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شماره  -85مهر ،1396كانون بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت اقتصاد رتبه نخست جشنواره شهید رجایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان امور مالیاتی و گمرک ،حائزان رتبه نخست ستادی و سازمانی
جشنواره شهید رجایی شدند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا) ،بر اساس ارزیابی ستاد مرکزی جشنواره ،خانواده وزارت
امور اقتصادی و دارایی باکسب باالترین امتیاز در شاخصهای عمومی و اختصاصی موفق به کسب رتبه
برتر از بین وزارتخانهها ،سازمانهای مستقل و معاونتهای زیر نظر نهاد ریاست جمهوری شد.
این گزارش حاکی است ،همچنین سازمان امور مالیاتی در میان سازمانهای تابعه دستگاههای دولتی،
در بعد شاخصهای عمومی حائز رتبه برتر شد.
ی اسالمی نیز در رشته دولت الکترونیک موفق به کسب رتبه برتر سیزدهمین
بر این اساس ،گمرک جمهور 
جشنواره شهید رجایی شد.
بنابر این گزارش ،به همین مناسبت ،جناب آقایان دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی  ،سید
کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و فرود عسگری رییس کل گمرک جمهوریاسالمی
از رییس جمهوری محترم لوح تقدیر دریافت کردند.
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وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در یک نگاه
جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی
و دارایی ،دارای دکترا تخصصی در رشته مدیریت بازرگانی
و متولد اصفهان هستند .خالصهای از رزومه ایشان در دو
بخش سابقه خدمت و تالیف به شرح زیر است:
سوابق:
معاون وزیر و رئیس کل گمرک در وزارت امور اقتصادی و
دارایی ،مشاور عالی شهردار تهران ،مدیرعامل و نایب رئیس
هیئت مدیره سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی
شهرداری تهران ،معاون خدمات شهری در شهرداری تهران،
معاون بازرگانی داخلی در وزارت بازرگانی ،معاون بازرگانی
در وزارت نفت ،معاون بازرگانی خارجی در وزارت بازرگانی،
معاون طرح و برنامه در وزارت بازرگانی ،معاون اقتصادی
و بازرگانی در وزارت صنایع سنگین و قائم مقام معاونت
اقتصادی و بازرگانی و مدیرکل بینالملل و قراردادها در
وزارت صنایع سنگین.
تالیفات:
نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن ،جهانی شدن
و مخالفان آن ،برندگان و بازندگان جهانی شدن ،در دفاع

از جهانی شدن ،شش مدال ارزش ،صفحه بعدی جهانی،
جهانی شدن از نگاهی نو ،تجارت منصفانه برای همه،
نظریههای جهانی شدن و مدیریت کیفیت از بازبینی محصول
تا تعالی سازمانی.
هیئت مدیره کانون بازنشستگان :انتخاب جناب آقای
دکتر کرباسیان را بهعنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی مغتنم
شمرده و از خداوند متعال برای ایشان که درد آشنای وزارت
متبوع هستند در اجرای مسئولیت خطیری که عهدهدار
گردیدهاند ،آرزوی توفیق هر چه بیشتر مینماییم و اطمینان
داریم که ایشان به مسائل و مشکالت بازنشستگان وزارت
متبوع اعم از بازنشستگان مالیاتی و غیرمالیاتی عنایت کامل
خواهندداشت.

آشنایی با معاون توسعه مدیریت و منابع
جناب آقای مهدی قدمی ،معاون توسعه مدیریت و منابع
وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدیران باسابقه کشور دارای
تجارب متعدد مدیریتی از جمله معاونت امور مالی ،توسعه
مدیریت و حقوقی وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت و
معاون امور مالی و پشتیبانی سازمان تربیت بدنی ،همچنین
مدیرعاملی مجموعه هایی چون گروه مالی بانک ملت ،شرکت مدیریت اجرایی بوده و در حال حاضر نیز در مرحله دفاع از
آلومینیوم المهدی ،گروه بازرگانی شاهد ،عضویت در هیات دکترای مدیریت کارآفرینی خود می باشد .او دارای تالیفات
مدیره سازمان اقتصادی کوثر ،بورس کاال و ریاست هیات و آثار علمی متعددی در حوزه تخصصی خود نیز می باشد.
کانون بازنشستگان وزارت متبوع ضمن خوشآمدگویی،
مدیره بورس و اوراق بهادار تهران از تجارب دیگر ایشان
موقع را مغتنم دانسته و امیدواریم در زمان تصدی ایشان
محسوب می شود.
جناب آقای قدمی عناوینی چون؛ «مدیر برگزیده ملی نیز شاهد نهایت مساعدت در جهت رفاه همکاران بازنشسته
کشور» (دو بار) ،لوح تقدیر مدیریت از رییس جمهور و لوح باشیم.
توفیق جناب آقای قدمی را در مسئولیت جدید از درگاه
تقدیر«مدیر نمونه ملی» از معاون اول رییس جمهور را در
خداوند متعال مسئلت داریم.
سوابق خود دارد.
هیئت مدیره کانون بازنشستگان
مهدی قدمی متولد  ،۱۳۴۷دارای مدرک کارشناسی ارشد
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قابل توجه اعضاء محترم کانون بازنشستگان و
موظفین وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکز و شعب استانها
چون در نظر است طبق روال گذشته اقداماتی به
منظور تشویق فرزندان بازنشسته عضو کانون و همچنین
موظفین در مقاطع تحصیلی (ابتدائی ،دوره اول و دوم
متوسطه) در سال تحصیلی  95-96و همچنین قبول
شدگان ورودی سال  96دانشگاهها (دولتی ،آزاد ،پودمانی
و پیام نور) در مقاطع تحصیلی دکتری ،کارشناسی
ارشد،کارشناسی و کاردانی انجام پذیرد ،لذا با توجه به
جدول امتیازبندی دانشآموزان ممتاز و مدارک الزم در
مورد قبول شدگان دانشگاهها توجه متقاضیان را به موارد
ذیل جلب مینماید:
-1تکمیل دقیق فرم درخواست اهداء جایزه.
-2مدارکی که ناقص و با شرایط اعالم شده در جدول
امتیازبندی و این اطالعیه مغایرت داشته باشد از نظر
کانون قابل بررسی و رسیدگی نمیباشد.
-3همکارانی که در سازمان امورمالیاتی خدمت
مینمودهاند و از تاریخ  81/5/1بهبعد بازنشسته شده باشند،
مالیاتی تلقی و در غیر این صورت غیرمالیاتی محسوب
میشوند.
-4همکارانی که از ابتدای سال  1396بازنشسته شده
باشند مشمول این دستورالعمل نمیباشند.
-5اهداء جایزه فقط به یک فرزند تعلق میگیرد(.به

استثنای فرزندان دوقلو).
 -6متقاضیان واجد شرایط میبایست مدارک خود را
در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ 96/9/30به کانون تحویل
دهند .ضمن ًا مهلت مذکور تمدید نخواهد شد.
-7توضیح مهم اینکه اهداء جوایز در صورت موافقت و
تامین اعتبار از طرف وزارت متبوع و سازمان امورمالیاتی
کشور خواهد بود و در غیر این صورت کانون تعهدی نخواهد
داشت.
مسئولیت تطبیق مدارک تحصیلی با شرایط اعالم شده
دراستانها بعهده هیئت مدیره شعب میباشد.
مدارک الزم جهت مقطع ابتدایی -دوره اول و دوم
متوسطه و قبولی دانشگاهها
اصل کارنامه و یا کپی کارنامه که به مهر و امضاء محل
تحصیل رسیده باشد.
برای قبول شدگان دانشگاهها  :اصل گواهی قبولی
و اشتغال به تحصیل با درج مهر دانشگاه مربوطه الزامی
میباشد.
تصویر آخرین حکم بازنشستگی یا وظیفه بگیر
*از شعب استانها درخواست میشود این اطالعیه را
جهت اطالع همکاران در تابلو اعالنات نصب نمایند.
محمدرضا رضائیان  -مدیرعامل و عضوهیئت مدیره

قبولی دانشگاهها

دوره دوم متوسطه

دوره اول متوسطه

دولتی،آزاد،پودمانی،پیام نور

معدل کل17

معدل کل18

ابتدایی در یکسال تحصیلی
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ششم

اول

دوم

خیلی خیلی خیلی
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جناب آقای شرفشاهی
اکنون که مقرر گردیده تغییر سمت پیدا کنید ،به حکم وظیفه و اینکه «لم یشکر الخلوق لم یشکر
الخالق» مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه بازنشستگان وزارت متبوع را نسبت به توجهات و اقدامات
شایستهای که در جهت رفاه و مساعدت به بازنشستگان مبذول داشتهاید ،اعالم و سالمت و موفقیت
بیشتر جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت داریم.
هیئت مدیره کانون بازنشستگان
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جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه کانون بازنشستگان
ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ  13تیر  96با تالوت آیاتی از
قرآن مجید در سالن مدرس رسمیت یافت و مجمع عمومی
نسبت به انتخاب هیئت رییسه شامل رییس و منشی و دو
نفر ناظر از بین اعضاء اقدام نمود.
سپس آقای کلینی ریاست مجمع با اعالم دستور جلسه از
رییس هیئت مدیره درخواست کرد تا گزارش خود را قرائت
نماید.
پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرسان
قانونی ،مجمع راجع به بعضی از اقالم و سرفصل حسابها
و بیالن سال  1395بحث نمودند که در نهایت با اکثریت
آراء صورتهای مالی منتهی به عملکرد سال  1395کانون
بازنشستگان مورد تصویب و تایید مجمع عمومی قرار گرفت.
در راستای دستور جلسه ،انتخابات برای تعیین دو نفر
بازرس انجام گردید که در نتیجه آقایان محمد بداغی و
محمود نامآور بهعنوان بازرسان اصلی و منوچهر مکرم
بهعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند و نیز روزنامه
اطالعات بهعنوان روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهیهای
کانون تعیین گردید.
بخشی از گزارش هیئت مدیره:
الف) در سال  1395مدارک مربوط به درخواست کمکهای
پزشکی و درمانی حدود ( )4900نفر از بازنشستگان عضو
کانون شامل صورتحسابهای بیمارستانی و مدارک
دندانپزشکی و مدارک متعدد دیگر اخذ گردیده که تعداد
( )1850فقره مربوط به بخش مالیاتی و تعداد ( )3060فقره
مربوط به بخش غیرمالیاتی بوده است که الزم است از
افزایش تعرف ه کمکها نسبت به سال قبل توسط وزارت
متبوع و سازمان امورمالیاتی تشکر وقدردانی بعملآید.
ب) در سال  1395مدارک تحصیلی فرزندان بازنشستگان
محترم به منظور اختصاص جوایز تحصیلی در حدود ()300
نفر اخذ گردیده که تعداد افراد واجد شرایط بخش مالیاتی
( )207نفر و بخش غیرمالیاتی ( )119نفر میباشد.
ج) جلسات هیئت مدیره با حضور بازرسان قانونی هر هفته
بجز موارد استثنائی تشکیل و در مورد مسائل کانون بحث
و بررسی و تصمیم گرفته شده است.
د) در سال گذشته ( )1395جمع ًا  4نوبت ماهنامه مستوفیان
منتشر گردیده که مانند همیشه از اعضاء محترم تقاضای
همکاری بیشتری را دارد.
هـ) نسبت به اعزام تعدادی از بازنشستگان به سفرهای
زیارتی و سیاحتی در حد سهمیههای واگذاری اقدام شده
است.
و) رئیس هیئت مدیره کانون همه ماهه به منظور هم اندیشی

و تبادل نظر در جلسه مدیران کانونهای بازنشستگان
کشوری شرکت مینماید که با هماهنگی سایر کانونها
اقدامات مفیدی در زمینه استیفای حقوق بازنشستگان
بعمل آمده است.
ز) در سال  1395تعداد ( )440نفر عضو جدید داشتهایم
که فع ً
ال مجموع بازنشستگان عضو ( )7720نفر میباشد که
تعداد ( )4810نفر بخش غیرمالیاتی و ( )2910نفر مربوط به
بخش مالیاتی میباشد.
ضمنـ ًا کانـون در حال حاضر دارای  24شـعبه در اسـتانها
میباشـد که شـعب هرمزگان ،کرمانشـاه و خراسان شمالی
جدید هستند.
گزارش بازرسان
بازرسان در اکثر جلسات هیئت مدیره حضور یافتند .و
در مورد تبادل نظر در زمینه مسائل و مشکالت مطروحه
بازنشستگان عزیز جهت دستیابی به راهکار عملی و مناسب
و حل آنها همفکری مشورتی داشتند.
ضمنـا رعایت مقـررات و تکالیـف موضوع اساسـنامه کانون
توسـط هیئـت مدیـره و نیـز صورتهـای مالـی منتهـی به
 1395/12/29را مـورد تاییـد قـرار دادند.

اطالعیــه زیــر بــه کلیــه شــعب اســتانها ابــاغ
گردیــدهاســت کــه به لحــاظ اهمیــت و اطــاع اعضاء
مفــاد آن عینـ ًا در ماهنامــه نیــز درج میگــردد:
همکار محترم ،ریاست شعبه.........
خواهشمنداســت در اســرع وقــت فایــل exel
مربــوط بــه اعضــای آن شــعبه بــا مشــخصات شــماره
عضویــت و نــام و نامخانوادگــی و شــماره دفتــرکل و
نیــز شــماره حســاب ایشــان در بانــک ملــی ایــران را
جهــت پاســخگویی بــه وزارت متبــوع بــرای کانــون
بصــورت  cdو یــا ایمیــل ارســال نماینــد .بدیهــی
اســت پرداخــت کمکهــای پزشــکی رفاهــی صرفــ ًا
موکــول بــه ارســال اطالعــات مذکــور میباشــد،
قیــد بازنشســته و وظیفــه بگیــر الزامــی میباشــد.
کانون بازنشستگان
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بهتر است بدانیم:
▪ سـقف وام ضـروری صنـدوق بازنشسـتگی بـه مبلـغ
چهارمیلیـون تومـان افزایـش یافته که بـه زودی نحوه ثبت
نـام اعالممیشـود.
▪ هر بازنشسته میتواند مجموع ًا سه نوبت از تسهیالت سفر
صندوق بازنشستگی به مبلغ ( )300،000تومان برای خود
و ( )300،000تومان برای همراه خود استفاده نماید .این
تسهیالت برای سال  94دو نوبت بودهاست.
▪ اگر حق عائلهمندی شما حذف شدهاست ،فور ًا به اداره
کل امور مالی مراجعه فرمایید.
▪ اعتبار پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین صندوق
بازنشستگی در سال  33000میلیارد تومان است.
▪ توضیحات مربوط به بیمه تکمیل درمان را در همین
شماره مطالعه فرمایید.
▪ ارزش کل سرمایهگذاریهای صندوق بازنشستگی ()17،000

میلیارد تومان است که در سال  95مبلغ ( )2000میلیارد
تومان سود داشته یعنی  %12در مجموع سرمایهگذاریها.
▪ با توجه به اینکه بودجه ساالنه صندوق بازنشستگی
( )33،000میلیارد تومان است ،سود سرمایهگذاریها برای
پرداخت یکماه نیز کافی نیست.
▪ برای دریافت هزینه عینک و عصا و سمعک میتوانید با
مدارک مربوطه (نسخه و فاکتور) به دفاتر پیشخوان دولت
مراجعه نمایید .دقت شود اصل مدارک مربوط به سمعک
برای دریافت قسمت عمده هزینه مربوط به خدمات درمانی
ارائه گردد.
▪ بیمه عمر در سال جاری  5/5میلیون تومان است که بعد
از فوت به ورثه داده میشود .فرمهای درخواست در اداره
کل امور مالی موجود است.
کانون بازنشستگان

گزیدهای از قرارداد بیمه تکمیل درمان در سال 96-97
-1این قرارداد کماکان با شرکت آتیه سازان حافظ منعقد
گردیده است.
-2حق بیمه سهم بیمهشدگان بهازاء هر نفر ماهیانه ()24،000
تومان میباشد که برای خانوادههای بیش از سهنفر به میزان
سه نفر محاسبه میشود.
-3سقف تعهدات در مورد بیماریخاص اعم از بستری-
دارو -آزمایشات -رادیولوژی و کلیه موارد درمانی مبلغ
( )17،000،000تومان در سال میباشد.
-4جراحیهای عمومی – بستری و خدمات سرپایی گران
قیمت تا سقف ( )8،500،000تومان در سال .با این توضیح
که سقف ردیف ( 3و  )4مجموع ًا همان ( )17،000،000تومان
است.
-5سقف خدمات تشخیصی و درمان سرپایی (سونوگرافی-
ماموگرافی –MRI-سیتیاسکن و )650،000( ....تومان.
(ماموگرافی فقط 150،000تومان).

-6خدمات آزمایشگاهی تا سقف ( )320،000تومان.
-7اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگیها -گچگیری-
کشیدن ناخن -درآوردن جسم خارجی از گوش و بینی و...
()350،000تومان.
-8آمبوالنس داخل شهر ( )75،000تومان و بین شهری
( )300،000تومان
توضیح :سقفهای اعالم شده برای هر نفر میباشد و برای
افراد خانواده جداگانه قابل استفاده است.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که قبل از اعالم قرارداد
جدید مذاکراتی بین نمایندگان کانونهای بازنشستگی و
صندوق بازنشستگی کشوری برای تجدید نظر اساسی در
قرارداد مربوطه بعمل آمد که متاسفانه بدون هماهنگی
با نمایندگان کانونها قرارداد جدید با محتوای فوقالذکر
منعقد گردیدهاست.
کانون بازنشستگان

درخواست آقای نامآور بازرس کانون از رییس صندوق بازنشستگی
جناب آقای دکتر اسالمیان ،مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری ،سالم ،بازنشستگان گرامی سواالت و
مشکالت زیادی دارند که با برقراری ارتباط با تلفن گویا حل نمیشود بلکه بایستی از طریق ارسال نامه به ادارههای مختلف
سازمان با طرح سواالت خود پاسخ بگیرند .مدتی است که راه ارتباطی با سایت صندوق  info@cspf.irبسته شده و همین
امرمشکالت عدیده برای بازنشستگان بوجود آورده است ،لذا خواهشمنداست دستور فرمایید نسبت به رفع نقص اقدام
نمایند تا هر چه زودتر مشکل بازنشستگان نیز برطرف گردد.
محمود نامآور -بازنشسته
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دیگه چه خبر:
 -1همانطور که اطالع دارند جلسات همفکری
و هماهنگی مدیران کانونهای بازنشستگی دومین
یکشنبه هر ماه در محل صندوق بازنشستگی کشوری
تشکیل میشود که بعضی مکاتبات انجام شده با
مقامات جهت اطالع درج میگردد:
الف) عین نامه مورخ  96/6/12عنوان ریاست محترم
مجلس شورای اسالمی با امضاء و مهر اکثریت کانونها
که رونوشت به کلیه نمایندگان مجلس نیز داده شده
است.
ب) بخش پایانی نامه مورخ  96/6/12کانونها عنوان
وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،با این توضیح
که بخش اول آن به لحاظ محتوا در نامه به مجلس
آمده است.
 -2در جلسه شهریورماه کانونها ،آقای محمود
شهشهانیپور معاون سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی
حضور یافتند و توضیحاتی در مورد سرمایهگذاریها و
درآمد حاصل از آن و میزان درصد مالکیت شرکتهای
وابسته دادند که بعضی از آن تحت عنوان «بهتر است
بدانیم» در همین شماره آمده:

نامه کانونهای بازنشستگی به ریاست مجلس

برادر گرامی جناب آقای دکتر الریجانی ،رئیس محترم
مجلس شورای اسالمی ،باسالم و احترام ،همانگونه که
حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی
استحضار دارند در اثر اتخاذ سیاستهای نادرست
دولتهای نهم و دهم و عدم اجرای مفاد مواد  64و
 125قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر همترازی
حقوق بازنشستگان ،موظفین و مستمریبگیران با
شاغلین میباشد به ویژه عدم اجرای مفاد بند (ج)
ماده ( )50قانون برنامه پنجم توسعه کشور سبب شده
است که این قشر خدوم و فرهیخته بیش از  %70قدرت
خرید خود را از دست بدهد و در حقیقت در حال حاضر
کمتر از یک سوم از حقوق قانونی و مشروعی که باید
به آنها پرداخت شود ،تأدیه میگردد .بیشک تصدیق
خواهندفرمود که این امر موجب کاهش شدید سطح
زندگی بازنشستگان و خانواده آنان شده و آنان را از
لحاظ معیشتی در وضعیت بسیار سخت و ناگوار قرار
داده است .لذا برای جبران چنین بیمهری و بیتوجهی
غیر قابل انتظار از طرف دولتهای قبل مستلزم بذل
عنایت ویژه و اراده واقعی مجلس شورای اسالمی و

دولت محترم کنونی از طریق اصالح قوانین و مقررات
اداری و استخدامی در قالب الیحه اصالح قانون مدیریت
خدمات کشوری و پیشبینی اعتبار الزم در بودجههای
سنواتی کشور خواهد بود.
شایان ذکر است که در سال  1395صدای اعتراض
بحق بازنشستگان زحمتکش و خدوم دولت اعم از
کشوری و لشکری از این وضعیت ناگوار و بسیار دشوار
و روند بیتوجهی بیسابقه مقامات کشور به خواستهها
و مطالبات آنان به انحاء گوناگون نظیر انتشار مقاالت
انتقادی در مطبوعات کشور ،مصاحبه با صدا و سیما،
حضور فعال در گروههای مجازی صنفی بازنشستگان،
مراجعه و مذاکره مکرر نمایندگان آنها به دولتمردان و
نمایندگان محترم مجلس و چندین بار تجمع گسترده
فراگیر و ملی در جلوی سازمان برنامه و بودجه ،مجلس
و نهاد ریاست جمهوری به سمع و نظر مقامات بلندپایه
تصمیمساز و تصمیمگیر کشور رسید که خوشبختانه
ردیف بودجه مستقلی هر چند بسیار ناچیز در بند
«هـ» تبصره  12بودجه سال  1396کل کشور برای
امر همسانسازی بازنشستگان دارای حقوق کمتر از
بیست میلیون ریال پیشبینی شد که بطور متوسط غیر
از ده درصد افزایش سنواتی مصوب دولت حدود 100
الی  150هزار تومان به حقوق بازنشستگان با حقوق
کمتر از بیست میلیون ریال افزوده شده که هنوز هم با
حقوق بازنشستگان جدید و مشابه سالجاری و همچنین
با حقوق و مزایای شاغلین مشابه و همتراز در همان
دستگاه اجرایی حدود  2تا  3برابر در هر ماه فاصله
دارد .در این خصوص و با افزایش دامنه اعتراضات
بازنشستگان دولت ،خوشبختانه مقام معظم رهبری
در تاریخ  1396/1/20در جلسه مالقات با فرماندهان
نیروهای مسلح ،بذل عنایت فرموده و اوامر ویژهای
برای رسیدگی به وضعیت معاش بازنشستگان خطاب
به مسئولین ذیربط صادر فرمودند که امید است مورد
توجه جدی مسئوالن امر قرار گیرد.
اینک با توجه به آنکه دولت محترم اخیرا در نظر
دارد الیحه اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری را به
مجلس محترم شورای اسالمی تقدیم نماید از این رو
خاطر نشان میسازد که در این راستا همسو با نظرات
دولت محترم گروههای متخصص و مجرب بازنشستگان
کشوری و لشکری که در حوزههای مدیریت منابع
انسانی ،حقوق اداری و روابط کار ،اقتصاد ،بودجه و

شماره  - 85مهر 1396

7

دیگه چه خبر:
مالی صاحبنظر هستند گردهم آمدند و با بررسی قوانین
حقوقی و اداری مرتبط با بازنشستگان کشوری و لشکری
پیشنهادهای الزم را تهیه و طی نامهای جهت اطالع و
انعکاس آن در الیحه مزبور به معاون اول محترم رئیس
جمهور ارسال گردیده است که در اوراق پیوست این
پیشنهادها بطور جداگانه نیز به عزیزان مجلس شورای
اسالمی تقدیم میگردد تا با آگاهی از مطالبات و نظرات
بازنشستگان کشوری و لشکری متون پیشنهادی را در
کمیسیونهای اصلی و مشترک و همچنین صحن علنی
مورد عنایت و توجه قراردهند تا انشاا ..ضمن دایمی
نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری ،پاسخی شایسته
و درخور مطالبات و خواستههای بازنشستگان معزز و
خدوم کشور در این قانون متجلی شود و مضاف َا انتظار
میرود با پیشبینی ردیف مستقل اعتباری در قانون

نامه کانونهای بازنشستگی به وزیر رفاه

جناب آقای دکتر ربیعی ،وزیر محترم تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،اینک به دور از هر نوع شکوه و شکایت
صمیمانه انتظار دارند که اوال ضمن ابراز لطف دستور
فرمایید به عنوان نمونه ،قرارداد بیمه تکمیلی دوره
 94-95بازنشستگان را که میزان دریافت و پرداخت
آن مشخص شده است مورد رسیدگی قرارداده تا
درستی ادعای مندرج در نامه مورخ  95/8/9نسبت به
سوء استفاده مسئوالن صندوق بازنشستگی کشوری و
کاهش قابل مالحظه میزان سهم صندوق که میبایست

بودجه سالیانه کل کشور این فرایند و اجرای قانون
دایمی مدیریت خدمات کشوری در خصوص بازنشستگان
دولت ظرف حداکثر دوسال به پایان برسد و حقوق و
مزایای این عزیزان با شاغلین مشابه و همسان در همان
دستگاه و همان سال همتراز شود.
پیشاپیش از جنابعالی و کلیه نمایندگان محترم
مجلس شورای اسالمی برای اجابت بهموقع نیازها و
مطالبات حقه بازنشستگان کشوری و لشکری در قانون
مدیریت خدمات کشوری و تامین اعتبار الزم در بودجه
سالیانه کل کشور تشکر و توفیق و عزت نمایندگان
محترم مجلس را در تحقق اهداف عالی نظام مقدس
جمهوری اسالمی از خداوند منان خواستاریم.
با تقدیم احترام :مدیران کانونهای بازنشستگان
کشوری و مشاوران

پنجاه ( )50درصد هزینههای قرارداد را تامین و پرداخت
مینمودند و قدری از بار هزینههای سنگین درمان را از
دوش ضعیف و شکننده بازنشستگان برمیداشتند ،به
خوبی برای جنابعالی روشن و اثبات گردد .البته درمورد
قرارداد بیمه تکمیلی دوره  95-96نیز با توجه به دریافت
و پرداخت نه ( )9ماهه اول آن که تقریبا مشخص شده
است ،مطمئنا باید گفت که عمق سوءمدیریت و سوء
استفاده مسئوالن صندوق بیشتر نمایان شده و از هر
لحاظ توجه واعمال نظارت جدیتر و کارآمدتر را ضرور
خواهد ساخت.
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دیگه چه خبر:
دوم آنکه برای جبران کاستیها و عدم توجه الزم
نسبت به بازنشستگان کشوری در دولت یازدهم به
ویژه به عنوان یک عمل نیک و ماندگار جنابعالی در
دولت دوازدهم صمیمانه انتظار دارند نسبت به تحقق
پیشنهادات مشروحه زیر اوامر الزم و شایسته صادر
فرمایند.
 -1تاکید برهمسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری
و لشکری در الیحه اصالحی قانون مدیریت خدمات
کشوری به نحویکه همواره حقوق بازنشستگان با آخرین
بازنشسته همتراز خود از لحاظ سنوات خدمت ،شغل و
درجه تحصیلی برابر و مساوری باشد.
 -2براساس مفاد ماده  17قانون ساختار نظام جامع
رفاه و تامین اجتماعی ،الاقل دو ( )2نفر از بازنشستگان
متخصص ،ورزیده و واجدشرایط مندرج در تبصره یک
این ماده با پیشنهاد جنابعالی و تصویب مراجع قانونی
مذکور در ماده باال به عضویت شورای صندوق بازنشستگی
کشوری منصوب شوند -3 .یک نفر از بازنشستگان واجد
شرایط مندرج در تبصره یک ماده  17قانون مذکور با

پیشنهاد شورا به عضویت هیات نظارت منصوب گردند.
 -4موافقت و دستور فرمایند تا یک کارگروه تخصصی
مستقل با عنوان «کمیته نظارت و ارزشیابی عملکرد
صندوق بازنشستگی کشوری» که مرکب از سه نفر از
بازنشستگان متخصص و مجرب در امور اقتصادی و
مالی ،امور اداری و مدیریت و امور حقوقی میباشند را
با مشارکت و کسب نظر از بازنشستگان کشوری انتخاب
و با صدور حکم از طرف آنجناب به عنوان بازوی نظارتی
جنابعالی و همچنین بازنشستگان کشوری منصوب تا
کلیه فعالیتهای صندوق را بررسی و گزارش دقیق از
عملکرد سالیانه صندوق را برای استحضار جنابعالی و
اطالع بازنشستگان کشوری تهیه و تقدیم نمایند.
البته این کمیته مستقل ،جزو ارکان رسمی صندوق
نبوده ولی به عنوان کمیته غیررسمی منصوب جنابعالی
و امین بازنشستگان کشوری بر نحوه فعالیتها و عملکرد
صندوق ،خواهند بود.
با تقدیم احترام؛ مدیران کانونهای بازنشستگان
کشوری و مشاوران
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آدرس و تلفن مراکز تشخیص و درمان
بازنشستگان محترم ،به منظور بهرهگیری شما عزیزان نام،
نشانی و شماره تلفن مراکز تشخیص و درمان بیماریهای
خاص و بیماریهای صعبالعالج و انواع بیماریهای
فوقالذکر که در جدول «خالصه قرارداد بیمه تکمیلی درمان
صندوق بازنشستگی کشوری در سال  » 1396-1397مندرج
است بشرح زیر اعالم میگردد:
الف) بیماریهای خاص صعبالعالج
تاالسمی ماژور ،هموفیلی ،دیالیزی مزمن ،MS ،پارکینسون،
پیوند کلیه ،پیوند کبد ،پیوند مغز استخوان ،بیماریهای
ضعف عصب و عضله (از جمله  - -ALS-MLSپولی میوزیت،
دوشن) و سایر بیماریهای خودایمن(آرتریت ،روماتوئید،
لوبوس ،پمفیگوس) بیماریهای پوستی ،پسوریازیس و
بیماریهای نوروباتی و انواع سرطان (جراحی ،درمان طبی،
شیمی درمانی ،رادیوتراپی) بری لوسمی ،پری کانسر.

تهران – تقاطع خیابان فلسطین و زرتشت پالک 103تلفن-3:
 88891001و 88898742
• انجمن بیماران MS
تهران – خیابان انقالب -خیابان وصال شیرازی -نرسیده به
چهارراه طالقانی خیابان شمس پالک 35تلفن-88942570:
88939962
• سازمان بهزیستی کشور
)1حمایت و توانبخشی نابینایان
)2حمایت و توانبخشی بیماران روانی مزمن
• دیابت
)1کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دیابت و متابولیک
(خیابان انقالب – ابتدای خیابان استاد نجات الهی
پالک3تلفن88808005-9
)2دانشگاه علوم پزشکی ایران-انستیتو غدد درونریز و
متابولیسم (میدان ولیعصر – انتهای کوچه شهید فرهنگ
حسینی تلفن)88945246-8:
• بنیاد بیماریهای نادر ایران
دفتر مرکزی :تهران -میدان ولیعصر -خیابان برادران مظفر
ساختمان شماره  105پالک145طبقه 2واحدهای 4و6
تلفن 88928260-5:و 66591859-69
• درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی نادر
تهران – میدان انقالب -ابتدای خیابان آزادی -خیابان
جمالزاده شمالی – بعد از خیابان نصرت – کوی اعزازی
پالک 14تلفن60( – 66919372:خط)64045

ب) مراکز:
• بنیاد بیماریهای خاص :بزرگراه صدر – باالتر از پل شریعتی-
ورودی بلوار قیطریه – شمال خیابان بهار -نبش سعید شرفی
پالک 2تلفنWWW.CFFSD. 22783467-22783465:
ORG
• انجمن بیماران کلیوی(دیالیز -پیوند کلیه)
تهران – خیابان ولیعصر – باالتراز چهارراه طالقانی -کوچه
شهید فرهنگ حسینی پالک 39تلفن-88939962:
88942570
توجه :استفاده از پتانسیل واحد مددکاری بیمارستانهای
• انجمن بیماران تاالسمی
تهران -میدان ولیعصر -ابتدای بلوار کشاورز –پالک22طبقه 4دولتی جهت اخذ تخفیفات ،موثر و مفید میباشد.
کانون بازنشستگان
تلفن 88918588-9:و 88932737
• انجمن بیماران هموفیلی

همــکاران بازنشســته میتواننــد جهــت اطــاع از تورهــای جدیــد یــک روزه (تهرانگــردی) و دو روزه آخــر
هفتــه و چنــد روزه و چگونگــی اســتفاده از سوبســید صنــدوق بازنشســتگی بــا شــماره تلفــن 33967305
(خانــم مقــدم) کانــون بازنشســتگان تمــاس حاصــل نماینــد.
کانون بازنشستگان
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استان قزوین

استان فارس

براساس گزارش کانون بازنشستگان شعبه قزوین به روال
گذشته در ماه مبارک رمضان امسال نیز میهمانی افطاری
باشکوهی با حضور اکثریت اعضای کانون در یکی از اماکن
توریستی قزوین برگزار گردید .در این مراسم ،مدیرکل محترم
و دوتن از معاونین مالیاتی حضور پیداکردند که مهمانی ویژه
یعنی آقای اسماعیل اسماعیلی عضو سابق شورایعالی مالیاتی
نیز حضور داشت .بعد از صرف افطاری گزارشی از خدمات به
اعضا و فعالیتهای کانون توسط مسئول مربوطه به اطالع
حاضرین رسید و هدایایی که توسط آقای اسماعیلی تهیه شده
بود به میهمانان تقدیمگردید ،این ضیافت تا پاسی از شب ادامه
پیدا کرد که باعث شعف و خوشحالی حاضرین گردید.
کانونبازنشستگانمرکزازمدیرکلمحترممالیاتیاستانقزوین
و معاونان ایشان خصوصا جناب آقای اسماعیلی سپاسگزار است.

کانون بازنشستگان مرکز از مدیران کل اموراقتصادی و
امورمالیاتی استان فارس جنابان آقایان بابک دایی و محسن
کاویانی و نیز صندوق بسیج پایگاه مقاومت حضرت مهدی و
معاونین محترم ،به جهت برگزاری ضیافت افطاری و دعوت
از بازنشستگان امورمالیاتی و امور اقتصادی استان صمیمانه
تشکر و قدردانی مینماید .امیداست شاهد این چنین برنامهها
بهطور مستمر و مداوم در سایر استانها باشیم.

استان مازندران
براساس گزارش کانون بازنشستگان شعبه مازندران ،تعدادی
از همکاران بازنشسته استان برای سفر مشهد مقدس و در
سفری دیگر به تبریز ،مرند و جلفا اعزام شدند که این سفرهای
زیارتی و سیاحتی ،رضایت و خوشحالی آنان را بدنبال داشت.

تبریک
همکار گرامی جناب آقای علیرضا
مقدسی از اینکه فرزند عزیز شما یکتا
مقدسی در مسابقات قرآن کریم از بین
دانشآموزان مدرسه قرآن موفق به کسب
رتبه ممتاز شدهاست ،به ایشان و جنابعالی تبریک میگوییم.
کانون بازنشستگان

کارت منزلت
* کارت منزلت بازنشستگان کشوری را چگونه تهیه کنیم؟
این کارت چه کاربردی دارد و در کجا استفاده میشود؟ چگونه
میتوان فیش حقوق و حکم حقوقی را دریافت کرد؟
شما بازنشسته ارجمند میتوانید با دردست داشتن یک قطعه
عکس 3×4به یکی از دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور ،که
مجهز به چاپگر کارت منزلت است ،مراجعه کنید و با پرداخت
هزینه  4500تومان و دریافت رسید ،طی کمتر از 10دقیقه کارت
منزلت خود را دریافت کنید .کارت منزلت هنوز کاربردهای اصلی

خود را پیدا نکردهاست ،اما با این کارت درحال حاضر میتوانید
از خدماتی همچون عضویت در کتابخانههای دولتی و وابسته به
دستگاههای اجرایی دولتی (به صورت نیمبهاء) و بازدید از آثار
باستانی و کاخموزهها حسب مورد به صورت رایگان یا با تخفیف
ویژه ،استفاده کنید .همچنین بازنشستگان گرامی برای دریافت
فیش و حکم حقوقی خود عالوه بر مراجعه به سایت صندوق و
مراکر اینترنتی(کافینت) میتوانند از طریق دفاتر پیشخوان دولت
و با هزینه اندک پرینت این مدارک را دریافت کنند.
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یادمان درگذشتگان
همکار محترم ســرکار خانم منیژه هستی ،با کمال تاسف درگذشت همسر
محترمتان را تسلیت گفته ضمن طلب مغفرت برای آن مرحوم ،برای شما و
خانواده محترم صبر و شکیبائی مسئلت داریم.

درگذشــت همكار گرامي جناب آقای هوشــنگ بهآفرید را تسليت گفته از
خداونــد متعال براي آن مرحوم طلب آمرزش و براي خانواده محترم صبر و
شكيبائي آرزو مي نمایيم.

همکار محترم جناب آقای محمد اســامی ،با کمال تاسف درگذشت مادر
گرامی را تســلیت گفته ضمن طلب مغفرت برای آن مرحومه ،برای شما و
خانواده محترم صبر و شکیبائی مسئلت داریم.

درگذشــت همكار گرامي جناب آقای محمد علی رونده را تســليت گفته از
خداونــد متعال براي آن مرحوم طلب آمرزش و براي خانواده محترم صبر و
شكيبائي آرزو مي نمایيم.

درگذشــت همكار گرامي جناب آقای علی اکبر نصراللهی را تسليت گفته از
خداونــد متعال براي آن مرحوم طلب آمرزش و براي خانواده محترم صبر و
شكيبائي آرزو مي نمایيم.

همکار محترم جناب آقای مراد حســین ملکی ،با کمال تاســف درگذشت
خواهر گرامی را تسلیت گفته ضمن طلب مغفرت برای آن مرحومه ،برای شما
و خانواده محترم صبر و شکیبائی مسئلت داریم.

درگذشت همكار گرامي جناب آقای احمد پورکاوه را تسليت گفته از خداوند
متعال براي آن مرحوم طلب آمرزش و براي خانواده محترم صبر و شكيبائي
آرزو مي نمایيم.

فرار با دروغگو

همکار محترم جناب آقای یوسف امینی جم ،با کمال تاسف درگذشت فرزند
عزیزتان را تســلیت گفته ضمن طلب مغفرت برای آن مرحوم ،برای شما و
خانواده محترم صبر و شکیبائی مسئلت داریم.
درگذشت همكار گرامي جناب آقای سید محسن بصام تبار را تسليت گفته
از خداوند متعال براي آن مرحوم طلب آمرزش و براي خانواده محترم صبر و
شكيبائي آرزو مي نمایيم.
درگذشت همكار گرامي جناب آقای محمد حسن کسرایی را تسليت گفته از
خداونــد متعال براي آن مرحوم طلب آمرزش و براي خانواده محترم صبر و
شكيبائي آرزو مي نمایيم.

ای دلبرکم

وقتش رسیده که با هم فرار کنیم

از قیل و قال زمانه ،خود را رها کنیم

در گوشهای نشسته ،زمزمه عشق به پاکنیم
با هم ،عشق را ،جور دگر بیان کنیم
بگذر ،از ترانههای باباطاهر فغان

عشق را به دلخواه هم ،بیان کنیم
نسازیم خنجری ،نیشش ز پوالد

نزن بر دل ،کین دل کی گردد آزاد!
بساز ای دلبرم ،قبای عاشقی را

بکن بر تن ،تا این تن ،گردد آرام
بزن چشمک ،تا تن ،تار نوازد

درگذشــت همكار گرامي جناب آقای عبدالحمید مقدم ابریشمی را تسليت
گفته از خداوند متعال براي آن مرحوم طلب آمرزش و براي خانواده محترم
صبر و شكيبائي آرزو مي نمایيم.
درگذشــت همكار گرامي سرکار خانم ثریا قناعت را تسليت گفته از خداوند
متعال براي آن مرحومه طلب آمرزش و براي خانواده محترم صبر و شكيبائي
آرزو مي نمایيم.
همکارمحترمسرکارخانممهرانگیزسید،باکمالتاسفدرگذشتهمسروهمکار
گرامی جناب آقای ابوالقاسم اسفندیاری را تسلیت گفته ضمن طلب مغفرت برای
آن مرحوم ،برای شما و خانواده محترم صبر و شکیبائی مسئلت داریم.

روحشان شاد ،کانون بازنشستگان

بناز ای دلبرم ،که من نازی نوازم

نکن عشوه که من ،عشوه خواهم

چو گیرم عشق خود را ،در آغوش

رها گردم ،از این چون و از آن چون
به دریای بیکران عشق ،رهام کن
به دریایی که عشاق غرق هستند

منم دلبر ،غرق کن ،خسته هستم
نه باغ (دلگشا) خواهم نه طاووس

به عشقت مبتال هستم ،ای دروغگو
اکبر دلگشایی
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باور یک رویا

صاحب این عکس قادر نام دارد ،او ثبات عقلی ندارد و فکر
میکند چوبی که سوار آن است یک ماشین مرسدس است.
قادر به هر نقطه از شهر ماالتیا (یکی از شهرهای ترکیه) که
بخواهد برود با مرسدسش میرود.
تا اینجای قضیه عادی بنظر میرسد اما؛ تقریبا همه مردم
شهر بزرگی چون ماالتیا بنز خیالی قادر را پذیرفتهاند و با چوب
او مثل یک ماشین برخورد میکنند .قادر در چراغهای قرمز
میایستد .رانندگان ماالتیا هر چقدر هم عجله داشته باشند
به قادر حق تقدم در عبور میدهند .موقع پارک ماشین،
مرسدس قادر را هم در نظر میگیرند .همه شهر حواسشان
جمع است تا افرادی که از شهرهای دیگر به ماالتیا میآیند و
قادر را نمیشناسند ،چیزی به او نگویند که ناراحت شود .قادر
عاشق ماشینش است او آن را به نمایندگیهای تعمیر مرسدس
در ماالتیا میبرد در آنجا مکانیکها با جدیت مشکالت فنی
ماشینش را به قادر توضیح میدهند .شاید باور نکنید اما
پلیسهای ترافیک شهر ماالتیا هم حواسشان به قادر هست.
تا کنون چندین بار بخاطر ورود ممنوع ،سرعت زیاد ،حرکت
در پیاده رو و پارک ممنوع او را جریمه کردهاند ،در زمانهای
مشخص هم از قادر میخواهند ماشینش را به دفاتر معاینه
فنی ببرد.
پیام اخالقی :مردم یک شهر با همه مشکالتی که دارند ،با
همه مشکالتی که قادر با مرسدس خیالیاش میتواند برای
ترافیک شهر بزرگی چون ماالتیا (که اغلب در مرکز شهر در
تردد است) درست کند باز برای خراب نکردن رویای قادر
و نشکستن دلش چوب او را مرسدس میبینند و با او در
خیابانها مثل یک راننده مرسدس برخورد میکنند ،شنیدن
و خواندن خبرهایی اینچنینی انسان را امیدوار و خوشحال
میکند.

استان فارس
 -1تشکیل 6جلسه با جناب آقای شیری رئیس سازمان
بازنشستگی استان (هرماه یک جلسه) راجع به مسایل گوناگون
از جمله تخفیف دندانپزشکی ،عینک ،بیناییسنجی و...
 -2دعوت از روسای بیستگانه کانونهای بازنشستگان
استان در باغ جنت
 -3فعالیت در امور ورزشی شامل شنا ،تیراندازی و دارت
برای بازنشستگان.
 -4فراهمنمودن مقدمه سفر تعدادی از بازنشستگان
امورمالیاتی و امور اقتصادی ،همراه خانواده آنان به قشم و
کیش.
در پایان از توجه جناب آقای مهندس شیری به مسایل
بازنشستگان سپاسگزاری میشود.

جویای کار
جوانی هستم  29ساله ،مجرد ،ساکن تهران ،دارای
مدرک کارشناسی در رشته علوم تغذیه و بیکار .در تهیه انواع
دمنوشهای گیاهی و چای دیشلمه مهارت خاصی دارم .از
دارندگان چایخانههای سنتی و گردانندگان آبدارخانهها در
بخشهای دولتی و خصوصی تقاضا میکنم در صورت نیاز
به این حرفه با شماره تلفن  0912...اینجانب تماس بگیرند.
محمود نامآور
صاحب امتیاز :کانون بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی
تلفن کانون33967305 – 39902413 :
مدیر مسوول :زین العابدین بهرامی
تلفن44460560 :
سردبیر :محمد سیاح رضایی
نشانی :خیابان ناصرخسرو–کاخ وزارت امور اقتصادی و دارایی
فاكس021-33967305 :
صفحهآرایی :موسسه فرهنگی هنری طرح خوب

