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ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﻣ ﻨ ﺒﻊ

د ﯾﮕ ﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج

۱۰

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۱۰

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ

۱۰

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۱۰

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس

۱۰

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آﻧﺎ

۱۰

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۱۰

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۱۰

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

۱۰

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۱۰

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﻤﻌﯿﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

۴

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺷﺪ

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺑﺮﻧﺎ

۳

ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

۲

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺷﺪ

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۳

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺷﺪ

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
داﻧﺸﺠﻮ

۳

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۲

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۱

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش
ﺣﺴﺎب  -رادﯾﻮ ﺳﻼﻣﺖ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

رادﯾﻮ اﯾﺮان  :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﺎ  ۱۰ﺗﯿﺮﻣﺎه

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روی ﺧﻂ ﺧﺒﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای را ﺑﻪ روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا
و ﺳﯿﻤﺎ

۰

اﯾﻠﻨﺎ

۰

ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽ...
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد  -اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽ...
دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان  :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد
دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان  :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ن ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻴﻤﻪ اي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺎن ﻣﻲﺷﻮد
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ

ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻴﻤﻪ اي در راﺳﺘﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎﻻي اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد

ﻗﻠﺒﯽ از ﺗﭙﯿﺪن اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی ﻣﯽﺗﭙﯿﺪ

دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی

ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮ ی

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺷﺪ  -اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ

۰

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

د ﯾﮕ ﺮ
ﻣﻨﺎ۰ﺑﻊ

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

رادﯾﻮ ﭘﯿﺎم  :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۰

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ

ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﺟﺮا ﺷﻮد
ﮐﺎراﺗﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪ

ﻣ ﻨ ﺒﻊ

دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی

ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮ ی

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج

۰

۰

۰

۰

 ۱۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۰۱:۵۶ :

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺷﺪه و در ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻬﻨـﺪس ﻋﻠﯽ ﻋﻮض ﭘﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ
از ارﮐﺎن اﺻـﻠﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷـﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮض ﭘﻮر ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای راﺿـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻـﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎر ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﺑﺎ واﺣـﺪﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮ ی ﺑﯿﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽ...
 اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۱۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۰۲:۰۹ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺷﺪه و در ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ ،ﻋﻠﯽ ﻋﻮض ﭘﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻـﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷـﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ

دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮض ﭘﻮر ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای راﺿـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻـﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎر ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﺑﺎ واﺣـﺪﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮ ی ﺑﯿﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد  -اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ

۰

۰

۰

۰

 ۱۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۰۱:۱۴ :

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺷﺪه و در ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ ،ﻋﻠﯽ ﻋﻮض ﭘﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻـﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷـﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ

دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮض ﭘﻮر ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای راﺿـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻـﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎر ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﺑﺎ واﺣـﺪﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮ ی ﺑﯿﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽ...
 اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۱۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۰۱:۰۵ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺷﺪه و در ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس؛ ﻋﻠﯽ ﻋﻮضﭘﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻـﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ

ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮض ﭘﻮر ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای راﺿـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻـﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎر ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﺑﺎ واﺣـﺪﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮ ی ﺑﯿﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس

۰

۰

۰

۰

 ۱۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۲:۳۳ :

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺷﺪه و در ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس؛ ﻋﻠﯽ ﻋﻮضﭘﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻـﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ

ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮض ﭘﻮر ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای راﺿـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻـﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎر ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﺑﺎ واﺣـﺪﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮ ی ﺑﯿﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ن ﻣﯽﺷﻮد
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آﻧﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۱۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۲:۲۶ :

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺷﺪه و در ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آﻧﺎ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻋﻮض ﭘﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻـﻠﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ

ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷـﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮض ﭘﻮر ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای راﺿـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻـﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎر ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﺑﺎ واﺣـﺪﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮ ی ﺑﯿﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻴﻤﻪ اي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺎن ﻣﻲﺷﻮد
 آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۱۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۱:۱۰ :

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آر ﯾﺎ  -ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻴﻤﻪ اي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺎن ﻣﻲﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰار ي آر ﻳﺎ -دﺑﻴﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻳﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻴﻤﻪ اي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﻲ ﺷﺪه و در ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي آﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ي آر ﻳﺎ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ ﻋﻮض ﭘﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮑﻲ از ارﮐﺎن اﺻـﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﻲآﻳﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﻲ از ﺷﺮﮐﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ

ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ذيرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﮑﻪ اراﺋﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي ،ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه واﺣـﺪﻫﺎي ﺻـﻨﻔﻲ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﮐﺘﻲ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮض ﭘﻮر ﺗﺼـﺮ ﻳﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳـﺎن از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻴﻤﻪ اي راﺿـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﻲ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.

دﺑﻴﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻـﻨﺎف اﻳﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎر ي ﺑﻴﺸﺘﺮ ي ﺑﺎ واﺣـﺪﻫﺎي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮ ي ﺑﻴﻦ ذيﻧﻔﻌﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۱۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۰:۳۰ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد  :دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان : :دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺷﺪه و در ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺷﺪه و در ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﻋﻮض ﭘﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻـﻠﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ

ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ

و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه

واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮض ﭘﻮر ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن از اﺟﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای راﺿـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎیﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻـﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎر ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﺑﺎ واﺣـﺪﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮ ی ﺑﯿﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد
 ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

۰

۰

۰

۰

 ۱۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۰:۱۴ :

ﻋﻮض ﭘﻮر ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ -ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻬﮕﺰارش ﺳﺎﯾﺘﺪﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺷﺪه و در
ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

 ،ﻣﻬﻨـﺪس ﻋﻠﯽ ﻋﻮض ﭘﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻـﻠﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺶ

ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷـﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮض ﭘﻮر ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای راﺿـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻـﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎر ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﺑﺎ واﺣـﺪﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮ ی ﺑﯿﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد
 ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۱۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۰:۰۶ :

ﭘﻮلﻧﯿﻮز  -دﺑﯿﺮﮐـﻞ اﺗﺎق اﺻـﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺷـﺪه و در ﺗـﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ.

ﭘﻮلﻧﯿﻮزﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﯿﻤﻪ  ،ﻣﻬﻨـﺪس ﻋﻠﯽ ﻋﻮض ﭘﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻـﻠﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی

ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨـﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷـﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﺎء
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮض ﭘﻮر ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای راﺿـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻـﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎر ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﺑﺎ واﺣـﺪﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮ ی ﺑﯿﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﻤﻌﯿﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن
 ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

۰

۰

۰

۰

 ۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۰۲:۱۶ :

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ -وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫـﺎی ﺧـﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۹۷اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮرم ۱۰درﺻﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ی ﺷﻮد.

ﻣﻨﺒﻊ:ﻣﻬﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﻤﻌﯿﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎرﮔﺬار ی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﺧﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻃﯽ دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻃﺎﻫﺮ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﻃﺮ ح اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ اﺟﺮای آن ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻫﺎ

ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،از ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﻤﻌﯿﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎرﮔﺬار ی ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴـﻠﺢ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻫﻤﮑﺎر ی ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﺸـﮑﻞ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺳﻨﺠﯽ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺪ

ﮐﺮد و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﺳـﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮ ح ﺷـﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود:

ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﺟـﺪی وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﺑﺎرﮔـﺬار ی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴـﻠﺢ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺷﺪ
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺑﺮﻧﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۲:۴۹ :

در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﻮر ادارهﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب در ﺗﻬﺮان در دو ﺷﻌﺒﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎ  ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب در ﺷﻌﺐ

 ۲و  ۸ﺗﻬﺮان ،اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺟﺮای دﺳـﺘﻮر ادار ی ﺷﻤﺎره  ۵۰۲۰/۹۶/۸۳۹۹ﻣﻮر خ  ۹۶/۸/۹اداره ﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺷﻌﺐ  ۲و  ۸ﺗﻬﺮان ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﭘﺮواﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻧﻪ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻓﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪ ،اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻃﻼـﻋﯿﻪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،آﺑـﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و در ﺟﺮ ﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ی ﺑﯿﺴﺖ و
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺧﺒﺮﮔﺰار یﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت ارﺷﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎن زﻣﺎن» ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ

زدا« ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺧﺘﺼﺎص دو ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.

ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻣﻀﺎی آن ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ،در اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﭘﺎرﺳﺎل ،ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ  ۲و  ۸ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و از

ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺸـﺮ ﯾﺎت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻨﺪر ج در ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮ ی اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﺸﺎن ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻌﺐ  ۲و  ۸ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻬﺮان وﯾﮋه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:ﺷﻌﺒﻪ  :۲ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ
ﺳﺎﻋﺪ آﻗﺎ ﺑﺎﻻزاده ،ﭘﻼک .۲۰

ﺷﻌﺒﻪ  :۸ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﭘﺎ ﻦﺗﺮ از ﻣﯿﺪان اﺳﺘﻘﻼل ،ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ،ﭘﻼک .۶۰۶

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣـﺎل ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳـﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ اﻣﻮر اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره

ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻧﺼﺎر ی ،ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ ﺷـﻨﺒﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۳ﺗﺎ  ۱۶و ﻣﺠﯿﺪ آﺳـﻤﺎن ﻣﻨﻈﺮ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت در ﺣﻮزه

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۲ﺟﻬﺖ ﻣﺸـﺎوره و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻼت »ﺑﯿﻤﻪ« اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻌ ﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
 ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

۰

۰

۰

۰

 ۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۰۲:۵۸ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺳـﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان از اﯾﻼم;ﺳﻬﯿﻼ ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ واﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪار ی اﯾﻼم
ﺑـﺎ روﺳـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر ﺻـﻨﻔﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از راه ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن

ﺧﻮش ﺣﺴﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ روﻧﻖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

وی ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮ ح را ر خ دادن ﺑﻼﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﯿﻞ ،زﻟﺰﻟﻪ ...و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارز ی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن اﯾﻼم اﻇﻬﺎرﮐﺮد :وﺿـﻌﯿﺖ ﺟﻮی اﺳـﺘﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺮ خ ارز در اﺳـﺘﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮ ح را ﺳﻬﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺳـﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸـﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ،ﻃﺮ ح در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن ﺑﺮﻃﺮف
ﺷﻮد.

ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﯽ اداﻣﻪ داد :در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﺟﺮای ﺷﻌﺎر ﺳﺎل از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی
اﯾﺮاﻧﯽ را در راس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در اﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم /د ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم
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رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺷﺪ
 اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۲:۳۱ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﻮر اداره ﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب در
ﺗﻬﺮان در دو ﺷﻌﺒﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،رﺳﯿﺪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب در ﺷﻌﺐ  ۲و  ۸ﺗﻬﺮان ،اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ

ﮐﻪ در اﺟﺮای دﺳـﺘﻮر ادار ی ﺷﻤﺎره  ۵۰۲۰/۹۶/۸۳۹۹ﻣﻮر خ  ۹۶/۸/۹اداره ﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮوﻧـﺪهﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
ﺗﻬﺮان در ﺷﻌﺐ  ۲و  ۸ﺗﻬﺮان ،ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮواﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻧﻪ ،ﭘﺮواﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻓﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪ ،اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻃﻼـﻋﯿﻪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،آﺑـﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و در ﺟﺮ ﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ی ﺑﯿﺴﺖ و
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺧﺒﺮﮔﺰار یﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت ارﺷﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎن زﻣﺎن» ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ

زدا« ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺧﺘﺼﺎص دو ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.

ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻣﻀﺎی آن ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ،در اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﭘﺎرﺳﺎل ،ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ  ۲و  ۸ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و از

ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺸـﺮ ﯾﺎت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻨﺪر ج در ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮ ی اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﺸﺎن ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻌﺐ  ۲و  ۸ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻬﺮان وﯾﮋه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:ﺷﻌﺒﻪ  :۲ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ
ﺳﺎﻋﺪ آﻗﺎ ﺑﺎﻻزاده ،ﭘﻼک .۲۰

ﺷﻌﺒﻪ  :۸ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﭘﺎ ﻦ ﺗﺮ از ﻣﯿﺪان اﺳﺘﻘﻼل ،ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ،ﭘﻼک .۶۰۶

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣـﺎل ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳـﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ اﻣﻮر اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره

ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻧﺼﺎر ی ،ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ ﺷـﻨﺒﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۳ﺗﺎ  ۱۶و ﻣﺠﯿﺪ آﺳـﻤﺎن ﻣﻨﻈﺮ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت در ﺣﻮزه

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۲ﺟﻬﺖ ﻣﺸـﺎوره و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻼت »ﺑﯿﻤﻪ« اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻌ ﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی داﻧﺸﺠﻮ

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۲:۱۷ :

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی داﻧﺸـﺠﻮ ،ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﮑﺘﻮب در ﺷﻌﺐ  ۲و  ۸ﺗﻬﺮان ،اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺟﺮای دﺳـﺘﻮر ادار ی ﺷﻤﺎره  ۵۰۲۰/۹۶/۸۳۹۹ﻣﻮر خ  ۹۶/۸/۹اداره ﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﻬﺖ

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺷـﻌﺐ  ۲و  ۸ﺗﻬﺮان ،ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴـﺘﻨﺪات
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮواﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻧﻪ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻓﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪ ،اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻃﻼـﻋﯿﻪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،آﺑـﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و در ﺟﺮ ﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ی ﺑﯿﺴﺖ و
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺧﺒﺮﮔﺰار یﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت ارﺷﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎن زﻣﺎن» ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ

زدا« ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺧﺘﺼﺎص دو ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.

ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻣﻀﺎی آن ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ،در اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﭘﺎرﺳﺎل ،ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ  ۲و  ۸ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و از

ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺸـﺮ ﯾﺎت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻨﺪر ج در ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮ ی اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﺸﺎن ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻌﺐ  ۲و  ۸ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻬﺮان وﯾﮋه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:ﺷﻌﺒﻪ  :۲ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ
ﺳﺎﻋﺪ آﻗﺎ ﺑﺎﻻزاده ،ﭘﻼک .۲۰

ﺷﻌﺒﻪ  :۸ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﭘﺎ ﻦﺗﺮ از ﻣﯿﺪان اﺳﺘﻘﻼل ،ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ،ﭘﻼک .۶۰۶

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣـﺎل ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳـﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ اﻣﻮر اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره

ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻧﺼﺎر ی ،ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ ﺷـﻨﺒﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۳ﺗﺎ  ۱۶و ﻣﺠﯿﺪ آﺳـﻤﺎن ﻣﻨﻈﺮ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت در ﺣﻮزه

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۲ﺟﻬﺖ ﻣﺸـﺎوره و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻼت »ﺑﯿﻤﻪ« اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻌ ﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻴﻤﻪ اي در راﺳﺘﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎﻻي اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ
 آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۱:۱۱ :

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آر ﯾﺎ  -ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻴﻤﻪ اي در راﺳﺘﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎﻻي اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰار ي آر ﻳﺎ -ﻣﺪﻳﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺎن اﻳﻼم ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻴﻤﻪ اي در راﺳﺘﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎﻻي اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ي آر ﻳـﺎ ،ﺳـﻬﻴﻼ ﻣﻠﮑﺸـﺎﻫﻲ در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ واﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي اﺳـﺘﺎﻧﺪار ي اﻳﻼم ﺑﺎ روﺳﺎي اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎي اﻣﻮر

ﺻﻨﻔﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ﮔﻔﺖ :ﻳﮑﻲ از راه ﮐﺎرﻫـﺎي ﺣﻤـﺎﻳﺖ از ﮐﺎﻻـي اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻴﻤﻪ اي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳـﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ

راﺳﺘﺎ روﻧﻖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

وي ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻳﻦ دﻻﻳﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮ ح را ر خ دادن ﺑﻼﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﻴﻞ ،زﻟﺰﻟﻪ ...و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارز ي ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.،

ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﻲ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﺿـﻌﻴﺖ ﺟﻮي اﺳﺘﺎن و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺮ خ ارز در اﺳﺘﺎن اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮ ح را ﺳﻬﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ
ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺟﺮاي اﻳﻦ ،ﻃﺮ ح در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.

ﻣـﺪﻳﺮﮐﻞ ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺘﺎن اﻳﻼـم ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در راﺳـﺘﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ و اﺟﺮاي ﺷـﻌﺎر ﺳﺎل از ﺳﻮي ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ي ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ روﻧﻖ اﻗﺘﺼـﺎدي و ﺣﻤـﺎﻳﺖ از ﮐﺎﻻـي اﻳﺮاﻧﻲ را در راس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻴﺶ

آﻣﺪه در اﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﺴﺐ دﻻﻳﻞ اﺣﺮاز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن اﻳﻼم در ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﺶ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.

ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﻲ از ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاران ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳـﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﮐﺎﻓﻲ اﻫﺘﻤﺎم

ﺑﻴﺸﺘﺮ ي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن از اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد
 اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۱:۴۵ :

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز:ﺑﻬﺮوز ﻓﺮوﺗﻦ ،از ﻣﺪﯾﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﻨﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر؛ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب از
ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ)اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز( ،ﻓﺮوﺗﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی وﯾﮋه ای از آﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺎ اﺟﺮای ﺻـﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺸﻮد.

ﻓﺮوﺗﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺷـﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﻖ
ﺑﯿﻤﻪ را ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﮔﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

وی اﻓﺰود :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﺧﻮش ﺣﺴـﺎب ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗـﺄﺧﯿﺮ ی ﻧﺪارﻧـﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧـﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش
ﺣﺴﺎب  -رادﯾﻮ ﺳﻼﻣﺖ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۰۳:۰۲ :

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

رادﯾﻮ اﯾﺮان :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﺎ  ۱۰ﺗﯿﺮﻣﺎه
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۰۲:۵۷ :

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روی ﺧﻂ ﺧﺒﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۰۲:۵۲ :

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای را ﺑﻪ روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﮑﻨﯿﺪ
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۲:۳۸ :

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب در اﺳﺮ ع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎﺑﻪ ﮔﺰارش ؛ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻪ
ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﺗﺎ ﺷﻌﺐ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای را ﺑﻪ روزﻫﺎی آﺧﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﮐﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ و در اﺳﺮ ع وﻗﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪی از آن ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ دﻻﯾـﻞ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋـﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷـﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎ ﺪ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﯾﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ی ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ی ﻫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺻـﻨﻌﺘﯽ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و

ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺪﻫﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

ﻗﻠﺒﯽ از ﺗﭙﯿﺪن اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی ﻣﯽﺗﭙﯿﺪ
 اﯾﻠﻨﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۲:۳۰ :

ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸ ﻊ ﭘﯿﮑﺮ »اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀﯽ« ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮ ی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان و ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﻞ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸـ ﻊ ﭘﯿﮑﺮ »اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ« ﻓﻌـﺎل ﮐﺎرﮔﺮ ی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن ،ﻣـﺪﯾﺮان و ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﻞ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨـﺎ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸـ ﻊ ﭘﯿﮑﺮ »اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ« ﻓﻌـﺎل ﮐـﺎرﮔﺮ ی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن ،ﻣـﺪﯾﺮان و ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

»ﺳﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ« در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﻀﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻗﻠﺒﯽ از ﺗﭙﯿﺪن اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﯽﺗﭙﯿﺪ ،اﻓﺰود :ﺣﻨﺠﺮه ای از ﺳﺨﻦ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ
و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﻧﯽ از ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ در راه ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ.
او ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪم ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ او آﺷـﻨﺎﯾﯽ دارﻧـﺪ ﺑﺮ ﺻـﺪق و اﺧﻼص در رﻓﺘﺎر وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ی را ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﻀـﯽ

دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳـﻌﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺪون ادﻋﺎی وی را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﺪﯾﺴـﯽ از اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﺸﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاد.

ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی اﻓﺘﺘﺎح ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻤﺎل و زﺣﻤﺎت اﯾﺸﺎن در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺄﺟﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﺪﯾﺴـﯽ از اﯾﺸﺎن در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

»ﺑﺎﺑﮏ ﻋـﺪﻟﯽ« ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺗﺴـﻠﯿﺖ درﮔـﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮﺗﺮاب ﻓﯿﻀـﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آن ﻣﺮﺣﻮم و

ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺪون ﻫﯿـﭻ ﭼﺸـﻤﺪاﺷﺘﯽ ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻨﺪ و ﭼﯿﺰ ی ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮای اﻋﺘﻼی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد.

ﻋﺪﻟﯽ اﻓﺰود :اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و دﻏﺪﻏﻪ او ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.

ر ﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﻀﯽ ﭘﺪر ﻣﻌﻨﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد و زﺣﻤﺎت ز ﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن
و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.

ﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﻓﺘﺮ آن ﻣﺮﺣﻮم در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن )ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﻀـﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد( ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران و

ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮد ،اﻓﺰود :اﯾﺸﺎن ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻨﺪ.

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :او ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻗﻌﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و رﻓﺘﺎر او از ﻋﻤﻖ ﻋﻼﻗﻪاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
21ﺧﺮداد97

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺷﺪ  -اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۲:۰۳ :

در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﻮر ادارهﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب در ﺗﻬﺮان در دو ﺷﻌﺒﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب در ﺷﻌﺐ  ۲و ۸

ﺗﻬﺮان ،اﻋﻼـم ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐﻪ در اﺟﺮای دﺳـﺘﻮر ادار ی ﺷـﻤﺎره  ۵۰۲۰/۹۶/۸۳۹۹ﻣﻮر خ  ۹۶/۸/۹اداره ﮐـﻞ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮوﻧـﺪهﻫـﺎی

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺷﻌﺐ  ۲و  ۸ﺗﻬﺮان ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﭘﺮواﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻧﻪ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻓﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪ ،اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻃﻼـﻋﯿﻪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،آﺑـﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و در ﺟﺮ ﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ی ﺑﯿﺴﺖ و
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺧﺒﺮﮔﺰار یﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت ارﺷﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎن زﻣﺎن» ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ

زدا« ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺧﺘﺼﺎص دو ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.

ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻣﻀﺎی آن ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ،در اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﭘﺎرﺳﺎل ،ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ  ۲و  ۸ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و از

ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺸـﺮ ﯾﺎت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻨﺪر ج در ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮ ی اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﺸﺎن ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻌﺐ  ۲و  ۸ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻬﺮان وﯾﮋه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:ﺷﻌﺒﻪ  :۲ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ
ﺳﺎﻋﺪ آﻗﺎ ﺑﺎﻻزاده ،ﭘﻼک .۲۰

ﺷﻌﺒﻪ  :۸ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﭘﺎ ﻦ ﺗﺮ از ﻣﯿﺪان اﺳﺘﻘﻼل ،ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ،ﭘﻼک .۶۰۶

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣـﺎل ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳـﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ اﻣﻮر اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره

ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻧﺼﺎر ی ،ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ ﺷـﻨﺒﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۳ﺗﺎ  ۱۶و ﻣﺠﯿﺪ آﺳـﻤﺎن ﻣﻨﻈﺮ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت در ﺣﻮزه

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۲ﺟﻬﺖ ﻣﺸـﺎوره و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻼت »ﺑﯿﻤﻪ« اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻌ ﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۰۹:۵۷ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻬﻨـﺪس ﻋﻠﯽ ﻋﻮض ﭘﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻـﻠﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ

ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨـﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷـﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮض ﭘﻮر ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای راﺿـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق اﺻـﻨﺎف اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎر ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﺑﺎ واﺣـﺪﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮ ی ﺑﯿﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۰۹:۵۲ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳـﻬﯿﻼ ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ واﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪار ی اﯾﻼم

ﺑﺎ روﺳﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر ﺻـﻨﻔﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از راه ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش

ﺣﺴﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ روﻧﻖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

وی ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮ ح را ر خ دادن ﺑﻼﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﯿﻞ ،زﻟﺰﻟﻪ ...و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارز ی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.،

ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﺿـﻌﯿﺖ ﺟﻮی اﺳﺘﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺮ خ ارز در اﺳﺘﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮ ح را ﺳﻬﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ
ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ،ﻃﺮ ح در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.

ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن اﯾﻼـم ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در راﺳـﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﺟﺮای ﺷـﻌﺎر ﺳﺎل از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ روﻧﻖ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ را در راس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ

آﻣﺪه در اﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﺴﺐ دﻻﯾﻞ اﺣﺮاز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم در ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﺶ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.

ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاران ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳـﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﻫﺘﻤﺎم

ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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رادﯾﻮ ﭘﯿﺎم :ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۰۹:۴۲ :

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﺟﺮا ﺷﻮد
 آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۰۹:۱۵ :

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آر ﯾﺎ  -ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﺟﺮا ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰار ي آر ﻳـﺎ  -ﺑﻬﺮوز ﻓﺮوﺗﻦ ،از ﻣـﺪﻳﺮان و ﺻﺎﺣﺒـﺎن ﺑﻨـﺎم ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﮐﺸﻮر؛ اﺟﺮاي ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻴﻤﻪ اي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺧﻮش
ﺣﺴـﺎب از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را اﻗـﺪاﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻴﻤﻪ اي ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﺟﺮا
ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ي آر ﻳﺎ ،ﻓﺮوﺗﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﮐﻪ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي

وﻳﮋه اي از آﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻴﻤﻪ اي ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﺪ.

وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر دار ﻳﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻫﻲ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮاي ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺸﻮد.

ﻓﺮوﺗﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺣﻤـﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺷـﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﺣﻖ
ﺑﻴﻤﻪ را ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﮔﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

وي اﻓﺰود :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳـﺎن ﺧﻮش ﺣﺴـﺎب ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗـﺄﺧﻴﺮ ي ﻧﺪارﻧـﺪ ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧـﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
<- -

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﮐﺎراﺗﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۱ ۰۸:۳۹ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﮐﺎراﺗﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪ  :ﺑﺎ  ۳ﻃﻼ ۲ ،ﻧﻘﺮه و  ۷ﺑﺮﻧﺰ  :ﮐﺎراﺗﻪ ﮐﺎﻫﺎی اﯾﺮان در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ
ﮐﺴﺐ  ٣ﻃﻼ ٢ ،ﻧﻘﺮه و  ٧ﺑﺮﻧﺰ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎراﺗﻪ وان در ﺗﺮﮐﯿﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮ ی اﯾﻦ ﺗﯿﻢ
را ﺳﯿﺪ ﺷﻬﺮام ﻫﺮوی  ،ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣﻮر ورزش را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﻨﯽ ﭘﻮر  ،ﻫﻤﮑﺎر اداره ﮐﻞ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﯿﻼن ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﮐﺎراﺗﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮد.
ﮐﺎراﺗﻪ ﮐﺎﻫﺎی اﯾﺮان در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  ٣ﻃﻼ ٢ ،ﻧﻘﺮه و  ٧ﺑﺮﻧﺰ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎراﺗﻪ وان
در ﺗﺮﮐﯿﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮ ی اﯾﻦ ﺗﯿﻢ را ﺳـﯿﺪ ﺷـﻬﺮام ﻫﺮوی  ،ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣﻮر ورزش را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﻨﯽ

ﭘﻮر  ،ﻫﻤﮑﺎر اداره ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﯿﻼن ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﮐﺎراﺗﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮد.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎراﺗﻪ وان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ٦٠٧ﮐﺎراﺗﻪ ﮐﺎ از  ٦٣ﮐﺸﻮر در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺗﯿﻢ اﯾﺮان در

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  ٣ﻣﺪال ﻃﻼ ٢ ،ﻧﻘﺮه و  ٧ﺑﺮﻧﺰ ﺑﺮ ﺳﮑﻮی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎد.
ژاﭘﻦ ﺑﺎ  ٢ﻃﻼ ٣ ،ﻧﻘﺮه و  ٥ﺑﺮﻧﺰﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ  ٢ﻃﻼ ٣ ،ﻧﻘﺮه و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺰ در ﻣﮑﺎن ﺳﻮم اﯾﺴﺘﺎد.

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ  ٢ﻃﻼ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺰ ﭼﻬﺎرم ﺷﺪ و ﭼﯿﻦ ﺗﺎﯾﭙﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﻼ و ﯾﮏ ﻧﻘﺮه در ﻣﮑﺎن ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺪال آوران ﮐﺸﻮرﻣﺎن در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ :ﻃﻼ /در وز ن -٦٠ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،اﻣﯿﺮﻣﻬﺪی زاده در ﻓﯿﻨﺎل  ٣ﺑﺮ ﯾﮏ آرای ﺳﻤﺪان از ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﺮد.

در وز ن -٨٤ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،ﻣﻬﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ در ﻓﯿﻨﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮات ﺟﺎﮐﻮﭘﯽ از ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ  ٧ﺑﺮ  ٣ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ.

در وز ن +٨٤ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،ﺻﺎﻟـﺢ اﺑﺎذر ی ﺑﺎ ﭘﯿﺮوز ی ﺑﻪ ﻣﺼﺎف دارﻧﻞ ﻻردی ﻫﻠﻨﺪی رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺴﺎوی  ٥ﺑﺮ  ٥در وﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رای داوران در
ﻫﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪ ﻧﻘﺮه /در وز ن  -٧٥ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺴـﮕﺮ ی در ﻓﯿﻨﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﯿﺴﻼو ﻫﻮرﻧﻪ از اوﮐﺮاﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ دﯾﺪار  ٢ﮐﺎراﺗﻪ

ﮐﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ﺻﻔﺮ ﺑﺮ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رای داوران در ﻫﺎﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮ ﯾﻒ اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼم ﺷﺪ و ﻋﺴﮕﺮ ی ﺑﻪ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه اﯾﻦ وز ن رﺳﯿﺪ.
در وز ن  -٦٧ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮﻣﯿﺘﻮ ﻫﯿﺮو از ژاﭘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه اﯾﻦ وز ن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺮﻧﺰ /وز ن  -٥٥ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم،ﻃﺮاوت ﺧﺎﮐﺴﺎر در رده ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺼﺎف دورﺗﺎ ﺑﺎﻧﺎژک از ﻟﻬﺴـﺘﺎن رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺴﺎوی ﺻـﻔﺮ ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺎ رای داوران در ﻫﺎﻧﺘﯽ

ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯿﺪان ﺷﺪ.

در وز ن ﻣﻨﻬﺎی  -٦٧ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،اﻣﯿﺮرﺿـﺎ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ در دﯾـﺪار رده ﺑﻨـﺪی ﺑـﺎ ﺗﻮﻻر آﻗﺎﻻرزاده از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن دﯾـﺪار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ﯾﮏ ﺑﺮ ﯾﮏ رﺳـﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺸﻮ ﺑﺮﻧﺪه ﺗﺎﺗﺎﻣﯽ ﺷﺪ.

در وز ن -٨٤ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،ذﺑﯿـﺢ اﻟﻪ ﭘﻮرﺷـﯿﺐ در دﯾﺪار رده ﺑﻨﺪی اﯾﮕﻮر آ ﮐﺘﺎش از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺳـﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺘﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﺑﯿﺢ اﻟﻪ ﭘﻮرﺷـﯿﺐ

ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﭘﻮرﺷﯿﺐ ﺑﺮﻧﺪه ﺗﺎﺗﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

در وز ن  +٨٤ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،ﺳﺎﻣﺎن ﺣﯿﺪر ی در دﯾﺪار رده ﺑﻨﺪی ﮐﺎﮔﺎوا را ﯾﮏ ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺷﮑﺴﺖ داد.

ﮐﺎﺗﺎی ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﺗﯿﻢ )اﻟﻨﺎز ﺗﻘﯽ ﭘﻮر ،ﻧﺠﻤﻪ ﻗﺎﺿﯽ زاده و ﺷﺎدی ﺟﻌﻔﺮ ی( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ  ٤ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﺧﺖ و در ﻣﮑﺎن ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﯿﻢ اﯾﺮان)اﺻـﻔﻬﺎن( ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭼﯿـﺬر ی ،ﻣﺮ ﯾﻢ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ و زﻫﺮه ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﻫﻢ در دﯾﺪار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻢ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  ٥ﺑﺮ ﺻـﻔﺮ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ

رﺳﯿﺪ.

در ﮐﺎﺗﺎی ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺮدان ،ﺗﯿﻢ اراک ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷـﻬﺮﺟﺮدی ،ﻋﻠﯽ زﻧﺪ و ﻣﯿﻼد دﻟﯿﺨﻮن در رده ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺗﯿﻢ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ۴
ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮ ی رﺳﯿﺪ.

