اﻓﺰاﯾﺶ  ١٩.۵درﺻﺪی ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺑﻼغ ﺷﺪ
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد  ٠٢:١۶ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از اﯾﺒِﻨﺎ ،ھﯿﺎت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﮫ
 ١۶اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﻤﺎره  ١٣١۶۶ﻣﻮرخ  ١۶اردﯾﺒﮭﺸﺖ
ﻣﺎه وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده )(٩۶
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب  ١٣۵۴ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد:
از ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣٩٧ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ھﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ،
ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩۶ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻣﻮرخ ٢٢
ﻓﺮوردﯾﻦ  ٩٧ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ١٩.۵درﺻﺪ و ﺑﺮای
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ١٣درﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮی آﻧﺎن در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
 ٩۶اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
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ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  ۴٠:١۵ -ﺷﻨﺒﮫ ٢٢
اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ روز ﺷﻨﺒﮫ در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ اردﺑﯿﻞ ﺑﮫ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی  ۵٠ھﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ  ٣٠ھﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ آن اﺳﻔﻨﺪ ﭘﺎرﺳﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﺷﺶ ﻣﺎھﮫ ﻣﺮاﮐﺰ طﺮف
ﻗﺮارداد ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ٢٠
ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ ﺗﻌﮭﺪی دوﻟﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪھﯽ ھﺎی
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن  ۴٣ﺗﺎ  ۴۴ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ ﺑﮫ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ طﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺪھﯽ دارد اﻣﺎ ١٨
ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ ﻧﯿﺰ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﯾﯽ طﻠﺐ دارد و در ﺗﻼش ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﺪھﯽ ھﺎ و ھﻢ طﻠﺐ ھﺎی ﺧﻮد را
ﺳﺎﻣﺎن دھﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﺌﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ در ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن
دوﻟﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی ھﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن و اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭼﻨﺪ طﺮح اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ
اردﺑﯿﻞ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۶٠١/٧١١٠
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ir.irna@newsroom
ﺗﻤﺎس ﺑﯽ واﺳﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
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اردﺑﯿﻞ|ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ  ٣٧:١۵ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ از اردﺑﯿﻞ  ،ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ظﮭﺮ
اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اظﮭﺎر
داﺷﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر را زﯾﺮﭘﻮﺷﺶ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ
زﯾﺮﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﺻﻠﯽ و ﺗﺒﻌﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ
اﻓﺰود :ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﺎن ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺎم ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮدارﯾﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٠٠ھﺰار ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ در اﻣﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺟﺮاﺋﻢ اﻣﺴﺎل آن ھﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه و
ﺑﺪھﯽ آن ھﺎ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﮫ ازای اﯾﺠﺎد  ٢ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﻐﻞ ھﺎ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اظﮭﺎر
ﮐﺮد :روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻼﺷﻮ ﺳﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺮطﺮف ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﮏ ﺳﺮی ﭼﺎﻟﺶ ھﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ ﮐﮫ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ھﺎی اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﮐﻤﺒﻮدھﺎ را ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم /ع
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ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺳﺎل٩٧
ﺑﺎﻧﮑﺪاران  ٣٧:١۵ - ٢۴ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮑﺪاران ،( Banker ) ٢۴دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﮫ ای و درﻣﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ.
وی اظﮭﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل  ٩٧ﺑﯿﺶ از  ٩٨ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮد واﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﮫ
ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ٩۶ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﯽ از درآﻣﺪ
ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺘﻤﺮی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ  ١٠۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ در ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود:در ﺳﺎل  ٩٧ﻧﯿﺰ  ١٩و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﻠﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪاری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺤﻮری ،ﭘﺎﮐﺪﺳﺘﯽ و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن ھﺴﺘﯿﻢ .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﮐﻠﯿﮫ
ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداری ھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد و ﻣﺎ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﯾﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ظﺮﻓﯿﺘﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ را اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﺣﻮزه
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﮭﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در اداﻣﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر دارم و اردﺑﯿﻞ ﺑﺮ ﮔﺮدن
ﮐﺸﻮر ﺣﻖ دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎ و ﮐﻤﺒﻮدھﺎ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :در دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ،اردﺑﯿﻞ ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎن دارای ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﯿﻤﮫ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﮫ ای و درﻣﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اردﺑﯿﻞ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اظﮭﺎر داﺷﺖ :در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﮔﺮﻣﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ارس ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﮫ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود :اورژاﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﻼن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﻼن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﺟﻌﮫ و ﺿﺮﯾﺐ اﺷﻐﺎل آﻧﭽﮫ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ طﺮف ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ طﺮف ﻗﺮارداد  ۴ﻣﺎه از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.در
ﻧﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺴﺘﺎ اداﻣﮫ داد :ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﮔﺮ از ﺑﻨﮕﺎه داری
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﮫ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺪن و دارو اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺷﺴﺘﺎ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ وﺟﻮد دارد و و اﯾﻦ ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

٤

ﻧﻮرﺑﺨﺶ :ﮔﺎم ھﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ھﺎ ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﯾﻢ/ﻓﻌﺎل ﺷﺪن واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی
داﺧﻠﯽ
واﻧﺎ  ٢٠:١۵ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش واﻧﺎﻧﯿﻮز،
ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺳﻔﺮ ﺑﮫ اردﺑﯿﻞ و دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ در اﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ اردﺑﯿﻞ اظﮭﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در
ھﺸﺖ ﺳﺎل دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺣﺪود  ۶١درﺻﺪ ﺑﻮده در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎل  ٩٢ﺗﺎ  ٩٧ﻣﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎ
ﺟﮭﺶ  ١٠۵درﺻﺪی روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﺗﻮﺟﮫ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﺑﮫ اﻗﺸﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻮده ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮫ ھﺎ
و ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب و ﺣﺎﺿﺮ در ھﻤﮫ ﺻﺤﻨﮫ ھﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ھﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش آﻧﮭﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٧دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ  ۵٠ھﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﮫ ای را ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺎم ھﺎی ﻣﻮﺛﺮی را در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮداﺷﺘﮫ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی اداﻣﮫ داد :ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ در اﺑﻌﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺎم ھﺎی ﻣﻮﺛﺮی را ﺑﺮای اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺮ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﯿﺶ از  ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺑﺎ
روﯾﮑﺮد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺮدﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ در واﺣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ و اﻓﺰود :ﻣﺎ در روﻧﻖ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ را
اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
اھﺪاﻓﻤﺎن را در ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺮز ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ
و رﻓﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ اﺷﺎره و ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﻻوان و ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ را ﮐﮫ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ اھﺪاف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی داﺧﻠﯽ و راه اﻧﺪازی ﭼﻨﺪﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی داﺧﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﻣﺎ در ﻧﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﮫ از اول اﻧﻘﻼب ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش و ھﺪﻓﮕﺬاری ھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ھﺪف ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ رﯾﺎﻟﯽ از ﺑﻮدﺟﮫ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﮭﺮه ای ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ و ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻧﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دھﺪ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم
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ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ  ٣۶:١۴ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ  /ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ روز ﺷﻨﺒﮫ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار
و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اظﮭﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺳﺎل  ٩٧ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﺪھﯽ آﻧﮭﺎ ھﻢ از
ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٠٠ھﺰار ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ در
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و در
راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺎﻟﯽ
از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﻤﯽ از

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی زﯾﺮﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد دارد.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٠٠ھﺰار ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ اﺻﻠﯽ و ﭘﯿﺮو  -ﺗﺒﻌﯽ  -زﯾﺮﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ،اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد :ﻣﺴﺘﻤﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ٩۶ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ در آﻣﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺿﻌﻒ و ﮐﻤﺒﻮدھﺎﯾﯽ در ﮐﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺑﺮطﺮف ﺷﺪن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪ در ﺻﺪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺤﻮری ،ﭘﺎﮐﺪﺳﺘﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن و راه اﻧﺪازی ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭼﻨﺪ طﺮح اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن روز ﺷﻨﺒﮫ ﺑﮫ اردﺑﯿﻞ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ / .اﯾﺮﻧﺎ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان
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ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  ٠١:١۴ -ﺷﻨﺒﮫ ٢٢
اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧

ﻧﻤﯿﻦ در  ٣٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق اردﺑﯿﻞ واﻗﻊ اﺳﺖ.
۶٠١۶/٧١١٠

ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ  ،اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد
﷼ اﺣﺪاث ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ
ﮔﻔﺖ:ﺑﯿﺶ از  ١٠ھﺰار ﺗﻦ در ﻧﻤﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺪاث اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن
ﺿﺮوری ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ اﮔﺮ در ﺑﺎره ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ رﻓﻊ ﻧﻘﺾ
ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮان در ﻧﻤﯿﻦ از ﯾﮏ
ھﺰار و  ۵٠٠ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ رد
ﺑﺎره ﺑﯿﻤﮫ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ir.rnai@newsroom
ﺗﻤﺎس ﺑﯽ واﺳﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
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ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز  ۴۴:١٣ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺷﻤﺎﻧﯿﻮز :ﻣﮭﻨﺪس اﮐﺒﺮ ﺑﮭﻨﺎم ﺟﻮ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﮫ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﮭﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ،
ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ دارای ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ در ﺣﻮزه درﻣﺎن
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮطﺮف ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺣﺪود  ٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮ وارد اﺳﺘﺎن
اردﺑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﮫ  ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ،
اﻓﺰود :اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در آن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﮭﻨﺎم ﺟﻮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺪ و اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﮫ اورژاﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﻼن ﺑﮫ ﻧﺤﻮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار اردﺑﯿﻞ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﺰرگ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در ﻣﻌﺪن،
ﺗﻮرﯾﺴﻢ ،دارو وﭘﺮوژه ھﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ
ﺟﻤﮭﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ھﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮔﺮﻣﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮی ﻧﺪﯾﺪم ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه
ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ وﻗﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﺮزاده اﻓﺰود :در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺑﺪﻧﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن
را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
وی اظﮭﺎر داﺷﺖ :از اﯾﻨﮑﮫ دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ آﻣﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﻔﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اردﺑﯿﻞ ،ﻧﯿﺮ ،ﻧﻤﯿﻦ و ﺳﺮﻋﯿﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دارای ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ﺣﻮزه اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺟﺎی ﺗﺸﮑﺮ دارد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﯿﻀﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ اﺳﺘﺎن دارای ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺒﻼن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اردﺑﯿﻞ ،ﻧﯿﺮ ،ﻧﻤﯿﻦ و ﺳﺮﻋﯿﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اداﻣﮫ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﮭﻨﺪس رﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در ﺷﺮق اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﺣﺪاث ﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اردﺑﯿﻞ ،ﻧﯿﺮ ،ﻧﻤﯿﻦ و ﺳﺮﻋﯿﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮔﻔﺖ :اردﺑﯿﻞ اﺳﺘﺎن ﮐﻢ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﮭﻨﺪس ﺻﺪﯾﻒ ﺑﺪری اﻓﺰود :در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﻼن اردﺑﯿﻞ ارﺗﻘﺎ ھﺘﻠﯿﻨﮓ اﻧﺠﺎم و دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و درﺣﺎل ﻧﺼﺐ اﺳﺖ .ام آر آی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﮭﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ دراﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ اظﮭﺎر داﺷﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺶ
ھﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
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ﻣﮭﻨﺪس وﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ اﻓﺰود :دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﮐﺎر در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﮫ داد :در ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺧﺪﻣﺎت ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺧﻠﺨﺎل و ﮐﻮﺛﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﮫ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﺎھﺪ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺑﺸﯿﺮ ﺧﺎﻟﻘﯽ اﻓﺰود :در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ .در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻠﮑﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی اظﮭﺎر داﺷﺖ :اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻠﺨﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﮭﻨﺪس ﻧﺪاﯾﯽ ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺑﮭﯿﻨﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد وﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از روﯾﮑﺮد ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺴﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری
اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاه اﻓﺰود ٢٩٠ :ﻧﻔﺮ در  ۵ﺷﻌﺒﮫ اﺻﻠﯽ و  ۵اﻗﻤﺎری ﺑﮫ  ۴٨درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﺮﺟﯽ ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺤﺮوم درﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﮫ اﺳﺖ و آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

٩

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮭﺮان  ٢١:١٣ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
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ﺣﻤﺰه ﻟﻮی :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮو در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ
ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ  ١۶:١٣ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎھﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾﺪار،ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و روﻧﻖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ ،ﺣﻤﺰه ﻟﻮی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن
ﻟﺮﺳﺘﺎن در آﺋﯿﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ زاﮔﺮس ﭘﻮش ﺑﺮوﺟﺮد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﻔﺘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﮫ ھﻤﺪﻟﯽ و ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻖ و
ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﮭﻢ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﮫ ﺟﺪی در ﺗﮭﯿﮫ و
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻھﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﮭﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﻤﺰه ﻟﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ:ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮو در اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری طﺮح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺪھﮑﺎر را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺪﯾﻮن ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ١٠ﺗﯿﺮﻣﺎه
ﺳﺎل ٩٧ﻣﮭﻠﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﺠﺎ و ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ اﺻﻞ ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد از ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺎﺑﻨﺎک  ١٠:١٣ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۴٢ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﺸﻮر از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ و
اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻄﯿﺮی ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ.
وی ﻧﻘﺶ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم ﻣﮭﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ داﻧﺴﺖ و ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در
دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﺣﺎﺷﯿﮫ ھﺎ در اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﮕﺎه رو ﺑﮫ ﺟﻠﻮ
ﻧﺎھﻤﻮاری ھﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﺮطﺮف و ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ھﺪﻓﮕﺬاری ﺧﻮد را ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻗﺮار
دھﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎ و ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺳﺎزی
ھﺎ روﺑﺮو ﺑﻮده ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﮫ دور از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ھﺪﻓﮕﺬاری اﺻﻠﯽ ﻣﺎن را روی ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻗﺮار
دھﯿﻢ.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺐ ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ  ١٠٠ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ ٢۴
درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﮫ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎھﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺮی ،ﺣﻮزه درﻣﺎن و  ١٨ﺗﻌﮭﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﮫ ﺑﯿﮑﺎری ،ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻏﺮاﻣﺖ ،ﻓﻮت ،زاﯾﻤﺎن و ...
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ رﻗﻢ درآﻣﺪ و ھﺰﯾﻨﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺎھﺎﻧﮫ  ۶ھﺰار و  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ھﻤﺎن
ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎری ﺑﮫ دوش دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﺎر دوﻟﺖ در ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﻗﺸﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ
در ھﻤﮫ اﺑﻌﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﻌﺎش ،درﻣﺎن ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﻮارﺑﺎر
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم داده و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ۵٠ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان را ﺑﮫ اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎرﺗﯽ اﻋﺰام ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای آﺳﻮدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺪف ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ آورﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﺪارک دو ﺑﺴﺘﮫ راھﺒﺮدی در ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺎ ھﻢ در ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﮫ و ھﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب و دارای ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﺧﻮد آن ھﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺴﻄﯽ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
١٢

ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﮫ ازای اﺳﺘﺨﺪام دو ﻧﻔﺮ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎف ﺷﺪه و دوﻟﺖ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.

١٣

طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ روش درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪ
ﺗﮭﺮان ﭘﺮس  ٠۶:١٣ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ در دﯾﺪار ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮی ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﮫ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻨﮫ اﻣﯿﺪواری ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ
و ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ھﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ رﻓﻊ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اراﺋﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﮔﻠﮫ ﻣﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪن اﺻﻞ ﻋﺪل و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ در
ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻮازن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ اردﺑﯿﻞ اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻧﻮﭘﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﯽ ﻣﮭﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ رﻏﻢ وﻋﺪه ای ﮐﮫ
دوﻟﺖ ﻣﺮدان در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ داﺷﺘﻨﺪ ھﻨﻮز در ﻋﺮﺻﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﺎرھﺎی ﻣﻮﺛﺮ و راھﮕﺸﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ از
ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎ ﺑﯽ ﺑﮭﺮه اﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺠﺎم اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺠﻮار را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ٣٠٠
ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻢ در اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ھﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺴﺘﺎ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻋﻤﻞ واﻗﻌﯽ را ﺑﺪھﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﮫ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺟﺎی ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﻼن
اردﺑﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﺎت روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎ دارد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ و اﻓﺰودن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ ن
ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ اردﺑﯿﻞ اداﻣﮫ داد :اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺣﻖ ﺑﺰرﮔﯽ دارد ﺑﮫ
طﻮری ﮐﮫ ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﮐﻨﺎر ﺳﻔﺮه ﺻﻔﻮﯾﮫ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﻦ دوره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺸﯿﻊ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺎم ھﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻠﯽ در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺻﺪور ﮐﺎرت ھﻮﺷﻤﻨﺪ در اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺣﻮزه ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺻﺪور ﮐﺎرت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ھﺎ در دﻓﺘﺮﭼﮫ ھﺎی ﮐﺎﻏﺬی
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻘﻒ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ اﯾﻦ طﺮح ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اﺟﺮا ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﮭﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ در آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ھﻤﺎن اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﺮوز
در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ و ﮐﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ اردﺑﯿﻞ ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ طﺮف ﻗﺮارداد را ﯾﺎدآور ﺷﺪ و اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎرت ھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻨﺪ.
ﻋﻤﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد
در اداﻣﮫ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺸﺮﺧﻮاه در اﯾﻦ دﯾﺪار اظﮭﺎر ﮐﺮد :در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ھﺪﻓﮕﺬاری و
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺨﺶ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن و درﻣﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و
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ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺎﻏﺬ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ دﻓﺘﺮﭼﮫ ھﺎی ﮐﺎﻏﺬی از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ھﻤﮫ واﺣﺪھﺎی
ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای واﺣﺪھﺎی طﺮف ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی و راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮھﯿﺰ از ﮐﺎرھﺎی
دﺳﺘﯽ ﺑﺘﻮان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺸﺮﺧﻮاه ﮔﻔﺖ :ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎ ھﺪﻓﮕﺬاری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم داده ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ و ﺗﺒﻌﯽ ﻓﺮاھﻢ آﯾﺪ.
وی اداﻣﮫ داد :در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﮭﺪاﺗﯽ ﮐﮫ دارﯾﻢ ﺑﮫ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ وﯾﮋه
ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم
ﻣﻨﺒﻊ  :اﯾﺴﻨﺎ
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اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از  ٣ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان  ۴۴:١٢ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
اﮐﺒﺮ ﺑﮭﻨﺎم ﺟﻮ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار اردﺑﯿﻞ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮوه اﺳﺘﺎن
ھﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان از اردﺑﯿﻞ  ،اﻓﺰود :اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
دارای ﯾﮏ ھﺰار و  ٩٠٠ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ
 ٣ھﺰار و  ٧٠٠ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺒﻼن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺧﻮد
ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﺖ درﻣﺎﻧﯽ و
ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت دارد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار اردﺑﯿﻞ ﮔﻔﺖ :وﺿﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﺑﺨﺶ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ راھﮑﺎر اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺗﺨﺎذ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد.
ﺑﮭﻨﺎم ﺟﻮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮ وارد اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ  ٣ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﮫ  ١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻓﺰود :ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﺳﺘﺎن اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ وﯾﮋه رد ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم/ح
ورود ﺳﺎﻻﻧﮫ  ٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
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ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﻢ
ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ  ۴۴:١٢ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺧﺮوج
از ﺑﺮﺟﺎم اظﮭﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ از دو ﺟﻨﺒﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .در ﺳﻔﺮی ﮐﮫ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﮫ
داﻧﻤﺎرک ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ داﺷﺘﻢ دوﻟﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر از ﺑﺮﺟﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻏﺎﻟﺐ
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و  ۵طﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺟﺎم از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺗﺮاﻣﭗ از ﺑﺮﺟﺎم
دﺳﺘﺎوردھﺎی ھﺴﺘﮫ ای اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺟﺎم ھﻢ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ؛ اﺋﺘﻼف ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺳﯿﺎﻗﯽ
ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ دوﻟﺖ دوازدھﻢ اداﻣﮫ داد :اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻧﯿﺎ ،اﯾﺮان را ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ؛ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه
طﺒﻘﮫ ﻧﺨﺒﮫ و روﺷﻨﻔﮑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺮاﻣﭗ را ﻣﻘﺼﺮ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺟﻮ رواﻧﯽ و ﺧﺮوج اﯾﻦ دوﻟﺖ از ﺑﺮﺟﺎم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاه ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
رﺑﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺗﺮاﻣﭗ از ﺑﺮﺟﺎم ﭼﮭﺮه زﺷﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ
ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺮوج ﺗﺮاﻣﭗ از ﺑﺮﺟﺎم  .ھﺮ ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮭﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ  ۶۵درﺻﺪ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺧﺮوج اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل از ﺟﻨﺒﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺟﺎم و ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮﻧﻤﯽ
ﮔﺮدﯾﻢ ،درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم اﻓﺰود :از ﺟﻨﺒﮫ داﺧﻠﯽ ھﻢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ و اﻣﺮوز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮭﺪﯾﺪ ھﻤﺒﺴﺘﮫ ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﮫ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ رژﯾﻢ ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ و در ﮐﻨﺎر ﺗﻨﺪروﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺸﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎج آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺗﻮان داﺧﻠﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،اداﻣﮫ داد :ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ و اﻧﺪازه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺗﻼش ،ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان داﺧﻠﯽ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ .ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻠﯽ در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ھﻢ ﻣﯿﮭﻨﺎﻧﻤﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
رﺑﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ظﺮﻓﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮرﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
١٧

ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﺮدم ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اظﮭﺎراﺗﺶ درﺑﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص آﺛﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺧﯿﺮ ﺗﺮاﻣﭗ زﯾﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻧﮫ زﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﮫ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ،آﺛﺎری
ﻣﻘﻄﻌﯽ در اﻗﺘﺼﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ھﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﻧﺪارد.
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از اﯾﻦ را در ادوار ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ آن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻀﺎی رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ دوﻟﺖ اداﻣﮫ داد :اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻮد ﺑﯽ ﺗﻌﮭﺪی ﻣﯽ ﮐﺮد و از
ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﺴﮭﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ای در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎ ﺧﺮوج اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺑﺮﺟﺎم ،ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد.
رﺑﯿﻌﯽ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ و در داﺧﻞ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﻢ .در دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﻤﺮی
ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺰﯾﺖ و ﺑﺮﺗﺮی دارد و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ
ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺧﻮب ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺸﻮرھﺎی ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .از طﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ
از ﻧﻈﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم دﭼﺎر ﻧﻘﻄﮫ ﺿﻌﻒ ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
وی اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ از طﺮﻓﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﮫ و از طﺮف دﯾﮕﺮ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ
روﺷﻨﻔﮑﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،وﺟﻮه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :در داﺧﻞ ھﻢ ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﮐﺎر ﺑﺮای اﻧﺴﺠﺎم ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده
از ھﻤﮫ ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮی دارم.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﮑﻮس را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ
رﺑﯿﻌﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﺆاﻟﯽ درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از دو ﺟﻨﺒﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﮫ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺑﺮﮔﺮدد اﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﮫ دﯾﮕﺮ آن اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ اﻓﺮاد در داﺧﻞ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﻌﻀﺎً در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ طﺮح ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ،ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ آﻏﻮش ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﺼﺪ دارد
ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان ﮐﻨﺪ ﻣﺎ آﻏﻮش ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮوج ﺗﺮاﻣﭗ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﯽ در داﺧﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود :ﻣﻌﺘﻘﺪم در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﻌﮑﻮس را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
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ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺪھﮑﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺨﺸﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  ۴٣:١٢ -ﺷﻨﺒﮫ ٢٢
اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس ﺷﻨﺒﮫ از ﻗﻮل
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻧﺒﺎﺗﯽ اﻓﺰود :ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎی طﺒﯿﻌﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ و
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را از
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ و اﯾﻔﺎی ﺗﻌﮭﺪات ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺑﺎزداﺷﺘﮭﺎﺳﺖ.
ﻧﺒﺎﺗﯽ اداﻣﮫ داد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ روﻧﻖ
ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﮐﺎرﮔﺎه از
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮوط اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی طﺮح ﺑﻮده و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ و ورﺷﮑﺴﺘﮫ و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس ﺑﯿﺎن داﺷﺖ  :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ  ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﯾﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ  ٩۵/ ١٢/ ٢٩ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ دھﻢ ﺗﯿﺮ  ٩٧در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ اﺻﻞ ﺑﺪھﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ از ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺗﺴﮭﯿﻼت اﯾﻦ طﺮح ﮔﻔﺖ  :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺪھﮑﺎری ﮐﮫ در دوره اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻗﺒﻠﯽ  ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اراﺋﮫ درﺧﻮاﺳﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت اراﺋﮫ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺪد ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﮭﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﺗﺎ  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ در ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ،ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﺗﺎ  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ دراداره ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺪھﯽ ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ در ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس اﻓﺰود  :ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﺠﺎی ﺑﺪھﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد را اراﺋﮫ دھﻨﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ  ١٢ﻣﺎھﮫ ١٠٠درﺻﺪ ﺟﺮاﯾﻢ  ،ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻂ  ١٨ﻣﺎھﮫ
 ٨۵درﺻﺪ ﺟﺮاﯾﻢ  ،ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ  ٢۴ﻣﺎھﮫ  ٧۵درﺻﺪ ﺟﺮاﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ  ٣٠و ﯾﺎ  ٣۶ﻣﺎه ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۶٠و ۵٠درﺻﺪ ﺟﺮاﯾﻢ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺒﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ :از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ دھﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﯾﻦ طﺮح ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
۶١٢٢
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ir.irna@newsroom
ﺗﻤﺎس ﺑﯽ واﺳﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز  ۴۴:٠٩ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺷﻤﺎﻧﯿﻮز :دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺗﻌﮭﺪات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن دارد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺮدم در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ از ﺟﻤﻠﮫ
ﺑﻌﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺣﻮزه ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ و ﻧﮭﺎدھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﻮﺳﺴﮫ
ھﺎی اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و آﺗﯿﮫ و اﺣﯿﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و

دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :در ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪارس ﯾﮏ درس ﺑﯿﻤﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﮫ در ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ھﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز  ٢٨:٠٩ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز  -ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ
اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ آﯾﺖ ﷲ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ اﯾﻦ
ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن دﯾﺪار ﮐﺮد.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﮫ ﭘﻮل ﻧﯿﻮز  ،آﯾﺖ ﷲ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ اردﺑﯿﻞ در اﯾﻦ دﯾﺪار
ﮔﻔﺖ:اﯾﺮان ﺳﮫ ﻧﻘﻄﮫ ﻋﻄﻒ دارد  ،ورود اﺳﻼم ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﯿﻌﮫ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ .اردﺑﯿﻞ از اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ در ھﻤﮫ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
آﯾﺖ ﷲ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﻓﺰود :ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮازن و ﻧﮕﺎه
ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ
ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ اردﺑﯿﻞ ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد و ﻣﺎ آرزو دارﯾﻢ ﮐﮫ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻓﻖ ،ﻗﻮی و ﭘﺎﯾﺪار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
آﯾﺖ ﷲ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﻓﺰود :آرزوی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻣﺮدم ﮐﺎرت درﻣﺎﻧﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺻﺎدر ﺷﻮد و ھﻤﮫ ﻣﺮدم از اﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻠﻮی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ھﺎ از دﻓﺘﺮﭼﮫ ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺘﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﻢ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار اظﮭﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﺳﻌﮫ
و ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ھﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
وی اﻓﺰود:ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺣﺎﺷﯿﮫ ھﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﮫ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٧ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ١٠٠ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﻌﺎدل  ٢۴درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﮫ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ وﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺪود  ۶٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﮐﺸﻮر اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ ،اﻓﺰود ۵ :ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ٣٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ اﺻﻠﯽ و ﺗﺒﻌﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارﯾﻢ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ آﻧﮭﺎ را ﺗﻤﺸﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ  ٣٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،اظﮭﺎر
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داﺷﺖ :ﻣﺎ در درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺸﺎر وارد ﻧﺸﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی دو ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺮای طﺮف ﻋﺮﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ طﺮاﺣﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﻘﺴﯿﻂ اﺻﻞ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﮫ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﮫ
ﺷﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ زﯾﺮ  ٣۴ﺳﺎل از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود :اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در طﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺣﻮزه ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی
داﺧﻠﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﯾﻢ و  ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﺪون ﺑﮭﺮه در ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در روﻧﻖ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دارد ،ﮔﻔﺖ :در ﺑﻨﮕﺎھﮭﺎی ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه رﻓﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر از واردات ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻻوان و در
واﺣﺪھﺎی داروﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ھﺎ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ارزی اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اداﻣﮫ داد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻧﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ  ١٠۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی داﺷﺘﮫ اﯾﻢ و
در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺎم ھﺎی
ﻣﻮﺛﺮی در ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮدارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارس در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ وی اﻓﺰود :در ﻧﻤﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ارس ﭘﺎرس آﺑﺎد ﻧﯿﺰ طﺮح ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ و ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ رﻓﺎھﯽ ﺳﺮﻋﯿﻦ و ارﺗﻘﺎ
ھﺘﻠﯿﻨﮓ و اﻓﺰاﯾﺶ ظﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺒﻼن از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ دﻓﺘﺮﭼﮫ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه و  ۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﮫ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و در اردﺑﯿﻞ
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﯿﻢ رﻓﺖ.
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ﺳﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ اردﺑﯿﻞ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز  ٢٨:٠٩ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ
از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﮫ ای و درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ و
اﻓﺘﺘﺎح و ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﭼﻨﺪ طﺮح و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﮫ ﭘﻮل ﻧﯿﻮز  ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﺒﻼن اردﺑﯿﻞ ،ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﭘﺮوژه درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻧﻤﯿﻦ ،ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ
ﭘﺮوژه ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ رﻓﺎھﯽ ﺳﺮﻋﯿﻦ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎرو رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﻔﺮ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ در اﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ اردﺑﯿﻞ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،درﻣﺎن ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

٢٣

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﺮﻣﯽ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  ١٨:٠١ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از اردﺑﯿﻞ ،ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﮕﺎه
ﺟﻤﻌﮫ در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺑﺎزدﯾﺪ از درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻐﺎن اظﮭﺎر
ﮐﺮد :در ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺷﺘﯿﻢ ،ﺷﺎھﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ و
ﻧﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻻزم ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﻮدﯾﻢ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ
زودی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.

ﮔﺴﺘﺮه اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻐﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻌﺪادھﺎی
ﻓﺮاوان آن طﻮر ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻮزه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :طﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اداری و درﻣﺎﻧﯽ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات و ﻓﻀﺎی درﻣﺎﻧﯽ در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻐﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﭘﺲ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ھﺎی ﻻزم ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺪام ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻣﺎری ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن
ﮔﺮﻣﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن دادﻧﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن واﻗﻌﯽ و ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺒﮫ اﻗﻤﺎری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮران و ارﺗﻘﺎی ﺷﻌﺒﮫ اﻗﻤﺎری ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻮت ﮐﮫ
ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪه و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺟﮭﯿﺎت ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﮭﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و در ﺻﻮرت
وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻐﺎن اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم۴۵١/٣٣۵۶/

٢٤

رﺷﺪ ١٠۵درﺻﺪی ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان /ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ  ٢١:٠٠ -ﺷﻨﺒﮫ  ٢٢اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ  ،ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺟﻤﻌﮫ در
دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ در اﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ اردﺑﯿﻞ اﻓﺰود :اﯾﻦ
رﻗﻢ در دوﻟﺖ ھﺎی ﻧﮭﻢ و دھﻢ  ۶١درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
وی از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺧﺒﺮ داد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :دوﻟﺖ
ﺗﻮﺟﮫ وﯾﮋه ای ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
را ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﺠﺎد و
اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺳﺖ.
وی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد واﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۴٢
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد از دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺶ  ۵٠درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺣﺪود ﺷﺶ
ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن دو ﺑﺴﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش
ﺣﺴﺎب در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ طﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ۴٢٩٣٧۴۵

٢٥

ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺑﺨﺸﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  ۴١:٢٣ -ﺟﻤﻌﮫ  ٢١اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از اردﺑﯿﻞ ،ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻣﺸﺐ
در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ در دﯾﺪار ﺑﺎ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ اردﺑﯿﻞ،
اظﮭﺎر ﮐﺮد:ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺑﺨﺸﻮده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و
اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎری از دوش اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی وﯾﮋه ای ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ھﺮ
واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ آن ﻓﺮد ﺑﮫ ﻣﺪت  ٢ﺳﺎل ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دوﻟﺖ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ١٠۵درﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮی اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺒﻞ از آن ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻮد.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۴٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺪود
 ۵٠درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد :وظﯿﻔﮫ ﻣﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ از ﺣﺎﺷﯿﮫ ھﺎی
ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دوری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف ﻣﻘﺪس ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل  ٩٧ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺪود  ٢۴درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﮫ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ ﺑﯿﺶ از ۶
ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :رﯾﺎﻟﯽ از ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ از ﺑﻮدﺟﮫ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و وظﯿﻔﮫ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ھﺰﯾﻨﮫ
ای ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم/٣١٢/٣٣۵۶/
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ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  ١٠:٢٢ -ﺟﻤﻌﮫ ٢١
اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ روز ﺟﻤﻌﮫ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ در اﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ اردﺑﯿﻞ اﻓﺰود :در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و
اﻣﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان  ١٠۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در ھﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی ھﺎ ﺑﮫ
 ۶١درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ۴٢
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﻻزم ﺑﺮای ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد :ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٠٠ھﺰار ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ اﺻﻠﯽ و
 ٣٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﮭﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ٢ﺑﺴﺘﮫ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ از ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب و ﻓﻌﺎل ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺳﺎل  ٩٧ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺷﺪه و ﺑﺪھﯽ آﻧﺎن ھﻢ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺖ ﷲ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ در اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اردﺑﯿﻞ دارای ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت
دھﯽ آن در ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ھﻢ در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ اﺣﺪاث ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :در ﺻﻮرت اﺣﺪاث دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﯿﻦ آن ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺒﻼن ،اﻓﺘﺘﺎح درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻧﻤﯿﻦ و ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﺮﻋﯿﻦ ﺑﮫ
اردﺑﯿﻞ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۶٠١۶/٧١١٠
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ir.irna@newsroom
ﺗﻤﺎس ﺑﯽ واﺳﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
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اردﺑﯿﻞ| وﺟﻮد ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اردﺑﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ  ١١:٢١ -ﺟﻤﻌﮫ  ٢١اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ از اردﺑﯿﻞ  ،آﯾﺖ ﷲ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در دﯾﺪار ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
اردﺑﯿﻞ اظﮭﺎر داﺷﺖ :اﮔﺮ در ﮐﺸﻮری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﺮدم را آزار ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﺮدم در ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫ
اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﺳﺘﺎن ﻧﻮﭘﺎی اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ در ﺑﮭﺮه
ﻣﻨﺪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮوم
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ در اﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ اردﺑﯿﻞ اﻓﺰود :اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ در ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﺑﯽ ﻣﮭﺮی ھﺎی
زﯾﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ اردﺑﯿﻞ ،ﻣﮋده ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
اردﺑﯿﻞ ﺑﺪھﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺳﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اردﺑﯿﻞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺗﻨﮭﺎ دارای ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ،ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺷﺪه و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﮫ اﺣﺪاث دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اردﺑﯿﻞ ﺑﮫ زودی ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺻﻮرت اﺣﺪاث دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اردﺑﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﻨﺪه ﻗﻮل ﻣﯽ دھﻢ ﮐﮫ
زﻣﯿﻦ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم /ع
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اردﺑﯿﻞ| ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ  ٠۴:٢١ -ﺟﻤﻌﮫ  ٢١اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ از اردﺑﯿﻞ  ،ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻋﺼﺮ
اﻣﺮوز در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ در اﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ اردﺑﯿﻞ
اظﮭﺎر داﺷﺖ :اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در راﺳﺘﺎی
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﮫ دارد.
وی ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۴٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۵٠درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﺎﺷﯿﮫ ای و ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﻓﻘﻂ در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰود :ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ٩٧ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ١٠٠ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻮده ﮐﮫ  ٢۵درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﮫ ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺣﺪود  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﺷﺘﯿﻢ.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﷼ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ۵ :ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ اﺻﻠﯽ و  ٣٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ و از
ﺳﺎل  ٩٢ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺘﻤﺮی در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر  ١٠۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﺟﺮای ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﺑﺮای اﻣﺴﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن،
ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل  ٩٧ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه و اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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اردﺑﯿﻞ| ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ  ١۶:٢٠ -ﺟﻤﻌﮫ  ٢١اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ در اردﺑﯿﻞ اظﮭﺎر داﺷﺖ :اﻣﺴﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه
 ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان در ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﮐﺸﻮر را
ﺑﺮطﺮف ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﻣﺴﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮی ،ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان در ﮐﺸﻮر
 ١٩.۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ
اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ دﻏﺪﻏﮫ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﺮطﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در طﻮل  ۴ﺳﺎل اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  ١٠۵درﺻﺪی
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮی اﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰﯾﮭﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎده
و ﻣﺼﻮب ﺷﺪه دارﯾﻢ.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮔﻔﺖ :از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل  ٩٧ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ﺳﻔﺮ  ۵٠ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺘﻤﺮی
ﺑﮕﯿﺮان ﺑﮫ ﺳﻔﺮھﺎی زﯾﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺳﮭﻤﯿﮫ اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
وی از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی اردﺑﯿﻞ ﺧﺒﺮ داد و اظﮭﺎر ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺸﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺳﻔﺮ ﺑﮫ اردﺑﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮوژه رﻓﺎھﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻋﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎھﺪ طﺮح ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎی اردﺑﯿﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد و دو ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮی و ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن
ﻧﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
درﺻﺪ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
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ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری  ٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ داﻧﻤﺎرک ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دارو در اﯾﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی  ۵۶:١۴ -ﺟﻤﻌﮫ  ٢١اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
وزﯾﺮ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺮان و داﻧﻤﺎرک از
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو و آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﺮان
ﺑﺮای اﻋﺰام ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮداد.
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﻮرس ﭘﺮس ،ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ﭘﺲ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ داﻧﻤﺎرک ﺑﮫ ﻣﮭﺮ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اھﺪاف ﭼﻨﺪ
ﮔﺎﻧﮫ ای را در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ .داﻧﻤﺎرﮐﯽ ھﺎ ٧٠
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو در ﺣﻮزه دارو در اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ
وارد ﺷﻮد .در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ
داروﺳﺎزی ﻗﺮار ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﮭﺎ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﮫ داد :در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ھﻠﺪﯾﻨﮓ داروﺳﺎزی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی داروﺳﺎزی در اﯾﺮان ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدﯾﻢ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ
ﯾﮏ ﮐﺎﻻی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﻤﺎرک ،ﭼﺮﺧﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در داﺧﻞ
را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﺬاﮐﺮات طﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮد ،اﻓﺰود :ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ -داﻧﻤﺎرﮐﯽ در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮫ زودی در ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ آزاداﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ  ۵٠٠ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ
در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
رﺑﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ داﻧﻤﺎرک در زﻣﯿﻨﮫ ھﺘﻞ ﺳﺎزی و اداﻣﮫ ﻣﺬاﮐﺮات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻮﺳﻂ ھﻠﺪﯾﻨﮓ ذﯾﺮﺑﻂ ،از
دﯾﺪار ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮداد و ﮔﻔﺖ :در طﻮل اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺎر داﻧﻤﺎرک ﻣﺬاﮐﺮه داﺷﺘﻢ ﮐﮫ ارﺗﻘﺎء ﻣﮭﺎرت
ھﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای و ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ روز دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﮫ آﻣﻮزش ھﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ اروﭘﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه داﻧﻤﺎرک در زﻣﯿﻨﮫ آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﻐﻞ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در آﯾﻨﺪه و ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻮﻟﺪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و داﻧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ،ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ داﻧﻤﺎرﮐﯽ ھﺎ و ﺗﺒﺎدل
داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﮫ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای از ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
داﻧﻤﺎرک ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺣﻮزه ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﺮآوردھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ  ٧٠ھﺰار ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ھﺎی  ITو ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻧﯿﺎز دارد.
رﺑﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﺰار ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ در داﻧﻤﺎرک در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد دادﯾﻢ
در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﮫ دو ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
داﻧﻤﺎرک را در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﺰام ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﮫ
ای و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوران ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ اﯾﺮان را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﻗﺮار ﺷﺪ در ﺳﺎل  ٢٠١٨وزﯾﺮ
ﮐﺎر داﻧﻤﺎرک ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﭘﯿﺮو ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ اﻣﻀﺎ ﺷﻮد.

٣١

اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم

٣٢

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب در ﺟﮭﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ
روزﻧﺎﻣﮫ اﺑﺘﮑﺎر  ٣۴:٠٠ -ﺟﻤﻌﮫ  ٢١اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺗﺒﺮﯾﺰ – ﻟﯿﻼ ﭘﺎﺷﺎﺋﯽ :ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
در ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺟﮭﺖ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻤﺴﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل  ٩٧ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ و در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ
ھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﻣﺪﯾﻮن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد
را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده  ١٣ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﮭﺎ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ٩٧اﺟﺮا ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﻣﮭﻠﺖ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از اﯾﻦ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٠/٠۴/٩٧ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﻗﺒﻞ از  ٢٩/١٢/٩۵ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،اذﻋﺎن داﺷﺖ:
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺑﺮازی از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت،
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﺑﺨﺸﺪاری ھﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ دﻻﯾﻞ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﯾﺎ ﺗﻘﺴﻂ ﺑﺪھﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻤﺴﺎری ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺑﺪھﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ
 ٢٩/١٢/٩۵ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻻﯾﻞ اﺑﺮازی آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺬﮐﻮر دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ
ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﺎ ﺳﮫ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع دﻻﯾﻞ اﺑﺮازی ﻣﮭﻠﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اراﺋﮫ
ﻣﺪارک ﺧﻮد ﺑﮫ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام و از ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﻘﺮر در ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ
ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮫ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ طﺮح ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﺠﺎی
ﺑﺪھﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﻌﺐ ﻣﺮﺑﻮطﮫ اراﺋﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻂ  ١٢ﻣﺎھﮫ از ١٠٠درﺻﺪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در  ١٨ﻣﺎه ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﻨﺪ از  ٨۵درﺻﺪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ  ٢۴ﻣﺎھﮫ ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد ،از  ٧۵درﺻﺪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ در  ٣٠و ﯾﺎ  ٣۶ﻣﺎه
ﻗﺴﻂ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ از  ۶٠و ۵٠درﺻﺪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺟﺮای طﺮح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﮫ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ھﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﺪف از اﺟﺮای آن ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ﻣﻘﺼﺮ
ﻧﺒﻮده و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی و ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ )زﻟﺰﻟﮫ و (..ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﺪھﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.وی ﺑﺎ
اﻋﻼم اﯾﻨﮑﮫ طﯽ ﺳﺎل  ٩۵و  ٩۶در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب در اﺳﺘﺎن ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪ ،اﻓﺰود :در طﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٢٢٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪھﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﮫ ﺑﺨﺸﻮده و در ﺟﮭﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﻖ اﺷﺘﻐﺎل
اﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوار ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﮭﺖ روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ.
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ھﺪف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﮔﺰاری ھﺎ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان  ۵۵:٢١ -ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ  ٢٠اردﯾﺒﮭﺸﺖ
١٣٩٧
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮاﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺰاری ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺣﻮزه رﻓﺎه و ﺗﻌﺎون ﮔﺮوه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺰاری ھﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اظﮭﺎر ﮐﺮد ﮐﺮد:
ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ واﺣﺪھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی واﺣﺪھﺎ اﻣﺮی
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی واﺣﺪھﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری در دﺳﺖ
اﺟﺮا اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل اﺻﻼح
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در  ۵اﺳﺘﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺎل ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﮔﺰاری ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺰاری ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﺪف از راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﮔﺰاری ھﺎ ،ﺳﮭﻮﻟﺖ در
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ ،ﺻﺪور ،ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺎﺗﺮ درﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ازدواج ،ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﻔﻦ و
دﻓﻦ ،ﺑﺎزرﺳﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺑﯿﻤﮫ ﺑﯿﮑﺎری ،اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮭﺪات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت)اورﺗﺰوﭘﺮوﺗﺰ( و ﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﮫ
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﮫ در ﮐﺎرﮔﺰاری ھﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺰاری ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻓﻀﺎھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ظﺮﻓﯿﺖ واﮔﺬاری ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی
ﺟﺪﯾﺪ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻣﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﺣﻮزه ﮐﺎرﮔﺰاری
ھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ.
ﻗﻮاﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺎھﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺰاری ھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺮده اﯾﻢ ،اﻓﺰود :ﺳﮫ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺸﺎوره ای ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎ ﺟﮭﺖ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮا
را ﺑﮫ ھﯿﺄت ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺰاری ھﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﮭﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﻮد و از طﺮﯾﻖ
راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ واﺣﺪھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ واﮔﺬاری اﯾﻦ اﻣﻮر را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دھﯿﻢ.
اﻧﺘﮭﺎی ﭘﯿﺎم/
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی واﺣﺪھﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر

٣٤

ﺟﻠﺴﮫ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی طﻼب اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺣﻮزه  ٣۵:١٢ -ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ  ٢٠اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺣﻮزه ،ﺟﻠﺴﮫ ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺟﮭﺖ
اﺟﺮای ﻣﺎده  ۵ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد
وﺣﺪت روﯾﮫ و ﺗﺴﮭﯿﻞ در اﻣﻮر ﺑﯿﻤﮫ اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺗﺒﺎع ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ھﯿﺄت ھﻤﺮاه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎن
ﻗﻢ ،در ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر طﻼب و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺿﻤﻦ اراﺋﮫ ﮔﺰارش و ﻧﯿﺰ
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری داﻧﺶ ﭘﮋوھﺎن
و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ طﺮح ،ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﺻﻮرت وﯾﮋه ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎری دو
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻻزم ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از اﯾﻦ طﺮح در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ اﯾﺠﺎد
ﮔﺮدد.
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اﻓﺰاﯾﺶ  ١۶دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز  ٢٠:١١ -ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ  ٢٠اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺷﻤﺎﻧﯿﻮز :دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺪی درﺧﺸﺎن اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در
ﺑﺨﺶ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی درﻣﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ،
وی ،اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺪاوم اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﺑﻠﻮک ھﺎی زاﯾﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎی
ﻣﻨﺘﺨﺐ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﺠﮭﯿﺰات و ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی
اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﮑﯽ از ﺳﺎل  ٩۵ﺗﺎﮐﻨﻮن،
اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺪاوم ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻋﻔﻮﻧﺘﮭﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ  ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی اﺗﺎﻗﮭﺎی اﯾﺰوﻟﮫ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎی
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﮑﯽ از ﺳﺎل  ٩۶ﺗﺎﮐﻨﻮن و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ اطﻼﻋﺎت
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ) (HISدر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ را از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺣﻮزه ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن اﻓﺰود :ﺗﺪوﯾﻦ و اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎردﮐﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺮم
اﻓﺰار ﺗﺮﯾﺎژاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺬﮐﻮر در اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ،اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ) (Pacsدر ﺑﯿﺶ از  ۴٠ﻣﺮﮐﺰ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ،
اﺟﺮای طﺮح ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﮫ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺨﮫ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﮑﯽ ،اﺟﺮای ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺳﻼﻣﺖ ،اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﺑﺖ دھﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری اﻋﻢ از  ،USSDﺗﻠﻔﻨﯽ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،
اﺳﺘﺎﻧﺪارﺳﺎزی ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺳﺎل  ٩۴ﺗﺎﮐﻨﻮن و ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺪوﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد از دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﻮزه درﻣﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻠﯿﮫ داروھﺎ و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﮭﺖ درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز و ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﮫ روزرﺳﺎﻧﯽ
ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ورژن ﻣﺼﻮب ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ و ﻣﻮردی ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﮫ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :اﻋﻤﺎل
ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺰرگ ﻧﻈﯿﺮﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﮫ ،ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺮطﺎﻧﮭﺎی دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻟﻮرﮐﺘﺎل ،ﭘﺴﺘﺎن،
ﺗﻮﻣﻮرھﺎی ﻣﻐﺰی و ﺗﻮﻣﻮرھﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ،ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ارﺗﻮﭘﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻔﺼﻞ ھﯿﭗ و زاﻧﻮ ،ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﻓﮏ
وﺻﻮرت ،ھﯿﺴﺘﺮﮐﺘﻮﻣﯽ ،ﮐﻠﮫ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ و ...ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻣﻠﮑﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
ﻣﻨﺒﻊ :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﯾﺮان  ۵٠:٠٩ -ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ ٢٠
اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮز -،ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﮫ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و از طﺮﯾﻖ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری  *١۴٢#درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ

دھﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ﯾﺎدﺷﺪه از آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺑﯿﻤﮫ ،اﺳﺘﺤﻘﺎق درﻣﺎن ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮی ،راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻤﮫ ای و ﻧﻮﺑﺖ

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﻏﻠﺐ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان را دارد و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﺣﻀﻮری ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺷﻌﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺑﮫ وﯾﮋه در ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎ و رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎ ﺑﮫ
ﻣﺮاﮐﺰ و ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
زدا اﻓﺰود :ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری ،آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻤﮫ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
وارد ﮐﺮدن ﮐﺪﻣﻠﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﮫ و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ.
وی اداﻣﮫ داد :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺧﻮد را
از طﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن در اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﮫ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ) ،USSDﮐﺪ دﺳﺘﻮری ،(*١۴٢#ھﻢ اﮐﻨﻮن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﻔﻦ
ھﻤﺮاه ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺮ روی ﻣﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻓﮫ ﺑﺎزار ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 fa=l?/mobile.sso.ir/app/ir.cafebazaar//:httpsدر دﺳﺘﺮس ﻣﺨﺎطﺒﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دارد.
وی اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی اﺳﺘﻌﻼم وﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﮫ ﺳﺎز ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از اطﻼﻋﺎت ھﻮﯾﺘﯽ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه و
ﺳﺎﯾﺮ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﮫ ای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﺎھﺪه آﺧﺮﯾﻦ روز ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﺑﻘﮫ ،آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد ،اﺳﺘﺤﻘﺎق درﻣﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﮫ
ﭘﺮداز ،ﻧﻮع ﺑﯿﻤﮫ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻌﺒﮫ و ﮐﺎرﮔﺎه ،اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎھﺪه آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی،
اﺳﺘﻌﻼم و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺮآوردی و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ و ﭘﯿﻤﺎن ھﺎی ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ  ۴٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ  ١٨ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﻤﮫ ای و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻓﺮاد زﯾﺮ
ﭘﻮﺷﺶ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دارای ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﮫ ای و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و  ٣۵۶ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﮫ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﮫ ای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ دارای  ۴٨٠ﺷﻌﺒﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﮫ ای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ
واﺣﺪھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻣﻮر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻌﺐ
٣٧

اﻗﻤﺎری و ﮐﺎرﮔﺰاری ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان واﺣﺪھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﻌﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺮﻧﺎ
٧٠۵
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ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﯿﺮﯾﮫ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﺖ  ٣٢:٠١ -ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ  ٢٠اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩٧
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﺖ  ،ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺼﺖ و ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﮫ ﮔﻔﺖ:
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺮﮐﺰھﺎی ﺧﯿﺮﯾﮫ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﻣﺼﻮب ھﯿﺎت وزﯾﺮان ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﻮد.
وی اداﻣﮫ داد :ﺗﻌﺮﻓﮫ وﯾﺰﯾﺖ ﻓﻠﻮﺷﯿﭗ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ،در ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎی
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﻣﺴﺎل ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺮﻓﮫ وﯾﺰﯾﺖ
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺼﺖ و ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﮫ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ و
ﻣﻌﺎون رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
ﻋﻀﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﮫ ﮔﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،دھﻢ ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه اﻣﺴﺎل وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
ﺧﯿﺮﯾﮫ ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﯿﺮﯾﮫ ،ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪ.
ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﯽ زاده ھﺎﺷﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﯿﺮﯾﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و اﻣﺴﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ دﻻﯾﻞ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺑﺨﺶ
ﺧﯿﺮﯾﮫ ،ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،وی اﻓﺰود :ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﺮﯾﮫ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺶ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻔﺖ و
ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری و ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺧﯿﺮﯾﮫ ھﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﺎن زﻣﺎن از ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺧﺒﺮ
داد/.
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم
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