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دیدار اعضای هیئت مدیره با ریاست محترم امور مالیاتی
عصــر روز ســه شــنبه مــورخ بیســت و یکــم
اردیبهشــت جنــاب آقــای دکتــر تقــوی نــژاد،
ریاســت محتــرم کل ســازمان امــور مالیاتــی
کشــور ،هیئــت مدیــره کانــون بازنشســتگان و
مدیرمســئول ماهنامــه مســتوفیان را بــه حضــور
پذیرفتنــد ،از آنجائــی کــه ســاعتی از وقــت اداری
گذشــته بــود و افــرادی از اربــاب رجــوع منتظــر
و پرســنل دفتــر نیــز فعاالنــه پاســخگو و در رفــت
و آمــد بودنــد آقــای فرنــام رییــس هیئــت مدیــره کانــون
بــدون فــوت وقــت به موضــوع جلســه پرداختند و گزارشــی
بطــور شــفاهی بــه اطــاع رســاندند و بــا اشــاره بــه دیگــر
تشــکیالت وابســته بــه کانون ماننــد صندوق قرضالحســنه،
شــرکت خدمــات و پشــتیبانی ،شــرکت تعاونــی مســکن در
مــورد خدماتــی کــه پرســنل ایــن شــرکتها و کارکنــان
کانــون در قبــال مــزد ناچیــزی کــه دریافــت میکننــد
گــزارش جامعــی ارایــه دادنــد و بــه فلســفه وجــودی کانون
و بــا ذکــر ایــن توضیــح کــه هیئــت مدیــره بــدون دریافــت
حقالزحمــه و بصــورت افتخــاری خدمــات خــود را ارایــه
مینماینــد ،اشــاره کردنــد و تاکیــد داشــتند کــه کانــون
در بســیاری مــوارد بجــای وزارتخانــه جوابگــوی مســائل و
مشــکالت بازنشســتگان اســت و گزارشــی از وضعیــت و
تنگنــای روزگار بازنشســتگان ارائــه دادنــد .آقــای فرنــام بــه
اهمیــت ضــرورت نشــریه خبــری ماهنامــه مســتوفیان کــه
در حــال حاضــر هــر دومــاه یکبــار منتشــر میشــود اشــاره
کردنــد و نســبت بــه بــار مالــی آن کــه واقع ـاً بــر بودجــه
کانــون ســنگینی میکنــد تاکیــد داشــتند کــه قــرار شــد
بنحــوی ایــن امــر مــورد توجــه قــرار گیــرد.
پــس از پایــان گــزارش رییــس هیئــت مدیــره کانــون،
جنــاب آقــای تقوینــژاد کــه تــا این لحظــه ســکوت فرموده
بودنــد خواســتار معرفــی افــراد حاضــر در جلســه شــدند که
ایــن امــر توســط حاضریــن بــا ذکــر محــل دوران خدمــت
پاســخ داده شــد .آنگاه ایشــان در مــورد تعداد بازنشســتگان
کل بــه تفکیــک ســازمان امــور مالیاتــی و غیر امــور مالیاتی
ســوال نمودنــد کــه در ایــن مــورد نیــز توضیــح داده شــد
کــه جمعــا هفــت هــزار نفــر از بازنشســتگان عضــو کانــون
هســتند کــه کمتــر از نصــف آنــان بازنشســتگان بخــش

مالیاتــی هســتند.
وقتیکــه جنــاب آقــای دکتــر تقوینــژاد در مــورد
بازنشســتگان صحبــت میفرمودنــد احســاس میشــد کــه
واقعــا ایشــان بــه رفــع مشــکالت بازنشســتگان عالقمنــد
هســتند .ایشــان پــس از ابــراز تمایــل بــه حرکــت در جهت
رفــاه ،بازنشســتگان اظهار داشــتند :که ما روی ســفره شــما
هســتیم و پرچمــی را کــه شــما مردانــه حداقل پس از ســی
ســال بــه زمیــن گذاشــتید مــا اکنــون بــر دوش داریــم و
نیــز فرمودنــد :بازنشســتگان بایــد آنقــدر در رفاه باشــند که
ترغیــب شــوند خاطرههــای خودشــان را بــرای ما بنویســند
و مطمئنـاً آن خاطــرات چکیــده ســالها دانــش و اندوختــه
تجربــی را بــه همــراه خــود دارد و میتوانــد الگــوی خوبــی
بــرای نســل امــروز باشــد .آنــگاه خطــاب بــه آقــای جنتــی
معــاون محتــرم توســعه مدیریــت و منابــع فرمودنــد کــه
چنیــن روزی بــرای مــا هــم هســت و الزم اســت نســبت
بــه مســائلی کــه منــع قانونــی نــدارد همــکاری الزم داشــته
باشــیم کــه ایشــان هــم بــا کمــال حســن نیــت قــول
همــکاری دادنــد .جنــاب آقــای تقوینــژاد اضافــه نمودنــد
کــه چنانچــه نوشــتن خاطــرات خصوص ـاً کســانی کــه در
ســالهای اخیــر بازنشســته شــده و یــا میشــوند متضمــن
صــرف وقــت قابــل توجهــی باشــد بــار مالــی جبــران اوقات
اختصــاص یافتــه قابــل تامیــن اســت و اضافــه نمودنــد کــه
مطمئنـاً نــگارش تجربیــات و خاطــرات و حتی پیشــنهادات
میتوانــد مــورد اســتفاده شــاغلین باشــد.
هیئــت مدیــره از ایشــان با وجــود آن همه مشــغلهکاری
کــه وقتــی را در رابطــه بــا بازنشســتگان وزارت متبــوع
اختصــاص دادنــد ،سپاســگزار اســت.
گزارش از :زینالعابدین بهرامی -مدیر مسئول
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مالقات هیئت مدیره کانون با جناب آقای مهندس شرفشاهی
معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع
در ســاعت  2بعدازظهر  95/2/14جناب آقای شرفشــاهی
معــاون محتــرم وزیر امــور اقتصــادی و دارایی هیئــت مدیره
کانــون را بــه حضــور پذیرفتند .رئیــس هیئت مدیــره کانون
ضمــن تبریــک نــوروزی مســائل و مشــکالت بازنشســتگان
وزارت متبــوع را بازگــو و درخواسـتهای کانــون را یــک بــه
یــک مطــرح کــه ایشــان در کمــال ســعهصدر مطالــب را
پذیرفتــه و راهکارهایــی ارائــه دادنــد و در خصــوص واگذاری
مکانهــای ســیاحتی و زیارتــی بــه شــرکت تعاونــی
بازنشســتگان فرمونــد :بــا جنــاب آقــای ســلمانی مدیــر کل

,,

محتــرم اداری و پشــتیبانی مالقــات و مذاکــره شــود کــه
ایــن امــر توســط هیئــت مدیــره شــرکت تعاونــی و خدمــات
و پشــتیبانی کانــون بازنشســتگان کتبــاً پیگیــری کــه
متاســفانه تاکنــون نتیجــه مطلــوب حاصــل نشــده اســت.
هیئــت مدیــره کانــون وظیفــه خــود میدانــد از عنایــت
خــاص ایشــان در مــوارد گوناگــون کــه بــه کارکنــان کانــون
و نیــز کلیــه بازنشســتگان ابــراز داشــته و میدارنــد،
سپاســگزاری نمایــد.

اطالعیه

هیئت مدیره

,,

بــه اطــاع اعضــاء محتــرم جامعــه مشــاوران رســمی برنامهریــزی و برگــزاری جلســه مجمــع عمومــی ســال
مالیاتــی ایــران کــه فــرم پذیــرش عضویــت موقــت آنهــا  1395ضمــن ارائــه مــدارک خواســته شــده نســبت بــه
صــادر شــده و تاکنــون موفــق بــه دریافــت کارت عضویــت دریافــت کارت عضویــت خــود ســریعاً اقــدام نماینــد.
هیئت مدیره جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
خــود نشــدهاند میرســاند جهــت انجــام هماهنگــی و
آگهی دعوت برای حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
کانون بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی( نوبت دوم)

بــه اطــاع اعضــاء محتــرم میرســاند کــه چــون در جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه (نوبــت

اول) کانــون ،حــد نصــاب الزم حاصــل نگردیــده لــذا از اعضــاء محتــرم دعوت میشــود راس ســاعت
 10صبــح روز سهشــنبه مورخــه  95/3/25در محــل ســالن مــدرس واقــع در کاخ وزارت دارایــی بــا

همــراه داشــتن کارت عضویــت ،حضــور بهم رســانند.

دستورجلسه:

-1گزارش هیئت مدیره و قرائت صورتهای مالی عملکرد سال 94
-2گزارش بازرسان.

-3تصویب تراز نامه و صورتهای مالی عملکرد .94
-4انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.

-5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های کانون.
-6سایر موارد.
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دیگه چه خبر؟
دومیــن یکشــنبه اردیبهشــت مــاه نیــز طبــق روال ضمــن مشــروحه زیــر غیــر موجــه بــودن چنیــن اقداماتــی
گذشــته مدیــران کانونهــای بازنشســتگان کشــوری بــه صنــدوق گوشــزد گردیــد:
گردهمائــی ماهانــه خــود را در محــل ســالن اجتماعــات
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری برگــزار نمودنــد.
توضیــح داده شــد کــه چنــد نفــر از مدیــران در
فروردیــن مــاه بــا تعــدادی از نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی و بعضــی روســای کمیســیونها مالقاتــی داشــته
و ضمــن انتقــاد از عــدم اقدامــات موثــر توســط مجلســیان
نســبت بــه تامیــن حقــوق حقــه بازنشســتگان نســخهای از
طــرح پیشــنهادی بــرای اصــاح قانــون خدمــات کشــوری
در اختیــار نماینــدگان مذکــور کــه جــزو منتخبیــن جدیــد
نیــز میباشــند ،قــرار گرفــت.
قــرار شــد نســخهای از طــرح اصــاح قانــون خدمــات
* اگــر بپرســید دیگــه چــه خبــر بایــد بگویــم کــه
کشــوری در اختیــار آقــای دکتــر اســامیان ریاســت
متاســفانه هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری بموجــب
صنــدوق بازنشســتگی جهــت پیگیــری قــرار گیــرد.
اقــدام اخیــر صنــدوق در مــورد موافقــت بــا ســقف بیمه دادنامههــای شــماره ()1220-1219-1218-1217
عمــر بــه مبلــغ پنــج میلیــون تومــان مــورد بحــث و مذاکره مــورخ  94/11/29کلیــه آراء صــادره قبلــی هیــات عمومــی
قــرار گرفــت و قــرار شــد در جهــت افزایــش ســقف مذکــور دیــوان در مــورد افزایــش حقــوق بازنشســتگی متناســب بــا
نــرخ تــورم را نقــض نمــوده اســت کــه بــه اعتقــاد نگارنــده
بــا صنــدوق مکاتبه شــود.
پیرامــون اقدامــات صنــدوق بازنشســتگی در مــورد اقدامــی کامــ ً
ا نــادر و مصلحتــی میباشــد.
ایجــاد شــورایعالی کانونهــای اســتانها مذاکــره و نهایت ـاً
به امید خبرهای بهتر تا شماره آینده  -فرنام

تسهیالت تعاونی مصرف
جنــاب آقــای افراشــته مدیرعامــل شــرکت تعاونــی مصــرف وزارت امــور اقتصــادی بــرای اطــاع اعضــای محتــرم
کانــون بازنشســتگان وزارت متبــوع ،اعــام داشــتهاند:
بــا عنایــت بــه قــرارداد فیمابیــن شــرکت ســهامی بیمــه البــرز و تعاونــی مصــرف وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
خدمــات زیــر بــه کلیــه پرســنل شــاغل و بازنشســته وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و ســازمان امــور مالیاتــی در
محــل تعاونــی مصــرف ارایــه میگــردد:
 -1بیمه شخص ثالث
الف -در صورت پرداخت نقدی  %15تخفیف اعمال میگردد.
ب -در صــورت پرداخــت بــه صــورت اقســاطی  %10تخفیــف و بــا شــرایط  %30نقــد و مابقــی طــی  6قســط
متوالــی و مســاوی
 -2حق بیمه بدنه اتومبیل  %25تخفیف  %20نقد بقیه در  9قسط در صورت نقدی  %10تخفیف اضافی
بصورت کسر از حقوق و یا با ارائه چکهای تقسیط
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کمی با دولت الکترونیک آشنا شویم
برگرفته از آئیننامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک
«بــه منظــور دســتیابی بــه اطالعــات دقیــق و بهنــگام
در بخشهــای مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
از طریــق اتوماســیون فعالیتهــا ،تســریع در اجــرای امــور،
بهبــود ارائــه خدمــات بــه مــردم بــا حداکثــر نظــم و دقــت
و افزایــش کیفیــت و ارائــه خدمــات غیــر حضــوری ،کاهش
هزینههــا ،افزایــش کارآئــی و اثــر بخشــی در بخشهــای
مختلــف ،ایجــاد گــردش ســریع و صحیــح اطالعــات
بیــن دســتگاههای اجرائــی در راســتای تحقــق «دولــت
الکترونیــک» تصویــب شــد.
از نتایــج مــورد انتظــار از دولــت الکترونیــک افزایــش
رضایتمنــدی مــردم ،صرفهجوئــی در وقــت و هزینههــا،
کاهــش فســاد اداری و ایجــاد ســرعت در امــور روزمــره
مــردم میباشــد.
دولــت الکترونیــک وظیفــه اطالع رســانی در  24ســاعت
شــبانه روز 7 ،روز هفتــه  12 ،ماه ســال را برعهــده دارد.
دولــت الکترونیــک بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات جهــت بهبــود کارآئــی ،شــفافیت اطالعــات،
مبــادالت پولــی در درون دولــت ،بیــن دولت و ســازمانهای
تابــع آن ،بیــن دولــت و شــهروندان ،بیــن دولــت و بخــش
خصوصــی و نهادهــای حکومتــی مبــادرت مــی نمایــد.
دولــت الکترونیــک را بدلیــل ارائــه خدمــات بــر خــط
( )onlineدولــت غیرمتمرکــز نیــز میتــوان نامیــد.
مشــتریان دولــت الکترونیــک همــه افــراد کشــور
هســتند حتــی مــا بازنشســتگان.
در ســالهای اخیــر بــه منظــور اســتقرار نظــام دولــت
الکترونیــک ،دولتهــا اقدامــات جــدی نمودنــد کــه بهمیــن
دلیــل درگاههــا و ســامانههای متعــددی ماننــد:
دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی.
خدمــات مخابــرات و ارتباطــات ،پســت ،پســت بانــک،
آب و بــرق و تلفــن ،خدمــا شــهری.
 ثبت احوال -پلیس 10+

 کارگزاری بیمهها دفاتر خدمات الکترونیک شهر دفاتر خدمات الکترونیک قضاء بانکداری الکترونیکبــا اخــذ مجــوز از مراجــع ذیربــط و ذیصــاح تاســیس
گردیدنــد کــه دولتهــا حمایــت همــه جانبــهای از ایــن
درگاههــا بعمــل میآورنــد زیــرا یکــی از راههــای مناســب
ایجــاد اشــتغال و کاهــش نــرخ بیــکاری بکارگیــری نیــروی
انســانی در ایــن درگاههــا جهــت ارائــه خدمــات بــه مــردم
میباشــد.
امــا براســتی بــا گذشــت قریــب بــه دو دهــه از اجــرای
ایــن تصمیــم ،چنــد درصــد از اهــداف دولــت الکترونیــک
تحقــق یافــت؟
البتــه بســیاری اتفــاق افتــاد کــه افــراد بــا تحمــل
مشــقات ،صــرف هزینــه ،صــرف وقــت و انجــام ســفرهای
روزانــه دورن شــهری و حتــی بــرون شــهری خصوصــاً
روستانشــینان عزیــز خــود را بــه عوامــل اجرائــی دولــت
الکترونیــک میرســانند کــه خدمتــی را دریافــت کننــد
ولــی پاســخ میشــنوند کــه سیســتم قطــع شــده اســت و
یــا اشــکال دیگــری وجــود دارد  .بایــد حداقــل دو ســاعت
منتظــر بمانیــد کــه مجــددا ً سیســتم وصــل گــردد! آری
بهمیــن ســادگی!
ایــن اتفــاق یعنــی مــردم بــا درگاههــای دربســته و
ســامانههای بــی ســامان مواجــه میشــوند!
نهایتـاً بــه امیــد روزی کــه هــر فــرد و یــا خانــوار ایرانــی
یــک دســتگاه رایانــه در منــزل داشــته باشــد و بــا آموزشــی
کــه از طریــق رســانه ملــی خواهــد دیــد بتوانــد بســیاری
از امــور روزمــره خــود را شــخصاً انجــام دهــد تــا بدیــن
ترتیــب اهــداف بلنــد و متعالــی دولــت الکترونیــک تحقــق
یابد.انشــاا..
محمود نامآور

اطالعیه
پیــرو اطالعیــه قبلــی بــه آگاهــی اعضــاء محتــرم میرســاند کــه حداکثــر زمــان پذیرش مــدارک پزشــکی ســال 1394
فقــط تــا پایــان خــرداد مــاه ســال جــاری میباشــد کــه قابــل تمدید نیســت.
کانون بازنشستگان

w w w. k b v d . i r

6

شمــاره  - ۸۰خــرداد ۱۳۹۵

آنچه بازنشستگان و موظفين باید بدانند
مطالــب زیــر جهــت اطــاع و اســتفاده بازنشســتگان
وزارت متبــوع توســط جنــاب آقــای کشــاورزیان (رئیــس
اداره بازنشســتگان اداره کل امــور مالــی ) تهیــه شــده کــه
ضمــن تشــکر از ایشــان امیــد اســت نمونــه ای باشــد بــرای
ســایر مســئولین در جهــت آگاهــی بیشــتر مراجعیــن و
مطمنـاً در جهــت حــذف رفــت و آمدهــای غیــر ضــروری.
کانون بازنشستگان

مطالبــي كــه بازنشســتگان و موظفيــن مــي بايســت
بــدان توجــه فرماينــد:
 -1بــه منظــور اطــاع رســـــاني و تكريــم اربـــــاب
رجــوع لـــــطفاً بــا شـــــماره تلفــــــنهاي داخـــــلي
()2715- 2294 – 2295 -2860- 2875 -2503-2912
تمــاس گرفتــه و شــماره تلفــن ثابــت و همــراه خــود را بــه
همــكاران مــا اعــام فرماينــد.
 -2جهــت دريافــت فيــش حقــوق خــود مــي تواننــد
از طريــق اداره بازنشســتگان اداره كل امــور مالــي و يــا
مراجعــه بــه ســايت  www.cspf.irصنــدوق بازنشســتگي
كشــور در قســمت مشــاهده فيــش حقــوق بــا وارد كــردن
اطالعــات شــماره دفتــر¬كل ،شــماره كــد ملــي و شــماره
حســاب اقــدام نماينــد .همچنيــن اطالعــات بيمــه تكميلي
و كارت شناســايي ،نتايــج وام ضــروري و ...نيــز در هميــن
ســايت قابــل مشــاهده اســت.
 -3فرزنــدان ذكــور بازنشســتگان تــا پايــان  22ســالگي
و در صــورت ادامــه تحصيــل تــا پايــان  25ســالگي و نيــز
فرزنــدان انــاث تازمــان ازدواج و يــا اشــتغال بــكار تبعــي
يــك محســوب ميشــوند(حق بيمــه تبعــي يــك و
اصلــي) بیمــه ســامت بــرای دفترچــه درمانــی بــه ماخــذ
1.7درصــد حقــوق كســر مــي شــود) لــذا الزم اســت بــا
خــروج فرزنــدان از شــمول بيمــه تبعــي يــك بــا مراجعــه
بــه اداره كل امــور اداري و پشــتيباني و دريافــت فــرم ابطال
بيمــه و رجــوع بــه دفاتر پيشــخوان دولت نســبت بــه ابطال
بيمــه تبعــي يــك و همچنيــن ابطــال دفترچــه درمانــي بــا
مــدارك الزم جهــت حــذف بيمــه تكميلــي بــه شــعب
شــركت آتيــه ســازان حافــظ اقــدام نماينــد .در صــورت
تمايــل بــه اســتمرار پوشــش بيمــه اي فرزندان مــورد بحث

ميبايســت حــق بيمــه بــر مبنــاي حــق بيمــه تبعــي 3كــه
بــر اســاس ضوابــط ســال  94مبلــغ  330000ريــال اســت
پرداخــت نماينــد( .و يــا اينكــه راسـاً بــه دفاتــر پيشــخوان
دولــت مراجعــه و از طــرح بيمــه ســامت همگانــي كــه
رايــگان نيــز مــي باشــد ،برخــوردار شــوند).
نكتــه :در صــورت عــدم ابطــال دفترچــه بيمــه فرزنداني
كــه از شــمول بيمــه تبعــي يــك خــارج شــده انــد ســازمان
بيمــه ســامت ،جريمــه مــدت زمانــي كــه بــه طــور
غيــر قانونــي از دفترچــه بيمــه اســتفاده شــده اســت را از
بازنشســته مطالبــه ميكنــد.
 -4بازنشســته محتــرم كمــك هزينــه عائلهمنــدي و
اوالد بــه كارمنــد مــرد شــاغل و بازنشســته و وظيفــه بگيــر
بــه شــرط دارا بــودن همســر و كمــك هزينــه اوالد بــراي
فرزنــدان تــا پايــان  25ســالگي(به شــرط ادامــه تحصيــل و
غير شــاغل بــودن) و فرزندان انــاث تا زمــان ازدواج پرداخت
ميشــود .لــذا الزم اســت بــا از دســت دادن شــرايط عائلــه
منــدي و حــق اوالد بــه منظــور جلوگيــري از ايجــاد بدهــي
اضافــه پرداختــي ،مراتــب را بــه اداره بازنشســتگان اطــاع
دهنــد .همچنيــن درصــورت ازدواج هــر يــك از فرزنــدان بــا
تكميــل مــدارك مثبتــه ازكمــك هزينــه ازدواج و در صورت
فــوت آنهــا از كمــك هزينــه فــوت برخــوردار مــي شــوند.
 -5هــر فــرد بازنشســته مــي توانــد بــه طــور اختيــاري
خــود و افــراد تحــت تكفلــش را بــه شــرط دارا بــودن
دفترچــه بيمــه پايه(اصلــي و تبعــي يــك) بيمــه تكميلــي
نمايــد و همچنيــن موظفيــن فقــط مــي تواننــد بــراي
خود(بيمــه شــده اصلــي) بيمــه تكميلــي اختيــار نماينــد.
 -6الزم بذكــر اســت فرزنــدان ذكــور و انــاث كــه در
شــروع قــرارداد مشــمول بيمــه شــده انــد از تاريخ از دســت
دادن شــرايط بيمــه تبعــي يك(فرزنــد ذكــور تــا پايــان 22
ســالگي و در صــورت ادامــه تحصيــل بــا ارائــه گواهــي
اشــتغال بــه تحصيــل تــا پايــان  25ســالگي و در مــورد
داشــنجويان مقطــع دكتــرا تــا پايــان  26ســالگي و فرزنــد
انــاث بــه شــرط نداشــتن شــوهر و شــغل) پوشــش بيمــه
اي آنــان قطــع مــي شــود
 -7كليــه بيمــه شــدگاني كــه طبــق قــرارداد فعلــي تــا
تاريــخ  95/5/31بيمــه تكميلــي مــي باشــند در قــرارداد
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استان ایالم

جنــاب آقــای دکتــر ســایه میــری مدیــر کل محتــرم
امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان ایــام ،از اینکــه اعیــاد و
جشــن هــا را مغتنــم دانســته و ضمــن دعــوت از همــکاران
محتــرم شــاغل ،همــکاران دیــروز را فرامــوش نفرمودهایــد
موجــب امتنــان اســت ،یقینـاً ایــراد بیانــات شــما پیرامــون
کاســتیها ی روزگار بازنشســتگی روحیــه بازنشســتگان را
تســکین میبخشــد ،از دیگــر ضروریــات کــه شــما بخوبــی روحیــه دارنــد.
رعایــت فرمودیــد دعــوت از هنرمنــدان و طنزپردازان اســت
هیئــت مدیــره کانون بازنشســتگان مرکــز از شــما به پاس
زیــرا بخصــوص جامعــه بازنشســته شــدیدا ً نیــاز بــه تقویــت رعایــت اصــول مدیریت و نوع دوســتی سپاســگزار اســت.

استان چهارمحال و بختیاری
طبــق گــزارش کانون بازنشســتگان شــعبه شــهرکرد ،نیــز بــه آنــان تقدیــم نمودنــد.
عنایت اداره کل یاد شده ،مایه خرسندی بازنشستگان
جنــاب آقــای بهمنــی مدیــرکل محتــرم امــور مالیاتــی
اســتان چهــار محــال و بختیــاری ضمــن ابــاغ تبریــک استان و امتنان کانون بازنشستگان مرکز میباشد.
عیــد نــوروز بــه بازنشســتگان مالیاتــی اســتان ،هدایایــی

آنچه بازنشستگان و موظفين باید بدانند
جديــد ســال  95نيــز كمــاكان مشــمول بيمــه تكميلــي
درمــان مــي باشــند .ايــن افــراد مــي تواننــد بــا مراجعــه
بــه ســامانه بيمــه تكميلــي درمــان صنــدوق بازنشســتگي
كشــوري بــه نشــاني www.cspf.irنــام خــود و افــراد
تحــت تكفــل را مشــاهده كننــد .لــذا دقــت داشــته باشــند
قبــل از انجــام هرگونــه هزينــه درمانــي از وضعيــت بيمــه
تكميلــي خــود و افــراد تحــت تكفــل اطــاع حاصــل نمايند
ضمنــاً در صــورت تمايــل بــه انصــراف كلــي و برقــراري
اوليه(قبــ ً
ا بيمــه تكميلــي نبــوده انــد) مي¬بايســت در
مــرداد مــاه ســال ( 95قبــل از شــروع قــرارداد جديــد از
 95/6/1تــا  )96/5/31بــه اداره بازنشســتگان اداره كل امــور
مالــي مراجعــه و يــا بــا شــماره تلفــن هــاي منــدرج در بنــد
یــک تمــاس حاصــل فرماينــد.
 -8بازنشســتگان بــراي حــذف نــام افــراد تحــت تكفــل
خــود كــه شــرايط شــمول بيمــه تكميلــي را از دســت
داده انــد و نيــز تحــت پوشــش قــراردادن افــراد تحــت
تكفــل خــود بــا دردســت داشــتن كارت ملــي ،شناســنامه
و دفترچــه خدمــات درمانــي آنهــا بــه شــعب شــركت آتيــه
ســازان حافــظ مراجعــه نماينــد

 -9فرزنــدان بيمــه شــده از كارافتــاده و معلــول و
همچنيــن نــوادگان عليــل و ناقــص العضــو تحــت تكفــل
بيمــه شــده اصلــي بــا ارائــه كارت بهزيســتي يــا گواهــي
پزشــكي قانونــي بــدون رعايــت شــرايط تبعــي يــك ،مــي
تواننــد بيمــه تكميلــي شــوند.
 -10همچنیــن نوادگانــي كــه پدرشــان در قيــد حيــات
نبــوده و از طريــق مراجــع ذيصــاح تحت تكفل بازنشســته
مــي باشــند میتواننــد بیمــه تکمیلی شــوند.
 -11شــوهر عليــل و از كارافتــاده و نيــز فرزنــدان زن
بازنشســته فاقــد همســر بــا ارائــه دفترچــه بيمــه پايــه و
بــا مــدارك مســتند از ســوي مراجــع ذيصــاح مبنــي بــر
تحــت تكفــل بــودن شــوهر میتواننــد بیمــه تکمیلی شــوند
 -12پــدر و مــادر بازنشســتگان و از كارافتــادگان (زن
ومــرد) بــا ارائــه مــدارك مســتند از ســوي مراجــع ذيصــاح
مبنــي بــر تحــت تكفــل بــودن میتواننــد بیمــه تکمیلــی
شــوند.

تهیه شده توسط آقای کشاورزیان رئیس محترم امور بازنشستگان
ذیحسابی و اداره کل امورمالی
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رهبر معظم انقالب :بیمار جز رنج بیماری دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد
انســان وقتــی بیمــار میشــود ،غیــر از درد و رنــج ناشــی
از بیمــاری صدهــا دغدغــه دیگــر وجــود وی را تســخیر
میکنــد .اینکــه بیمــاری مــن چیســت؟ بــرای تشــخیص
و درمــان بــه کــدام پزشــک و یــا بیمارســتان بایــد مراجعــه
کنــم ؟ درمــان مــن چــه مــدت طــول میکشــد؟ اصــوالً
قابــل درمــان هســت یــا خیــر؟ چــه کســی بمــن کمــک
و راهنمایــی میکنــد؟ چقــدر هزینــه دارد؟ هزینــه را از
کجــا تامیــن کنــم و از ایــن قبیــل آشــفتگیهای فکــری و
روحــی کــه خــود بــه درد و رنــج بیمــار میافزایــد.
باالخــره بیمــار عــزم خــود را جــزم و احتمــاال با اخــذ وام
از اقــوام و خویشــان بــه معالجــه خــود اقــدام مینمایــد .امــا
بالفاصلــه پــس از ترخیــص از بیمارســتان دغدغــه تــازهای
فکــر او را احاطــه میکنــد کــه بــا توجــه بــه مدارکــی کــه
بدســت او دادنــد ،چگونــه از هــزار تــوی بیمههــا عبــور کنــد
تــا بتوانــد بخشــی از هزینههــای پرداختــی را وصــول کنــد.
بــه ناچــار بــا چندیــن ســفر پــی در پــی روزانــه درون
شــهری بمنظــور مراجعــه بــه کارگزاریهــای بیمههــا،
صــرف وقــت ،صــرف هزینــه ایــاب و ذهــاب ،تحمــل
ســرما و گرمــا ،پرداخــت هزینههــای فتوکپــی از مــدارک،
پرداخــت حقالزحمــه کارگــزاری در صــورت بــدون عیــب
و نقــص بــودن مــدارک پــس از دو یــا ســه مــاه در نوبــت
مانــدن بــه دلیــل بــاال بــودن تعرفههــای پزشــکی و عــدم

محمود نام آور

تطابــق برخــی پرداختهــا بــا تعرفههــای بیمهگــران کــه
همــواره بــا زیرکــی تمــام ایــن امــر را یــک کار تجــاری
محــض میداننــد .باالخــره مبلغــی بــه بیمــار میپردازنــد
کــه وی اکنــون بایــد از محــل ایــن وجــوه ناچیــز وامهــای
دریافتــی مســترد نمایــد.
بیــاد دارم یــک بــار رهبــر عظیمالشــان انقــاب
فرمودنــد «بیمــار جــز رنــج بیمــاری دغدغــه و رنــج دیگری
نداشــته باشــد» .اکنــون کــه در دولــت تدبیــر و امیــد
جنــاب آقــای دکتــر قاضــیزاده هاشــمی وزیــر محبــوب
و مردمــی بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی تــاش
بســیار ارزشــمندی در جهــت تامیــن ســامت و کاهــش
هزینههــای بهداشــت و درمــان مردم شــریف ایران اســامی
بعمــل آوردهانــد از جنــاب آقــای دکتــر اســامیان ریاســت
محتــرم صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،اســتدعا و انتظــار
داریــم در خصــوص مشــکالت فوقاالشــاره از زندگــی
جامعــه بازنشســتگان کــه توانایــی جســمی ،روحــی و مالی
و تحمــل ایــن بروکراســی را ندارنــد ،چاره اندیشــی اساســی
و عملــی اندیشــیده شــود و تمهیداتــی فراهــم آورنــد تــا
رهنمــود مقــام معظــم رهبــری بمنصــه عمــل درآیــد و این
هــزار تــوی موجــود بــه راه مســتقیم و نزدیــک بــدل شــود.
شــرح حــال مــا بازنشســتگان ایــن اســت؛ «اگــر دردم یکــی
بــودی چــه بــودی؟»

استان اردبیل

در دل بازنشستگان

براســاس گــزارش کانــون بازنشســتگان
شــعبه اردبیــل ،جنــاب آقــای مظفــری مدیــر
کل محتــرم امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان،
مراســم و برنامــه شایســتهای را در هتــل اللــه
ســرعین در ایــام مبــارک دهــه فجــر  94بــرای
تجلیــل از بازنشســتگان غیرمالیاتــی تــدارک
دیدنــد و بــا دعــوت از تمامــی بازنشســتگان و
خانــواده آنــان بــرای صــرف شــام ،بــه همــکاران
بازنشســته لــوح تقدیــر و هدایــای ارزنــدهای
تقدیــم کردنــد.
کانون بازنشســتگان مرکز ،فرصــت را غنیمت
مــی دانــد از جنــاب آقــای مظفــری سپاســگزاری
مینمایــد.

روزنامــه ایــران در تاریــخ  95/3/9ضمــن شــرحی تحــت عنــوان
«بازنشســتگان چشــم انتظــار ترمیــم حقــوق» بــه دغدغههــا و
خواســتههای برحــق بازنشســتگان پرداختــه و بــه نکاتــی چــون:
 افزایش هزینههای زندگی و کافی نبودن حقوق. تالش برای ورود به بازار کار بجای استراحت دوران بازنشستگی. حقــوق فعلــی بــرای حداقــل معیشــت کافــی نیســت و ترمیــمحقــوق در حــد خــط فقــر.
 درخواســت برابــری حقــوق بازنشســتگان قبــل از ســال  86بــابازنشســتگان فعلــی.
 نتیجــه عــدم توجــه بــه ترمیــم منطقــی حقــوق ،افزایــشهزینههــای درمــان و تحمیــل آن بــه اقتصــاد کشــور.
نویســنده در ایــن مقالــه خصوصـاً بــه بازنشســتگان وزارت آمــوزش و
پــرورش اشــاره نمــوده اســت.
کانون بازنشستگان
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نامهای به وزیر
آقــای مترجمــی رییــس کانــون بازنشســتگان شــعبه
زنجــان طــی نام ـهای بهعنــوان مقــام عالــی وزارت چنیــن
نوشــتهاند« :جنــاب آقــای دکتــر طیــب نیــا ،وزیــر محتــرم
امــور اقتصــادی و دارایــی ،بــی شــک اســتحضار داریــد
کــه قشــر فرهیختــه بازنشســته از مبلغیــن و موافقیــن
دولــت فخیــم جنــاب روحانــی بــوده و از هیــچ فــداکاری
و شــکیبایی در راه تثبیــت و اجــرای برنامههــای دولــت
فروگــذار نکــرده اســت.
امــا زندگــی بــا تمــام دشــواریها و قســاوتهای
خــود ،بازنشســتهها را مــورد هــدف قــرار داده اســت و
ایــن انســانهای شــریف ،کهنســال و بــا تجربــه و بزرگــوار
روز بــه روز بیشــتر در منگنــه بیشــتری گرفتــار و تــن و
جانشــان فشــره میشــود و چــون بــا خــود عهــد کــرده
انــد کــه حامــی روحانــی نازنیــن باشــند لــذا ســختیهای
خــرد کننــده را بــه جــان میخرنــد و دم بــر نمیآورنــد.
امــا آیــا ریاســت جمهــور عزیــز و دولــت گرامــی و شــما
وزیــر محتــرم نیــز ایــن دیــن بــزرگ را احســاس میکنید؟
اگــر چنیــن اســت پــس چــرا اقدامــی نمیکنیــد؟
چــرا نوجهــی نمیشــود کــه زندگــی بازنشســتهها و

خانوادههــای آنــان از مــرز نــاداری و ناچــاری گذشــته و
بــا کلمــه «شــرم آور» عجیــن گشــته اســت؟ و آیــا ایــن
امــر وجــدان جنابعالــی و هیئــت دولــت و ریاســت جمهــور
ارجمنــد را بــه درد نمــیآورد؟
جنــاب وزیــر شــما تنهــا امیــد مــا بازنشســتههای
وزارت متبــوع هســتید  .بــه ریاســت محتــرم جمهــور
نازنیــن بفرماییــد کــه بازنشســتهها در چــه شــرایطی
رندگــی میکننــد و اگــر امــکان افزایــش اســتحقاق
حقــوق بازنشســتهها ممکــن نیســت الاقــل در مــوارد زیــر
تصمیمــات عاجــل صــورت دهیــد.
 سقف کمک هزینه درمان افزایش یابد. ســقف کمــک هزینــه ازدواج فرزنــدان بازنشســته وفــوت بازنشســتگان افزایــش یابــد.
 بــا اهــداء بــن ارزاق جهــت تهیــه مایحتــاج بــهبازنشســتهها یــاری داده شــود.
 جهــت پیشــگیری از افســردگی روز افــزونبازنشســتهها کمــک هزینــه ســفر آنــان افزایــش یابــد.
 در مــورد اســتخدام فرزنــدان کارکنــان بازنشســته درایــن وزارتخانــه اوامــر الزم صــادر گــردد».

استمرار خوشحالی
همــکار ارجمنــد جنــاب آقــای محمد
علــی حشــمتیفر بازنشســته محتــرم
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،ضمــن
ابــراز خرســندی و خوشــوقتی هیئــت
مدیــره کانــون و ماهنامــه مســتوفیان،
توفیــق قبولــی فرزنــد برومندتــان آقــای
امیــر حشــمتیفر را در دوره دکتــر در رشــته مهندســی
عمــران دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا رتبــه چهــارم کشــور
بــه شــما و خانــواده محتــرم تبریــک میگوئیــم .بیشــک
در تحقــق ایــن توفیــق بــی نظیــر یکایــک اعضــای خانــواده
دســت در دســت هــم داده و بــه نوعــی نقشآفرینــی
داشــتهاند بخصــوص مــادر گرامــی کــه در برقــراری آرامش
محیــط خانــه و چــه تــا پاســی از شــبها پــا بــه پــای

فرزنــد جویــای نــام خــود چشــم بــه عقربههــای ســاعت
دوختــه بــود و جنــاب آقــای دکتــر امیــر حشــمتیفر نیــز
بــا تالش شــبانه روزی ایــن چنیــن دسـتآورد گرانبهائی را
بــه خانــواده و میهــن اســامی پیشکــش فرمودنــد و چــه
زیبــا بــه ایــن چنــد بیــت از یــک قطعــه ســنایی عــارف و
شــاعر قــرن ششــم معنــا بخشــیدند:
سالها باید که تا یک کودکی از روی طبع
عالمی دانا شود یا شاعری شیرین سخن
عمرها باید که تا یک سنگ خارا زآفتاب
لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن
قرنها باید که تا از لطف حق پیدا شود
با یزیدی در خراسان یا اویسی در قرن

تقدیر و تشکر

بدینوســیله از خدمــات و توجهــات جنــاب آقــای سیدکاشــانی (معاونــت محتــرم اداره کل
امــور مالیاتــی اســتان گلســتان) نســبت بــه همــکاران بازنشســته کــه اخیــرا َ خــود نیــز بــه
افتخــار بازنشســتگی نائــل آمدهانــد صمیمانــه تشــکر مینمایــد.
هیئت مدیره کانون
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شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی
ای شعر پارسی که بدین روزت اوفکند
کاندر تو کس نظر نکند جز به ریشخند
ای خفته خوار بر ورق روزنامه ها
زار و زبون ،ذلیل و زمینگیر و مستمند
نه شورو حال و عاطفه  ،نه جادوی کالم
نی رمزی از زمانه و نی پاره ای ز پند
نه رقص واژه ها  ،نه سماع خوش حروف
نه پیچ و تاب معنی ،بر لفظ چون سمند
یا رب کجا شد آن فر و فرمانروایی ات
از ناف نیل تا لب ّه رود هیرمند
یا رب چه بود آنکه دل شرق می تپید
با هر سرود دلکشت ،از دجله تا زرند
فردوسی ات به صخر ّه ستوار واژه ها
معمار باستانی آن کاخ سربلند
مالح چین ،سرود ّه سعدی ،ترانه داشت
آواز برکشیده برآن نیلگون پرند
روزی که پایکوبان رومی فکنده بود
صید ستارگان را در کهکشان کمند
از شوق هر سرود ّه حافظ به ملک فارس
نبض زمانه می زد  ،از روم تا خجند
فرسنگ های فاصله ،از مصر تا به چین
کوته شدی به معجز یک مصرع بلند

اکنون میان شاعر و فرزند و همسرش
پیوند بر قرار نیاری به چون و چند
زیبد کزین ترقی معکوس در زمان
از بهر چشم زخم  ،بر آتش نهی سپند!
کاین گونه ناتوان شدی اندر لباس نثر
بی قرب تر ز پشگل گاوان و گوسپند
جیغ بنفش آمد و گوش زمانه را
آکند از مزخرف و آزرد زین گزند
جای بهار و ایرج وپروین جاودان
امی ِد ارجمند ،
جای فروغ و سهراب ؛ ّ
بگرفت یافه های گروهی گزافه گوی
کلپترههای* جمعی درجهل خود به بند
آبشخور تو بود  ،هماره ضمیر خلق
از روزگار گاهان وز روزگار زند
واکنون سخنورانت یک سطر خویش را
در یاد خود ندارند از زهر تا به قند
در حیرتم ز خاتم ّه شومت ای عزیز
ای شعر پارسی که بدین روزت اوفکند؟!
*سخنان بیهوده و زبون و بی معنی را گویند

مناظرهای برای هیچ!

منوچهر مکرم

پرسید زنی ز شوهر خویش
ای صاحب علم دانش اندیش
استاد بزرگ علم و آمار
در دانش اقتصاد پربار
دانی که ورم به چشم دارم
دائم به طبیب گشته کارم
او گفت که چاره اش به تیغ است
باید که به تیغ میبرم دست
تا آن که ورم زدوده گردد
بینا شوم و فراری از دزد

حاال تو بگو چرا چنین است
چاره چه بود ورم از دست
فرهیخته مردش این چنین گفت
در سخن اش بدین ؟
فرق است میان نرخ و آمار
در علم و عمل دوگانه شد کار
اما به عمل چنین نباشد
حاصل ،عرق جبین نباشد
جایی که ورم کند گرانی
ارزاق رود به نرخ ثانی

آن جا که دو چشم توبه کارست
در علم و عمل نه این قرار است
جراج به تیغ درد کاهد
ارزاق چنین عالج خواهد
دانی که گرانی و تورم
باری است گران به دوش مردم
آری که چنین بود حکایت
گوئیم که باقی بقایت
باالتر از این هست حاال
هرگز نرود به نرخ باال
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یادمان درگذشتگان
همــکار محتــرم جنــاب آقــای منوچهــر مکــرم ،بــا کمــال
تاســف درگذشــت همــکار گرامــی جنــاب آقــای علــی کاظمــی و
بــرادر همســر جنابعالــی را تســلیت گفتــه ضمــن طلــب مغفــرت
بــرای آن مرحــوم ،بــرای خانــواده محتــرم صبــر و شــکیبایی
مســئلت داریــم.

بــا نهايــت تأســف و تأثــر درگذشــت همــكار گرامــي جنــاب
آقــاي علــی علیمحمــدی را تســليت گفتــه از خداونــد متعــال
بــراي آن مرحــوم طلــب آمــرزش و بــراي خانــواده محتــرم صبــر و
شــكيبایي آرزو مــي نمایيــم.

همــکاران گرامــی آقایــان لطفالــه و محمــد عبــاس فشــمی،
همــکار محتــرم جنــاب آقــای محمــود گــردان ،بــا کمــال بــا کمــال تاســف درگذشــت بــرادر محتــرم را تســلیت گفتــه
تاســف درگذشــت همســر گرامــی را تســلیت گفتــه ضمــن طلــب ضمــن طلــب مغفــرت بــرای آن مرحــوم ،بــرای خانــواده محتــرم
مغفــرت بــرای آن مرحومــه ،بــرای خانــواده محتــرم صبــر و صبــر و شــکیبایی مســئلت داریــم.
شــکیبایی مســئلت داریــم.
بــا نهايــت تأســف و تأثــر درگذشــت همــكار گرامــي ســرکار
همــکار گرامــی ســرکار خانـ م فاطمــه (جمیلــه) خوشــکام ،بــا حاجیــه خانــم رقیــه (زهــره) بیگلــری را تســليت گفتــه از خداونــد
کمــال تاســف درگذشــت همســر محتــرم را تســلیت گفتــه ضمن متعــال بــراي آن مرحومــه طلــب آمــرزش و بــراي خانــواده محترم
طلــب مغفــرت بــرای آن مرحــوم ،بــرای خانــواده محتــرم صبــر و صبــر و شــكيبایي آرزو مــي نمایيــم.
شــکیبایی مســئلت داریــم.
همــکار محتــرم ســرکار خانــم شــهربانو دژمفکــر ،بــا کمــال
بــا نهايــت تأســف و تأثــر درگذشــت همــكار گرامــي جنــاب تاســف درگذشــت همســر گرامــی جنــاب آقــای فصیحی یــزدی از
آقــاي حــاج محمــد رضــا مویدیــان را تســليت گفتــه از خداونــد همــکاران بازنشســته را تســلیت گفتــه ضمــن طلــب مغفــرت برای
متعــال بــراي آن مرحــوم طلــب آمــرزش و بــراي خانــواده محتــرم آن مرحــوم ،بــرای خانــواده محتــرم صبــر و شــکیبایی مســئلت
داریــم.
صبــر و شــكيبایي آرزو مــي نمایيــم.
همــکار محتــرم ســرکار خانــم تاجگوهــر خــداداد کوچکــی ،بــا
بــا نهايــت تأســف و تأثــر درگذشــت همــكار گرامــي جنــاب
آقــاي ســید منصــور رادمنــش را تســليت گفتــه از خداونــد متعــال کمــال تاســف درگذشــت همســر گرامــی را تســلیت گفتــه ضمــن
بــراي آن مرحــوم طلــب آمــرزش و بــراي خانــواده محتــرم صبــر و طلــب مغفــرت بــرای آن مرحــوم ،بــرای خانــواده محتــرم صبــر و
شــکیبایی مســئلت داریــم.
شــكيبایي آرزو مــي نمایيــم.
همــکاران گرامــی ســرکار خانمهــا قدســیه و حوریــه تهرانــی،
بــا نهايــت تأســف و تأثــر درگذشــت همــكار گرامــي جنــاب
آقــاي حســن صبحــدل را تســليت گفتــه از خداونــد متعــال بــراي بــا کمــال تاســف درگذشــت خواهــر مکرمــه را تســلیت گفتــه
آن مرحــوم طلــب آمــرزش و بــراي خانــواده محتــرم صبــر و ضمــن طلــب مغفــرت بــرای آن مرحومــه ،بــرای خانــواده محتــرم
صبــر و شــکیبایی مســئلت داریــم.
شــكيبایي آرزو مــي نمایيــم.
همــکار محتــرم ســرکار خانــم فاطمــه علیپــور ،بــا کمــال
بــا نهايــت تأســف و تأثــر درگذشــت همــكار گرامــي جنــاب
آقــاي بهمــن احمــدی را تســليت گفتــه از خداونــد متعــال بــراي تاســف درگذشــت بــرادر (جانبــاز) گرامــی را تســلیت گفتــه ضمن
آن مرحــوم طلــب آمــرزش و بــراي خانــواده محتــرم صبــر و طلــب مغفــرت بــرای آن مرحــوم ،بــرای خانــواده محتــرم صبــر و
شــکیبایی مســئلت داریــم.
شــكيبایي آرزو مــي نمایيــم.
بــا نهايــت تأســف و تأثــر درگذشــت همــكار گرامــي جنــاب
بــا نهايــت تأســف و تأثــر درگذشــت همــكار گرامــي جنــاب
آقــاي مجیــد برمکــی را تســليت گفتــه از خداونــد متعال بــراي آن آقــاي محمدنقــی تقیپــور لیلآبــادی را تســليت گفتــه از
مرحــوم طلــب آمــرزش و بــراي خانــواده محتــرم صبر و شــكيبایي خداونــد متعــال بــراي آن مرحــوم طلــب آمــرزش و بــراي خانــواده
محتــرم صبــر و شــكيبایي آرزو مــي نمایيــم.
آرزو مــي نمایيــم.

خدای من! تعدادی از دوستان که رمضانهای قبل بین ما بودند ،حاال نیستند،
آشیانه آنان را پر از نور بگردان.
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تراژدی و حماسه

نخســتین بــار کســی کــه واژه «تــراژدی» را بــکار برد «برتلــس»
   Bertelsایـران شــناس معــروف روس بــوده اســت که در جشــن هزاره
فردوســی در ســال  1313در تهـران خطابـهای تحــت عنـوان «منظــور
اساســی فردوســی « ایــراد کــرد و در آن گفــت  ...:تــراژدی زندگانــی
فردوســی بــا تـراژدی خــود ملــت ایـران بــه هــم آمیختــه بــود»....
فردوســی بزرگترین شــاعر حماســه ســرای فارســی و شــاهنامه
فخیمتریــن منظومــه حماســی ملــی مــا ایرانیان اســت« .حماســه»
معمــوال بــه نوشــته منظــوم یــا منثــوری اطالق میشــود کــه در آن
داســتانهای رزمــی و پهلوانــی و جنگهــا و دالوریهــای قهرمــان
ملــی بــرای خوانــدن یــا نقــل کــردن شــرح داده شــده باشــد و
بــه قول«کالــه ریــج» نخســتین نــوع شــعر اســت کــه بشــر ابــداع
کــرده و اقــوام باســتانی در آغــاز پیدایــش ،آن را بــرای توصیــف
احــوال و اعمــال قهرمانــان خویــش ســاختهاند .ولی«تــراژدی»
یکــی از انــواع شــعر درامــی  Dramaticاســت کــه بــه معنــی
مجســم ســاختن و بــه فعــل درآوردن داســتان ،در مقابــل نقــل
کــردن و بازگــو کــردن آن اســت و تاریــخ پیدایــش آن قرنهــا
بعــد از پیدایــش شــعر حماســی بوده اســت .شــاهنامه فردوســی در
تاریــخ چندیــن هزارســاله ملــی مــا ایرانیــان ،در زمانــی بــه وجــود
آمــده کــه ملــت ایــران دورههــای درخشــانی از تمــدن و فرهنــگ
و معرفــت را پشتســر گذاشــته بــود .ارســطو در کتــاب فــن شــعر
(«بوطیقــا» ،ایــن کتــاب دو بــار در ایــران ترجمــه شــده اســت بــار
اول توســط اســتاد زرینکــوب و بــار دوم توســط اســتاد مجتبائــی)
تــراژدی را عالیتریــن نــوع شــعر میدانــد .شــاهنامه اگــر چــه
بــه صــورت نقلــی ســروده شــده و نمیتــوان عنــوان تــراژدی بــه
آن داد ،لیکــن مشــحون بــه انــواع صنایــع تــراژدی اســت و بدیــن
لحــاظ اصالــت و معنویــت آن در منتهــی درجــه کمــال اســت.
ارســطو تــراژدی را دشــوارتر از حماســه میدانــد ،چــون صــرف

نظــر از همــه عوامــل و عناصــری کــه بایــد در حماســه بــکار رود،
موســیقی و صحنــه نیــز از عوامــل ضــروری آن اســت و معتقــد
اســت کســی که بتوانــد در تــراژدی داوری کنــد از عهــده داوری در
بــاره حماســه هــم برمیآیــد.
حــال بــا ایــن مقدمــات ببینیــم رســتم را کــه قهرمــان یــک
افســانه منظــوم حماســی اســت چگونــه میتــوان بــه عنــوان
قهرمــان تــراژدی توجیــه کــرد .بــرای ایــن مقصــود داســتان
«رســتم و ســهراب» را مــورد شــرح قــرار میدهیــم« .رســتم»
در شــاهنامه ابرمــردی اســت کــه از لحــاظ نیــروی جســمی،
خارقالعــاده و از لحــاظ روحــی بســیار نیرومنــد و دارای صفــات و
ملکاتــی انســانی و بــا طبعــی لطیــف تــوام بــا زیرکــی و حیلهگــری
و مــکاری اســت ،ایــن پهلــوان کالن ســال و آزمــوده ،ایــن جهــان
پهلــوان ســرد و گــرم چشــیده نادانســته فرزنــد دلبنــدش را بــه
دســت خــود بــه هالکــت میرســاند .داســتان رســتم و ســهراب
یکــی از مشــهورترین و هیجــان انگیزتریــن حــوادث شــاهنامه
و از جالبتریــن و تــکان دهندهتریــن داســتانهای اســاطیری
جهــان اســت .نخســتین کســی کــه ایــن داســتان را ترجمــه کــرد
«روکــرت» شــاعر و ایرانشــناس آلمانــی و پــس از او تعــدادی چند
از ایرانشناســان برجســته مثــل ادوارد بــران ایــن داســتان را بــه
زبانهــای دیگــر ترجمــه کردنــد.
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