ﺑ ﻮ ﻟﺘ ﻦ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﻬﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب  : :ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ

ﻣ ﻨ ﺒﻊ

د ﯾﮕ ﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ

۲۵

اﯾﺮان
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۲۷

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب

آﻓﺘﺎب

۲۵

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب

اﯾﺴﻨﺎ

۲۵

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب

اﻓﻖ ﺗﺎزه

۲۴

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
ﻣﻮج

۲۶

ﻣﻬﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب

ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

۲۵

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزشﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮشﺣﺴﺎب

ﻧﺴﯿﻢ آﻧﻼﯾﻦ

۲۵

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

اﯾﺮان
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۱۷

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۱۷

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

ﻧﺴﯿﻢ آﻧﻼﯾﻦ

۱۷

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

اﯾﺴﻨﺎ

۱۷

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

۲۵

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزشﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮشﺣﺴﺎب

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۲۵

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
ﻣﻮج

۱۷

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪ

ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۲۵

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۲۶

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۲۷

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزشﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮشﺣﺴﺎب

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
ﻓﺎرس

۲۶

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(  -ﺳﺮﺧﻂ

ﺳﺮﺧﻂ

۱۷

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم)ره(

ﺻﺮاط

۱۷

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب

دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی

ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮ ی

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(

ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم)ره(

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آﻧﺎ

ﻣ ﻨ ﺒﻊ
ﻓﺮدا

۱۷

د ﯾﮕ ﺮ
ﻣﻨﺎ۱۷ﺑﻊ

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۱۷

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
ﻓﺎرس

۱۷

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

۱۷

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۷

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﮔﺬارﺷﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۲

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺮ ج ﻃﺮ ح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮد/ﺧﻮاﺳﺘﺎر در...

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۲

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺮ ج ﻃﺮ ح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ
ﺷﻮد/ﺧﻮاﺳﺘﺎر در ﯾﺎﻓﺖ ﻃﻠﺐ  ۱۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
ﻓﺎرس

۲

اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ،اﻟﮕﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۱

اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ

ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد

ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲

روﻧﺪ اﺣﺪاث درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺴﺮ ﯾﻊ ﺷﻮد

ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

۰

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب اﻗﺪاﻣﯽ درراﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎراﺳﺖ

ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ادار ی ،ﺳﻼﻣﺖادار ی و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺻﺎدر
ﺷﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮه ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

۰

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم )ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۰

دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی

ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮ ی

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

ﻣﻬﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب  ::ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ

۰

۰

۰

۰

 ۲۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۶:۰۰ :

ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای در ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸـﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ

ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ.

در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺑـﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای؛
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ
ﺷﻌﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

 /ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
 اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۰

۰

۰

۰

 ۲۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۵:۱۶ :

ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ.
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای در ﺳﺎل ﺟﺎر ی

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ﺟﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از

ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺑـﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای؛
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﺧﻮد

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
-

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
 آﻓﺘﺎب

۰

۰

۰

۰

 ۲۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۵:۲۲ :

ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ.
آﻓﺘﺎبﻧﯿﻮز  :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای در ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺑﯿﻤﻬﺎی؛ ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻬﻠﺖ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻬﭙﺮداز ی ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨـﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑـﺪﻫﯿﻬﺎی ﺑﯿﻤﻬﺎی ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
 اﯾﺴﻨﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۲۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۵:۰۵ :

ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴـﻨﺎ و ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای در ﺳـﺎل ﺟـﺎر ی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺑﯿﻤﻬﺎی؛ ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻬﭙﺮداز ی ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﮐﻨﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺑﯿﻤﻬﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
 اﻓﻖ ﺗﺎزه

۰

۰

۰

۰

 ۲۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۵:۳۲ :

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای در ﺳـﺎل ﺟـﺎر ی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ﺟﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از

ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺑﯿﻤﻬﺎی؛ ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻬﻠﺖ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻬﭙﺮداز ی ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨـﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑـﺪﻫﯿﻬﺎی ﺑﯿﻤﻬﺎی ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج

۰

۰

۰

۰

 ۲۶ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۴:۱۲ :

ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای در ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺑـﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای؛
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﺧﻮد

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻣﻬﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
 ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

۰

۰

۰

۰

 ۲۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۴:۰۳ :

ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای در ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸـﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ.

در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺑـﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای؛
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﺧﻮد

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزشﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮشﺣﺴﺎب
 ﻧﺴﯿﻢ آﻧﻼﯾﻦ

۰

۰

۰

۰

 ۲۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۳:۴۰ :

ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓـﺎرس؛ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای در ﺳـﺎل ﺟـﺎر ی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺑـﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای؛
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﺧﻮد

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرﺳﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ اﺧﺒﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓًﺎ رﺳﺎﻟﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم

ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
 اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۰

۰

۰

۰

 ۱۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۵:۳۶ :

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زاﺋﺮان در ﺗﺎر ﯾﺦﻫﺎی ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ

ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋهای از ﺟﻤﻠﻪ؛ دو ﻋﺪد ﭼﺎدر ﺻـﺤﺮاﯾﯽ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ

ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(

در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻣـﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٥ﺧﺮداد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﺳـﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻇﯿﻔﻪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒ ﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮔﺎم ﺑﺮدار ﯾﻢ.

دﮐﺘﺮﺑﺎﺑﮏ ﻋـﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺳﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،دارای دو ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺑﻬﯿﺎر و ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤـﺎران در ﺻﻮرت ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ  ١١٥ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
-

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
 اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۱۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۵:۳۲ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻃﺮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴـﻨﺎ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋهای از

ﺟﻤﻠﻪ؛ دو ﻋﺪد ﭼﺎدر ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(

در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻣـﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٥ﺧﺮداد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﺳـﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﻇﯿﻔﻪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒ ﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮔﺎم ﺑﺮدار ﯾﻢ.

دﮐﺘﺮﺑﺎﺑﮏ ﻋـﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺳﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،دارای دو ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺑﻬﯿﺎر و ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤـﺎران در ﺻﻮرت ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ  ١١٥ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
 ﻧﺴﯿﻢ آﻧﻼﯾﻦ

۰

۰

۰

۰

 ۱۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۵:۳۷ :

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﺎم ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،ﺧﺪﻣﺎت

وﯾﮋه ای از ﺟﻤﻠﻪ؛ دو ﻋﺪد ﭼﺎدر ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧـﺪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﻣـﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در

ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻣـﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٥ﺧﺮداد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﺳـﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻇﯿﻔﻪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒ ﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮔﺎم ﺑﺮدار ﯾﻢ.

دﮐﺘﺮﺑﺎﺑﮏ ﻋـﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺳﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،دارای دو ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺑﻬﯿﺎر و ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤـﺎران در ﺻﻮرت ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ  ١١٥ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮاﻧﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ اﺧﺒﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓًﺎ رﺳﺎﻟﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
 اﯾﺴﻨﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۱۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۵:۱۱ :

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زاﺋﺮان در ﺗﺎر ﯾﺦﻫﺎی ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده
ﺑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴـﻨﺎ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋهای از

ﺟﻤﻠﻪ؛ دو ﻋﺪد ﭼﺎدر ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(

در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻣـﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٥ﺧﺮداد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﺳـﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﻇﯿﻔﻪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒ ﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮔﺎم ﺑﺮدار ﯾﻢ.

دﮐﺘﺮﺑﺎﺑﮏ ﻋـﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺳﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،دارای دو ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺑﻬﯿﺎر و ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤـﺎران در ﺻﻮرت ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ  ١١٥ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
 ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

۰

۰

۰

۰

 ۲۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۲:۴۴ :

در ﺳﺎل ﺟﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ -ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻬﮕﺰارش ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ

واﺣـﺪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸـﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ.

،ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای در ﺳـﺎل ﺟـﺎر ی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺑـﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای؛
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﺧﻮد

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزشﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮشﺣﺴﺎب
 ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۰

۰

۰

۰

 ۲۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۲:۳۶ :

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر -ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ
ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮ ی »ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر« ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻓـﺎرس ،ﺑﺨﺸـﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای در ﺳـﺎل ﺟـﺎر ی ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎ

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺑـﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای؛
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﺧﻮد

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج

۰

۰

۰

۰

 ۱۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۴:۰۸ :

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زاﺋﺮان در ﺗﺎر ﯾﺦﻫﺎی ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺧﺪﻣﺎت

وﯾﮋهای از ﺟﻤﻠﻪ؛ دو ﻋﺪد ﭼﺎدر ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(

در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻣـﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٥ﺧﺮداد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﺳـﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻇﯿﻔﻪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒ ﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮔﺎم ﺑﺮدار ﯾﻢ.

دﮐﺘﺮﺑﺎﺑﮏ ﻋـﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺳﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،دارای دو ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺑﻬﯿﺎر و ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤـﺎران در ﺻﻮرت ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ  ١١٥ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪ
 ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۲۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۲:۰۷ :

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐـﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ واﺣـﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷـﺪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای در ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از

ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﺳـﺎل ﺟـﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از

ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﺟـﺎر ی ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺑـﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪای؛
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺧﻮد

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
 ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۲۶ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۱:۲۵ :

ﭘﻮلﻧﯿﻮز  -ﺑـﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ واﺣـﺪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸـﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ
دارﻧﺪ.

ﭘﻮلﻧﯿﻮزﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ  ،ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای در ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از

ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺑـﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای؛
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﺧﻮد

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۲۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۲:۳۳ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب  : :ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ
ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ
دﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ.
ﺑـﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ واﺣـﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ

ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای در ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﺳﺎل ﺟﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ

ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾـﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﺟـﺎر ی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺑـﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای؛
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﺧﻮد

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزشﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮشﺣﺴﺎب
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس

۰

۰

۰

۰

 ۲۶ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۲:۲۰ :

ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس؛ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای در ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺮاﺋﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﺟﺎر ی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺑـﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای؛
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﺧﻮد

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(  -ﺳﺮﺧﻂ
 ﺳﺮﺧﻂ

۰

۰

۰

۰

 ۱۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۲:۳۷ :

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم راﺣﻞ)ره( ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم
ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺧﺪﻣﺎت
وﯾﮋه&;zwnjای از ﺟﻤﻠﻪ؛ دو ﻋﺪد ﭼﺎدر ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻠﯽ&;zwnjﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎض&;zwnjﺑﺨﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ&;zwnjﻫﺎی اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ...
اﺳـﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳـﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم راﺣﻞ)ره( ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳـﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم

ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣـﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺧـﺪﻣﺎتدﻫﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت

آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺨﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋهای از ﺟﻤﻠﻪ؛ دو ﻋﺪد ﭼﺎدر ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﯾﮏ

دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎضﺑﺨﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدهﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٥ﺧﺮداد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﺳﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻇﯿﻔﻪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒ ﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮔﺎم ﺑﺮدار ﯾﻢ.

ﺑﺎﺑﮏ ﻋـﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳـﯿﺎر
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،دارای دو ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺑﻬﯿﺎر و ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤـﺎران در ﺻﻮرت ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ  ١١٥ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم)ره(
 ﺻﺮاط

۰

۰

۰

۰

 ۱۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۲:۳۶ :

ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم راﺣﻞ )ره( ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ
اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺻﺮاط :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋهای از ﺟﻤﻠﻪ؛ دو ﻋﺪد ﭼﺎدر ﺻـﺤﺮاﯾﯽ ،ﯾﮏ دﺳـﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه

ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎضﺑﺨﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀـﺮت
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدهﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٥ﺧﺮداد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﺳﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻇﯿﻔﻪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒ ﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮔﺎم ﺑﺮدار ﯾﻢ.

ﺑﺎﺑﮏ ﻋـﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳـﯿﺎر
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،دارای دو ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺑﻬﯿﺎر و ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎران در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ  ١١٥ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آﻧﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۱۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۲:۱۵ :

ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم راﺣﻞ)ره( ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ
اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آﻧﺎ از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺧـﺪﻣﺎت وﯾﮋهای از ﺟﻤﻠﻪ؛ دو ﻋﺪد

ﭼﺎدر ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎضﺑﺨﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀـﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(

در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدهﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﺑﺎﺑﮏ ﻋـﺪﻟﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٥ﺧﺮداد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﺳﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﻇﯿﻔﻪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒ ﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮔﺎم ﺑﺮدار ﯾﻢ.

ﻋﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ
در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،دارای دو ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺑﻬﯿﺎر و ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎران در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ  ١١٥ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم)ره(
 ﻓﺮدا

۰

۰

۰

۰

 ۱۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۲:۰۳ :

ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم راﺣﻞ )ره( ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ
اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس :ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم راﺣﻞ )ره( ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳـﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋهای از ﺟﻤﻠﻪ؛ دو ﻋﺪد ﭼﺎدر ﺻـﺤﺮاﯾﯽ ،ﯾﮏ دﺳـﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺑﺎ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎضﺑﺨﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدهﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٥ﺧﺮداد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﺳﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻇﯿﻔﻪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒ ﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮔﺎم ﺑﺮدار ﯾﻢ.

ﺑﺎﺑﮏ ﻋـﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳـﯿﺎر
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،دارای دو ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺑﻬﯿﺎر و ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎران در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ  ١١٥ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۱۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۱:۴۶ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(  : :ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم راﺣﻞ)ره( ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ
زاﺋﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺳـﺎﻟﺮوز ارﺗﺤـﺎل اﻣﺎم راﺣﻞ)ره( ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳـﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ
اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺧـﺪﻣﺎت وﯾﮋهای از ﺟﻤﻠﻪ؛ دو ﻋـﺪد ﭼﺎدر ﺻـﺤﺮاﯾﯽ ،ﯾﮏ دﺳـﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و

درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧـﺪ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎضﺑﺨﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ

زاﺋﺮان ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدهﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٥ﺧﺮداد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﺳﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻇﯿﻔﻪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒ ﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮔﺎم ﺑﺮدار ﯾﻢ.

ﺑﺎﺑﮏ ﻋـﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳـﯿﺎر
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،دارای دو ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺑﻬﯿﺎر و ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤـﺎران در ﺻﻮرت ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ  ١١٥ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس

۰

۰

۰

۰

 ۱۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۱:۲۶ :

ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم راﺣﻞ)ره( ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ
اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋهای از ﺟﻤﻠﻪ؛ دو ﻋﺪد ﭼﺎدر ﺻـﺤﺮاﯾﯽ،

ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎضﺑﺨﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدهﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٥ﺧﺮداد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﺳﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻇﯿﻔﻪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒ ﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮔﺎم ﺑﺮدار ﯾﻢ.

ﺑﺎﺑﮏ ﻋـﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳـﯿﺎر
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،دارای دو ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺑﻬﯿﺎر و ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤـﺎران در ﺻﻮرت ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ  ١١٥ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
 ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

۰

۰

۰

۰

 ۱۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۰:۵۵ :

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ارﺗﺤﺎل ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﺎم ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،ﺧﺪﻣﺎت

وﯾﮋهای از ﺟﻤﻠﻪ؛ دو ﻋﺪد ﭼﺎدر ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧـﺪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻣـﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در

ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻣـﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٥ﺧﺮداد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﺳـﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻇﯿﻔﻪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒ ﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮔﺎم ﺑﺮدار ﯾﻢ.

دﮐﺘﺮﺑﺎﺑﮏ ﻋـﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺳﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،دارای دو ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺑﻬﯿﺎر و ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤـﺎران در ﺻﻮرت ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ  ١١٥ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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اﺳﺘﻘﺮار درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۱۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۰:۱۱ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋهای از ﺟﻤﻠﻪ؛ دو ﻋﺪد

ﭼﺎدر ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(

در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻣـﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٥ﺧﺮداد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﺳـﺮآﻏﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻇﯿﻔﻪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒ ﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮔﺎم ﺑﺮدار ﯾﻢ.

دﮐﺘﺮﺑﺎﺑﮏ ﻋـﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺳﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،دارای دو ﭘﺰﺷﮏ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺑﻬﯿﺎر و ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤـﺎران در ﺻﻮرت ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ  ١١٥ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﮔﺬارﺷﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
 اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۴:۳۴ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :ﺗﻬﺮان -اﯾﺮﻧﺎ -ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ )وزارت ﺑﻬﺪاش
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ از اﻋﻼم روز ﺷـﻨﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻬﺪی درﺧﺸﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر

داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

وی ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد ٢٤ :ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺣﺪاث و در ادوار ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﻪ زودی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺎزﻧﮕﺮ ی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺳـﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺮاﮐﺰ ﺳـﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه

ﻋﻤﻮﻣﯽ ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﻠﻐﯽ ﺷـﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳـﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗـﺪوﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو و ﺳﺎﯾﺮ ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮ ی
اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر دار ﯾﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

درﺧﺸﺎن اداﻣﻪ داد :ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎر ی ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰای ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﯿﺸﮕﺮ ی از ﺗﺨﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.

وی ﺑﺮ ﻟﺰوم ﮔﺴﺘﺮش اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آور ی اﻃﻼﻋـﺎت در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻦ آور ی اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.

ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ درﻣﺎن ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﻧﻌﻘﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ارﺗﻘـﺎء ﻫﺘﻠﯿﻨﮓ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﯾﻦ

ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮑﺎر ی ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ارز ﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از  ١٠درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اﯾﻦ

ﮐﺎر درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ درﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗـﺪوﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪر ﯾﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﺣﻮزه ای ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ ز ﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻐ ﺮات درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐ ﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎر ج از ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺮ ج ﻃﺮ ح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮد/ﺧﻮاﺳﺘﺎر در...
 اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۳:۳۴ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ از ﭘﯿﺶ  ۱۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪﻫﯽ دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮ
ﻋﻠﯽاﺻـﻐﺮ ﺑﯿﺎت رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ و ﭼﻪ در ﻣﺠﻠﺲﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺑﻨـﺪ »ز« ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪدار ی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
واﮔﺬار ﺷﻮد ﺗﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﯿﺎت ﮔﻔﺖ :ﺣﺮف ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ درﻣﺎن و رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد.

رﺋﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ،ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪﮔﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﯿﺎت اﻓﺰود :ﻣﺎ  ۸۰ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﻠﮑﯽ و ﺣﺪود  ۴۵ﻫﺰار ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑـﺎ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻮم
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺟﯿﺐ ﮐـﺎرﮔﺮان و از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎر ج و ﺑﻪ ﺟﯿﺐ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ وارد ﺷﻮد ،وﺿـﻌﯿﺖ رﻓﺎه ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و درﻣﺎن

ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺶﺗﺮ ی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ دوﻟﺖ  ۱۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑـﺪﻫﮑﺎر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ
ﻫﻨﻮز ﺑـﺪﻫﯽ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺣﻖ ﻣﺮدم در ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ در راﺳـﺘﺎی اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺎزﮔﺮدد.

ﺑﯿﺎت ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﻨﺪ »ز« ﺗﺒﺼﺮه  ۷ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۹۷آﻣـﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾـﮏ ﺳﻮم ﭘﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ وار ﯾﺰ ﺷﻮد.

ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺳﺖ در ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﮐﻨﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻣﯿـﺪ در ﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ و
ﺧـﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﯽ ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ اﯾﻦ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮم در ﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪﮔﺎن اﺧـﺬ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

وی ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎر ی و  ۴ﻫﺰار و  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺧﺮ ج ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﭘﻮل اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪدار ی دوﻟﺖ ﺑﺮﺳﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.

ﺑﯿﺎت اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ ﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪود  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ در ﻫﯿﭻ دورهای از ﺳﻮی دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﻠﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺳﻬﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻃﺮ ح ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽ  ۱۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی را ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺮ ج ﻃﺮ ح ﺗﺤﻮل
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮد/ﺧﻮاﺳﺘﺎر در ﯾﺎﻓﺖ ﻃﻠﺐ  ۱۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس

۰

۰

۰

۰

 ۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۳:۰۲ :

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ از ﭘﯿﺶ  ۱۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪﻫﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ در ﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ دوﻟﺖ و
ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺳﺖ در ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﯽاﺻـﻐﺮ ﺑﯿﺎت رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ و ﭼﻪ در ﻣﺠﻠﺲﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺑﻨـﺪ »ز« ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪدار ی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
واﮔﺬار ﺷﻮد ﺗﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﯿﺎت ﮔﻔﺖ :ﺣﺮف ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ درﻣﺎن و رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد.

رﺋﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ،ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪﮔﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﯿﺎت اﻓﺰود :ﻣﺎ  ۸۰ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﻠﮑﯽ و ﺣﺪود  ۴۵ﻫﺰار ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑـﺎ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻮم
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺟﯿﺐ ﮐـﺎرﮔﺮان و از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎر ج و ﺑﻪ ﺟﯿﺐ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ وارد ﺷﻮد ،وﺿـﻌﯿﺖ رﻓﺎه ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و درﻣﺎن

ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺶﺗﺮ ی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ دوﻟﺖ  ۱۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑـﺪﻫﮑﺎر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ
ﻫﻨﻮز ﺑـﺪﻫﯽ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺣﻖ ﻣﺮدم در ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ در راﺳـﺘﺎی اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺎزﮔﺮدد.

ﺑﯿﺎت ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﻨﺪ »ز« ﺗﺒﺼﺮه  ۷ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۹۷آﻣـﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾـﮏ ﺳﻮم ﭘﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ وار ﯾﺰ ﺷﻮد.

ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺳﺖ در ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﮐﻨﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻣﯿـﺪ در ﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ و
ﺧـﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﯽ ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ اﯾﻦ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮم در ﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪﮔﺎن اﺧـﺬ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

وی ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎر ی و  ۴ﻫﺰار و  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺧﺮ ج ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﭘﻮل اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪدار ی دوﻟﺖ ﺑﺮﺳﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.

ﺑﯿﺎت اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ ﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪود  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ در ﻫﯿﭻ دورهای از ﺳﻮی دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﻠﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺳﻬﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻃﺮ ح ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽ  ۱۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی را ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ،اﻟﮕﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۴:۳۵ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ،اﻟﮕﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ  :ﻣﻌﺎون ادار ی و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ : :ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ادار ی و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن
ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﮔﺮدﻫﻤـﺎﯾﯽ ﺳﺎﻻـﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷـﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ادار ی و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺋﯿﺲ
ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴رﺣﯿﻢ اردﻻن ،ﻣﻌﺎون ادار ی و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ،اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را اﻟﮕﻮﯾﯽ

ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ و اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﻣﺮاﺳﻢ و ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸـﯽ در راﺳـﺘﺎی اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد

ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن آن ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ارزﻧﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ اﻟﮕﻮی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وی ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ،

اﻓﺰود :ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ درﻣـﺎن ،ﻃﺮ ح ﮐﺮاﻣﺖ رﺿـﻮی و ﺑﺮﮔﺰار ی اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫـﺎی ورزﺷـﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣـﺎن در ﺣﻮزه

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﻓﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤـﺪ ﺟﻌﻔﺮ ی ،ر ﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ و ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮ ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑـﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان و

ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از اﻗﺸﺎر زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ در ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر

داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﻌﻔﺮ ی ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ارﺗﻘﺎی ﻣﻌﯿﺸﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﻔﻆ ﺳـﻄﺢ

درآﻣﺪی آﻧﺎن در زﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﮑﺮ ﯾﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن

و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻻزم و ﺿﺮور ی اﺳﺖ.

در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﻬﺪی ﻋﻠﻤﺪوﺳﺖ ،ر ﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻫﻤﮑﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ،ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ
از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻧﻮن در ﻃﯽ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻫﺪف از ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺗﺒﻠﻮر وﺣﺪت و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺷﺎد و ﺑﺎﻧﺸﺎط ﺑﺮای آﻧﺎن

داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻫﻤﮑـﺎر ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ آذرﺑﺎﯾﺠـﺎنﺷـﺮﻗﯽ ﺑـﺎ اﻫـﺪای ﻟﻮﺣﯽ از زﺣﻤﺎت ﻣﻌﺎون ادار ی و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ر ﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ و ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ و ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن و ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ
اﻟﻤﭙﯿﺎد ورزﺷﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۳:۵۱ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﺣﯿﻢ اردﻻن ،ﻣﻌﺎون ادار ی و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ،اﻧﺴـﺠﺎم

و ﻫﻤـﺪﻟﯽ ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن را اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ و اذﻋﺎن داﺷﺖ  :ﻣﺮاﺳﻢ و ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸـﯽ در

راﺳـﺘﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ارزﻧﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﺸﺮﻗﯽ اﻟﮕﻮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺗـﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ ،اﻓﺰود :ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ درﻣﺎن ،ﻃﺮ ح ﮐﺮاﻣﺖ رﺿﻮی و
ﺑﺮﮔﺰار ی اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫـﺎی ورزﺷـﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣـﺎن در ﺣـﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﻓـﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﮑـﺎر
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤـﺪ ﺟﻌﻔﺮ ی ،ر ﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ و ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮ ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑـﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان و

ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از اﻗﺸﺎر زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اذﻋﺎن داﺷﺖ  :ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر

داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﻌﻔﺮ ی ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﭼﺎﻟﺸـﻬﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ارﺗﻘﺎی ﻣﻌﯿﺸﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﻔﻆ ﺳـﻄﺢ

درآﻣﺪی آﻧﺎن در زﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﮑﺮ ﯾﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن

و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻻزم و ﺿﺮور ی اﺳﺖ.

در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﻬﺪی ﻋﻠﻤﺪوﺳﺖ ،ر ﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻫﻤﮑﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ
از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻧﻮن در ﻃﯽ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻫـﺪف از ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺗﺒﻠﻮر وﺣـﺪت و ﻫﻤـﺪﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺷﺎد و ﺑﺎﻧﺸﺎط ﺑﺮای

آﻧـﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫـﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎزﻣـﺎن را در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫـﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻫﻤﮑـﺎر ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ ﺑـﺎ اﻫـﺪای ﻟﻮﺣﯽ از زﺣﻤﺎت ﻣﻌﺎون ادار ی و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ر ﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ و ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ و ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن و ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ
اﻟﻤﭙﯿﺎد ورزﺷﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه در اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۲:۱۶ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﻬـﺪی درﺧﺸﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫـﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﻪ زودی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫﺎ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ درﺧﺸـﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑـﺎزﻧﮕﺮ ی در ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺳـﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺑﻨـﺪی ﻣﺮاﮐﺰ ﺳـﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﻠﻐﯽ ﺷـﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳـﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗـﺪوﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو و ﺳﺎﯾﺮ ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮ ی
اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر دار ﯾﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن اداﻣﻪ داد :ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎر ی ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰای ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ

ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﯿﺸﮕﺮ ی از ﺗﺨﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.

وی ﺑﺮ ﻟﺰوم ﮔﺴﺘﺮش اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آور ی اﻃﻼﻋـﺎت در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻦ آور ی اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ درﻣـﺎن ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﻧﻌﻘﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎی ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء ﻫﺘﻠﯿﻨﮓ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮑﺎر ی ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ارز ﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﮑﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از  ۱۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درآﻣﺪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ درﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺪوﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪر ﯾﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﺣﻮزه ای ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ ز ﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻐ ﺮات درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐ ﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎر ج از ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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روﻧﺪ اﺣﺪاث درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺴﺮ ﯾﻊ ﺷﻮد
 ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
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۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۶:۴۱ :

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار دﺷﺘﯽ ﮔﻔﺖ :اﺣﺪاث درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ دوﻟﺖ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر در روﻧﺪ اﺟﺮای آن ﺗﺴﺮ ﯾﻊ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮوه اﺳـﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان از ﺑﻮﺷﻬﺮ  ،ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎدر ی ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ در آﺋﯿﻦ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ رﺋﯿﺲ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن دﺷﺘﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و ﺗﻼشﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار

و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﺛﺎر وﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :اﺣﺪاث درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪﻣﺎت ارزﺷـﻤﻨﺪ دوﻟﺖ در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر در

روﻧﺪ اﺟﺮای آن ﺗﺴﺮ ﯾﻊ ﺷﻮد.

ﻧﺎدر ی از ﺗﻼشﻫﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻨﺼﻮر ی در ﺳـﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﺳـﯿﺪ اﯾﻤﺎن ﺑﮑﺎء از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان و ﭘﺮ
اﻧﺮژ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ،ﭘﻮﯾﺎ و ﺷﺎداب دارد و اﮔﺮ ﺗﺤﺮک در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎر ی ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻧﺎدر ی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم را رﺳﺎﻟﺖ اﺻـﻠﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺣﺘﺮام و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره در

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺮار دارد.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار دﺷﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن دارد و درﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻼش دارد در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺘﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی

ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

وی ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﭼﺘﺮ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺮ ﺳـﺮ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳـﺘﺎی ﻫـﺪف
اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوم و ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/م روﻧﺪ اﺟﺮای درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺷﺘﯽ ﺗﺴﺮ ﯾﻊ ﺷﻮد

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۵:۱۱ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﻣﺤﻤﻮد ﯾﺎرﻋﻠﯿﺰاده ﻣـﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل

ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺟﺎر ی ﺑﺎ اﺟﺮای دوﻣﯿﻦ ﻃﺮ ح ﺳﺮاﺳـﺮ ی ﺑﺎزدﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻬﻢ  ،دﻫﻢ  ،و ﯾﺎزدﻫﻢ از ﺷﻌﺐ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از  ۷۰۰ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان و آﯾﻨـﺪه ﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﻋﺰ ﯾﺰﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ

ﻃﺮ ح ﺑﺎ ﻫـﺪف آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﯾـﺎرﻋﻠﯿﺰاده ﺑﺎ ﺗﻘـﺪﯾﺮ از ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮز ی اﺳـﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﺟﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد  :در
ﻣﺠﻤﻮع  ۱۷ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۷۰۰داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در

ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎی  ۴۰و  ۲۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .

ﻣـﺪﯾﺮ ﮐـﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﻨﻮان اﺻـﻠﯽ ﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

درﻣـﺎﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪ ای ﺧﻄﯿﺮ را ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻋﺰ ﯾﺰﻣـﺎن ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارد ﮔﻔﺖ  :آﺷـﻨﺎﯾﯽ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و

ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ و اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب اﻗﺪاﻣﯽ درراﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎراﺳﺖ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۵:۰۶ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﯾﺎرﻋﻠﯿﺰاده ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم واﺣـﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳـﺘﺎن
اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﺧﻮش ﺣﺴـﺎب از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻟﻐﺎﯾﺖ  ۱۰ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎﻟﺠﺎر ی
اﻋﻼم ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺬار ی ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی و در راﺳـﺘﺎی

ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮ ﯾﻦ ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ۱۰۰درﺻﺪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﺎرﻋﻠﯿﺰاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ از ﺗﻤﺎم اﺑﺰار ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ای در اﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه

ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺳﺮاﺳﺮاﺳﺘﺎن وﯾﺎﺳﺎﯾﺖ .www
.tamin

 irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ادار ی ،ﺳﻼﻣﺖادار ی و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم
ﺻﺎدر ﺷﺪ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۱:۱۱ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ
اﺻـﻼح ﻧﻈﺎم ادار ی ،ﺳـﻼﻣﺖادار ی و ﺻـﯿﺎﻧﺖ ازﺣﻘﻮقﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮر ﯾﺘﯽ دو ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪای و درﻣﺎن در ﻫﺮ ﯾﮏ از ادارات ﮐﻞ و

ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ درﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ در ادارات ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ)ﻋﻀﻮ و رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ(  ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن اداره ﮐﻞ ،رﺋﯿﺲ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ،ﺑﺎزرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،ﺣﺮاﺳﺖ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻫـﺎی درﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣـﺪﯾﺮ درﻣﺎن)رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ( ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ درﻣﺎن ،رﺋﯿﺲ اﺳـﻨﺎد ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،رﺋﯿﺲ ﯾﮑﯽ از
ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ،اﻗﺘﺼﺎد درﻣﺎن و ارز ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪﻫﺎ ،ﺑﺎزرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،ﺣﺮاﺳﺖ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ،

ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺿـﻤﻦ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮ ی از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎلﻫـﺎی زﻣﯿﻨـﻪﺳـﺎز ﻓﺴـﺎد)ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎی
ﻓﺴﺎد( و رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻔﻮﯾﻀﯽ اﻗﺪام و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐـﺎﻧـﺎلﻫـﺎی زﻣﯿﻨـﻪﺳـﺎز ﻓﺴـﺎد)ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎی ﻓﺴﺎد( ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪه را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮥ ﺷﻮرا ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﻌ ﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ادار ی ،وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌ ﻦ ﺷﺪه را در ﻣﺤﺪودۀ اﺳـﺘﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻐ ﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ را  -ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ از ﺳﻮی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر

ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮥ ﺷﻮرا ﮔﺰارشﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ را اﺣﺼﺎء ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎز ی و آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰار ی دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﻼﻣـﺖ ادار ی ،ﺷﻬﺮوﻧـﺪﻣﺪار ی و  ...ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻼﻣﺖ ادار ی و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی از دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﮐﻤﯿﺘﻪﻫـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺨﻠﻔـﺎت ادار ی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺳـﺘﺎن و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻋﻠﺖ و ﯾـﺎ ﻋﻠـﻞ ﺑﺮوز ﺗﺨﻠﻔـﺎت واﻗﻊ ﺷـﺪه،

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
12ﺧﺮداد97

اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮه ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۱۱:۰۸ :

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ -او در اداﻣﻪ ﺻـﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ درﺑﺎره وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ
ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ رﺳـﯿﺪه ﺑﻮد ،اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ اول در ﺣﮑﻢ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳـﯿﻨﻤﺎ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ

ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن آﻗﺎی ﮐﺮﺑﺎﺳـﯿﺎن ﺑﻮد و وز ﯾﺮ وﻗﺖ وزارت ارﺷﺎد ﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎی ﻣﯿﺮﺳـﻠﯿﻢ و ﺑﻨﺪه ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ وزارت ارﺷﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از ﻣﺤِﻞ
دو درﺻﺪ ﻓﺮوش ﮔﯿﺸﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه  ۲درﺻﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ وزارت ارﺷﺎد دو درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در ﺻـﻨﺪوﻗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽداد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳـﺴﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽداد ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯽﺷﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت در وزارت ارﺷﺎد ،ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ از آن را

ﻣﯽدادﻧﺪ.

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣـﺪﯾﺮان ارﺷﺎد دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻘـﺪار ﭘﻮل را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺳـﯿﻨﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﯿﻨﻤﺎ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ داده ﺷﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ در دﻓﺎﺗﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺎه داﺷﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﭼﯿﺰ ی ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎر ی و ﺑﯿﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎر ی ﺑﻮد.

ز ﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮ ﯾﻔﯽ از ﺷـﻐﻞ ﺳـﯿﻨﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ را در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش

ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺸـﮑﻞ و آﺳﺎن ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﻐﻞﻫﺎ را ﺗﻌﺮ ﯾﻒ

ﮐﻨﺪ و در درﺟﻪﺑﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن دارﻧﺪ ،ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

او اداﻣﻪ داد :ﻣﺠـﺪدا در دوﻟﺖ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺳـﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ را دوﺑﺎره

ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ.

در آن زﻣﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻄﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠـﺪدا ﻗﺮاردادی ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﺑﺨﺸـﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارت ارﺷﺎد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺖ ،اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﻪ از ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺒﺎر ی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺧﺘﯿﺎر ی و ﺧﻮﯾﺶﻓﺮﻣﺎ درﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺰد اﻓﺮاد ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻒ دﺳﺘﻤﺰد و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺣﺪود  ۲۰ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد وﺑﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ  ۷۰ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

در زﻣﺎن آﻗﺎی ﺳﯿﻒاﷲ داد اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

در واﻗﻊ آن ﻣﻌﺎﻫـﺪه اوﻟﯿﻪ ﺣﮑﻢ ورود ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺳـﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳـﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ

وزارت ارﺷﺎد ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ.

ﻣﻨﺼﻮر ی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎﻏﻞ در وزارت ﮐﺎر ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ی در وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪای اﻋﻀﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ وﺟﻮد دارد
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ ،اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ وارد اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺧﻮﺑﯽ ﻃﺮ ح ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﻪ اﺻـﻨﺎف و ﺗﺨﺼـﺺﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺮﻓﺘﺎر یﻫﺎی ﻧﺴﻞ
ﻣﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ و ﮐﻒ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﻓﺮاد ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ی از ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﻤﻪای داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﺷـﻐﻞ ﺳـﯿﻨﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺗﻌـﺎر ﯾﻒ ﺷـﻐﻠﯽ ﮐﻪ در وزارت ﮐـﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻫﻢ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺻـﻨﻮف
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺳـﯿﻨﻤﺎﮔﺮ درﺑﺎره اﻧﺘﻈﺎرش از اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت

و ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ اﻧﺘﻈﺎر دار ﯾﻢ در ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺣـﺪود ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از اﻓﺮاد درﺟﻪ ﯾﮏ ﺳـﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﺮﺷﺎن را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺳﺮﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺮ ی در آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸـﮑﻞ و اﺳﺘﺮس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ

وﺿـﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق آنﻫﺎ ارﺗﻘﺎء داده ﺷﻮد و از ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ و ﮐﻒدﺳـﺘﻤﺰد ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺸﺨﺺ در ﺣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺷﺮف ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺪار ی ﺧﻮﺷﺮﻧﮓﺗﺮ ﺷﻮد و ﺗﻠﺨﯽ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ در ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وز ﯾﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻋﺮض ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
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ﻣﻨﺒﻊ:اﯾﺴـﻨﺎﺗﻮر ج ﻣﻨﺼﻮر ی درﺑﺎره ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪای

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﯿﻤﻪای اﺻﻨﺎف ،ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ
اﻗﺪام ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

 ۷ﺧﺮداد ﻣـﺎه در ﻣﺮاﺳـﻤﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر روﺳﺎی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و اﺻـﻨﺎف در ﺧﺎﻧﻪ ﺳـﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳـﯿﻨﻤﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﯿﺪ.

ﺗﻮر ج ﻣﻨﺼﻮر ی ﻣﺪﯾﺮ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدار ی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮده در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ:

در ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾـﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰ ی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ آن ﯾﻌﻨﯽ وزارت
ارﺷﺎد ،ﺧﺎﻧﻪ ﺳـﯿﻨﻤﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﻪای اﯾﻦ اﺻﻨﺎف ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ و

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ اﻗﺪام ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﺷﻮد.

در واﻗﻊ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻄﺮ ح و در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدار ی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ "ﺧﺎﻧﻪ ﺳـﯿﻨﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﯿﺎدان آزاد ﻣﺎﻫﯽ در در ﯾﺎی ﺟﻨﻮب در وزارت ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ" اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ در

واﻗﻊ ﺗﻌﺮ ﯾﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺼـﻠﯽ ﺑﻮدن ﺷـﻐﻞ و ﻫﻢ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﻐﻞ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷـﺒﺎﻫﺖ اﯾﻦ دو ﺷﻐﻞ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤ ِ
ﺖ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ از اﺟﺮاﯾﺶ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ.

ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در وزارت ارﺷـﺎد ﻣﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ وزارت ارﺷﺎد ﭘﻮل ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪادﻧـﺪ و ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺪﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم )ره( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۱۲ ۰۹:۵۹ :

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ارﺗﺤﺎل
ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ ﺧﺒﺮ داد.
ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳـﯿﻤﺎﺑﻪ ﮔﺰارش » ،ﺑﺎﺑـﮏ ﻋـﺪﻟﯽ« اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳـﯿﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ،ﭘﺮﺳـﺘﺎر و ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷـﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧـﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ
ﻣﺼـﺪوﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ارﺗﺤﺎل اﻣﺎم )ره( اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﮏ دﺳـﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.

وی اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم روزه دار ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧـﺪ و ﻫﻤﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ اداره ﮐﻞ درﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در اﻃﺮاف ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ

راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زاﺋﺮان در روزﻫﺎی  ۱۳و  ۱۴ﺧﺮداد آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

