ﺑ ﻮ ﻟﺘ ﻦ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ داد؛درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﻟﻮار اﺣﺪاث ﻣﯽﺷﻮد

ﻣ ﻨ ﺒﻊ

د ﯾﮕ ﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮر ی
اﺳﻼﻣﯽ

۰

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

۰

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  :در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن آراﻣﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﮐﺸﻮر را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮر ی
اﺳﻼﻣﯽ

۰

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج

۸

ﺷﻔﺎ آﻧﻼﯾﻦ

۸

ﻧﺴﯿﻢ آﻧﻼﯾﻦ

۸

ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﻓﺘﺮﭼﻪ از ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ

ﺷﻔﺎ آﻧﻼﯾﻦ

۵

ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮ داد؛ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آﻧﺎ

۸

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۷

اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ

۷

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج

۳

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ  ۲ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۷

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﺪار ی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۴

ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی اﻋﻼم ﺷﺪ

ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۳

ﺑﯿﻤﻪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻗﻄﻊ ﺷﺪ

ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۳

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ
اﺳﺖ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۳

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۳

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۴

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ

۳

ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮز

۳

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۱

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  :ﺗﯿﭗ دو ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﺷﻮد

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه
ﻧﻮرﺑﺨﺶ  :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی

ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی اﻋﻼم ﺷﺪ +ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی

ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮ ی

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﺪار ی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﺷﻮد

ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ

۱۰ﺗﯿﺮآﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن

ﺣﺪود۱۵ﻫﺰار ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ز ﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

ﻣ ﻨ ﺒﻊ

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ

۳

د ﯾﮕ ﺮ
ﻣﻨﺎ۰ﺑﻊ

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان

۰

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس

۰

درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رز ن اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۰

ﻣﺪت در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﺟﺰو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺪت ﺳﺮﺑﺎز ی در ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ | ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان

اﺟﺮای ﻃﺮ ح ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ/ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺎم...

دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی

ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮ ی

ﺑﻮﻟﺘﻦ
2ﺗﯿﺮ97

ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ داد؛درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﻟﻮار اﺣﺪاث ﻣﯽﺷﻮد
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮر ی اﺳﻼﻣﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۷:۰۰ :

ﺑﻮﺷـﻬﺮ – ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮر ی اﺳﻼﻣﯽ :ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ :اﺣﺪاث درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺨﺶ دﻟﻮار اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.

ﯾﻠﺪا داراﺑﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﻪ  ۱۰ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ ،ﺟﻢ و ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﺮازﺟﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮرﻣﻮج و

دﯾﻠﻢ ﮐﻪ در اﺑﺘـﺪای ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وز ﯾﺮ رﻓﺎه آﻏﺎز ﺷـﺪ روﻧـﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮ حﻫﺎ در ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

داراﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻢاﮐﻨﻮن اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﯽ در ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿـﮏ ﺑﺮازﺟـﺎن و درﻣﺎﻧﮕـﺎهﻫـﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﺮ،ﺟﻢ و دﯾﻠﻢ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی اﺳﺘﯿﺠﺎر ی

ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ی از ﻣﺮاﮐﺰ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

وی ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻃﺮ حﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺮ
ﺑﺮازﺟﺎن و ﻧﺒﯽ اﮐﺮم )ص(ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ ی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎز ی ﻧﯿﺰ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ را

ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  :ﺗﯿﭗ دو ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۷:۰۰ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ارﺗﻘﺎی ﺗﯿﭗ ﺷﻌﺐ ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻨﺪی زاده ﺑﻮﺷﻬﺮ و اﻫﺮم ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ؛ ﯾﻮﻧﺲ ﺧﺴـﺮواﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دو ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ﺷـﺪه از ﺳﻮی اداره ﮐﻞ ،روﺳﺎی اﯾﻦ ﺷـﻌﺐ و اﺟﺮای ﺧﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻫـﺪاف ﺗﻌ ﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران،
ﺷﻌﺒﻪ ﯾـﮏ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ارﺗﻘـﺎی ﺗﯿﭗ از »ﺗﯿﭗ ﯾـﮏ« ﺑﻪ »ﺗﯿﭗ ﯾﮏ ﻣﻤﺘﺎز« و ﺷـﻌﺒﻪ اﻫﺮم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺗﯿﭗ از »ﺗﯿﭗ ﭘﻨـﺞ« ﺑﻪ »ﺗﯿﭗ ﭼﻬﺎر«
ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺷـﻌﺒﻪ ﺷـﻬﯿﺪ ﻫﻨﺪی زاده ﯾﮏ ﺑﻮﺷﻬﺮ از اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز دارای ﺗﯿﭗ ﯾﮏ ﺑﻮده و ﺑﺎ

ﺗﻼش و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﻤﮑﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺟﻬﺸﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﺑﺪن ﻃﯽ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﻮم و دوم ﺑﻪ ﺗﯿﭗ
ﯾﮏ ﻣﻤﺘﺎز ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺧﺴـﺮواﻧﯽ اداﻣﻪ داد :اﻓﺰاﯾﺶ در واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ،ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺻﻨﻮف و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ی ،اﺳﻨﺎد ﺻﺎدره
ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺻﺎدره در ﺷـﻌﺐ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی ﺗﯿﭗ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ دو ﺷـﻌﺒﻪ از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﯾﮏ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی از ﺗﻼش ﻫﺎ و زﺣﻤﺎت آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎزدرﻫﻮا و روح اﻟﻪ ﺑﻮرﮐﯽ روﺳﺎی ﺷـﻌﺐ ﺷـﻬﯿﺪ ﻫﻨﺪی زاده و اﻫﺮم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران اﯾﻦ ﺷﻌﺐ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
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ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن :در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن آراﻣﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﮐﺸﻮر را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮر ی اﺳﻼﻣﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۷:۰۰ :

اﻫﻮاز – ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮر ی اﺳﻼﻣﯽ :ﺑﺎ ﻫﺪف وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و در راﺳﺘﺎی اﺟﺮا و اﻧﺠﺎم

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺘﺎن؛ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه اﺟﺮاﺋﯿﺎت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻫﻮاز ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﯾﺎرﻋﻠﯿﺰاده ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ وﺻﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﺎل
 ۱۳۹۷اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮان آراﻣﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.

ﯾـﺎرﻋﻠﯿﺰاده ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮاﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺘﺮام و ارزش وﯾﮋهای ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ.

ﻣـﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺿـﻤﻦ دﻋﻮت از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ازﺳﻮی
ﺳﺘـﺎد اداره ﮐـﻞ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﯾـﺎدآور ﺷـﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮ ﯾﻨﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از

اﺻـﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﮐﻨﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﺗﻌﺎﻣﻞ؛ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ،ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
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ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮ د
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج
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۰

۰

۰
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ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۳:۵۹ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد
و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﺴﺮ ﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻮﺛﺮ ی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳـﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ

و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕـﺬار ی ﺳﺎل ﺟﺎر ی از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزﺑﺮ و راﻫﺒﺮدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه درﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود:

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎ
از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮدوی اداﻣﻪ داد :ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ و اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺳﺮ ﯾﻌﯽ

دارد و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﭙﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژ ﯾﮑﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻏﺮﻓﻪ ﻫـﺎی ﺷـﺮﮐﺖ اوزان و ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ داروﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو ﺷـﺮﮐﺖ ﮔﺰارﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اراﺋﻪ دادﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه
 ﺷﻔﺎ آﻧﻼﯾﻦ

۰

۰

۰

۰

 ۸ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۱:۳۰ :

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد
ﺷﻔﺎ آﻧﻼﯾﻦ<ﺳـﻼﻣﺖ<ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ دو

ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.

ﺷﻔﺎ آﻧﻼﯾﻨﺒﻪ ﮔﺰارش  ،دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان

ﻫﻠﺚ( ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ) ،(Medical Equipmentدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕـﺬار ی ﺳﺎل ﺟﺎر ی از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزﺑﺮ و راﻫﺒﺮدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه درﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود:

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) (Social securityاﺳﺖ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎ
از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮدوی اداﻣﻪ داد :ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ و اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺳﺮ ﯾﻌﯽ

دارد و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﭙﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژ ﯾﮑﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﺷﻮد
 ﻧﺴﯿﻢ آﻧﻼﯾﻦ

۰

۰

۰

۰

 ۸ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۱:۱۷ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس ،ﺳـﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان

ﻫﻠﺚ( ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕـﺬار ی ﺳﺎل ﺟﺎر ی از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزﺑﺮ و راﻫﺒﺮدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه درﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود:

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎ
از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮدوی اداﻣﻪ داد :ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ و اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺳﺮ ﯾﻌﯽ

دارد و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﭙﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژ ﯾﮑﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻏﺮﻓﻪ ﻫـﺎی ﺷـﺮﮐﺖ اوزان و ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ داروﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو ﺷـﺮﮐﺖ ﮔﺰارﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اراﺋﻪ دادﻧﺪ.

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
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ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﻓﺘﺮﭼﻪ از ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ
 ﺷﻔﺎ آﻧﻼﯾﻦ

۰

۰

۰

۰

 ۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۳:۳۰ :

ﻣﻌﺎون آﻣﺎر و ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻗﺪام دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﭼﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻼﻣﺘﺸـﻔﺎآﻧﻼﯾﻦ<<ﻣﻌﺎون آﻣﺎر و ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

رﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﭼﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻔﺎآﻧﻼـﯾﻨﻌﻠﯽاﺻـﻐﺮ ﻗﺎﺋﻤﯽ ،ﻣﻌﺎون آﻣﺎر و ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﻓﻊ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ

و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺻﺪ در ﺻﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮ ل ﺣﯿﻦ ﺧـﺪﻣﺖ در رﻓﻊ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ارﺗﺒﺎط آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪ وﺟﻮد دارد،

ﮔﻔﺖ :اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻨﺘﺮ ل ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻓﻊ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ

ﯾﺎ داروﯾﯽ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ زﻣﺎﻧﯽ را از دﺳﺖ دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از دﺳﺖ دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون آﻣﺎر و ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﺳـﻨﺠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﺮژه از ﻧﯿﻤﻪ اﺳـﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز
ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  ۶۰۶ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن در  ۵۱۲ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮ ی و ﯾﺎ ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺗﺼﺎل ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺬﯾﺮش HISوی اداﻣﻪ داد :ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  HISﻣﺘﺼﻞ

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﻗﺪام در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اراﺋﻪ داده و ﻫﻤﮑﺎر ی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽروﻧﺪﻗﺎﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴـﻠﺢ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﭼﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪای داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻـﺪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ دو اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر ی در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮ ﯾﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.

ﻣﻌﺎون آﻣﺎر و ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ اﯾﺮان در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ی از ﺳـﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ،۹۷

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺧﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷـﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎر ی ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻧﯿﺎز دارد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
2ﺗﯿﺮ97

ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮ داد؛ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آﻧﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۸ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۱:۴۹ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ دو
ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آﻧﺎ از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳـﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ،

داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻـﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕـﺬار ی ﺳﺎل ﺟﺎر ی از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزﺑﺮ و راﻫﺒﺮدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه درﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود:

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎ
از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮ ﯾﻌﯽ دارد و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﭙﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژ ﯾﮑﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه
 اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۱:۳۷ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان

ﻫﻠﺚ( ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕـﺬار ی ﺳﺎل ﺟﺎر ی از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزﺑﺮ و راﻫﺒﺮدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه درﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود:

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎ
از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮدوی اداﻣﻪ داد :ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ و اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺳﺮ ﯾﻌﯽ

دارد و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﭙﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژ ﯾﮑﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻧﻮرﺑﺨﺶ :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
 اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ

۰

۰

۰

۰

 ۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۱:۲۸ :

اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ-ﻧﻮرﺑﺨﺶ :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد  : :دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ  /دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﺮ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕـﺬار ی ﺳﺎل ﺟﺎر ی از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزﺑﺮ و راﻫﺒﺮدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه درﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود:

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎ
از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ و اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮ ﯾﻌﯽ

دارد و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﭙﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژ ﯾﮑﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 /ﻣﻬﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج

۰

۰

۰

۰
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ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۳:۴۴ :

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺮم آﺑﺎد ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ و روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻠﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻀـﺮت آﯾﺖ اﷲ ﻣﯿﺮﻋﻤﺎدی در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﺼـﺮاﷲ ﺑﺎزوﻧﺪ ﻣﻌﺎون

وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎ و ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ اﺟﺮای ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ

ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﻨـﺪس ﻧﺼـﺮاﷲ ﺑﺎزوﻧـﺪ ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺣﻮزه ﺗﻌﺎون و ﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﺧﻄﯿﺮ و ﻣﺆﺛﺮ ی ﮐﻪ دارد ﻧﻘﺶ ز ﯾﺎدی در ﺑﺮﻗﺮار ی رﻓﺎه ،و ﻋـﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻮﯾﮋه ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿـﺪ و
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر دارد ﻟﺬا ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ،ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬار ی و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮان زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از ٢٢٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻـﻠﯽ در اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آﻧﺎن ،ﺑﯿﺶ از  ٤٠درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن

ﻟﺮﺳﺘﺎن ز ﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود :ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ٧٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻋﻢ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ  ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﮐﻠﯽ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ی از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
2ﺗﯿﺮ97

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ  ۲ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۱:۱۸ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ  ۲ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد  :دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
اﯾﺮان ﻫﻠﺚ : :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﺴﺮ ﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و

ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻗـﺪاﻣﺎت
ﻣﻮﺛﺮ ی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﺮ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،داروﯾﯽ و

آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻـﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪات داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﺳـﺎل ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﺸـﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕـﺬار ی ﺳﺎل ﺟﺎر ی از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزﺑﺮ و راﻫﺒﺮدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧـﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨﺪه درﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،

اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ،
ﻗﻄﻌﺎ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ و اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺳـﺮ ﯾﻌﯽ دارد و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﭙﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژ ﯾﮑﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ

ﭘﺮداﺧﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻏﺮﻓﻪ ﺷـﺮﮐﺖ اوزان و ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ داروﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو ﺷـﺮﮐﺖ ﮔﺰارﺷـﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اراﺋﻪ دادﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
2ﺗﯿﺮ97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﺪار ی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد
 اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۲:۲۵ :

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز:ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﺪار ی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ)اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز(،دﮐﺘﺮﺳﯿﺪﻫﺎدی ﺑﻬﺎدر ی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌًﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎدر ی اداﻣﻪ داد :در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﻪ آﻧﺎن داﺷﺖ.

وی ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺑﺤﺮان ﺧﺎر ج ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم اروﻣﯿﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮشﺣﺴﺎب در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت ،ﻣﻮﺟﺐ

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،در رﻓﻊ رﮐﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
2ﺗﯿﺮ97

ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی اﻋﻼم ﺷﺪ
 ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۱:۳۸ :

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎر ی ﯾﺎ آﺳـﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ

درﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﻮان ﺑﺨﺸـﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ ،اﺳـﺘﺤﻘﺎق در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ
دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺷـﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر در اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ،در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ،ﻋﺪم ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ

ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷـﺮوع ﺑﯿﻤﺎر ی ،ﺗﺎ ﺪ ﻣﺪت اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﺎ ﺷﻮرای ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪم ﺑﺎزﺧﺮ ﯾﺪ،
اﺳﺘﻌﻔﺎ ﯾﺎ اﺧﺮاج ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه در اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی.

ﺑﺮای ﻣـﺪت ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺮاﻣﺖ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳـﺘﻤﺰد اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ و ﻣﺪت

در ﯾﺎﻓﺖ آن ﺟﺰو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ درﻣﺎﻧﯽ و ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺑﯿﻤﻪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻗﻄﻊ ﺷﺪ
 ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۱:۳۸ :

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز ،اﮐﺒﺮ ﺷﻮﮐﺖ )رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮ ی ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ دﺳﺘﻮر »ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ

ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ وارد ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻨﻬﺎ  ۸۳ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان

واﻗﻌﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮ ﯾﻌﺘﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺖ از اﯾﺸﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺬا ﺷـﻌﺒﺎﺗﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از
اﯾﻦ دﺳـﺘﻮر ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﻨـﺪ و اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادار ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :از اﯾﻦ ﺑﻌـﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮ ﯾﻘﯽ ﺟﻠﻮی ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را وارد

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺷﻮﮐﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻮب ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎر ی ﻧﺮدﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻨﯽ اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ
ا ﺳﺖ
 ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۲:۵۴ :

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺮم آﺑﺎد ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ و روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒﺎر« ،ﺣﻀـﺮت آﯾﺖ اﷲ ﻣﯿﺮﻋﻤﺎدی در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﺎزوﻧﺪ ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺼـﺮاﷲ ﺑﺎزوﻧﺪ ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺣﻮزه ﺗﻌﺎون و ﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﺧﻄﯿﺮ و ﻣﺆﺛﺮ ی ﮐﻪ دارد ﻧﻘﺶ ز ﯾﺎدی در ﺑﺮﻗﺮار ی رﻓﺎه ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻮﯾﮋه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر

دارد ﻟـﺬا ﻣﯽ ﻃﻠﺒـﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ،ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬار ی و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮان زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از ٢٢۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﻪ
ﺷـﺪه اﺻـﻠﯽ در اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آﻧﺎن ،ﺑﯿﺶ از  ٤۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن

ﻟﺮﺳﺘﺎن ز ﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود :ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ٧۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن اﻋﻢ از ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ  ،ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪه و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﮐﻠﯽ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ی از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ
 ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۲:۲۹ :

ﭘﻮلﻧﯿﻮز  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺮم آﺑﺎد ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ و روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﭘﻮلﻧﯿﻮزﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ  ،ﺣﻀـﺮت آﯾﺖ اﷲ ﻣﯿﺮﻋﻤﺎدی در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﺼـﺮاﷲ ﺑﺎزوﻧﺪ ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﻨـﺪس ﻧﺼـﺮاﷲ ﺑﺎزوﻧـﺪ ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺣﻮزه ﺗﻌﺎون و ﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﺧﻄﯿﺮ و ﻣﺆﺛﺮ ی ﮐﻪ دارد ﻧﻘﺶ ز ﯾﺎدی در ﺑﺮﻗﺮار ی رﻓﺎه ،و ﻋـﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻮﯾﮋه ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿـﺪ و
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر دارد ﻟﺬا ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ،ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬار ی و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮان زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از ٢٢٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻـﻠﯽ در اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آﻧﺎن ،ﺑﯿﺶ از  ٤٠درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن

ﻟﺮﺳﺘﺎن ز ﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود :ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ٧٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻋﻢ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ  ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﮐﻠﯽ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ی از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
 ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۰

۰

۰

۰

 ۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۲:۱۹ :

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر -ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﯾﺖ ﻣﻌﺎون اول ر ﺲﺟﻤﻬﻮر در ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﻟﺖ و
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی »ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ،ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﭼﺎﻟﺸﯽ و ﺟﺪی اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺣﻮل ﻣﺴﺌﻠﻪ ارز ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از آﯾﻨﺪه ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻫﺸـﺪارﻫﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪار در آﻏـﺎز ﻧﺸـﺴﺖ ﺷﻮرای ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻐ ﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ارز ﮐﺸﻮر و

ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎزار ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮ خ ارز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼـﺮﻓﯽ را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﯿﻦ ﻣﻘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻـﯽ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار

ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ارز  ۳۷۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ارز  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار داﺧﻞ
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮ خ ارز ،اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﺸﻮر ر خ داده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،

ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در دارو و ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺼﻮر ﺑﻮده ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ
ﺟﻠﻮی آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﺣﺎل ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن اﺳﺖ.

اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ﺳﭙﺲ اﻓﺰود :اﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات آن

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﯿﻤﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ی از ﺳـﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﺪار ی ﺗﻬﺮان از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪه ﮔﻼﯾﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﮔﺮﻓﺘﺎر یﻫﺎی آن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ
از اﯾﻨﺮو اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﻫﻤﻔﮑﺮ ی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و دوﻟﺘﯽ ،در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ راﻫﮑﺎر ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای

واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.

اﻧﺘﻘـﺎد ر ﺲ اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان از ﺑﻼـﺗﮑﻠﯿﻔﯽﻫﺎ در ﺑﺎزار ارز در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ،ر ﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورز ی ﺗﻬﺮان در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪار ،دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ دوﻟﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﻣﺴـﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎر ی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﺮدن ارز ،ﮔﻔﺖ :اﺷﮑﺎﻻت ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺪت

ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﺮاد ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ارز ی دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ اﺗﺨﺎذ و اﺟﺮا ﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻨﮑﻪ ،ﻧﺮ خ  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ دﻻر ﮐﻪ اﻋﻼم و اﻋﻤﺎل ﺷﺪ ،واﻗﻌﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ
ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣـﺎت دوﻟﺘﯽ ،ﻃﯽ دو ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺛﺒﺖ ﺳـﻔﺎرش ﺻﻮرت

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﻮاﻧﺴﺎر ی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻓﺰود :از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور و ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ارز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﺮ خ  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﺮ خ ارز  ۶ﺗﺎ  ۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ارز

ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺮ خ  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن در داﺧﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ادﻋﺎﻫﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ دوﻟﺖ ر ﺲ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺳـﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻓﺮوش ارز ﺧﺎر ج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ

ﻣﺮﮐﺰ ی ،ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴـﺌﻮل دوﻟﺘﯽ از ﺗﺮ ﯾﺒﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرﻫﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ارز ی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار را دارﻧﺪ.

دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻـﯽ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳـﺮ ﯾﻊﺗﺮ اﺟﺎزه دﻫـﺪ ﺗﺎ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ُﺧﺮد ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ارز ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖ دو و ﺳﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد.

ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎ ر ﺲ اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان در اداﻣﻪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﺑﻌـﺪی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم ،ﮐﺎﻣﻼ ﺟـﺪی
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،دوﻟﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﻓﮑﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺎر ﯾﻮﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ را آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎن را ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﺳﺖ داد.

وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ی از ﺳـﺨﻨﺎﻧﺶ از ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺑﺤﺮان دﯾﮕﺮ ی ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﻓﺰود :روزاﻧﻪ

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮر رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ
اﯾﻦ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ر ﯾﺰش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﻻﯾﻞ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ر ﺲ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ،ﺗﻼﻃﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮر را ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻨﻮان

ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻏﻠﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﮑﺒﺎره واردات ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد.

اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮ ی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺮوز در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای ﺧﻮدرو از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اﺳﺖ.

ﺑﺎزار در ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ در اداﻣﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻼﻃﻢ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ر ﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ،دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎزار

و ﺻﻨﻮف در ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزار را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت داﻧﺴﺖ.

دوﻟﺖ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و واﻗﻌﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.

ﻋﻠﯽ ﻓﺎﺿـﻠﯽ اﻓﺰود :از اﺑﺘـﺪای ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮐﺸﻮر ،ﻣﻌﺎدل  ۹ﺗﺎ  ۱۱درﺻـﺪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ  ۷ﺗﺎ  ۱۷درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.

ر ﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار واﺣﺪ ﺻـﻨﻔﯽ دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮ ل ﺑﺎزار ،ﺗﻨﻬﺎ
 ۱۸۰۰ﺑﺎزرس در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ﺑﺎزار را ﺑﺎ دﻧﺪان ﮐﻨﺘﺮ ل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻓﺎﺿـﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮ ل ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﻨﺪ و اﺻﻨﺎف ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﺣﺮ ﯾﻒ اﯾﻦ ﺑﺎزار و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد.

وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﺑﺎزار اﺻﻼ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ در اداﻣﻪ ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ر ﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻇﻬﻮر ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳـﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
اﯾﺠﺎد ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﯾﺖ ﻣﻌﺎون اول ر ﺲﺟﻤﻬﻮر را ﻣﻄﺮ ح ﮐﺮد.

ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﯽﻣﻨﺶ ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ در وزارت ﺧﺰاﻧﻪدار ی اﯾﺎﻻـت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ دﺳﺖﮐﻢ  ۵۰۰ﮐﺎرﺷـﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼـﺺ را ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺮ ﯾﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ  ۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.

وی از اﯾﻨﺮو ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳـﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ز ﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎون اول ر ﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﮐﺎرﮔﺮوه اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﻧﯿﺰ در ﺷﻮرای

ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ آن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻮرای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﮐـﺎرﮔﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ.

در اﯾﻦ ارﺗﺒـﺎط ،ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌ ﻦ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﮔﻔﺘﮕﻮ،

ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دارای ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح دارد.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻋـﺪم ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ در ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪ.

ﺣﺎﺗﻢ ﺷﺎﮐﺮﻣﯽ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸـﮑﻼت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،در ﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ یﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ادار ی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻬﺮان و اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد.

اﺧﺬ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ از دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎﻻت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺤﻤـﺪی ،ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻊآور ی
اﻣﻀﺎی  ۵۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮ ح آن در ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ی ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.

وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿـﺮ ﯾﺐ  ۴درﺻـﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻗﯿـﺪ ﺷـﺪه ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت
ﮐﺴﺮ ی ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده ﻧﺰد ﺷﻬﺮدار ی ﻫﺎ و ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖ ﺛﺒﺖﻫﺎ ،اﺧﺬ ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﯿﺪﯾﺎن ،ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا از اﺻـﻼح
ﻣﺎده  ۵ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﮔﺮ ﮐﻒ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺼﻮب ﻣﻌﺎدل  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۴۱ﻫﺰار و  ۴۰۰ر ﯾﺎل ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﮐﻪ  ۳۰درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﻋﻢ از ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و

دوﻟﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۴۲ﻫﺰار و  ۴۲۰ر ﯾﺎل در ﻣﺎه و ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۱۸ﻫﺰار و  ۸۰ر ﯾـﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۸۰۲
ﻫﺰار و  ۱۸۰ر ﯾﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

ﻣﺸـﮑﻞ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ و اﺻـﻨﺎف ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ر ﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ

ﺑﺨﺶ را ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ اﺗﺎق اﺻـﻨﺎف ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺻـﻨﺎف ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ز ﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺻـﻨﺎف ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آن ،واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﭘﻠﻤﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،ر ﺲ اﺗﺎق اﺻـﻨﺎف ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮﻃﺮف

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺷﻤﺲﻓﺮد ،ر ﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺸﮑﺒﺎر ،ﻃﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺷﻬﺮدار ی ﺗﻬﺮان ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﺳﻨﮕﯿﻦ
از ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :دﻓﺘﺮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮدار ی ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دارد ،ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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از ﺳﻮی ﺷﻬﺮدار ی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺻﺎدرات از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮرای ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۱:۱۲ :

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪت در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﺟﺰو
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎﺑﻪ ﮔﺰارش  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎر ی ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت
ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﯾﺎ درﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﺳﺘﺤﻘﺎق در ﯾﺎﻓﺖ
ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳـﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر در اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ،در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ،ﻋﺪم ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ

ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷـﺮوع ﺑﯿﻤﺎر ی ،ﺗﺎ ﺪ ﻣﺪت اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﺎ ﺷﻮرای ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪم ﺑﺎزﺧﺮ ﯾﺪ،
اﺳﺘﻌﻔﺎ ﯾﺎ اﺧﺮاج ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه در اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی.

ﺑﺮای ﻣـﺪت ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺮاﻣﺖ ،ﻣﺤـﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳـﺘﻤﺰد اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺪت

در ﯾﺎﻓﺖ آن ﺟﺰو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ درﻣﺎﻧﯽ و ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
2ﺗﯿﺮ97

ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی اﻋﻼم ﺷﺪ +ﺟﺰﺋﯿﺎت
 ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۹:۵۹ :

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪت در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﺟﺰو
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﻮز ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎر ی ﯾﺎ آﺳـﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ

درﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﻮان ﺑﺨﺸـﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ ،اﺳـﺘﺤﻘﺎق در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ
دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳـﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر در اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ،در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ،ﻋﺪم ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ

ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷـﺮوع ﺑﯿﻤﺎر ی ،ﺗﺎ ﺪ ﻣﺪت اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﺎ ﺷﻮرای ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪم ﺑﺎزﺧﺮ ﯾﺪ،
اﺳﺘﻌﻔﺎ ﯾﺎ اﺧﺮاج ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه در اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی.

ﺑﺮای ﻣـﺪت ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺮاﻣﺖ ،ﻣﺤـﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳـﺘﻤﺰد اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ و ﻣﺪت

در ﯾﺎﻓﺖ آن ﺟﺰو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ درﻣﺎﻧﯽ و ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
2ﺗﯿﺮ97

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۲:۱۶ :

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر -در ﺣﮑﻤﯽ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒﺎر« ،در ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ،ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

اﻣﯿـﺪوارم ﺑـﺎ ﺗﻮﮐـﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل و در ﺳﺎﯾﻪ ﻋﻨﺎﯾﺎت اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴـﻼم و رﻋﺎﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺐ ﺷـﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻣﺎﻧﺖ دار ی ،ﻣﻘﺮرات

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﻣﺠﺮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی و ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در راﺳـﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫـﺪاف ﺗﺒ ﻦ ﺷـﺪه ﺑﻪ وﯾﮋه اﺻﻮل وﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت

درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻼش ﻧﻤﺎ ﺪ.

از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت روز اﻓﺰون ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را در راه ﺧـﺪﻣﺖ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘـﺪس ﺟﻤﻬﻮر ی اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪار ی،
اﻋﺘﺪال ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻣﺴﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
2ﺗﯿﺮ97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﺪار ی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﺷﻮد
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴
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۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۸:۳۹ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﺪار ی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﺷﻮد  :ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ: :
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﺪار ی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﺴـﺘﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﺪار ی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻫﺎدی ﺑﻬﺎدر ی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب از ﺳﻮی
ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌًﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در

روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎدر ی اداﻣﻪ داد :در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﻪ آﻧﺎن داﺷﺖ.

وی ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺑﺤﺮان ﺧﺎر ج ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم اروﻣﯿﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮشﺣﺴﺎب در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت ،ﻣﻮﺟﺐ

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :اﻗـﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،در رﻓﻊ رﮐﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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۱۰ﺗﯿﺮآﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۳:۱۸ :

۱۰ﺗﯿﺮآﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻـﺪا وﺳـﯿﻤﺎ ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺠﺎن،ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮشﺣﺴﺎب ﺑﺮای ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﻮد

ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ۱۰ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ.

ﻋﻠﯿـﺎر ی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن در راﺳـﺘﺎی اﺟﺮای ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﺧﻠﯽ ،ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن
ﺧﻮشﺣﺴﺎب را ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺖ اﺟﺮای ﻃﺮ ح ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز  ۱۰ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻃﺮ ح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻠﯿﺎر ی ﮔﻔﺖ :ﭘﺎرﺳﺎل  ۱۰۹۵ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
و از اﯾﻦ رﻗﻢ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺨﺸﻮده و ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺷﺪ .

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮشﺣﺴﺎب ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی

ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﻓﺰود :ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺣﺪود۱۵ﻫﺰار ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ز ﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ
 اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۲:۰۳ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :ﺑﺠﻨﻮرد-اﯾﺮﻧﺎ -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۱۴ﻫﺰار و  ۲۹۳ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮ ز ﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اظ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎس زاده روز ﺷﻨﺒﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن را ﺑﯿﺶ از  ١١٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ۱۴ﻫﺰار و ۲۹۳

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮ در اﺳﺘﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی اﻓﺰود :از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و  ۴۷۲ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮﺑﮕﯿﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﯾﮑﻬﺰار و  ۷۰۴ﻧﻔﺮ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑﮕﯿﺮ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۷۴۶ﻧﻔﺮ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﻪ  ١٨ﻧﻮع ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی و درﻣﺎﻧﯽ در ﺗﻌﻬﺪات اﺻـﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارد.

ﻋﺒﺎس زاده از رﺿﺎﯾﺘﻤﻨـﺪی ﺑﺎﻻی ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای و درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن از ﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ ۳۰ :درﺻﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ز ﯾﺎن آور را دارﻧﺪ.

وی ﺑﺮ رﻓﻊ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ و ز ﯾﺎن آور در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮده ﻣﺪت دو ﺳﺎل
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ز ﯾﺎد آور واﺣﺪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ،آﻻﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻫـﺎ و ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺳـﺨﺖ و ز ﯾﺎن آور ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

وی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ را ﻫﻔﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﻧﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺗﺎ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﺎی
ﺳﺨﺖ و ز ﯾﺎد آور ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارد.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷـﻤﺎﻟﯽ از اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﮐﻠﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﺗﺎر ﯾﺦ  ۲۲ﺧﺮداد ﺗﺎ  ۲۵ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺧﺒﺮ داد.

ﻋﺒﺎس زاده اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﮑﺮ ﯾﻢ و ار ج ﮔﺬار ی ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ارزﺷـﻤﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،ﺑﺎ اﻋﻼم
ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ،ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻮهﻫﺎی ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و

ﺧﺮدورز ی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﺸﻦ ﺑﺰرگ ﺳﺮاﺳﺮ ی روز ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﮑﺮ ﯾﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ در روز  ۱۵ﺷﻬﺮ ﯾﻮر ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﺸﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ دار ﯾﻢ ﮐﻪ از ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪه ﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﺒﺎس زاده اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دراﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

وی ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎﻧﯽ را ﭘﻨـﺞ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻓﺮاد دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻮر ی راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ در آن
ﺟﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻓﺮاد ز ﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ز ﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ  ۸۶۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺪت ﺳﺮﺑﺎز ی در ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ | ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان
 ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۱:۳۰ :

ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز ی در اﻧﺘﻬﺎی دوران ﺧﺪﻣﺖ در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺟﺰو ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎر ی
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﺑﺎزان دوران ﺧﺪﻣﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﺑﺎز ی ﺟﻮان وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺮای ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ او ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺶ ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﯿﻤﻪ دو ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎز ی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺴﺮ ﯾﻊ دو ﺳﺎﻟﻪ در روﻧﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ.

ﺣﺘﯽ از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺳـﺮﺑﺎز ی ﺟﺰو ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎر ی و رﺳـﯿﺪن ﺳـﺮ ﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ی از ﻣﺮدان
ﺟﻮان از ﮔﺬراﻧﺪن آن ﺳﺮﺑﺎز زﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ی ﺑﺮای ﻓﺮار از اﯾﻦ دوران ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ی از اﯾﻦ اﻣﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دوﺳـﺎل از ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ

وﻃﻦ و ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﯾﻦ دوران ﺟﺰو ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز ی ﺟﺰو ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز ی در اﻧﺘﻬﺎی دوران ﺧﺪﻣﺖ در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺟﺰو ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎر ی ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺷـﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﺮﺑﺎز ی در ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ از ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮ ی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ

ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .

در واﻗﻊ از دﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﺑﺎز ی ﻫﻢ در ﺻﺪد ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻮده و
ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی او ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ از ﻗﺒﻞ از دوران ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .

آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز ی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ؟ ﺑﻠﻪ؛ درواﻗﻊ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز ی ﺟﺰو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﺟﻮد دارد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺎ ﺪ اﯾﻦ دو ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪ و ﻗﺒﻮل آن ﺑﺮای ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ،ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ،و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮ ﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳـﺮﺑﺎز ی ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ،و ﺳﺎل اراﺋﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﻋﻤﺪه ﺗﺮ ﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌ ﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮای اﺣﺘﺴﺎب ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﺮﺑﺎز ی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﯿﻤﻪ دوران ﺳﺮﺑﺎز ی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ و
ﺑﯿﻤﻪ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ« ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد دارای ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ی اﺳﺖ.

اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺖ اﻋﺰام ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺣﺘﺴﺎب ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﺮﺑﺎز ی در ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮ ﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز ی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﺷﺨﺺ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل  ۷درﺻـﺪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﻘﻮق و دﺳـﺘﻤﺰد دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﭙﺮدازد و  ۲۳درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۱۲ﻣﺎﻫﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز ی ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۳۸۳راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎز ی را ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻗﺒﻞ

از ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻣﺸـﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ی ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز ی آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ اﯾﻦ دوران را ﺳﭙﺮ ی ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .

اﯾﻦ اﺷـﺨﺎص ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﺎر ی ﻓﺮد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ روز در ﺣﺎل ﺗﻐ ﺮ و اﻧﻌﻄﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎ اﺧﺒﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را

ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﺗﻐ ﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﻮﻧﺪ در اﺳﺮ ع وﻗﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز ی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .

ﻣﺴـﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﺳـﺮﺑﺎز ی ﻣﺸـﻤﻮﻻن ،ﺗﺎر ﯾﺦ ﺷـﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎز ی

ﺑﻮﻟﺘﻦ
2ﺗﯿﺮ97

ﻣﻨﺪر ج در ﮐﺎرت ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ.

اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺒـﺎﻟﻎ در زﻣـﺎن ﻫـﺎی ﺗﻌ ﻦ ﺷـﺪه ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺗﺎر ﯾـﺦ ﻫﺎی

ﺗﻌ ﻦ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎاوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر درﺑﺎره اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﻖاﻟﺘـﺪر ﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﻄﺮ ح ﺳـﻨﺎی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘـﺬﯾﺮش داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺘﻮﺿـﯿﺤﺎت اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان درﺑﺎره ﺑﺎزﺳﺎز ی ﭘﻼﺳـﮑﻮﺗﺠﻤﻊ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﻮزش و

ﭘﺮورش
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۲:۳۱ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺎﻫﯿـﺪ ﺣﯿﺪر ی ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ در ﺟﻤﻊ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ

و ﻣﺼـﺎرف اﻓﺰود :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش و اﻗـﺪاﻣﺎت آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰ یﺷـﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳـﺘﻘﺮار و ﮐﺴﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر دارد.

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐﻣﺤﻮر ﺑﺪون رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﯿـﺪر ی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ ﺗﻌﻬـﺪات ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن آن ،ﺗﺤﻘﻖ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﯾﮑﯽ از ﺿـﺮورتﻫـﺎی
اﺟﺘﻨـﺎبﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻧﻬـﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻧﮕـﺎه ﻋﻠﻤﯽ ،اﺧﻼـقﻣـﺪار ی ،اﺣﺘﺮام ،ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎز ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس

ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی ﻻزم ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻬﯿﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ،وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ارﺗﺒﺎط دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﺎورﻫﺎی

ﻧﻮﯾﻦ و داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﺿﺮورتﻫﺎی ﻣﻬﻢ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ.

وی ﻋﻤﻠﮑﺮد رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽﻫﺎ را ﺑﺴـﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﯾﮏ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﻢ ﺗﻬـﺪﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻤﻊآور ی و ﭘﺮدازش
اﻃﻼﻋـﺎت و اﺧﺒـﺎر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﺎاﻣﯿـﺪی و ﻧﺎﮐﺎراﻣـﺪی ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺟﺎی اﺧﺒﺎر و واﻗﻌﯿﺖ را

ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت اﺣﺘﺮاماﻧﮕﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﯽ از اﻣﯿﺪ ،ﺷﺎدی و اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ.

وی ﻋـﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰ ی ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ،ﻋـﺪم ﻣﺨﺎﻃﺐﺷﻨﺎﺳـﯽ در اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﺪم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف را از ﻣﺸـﮑﻼت رواﺑﻂ

ﻋﻤﻮﻣﯽﻫﺎ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط درد و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎز ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺎط درد را ﺑﻪ
ﻧﻘﺎط ﺷﻌﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۲:۳۱ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻀـﺮت آﯾﺖ اﷲ ﻣﯿﺮﻋﻤﺎدی در دﯾـﺪار ﺑﺎ ﻧﺼـﺮاﷲ ﺑﺎزوﻧـﺪ ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻـﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ و

روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﻨـﺪس ﻧﺼـﺮاﷲ ﺑﺎزوﻧـﺪ ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺣﻮزه ﺗﻌﺎون و ﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﺧﻄﯿﺮ و ﻣﺆﺛﺮ ی ﮐﻪ دارد ﻧﻘﺶ ز ﯾﺎدی در ﺑﺮﻗﺮار ی رﻓﺎه ،و ﻋـﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻮﯾﮋه ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿـﺪ و
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر دارد ﻟﺬا ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ،ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬار ی و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮان زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از ۲۲۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻـﻠﯽ در اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آﻧﺎن ،ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن

ﻟﺮﺳﺘﺎن ز ﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود :ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻋﻢ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ  ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﮐﻠﯽ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ی از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۱:۵۴ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ،ﺗﺨﺼﺺ

و ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

اﻣﯿـﺪوارم ﺑـﺎ ﺗﻮﮐـﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل و در ﺳﺎﯾﻪ ﻋﻨﺎﯾﺎت اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴـﻼم و رﻋﺎﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺐ ﺷـﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻣﺎﻧﺖ دار ی ،ﻣﻘﺮرات

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﻣﺠﺮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی و ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در راﺳـﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫـﺪاف ﺗﺒ ﻦ ﺷـﺪه ﺑﻪ وﯾﮋه اﺻﻮل وﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت

درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻼش ﻧﻤﺎ ﺪ.

از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت روز اﻓﺰون ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را در راه ﺧـﺪﻣﺖ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘـﺪس ﺟﻤﻬﻮر ی اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪار ی،
اﻋﺘﺪال ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻣﺴﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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اﺟﺮای ﻃﺮ ح ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ/ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺎم...
 اﮐﻮﻧﯿﻮز
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۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۱:۳۷ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮ ح ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ن
ﻣﻬﺪی درﺧﺸﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰود :در ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۵درﺻﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ

ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮآورده ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻌﺎدل  ۱۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

وی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻬﺎ و ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه ای را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌـﺎون درﻣـﺎن ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ:اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎز ی ﺑﻠﻮک ﻫﺎی زاﯾﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ،اﺳـﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ  ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎز ی ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ  ،اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺪاوم ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ و ...از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ درﺧﺸﺎن  ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﺳـﻨﺠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪ  ،ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪ و درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻃﺮ ح ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ درﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﺗﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮاﺳﺮ ی اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
2ﺗﯿﺮ97

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۱:۰۹ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس ،ﺳـﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان

ﻫﻠﺚ( ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕـﺬار ی ﺳﺎل ﺟﺎر ی از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزﺑﺮ و راﻫﺒﺮدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه درﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود:

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎ
از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮدوی اداﻣﻪ داد :ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ و اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺳﺮ ﯾﻌﯽ

دارد و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﭙﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژ ﯾﮑﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻏﺮﻓﻪ ﻫـﺎی ﺷـﺮﮐﺖ اوزان و ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ داروﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو ﺷـﺮﮐﺖ ﮔﺰارﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اراﺋﻪ دادﻧﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺑﻮﻟﺘﻦ
2ﺗﯿﺮ97

درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رز ن اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۰:۲۱ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺻـﻔﺮ ی واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه را ﺷﺎﻣﻞ داروﺧﺎﻧﻪ ،آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ،ﭘﺰﺷـﮑﺎن

ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ،ﺗﺰر ﯾﻘﺎت ،ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ،ﺳﺮمﺗﺮاﭘﯽ و ﮔﭻﮔﯿﺮ ی اﻋﻼم ﮐﺮد.

وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﺗﺎق اﺣﯿﺎء ﻗﻠﺒﯽ ر ﯾﻮی ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ،واﺣﺪ اﺳﺘﺮ ﯾﻞ ،اﻧﺒﺎر داروﯾﯽ و ﺳﺎﻟﻦ آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺻـﻔﺮ ی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺮاژ زﻣﯿﻦ  ٤ﻫﺰار و  ٩٩٨ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن رز ن در ز ﯾﺮﺑﻨﺎی  ٢ﻫﺰار و ٤٧٤
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮ ﯾﺪ زﻣﯿﻦ  ٩ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه  ٦٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰ آن ﻧﯿﺰ ٩ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ٥٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
2ﺗﯿﺮ97

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮ د
 ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۹:۴۰ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد
و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﺴﺮ ﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻮﺛﺮ ی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
2ﺗﯿﺮ97

ﻣﺪت در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﺟﺰو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۸:۴۵ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﻣﺪت در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﺟﺰو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد  : :ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎر ی ﯾﺎ
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ درﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﺳﺘﺤﻘﺎق در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ.
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎر ی ﯾﺎ آﺳـﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﯾﺎ درﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ

ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﺳﺘﺤﻘﺎق در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴ﻧﺪاﺷـﺘﻦ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر در اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ،در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ،ﻋﺪم ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷـﺮوع ﺑﯿﻤﺎر ی ،ﺗﺎ ﺪ

ﻣـﺪت اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟـﺞ ﯾﺎ ﺷﻮرای ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪم ﺑﺎزﺧﺮ ﯾﺪ ،اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﯾﺎ اﺧﺮاج ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه در اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی،
ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮای ﻣـﺪت ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺮاﻣﺖ ،ﻣﺤـﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد و

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺪت در ﯾﺎﻓﺖ آن ﺟﺰو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ درﻣﺎﻧﯽ و ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

