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واﮔﺬار ی  ۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  -ﺳﺮﺧﻂ
واﮔﺬار ی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺴﺘﺎ اﺳﺖ/ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺎ وارد ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺷ ﺪﻧ ﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
ﺗﻤﺪﯾﺪﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ  -ﺳﺮﺧﻂ

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ
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۰

 ۲۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۱:۴۹ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺳﺒﮏ ﺳﺎز ی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :روﻧﺪ ادﻏﺎم ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ اﻧﺮژ ی ،ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺷﻤﺲ و
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﺎ ارزش داراﯾﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را  ۶۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ،ﻣﻌﺎدل  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﺴﺘﺎ  ۲۷۴ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ دارد ﮐﻪ  ۱۸۰ﺷﺮﮐﺖ آن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮ ل اﺳﺖ.

ﺑﻨـﺎ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺼـﺪی ﺧﻮدﻣﺎن را در اﻣﻮر ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ دارد ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۸ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ﺣﺪود ۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ ( را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ واﮔﺬار ی آن را دار ﯾﻢ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺻﺒﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد.

ﻫﻢ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿـﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨـﺞ ﺳﺎﻟﻪ روﻧﺪ ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎز ی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﯾﻢ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس از  ۹ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ در  ۵ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ادﻏﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﻣﺜﻼ ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﻮزه  ۳ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎ را در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ آزاد ﺳﺎز ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﺳﺒﮏ ﺳﺎز ی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺴﺘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ دار ﯾﻢ ﺗﺼﺪی ﺧﻮدﻣﺎن را در اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ دارﻧـﺪ ،ﮐـﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۸ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﺪود
۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ( را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻟﻄﻔﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸﺮ ﯾﺎت ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺴﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف

ﺗﺒﺒﯿﻦ راهﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﻬﺮﻣﻨﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ درﺑﺨﺶ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒ ﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺷﺴﺘﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻞ دو
ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﯾﮏ و دو دﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺎﺳﺖ.

ﺷﺴﺘﺎ در  ۹ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ،ﻋﻤﺮان وﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺳـﯿﻤﺎن  ،دارو ،اﻧﺮژ ی  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﺑﺎﻧﮏ ، ICT،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

دارد.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺣﺪود  ۳۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۸۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻣﺼﻮب دارد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۸۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﻬﺎم دار ی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺰ ﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬار ی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴـﺘﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﻫﺮ ﻫﯿﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﺴـﺘﺎ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﻣﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﺎ دار ﯾﻢ در ﺣﻮزه اﻧﺮژ ی و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﻣﻌﺪن وﻓﻠﺰات  ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎور ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴـﺘﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺳـﺒﮏ ﺳﺎز ی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :روﻧـﺪ ادﻏﺎم ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ اﻧﺮژ ی ،ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﺷـﻤﺲ و

ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

ﻟﻄﻔﯽ ﺑﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﺷﺴـﺘﺎ ﺑﻪ واﮔﺬار ی ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﯾﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم و واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر دار ﯾﻢ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﺷﺴـﺘﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧـﺪاز اﺟﺮاﯾﯽ و راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و واﮔﺬار ی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ و ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎز ی و ﺳـﺒﮏ ﺳﺎز ی آﻧﻬﺎ در  ۵ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز،

دارو IT ،و  ، ITCﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
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واﮔﺬار ی  ۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺑﺮﻧﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۲۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۱:۴۵ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺎ دار ﯾﻢ ﺗﺼﺪی ﺧﻮدﻣﺎن را در اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۸ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺑﺮﻧﺎ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻟﻄﻔﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸﺮ ﯾﺎت ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺴﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒ ﻦ راهﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﻬﺮﻣﻨﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ درﺑﺨﺶ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒ ﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺷﺴﺘﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﯾﮏ و دو دﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺎﺳﺖ.

ﺷﺴﺘﺎ در  ۹ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ،ﻋﻤﺮان وﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺳـﯿﻤﺎن  ،دارو ،اﻧﺮژ ی  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﺑﺎﻧﮏ ، ICT،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

دارد.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺣﺪود  ۳۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۸۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻣﺼﻮب دارد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۸۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

«ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴـﺘﺎ ارزش داراﯾﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را  ۶۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ،ﻣﻌﺎدل  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺷﺴـﺘﺎ  ۲۷۴ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

دارد ﮐﻪ  ۱۸۰ﺷﺮﮐﺖ آن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮ ل اﺳﺖ.

ﺑﻨـﺎ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺼـﺪی ﺧﻮدﻣﺎن را در اﻣﻮر ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ دارد ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۸ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﺪود  ۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ( را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ واﮔﺬار ی آن را دار ﯾﻢ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺻﺒﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد.

ﻫﻢ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿـﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨـﺞ ﺳﺎﻟﻪ روﻧﺪ ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎز ی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﯾﻢ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس از  ۹ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ در  ۵ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ادﻏﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﻣﺜﻼ ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﻮزه  ۳ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎ را در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ آزاد ﺳﺎز ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﺳﺒﮏ ﺳﺎز ی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد.

«او اﻓﺰود» :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﻬﺎم دار ی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺰ ﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬار ی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

«ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴـﺘﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد» :ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﻫﺮ ﻫﯿﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﺴـﺘﺎ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﺎ دار ﯾﻢ در ﺣﻮزه اﻧﺮژ ی و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﻣﻌﺪن و ﻓﻠﺰات ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎور ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

«ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴـﺘﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺳـﺒﮏ ﺳﺎز ی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :روﻧـﺪ ادﻏﺎم ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ اﻧﺮژ ی ،ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﺷـﻤﺲ و

ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

ﻟﻄﻔﯽ ﺑﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﺷﺴـﺘﺎ ﺑﻪ واﮔﺬار ی ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﯾﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم و واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر دار ﯾﻢ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﺷﺴـﺘﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧـﺪاز اﺟﺮاﯾﯽ و راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و واﮔﺬار ی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ و ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎز ی و ﺳـﺒﮏ ﺳﺎز ی آﻧﻬﺎ در  ۵ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز،

دارو IT ،و  ، ITCﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
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واﮔﺬار ی  ۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  -ﺳﺮﺧﻂ
 ﺳﺮﺧﻂ

۰

۰

۰

۰

 ۲۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۱:۳۰ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸﺮ ﯾﺎت :واﮔﺬار ی  ۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺴﺘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ دار ﯾﻢ ﺗﺼﺪی ﺧﻮدﻣﺎن را در اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۸ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﺪود ۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ( را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ  ۰۶ﺧﺮداد  ۰۹:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۷ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی&;laquoﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر& ;raquoﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻟﻄﻔﯽ...
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴـﺘﺎ در ﻧﺸـﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸﺮ ﯾﺎت :واﮔﺬار ی  ۱۰۵ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒﺎر -ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺴـﺘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ دار ﯾﻢ ﺗﺼﺪی ﺧﻮدﻣﺎن را در اﻣﻮر ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ و

ﺑﻨﮕـﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ دارﻧـﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۸ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﺪود ۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ( را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۰۶ﺧﺮداد  ۰۹:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۷ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی»ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻟﻄﻔﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴـﺌﻮل رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸـﺮ ﯾﺎت ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺴﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﺒﯿﻦ راهﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﻬﺮﻣﻨﺪی از
ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ درﺑﺨﺶ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒ ﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺷﺴـﺘﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ

اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﯾﮏ و دو دﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺎﺳﺖ.

ﺷﺴﺘﺎ در  ۹ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ،ﻋﻤﺮان وﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺳـﯿﻤﺎن  ،دارو ،اﻧﺮژ ی  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﺑﺎﻧﮏ ، ICT،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

دارد.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺣﺪود  ۳۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۸۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻣﺼﻮب دارد.

"ﺷﺴﺘﺎ در  ۹ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ،ﻋﻤﺮان وﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺳـﯿﻤﺎن  ،دارو ،اﻧﺮژ ی  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﺑﺎﻧﮏ ، ICT،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارد"ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۸۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﺎ ارزش داراﯾﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را  ۶۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ،ﻣﻌﺎدل  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﺴﺘﺎ  ۲۷۴ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارد

ﮐﻪ  ۱۸۰ﺷﺮﮐﺖ آن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮ ل اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﺪی ﺧﻮدﻣﺎن را در اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارد ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل  ۹۸ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ﺣﺪود ۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ ( را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ واﮔﺬار ی آن را دار ﯾﻢ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺻﺒﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد.

ﻫﻢ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿـﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨـﺞ ﺳﺎﻟﻪ روﻧﺪ ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎز ی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﯾﻢ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس از  ۹ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ در  ۵ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ادﻏﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﻣﺜﻼ ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﻮزه  ۳ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎ را در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ آزاد ﺳﺎز ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﺳﺒﮏ ﺳﺎز ی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد.

وی اﻓﺰود :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﻬﺎم دار ی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺰ ﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬار ی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴـﺘﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﻫﺮ ﻫﯿﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﺴـﺘﺎ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﻣﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﺎ دار ﯾﻢ در ﺣﻮزه اﻧﺮژ ی و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﻣﻌﺪن وﻓﻠﺰات  ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎور ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴـﺘﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺳـﺒﮏ ﺳﺎز ی ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :روﻧﺪ ادﻏﺎم ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ اﻧﺮژ ی ،ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺷﻤﺲ و ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

ﻟﻄﻔﯽ ﺑﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﺷﺴـﺘﺎ ﺑﻪ واﮔﺬار ی ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﯾﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم و واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر دار ﯾﻢ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﺷﺴـﺘﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧـﺪاز اﺟﺮاﯾﯽ و راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و واﮔﺬار ی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ و ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎز ی و ﺳـﺒﮏ ﺳﺎز ی آﻧﻬﺎ در  ۵ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز،
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واﮔﺬار ی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺴﺘﺎ اﺳﺖ/ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺎ وارد ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺷﺪﻧﺪ
 اﯾﻠﻨﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۲۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۱:۰۹ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺴﺘﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﺸﺮ ﯾﺎت اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ دار ﯾﻢ ﺗﺼﺪی
ﺧﻮدﻣﺎن را در اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۸ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﺪود ۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ( را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺴﺘﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﺸﺮ ﯾﺎت اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ دار ﯾﻢ ﺗﺼﺪی

ﺧﻮدﻣﺎن را در اﻣﻮر ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۸ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﺪود ۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ( را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،ﻣﺮﺗﻀـﯽ ﻟﻄﻔﯽ در ﻧﺸـﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸـﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴـﺌﻮل رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸﺮ ﯾﺎت ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺴﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راهﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﻬﺮﻣﻨﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒ ﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﺷﺴﺘﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﯾﮏ و دو دﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺎﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺷﺴﺘﺎ در  ۹ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ،ﻋﻤﺮان و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺳـﯿﻤﺎن ،دارو ،اﻧﺮژ ی ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ، ICT،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺣﺪود  ۳۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۸۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻣﺼﻮب دارد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۸۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﺎ ارزش داراﯾﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را  ۶۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ،ﻣﻌﺎدل  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﺴﺘﺎ  ۲۷۴ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارد

ﮐﻪ  ۱۸۰ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺘﺶ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﺴﺘﺎﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﺪی ﺧﻮدﻣﺎن را در اﻣﻮر ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ دارد ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل  ۹۸ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﺪود ۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ( را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ واﮔﺬار ی آن را دار ﯾﻢ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺻﺒﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد.

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻗﺘﻀـﺎی ﻓﻀـﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر و ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿـﺪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و رﺑﯿﻌﯽ در ﻗـﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﻨـﺞ ﺳﺎﻟﻪ روﻧـﺪ ﭼﺎﺑﮏﺳﺎز ی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ﭘﯿﺶ

ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس از  ۹ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ در ۵ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ادﻏﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﻣﺜﻼ ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ۳ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل را در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ آزادﺳﺎز ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ و ﺳﺒﮏﺳﺎز ی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد.

وی اﻓﺰود :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﻬﺎمدار ی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺰ ﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﻫﻢ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌـﺪ از ﺑﺮﺟـﺎم ﺗﻼـش ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟـﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴـﺘﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﻫﺮ ﻫﯿﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﺴـﺘﺎ وارد ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﺎ دار ﯾﻢ در ﺣﻮزه اﻧﺮژ ی و ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﻣﻌﺪن و ﻓﻠﺰات ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎور ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺳﺒﮏ ﺳﺎز ی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :روﻧﺪ ادﻏﺎم ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ اﻧﺮژ ی ،ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺷﻤﺲ و ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

ﻟﻄﻔﯽ ﺑﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی ﺷﺴﺘﺎ ﺑﺮای واﮔﺬار ی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣـﺎ آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﺎم و واﺣـﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر دار ﯾﻢ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ واﺣـﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﺷﺴـﺘﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺟﺮاﯾﯽ و راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و واﮔﺬار ی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﭼﺎﺑﮏﺳﺎز ی و ﺳﺒﮏﺳﺎز ی آﻧﻬﺎ در  ۵ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،دارو،
 ITو  ، ITCﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وزارت ﺗﻌﺎون  ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  ۳ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮕﻬﺎی ﺷﺴﺘﺎ )ﺗﺎﭘﯿﮑﻮ ،ﺗﯽ ﭘﯽ ﮐﻮ و

ﺻﺒﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ( و ﺷﻤﺎر ی از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﺸﺮ ﯾﺎت ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

970306

ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس

۰

۰

۰

۰

 ۲۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۱:۵۱ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎبرﺳﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس؛ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎمﮔﺬار ی ﺳﺎل

 ۹۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ و در اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳـﺘﻮر ﻣﻌﺎون اول ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎزرﺳـﯽ از

دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص ،ﻣﻄﺮ ح ﺑﺎﺷﺪ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ آرا ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده  ۳۸و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آن
و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﻼم واﻗﻌﯽ دﺳـﺘﻤﺰد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎر ج از ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ١٠ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.

از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴـﻬﯿﻞ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و روﻧﻖ اﺷـﺘﻐﺎل  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

ﻣﺤﺪود ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

970306

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
 ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

۰

۰

۰

۰

 ۲۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۱:۳۰ :

در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬار ی ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ و در
اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ و دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ آﻣـﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬار ی ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ و در

اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳـﺘﻮر ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ

ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص ،ﻣﻄﺮ ح ﺑﺎﺷﺪ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳـﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷـﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی در ﺣﺎل ﺗﺼـﻔﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده  ۳۸و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آن
و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﻼم واﻗﻌﯽ دﺳـﺘﻤﺰد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎر ج از ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ١٠ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.

از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴـﻬﯿﻞ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و روﻧﻖ اﺷـﺘﻐﺎل  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

ﻣﺤﺪود ﮐﺮد«.

970306

ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺪ
 آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۲۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۱:۲۹ :

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آر ﯾﺎ  -ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰار ي آر ﻳـﺎ  -ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺻـﺪور ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اي ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ را ﺗﻤﺪﻳﺪ ﮐﺮد.

رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ و دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ي آر ﻳﺎ ،در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﻮي دﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﺗﻘﻲ ﻧﻮرﺑﺨﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬار ي ﺳﺎل ۹۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺣﻤﺎﻳﺖ از

ﮐﺎﻻي اﻳﺮاﻧﻲ و در اﺟﺮاي ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳـﺘﻮر ﻣﻌﺎون اول ﻣﺤﺘﺮم رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎزرﺳﻲ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﺧﺮ ﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزرﺳﻲ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ادﻋﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻳﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص ،ﻣﻄﺮ ح ﺑﺎﺷﺪ

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ آرا ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﻴﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزرﺳﻲ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده ۳۸و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ آن
و ﻳﺎ ﻋﺪم اﻋﻼم واﻗﻌﻲ دﺳـﺘﻤﺰد ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﻐﺎﻳﺮت آن ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ از دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎر ج از ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ،ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ.

از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴـﻬﻴﻞ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و روﻧﻖ اﺷـﺘﻐﺎل  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎزرﺳـﻲ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﺑﻪ آﺧﺮ ﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

ﻣﺤﺪود ﮐﺮد.
<- -

970306

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
 اﯾﺴﻨﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۲۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۱:۱۵ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ و دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬار ی ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی
اﯾﺮاﻧﯽ و در اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳـﺘﻮر ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص ،ﻣﻄﺮ ح ﺑﺎﺷﺪ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳـﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷـﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی در ﺣﺎل ﺗﺼـﻔﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده  ۳۸و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آن
و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﻼم واﻗﻌﯽ دﺳـﺘﻤﺰد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎر ج از ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ١٠ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.

از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴـﻬﯿﻞ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و روﻧﻖ اﺷـﺘﻐﺎل  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

ﻣﺤﺪود ﮐﺮد«.

970306

ﺗﻤﺪﯾﺪﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ
 اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۲۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۱:۱۰ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ و
دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ)اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز(،در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬار ی
ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ و در اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﺎون اول ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎزرﺳﯽ

از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص ،ﻣﻄﺮ ح ﺑﺎﺷﺪ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ آرا ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده  ۳۸و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ

آن و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﻼم واﻗﻌﯽ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺤﺼﺮا

ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎر ج از ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ١٠ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.

از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴـﻬﯿﻞ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و روﻧﻖ اﺷـﺘﻐﺎل  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

ﻣﺤﺪود ﮐﺮد.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
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ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ  -ﺳﺮﺧﻂ
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ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۱:۳۰ :

در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ و دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ  ۰۶ﺧﺮداد  ۱۰:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۷ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی&;laquoﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر& ،;raquoدر ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ...
در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ و دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۰۶ﺧﺮداد  ۱۰:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۷ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒﺎر« ،در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ آﻣﺪه
اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬار ی ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ و در اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳـﺘﻮر ﻣﻌﺎون اول

ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص ،ﻣﻄﺮ ح ﺑﺎﺷﺪ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ آرا ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده  ۳۸و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آن
و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﻼم واﻗﻌﯽ دﺳـﺘﻤﺰد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎر ج از ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ١۰ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.

از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴـﻬﯿﻞ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و روﻧﻖ اﺷـﺘﻐﺎل  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

ﻣﺤﺪود ﮐﺮد.
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ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۲۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۰:۱۷ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ  :در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ : :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ و دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮاد
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻـﺪور ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ و دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬار ی ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ

و در اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳـﺘﻮر ﻣﻌﺎون اول ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص ،ﻣﻄﺮ ح ﺑﺎﺷﺪ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ آرا ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷـﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده  ۳۸و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ

آن و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﻼم واﻗﻌﯽ دﺳـﺘﻤﺰد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺤﺼﺮا

ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎر ج از ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ١٠ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ.

از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴـﻬﯿﻞ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و روﻧﻖ اﺷـﺘﻐﺎل ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ

ﻣﺤﺪود ﮐﺮد.

ﻣﻨﺒﻊ :اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ---
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ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
 اﯾﻠﻨﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۲۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۰:۱۵ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻـﺪور ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی »ﺳـﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ« آﻣـﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕـﺬار ی ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی
اﯾﺮاﻧﯽ و در اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳـﺘﻮر ﻣﻌﺎون اول ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص ،ﻣﻄﺮ ح ﺑﺎﺷﺪ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ آرا ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده  ۳۸و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آن
و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﻼم واﻗﻌﯽ دﺳـﺘﻤﺰد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎر ج از ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ١٠ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.

از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴـﻬﯿﻞ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و روﻧﻖ اﺷـﺘﻐﺎل  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

ﻣﺤﺪود ﮐﺮد.
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ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺷﺪ
 ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۰

۰

۰

۰

 ۲۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۰:۰۳ :

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ و دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒﺎر« ،در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬار ی ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل

ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ و در اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳـﺘﻮر ﻣﻌـﺎون اول ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓـﺎﺗﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص ،ﻣﻄﺮ ح ﺑﺎﺷﺪ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ آرا ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده  ۳۸و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آن
و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﻼم واﻗﻌﯽ دﺳـﺘﻤﺰد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎر ج از ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ١۰ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.

از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴـﻬﯿﻞ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و روﻧﻖ اﺷـﺘﻐﺎل  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

ﻣﺤﺪود ﮐﺮد.

970306

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
 ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۲۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۰۹:۵۶ :

ﭘﻮلﻧﯿﻮز  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ و دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﻮلﻧﯿﻮزﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ  ،در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬار ی ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳـﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ و در اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳـﺘﻮر ﻣﻌﺎون اول ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺨﺎص ،ﻣﻄﺮ ح ﺑﺎﺷﺪ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ آرا ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده  ۳۸و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آن
و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﻼم واﻗﻌﯽ دﺳـﺘﻤﺰد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎر ج از ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ١٠ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.

از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴـﻬﯿﻞ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و روﻧﻖ اﺷـﺘﻐﺎل  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزرﺳـﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

ﻣﺤﺪود ﮐﺮد.

970306

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ
 اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۰

۰

۰

۰

 ۸ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۱:۰۲ :

 ٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٤٣٩ﻫﺰار و  ٨٩٩ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ٩ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﺑﻪ آذر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ  -ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻋﻼـم دﻓﺘﺮ آﻣـﺎر و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت اﻗﺘﺼـﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴـﺦ

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ١١ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٣٢٢ﻫﺰار و ٣۵٣ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ٤١,٣ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ١٤ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٩٨٢ﻫﺰار و ١٩٦ﻣﻮرد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ )ﻣﻌﺎدل  ٥٤,٦درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ١٣٥ﻫﺰار و ٣٥٠ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه در ﻫﻤﯿﻦ دوره ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل .۴

 ۱درﺻـﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴـﺦ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذر ﺳﺎل  ٩٦ﺑﺎ  ٢٣ﻫﺰار و  ١٦ﭘﺰﺷﮏ ودﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮار داد ﺑﻮده و از آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

970306

از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮارداد
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس

۰

۰

۰

۰

 ۸ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۰:۲۲ :

 ٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٤٣٩ﻫﺰار و  ٨٩٩ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ٩ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﺑﻪ آذر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس؛ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ١١ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٣٢٢ﻫﺰار و ٣۵٣ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌـﺎدل  ٤١,٣ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺦ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ١٤ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٩٨٢ﻫﺰار و ١٩٦ﻣﻮرد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ )ﻣﻌﺎدل  ٥٤,٦درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ١٣٥ﻫﺰار و ٣٥٠ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه در ﻫﻤﯿﻦ دوره ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل .۴

 ۱درﺻـﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴـﺦ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذر ﺳﺎل  ٩٦ﺑﺎ  ٢٣ﻫﺰار و  ١٦ﭘﺰﺷﮏ ودﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮار داد ﺑﻮده و از آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

970306

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮارداد
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۸ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۰:۳۳ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮارداد  ٢٧ : :ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٤٣٩ﻫﺰار و٨٩٩
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ٩ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آذر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٤٣٩ﻫﺰار و ٨٩٩ﻧﺴـﺨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ٩ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
آذر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم دﻓﺘﺮ آﻣﺎر وﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ١١ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و٣٢٢

ﻫﺰار و ٣٥٣ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ٤١,٣ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ١٤ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٩٨٢ﻫﺰار و ١٩٦ﻣﻮرد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ )ﻣﻌﺎدل ٥٤,٦

درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ١٣٥ﻫﺰار و ٣٥٠ﻣﻮرد ﻧﺴـﺨﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه در ﻫﻤﯿﻦ دوره ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل٤,١درﺻﺪ از
ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذر ﺳﺎل  ٩٦ﺑﺎ  ٢٣ﻫﺰار و  ١٦ﭘﺰﺷﮏ ودﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮار داد ﺑﻮده و از آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

970306

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮارداد
 ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۰

۰

۰

۰

 ۸ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۰۹:۳۶ :

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر ٢٧ -ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٤٣٩ﻫﺰار و ٨٩٩ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ٩
ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آذر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی»ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر« ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم دﻓﺘﺮ آﻣﺎر وﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ١١ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٣٢٢ﻫﺰار و ٣٥٣ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ٤١,٣ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ١٤ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٩٨٢ﻫﺰار و ١٩٦ﻣﻮرد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ )ﻣﻌﺎدل  ٥٤,٦درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ١٣٥ﻫﺰار و ٣٥۰ﻣﻮرد ﻧﺴـﺨﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه در ﻫﻤﯿﻦ دوره ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل٤,١درﺻﺪ از
ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذر ﺳﺎل  ٩٦ﺑﺎ  ٢٣ﻫﺰار و  ١٦ﭘﺰﺷﮏ ودﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮار داد ﺑﻮده و از آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

970306

اﺳﺘﯿﺠﺎر ی ﺑﻮدن دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺰار یﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐ ﺮ آدرسﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ
 ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

۰

۰

۱

۰

 ۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۰۶:۰۵ :

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺰار یﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺰار یﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺘﯿﺠﺎر ی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن

دﻓﺎﺗﺮ و ﺗﻐ ﺮ آدرس آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮاﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺰار یﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺣﻮزه رﻓﺎه و ﺗﻌﺎون ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛

ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﻓـﺎﺗﺮ ﮐـﺎرﮔﺰار ی ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ﺻـﻨﻮف اﺳﺘﯿﺠﺎر ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﯿﺠﺎر ی ﺑﻮدن ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺰار یﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻗﺮارداد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﻮاﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺎره دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺰار یﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت  ۲ﯾﺎ  ۳ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آن ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﻣﻠﮏ اﺳﺘﯿﺠﺎر ی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷـﺪن ،ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ در دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺎرﮔﺰار یﻫﺎی واﻗﻊ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و اﻋﺘﺮاض ﮐﺴﺒﻪ اﻃﺮاف ﮐﺎرﮔﺰار یﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺎﺣﺐ

ﻣﻠﮏ از ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ،ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :ﺷـﻌﺐ ﻛﺎرﮔﺰار ی ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻔﯽ ﭼﻮن ﺗﻤﺪﻳـﺪ و ﻋﻮض ﻛﺮدن دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﻪ و در ﻳﺎﻓﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﺑﻴﻤﻪﺷـﺪﮔﺎن
ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮﻣﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻣﻤﻠﻮ از اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣـﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺰار یﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﮐﻤﺘﺮ اﻓﺮادی ﻗﺎدر ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾﺪ ﻣﻠﮏ

ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺰار یﻫﺎ ،اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻗﻮاﻣﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن ﮔﻔﺖ :رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﻀـﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی دﻗﯿﻖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ی از ﺳـﺮدرﮔﻤﯽ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ
 ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۰۹:۵۶ :

اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ  -ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزﻫﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ-در ﭘﯽ ﻃﺮ ح ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﺳﻮی ﺗﻌﺪادی از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺸﻮر درﺧﺼﻮص ﮐﺴـﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻨﺮ ی ،ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ داد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ زدا ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺰ ﯾﺰان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎر ﯾﻬﺎی ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ارزﺷﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد.

زدا ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزﻫﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ٣٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﺑﻪ اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ واﮔـﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﺑﺎﯾـﺪ در ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﻣﻘـﺎﻃﻌﻪ ﮐـﺎر را ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎران ﻓﺮﻋﯽ را ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﺪ.

وی اﻓﺰود :ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻮﺳـﺴﺎت ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺷﻮرای اﺻﻨﺎف ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮ ﯾﻪ و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات
اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد و ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻗﺮارداد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺨﺺ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﻗﺮارداد ﻧﯿﺴﺖ.

زدا اﻓﺰود :در راﺳـﺘﺎی ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ذﯾﻨﻌﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﯿﻤﻪ ای
آﻧﺎن  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪای را در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﺳـﯿﻨﻤﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﯿﻤﻬﺎی ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ )در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک( ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮ ی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﯾﺎ رﻓﻊ اﺑﻬﺎم از آﻧﻬﺎ
اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد :آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﺳﺨﻨﺎن و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ی را درﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت

ﮔﺮﻓﺘﻪ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.

اﻃﻤﯿﻨﺎن دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷـﺮ ﯾﻒ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
 ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۱:۱۵ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ و
دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

970306

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮارداد
 ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۱:۱۲ :

 ٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٤٣٩ﻫﺰار و ٨٩٩ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ٩ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﺑﻪ آذر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

970306

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ  -اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۱۱:۰۱ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.



آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ٢٥٠داﻧﺶ آﻣﻮز ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪای
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۶ ۰۷:۰۰ :

ﺑﯿﺶ از  ٢٥٠داﻧﺶ آﻣﻮز ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽو اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اداره ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﮔﯿﻼن  ،درﻓﺎز دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزدﯾـﺪﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮز ی ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل
ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻤﻪای و آﺷﻨﺎﯾﯽ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﯿﺶ از ٢٥٠

داﻧﺶ آﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺶ از  ٥٠٠داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻗﺎﻟﺐ  ٢٦ﮔﺮوه از ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﻓﺎز دوم ﮐﻪ

در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺣـﺪود  ٢٥٠داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺷـﻬﺮﻫﺎی رﺷﺖ  ،ﻻﻫﯿﺠﺎن  ،ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ  ،ﻓﻮﻣﻦ  ،ﺷـﻔﺖ  ،ﻣﺎﺳﺎل  ،ﭼﺎﺑﮑﺴـﺮ و ﻟﻮﺷﺎن از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎر ی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ.

