته وضع  اس
ــته ايم و به اين مقوله كمتر توجه شده  ــبي نداش مناس

است.
ــريعتمداري تاكيد كرد: سازمان ملي استاندارد  ش
ــتر  ــت كاالها بيش ــه موضوع كيفي ــت ب ــف اس مكل
ــيدگي كند و با تدوين قانون مناسب با كساني كه  رس
ــودجويي، كاالهايي را با كيفيت پايين توليد  براي س
ــي كاالهاي  مي كنند، برخورد كند.وي افزود: با بررس
ــت نزديك  ــور به اين واقعي ــدي در كش تولي
ــازمان ملي  ــد از س ــويم كه باي مي ش
استاندارد معتبرتري برخوردار باشيم.

ــاون اجرايي رئيس جمهور  مع
ــه اتوبوس هاي  ــاره به حادث با اش
ــز  ــم ني ــاده ق ــكانيا در ج اس
ــق  ــي دقي ــت: بررس گف
ــاره  ــانه درب و كارشناس
ــكانيا در جاده  حادثه اس
ــده  ــم هنوز انجام نش ق
ــي كه بايد  ــت، در حال اس
ــود به كارگيري  روشن ش
فوم غيراستاندارد باعث اين 
ــوختگي بيش از  حادثه و س
ــا عامل ديگري  حد بوده ي

دخالت داشته است.

شريعتمداري: 
هيچ كنترلي روي كاالهاي وارداتي وجود ندارد

مديركل دفتر برنامه ريزي ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: 
ــال از طالق زوجين، 90 درصد خانم ها عالقه مند بازگشت  ــت يك س پس از گذش
به زندگي هستند، بنابراين دفتر ازدواج و تعالي خانواده وزارتخانه طرحي به عنوان 

بازگشت به زندگي را برنامه ريزي كرده و در حال تامين اعتبار آن براي اجراست.
ــنا افزود: رسيدگي به امور طالق جزو وظايف  ــعود اميني در گفت وگو با ايس مس
ــت؛ ولي  ــواده وزارت ورزش و جوانان نيس ــزي ازدواج و تعالي خان ــر برنامه ري دفت
ــت و اين دفتر به  ــه اين موضوع يك وظيفه اجتماعي براي همگان اس ــن ب پرداخت
ــواده را برنامه ريزي كرده و از طريق  ــت به خان ــور كاهش طالق، طرح بازگش منظ

مديران مالي كشور پيگير تامين اعتبار آن است.
وي اظهار كرد: يك نظريه كارشناسي در حوزه مشاوره وجود دارد كه خانم ها به دليل 
ــيب مي بينند و هر اتفاقي در زندگي آنها ممكن است به  عاطفي بودن، در طالق زودتر آس
ــياري از خانم ها پس از يك سال عالقه مند  ــود. برخالف اين كه تعداد بس طالق منجر ش
بازگشت هستند، ولي مجموعه اي براي مداخله و داوري در اين حوزه وجود ندارد؛ بنابراين، 

اجراي اين طرح در دستور كار دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت.

 اجراي آزمايشي طرح 
«بازگشت به زندگي» پس از طالق

جنوب استان تهران، شهرستان هاي ورزقان 
(آذربايجان شرقي) و اليگودرز (لرستان)
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شرايط بيمه بازنشستگي 
زنان خانه دار

ــن اجتماعي،  ــازمان تامي ــاون فني و درآمد س مع
ــتگي زنان خانه دار  ــرايط بيمه بازنشس ــريح ش با تش
ــد در قالب بيمه حرف و  ــت: زنان خانه دار مي توانن گف
ــازمان تامين اجتماعي  مشاغل آزاد تحت پوشش س
سه نرخ قرارداد منعقد كنند، اين سه نرخ شامل «بيمه 
ــتگي و فوت» و نيز  ــه بازنشس ــتگي»، «بيم بازنشس

«بيمه بازنشستگي، فوت و از كار افتادگي» است.
ــن زدا در گفت وگو با ايسنا، در مورد سه  محمد حس
نرخ بيمه بازنشستگي زنان خانه دار، خاطرنشان كرد: 
در ارتباط با بيمه بازنشستگي هر فرد ماهانه حدود 60 
ــتگي و  ــزار تومان حق بيمه،  در مورد بيمه بازنشس ه
فوت هر فرد ماهانه حدود 75 هزار تومان و در ارتباط با 
بيمه بازنشستگي، فوت و از كار افتادگي هر فرد ماهانه 
ــه پرداخت مي كند؛  ــزار تومان حق بيم ــدود 90 ه ح
ــات درماني به  ــتفاده از خدم همچنين در صورت اس
ــرانه درمان اخذ  ازاي هر فرد از اعضاي خانواده نيز س

شده و خدمات درماني به آنها ارائه مي شود.
ــال  به گفته زدا، زنان خانه داري كه كمتر از 45 س
ــاغل آزاد به  ــد مي توانند با عنوان بيمه مش ــن دارن س
ــتن  ــن اجتماعي مراجعه كرده و با بس ــازمان تامي س
ــان خانه دار  ــتگي زن ــرايط بيمه بازنشس قرارداد از ش

بهره مند شوند.
ــازمان تامين اجتماعي در  ــاون فني و درآمد س مع
ــال  ــورد اين كه آيا زنان خانه داري كه بيش از 45 س م
ــتگي  ــش بيمه اي بازنشس دارند نيز مي توانند از پوش
زنان  خانه دار بهره مند شوند؟ گفت: اگر زن خانه داري 
ــتر از 45 سال داشت، به شرطي كه داراي سوابق  بيش
ــش بيمه  ــود، مي تواند تحت پوش ــي ب ــه اي قبل بيم
ــرد، به طور مثال  ــتگي زنان خانه دار قرار گي بازنشس
ــه سال در يك شركت خصوصي بيمه بوده  زني كه س
ــت سالگي مي تواند  ــت، هم اكنون در چهل و هش اس
ــازمان تامين اجتماعي قرارداد بيمه بازنشستگي  با س

منعقد كند.
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