ﺑ ﻮ ﻟﺘ ﻦ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻣ ﻨ ﺒﻊ

د ﯾﮕ ﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج

۳۵

 ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۱۵

 ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۱۵

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۱۵

 ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۱۵

 ۹۵۰ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۱۵

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ

۱۵

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۱۵

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

۵

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۱۵

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

۶

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

۶

ﺑﺎﻧﮑﺪار ی اﯾﺮاﻧﯽ

۴

ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۶

ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۶

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج

۶

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ »ﻫﮕﺘﺎ« ﺗﻐ ﺮ ﮐﺮد

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۴

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۲

ﺷﻬﺪای اﯾﺮان

۱

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۱

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۱

روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

۲

اﯾﺮان
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۱۳

ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ
ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ

 ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 ۹۵۰ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

 ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺮز  ۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  ۹۵۰ -ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫ ﺴﺘ ﻨ ﺪ
ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ »ﻫﮕﺘﺎ« ﺗﻐ ﺮ ﮐﺮد

ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ  +ﻋﮑﺲ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﻨﺎﻓﻊ ز ﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد

دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی

ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮ ی

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اﻣﻮر و ﻋﺪاﻟﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻻزﻣﻪ ﺗﮑﺮ ﯾﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﺳﺖ

ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ز ﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺄﻣﯿﻦ دارد
ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮ ﯾﻤﻪ دﯾﺮﮐﺮد ﻧﻤﯽﺷﻮد

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣ ﻨ ﺒﻊ

ﻧﺴﯿﻢ آﻧﻼﯾﻦ

۱

د ﯾﮕ ﺮ
۱۳ﻊ
ﻣﻨﺎﺑ

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ

۸

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

۱

ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺳﯿﻤﺎ

۳

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

۰

ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻣﺴﺎل

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۰

ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۰

 ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۰

ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﺳﺦ دﺳﺖ اﻧﺪاز ی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد

اﯾﻠﻨﺎ

۰

ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۷ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮ یﺑﮕﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد

اﯾﻠﻨﺎ

۰

 ۹۵۰ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۹۵ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ  :ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اﻣﻮر و ﻋﺪاﻟﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزﻣﻪ
ﺗﮑﺮ ﯾﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺳﺖ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎز ی ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدم/ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﻮل ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد

دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی

ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮ ی

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج

۰

۰

۰

۰

 ۳۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۲:۱۷ :

ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪار ی و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن
و ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج ،ﻣﻌـﺎون ﺳﺎزﻣـﺎن راﻫـﺪار ی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﻣﺸـﮑﻼت آﻧﻬﺎ

ﭘﺮداﺧﺖ.

دار ﯾﻮش اﻣﺎﻧﯽ از ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ در ﭘﺮداﺧﺖ  ۵۰درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن راﻫـﺪار ی و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ

ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺿـﺮ ﯾﺐ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.

ﻣﺸـﮑﻞ اﺿﺎﻓﻪدر ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن از راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻮی اﺿﺎﻓﻪدر ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن از راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸـﮑﻼت اﺻـﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺸـﺮ

ﺑﺮﺷـﻤﺮد و ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎرﮔﺮوه وﯾﮋهای ﺗﺸـﮑﯿﻞ و در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ زﻣﺎن ﮐﺸﻒ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻒ از  ۳ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺷﻮد.

وی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮ ل ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﮐﺒﺮآﺑﺎد از ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﻪ وﺿﻊ  ۱۵ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ۵
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺤﺮز ﺷﺪن ارﺗﮑﺎب ﺗﺨﻠﻒ اﺿﺎﻓﻪدر ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮز ﯾﻊ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻫﻨﻮز ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺘﻤﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن راﻫـﺪار ی و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺑﺮﮔﺰار ی ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻻﺳﺘﯿﮏ در ﻏﺮﻓﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕـﺎن در ﭘﺎﯾـﺎﻧﻪﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻮز ﯾﻊ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﻮز ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺳﺮ ﯾﻌﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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 ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۱۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۵:۵۸ :

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آر ﯾﺎ  ٩٥٠ -ﻫﺰار راﻧﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺧﺒﺮﮔﺰار ي آر ﻳـﺎ  -ﻣﻌـﺎون ﺑﻴﻤﻪ اي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮي  ١٨,٣٠ﺷـﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻـﻨﻔﻲ ﮐﺎﻣﻴﻮن داران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺖ و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﻤﻪ اي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮﺿﻴﺢ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ي آر ﻳﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ زدا در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺗﻠﻮﻳﺰ ﻳﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﮑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ دﺳـﺘﻪ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﺨﺖ وز ﻳﺎن آور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﺷﺪه اﻧﺪ.

وي اﻓﺰود :ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ،ﺧﻮدﻣﺎﻟﮏ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﺎر ج ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ رو ﻣﺸـﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﺨﺖ وز ﻳﺎن آور ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎر ي و ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﻳﺎم ﺑﻴﻤﺎر ي ﻧﻴﺰ در ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻨﺪ.

زدا ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻼش ﺷـﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎﻧﻮن
وﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮ ﻳﻒ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﻴﻤﻪ اي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل  ٨٩ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  ١٣,٥درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ را راﻧﻨﺪه و .١٣

 ٥درﺻﺪ را اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﭙﺮدازد.

وي اﻓﺰود :ﺑﻴﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و اﻣﺮوز  ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ

زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

زدا ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ و اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﺶ از  ٣ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﻃﻠﺐ دارد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ﺗﺨﻠﻒ

ﮐﺮده اﻳﻢ.

وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻋﻮت دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻲ رﺑﻴﻌﻲ وز ﻳﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻـﻨﻔﻲ و ﺑﻴﻤﻪ اي آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ اي ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻴﻤﻪ اي و دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ ﺑﺮاي آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻳﻦ اﻓﺮاد در اﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﻴﻤﻪ اي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺼﺮ ﻳﺢ ﮐﺮد :اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻣﻲ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﻤﻪ اي راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
<- -
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 ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۱۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۳:۱۱ :

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز:ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی  ١٨,٣٠ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن داران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪ ای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻠﻌﺎ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ)اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز( ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ زدا در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ،
ﻣﻮﺳـﺴﺎت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن
از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ،ﺧﻮدﻣﺎﻟﮏ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﺎر ج ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﻣﺸـﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎر ی و ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﻧﯿﺰ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

زدا ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺷـﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎﻧﻮن
وﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل  ٨٩ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  ١٣,٥درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را راﻧﻨﺪه و .١٣

 ٥درﺻﺪ را اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﭙﺮدازد.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و اﻣﺮوز  ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ

زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

زدا ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺶ از  ٣ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻃﻠﺐ دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺨﻠﻒ

ﮐﺮده اﯾﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻋﻮت دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻـﻨﻔﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ای و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻣﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪ ای راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
29ﺧﺮداد97

 ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۱۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۱:۳۷ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن  ،ﮔﻔﺖ ٩٥٠:ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﺴﻦ زدا ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﻣﻮﺳـﺴﺎت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن

ﮐﺎرﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﺖ و ز ﯾﺎن آور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ،ﺧﻮدﻣﺎﻟﮏ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﺎر ج ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﻣﺸـﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎر ی و ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﻧﯿﺰ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

زدا ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺷـﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎﻧﻮن و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل  ٨٩ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس .١٣

 ٥درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را راﻧﻨﺪه و .١٣

 ٥درﺻﺪ را اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﭙﺮدازد.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و اﻣﺮوز  ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ

زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

زدا ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺶ از  ٣ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻃﻠﺐ دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺨﻠﻒ

ﮐﺮده اﯾﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻋﻮت دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻـﻨﻔﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ای و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻣﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪ ای راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
29ﺧﺮداد97

 ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۱۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۱:۰۸ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ  ٩٥٠-۲۴ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ : :ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی  ١٨,٣٠ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن داران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﯿﻤﻪای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی  ١٨,٣٠ﺷـﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن داران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ

و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ زدا در اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وی اﻓﺰود :ﮔﺮوه دوم راﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﺧﻮدﻣﺎﻟﮏ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﺎر جاﻧﺪ و از
اﯾﻦ رو ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎر ی و ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﻧﯿﺰ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

زدا ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺷـﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎﻧﻮن
وﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﻮد.

ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل  ٨٩ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪای ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻫـﺪفﻣﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  ۱۳,۵درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را راﻧﻨﺪه و .١٣

 ٥درﺻﺪ را اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﭙﺮدازد.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و اﻣﺮوز  ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ

زﺣﻤﺖﮐﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

زدا ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺶ از  ٣ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺪفﻣﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻃﻠﺐ دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺨﻠﻒ

ﮐﺮدهاﯾﻢ.

وی ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻋﻮت دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻـﻨﻔﯽ و ﺑﯿﻤﻪای آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪای ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪای و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻣﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪای راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
29ﺧﺮداد97

 ۹۵۰ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۱۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۱۲:۰۹ :

ﭘﻮلﻧﯿﻮز  -ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی  ١٨,٣٠ﺷـﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن داران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،

ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪ ای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.

ﭘـﻮلﻧﯿﻮزﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﯿﻤﻪ  ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﺴﻦ زدا در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﻣﻮﺳـﺴﺎت و

ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ،ﺧﻮدﻣﺎﻟﮏ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﺎر ج ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﻣﺸـﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎر ی و ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﻧﯿﺰ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

زدا ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺷـﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎﻧﻮن
وﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل  ٨٩ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  ١٣,٥درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را راﻧﻨﺪه و .١٣

 ٥درﺻﺪ را اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﭙﺮدازد.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و اﻣﺮوز  ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ

زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

زدا ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺶ از  ٣ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻃﻠﺐ دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺨﻠﻒ

ﮐﺮده اﯾﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻋﻮت دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻـﻨﻔﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ای و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻣﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪ ای راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 ۹۵۰ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۱۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۱۱:۲۶ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی  ۱۸,۳۰ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن داران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﻓﺖ و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪ ای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎﺑﻪ ﮔﺰارش  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ زدا در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ،ﺧﻮدﻣﺎﻟـﮏ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ،از ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﺎر ج ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ،از اﯾﻦ رو ﻣﺸـﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎر ی و ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﻧﯿﺰ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

زدا ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺷـﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎﻧﻮن
وﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل  ۸۹ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  ۱۳,۵درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را راﻧﻨﺪه و .۱۳

 ۵درﺻﺪ را اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﭙﺮدازد.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و اﻣﺮوز  ۹۵۰ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ

زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

زدا ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺶ از  ۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻃﻠﺐ دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺨﻠﻒ

ﮐﺮده اﯾﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻋﻮت دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻـﻨﻔﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ای و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻣﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪ ای راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
29ﺧﺮداد97

 ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۰

۰

۰

۰

 ۱۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۱۰:۴۶ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی  ١٨,٣٠ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن داران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﻓﺖ و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪ ای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮑـﺪاران  ،(Banker) ۲۴ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﺴﻦ زدا در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕـﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾـﻮﻧﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﻣﻮﺳـﺴﺎت و

ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ،ﺧﻮدﻣﺎﻟﮏ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﺎر ج ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﻣﺸـﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎر ی و ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﻧﯿﺰ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

زدا ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺷـﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎﻧﻮن
وﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل  ٨٩ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  ١٣,٥درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را راﻧﻨﺪه و .١٣

 ٥درﺻﺪ را اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﭙﺮدازد.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و اﻣﺮوز  ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ

زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

زدا ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺶ از  ٣ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻃﻠﺐ دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺨﻠﻒ

ﮐﺮده اﯾﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻋﻮت دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻـﻨﻔﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ای و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻣﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪ ای راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
29ﺧﺮداد97

ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺮز  ۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد
 اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

۰

۰

۰

۰

 ۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۵:۲۹ :

اﻋﺘﻤﺎدآﻧﻼﯾﻦ| ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﺎزوﻧﺪ ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﻨﮓزﻧﯽ اﺣﺪاث ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن در

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻨﻨﺪج ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﮕﺎه ﺧﺎص ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی رﺳﺎﻟﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ز ﯾﺮ ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی اﺣﺪاث

زﻣﯿﻦﻫﺎی ورزﺷﯽ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط در اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ی در ﺟﻮاﻣﻊ ورزﺷـﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺪالﻫﺎ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۵۲ﻣﺪال و اﻣﺴﺎل  ۲۹ﻣﺪال ﻃﻼ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎزوﻧـﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺆوﻻن از ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزش ﮐﺎرﮔﺮ ی را ﺑﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ ﻫـﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در اﯾﻦ ﻗﺸـﺮ را ﺿـﺮور ی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در

ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر  ۲۷۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وی ،اﺗﻤـﺎم ﻃﺮ حﻫـﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر را اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎر ی ﺧﻮد در ﺳﺎلﺟﺎر ی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﺳـﺘﺨﺮ ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷـﯽ ﮐﺎرﮔﺮان

ﺳﻨﻨﺪج  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ  ۵۰درﺻﺪ آن از ﻃﺮ ﯾﻖ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ و  ۵۰درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻃﺮ ح ﻣﻠﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ؛ در اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻣﺮوز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻣﯿﻦ ورزﺷـﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۱۱۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷـﯽ

ﮐـﺎرﮔﺮان ﺳـﻨﻨﺪج ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻌـﺎون وز ﯾﺮ ﮐﺎر ،رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺆوﻻن اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﮐﻠﻨﮓزﻧﯽ ﺷـﺪ و از اﺳـﺘﺨﺮ ورزﺷـﯽ ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ادار ی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ادار ی ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎران ﺟﻮان
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ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  ۹۵۰ -ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۰

۰

۰

۰

 ۱۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۱۰:۰۸ :

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر -ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی  �١٨,٣ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن داران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪ ای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی»ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر« ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ زدا ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ

ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ،ﺧﻮدﻣﺎﻟﮏ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﺎر ج ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﻣﺸـﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎر ی و ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﻧﯿﺰ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

زدا ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺷـﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎﻧﻮن
وﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل  ٨٩ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  ١٣,٥درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را راﻧﻨﺪه و .١٣

 ٥درﺻﺪ را اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﭙﺮدازد.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و اﻣﺮوز  ٩٥۰ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ

زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

زدا ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺶ از  ٣ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻃﻠﺐ دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺨﻠﻒ

ﮐﺮده اﯾﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻋﻮت دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻـﻨﻔﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ای و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻣﯽ راﻧﻨـﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪ ای راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

۰

۰

۰

۰

 ۶ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۳:۲۷ :

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ -ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻬﮕﺰارش ﺳﺎﯾﺘﻤﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه
ﻣﻌـﺎوﻧﺖ درﻣـﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣـﺪل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎ و ﺧﻮد ارز ﯾﺎﺑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

 ،دﮐﺘﺮ ﻣﻬـﺪی درﺧﺸﺎن در ﻧﺸـﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣـﺪﯾﺮان و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ

ﻗﺒﻠﯽ در اﺳـﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﻣﺪل در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﻌـﺎون درﻣـﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺳـﺘﻘﺮار ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر

دار ﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﮑﺎر ی ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺷـﻤﺮد و

ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﻋﺖ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

وی ﺗﻐ ﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻐ ﺮ ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎر ی داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻓﺮآﯾﻨﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ وﺟﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد.

ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺧﺮ ﯾﺪ راﻫﺒﺮدی را از دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ دارای اﻫﻤﯿﺖ در ﺣﻮزه درﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺷـﻤﺮد و

ﮔﻔﺖ :از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و دﯾـﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣـﺪون اراﺋﻪ دﻫﻨـﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﯿﻢ.

دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد و اﻓﺰود :در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳـﺖ

آﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﺮ ح ﺳﻮاﻻت و ﺑﯿﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ و ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
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اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ
 ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۶ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۳:۲۴ :

اﺧﺒﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ  -ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد
.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ -ﻣﻬﺪی درﺧﺸﺎن ،ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ

درﻣـﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣـﺪل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎ و ﺧﻮد ارز ﯾﺎﺑﯽ اﺳـﺘﻔﺎده

ﮐﻨﯿﻢ.

درﺧﺸﺎن در ﻧﺸـﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺒﻠﯽ در اﺳﺘﻘﺮار
اﺳـﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﻣﺪل در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﻌـﺎون درﻣـﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺳـﺘﻘﺮار ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر

دار ﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﮑﺎر ی ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

درﺧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺳﺮﻋﺖ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

وی ﺗﻐ ﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻐ ﺮ ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎر ی داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻓﺮآﯾﻨﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ وﺟﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد.

ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺧﺮ ﯾﺪ راﻫﺒﺮدی را از دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ دارای اﻫﻤﯿﺖ در ﺣﻮزه درﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺷـﻤﺮد و

ﮔﻔﺖ :از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و دﯾـﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣـﺪون اراﺋﻪ دﻫﻨـﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﯿﻢ.

درﺧﺸـﺎن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ دﯾـﺪﮔﺎه ﻫـﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﻗﺮار داد و اﻓﺰود :در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳـﺖ

آﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﺮ ح ﺳﻮاﻻت و ﺑﯿﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ و ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
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ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ »ﻫﮕﺘﺎ« ﺗﻐ ﺮ ﮐﺮد
 ﺑﺎﻧﮑﺪار ی اﯾﺮاﻧﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۵:۰۳ :

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻫﮕﺘﺎ( ﺗﻐ ﺮ ﮐﺮد.
ﺑﺎﻧﮑﺪار ی اﯾﺮاﻧﯽ ـ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴـﻨﺎ ،در ﭘﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎی اﺑﺮاﻫﯿﻤﺒﺎی ﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻫﮕﺘﺎ( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﻣﻘﺎم ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻋﻠﯽ دﺳـﺘﺠﺮدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.

ﻋﻠﯽ دﺳﺘﺠﺮدی ﻗﺒﻸ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﺑﺮاﻫﯿﻤﺒﺎی ﺳﻼﻣﯽ در ﮔﺰارش  ۲۴ﺟﻠﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﮕﺘﺎ در دوران ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺘﺶ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺷـﺮﮐﺖ رﻓﺎه و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه راﮐﺪ

در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ،در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ) (١٣٩٧-١٣٩٤ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮔﺮدﺷـﮕﺮ ی ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻃﺮ ح »ﺻﺪ ﻫﺘﻞ ـ ﺻﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر« در اﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ۵ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮ ح از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﻼم ﻋﺪدی رﺳﯿﺪ

و ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوژهای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺑﺮاﻫﯿﻤﺒﺎی ﺳـﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺷـﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ر ﯾﻠﯽ رﺟﺎ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل از ﯾﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده  ۱۴۱ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﯿﺶ از  ۱۲۵واﮔﻦ ﻧﻮ و ﺑﺎزﺳـﺎز ی ﺷـﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ر ﯾﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ی ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۷اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  ۱۵۷واﮔﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮان داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﺻـﻨﻌﺘﯽ وﻓﻌـﺎل ﺳﺎز ی ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی واﮔﻦﺳﺎز اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ واﮔﻦ ﭘﺎرس ،ﭘﻠﻮر ﺳﺒﺰ و ار ﯾﮑﻮ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻌﻄﯿﻞ

ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ دهﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ.

وی در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﻫﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺘﯽ در آنﻫﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻫﺘﻞ ﻫﻤﺎی ﯾﮏ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ
 ۱۵ﺳـﺎل ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎز ی ﻣﻌﻄﻞ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﺑﺎزﺳﺎز ی ﺷـﺪ ،ﯾﮏ ﺳﻮم زﻣﺎن و ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻫﺰ ﯾﻨﻪی ﻫﺘﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ در

اﯾﺮان ﺑﺎزﺳﺎز ی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺪود  ۶۰۰ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻣﻼک و اراﺿـﯽ دﻫﮑـﺪه ﺳﺎﺣﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼـﺮف دﯾﮕﺮان درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،اﺣﯿﺎ و اﺑﻄﺎل ﺳـﻨﺪ ﺷـﺪه و ﺑﻪ اﻣﻼک

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺣﻘﻮق ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﻧﯿﺰ اﺣﺼﺎء و ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮔﺮدﺷـﮕﺮ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻫﮕﺘﺎ( ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫﺘﻞﻫﺎی ﻫﻤﺎ؛ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ر ﯾﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ی رﺟﺎ؛ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮر ﯾﺴﺘﯽ آﺑﺎدﮔﺮان؛ ﺷـﺮﮐﺖ رﻓﺎه ﮔﺴﺘﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺷـﺮﮐﺖ دﻫﮑﺪه ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ؛ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ.

اﺑﺮاﻫﯿﻤﺒﺎی ﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه در »ﻫﮕﺘﺎ« ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
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ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۶ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۲:۱۲ :

ﭘﻮلﻧﯿﻮز  -ﭘﻮلﻧﯿﻮزﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ

درﻣـﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣـﺪل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎ و ﺧﻮد ارز ﯾﺎﺑﯽ اﺳـﺘﻔﺎده

ﮐﻨﯿﻢ.

 ،دﮐﺘﺮ ﻣﻬـﺪی درﺧﺸـﺎن در ﻧﺸـﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣـﺪﯾﺮان و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ
ﻗﺒﻠﯽ در اﺳـﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﻣﺪل در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﻌـﺎون درﻣـﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺳـﺘﻘﺮار ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر

دار ﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﮑﺎر ی ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺷـﻤﺮد و

ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﻋﺖ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

وی ﺗﻐ ﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻐ ﺮ ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎر ی داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻓﺮآﯾﻨﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ وﺟﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد.

ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺧﺮ ﯾﺪ راﻫﺒﺮدی را از دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ دارای اﻫﻤﯿﺖ در ﺣﻮزه درﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺷـﻤﺮد و

ﮔﻔﺖ :از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و دﯾـﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣـﺪون اراﺋﻪ دﻫﻨـﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﯿﻢ.

دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد و اﻓﺰود :در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳـﺖ

آﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﺮ ح ﺳﻮاﻻت و ﺑﯿﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ و ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
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ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۶ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۱:۳۵ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  : :ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﺪل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺧﻮد ارز ﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ر ﯾﺰ ی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺧﻮد ارز ﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴دﮐﺘﺮ ﻣﻬـﺪی درﺧﺸﺎن در ﻧﺸـﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣـﺪﯾﺮان و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت

ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺒﻠﯽ در اﺳـﺘﻘﺮار اﺳـﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ اﻣﯿـﺪوار ﯾﻢ ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﻣﺪل در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺳـﺘﻘﺮار ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺠﺎم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر دار ﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎر ی ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺷـﻤﺮد و

ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﻋﺖ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

وی ﺗﻐ ﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻐ ﺮ ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎر ی داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻓﺮآﯾﻨﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ وﺟﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد.

ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺧﺮ ﯾﺪ راﻫﺒﺮدی را از دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ دارای اﻫﻤﯿﺖ در ﺣﻮزه درﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺷـﻤﺮد و

ﮔﻔﺖ :از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و دﯾـﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣـﺪون اراﺋﻪ دﻫﻨـﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﯿﻢ.

دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد و اﻓﺰود :در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳـﺖ

آﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﺮ ح ﺳﻮاﻻت و ﺑﯿﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ و ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
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ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج

۰

۰

۰

۰

 ۶ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۱۲:۵۶ :

ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺣﺎل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺧﻮد ارز ﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻬـﺪی درﺧﺸﺎن در ﻧﺸـﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣـﺪﯾﺮان و ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺒﻠﯽ در اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﻣﺪل

در ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸـﺨﺺ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و اﺳـﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﻣـﺪل در
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﻌـﺎون درﻣـﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺳـﺘﻘﺮار ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر

دار ﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﮑﺎر ی ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺷـﻤﺮد و

ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﻋﺖ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

وی ﺗﻐ ﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻐ ﺮ ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎر ی داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻓﺮآﯾﻨﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ وﺟﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد.

ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺧﺮ ﯾﺪ راﻫﺒﺮدی را از دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ دارای اﻫﻤﯿﺖ در ﺣﻮزه درﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺷـﻤﺮد و

ﮔﻔﺖ :از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و دﯾـﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣـﺪون اراﺋﻪ دﻫﻨـﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﯿﻢ.

دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد و اﻓﺰود :در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ی ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳـﺖ

آﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﺮ ح ﺳﻮاﻻت و ﺑﯿﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ درﺧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ و ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ »ﻫﮕﺘﺎ« ﺗﻐ ﺮ ﮐﺮد
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۳:۲۷ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ »ﻫﮕﺘﺎ« ﺗﻐ ﺮ ﮐﺮد  : :ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻫﮕﺘﺎ( ﺗﻐ ﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻫﮕﺘﺎ( ﺗﻐ ﺮ ﮐﺮد.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴در ﭘﯽ اﺳـﺘﻌﻔﺎی اﺑﺮاﻫﯿﻤﺒﺎی ﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻫﮕﺘﺎ( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه

ﺗﻬﺮان در ﻣﻘﺎم ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻋﻠﯽ دﺳﺘﺠﺮدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.

ﻋﻠﯽ دﺳﺘﺠﺮدی ﻗﺒﻸ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﺑﺮاﻫﯿﻤﺒﺎی ﺳﻼﻣﯽ در ﮔﺰارش  ۲۴ﺟﻠﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﮕﺘﺎ در دوران ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺘﺶ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺷـﺮﮐﺖ رﻓﺎه و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه راﮐﺪ

در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ،در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ) (١٣٩٧-١٣٩٤ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮔﺮدﺷـﮕﺮ ی ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻃﺮ ح »ﺻﺪ ﻫﺘﻞ ـ ﺻﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر« در اﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ۵ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮ ح از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﻼم ﻋﺪدی رﺳﯿﺪ

و ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوژهای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺑﺮاﻫﯿﻤﺒﺎی ﺳـﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺷـﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ر ﯾﻠﯽ رﺟﺎ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل از ﯾﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده  ۱۴۱ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﯿﺶ از  ۱۲۵واﮔﻦ ﻧﻮ و ﺑﺎزﺳـﺎز ی ﺷـﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ر ﯾﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ی ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۷اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  ۱۵۷واﮔﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮان داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﺻـﻨﻌﺘﯽ وﻓﻌـﺎل ﺳﺎز ی ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی واﮔﻦﺳﺎز اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ واﮔﻦ ﭘﺎرس ،ﭘﻠﻮر ﺳﺒﺰ و ار ﯾﮑﻮ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻌﻄﯿﻞ

ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ دهﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ.

وی در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﻫﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺘﯽ در آنﻫﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻫﺘﻞ ﻫﻤﺎی ﯾﮏ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ
 ۱۵ﺳـﺎل ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎز ی ﻣﻌﻄﻞ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﺑﺎزﺳﺎز ی ﺷـﺪ ،ﯾﮏ ﺳﻮم زﻣﺎن و ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻫﺰ ﯾﻨﻪی ﻫﺘﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ در

اﯾﺮان ﺑﺎزﺳﺎز ی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺪود  ۶۰۰ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻣﻼک و اراﺿـﯽ دﻫﮑـﺪه ﺳﺎﺣﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼـﺮف دﯾﮕﺮان درآﻣـﺪه ﺑﻮد ،اﺣﯿﺎ و اﺑﻄﺎل ﺳـﻨﺪ ﺷـﺪه و ﺑﻪ اﻣﻼک

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺣﻘﻮق ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﻧﯿﺰ اﺣﺼﺎء و ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮔﺮدﺷـﮕﺮ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻫﮕﺘﺎ( ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫﺘﻞﻫﺎی ﻫﻤﺎ؛ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ر ﯾﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ی رﺟﺎ؛ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮر ﯾﺴﺘﯽ آﺑﺎدﮔﺮان؛ ﺷـﺮﮐﺖ رﻓﺎه ﮔﺴﺘﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺷـﺮﮐﺖ دﻫﮑﺪه ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ؛ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ی اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ.

اﺑﺮاﻫﯿﻤﺒﺎی ﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه در »ﻫﮕﺘﺎ« ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۱:۵۶ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ  :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ : :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﻨﮕﺎور ،ﺻﺤﻨﻪ ،ﻫﺮﺳﯿﻦ ،ﺑﯿﺴﺘﻮن و دﯾﻨﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺑﺮون رﻓﺖ از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در دوران ﺑﺤﺮان ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﻨﮕﺎور ،ﺻـﺤﻨﻪ ،ﻫﺮﺳـﯿﻦ ،ﺑﯿﺴـﺘﻮن و دﯾﻨﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در
ﺑﺮون رﻓﺖ از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در دوران ﺑﺤﺮان ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴ﺣﺴﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻓﺼﻞ ﻧﻮﯾﻦ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و اﻋﺘﻤﺎد و

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﻣﯽﺗﻮان در

راﺳـﺘﺎی ﻟﺒﯿﮏ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ  +ﻋﮑﺲ
 ﺷﻬﺪای اﯾﺮان

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۴:۴۶ :

ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮ ی اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻣﺮدم ﻫﻤﺪان ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺷﻬﺪای اﯾﺮاﻧﺒﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﮐﺸﻮر؛ اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻫﻤﺪان ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﭘﯿﮕﯿﺮ ی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖ :ﺣﺬف ﭼﻬﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ از روی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻـﺮ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ اﻓﺰود :ﺑﺴﯿﺎر ی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ را در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن روی اﺳﮑﻨﺎس

ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻓﻠﯿﺴﻮف و ﭘﺰﺷﮏ را ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺼﺎدره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﻤﺪان ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ی ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،وز ﯾﺮ ﮐﺸﻮر ،وز ﯾﺮﮐﺎر ،وز ﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺑﺎره ﺣﺬف ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳـﯿﻨﺎ در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ،از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺑﻦ ﺳـﯿﻨﺎ ﺑﺮ روی ﺟﻠﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ

ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺒﺮداد.

ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮ ی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺑﻦ ﺳـﯿﻨﺎ از روی ﺟﻠﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و در

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺜﺎل اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ز ﯾﺒﺎﺗﺮ ی ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۱۱:۵۵ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه  :ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﺑﺎ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﺴـﯿﻨﯽ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ اﻗـﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮ ﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ

ﺑﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ واﺷﺘﻐﺎل ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮ ﯾﻌﺘﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮدارﻧﺪ.

وی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ  ،۲۴از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻮوﻻن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺪور ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ز ﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷـﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ادار ی ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮ ﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎر ی از ﻣﻮارد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺗﻔﺮش و آﺷﺘﯿـﺎن ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷـﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﯾﻮس ﮐﺮدن دﺷـﻤﻨﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎﯾﻮس

ﮐﺮدن دﺷـﻤﻨﺎن ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳـﺘﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدار ﯾﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ
ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،اﻣﯿﺪ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﻢ.

وی ﯾﮑﯽ از ﺟـﺪی ﺗﺮ ﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﺮ ﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.

ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮔﺎم را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

وی دﻟﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ را ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ
اﻧـﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن ﻟﯿﺴﺖ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧـﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن آن ﻣﻮارد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸـﺪه ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸـﻤﻮل ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در دو ﺑﺨﺶ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻪ ﺣـﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ،ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

وی اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﮕﺬار ﯾﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﮐﻤﮏ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۱۱:۲۹ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴ﮐﻤﮏ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای  :ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :ﻣﺠﯿﺪ ﮐﯿﺎﻧﭙﻮر ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و آ ﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺎل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮای روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎر ی اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺠﯿﺪ ﮐﯿﺎﻧﭙﻮر ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﺸـﮑﻼت ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و آ ﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ

ﺗﻮﻟﯿﺪ واﺷـﺘﻐﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺎل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮای روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎر ی اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴ﮐﯿﺎﻧﭙﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﻗـﺪام درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﺎﻣﯿﻦ درﻣﺎن ،ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎر ی و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮑﺎر ی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻮد.

وی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ  ،۲۴ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺧـﺪﻣﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻮق از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ رﻓﺘﻪ اﻧـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮ ﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ ﺟﻮر دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﭙﺮدازد ،اﻣﺎ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ از دوﻟﺖ و دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را از روی دوﺷﺸﺎن ﺑﺮدار ﯾﻢ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎر ی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﺷـﺘﻐﺎل و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻨﺎر ﻣﯽ
ﮐﺸﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﺎره ای ﻧـﺪار ﯾﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾـﺪ از
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ از ﻧﻮع ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮕﻮ ﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ دﻟﺴﻮز ی ﮐﻨﯿﻢ
اﻣﺎ ﻗﺪم ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪار ﯾﻢ.

ﮐﯿﺎﻧﭙﻮر ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ر خ ﺑﺪﻫﺪ؟ ﭼﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ ،ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺑـﺪﺣﺴﺎب و ﺧﻮش ﺣﺴﺎب درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﺪﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺑﺸﻮﻧﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه درود وازﻧﺎ از ﻣﺴﻮوﻻن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوزه ﺑﺎور ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﺎی آﻧﺎن

زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴـﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دوﻟﺖ ﮐﺎر ی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎور را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

۰

۰

۰

۰

 ۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۷:۰۰ :

ﺣﺎﺟﯿﺎن  -ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎور ی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ وزارت ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﺑﺎ اﺑﻼغ آ ﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ زودی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺳﻮرﻧﺎ ﺳـﺘﺎر ی ﺻـﺒﺢ روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ در آ ﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار ی ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،از اﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺒﺮ داد .

وی ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ،ز ﯾﺴﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻤﺮک ،دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزان ﻗﯿﻤﺖ ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

وی اﻓﺰود  :ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺗﻬﺮان دو ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﺮای ارز ﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﯾـﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ارز ﯾﺎب ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻌﺪ از ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎور ی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی آن ﻫﺎ
از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻓﻨﺎور ی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ارزش دادن ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﺸـﮑﯿﻞ ز ﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻧﻮآور ی در داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درآﻣﺪزا ﺑﻮدن ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و داﺷـﺘﻦ ﺳﻬﺎم
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﺘﺎر ی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ دوﻟﺖ وارد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ از
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد؛ آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ز ﯾﺮا در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎر ج از داﻧﺸﮕﺎه ،ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺧﻠﯽ

و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﻨﺎﻓﻊ ز ﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد
 اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۰

۰

۰

۰

 ۱۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۸ ۰۷:۱۷ :

دﺑﯿﺮ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻓﻊ ز ﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دارد.
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ دار ﯾﻮش ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ و واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺑـﺪﻫﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧـﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺑـﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻫﺎی

ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎن ﺑﺨﺸﺶ ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻫﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻂ اﺻﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻬـﺎﺟﺮ اداﻣﻪ داد :اﻣﯿـﺪوار ﯾﻢ در ﺳـﺎل ﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه ﻧﯿﺰ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﺧﻮش ﺣﺴـﺎب اﺟﺮا ﺷﻮد و ﺑـﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﻔﮑﺮ ی

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎﻣﻊ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
-
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ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اﻣﻮر و ﻋﺪاﻟﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻻزﻣﻪ ﺗﮑﺮ ﯾﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﺳﺖ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۱۰:۰۹ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺳـﻤﺴﺎر ی ،ﻣـﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷـﺮﻗﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ

ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد آن در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ در اﻣﻮر و ﺑﺮﻗﺮار ی ﻋﺪاﻟﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺳﺎزﻣﺎن را ﺿـﺮور ی ﺧﻮاﻧـﺪ و اذﻋﺎن داﺷﺖ :در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ ی از ﺟﺎﻧﺐ اداره ﮐﻞ

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار ﻃﺮ ح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮﯾﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮأم ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷـﻌﺎر اﺳـﻼﻣﯽ و ادار ی در ﻣﺤﯿﻂ ادار ی و ﺗﮑﺮ ﯾﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اداره ﮐﻞ اﺳـﺘﺎن را ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮ ی و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد  ٨١و  ٨٢ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت

ﮐﺸﻮر ی داﻧﺴﺖ و اذﻋـﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﻫﻤﮑﺎران و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ،اﻫـﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺘﺎد و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﯿﺪر ﻓﺘﺢ زاده ،ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷـﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز رواﻧﺴﺎز ی و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر و ارﺗﻘﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻮب ارز ﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن

آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ،ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و اﺻـﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ

ﺧـﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮر ی ،اﻓﺰود :ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی اﺳـﺘﺎن آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ادارات را در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﯿﺎر ی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﺑﯿﺮان ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ اداره ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی اﺳﺘﺎن در ﺟﻬﺖ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﯾﺶ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز ی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ،ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮔﺮوه ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ز ﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺄﻣﯿﻦ دارد
 ﻧﺴﯿﻢ آﻧﻼﯾﻦ

۰

۰

۰

۰

 ۱۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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دﺑﯿﺮ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﻨﺎﻓﻊ ز ﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ ،دار ﯾﻮش ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ و واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺑـﺪﻫﯽ ﻫـﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧـﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺑـﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻫﺎی
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎن ﺑﺨﺸﺶ ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻫﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻂ اﺻﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻬـﺎﺟﺮ اداﻣﻪ داد :اﻣﯿـﺪوار ﯾﻢ در ﺳـﺎل ﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه ﻧﯿﺰ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﺧﻮش ﺣﺴـﺎب اﺟﺮا ﺷﻮد و ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﻔﮑﺮ ی

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎﻣﻊ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ 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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ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮ ﯾﻤﻪ دﯾﺮﮐﺮد ﻧﻤﯽﺷﻮد
 ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ

۰

۰

۰

۰
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ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﻧﺸﺴﺖ اﻣﺮوز ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ﺗﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن در زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ
ﺳﺎل ﭘﺲ از آن از ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻧﺸﻮد.
ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻋﺰ ﯾﺰ ی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﯿﺮوان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس ،ﮔﻔﺖ :دوﻣﯿﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪادی از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦ ﺷـﻬﺮ ی ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮑﺎپ ﭘﺰﺷـﮑﯽ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻی  ۴۵ﺳـﺎل ،ﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﯾﮑﺒﺎر و ﮐﻤﺘﺮ از  ۴۵ﺳـﺎل ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راﻧﻨﺪهای ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎر ی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ دﻫﺪ،
ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﭘﺲ از آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ از دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ
ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ در ﻣﺎه اول ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﻋﺰ ﯾﺰ ی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷـﺸﻢ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﻦ  ۵۵ﺳﺎل و
 ۲۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﺑﺎ ﺣﻘﻮق  ۲۵روز از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺳـﻠﯿﻘﻪای ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺼـﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ و ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت راﻧﻨﺪﮔﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎه
ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﻧﻨﺪهای در ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه  ۴۰روز ﮐﺎر و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و در ﯾﮏ ﻣﺎه  ۱۵روز ﺗﺎ

در ﺣﻖ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺟﺤﺎف ﻧﺸﻮد.

ﻋﺰ ﯾﺰ ی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺗﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷـﻨﺎور ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ ی دارد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺿـﻌﯿﻒﺗﺮ ی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ دارد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻤﺘﺮ ی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،

در دوره ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ ی در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪﺷـﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،در دوره ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻤﺘﺮ ی ﻧﯿﺰ در ﯾـﺎﻓﺖ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

وی اﻓﺰود :ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﺖ و ز ﯾﺎنآور ﺑﻮدن ﮐﺎر راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺮ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮ ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼت راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼـﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ
ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﻨﻬـﺎ ﺣـﺎدﺛﻪ در زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﺎر را ﻗﺒﻮل دارد و ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳﺖ ﭘﻨﭽﺮﮔﯿﺮ ی و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ

راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ،از ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ :ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اﻣﻮر و ﻋﺪاﻟﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزﻣﻪ ﺗﮑﺮ ﯾﻢ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺳﺖ
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۷:۰۰ :

ﺗﺒﺮ ﯾﺰ – اﺳـﺪ ﻓﻼح :ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ اداره ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷـﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻤﺴﺎر ی ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد آن در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
در اﻣﻮر و ﺑﺮﻗﺮار ی ﻋـﺪاﻟﺖ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺳﺎزﻣﺎن را ﺿـﺮور ی ﺧﻮاﻧﺪه و
اذﻋـﺎن داﺷﺖ :در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ی از ﺟـﺎﻧﺐ اداره ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧـﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ،
اﺳﺘﻘﺮار ﻃﺮ ح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮﯾﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮام ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻌﺎر اﺳﻼﻣﯽ و ادار ی در ﻣﺤﯿﻂ ادار ی و ﺗﮑﺮ ﯾﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ اداره

ﮐﻞ اﺳـﺘﺎن را ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮ ی و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮاد  ٨١و  ٨٢ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮر ی داﻧﺴﺖ و
اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﻫﻤﮑﺎران و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ،اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در
ﺳﺎل ﺟﺎر ی ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺘﺎد و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﯿﺪر ﻓﺘﺢ زاده ،ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی اﺳـﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ،زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﺎز رواﻧﺴﺎز ی و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر و ارﺗﻘﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻌـﺎون ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی اﺳـﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻮب ارز ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد اداره ﮐﻞ اﺳـﺘﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ،ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و اﺻـﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ،اﻓﺰود:

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی اﺳﺘﺎن آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ادارات را در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاﻫﯽ

و ﻫﻤﯿﺎر ی ﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﺑﯿﺮان ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اداره ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ،ﺿـﻤﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی اﺳﺘﺎن در ﺟﻬﺖ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﯾﺶ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز ی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ،ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮔﺮوه ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
 ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺳﯿﻤﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۸ ۰۹:۰۷ :

ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ۱۸:۰۰
ﯾﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﺎد ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎور ی ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ی

ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎرت آپ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺳﻬﺎم داران  ۱۰۰درﺻﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﯿﻤﻪ ﺻﻨﻮف ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ۵۴ﺑﻨﮕﺎه در ﺣﺎل ﻣﺰاﯾﺪه
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ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎز ی ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدم/ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﻮل ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎزﮔﺮدد
 ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

۰

۰

۱

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۱:۲۰ :

وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺑﺎره ﺑﻨﺪ »و« ﺗﺒﺼﺮه ﻫﻔﺖ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺪاﺳﺎز ی ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎز ی
ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ درﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدم اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺪاﺳﺎز ی اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر.
ﺷﻌﺎرﺳﺎل :ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ درﺑﺎره ﻧﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﻨﺪ »و« ﺗﺒﺼـﺮه ﻫﻔﺖ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺪاﺳﺎز ی ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ آن و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ »و« و ﻧﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﺟﻮد

دارد و وزارت ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﺳـﺘﻘﻼل ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗـﺪﻣﯽ ﺑﺮدارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﺑﻼغ ﺷﺪه ﻧﻪ
ﻧﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر.،

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊﺷﺎن ﺑﻪ درﻣﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮدد.

وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل از ﺧﺰاﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.

وی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ درﺧﺼﻮص اﺑﻄﺎل اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽ داﺷـﺘﻪاﯾـﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ:ﻣﻦ وز ﯾﺮ دوﻟﺖ ﻫﺴـﺘﻢ و اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﻣﻮﺿﻊ ﻧﮕﯿﺮ ﯾﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﻟﯽ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارد اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ی

ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺷﻮد.

رﺑﯿﻌﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از ُﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.

در ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وز ﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ودﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻫﻢ ﻫﻤﻮاره ﻧﺸﺎن دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ازُﻧﻬﺒﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.

رﺑﯿﻌﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻦ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺟﺰ درﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ی ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻧﺸﻮد ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎز ی ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وار ﯾﺰ ﭘﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدم.

ﺷﻌﺎرﺳﺎل ،ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻠﺨﯿﺺ و اﺿﺎﻓﺎت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﺒﺮﮔﺰار ی اﯾﻠﻨﺎ  ،ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۲۸ :ﺧﺮداد  ، ۱۳۹۷ ،ﮐﺪﺧﺒﺮ.www ،۶۳۳۱۲۴ :

.ilnanews
com

ﺑﻮﻟﺘﻦ
29ﺧﺮداد97

ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻣﺴﺎل
 آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۳:۲۱ :

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آر ﯾﺎ  -ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻣﺴﺎل
ﺧﺒﺮﮔﺰار ي آر ﻳﺎ  -دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ي آر ﻳـﺎ ،ﻣﻬـﺪي درﺧﺸـﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم دو ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﺑﺮاي ﻣﺮدم ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣـﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا
ﻣﻲﺷﻮد.

وي اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻠﻮت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻳﺰد ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﻬﺮ ي ﺑﻮد ﮐﻪ در آن اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم

رﺳﻴﺪ.

ﺳﻪ اﺳـﺘﺎن ﮔﻴﻼن ،ﻣﺎزﻧـﺪران و اﺻـﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺧـﺪﻣﺎت در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﭘﻨﺞ اﺳـﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،ﻗﺰوﻳﻦ ،اردﺑﻴﻞ ،ﺳـﻤﻨﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن

رﺿﻮي اﺳﺘﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اول ﺗﻴﺮﻣﺎه دوﺑﺎره در دﺳﺖ اﻗﺪام ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄ ﮐﻴﺪ ﮐﺮد :ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ

راﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ در ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

درﺧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼـﺮ ﻳﺢ ﮐﺮد :ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺴﺎل در ﮐﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ز ﻳﺮ ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ۱۰۰ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺴﺘﺮش ،وي اداﻣﻪ داد :ﻃﺮ ح ﻧﻈـﺎم ارﺟـﺎع در اﻳﺮان از اﺑﺘـﺪاي ﺳﺎل ۸۴ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ و ﺷـﻬﺮ ي ز ﻳﺮ ۲۰۰۰۰ﻧﻔﺮ آﻏﺎز

ﻧﻤﻮد.

اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﻋﻲ ﺷـﻴﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع

آن ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
<- -
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ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۲:۲۷ :

ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺣﺎل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺧﻮد ارز ﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
29ﺧﺮداد97

 ٩٥٠ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۲:۲۴ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی  ١٨,٣٠ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن داران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﻓﺖ و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪ ای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
29ﺧﺮداد97

ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﺳﺦ دﺳﺖ اﻧﺪاز ی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد
 اﯾﻠﻨﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۱:۵۹ :

دﺑﯿﺮاﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﮐﻨﻮﻧﯽ
اﺳﺖ وﮐﺎرﮔﺮان وﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن اﺟﺎزه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺖ اﻧﺪاز ی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد.
دﺑﯿﺮاﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮﺗﺸـﮑﯿﻼت ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ
وﮐﺎرﮔﺮان وﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن اﺟﺎزه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺖ اﻧﺪاز ی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش "اﯾﻠﻨﺎ" ازﺳﺎر ی" ،ﻧﺼـﺮاﷲ در ﯾﺎﺑﯿﮕﯽ" درﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ  ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮوار ﯾﺰ ۲۷/۹ﺣﻖ درﻣـﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ را
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ی وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ ﮐﺎرﮔﺮان وﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮده وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوﻟﺖ ازاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﮕﺮدد ودﯾﻮان

ﻋـﺪاﻟﺖ ادار ی ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻟﻐﻮ ﻧﮑﻨـﺪ؛ ﮐﺎرﮔﺮان درزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد اﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رای
ﻫﻤﯿﻦ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ راه ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﻧـﺪ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای را ﺗـﺎ ﺪ وﺧﻮد را درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻫﻬﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان وﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﺎن ﻗﺮار داده
اﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل ﺑﺎﺳـﺎﺑﻘﻪ ﮐـﺎرﮔﺮ ی؛ ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺘﻘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده واﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد :ازآﻗﺎی دﮐﺘﺮﻗﺎﺿـﯽ زاده

ﻫﺎﺷـﻤﯽ وز ﯾﺮﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ درﺑﺎره اﻣﻮال ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ؟ اﯾﺸﺎن اﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ر خ ﺑﮑﺸـﻨﺪ؛ ﻓﮑﺮ ی ﺑﻪ ﺣﺎل ﻃﺮ ح ﺗﺤﻮل ﺳـﻼﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﯾﻦ ﻟﻄﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

زده ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ واﻣﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﯾﻦ ﺑﺪﻫﮑﺎرﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

"در ﯾﺎﺑﯿﮕﯽ"ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﺎرﮔﺮان وﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را آ ﮔﺎه ﮐﻨﯿﻢ وازﺗﺒﻌﺎت وﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮕﻮ ﻢ ﺗﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻘﺎق
ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺮ ج دﻫﻨﺪ وﺳﮑﻮت ﻧﮑﻨﻨﺪ.

دﺑﯿﺮاﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮﺗﺸـﮑﯿﻼت اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران دراداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی اﯾﻠﻨﺎ درﺳﺎر ی ازﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان وﮔﺴﺘﺮش ﻗﺮارداد
ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ درواﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده واﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ۹۵درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ

واﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮره ﺑﻪ ﺟﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻓﺘﺎده واﻧﮕﯿﺰه آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻼش وﺧﻼﻗﯿﺖ را ازﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺎر ی ﮐﻨﻨﺪ.

"در ﯾﺎﺑﯿﮕﯽ" ﺗﺼـﻤﯿﻢ اﺧﯿﺮﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎردرﺧﺼﻮص داﺋﻤﯽ ﺷﺪن ﻗﺮارداد ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل درﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ داﺋﻤﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ را
ﺑﺴـﯿﺎرﻣﻨﺎﺳﺐ ودرﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ی از ﺗﻀـ ﻊ ﺣﻘﻮق ﮐـﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺛﺮﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد وﮔﻔﺖ :درﺳـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﮕـﺬار ی ﺷـﺪه ؛

ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﺜﺎرﮔﺮﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل وﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﺷﻨﺪ وازﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﮐﺎرﮔﺮ ی دراﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی را ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨـﺪه ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮده وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :درﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯿﺎن در ﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﺎ وﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﮐﺎرﮔﺮان واﻗﻌًﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
29ﺧﺮداد97

ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۷ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮ یﺑﮕﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد
 اﯾﻠﻨﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۱۱:۱۱ :

ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎر ی اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :راﻫﺒﺮد
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻔﺎف اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎر ی اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :راﻫﺒﺮد

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻔﺎف اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ» ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻦ« در آﺋﯿﻦ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺮوز را اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ روی ر ﯾﻞ ﺧـﺪﻣﺖﮔﺰار ی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﻘﺎم

ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ی ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖﮔﺬار ی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

وی ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺼﻮب ﺷـﺪه اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۷ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ درﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺤﺮوم را دﯾﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ۳درﻣﺎﻧﮕﺎه و ۳
اورژاﻧﺲ را در ﻟﺮﺳـﺘﺎن آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ام ار ای ،ﺳـﯽ ﺗﯽ اﺳـﮑﻦ و دﺳـﺘﮕﺎه ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ وارد
اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﻫﺘﻠﯿﻨﮓ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻟﺮﺳـﺘﺎن اﺷﺎره و اﻓﺰود :راﻫﺒﺮد ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان اﺳﺖ.

وی ﺑﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ اﺟﻼس
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪه و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ اﺟﻼس را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻮل ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﺪﻣﺖﮔﺬار ی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺴـﺘﻤﺮ یﺑﮕﯿﺮان را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﯾﻢ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.

ﻣﻌـﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻟﺮﺳـﺘﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی دار ﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ۲۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮزه درﻣﺎن ﻟﺮﺳـﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در

ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.
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 ۹۵۰ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۳/۲۹ ۰۹:۵۹ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ زدا در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ،
ﻣﻮﺳـﺴﺎت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن
از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ،ﺧﻮدﻣﺎﻟﮏ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﺎر ج ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﻣﺸـﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﺨﺖ وز ﯾﺎن آور ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎر ی و ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎر ی ﻧﯿﺰ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

زدا ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺷـﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎﻧﻮن
وﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل  ۸۹ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس .۱۳

 ۵درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را راﻧﻨﺪه و .۱۳

 ۵درﺻﺪ را اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﭙﺮدازد.

وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و اﻣﺮوز  ۹۵۰ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ

زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

زدا ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺶ از  ۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻃﻠﺐ دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺨﻠﻒ

ﮐﺮده اﯾﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻋﻮت دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻـﻨﻔﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ای و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻣﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪ ای راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۹۵ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰
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