بهاران خجسته باد
فرارسيدن سال نو ،سرآغاز دگرگوني ،پيوند شادي با دلها و نوروز
باستان بر همه همكاران بازنشسته بويژه هيئت رييسه شعب كانون
در مراكز استانها مبارك باد .آرزو دارد كه سال نو توام با سالمتي
و شادكامي باشد.
نوروز پيروز

هيئت مديره كانون ،مدير مسئول و تحريريه مستوفيان

سايت كانون بازنشستگان به نشاني زير معرفي ميگردد

www.kbvd.ir

شماره  -70اسفند ،1392كانون بازنشستگان وزارت امور اقتصادي و دارايي
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گزارش مختصری از گردهمایی ساالنه روسای شعب کانون
قبل از ورود به اصل موضوع قابل ذکر است که تدبیر هیئت
مدیره کانون بر این بود که گردهمایی در شهرستانی باشد
که در فصل زمستان از هوای مطلوبی برخوردار باشد،
غافل از اینکه برف زمستانی نه در تبریز و ارومیه بلکه در
یزد و شیراز و کرمان و رشت همکاران ما را بدلیل قطع
پروازها زمین گیر کرد که این خود البته تجربه ای شد
برای سالهای بعد .از این موضوع که بگذریم جناب آقای
شیخ االسالمی رئیس شعبه اهواز و دیگر هیئت مدیره
آن شعبه هر آنچه را که در توان داشتند و صد البته با
مساعدت و همیاری جناب آقای صدری مدیر کل محترم
امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان که باید ممنون
ایشان باشیم (همانطور که حضورا ً نیز سپاسگزاری شد) در
جهت اسکان و بنحو مطلوب برگزار شدن جلسات مبذول
داشتند هرچند امکانات خانه معلم اهواز که قطعاً همه
خواستههای آقای شیخ االسالمی را تامین نمی نمود خارج
از توان ایشان بود.
گفتنی است که خوشبخانه نظر خواهی قبلی از مسئولین
شعب موجب شد که از تکرار طرح مسائل خودداری شود
و بعالوه اطالعات الزم قب ً
ال جمع آوری و ارائه گردد و در
نتیجه فرصت کافی برای طرح تجربیات ویژه شعب کانون
که میتوانست مورد استفاده سایر شعب باشد وجود داشت.
از مراسم گردهمایی و نوعا کل سفر جناب آقای میراسماعیلی
قبول زحمت فرموده و عکسهای فراوانی تهیه نمودند که در
سایت کانون منعکس میباشد( .با تشکر فراوان از ایشان).
جناب آقای جنتی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت معاونت
توسعه مدیریت و منابع سازمان امورمالیاتی
کشور را صمیمانه تبریک گفته و توفیق بیشتر
جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.
کانونبازنشستگان

عالوه بر تبادل نظر بین روسای شعب و هیئت مدیره کانون
مرکز ،مالقات با جناب آقای صدری مدیر کل محترم امور
اقتصادی و دارایی و نیز جناب آقای کاویانی مدیر کل محترم
امور مالیاتی استان و تبادل نظر با این عزیزان فرصتی بود
مغتنم و اطمینان یافتیم که حساسیت این برادران در مورد
بازنشستگان استان کمتر از مسئولین کانون نیست.
از فیوضات این سفر آشنایی بیشتر با دیدنیهای شهر اهواز
خصوصاً ساحل زیبای کارون همیشه خروشان و بازدید
از سازههای آبی شهر شوشتر که جزو آثار تاریخی بوده و
مشاهده اینهمه آثار شامل آبشارها و آسیابهای آبی و نحوه
هدایت انشعابات رود کارون از زیر کوه ( با امکانات زمانهای
قدیم) بسیار جالب و دیدنی بود.
آنچه که بهره مندی از این سفر را به حد کمال خود رساند
بازدید از سد عظیم دز و توربینهای تولید برق و سازهای بتنی
و حدود هفت کیلومتر تونل دسترسی تا محل سد و بسیاری
دیدنیهای دیگر که باید از نزدیک دید و باور کنیم چنین
تاسیسات عظیمی سالهاست که بوسیله مهندسین خودمان
اداره میشود هرچند که ساخت و تجهیزات و تاسیسات آن با
کمک کشورهای صاحب نام تامین گردیده است.
در خاتمه چون جناب آقای جاللی بازرس قانونی کانون نیز
شرحی در حاشیه سفر مرقوم فرموده اند لذا از اطاله کالم
خودداری میگردد.
حسین فرنام  -رئیس هیئت مدیره
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در حاشیه دهمین گردهمایی روسای شعب کانون
علی اصغر جاللی ،بازرس کانون

 -*1دهمین گردهمائی شعب کانون بازنشستگان وزارت امور
اقتصادی و دارایی در راستای نیل به اهداف کانون با حضور
هیئت مدیره مرکز و روسای شعب استانها در تاریخ چهارشنبه
مورخ  92/10/18در سالن همایشهای سازمان امور اقتصادی و
دارایی استان خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید.

آقای منجزی برگزار نمود ،در
این جلسه آقای صدری و معاون
ایشان ضمن اعالم همکاری
جهت هرچه بهتر برگزارشدن این
سمینار از اقدامات انجام شده در
جهت همکاری با کانون خوزستان اطالعاتی در اختیار هیئت
مدیره مرکز قرار دادند ،سپس آقای فرنام در تشریح اهداف
کانون و خدمات ارائه شده به بازنشستگان توضیحاتی بیان
داشت و از توجهات خاص آقای صدری نسبت به کانون استان
تشکر و سپاسگزاری نمودند.

موفق نشوند خود را به این گردهمایی برسانند.

 -*7بعد از مالقاتهای فوق گردهمایی روسای شعب در سالن
همایشهای سازمان امور اقتصادی و دارایی با تالوت آیاتی از
کالم ا ..مجید شروع بکار کرد ابتدا آقای شیخ االسالمی رئیس
کانون خوزستان ضمن خوش آمدگویی اطالعات جامعی در
ارتباط با فعالیتهای شعبه خوزستان در اختیار حاضران قرار
دادند و برنامههائی را که برای این گردهمایی تدارک گردیده
بود به اطالع رسانید و از همکاری و مساعدت آقای صدری در
برگزاری این سمینار سپاسگزاری نموده.

 -*2در این گردهمایی هیئت مدیره کانون مرکز مرکب از
آقایان فرنام رئیس هیئت مدیره ،رضائیان مدیرعامل و عضو
هیئت مدیره ،حیدری نایب رئیس هیئت مدیره ،میراسماعیلی
خزانه دار ،دلفانی عضو هیئت مدیره ،جاللی و مکرم بازرسان
قانون ،بهرامی مدیرمسئول نشریه مستوفیان همراه با آقای
شیخ االسالمی رئیس شعبه خوزستان میزبانی این گردهمایی  -*6بالفاصله مالقات دیگری در اداره کل امور مالیاتی
استان با حضور آقای کاویانی مدیرکل استان برگزار گردید،
را بعهده داشتند.
 -*3با توجه به سرمای بس ناجوانمردانه سال قبل در در این جلسه آقای کاویانی ضمن تشریح اقدامات رفاهی
اصفهان هیئت مدیره تصمیم گرفت دهمین گردهمایی در برای کارکنان سازمان و بازنشستگان آمادگی سازمان را برای
جنوب ایران و در هوایی مالیم و مطبوع برگزار گردد ،بهمین همکاری بیشتر با کانون استان اعالم نمودند ،سپس آقای
علت اهواز انتخاب گردید ،غافل از اینکه مشکالت حادتری در فرنام ضمن تشریح اقدامات انجام شده در نیل به اهداف کانون
پیش بود .عالوه بر آلودگی هوای اهواز همزمان برف و کوالک از زحمات و همکاریهای آقای کاویانی و همکارانشان تشکر و
در بعضی استانها موجب شد که چند نفر از روسای شعب قدردانی نمودند.
 -*4بغیر از چند نفر فوق آقای شفیع رئیس شعبه استان
لرستان هم که با مشکالت بسیار زیاد با همراهی همسر
گرامیشان خود را به اهواز رسانده بود بعلت نامعلومی از
حضور در جلسه جا ماند که شاید فشردگی برنامه و عدم
توجه کافی باعث این واقعه گردید ،وظیفه خود میدانم بعنوان
بازرس کانون از طرف برگزار کنندگان گردهمایی از ایشان
عذرخواهی نمایم.

 -*5روز گردهمایی ،هیئت مدیره کانون مرکز در محل
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان جلسه
معارفهای در حضور آقای صدری مدیرکل و معاون ایشان

 -*8با توجه به برنامههای تنظیمی آقای فرنام راجع به
مسائل کلی کانون ،آقای رضائیان راجع به مسائل اداری آقای
حیدری در ارتباط با مسائل مالی ،آقای دلفانی در ارتباط با
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در حاشیه دهمین گردهمایی روسای شعب کانون
شرکت تعاونی خدمات و پشتیبانی و اینجانب در مورد صندوق
قرض الحسنه کانون و اولین مجمع عمومی جامعه مشاوران
رسمی مالیاتی ایران برای انتخاب اعضای شورای عالی که دو
روز قبل در سالن شهید مدرس وزارت متبوع برگزار گردیده
بود اطالعاتی در اختیار حاضران قرار دادیم.

 -*9در این گردهمایی خیلی از روسای شعب از جمله آقای
یغمانژاد رئیس شعبه سمنان به نمایندگی از اعضای شرکت
تعاونی خدمات و پشتیبانی کارمندان بازنشسته وزارت امور
اقتصادی و دارایی مایل بودند اطالعات شفافی از وضعیت
شرکت کسب نمایند ،ولی ظاهرا ً توضیحات مدیرعامل شرکت
قانع کننده نبود .امید است در گردهمایی سال آتی اطالعات
شفافتری راجع به شرکت در اختیار اعضاء قرار گیرد.

و از این رو شوشتر را میتوان موزه مهندسی آب ایران دانست
که در تیرماه  88بعنوان دهمین اثر کشور ایران در فهرست
آثار جهانی به ثبت رسیده است  .بعد از بازدید فوق و صرف
ناهار عازم بازدید از سد دز شدیم سدی که بیشتر از نیم قرن
پیش احداث شده و همچنان باشکوه و با عظمت در استان
 -*10در گردهماییهای قبل قرار براین شد که استانهای خوزستان پابرجاست و منشا خیر و برکت است.
خراسان شمالی و جنوبی شعباتی مجزا از خراسان رضوی
-*14دهمین گردهمایی روسای شعب با همه مسائل حاشیه
داشته باشند که مجددا در این جلسه نیز مورد بحث قرار
ای که قابل پیش بینی نبود ،به پایان رسید بی شک چنین
گرفت.
گردهماییهایی میتواند در رسیدن به اهداف کانون مثمر ثمر
 -*11براساس آمار ارائه شده توسط مدیرعامل کانون جمع باشد و مشوقی گردد برای روسا و افرادی که در رسیدن به این
اعضا کانون بازنشستگان وزارت امور اقتصادی به  6589نفر اهداف سعی و تالش مینمایند.
بالغ گردیده است.

 -*12طبق معمول زحمت عکسبرداری و فیلمبرداری کلیه
رویدادهای این گردهمایی را آقای میراسماعیلی بعهده داشت.
نتیجه زحمات ایشان را اینبار دوستان میتوانند در سایت
کانون به نشانی  www.kbvd.irمشاهده نمایند .الزم میدانم
از زحمات ایشان صمیمانه تشکر نمایم.

 -*13روز بعد از گردهمایی با برنامه ریزی فشرده و امکانات
مطلوب در معیت آقای منجزی معاونت سازمان امور اقتصادی
و دارایی استان پس از طی  90کیلومتر با اتوبوس از اهواز به
شهر شوشتر رسیدیم .هدف بازدید از سازههای آبی شوشتر
بود ،سازههای آبی شوشتر با قریب یکصد بنای آبی متعلق
به ادوار مختلف از بی نظیر ترین شهرها محسوب میگردد که
شاهکارهای مهندسی آب در آن به منصه ظهور رسیده است

اطالعیه

مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی خدمات و
پشتیبانی بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در
تاریخ  92/10/30با حضور 56نفر از اعضاء برای انتخاب
هیئت مدیره جدید تشکیل و در نتیجه به ترتیب -1 :آقای
حسین فرنام (رئیس هیئت مدیره) -2آقای محمدرضا
رضائیان (نایب رئیس هیئت مدیره) -3آقای هوشنگ
فراهانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) -4خانم فخری
تقی لوی اقدم (منشی هیئت مدیره) -5آقای ولی اله
دستوریان (عضو هیئت مدیره) بعنوان اعضای اصلی هیئت
مدیره و آقای احمد ایمانی نژاد و سیدمهدی میراسماعیلی
بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند.
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نظرخواهی

با توجه به درخواستها و پیامهای
مکرر برای همکاری با نشریه مستوفیان ،متاسفانه استقبالی
در جهت پربارتر شدن نشریه از سوی دوستان بعمل نیامده
و تنها محدود به همان عده ای از دوستان شده که از قبل
هم همکاری داشته اند ،اکنون به نظر میرسد که برگزاری
یک نظر خواهی عمومی در مورد مطالب مندرجه و وضعیت
کلی نشریه ضروری میباشد .بنابراین جدول ضمیمه نشریه
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خدمتتان عرضه میگردد با این امید که فرم مربوطه آن را
تکمیل و به نشانی کانون بازنشستگان دارایی (نظر خواهی
نشریه) ارسال فرمائید تا پس از بررسی بتوانیم نسبت به
خواستههای شما عزیزان در مسیر پر ثمر نمودن نشریه اقدام
و مراتب را در شماره بعدی منعکس نماییم .اضافه مینماید
چنانچه در مورد فوق الذکر پرسشی مطرح باشد با اینجانب
تماس حاصل فرمایید.
با تشکر قبلی  09125279902-منوچهر مکرم

گزارش صندوق قرض الحسنه بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی
-1در سال  1385صندوق با همت  26تفر از همکاران بازنشسته
بعنوان هیئت امناء و با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران با سرمایه  13/000/000ریال شروع بکار نمود و فع ً
ال
دارای 1436عضو میباشد.
-2صندوق در سال  1385با تصویب هیئت امناء از هر نفر عضو
مبلغ  100/000ریال ورودیه و همه ماهه مبلغ  20/000ریال
حق عضویت دریافت و بهر عضو مبلغ 3/000/000ریال وام
پرداخت نمود و بتدریج در سالهای بعد با تصویب هیئت امناء
مبالغ مذکور افزایش یافته و در حال حاضر از مرداد ماه 1392
حق عضویت اعضاء از  50/000ریال به 100/000ریال و
ورودیه اعضاء جدید بمبلغ 1/000/000ریال و از مهرماه1392
وام پرداختی به 15/000/000ریال افزایش یافته است.
-3دفاتر و اسناد و مدارک  1389و  1390صندوق توسط حسابدار
رسمی مورد بررسی و تایید قرار گرفته و یک نسخه از گزارش آن
نیز به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارسال گردیده است.
-4جهت مکانیزه کردن حسابها و عملیات مالی صندوق نسبت

عکس فوق مربوط به تعدادی از اعضاء کانون دارایی استان گلستان به همراه جناب
آقای حاج رضا جعفری مدیرکل محترم سازمان بازنشستگی استان در عیادت از
بیماران بازنشسته میباشد.

به خرید کامپیوتر و لوازم جانبی اقدام شده است.
-5همه ساله گزارش مالی و عملکرد صندوق به هیئت امناء
ارائه و مورد تصویب قرار گرفته است.
-6صندوق از بدو تاسیس تا تاریخ ارائه گزارش  1680فقره وام
به اعضاء پرداخت نموده است.
-7از سال  1385تا کنون تعداد  250نفر از اعضاء حق عضویت
و ورودیه پرداختی خود را دریافت و از عضویت صندوق خارج
شده اند.
-8هزینههای اداری صندوق از مبلغ  %4کارمزد دریافتی از وام
گیرندگان تامین میگردد.
-9هیئت امناء با استعفای آقای اکبر دلگشائی موافقت و با
اکثریت آرا آقای هوشنگ فراهانی را بعنوان عضو هیئت مدیره
صندوق انتخاب نمودند.
-10اقداماتی برای ثبت رسمی صندوق در بانک مرکزی در
دست اقدام است.
خالقیان -کلینی-فراهانی ،هیئت مدیره صندوق

عکس فوق مربوط به تعدادی از اعضاء کانون بازنشستگان دارایی استان گلستان به
اتفاق جناب آقای حاج رضا جعفری ،مدیرکل محترم سازمان بازنشستگی استان در
عطر افشانی و زیارت گلزار شهداء استان میباشد.
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با مدیران محترم شاغل
بطور کلی ماهنامه مســتوفیان در طول ســالیان
نســبتاً دراز به هیچ وجه به خود اجازه نداده است که
وقت مدیران عزیز شــاغل را برای تهیه مطالب بگیرد،
اکنون که فضای کلی و سیاســت کالن دولت تدبیر و
امید بر آن اســت تا اخبار و پیشنهادهای رسانهها را
مورد توجه قرار دهند یقیناً طرح مســائلی در حرفه

و رســانه کردن آن در جمع صاحــب نظران میتواند
بازتاب مثبت آن را در خط مشــی ســازمان اثر گذار
باشــد هرچند تــا کنون در هر زمینــه ای که از این
دســت به حضور جناب آقای متین مدیر کل محترم
روابط عمومی و همکاران ایشان مراجعه شده است با
نهایت تکریم نســبت به موضوع طرح شده همکاری
فرمودهاند.
مدیر مسئول :زین العابدین بهرامی

تقدیر و تشکر
استان مازندران   

استان گیالن جنـاب آقـای دکتـر موالیـی پور،
مدیـرکل محتـرم امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان
گیلان ،طبـق اعلام شـعبه کانون در آن اسـتان از
اینکـه بـا الهـام از شـعار دولـت تدبیـر و امیـد ،ایـام
دهـه مبـارک فجـر را مغتنـم دانسـته طی مراسـمی
بـا ایـراد سـخنرانی از بازنشسـتگان کـه همـکاران با
تدبیـر دیـروز شـما میباشـند موجب تقویـت روحیه
آن عزیـزان را فراهـم نمـوده ایـد ،مراتـب امتنـان
جنابان آقایان ارزبین و شعبان زاده ،مدیران محترم کل
خـود را بحضورتان تقدیم میداریم.
هیئت مدیره کانون بازنشستگان مرکز امورمالیاتی و امور اقتصادی و دارایی استان مازندران،
بموجب گزارش کانون بازنشستگان شعبه دارایی آن استان،
استان البرز   همکار ارجمند جناب آقای مظلوم ،از اینکه امکانات الزم جهت مراسم تکریم از بازنشستگان
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان البرز ،از اینکه در عزیز ،همکاری و مساعدت با کانون بازنشستگان را فراهم
امر تاسیس شعبه کانون بازنشستگان وزارت متبوع در میفرمائید سپاسگزاریم .اضافه مینماید ،از اینکه جناب
استان البرز نهایت همکاری و مساعدتهای الزم را آقای شعبان زاده اخیرا به افتخار بازنشستگی نائل شده اند
برای ایشان آرزوی موفقیت و سالمت داریم.
مبذول فرموده اید موجب نهایت تشکر است.
هیئت مدیره کانون بازنشستگان مرکز

هیئت مدیره کانون بازنشستگان مرکز

اطالعیه
از همکاران بازنشسته که تاکنون موفق به ارائه مدارک پزشکی سال  1392خود جهت استفاده از کمکهای رفاهی
نشده اند درخواست مینماید حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال  1393نسبت به ارائه مدارک مربوطه اقدام نمایند.
کانون بازنشستگان
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گالیه یک رزمنده
مستوفیان عزیز سالم  ،احتراماً ،از اینکه ناخواسته در این
زمانه سخت سنگ صبور ما بازنشستگان وزارت متبوع شده
اید بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم.

گالیه ای را که خدمتتان عرض میکنم مطمئناً درد دل
خیلی از همکاران نیز میباشد و آن اینکه امثال من به علت
حضورمان در جبهههای حق علیه باطل از طرف مشاور
محترم وزیر در امور ایثارگران ملقب به رزمنده و ایثار گر
شده بودیم و به همین جهت هر سال در آستانه عید نوروز
بوسیله کارت تبریکی مورد تفقد واقع میشدیم و از این

بابت نیز بسیار مسرور بودیم تا اینکه بنده شخصاً بعد از
سه سال که از افتخار بازنشستگی ام میگذرد هنوز چشم
براه تبریک این عزیزان مانده ام و در نهایت استنباطم این
است که شاید این عزیزان به خاطر مشغلههای مهم فرصت
چنین امور بیهوده ای را ندارند  .بنابراین رسم ادب ندانستم
که در این شرایط من ایشان را فراموش نمایم .لذا به همین
دلیل دست به دامان شما شده ام که حال خوب ما را به این
عزیزان اعالم نمایید.
اسماعیل رستمی،بازنشسته سازمان اموراقتصادی و دارایی استان زنجان

نامه ای برای مدیر عامل صندوق بازنشستگی
سرکار خانم ایراندخت عطاریان ،مدیرعامل محترم صندوق دستور کار قرار گیرد:
بازنشستگی کشوری ،اینجانب یکی از اعضا خانواده بزرگ الف) نابرابری حقوق بازنشستگان کشوری دیروز و امروز.
صندوق هستم که سالهاست کسوت جدایی از مشغله دولتی ب) اولویت استخدام فرزندان بازنشسته.
بر تن کرده ام .بدین معنا که حدود چهل سال پیش وارد
ج) ارتقای سطح منزلت بازنشستگان و افزایش امنیت روانی و
معامله ای شدم که سرمایه اولیه اش برخالف معامالت
اجتماعی آنان.
اقتصادی معمول و متداول که پول نقش اصلی را دارد ،سرمایه
اما آنچه که بیشتر مدنظر اینجانب و اکثر همکاران بازنشسته
ای دیگر را وارد معامله کردم که عبارت بود از عمر و جوانی و
است ،این است که انتظار و استدعا داریم صندوق محترم
سالمتی .اما اکنون و در پایان دوران سرمایه گذاری ،آنچه که
تمهیداتی را بیاندیشد تا برای بازنگری در تشکیالت و
برجای مانده موی سپید و قامت خمیده و چشمان کم سویی
سازماندهی مناسب آن ،طرح سنجش رضایتمندی از خدمات
است به مصداق شعر زیبای
صندوق و نیز استعالم پیشنهادها و نقطه نظرات اعضاء ،سامانه
موی سپید را فلکم رایگان نداد
ای طراحی و به اطالع عموم برسد.
این رشته را به نقد جوانی خریده ام
صندوق باید یقین داشته باشد که بدون داشتن شهامت
لذا بر مسئوالن اجرایی و برنامه ریزان و متفکران قوم است که در قبول اشتباهات گذشته و حال ،هرگز نمی تواند افق
این عناصر انسانی و شرافتمند که در آزمونهای دشوار محک تابناکی برای آینده اهداف خود ترسیم نماید ((طرح سنجش
خورده اند را دریابد تا چنین که هست در سختی و مرارت رضایتمندی)) در صورت اجرا میتواند در این باب یاری رسان
کوران وحشتناک زندگی از یادها نروند.
عزیزان مسئول صندوق باشد.
خواستههای مجمل زیر که بی شک مکرر است را مجددا رونوشت به نشریه مستوفیان ،احمد محمدی  -عضو کانون
معروض میدارد تا جهت استیفای حقوق قشر مذکور در بازنشستگان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
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صندوق بازنشستگی از تجربه اعضای خود استفاده میکند
مدیرعامـل صندوق بازنشسـتگی
کشـوری گفـت :بـا تشـکیل
پنـج کمیتـه مشـورتی از تجربـه
بازنشسـتگان در اداره بهتـر ایـن
صنـدوق اسـتفاده میشـود.
خانـم ایراندخـت عطاریـان بـا تاکیـد بـر اسـتفاده
از ظرفیتهـا و پتانسـیلهای موجـود در کانونهـای
بازنشسـتگی کشـور افـزود :پنـج کمیتـه مشـورتی در
حوزههـای فرهنگـی ،اجتماعـی ،ورزشـی ،رفاهـی و فنـی
در صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری تشـکیل شـده اسـت.
وی گفـت :بهره گیری از تجـارب ،توان و تخصصهای
بازنشسـتگان در قالـب کمیتههـای تخصصـی ایـن فرصت

را بـرای مسـووالن صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری فراهـم
میکنـد کـه در اتخاذ سیاسـتها و تدویـن برنامهها مبتنی
بـر کار کارشناسـی کـه محصـول خـرد جمعـی اسـت
تصمیـم گیـری بهتـری در جهـت نیازهـای بازنشسـتگان
گرفته شـود.
مدیـر عامل صنـدوق بازنشسـتگی تدبیر ،خـردورزی و
بکارگیری توانمندیهـا را ضرورت امروز صندوقهای بیمهای
کشـور عنـوان کـرد و بیان داشـت :بازنشسـتگان متخصص
و صاحـب تجربـه بخشـی از ظرفیتها و توانمنـدی موجود
در جامعـه هسـتند کـه میتواننـد از رهگذر فکر و اندیشـه
خـود صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری را در اجـرای هرچـه
بهتـر برنامههـا و فعالیتهایـش یـاری کنند.

گردهمایی پیش کسوتان مالیاتهای شرق تهران
بــه عبــث آرزوی جنــت مــاوا نکنــم
کــه مــن دلشــده جــز کــوی تــو نشــناخته ام
دوریــت ای صنــم خانــه خرابــم کــرده
نیســت با کم به عوض عشــق تو پرداخته ام ......
لفــظ تکــرار تــو را مســتمعان میبخشــند
چــون کــه در دفتــر دل ،غیــر تــو نایافتــه ام
طبق دعوت سالیاته بعمل آمده مورخ 92/12/4
همکاران بازنشسته در محل همیشگی حضور
بهمرسانند و طی مراسم شعرخوانی و تجلیل از
همکاران شب خوشی را با دعای خیر جهت همگان
به پایان رساندند.به همین مناسبت آقای محمدرضا
باباخانی شعری سرودهاند:
در نهــان خانــه دل مهــر تــو را یافتــه ام
خانــه ای الیــق تــو در دل خــود ســاخته ام
محضــر یــاد تــو را بــر دو جهــان نتـوان داد
چــه غــم ار دار و نـدارم بــه رهــت باختــه ام

عکس فوق مربوط به گروهی از بازنشستگان و همکاران در اردوگاه
چادگان فارس میباشد.

عياري
یعقوبلیث
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گردآورنده :دکتر مهرداد ساسانی

یعقـوب لیـث و نقـش او در اسـتقالل و آزادی ایـران در
آوردگاههـای نبـرد بـا اشـغالگران تازی از یک سـو و از سـوی
دیگـر آفریـدگاری او در پدیـد آمـدن شـاهنامه و زنـده کردن
زبـان پارسـی دری از سـه سـده.
پیـش از آنکـه از یعقوب لیث و نقش او در آزادسـازی ایران
از چنـگال خلیفـه خونخـوار تـازی و کارگـزاران و مـزدوران
داخلـی و خائـن سـخنی را آغـاز کنم ،برای شـناخت بیشـتر
سیسـتان سـرزمینی که یعقوب در آن دیده به جهان گشـود
الزم میدانـم گفتگـوی کوتاهـی داشـته باشـیم تـا از ریشـه
سیسـتانیها و اصل و نسـب صفاریان آگاهی بیشـتری بیابیم.
سیسـتان از دوران کهـن جایـگاه پهلوانـان اسـاطیری چـون
رسـتم و خانـدان و نیـاکان او بـوده اسـت و مـردم سیسـتان
داسـتانهای پهلوانـان و نـام آوران ایـن سـرزمین را سـینه بـه
سـینه از گذشـتههای دور تا امروز بازگو کرده اند و اندیشـهها
و گفتـار و کـردار آن فرزانـگان و دالوران را سرمشـق زندگانی
خـود قـرار داده انـد و همـواره به نژاد و نسـب و بزرگ منشـی
نیـاکان خـود توجه ویژه ای داشـته و در پیـش آمدهای ناگوار
بـا دالوری و بردبـاری در برابر دشـمنان ایسـتادگی و از میهن
خـود پاسـداری کـرده انـد شـهر زرنـج یـا زرنگ از شـهرهای
باسـتانی و کهـن و در گذشـته پایتخت سیسـتان بوده اسـت
نخسـتین پادشـاه سیسـتان گرشاسـب پهلـوان دالور و نیای
رسـتم بـوده اسـت و رسـتم نمـاد ملیـت و هویت ملـی ایران
است .
قرنیـن از توابـع شـهر زرنـگ روسـتایی اسـت کـه تاریـخ
نـگاران آنجا را سـتورگاه رسـتم نامبـرده اند و تا سـده چهارم
هجـری آخـور رخـش رسـتم در آنجـا نگاهـداری شـده بود و
بهمیـن انگیـزه مـردم ،قرنیـن سـتورگاه رسـتم را بـا احتـرام
مینگرنـد .هنگامیکـه زرتشـت از آذر آبـادگان بـه خـاور
ایـران و دربـار گرشاسـب آمـد و بـه گسـترش آئیـن خویـش
پرداخـت مـردم سیسـتان بویـژه کرانههـای هیرمنـد وهامون
ایـن سـرزمین را مقـدس شـمردند و اندیشـهها و سـرودهای
این اندیشـمند بـزرگ ایرانی را در زندگانـی خود بکار گرفتند
و از اندیشـه نیـک ،گفتـار نیـک ،کـردار نیک بهـره گرفتند و
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راسـتی و درسـتی و جوانمردی و سـتیز با تاریکی و زشـتی را
در سـرلوحه برنامـه زندگـی خـود قـرار دادند یعقـوب در این
سـرزمین و بـا ایـن باورهـا دیـده بـه جهـان گشـود و بالیـد و
بـزرگ شـد .سیسـتانیها در برابـر تازیـان باتمـام تـوان خود
ایسـتادگی کردند و برای پاسـداری از ارزشـهای ملی و میهنی
و نیـاکان خـود تـا پای جان با دشـمن بـه نبـرد پرداختند .از
زمان گشـوده شـدن سیسـتان در سـال  31هجری تا خیزش
و رسـتاخیز یعقـوب در سـال  247هجـری سیسـتان همواره
سـرزمین شـورش و خیـزش در برابـر تازیـان بـود .ایرانیـان
زمانیکـه دیدنـد تازیان بـرای اسـبان و خران خود نسـب نامه
سـاختند و ایرانی را خوار و کوچک شـمردند بـا یادآوری اصل
و نسـب و سـرافرازی نـژادی خـود دالورانه با اشـغالگران تازی
بـه نبـرد پرداختنـد و با ضرباتـی پی در پی آنها را از پیشـروی
باز میداشـتند .فشـارها و ستم تازیان سـبب نارضایتی مردم و
خیزشها شـد و سیسـتان پناهگاه ناراضیـان گردید بگونه ای
که زمامداران تازی هیچگاه از سـوی سیسـتان آسـوده خاطر
نبودنـد و سیسـتان رفتـه رفته محل مناسـبی برای تاسـیس
دوبـاره یـک حکومت مسـتقل ایرانی شـد.
پایـه گذار شـهر نیمـروز یا سیسـتان را به گرشاسـب نیای
رسـتم نسـبت داده اند و همانطور که گفته شـد او نخسـتین
پادشـاه سیسـتان بـوده اسـت و پـس از اوبه ترتیـب نریمان-
سـام -زال و رسـتم که پدید آورنده آئین جوانمردی و پوینده
هفـت خـوان و هفت شـهر عشـق یـا هفـت گامه رسـائی بود
آمـوزگار و پـروردگار سـیاوش و بـر تخت نشـاننده کیخسـرو
مبـارک ،از ایـن روی مـردم سیسـتان بویـژه یعقـوب لیـث
خـود را از دوده و تخمـه رسـتم میدانسـتند و او را آمـوزگار
و سرمشـق زندگـی خـود قـرار میدادنـد پـدر یعقـوب در
محلـی دکان رویگـری داشـت که عیـاران از آنجا رفـت و آمد
میکردنـد و یعقـوب کـم کم بـا اندیشـهها و گفتار و کـردار و
منش جوانمردی آنها آشـنا شـد و به آنها پیوسـت و در زمان
کوتاهـی بـه پایـگاه بلنـدی در میان گـروه عیاران رسـید.

گردهمایی پیش کسوتان مالیاتهای غرب تهران
در تاریخ  92/12/1همکاران بازنشسته مالیاتهای غرب
تهران به دعوت آقای زرگر گرد هم آمده و از همکاران
حاضر و غایب قدردانی بعمل آمد.
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میخاهنسارغی

جانبـاز عزیـز ،جنـاب اقـای مرتضـی
سـاغری دوز ،بـرای ایـن ماهنامـه موجب
افتخـار اسـت کـه در جمـع خواننـدگان
خـود مردانـی چـون شـما کـه بـه هنگام
کارزار جنـگ پـای حرامیـان را از تجـاوز بـه مرزهـای
کشـور قلـم میکنیـد و در آرامـش و صلـح بـا قلـم بـه
پیـکار جهـل میرویـد دیـوان اشـعار شـما بـا عنـوان
«میخانـه سـاغری» کـه آن را نیـز چـون جـان خویش
بدون چشـم داشـت به همکاران در کانون بازنشسـتگان
دارایـی خراسـان رضوی پیـش کش نموده ایـد که یک
جلـد آن را جنـاب آقای مختاری ریاسـت محترم کانون
برایم ارسـال فرمودند .با سـپاس قطعه شـعري از دیوان
اشـعار شـما انتخـاب و به عالقهمنـدان تقدیم میشـود.
مدیرمسئول :زین العابدین بهرامی

بهارشکوهف

رسـید فصـل بهـار و شـکوفه ظاهـر شـد
زمیـن ز نـم نـم بـاران جـوان و طاهـر شـد
بنفشـه عشـوه کنـان در میانـه میرقصـد
بسـاط عشـق هـزاران بـه دشـت دایـر شـد
بـه پشـت پرده چـو تمریـن مغنیـان میکرد
ببیـن بـه صحنـه چـکاوک چگونه ماهر شـد
شـتا لبـاس عروسـان بـه تـن کنـد هسـتی
بهـار بُرقـع خضـرا نمـوده حاضـر شـد
ربیـع مجمـع خیـر اسـت جمـع نیکیهـا
بیـا کـه نوبـت زیبـا رخـان سـاحر شـد
کنون چو وقت نماز اسـت سـجده بر گل کن
هـر آنکـه حرمـت گل را نداشـت کافـر شـد
بقـدر عشـق قشـنگ اسـت رسـم گل دادن
کـه از دیـار بهشـت ایـن پیـام صـادر شـد
کنون که سـاقی و سـاغر به کار باده خوشـند
خـوش آن دلـی کـه بـه گلخانـه تو زائر شـد

سخنی با مستوفیان بازنشسته

برخـی از آدمیـان از تـرس روز مبـادا و فـرا رسـیدن دوران
کهولـت و تنگدسـتی ،مقطـع جوانـی و میانسـالی خـود را
پـاس نمـی دارنـد و از همان میزان نعمتهـا و مقدوراتی که
زندگـی و روزگار بـر اثـر همتـی بیدار بـر آنها ارزانی داشـته
ّ
لـذت و بهـره کافی و شـافی را نمی برند .بـه تعبیری ،زمان
حـال خـود را از بهر زمـان نیامده و ندیده و بعضـا از بهر نوه
و نتیجـه ای! تبـاه میکننـد  .چـه خـوب به تصویر کشـیده
اسـت «کلیم کاشـانی» آخر و عاقبـت اینگونه مردمان گم
کـرده سـوراخ دعا را:
چو آن مرغی که در هر برگ گل نقش خزان بیند
تبـه کـردم به خـود از وحشـت پیـری ،جوانی را
کنون کز رعشه پیری به جامم «می» نمی ماند
چـه حاصل ،گر دهـد دوران شـراب کامرانی را ؟!
جنـاب «کلیـم» همچنیـن با شـگفتی افاضـت میفرمایند
کـه ایـن ره گـم کـردگان «صحـرای تیـه» وقتـی بـا جوانی
و عمـر رو پـای خـود مفـت سـودا کردنـد و بـه پیرانـه سـر
رسـیدند ،تـازه تعلـق بـه مانـدن و اسـتمرار حیاتشـان چند
چنـدان میشـود ،جـل الخالـق:
تعلقـم بـه حیـات اسـت وقـت پیـری بیـش
کـه مفـت باختـه ام موسـم جوانـی را
و از دیگر سـو ،ناصرخسرو از اعماق قرون و از میان شیارهای
دره یمـگان ،نهیبـی دیگـر بدیـن مردمـان میزنـد ولی کو
گوش شـنوا ؟!:
عصـا بـا راسـتی هـردم به گـوش پیـر میگوید
مگـر در خـواب بینـی بـار دیگـر آن جوانـی را
پـس ای همـکاران بازنشسـته عزیزکه هنوز رو پا هسـتید و
کهولت آنچنان شـما را زمین گیر نکرده اسـت (ایدون بادا)،
دریابیـد وقـت را و بـه روح و روان خـود برسـید و از تعلقـات
خـود بکاهیـد کـه «حافـظ» غلام همـت کسـی شـده که
خودشـو از هرگونه رنگ و بوی تعلق آزاد کرده باشـد .خوشـا
بـه حـال کسـانی که خـود را با مثنـوی موالنا مانـوس کرده
انـد و هـرگاه قبضی بدانها دسـت میدهد با گشـت و گذاری
در جزیـره مثنـوی آن را به بسـط مبدل میسـازند.
گـر شـدی عطشـان بحـر معنوی
فرجـه ای کـن در جزیـره مثنوی
فرجه ای چندان که اندر هر نفس
مثنـوی را معنـوی بینـی و بـس
تهیه کننده:آقای احمدعلی سرحدی
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بنابـر اعلام مسـئوالن و متولیـان حـوزه بهداشـت و
درمـان کشـور بـه علـت هزینههـای سـنگین و کمرشـکن
بیماریهـای سـخت و صعبالعلاج و افزایـش تعرفههـای
پزشـکی و نرخ دارو در حال حاضر ،سـهم مردم در پرداخت
هزینـ ه بیمههـای درمانی بیش از  60درصد اسـت که طبق
قانـون برنامـه پنجـم توسـعه باید ایـن میزان بـه  30درصد
کاهش پیدا کند .از سـوی دیگر این شـرایط باعث شـده تا
هـر سـال بخشـی از افـراد جامعه بـه زیر خط فقر کشـیده
شـوند ،به طوری کـه برخی از بیماران بـرای اعمال جراحی

و درمـان طبـی کـه در تعهـد بیمه پایه نیسـت ،به مشـقت
افتـاده و حتـی گاهی برخی امـوال و داراییهـای خود را به
فـروش میرسـانند تا بتواننـد هزینههای کمرشـکن درمان
خـود را تأمیـن کننـد ،بـه همیـن علـت درصد عمـدهای از
اقشـار مختلـف جامعـه بویـژه دهکهـای متوسـط و پایین
جامعـه همچـون کارمنـدان ،بازنشسـتگان و ...بـه عنـوان
تدبیـری در شـرایط نامناسـب اقتصـادی و با هـدف جبران
تمـام یا قسـمتی از مـازاد هزینههـای درمانـی از بیمههای
تکمیلـی اسـتفاده میکننـد ،امـا اوایـل هفتـه گذشـته

دوست و همکار ارجمندم جناب آقای کاظم میرچی
پرواز زود هنگامت به ملکوت اعالء دوستان را در بهت و حیرت غم
انگیزی فرو برد همانطور که تالش میکردی با همراهی و مدیریت همسر
مهربانت 3فرزرند مهندس از خود به یادگار گذاشتی و صحنه را مردانه
ترک گفتی و بقول شاعر شهیر سهراب سپهری:
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست  /هرکسی نغمه خود خواند و از
صحنه رود  /صحنه پیوسته بجاست  /خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد
با آرزوی سالمتی برای بازماندگان
کانون بازنشستگان  ،مدیر مسئول

خانواده محترم اسدالهی ،با کمال تاثر و تاسف درگذشت دوست و
همکار گرامی مرحوم سیدمحمد اسدالهی را تسلیت عرض نموده ،برای
روح آن مرحوم غفران الهی مسئلت مینماییم.
کانونبازنشستگان

تسليت

جناب آقای مبشری ،مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان
فارس ،با کمال تاسف و اظهار همدردی درگذشت خواهر گرامی را به شما
و به همه بازماندگان تسلیت میگوییم.
هیئت مدیره کانون بازنشســتگان مرکــز -هیئت مدیره کانون
بازنشستگان شعبه استان فارس
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت همكار گرامي جناب آقاي محمد
جعفر فلسفی را تسليت گفته از خداوند متعال براي آن مرحوم طلب
آمرزش و براي خانواده محترم صبر و شكيبائي آرزو مي نمایيم.
كانونبازنشستگان
جناب آقای محمد فاعلی ،با کمال تاسف درگذشت برادر بزگوارتان
آقای محمدحسن فاعلی را تسلیت گفته ضمن آرزوی آمرزش ،برای
خانواده محترم صبر و شکیبائی مسئلت داریم.
کانونبازنشستگان
همکار ارجمند جناب آقای برهانی ،با کمال تاسف درگذشت همسر
محترمه را به شما و اعضای خانواده تسلیت میگوئیم.
کانونبازنشستگان

ادامه در صفحه بعد

با کمال تاســف درگذشت شادروان آقای براتعلی عاشقی حسین
آبادی را به اطالع میرساند ضمن آرزوی آمرزش برای خانواده محترم
صبر و شکیبائی مسئلت داریم.
کانونبازنشستگان
با کمال تاسف درگذشت شادروان آقای جمشید افتخار را به اطالع
میرســاند ضمن آرزوی آمرزش برای خانواده محترم صبر و شکیبائی
مسئلتداریم.
کانونبازنشستگان
همكار گرامي جناب آقاي عبدارسول کوشافر ،با کمال تاسف و تاثر
درگذشت مادر محترمه را تسليت گفته از ایزد منان براي آن مرحومه
طلب آمرزش و براي خانواده محترم صبر و شكيبائي آرزو مي نمایيم.
كانونبازنشستگان
اطالع حاصل شــد همکار عزیز شادروان علی فرزانه به دیار باقی
شتافتند  .ضمن طلب آمرزش برای آن عزیز سالمتی و طول عمر برای
بازماندگان از درگاه حق مسئلت داریم.
کانونبازنشستگان
همکار محترم سرکار خانم صدیقه اسدی رحمانی ،درگذشت همسر
گرامیتان را تسلیت میگوئیم برای بازماندگان صبر و طول عمر از پیشگاه
خداوند متعال مسئلت داریم.
کانونبازنشستگان
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مجلـس شـورای اسلامی ظاهـرا ً بـه منظـور پیاده سـازی
تکالیـف قانونـی برنامـه پنجـم توسـعه و حـذف بی عدالتی
و تبعیـض بین اقشـار مختلف جامعه در اسـتفاده از سـطح
خدمـات بیمـه تکمیلـی ،در زمان بررسـی بودجه سـال 93
بـا  107رأی موافـق ،مصوبه کمیسـیون تلفیـق درباره بیمه
تکمیلـی ،درمـان بازنشسـتگان کشـوری و لشـکری را کـه
مـورد تأییـد دولـت یازدهم هـم بوده حـذف کرد.
البتـه مخالفـان مصوبـه مذکـور در مجلـس بـرای ایـن
اقـدام توجیـه دارنـد امـا متأسـفانه در دولـت گذشـته بـه
علـت اینکـه بسـته بیمـه پایـه تعریف نشـد این مشـکالت
بـه دولـت تدبیـر و امید منتقل شـده و تبعـات آن از جمله اعتبـاری را بـه بیمـه تکمیلـی درمـان آنان اختصـاص داده
حـذف بیمـه تکمیلی گریبان بازنشسـتگان را گرفته اسـت .بـود کـه بـا تصمیـم نماینـدگان مجلس شـورای اسلامی،
ایـن خدمـت درمانی بـرای جامعه  4میلیونی بازنشسـتگان
توقف اجرای بیمه تکمیلی برای  4میلیون بازنشسته
اقدام غیرمنتظره نمایندگان مجلس شـورای اسلامی در حذف شـد.

حـذف بیمه تکمیلی بازنشسـتگان در حالـی صورت میگیرد
کـه براسـاس تحقیقـات میدانـی و گزارشهـای ارائه شـده از
سـوی برخی دسـتگاهها و مؤسسـات بیمهای بازنشستگان به
علـت وضعیـت جسـمانی و کهولـت سـن بیـش از یکسـوم
حقوقشـان را صـرف درمـان و هزینههـای دارویـی میکنند،
بنابراین توقف اجرای طرح بیمه تکمیلی درمان بازنشسـتگان
در سـال  93بـا توجـه بـه هزینههـای سـنگین و کمرشـکن
درمانی افراد سـالمند بهطور قطع سلامت آنها را به مخاطره
خواهـد انداخـت و پیامدهـای منفی آن باعث میشـود تا این
طیـف از افـراد جامعـه سـال آینـده نسـبت به تأمین نشـدن
هزینههـای مـازاد درمانشـان از سـوی سـازمانهای بیمهگر
اعتراضـات و انتقادات خود را متوجه دولت کنند.کارشناسـان
معتقدند طرح بیمه تکمیلی درمان برای بازنشسـتگان سابقه
پنج سـاله دارد و در طول این سـالها دولت سـهم خود را در
بودجـه سـنواتی پیشبینی کرده و امسـال نیـز دولت تدبیر و
امید همانند روال گذشـته برای بازنشسـتگان تحت پوشـش
صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری و سـازمان تأمیـن اجتماعی
نیروهـای مسـلح و عائلـه درجـه یـک تحـت پوشـش آنهـا

دولت برای بیمه تکمیلی بازنشستگان الیحه ارائه کند

حسـینعلی شـهریاری رئیـس کمیسـیون بهداشـت و
توگو بـا ایران
درمـان مجلـس شـورای اسلامی نیـز در گف 
در اینبـاره میگویـد :قانـون برنامـه پنجـم توسـعه مـواد و
تکالیـف مختلفی را مشـخص کرده اسـت ،یکی از مسـائلی
کـه بـه آن پرداختـه شـده ،موضـوع بیمـه پایـه اسـت .در
ایـن خصـوص بایـد متولیـان حـوزه سلامت کشـور یعنی
وزارتخانههـای بهداشـت و تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی
مشـترکاً بسـته بیمـه پایـه را تعریـف کننـد تا مسـائلی که
خـارج از بسـته بیمـه پایـه بـوده ،مشـمول پوشـش بیمـه
تکمیلـی قـرار گیرد.
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