ﺑ ﻮ ﻟﺘ ﻦ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
3ﺗﯿﺮ97

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ

ﻣ ﻨ ﺒﻊ

د ﯾﮕ ﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ

ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

۳۵

ﻃﺮ ح اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۳۴

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۳۳

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ

۲۳

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﯾﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ

آی ﺗﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ

۳۲

اﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ

اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ

۳۲

اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان | ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

آرﻣﺎن
اﻗﺘﺼﺎدی

۳۲

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﭘﻮل ﭘﺮس

۳۲

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ

ﺑﺎﻧﮑﺪار ی
اﯾﺮاﻧﯽ

۲۳

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺻﺪور ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ در ﺗﻬﺮان

آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

۳۲

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ

ﺗﺠﺎرت
آﻧﻼﯾﻦ

۲۳

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺻﺪور ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ در ﺗﻬﺮان

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۳۱

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺻﺪور ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ در ﺗﻬﺮان  -اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
ﻣﻬﺮ

۳۱

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
ﻓﺎرس

۳۱

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖ

ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۲۳

اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ

۳۱

ﺟﺎم ﻧﯿﻮز

۲۳

اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

اﯾﺮان
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۳۱

اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آﻧﺎ

۳۱

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ

ﺷﻔﺎ آﻧﻼﯾﻦ

۲۳

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۳۱

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﻣﻼک ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ  ۲ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی اﺳﺖ /ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺧﺴﺎراﺗﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد  : :ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ

ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد
ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ؟

اﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ

دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی

ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮ ی

اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺻﺒﺢ ﺗﻬﺮان

ﻣ ﻨ ﺒﻊ

دﯾ۳۱ﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ی
اﻃ ﻠ ﺲ

۳۱

اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺻﺒﺎ اﯾﺮان

۳۱

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۳۱

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۳۱

اﯾﺴﻨﺎ

۳۱

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺗﻬﺮان

روﯾﺪاد ۲۴

۳۱

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺗﻬﺮان

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

۳۱

اﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۳۱

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺗﻬﺮان

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

۳۱

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺗﻬﺮان

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۳۱

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖ

آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

۲۳

ﺷﻔﺎف

۲۳

اﯾﻠﻨﺎ

۲۳

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

۲۳

ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۲۳

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﻓﻌﻼ ،ﻣﻼک  ۲ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی اﺳﺖ

اﻗﺘﺼﺎد
ﮔﺮدان

۲۳

ﻃﺮ ح ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۲۳

ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز

۷

ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

۲۳

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۲۳

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ

روﯾﺪاد ۲۴

۲۳

ﺗﺎﺑﻨﺎک

۲۳

ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۸

اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ

۶

ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ

اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖ
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ/ﻓﻌﻼ ،ﻣﻼک  ۲ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی اﺳﺖ
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ  -رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮد

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺖ ارزﻧﺪهای ﻣﯽﮐﻨﺪ

دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی

ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮ ی

اﯾﺮان
ﻣﻨﻣﺒﯿﻊﺴﺖ
اﮐﻮﻧﻮ

دﯾ۴ﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ۶ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ

۲۳

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۱۱

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ/ﻓﻌﻼ ،ﻣﻼک  ۲ﺳﺎل آﺧﺮ...

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۲۳

ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ۶ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ

اﮐﻮﻧﯿﻮز

۴

اﯾﺮان
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۱۱

راه اﻣﺮوز

۶

اﯾﻠﻨﺎ

۱

ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﻮز

۳

 ۱۰ﺗﯿﺮ ،آﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۱

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه  -ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ -
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز

ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز

۱۱

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻬﺮان | ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺳﻼﻣﺖ

ﻃﺒﻨﺎ

۰

ﺻﺪور ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ۵اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۱

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی
ﺟﻤﺎران

۰

ارﺗﻘﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد  -اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

ﺧﺒﺮﮔﺰار ی
ﻣﻬﺮ

۳

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا ،ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺣﻤﺪزاده ،ﻣﺸﺎور اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ۶ﮐﺸﻮر

ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۴

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۰

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۳۱

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۰

ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺻﺪور ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ۵اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎر ج ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺮﮔﺰار ی ﻧﺸﺴﺖ »ﻧﻈﺮ ﯾﻪ دوﻟﺖ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ«
ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ  :داﯾﺮه ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ

اﺻﻼح ﻣﺎده ۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ | ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی ﺟﻤﺎران  -اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ  -اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ

دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی

ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮ ی

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ/ﻓﻌﻼ ،ﻣﻼک  ۲ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی اﺳﺖ
راهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ

ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد  ۵اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر

اﯾﺴﻨﺎ

ﻣ ﻨ ﺒﻊ

ﻧﺎﻃﻘﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۳

د ﯾﮕ ﺮ
ﻣﻨﺎ۰ﺑﻊ
۰

دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی

ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮ ی

اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ
 ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

۰

۰

۰

۰

 ۳۵ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۴:۵۳ :

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اراﺋﻪ

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸـﻤﻮﻟﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه اﺻـﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه
ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.

ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ،

ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﻧﻤﻮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬـﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد

و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد را
در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

ﻃﺮ ح اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی
 اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۳۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۳:۴۳ :

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز:ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ)اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز(،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

دﻟﯿـﻞ ﻣﺮاﺟﻌـﺎت ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی

ﻧﻤﻮدن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۳۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۳:۲۲ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی
در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داد.
ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ؛ ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ
از ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه اﺻـﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده آﻧـﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن،
دﯾﮕﺮ ﻧﯿـﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ
ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﻃﺮ ح ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﻧﻤﻮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ۱۴ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ۲۹ ، ۲۲ ، ۱۹ ، ۱۶ ، ۱۳ ، ۹ ، ۷و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﻣﻼک ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ  ۲ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی اﺳﺖ /ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد  ::ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۴:۴۷ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و
ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد .ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ؛ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧـﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

 /ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﯾﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ
 آی ﺗﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ
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ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۲:۴۸ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ...
ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴـﺎبﻫـﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸـﯽ اراﺋﻪ

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧـﺪاز ی ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣـﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

دﻟﯿـﻞ ﻣﺮاﺟﻌـﺎت ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﻧﻤﻮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

اﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ
 اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ
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ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۲:۳۴ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴـﻨﺎ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ

و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ
ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و

آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﮐﺮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد
ﺗﻌ ﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.



اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان | ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی آرﻣﺎن
ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ی
 آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۰

۰

۰

۰

 ۳۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۲:۴۵ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸـﻤﻮﻻن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻـﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸـﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴـﻨﺎ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

دﻟﯿـﻞ ﻣﺮاﺟﻌـﺎت ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﮐﺮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد
ﺗﻌ ﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
 ﭘﻮل ﭘﺮس
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 ۳۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۲:۳۲ :

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺧﺒﺎر ﭘﻮل ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ

و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ
ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و

آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﻧﻤﻮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١۴ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١۶ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
 ﺑﺎﻧﮑﺪار ی اﯾﺮاﻧﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۴:۰۱ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و
ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد .ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧـﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و

ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر

ﮐﺮد :در ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸـﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧـﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺻﺪور ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ در ﺗﻬﺮان
 آﻓﺘﺎب اﯾﺮ
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 ۳۲ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۲:۰۶ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی

در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی
ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ
ﺑﺮای ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﻧﻤﻮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
 ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۳:۴۷ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و
ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧـﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و

ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴـﻨﺎ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧـﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺻﺪور ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ در ﺗﻬﺮان
 اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۲:۰۳ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺟﺮا م
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی
ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ
ﺑﺮای ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﻧﻤﻮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺻﺪور ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ در ﺗﻬﺮان  -اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۱:۴۵ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی
ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ
ﺑﺮای ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﻧﻤﻮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻓﺎرس

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۱:۴۱ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰار ی ﻓـﺎرس ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧـﺪاز ی
ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و

ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿـﺎج دارﻧـﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﻧﻤﻮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖ
 ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۲:۵۶ :

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮز ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا )ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺧﺒﺮ داد.

زدا اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :در ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

زدا ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ

ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨـﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ

ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﮐـﺎر ﮐﻨﻨـﺪ :آﻧﭽﻪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻣـﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل
ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد
 اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۲:۵۳ :

اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ-ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد  : :ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و
ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ
از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ  /ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ و

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿـﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ی ﻫﺎ
ﺑﺮای ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮ ح ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﮐﺮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓـﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮ ح ﻫـﺎ در  ١٤ﮐـﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺣـﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨـﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﮐﻨـﺪ ﺗﺎ ﺑـﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ،٢٢ ،١٩ ،١٦ ،١٣ ،٩ ،٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

 /اﯾﺴﻨﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ
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ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ؟
 ﺟﺎم ﻧﯿﻮز
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 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۲:۳۲ :

ﺟﺎم ﻧﯿﻮز .اﺧﺒﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮز ی و داﺧﻠﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳـﺮوﯾﺲ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎم ﻧﯿـﻮز ،ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺎده

 ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷـﺸﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﺬف
ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .

ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ

اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ

ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ

اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﻋﺼﺮاﯾﺮان۱۱۰
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اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۲:۵۰ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ  -ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧـﺪاز ی ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در

ﻣﺮاﮐﺰ درﻣـﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

دﻟﯿـﻞ ﻣﺮاﺟﻌـﺎت ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﮐﺮدن

درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد
ﺗﻌ ﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.
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اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آﻧﺎ
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۰

۰
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 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۲:۴۹ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰار ی آﻧﺎ از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار یﻫﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮ حﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﮐﺮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓـﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮ حﻫـﺎ در  ١٤ﮐـﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺣـﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨـﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﮐﻨـﺪ ﺗﺎ ﺑـﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار یﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
 ﺷﻔﺎ آﻧﻼﯾﻦ

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۲:۰۰ :

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد .ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ
ﺷﻔﺎ آﻧﻼﯾﻦ<اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ<ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ

اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﺷﻔﺎ آﻧﻼﯾﻦSocial Securityﺑﻪ ﮔﺰارش ،ﻣﺤﻤـﺪﺣﺴﻦ زدا در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ در
ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)( اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه

ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن) (retiredsﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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اﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ
 اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۲:۳۷ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :ﺗﻬﺮان -اﯾﺮﻧﺎ -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ اﯾﺮﻧﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه اﺻـﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤـﺎر ﻣﯽ رود ،اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸـﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷـﻬﺮ

ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راه اﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ،

ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده آﻧـﺎن ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧـﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ی ﻫﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﻃﺮ ح ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﮐﺮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮ ح ﻫﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ
ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮده ،زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎ را
در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ی ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ،٢٢ ،١٩ ،١٦ ،١٣ ،٩ ،٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه دارد ﮐﻪ  ۱۸ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ،ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﮕﯿﺮان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ

دﻫﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 ﺻﺒﺢ ﺗﻬﺮان

۰

۰

۰

۰
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ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۵۱ :

ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ،

ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده آﻧـﺎن ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿـﺎج دارﻧـﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور

دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿـﺎﯾﺖ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﮐﺮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد
ﺗﻌ ﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ی اﻃﻠﺲ

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۴۹ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ،

ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده آﻧـﺎن ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿـﺎج دارﻧـﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور

دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿـﺎﯾﺖ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﮐﺮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد
ﺗﻌ ﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 ﺻﺒﺎ اﯾﺮان

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۴۹ :

ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ،

ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده آﻧـﺎن ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿـﺎج دارﻧـﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور

دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿـﺎﯾﺖ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﮐﺮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد
ﺗﻌ ﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر  -اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۳۹ :

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی »ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒﺎر« ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و
ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ
ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و

آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی

ﻧﻤﻮدن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۴۴ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  : :ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی
اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه
اﺻﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸـﻤﻮﻟﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻـﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸـﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧـﺪاز ی ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿـﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ
ﺑﺮای ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﻧﻤﻮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 اﯾﺴﻨﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۲۶ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿـﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ
ﺑﺮای ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﮐﺮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد
ﺗﻌ ﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺗﻬﺮان
 روﯾﺪاد ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۱۹ :

در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد را
در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
روﯾﺪاد-۲۴در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ
ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد

را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸـﻤﻮﻟﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻـﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸـﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.

ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧـﺪاز ی ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و

ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ
ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و

آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﻧﻤﻮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺗﻬﺮان
 ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۱۶ :

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ -ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸـﻤﻮﻟﯿﻦ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻـﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی

در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.

ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻬﮕﺰارش ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ

و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ
ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و

آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﻧﻤﻮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

اﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ
 اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ
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 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۰۶ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮑﺪاران ،(Banker) ۲۴ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧـﺪاز ی ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و
ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ
ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و

آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی

ﻧﻤﻮدن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.
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اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺗﻬﺮان
 ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
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ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۰۱ :

در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد را
در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸـﻤﻮﻟﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻـﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﺨـﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸـﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﺼـﺮاﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

دﻟﯿـﻞ ﻣﺮاﺟﻌـﺎت ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﻧﻤﻮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺗﻬﺮان
 ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۰:۵۷ :

ﭘﻮلﻧﯿﻮز  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴـﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺸـﻤﻮﻟﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤـﺎر ﻣﯽرود ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸـﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷـﻬﺮ

ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.

ﭘﻮلﻧﯿﻮزﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ  ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧﺪاز ی ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و
ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ
ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و

آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی ﻧﻤﻮدن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ١٤ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ٢٩ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ٩ ، ٧و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖ
 آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۲:۱۴ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا )ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮ

داد.

زدا اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :در ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

زدا ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨـﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ

ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨـﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ

ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﮐـﺎر ﮐﻨﻨـﺪ :آﻧﭽﻪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻣـﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل
ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
 ﺷﻔﺎف

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۵۸ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و
ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد .ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻔﺎف ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ﻗﯿـﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧـﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖ
 اﯾﻠﻨﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۴۶ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا )ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮ

داد.

زدا اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :در ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

زدا ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨـﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ

ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨـﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ

ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﮐـﺎر ﮐﻨﻨـﺪ :آﻧﭽﻪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻣـﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل
ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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۰

۰

۰
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ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۳۵ :

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ  .ﻣﺒﻨﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ -وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﻣﻨﺒﻊ:اﯾﺴـﻨﺎ ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک
اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺎده ۳۹

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧـﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
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ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۰۰ :

ﺗﺎﻣﯿﻦ -۲۴اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ  :ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ : :ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد .ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧـﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و

ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ  / ۲۴ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر

ﮐﺮد :در ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸـﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

وی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨـﺪ ﻫﻤﯿﻦ

آﯾﺘﻢ اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ

ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﮐـﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ

اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﻓﻌﻼ ،ﻣﻼک  ۲ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی اﺳﺖ
 اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۰:۴۳ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و
ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد .ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎدﮔﺮدان ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا د . ۵

-در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ر ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻘﺴﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪوی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .

ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴـﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧـﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠـﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈـﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

ﻃﺮ ح ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
 اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۳۴ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان ،زدا ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ روش ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺧﺴـﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ،اﻓﺰود :ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ زدا آﻧﭽﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﻃﺮ ح ﺟﺪﯾـﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺎﻣـﻞ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ  -رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۷ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۳:۴۹ :

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﺎوره ،ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﻮز ﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎر ی از ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد
ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮز ﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ،ﺑﯽاﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز:ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﺎوره ،ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﻮز ﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎر ی از ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ

ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮز ﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ،ﺑﯽاﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴـﻨﺎ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳـﯽ ا ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد اﻋﺰام ﺑﯿﻤﺎر از ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن دﯾﮕﺮ از وﻇﺎﯾﻒ واﺣﺪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،در ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮان و

ﭘﺮﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻗﺮار دارد و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻼﯾﻖ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،اﮔﺮ ﻧﻮﺑﺘﯽ از ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ

ﻧﺪارد اﺷﻐﺎل ﺷﻮد ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﺑﺖﮔﯿﺮ ی ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ارﺟﺎع در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ راهاﻧﺪاز ی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻏﺮﺑﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﺪ ﺳـﻘﻒ ﻧﯿﺎز

ﺧﻮد از وﺟﻮد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﺣﻮزه درﻣﺎن در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

وی اﻓﺰود :ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﮑﯽ واﺣـﺪ درﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻈـﺎم ارﺟﺎع داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺑﯿﻤﺎران ﻏﺮﺑﺎل ﺷـﺪه و
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﯿﺎز ﺧﻮد در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﺻـﺪ درﺻـﺪ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺟﺎی

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ دارد.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﮔﺮ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه اﺟﺒﺎر ی ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮد .

ﻋﺒﺎﺳـﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﻮز ﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎر در واﺣﺪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۸۶راهاﻧـﺪاز ی ﺷﺪه وﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ از
ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﭘﺎﯾﻪﮔـﺬار ی ﺷـﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن درﻣﺎن آنﻫﺎ در داﺧﻞ اﺳـﺘﺎن ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ

ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﻋﺰام ﺑﯿﻤـﺎر ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﻔﺘـﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ و ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن و ﯾﺎ

اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد .

ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﺎوره ،ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﻮز ﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻮزه ﺳﺘﺎد ﺗﻮز ﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﻣﯿﺪ اﺑﻬﺮ ﻧﯿﺰ از ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ آﻣﺎر ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎر در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﭘﺎ ﻦ اﺳﺖ و ﭘﺎرﺳﺎل ﻓﻘﻂ  ۵۶ﺑﯿﻤﺎر

ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎر ج از اﺳـﺘﺎن اﻋﺰام ﺷﺪهاﻧﺪ؛ در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ

ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ ،ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑـﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﮑﯽ اﺑﻼـغ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻـﻮرت ﻣـﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ،ﺑﯿﻤـﺎر را ﺑﻪ ﺳﺘﺎدﻫﺎی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ .

وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾـﻦﮐـﻪ ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺑﯿﻤـﺎران را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳـﺘﺎنﻫـﺎ اﻋﺰام ﮐﺮد و ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺧﺎﺻـﯽ دارد ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﯿﻤـﺎر در وﻫﻠـﻪ اول ﺑﻪ اﺳـﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد؛ در واﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺒﺮ ﯾﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺒﺮ ﯾﺰ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺬﯾﺮش ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ

ﺗﻬﺮان ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺮ ﯾﺰ اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎر

ﻣﺤﺮز ﻣﯽﺷﻮد .

ﻋﺒﺎﺳـﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺠﺎن اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
اﻓﺰود :ﺑﺮای دﺳﺖﯾـﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ اﺳـﺘﺎن در ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎز ی اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در واﺣﺪ درﻣﺎن

اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺟﺬب ﺑﯿﻤﺎر در داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺑﯿﻤﺎر ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻮر ﯾﺴﻢدرﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮز ﯾﻊ و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪهﻫﺎی اﺟﺒﺎر ی اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ واﺣﺪ درﻣﺎن

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﮑﯽ اﺳـﺘﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،واﺣﺪ ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ

درﻣﺎن در وﻫﻠﻪ اول ﺷـﺮ ح ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر را در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و اﮔﺮ ﻣﺤﺮز ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن درﻣﺎن در زﻧﺠﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻧﺎﻣﻪای از ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺧﻮد ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺸﺎوره و ﺗﻮز ﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎر ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫـﺪ؛ در واﻗﻊ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ

ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .

وی اﻓﺰود :در وﻫﻠﻪ دوم روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺪارک ﺑﯿﻤﺎر از ﺟﻤﻠﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ و ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﭘﺮﺷﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﻮرای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ روزﻫﺎی ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﻃﯽ دو روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرا ﻟﺰوم اﻋﺰام ﺑﯿﻤﺎر را ﺗﺎ ﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﻮز اﻋﺰام ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮﺑﺖدﻫﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﻮد .

ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺷﻮرای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻟﺰوم اﻋﺰام ﺑﯿﻤﺎر را ﺗﺎ ﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ را رد ﮐﻨﺪ،
ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘـﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ در واﻗﻊ ﻫﻤﻪ ﻗـﺪمﻫﺎ ﺣﺴﺎبﺷﺪه ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .

ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﺎوره ،ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﻮز ﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎرﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰ ی،
ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸـﻬﺪ ،ﺷﯿﺮاز ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺒﺮ ﯾﺰ ،اﻫﻮاز و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻗﺮار دارد و اﺳـﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۵ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺖ ﺗﺒﺮ ﯾﺰ اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
 ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۸:۵۱ :

ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ :ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد
ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد .ﻣﺎﯾﻞ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺎده ۳۹

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧـﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
 ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۸:۲۵ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
 .ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﭘﻮلﻧﯿﻮز  -ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک
اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺎده ۳۹

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧـﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠـﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈـﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
 روﯾﺪاد ۲۴

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۸:۰۹ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
 .ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
روﯾﺪاد-۲۴ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳـﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی
ﻧﮑ ﺮ د ه ا ﺳ ﺖ .

ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧـﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و

ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴـﻨﺎ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ﻗﯿـﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧـﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
 ﺗﺎﺑﻨﺎک

۰

۰

۹

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۷:۳۹ :

ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧـﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و

ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر

ﮐﺮد :در ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸـﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧـﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد

دﮐﺘﺮ رﺑﯿﻌﯽ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮد
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۸ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۳۸ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ،ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ،روﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی
ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد.

ﻣﺘﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ ح ز ﯾﺮ اﺳﺖ :در اﺟﺮای ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻧﻈﺎم ادار ی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۷ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۱۲۷۱۲۸ﻣﻮر خ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

ﺷﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ادار ی و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮ ﯾﻢ ارﺑـﺎب رﺟﻮع ،ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ در اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ی از ﺳـﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺮدم در ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن ﻫﺎی ادار ی

واﺣـﺪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬـﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮ ی از اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮار ی ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ و ﻣﻔﺴـﺪه آﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ادار ی ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ و
ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره  ۲۴۴۵۲ﻣﻮر خ  ،۱۳۹۷/۳/۱ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ادار ی و اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 ۱۵۳۸۵۸۸ﻣﻮر خ  ۱۳۹۶/۹/۷و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۷۱۷۶۶۸ﻣﻮر خ  ،۱۳۹۶/۱۲/۶ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ادارات اﺟﺮاﯾﯽ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ از اول ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎﻟﺠﺎر ی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﺳـﺘﻘﺮار "ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ" ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ،در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و دﺳـﺘﻮر اﮐﯿﺪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮر ی ،ﻟﻄﻔًﺎ در اﺟﺮای ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﺴﺮ ﯾﻊ ﺷﻮد و
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼًﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯿﺰ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ:ﻣﺮﮐﺰ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺖ ارزﻧﺪهای ﻣﯽﮐﻨﺪ
 اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ

۰

۰

۰

۰

 ۶ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۲:۳۳ :

اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ-ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺖ ارزﻧﺪهای ﻣﯽﮐﻨﺪ  :ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ٩٠ﻣﺠﻠﺲ
ﮔﻔﺖ : :ﻓﺮدﯾﻦ ﻓﺮﻣﻨﺪ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ٩٠ﻣﺠﻠﺲ ،ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را از
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎر ج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ  /ﻓﺮدﯾﻦ ﻓﺮﻣﻨـﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺤﺮان

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

وی اﻓﺰود :اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﯾﺎر ی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﺮﻣﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم ﻣﯿـﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺧـﺪﻣﺖ ارزﻧـﺪهای ﻣﯽﮐﻨـﺪ،

ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﯾﺎر ی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 /ﻣﻬﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن

ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ۶ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ
 اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۰

۰

۰

۰

 ۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۳:۴۲ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺗﺒﺎع ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ،
ﺳﻮﺋﺪ ،روﺳﯿﻪ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺻﺎدر ﺷﺪ.
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ  -ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺰاﻋﯽ اﻓﺰود :در اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮون ﺳﭙﺎر ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران رﺳﻤﯽ ﺑﺮون ﻣﺮز ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ.

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ای ﺗﻌ ﻦ ﺷـﺪه از ﻃﺮف اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣـﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﻤﺴـﯽ از ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
ﺻـﺎدر ﺷـﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺰارﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺎر ج از ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﺧـﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺳـﺮ ﯾﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎر ج از ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺧﺰاﻋﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از ﺟﻤﻠﻪ وﻇـﺎﯾﻒ ﮐﺎرﮔﺰارﻫـﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺎر ج از ﮐﺸﻮر ،ﺣﻮزه ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ و ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫـﺪف و رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴـﯽ ،اﺧـﺬ درﺧﻮاﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬـﺪات ﮐﻮﺗﺎه ﻣـﺪت ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ،ارﺗﺰ و ﭘﺮوﺗﺰ و ﺗﻌﻬـﺪات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳـﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎر ج ﮐﺸﻮر از ﺧـﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ۲۰ﮐـﺎرﮔﺰار ی در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ

ﮐﺎرﮔﺰار ی ﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎر ج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺎم ﮐﺎرﮔﺰار ی ﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮز ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﺗﺒﺎع ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
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 irﻗﺮار دارد.

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
 ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ
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 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۲:۴۲ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و
ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد .ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰار ی اﯾﺴـﻨﺎ :ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد
ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر

ﮐﺮد :در ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸـﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧـﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد

ﺻﺪور ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ۵اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۱۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۵:۳۵ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ی ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎم در
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژه ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳـﯿﻤﺎﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳـﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣـﺬف
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﺎﻏﺬی در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻫﻤﺪان ،ﺳـﻤﻨﺎن ،اردﺑﯿﻞ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺟﻠﺴﻪ

وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﻪ ای و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻫﻤﮑﺎر ی ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰای ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود :وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎر ی را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی دارد و اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وز ﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻤﮑﺎر ی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ی در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰای ﻧﻈﺎم
ﺳﻼﻣﺖ آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎر ی و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ روز  ۶۰درﺻـﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و

ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ  ۶۰درﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ درﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨـﺎب اﺳـﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺮ ی اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴـﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻮد آﻣﺎدﮔﯽ در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎر ی در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ ﻣﻬـﺪی درﺧﺸـﺎن ،ﻣﻌـﺎون درﻣـﺎن ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺴـﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﮏ ﻃﺮ ح ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.

وی اﻓﺰود  :ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را

ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮ ی در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﯿﻄﺮف ،ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣﻮر درﻣﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﯾﺰد ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﮔﯿﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و از اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻫﻤﺪان ،ﺳﻤﻨﺎن ،اردﺑﯿﻞ
و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﻣﻌﯿﺮ ی ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ راﻫﺒﺮ ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن در  ۵اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺟﺮای اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و دﻓﺘﺮ راﻫﺒﺮ ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺮ ی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وی ﻫﻤﮑﺎر ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷـﮑﯽ در ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن را ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﯾﻦ
ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷـﺮﮐﺖ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﺳـﺘﺎن
ﻗﺰوﯾﻦ از اﺑﺘـﺪای ﻃﺮ ح ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎر ی اداره ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎدی اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮ ح ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎر ی از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد دارد.

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ اﮐﺮم ،ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :آﻣﻮزش ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺠﺮ ی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ

ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ ﺻـﻔﺮ ی ،ﻣـﺪﯾﺮ درﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷـﮑﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﭘﺰﺷـﮑﺎن

اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎر ی در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻗـﺎدر ﺑﺮﺟﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮ درﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴـﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻻزم
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻓﺮدا ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻃﺮف ﻗﺮارداد را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﺮ ح از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوارم اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮ ی در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻪ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاد ﻓﯿﺮوز ی ،ﻣـﺪﯾﺮدرﻣﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴـﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرزوی دﯾﺮ ﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻏﺎز اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

وی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻫﺎی درﻣﺎن ﻣﺠﺮ ی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺑﺎره ﻣﺰاﯾﺎی آن را از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ/ﻓﻌﻼ ،ﻣﻼک  ۲ﺳﺎل آﺧﺮ...
 اﮐﻮﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۱:۳۱ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد
ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻒ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴـﻨﺎ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧـﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ۶ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ
 اﮐﻮﻧﯿﻮز
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 ۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۱:۳۶ :

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :ﺗﻬﺮان -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺗﺒﺎع ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺳﻮﺋﺪ ،رو
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ اﯾﺮﻧـﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺣﻤـﺪرﺿﺎ ﺧﺰاﻋﯽ اﻓﺰود :در اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺮون ﺳﭙﺎر ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران رﺳﻤﯽ ﺑﺮون ﻣﺮز ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ.

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ای ﺗﻌ ﻦ ﺷـﺪه از ﻃﺮف اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣـﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﻤﺴـﯽ از ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
ﺻـﺎدر ﺷـﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺰارﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺎر ج از ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﺧـﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺳـﺮ ﯾﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎر ج از ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺧﺰاﻋﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از ﺟﻤﻠﻪ وﻇـﺎﯾﻒ ﮐﺎرﮔﺰارﻫـﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺎر ج از ﮐﺸﻮر ،ﺣﻮزه ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ و ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫـﺪف و رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴـﯽ ،اﺧـﺬ درﺧﻮاﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬـﺪات ﮐﻮﺗﺎه ﻣـﺪت ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ،ارﺗﺰ و ﭘﺮوﺗﺰ و ﺗﻌﻬـﺪات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳـﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎر ج ﮐﺸﻮر از ﺧـﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ۲۰ﮐـﺎرﮔﺰار ی در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ

ﮐﺎرﮔﺰار ی ﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎر ج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺎم ﮐﺎرﮔﺰار ی ﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮز ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﺗﺒﺎع ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
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 irﻗﺮار دارد.

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
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 ۱۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۴:۰۷ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد
و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﺴﺮ ﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ

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

دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻏﺮﻓﻪ ﻫـﺎی ﺷـﺮﮐﺖ اوزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ داروﯾﯽ ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـﺮﮐﺖ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﺒﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺰارﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ دادﻧﺪ.
-

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎر ج ﻣﯽﮐﻨﺪ
 راه اﻣﺮوز

۰

۰

۰

۰

 ۶ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۴۹ :

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮدﯾﻦ ﻓﺮﻣﻨـﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی و

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪهاﻧـﺪ و اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

وی اﻓﺰود :اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻤﻪای ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﯾﺎر ی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻣﻨـﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم ﻣﯿـﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺧـﺪﻣﺖ
ارزﻧﺪهای ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﯾﺎر ی

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

ﺑﺮﮔﺰار ی ﻧﺸﺴﺖ »ﻧﻈﺮ ﯾﻪ دوﻟﺖ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ«
 اﯾﻠﻨﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۳:۴۶ :

ﻧﺸﺴﺖ »ﻧﻈﺮ ﯾﻪ دوﻟﺖ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ« ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺸﺴﺖ »ﻧﻈﺮ ﯾﻪ دوﻟﺖ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ« ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨـﺎ ،اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﻼـف ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺴـﺌﻮل و ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑﻮدن دوﻟﺖﻫـﺎ اﻣﺮ ی ﺑـﺪﯾﻬﯽ و ﻋﻠﯽاﻻـﺻﻮل ﺑﯽﻧﯿـﺎز از دﻟﯿﻞ ،دﺳﺖﮐﻢ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی

دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.

در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ ،آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﺮﻗﺮار ی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ،ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺮه ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮل
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ی ﺣﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺮا ﮐﺮدهاﻧﺪ.

از اﯾﻦرو ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﺎﺧﺼﻪﻫـﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد و ﻣﯿﺰان ﻣﻄـﺎﺑﻘﺖ اﻟﮕﻮی ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈـﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ
اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.

ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﻋـﺎﻟﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ درﻧﻈﺮ دارد در ﻧﺸـﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻇﺮ ﯾﻪ دوﻟﺖ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ« ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﭘﺮﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ در ﺗﺎر ﯾﺦ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۵ﺗﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴ﺗﺎ  ۱۶در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﻀﻮر ﺑﺮای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان آزاد اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ :داﯾﺮه ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
 ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۱:۲۳ :

ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﻮز :ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ :داﯾﺮه ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿـﻮز  ،ﯾﻠﺪا داراﺑﯽ ﺻـﺒﺢ ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش

ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﺮ حﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را در دﺳﺖ اﺟﺮا دار ﯾﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ درﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻃﺮ حﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در دﺳﺖ اﺟﺮا اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن در ارز ﯾﺎﺑﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ رﺗﺒﻪ دو در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻢﺗﺮاز و رﺗﺒﻪ ﺳﻪ در ﮐﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارا اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬـﺪ و ﭘﺮﺗﻼش اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ و ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ ی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه و ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن و ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.

ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻬﺒﻮد داﯾﺮه ﺧـﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دار ﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻄﻠﻮب رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﺟﻼل ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

 ۱۰ﺗﯿﺮ ،آﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
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 ۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۲:۰۰ :

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ  :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ دﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ از  ١٠٠درﺻﺪ
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺻﺪا و ﺳـﯿﻤﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن  ،ﯾﺎرﻋﻠﯿﺰاده اﻓﺰود  :ﻃﺮ ح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺧـﺪﻣﺎت اﻋﻢ از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ  ،ﺧﺼﻮﺻـﯽ و دﯾﮕﺮ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧـﺪ در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل

ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی اداﻣﻪ داد  :ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ رؤﺳﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮده و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ در اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﻋﺰ ﯾﺰان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ازﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺪ وﯾﺪﯾﻮ داﻧﻠﻮدﻓﯿﻠﻢ اﺻﻠﯽ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه  -ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﻧﻈﺎم
ﺳﻼﻣﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
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 ۱۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۹:۴۹ :

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ دو
ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
ﺳﻼـﻣﺖ ﻧﯿﻮز :ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﻠﺒﮑﺎر

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز از ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳـﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ،داروﯾﯽ و
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ )اﯾﺮان ﻫﻠﺚ( ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻬﺮان | ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺳﻼﻣﺖ
 ﻃﺒﻨﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۴:۴۲ :

ﺗﺎزه ﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر دﻧﯿﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﺳﻼﻣﺖ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ،اﺧﺒﺎر ﺳﻼﻣﺖ،ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان،رﺳﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ
آﻧﻼﯾﻦ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ،رژ ﯾﻢ ﻻﻏﺮ ی ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻫﻼل اﺣﻤﺮ

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺻﺪور ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ۵اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۱۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۴:۴۰ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣـﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﺎﻏﺬی در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ

ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻫﻤﺪان ،ﺳـﻤﻨﺎن ،اردﺑﯿﻞ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺟﻠﺴﻪ وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﻪ
ای و درﻣـﺎﻧﯽ ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﮑﺎر ی ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰای ﻧﻈﺎم
ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻓﺰود :وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎر ی را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی دارد و اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وز ﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻤﮑﺎر ی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ی در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰای ﻧﻈﺎم
ﺳﻼﻣﺖ آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎر ی و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ روز  ۶۰درﺻـﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و

ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ  ۶۰درﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ درﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨـﺎب اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎی ﻣﺠﺮ ی اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻧﺴـﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ را ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻮد آﻣﺎدﮔﯽ در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎر ی در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ ﻣﻬـﺪی درﺧﺸـﺎن ،ﻣﻌـﺎون درﻣـﺎن ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺴـﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﮏ ﻃﺮ ح ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.

وی اﻓﺰود :ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺳـﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را

ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮ ی در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﯿﻄﺮف ،ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣﻮر درﻣﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﯾﺰد ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﮔﯿﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و از اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻫﻤﺪان ،ﺳﻤﻨﺎن ،اردﺑﯿﻞ
و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﻣﻌﯿﺮ ی ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ راﻫﺒﺮ ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن در  ۵اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺟﺮای اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و دﻓﺘﺮ راﻫﺒﺮ ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺮ ی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وی ﻫﻤﮑﺎر ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷـﮑﯽ در ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن را ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﯾﻦ
ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷـﺮﮐﺖ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﺳـﺘﺎن
ﻗﺰوﯾﻦ از اﺑﺘـﺪای ﻃﺮ ح ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎر ی اداره ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎدی اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮ ح ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎر ی از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد دارد.

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ اﮐﺮم ،ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :آﻣﻮزش ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺠﺮ ی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ

ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ ﺻـﻔﺮ ی ،ﻣـﺪﯾﺮ درﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷـﮑﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﭘﺰﺷـﮑﺎن

اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎر ی در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻗـﺎدر ﺑﺮﺟﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮ درﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴـﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻻزم
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻓﺮدا ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻃﺮف ﻗﺮارداد را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﺮ ح از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوارم اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮ ی در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻪ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاد ﻓﯿﺮوز ی ،ﻣـﺪﯾﺮدرﻣﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴـﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرزوی دﯾﺮ ﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻏﺎز اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

وی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻫﺎی درﻣﺎن ﻣﺠﺮ ی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺑﺎره ﻣﺰاﯾﺎی آن را از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی
اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

اﺻﻼح ﻣﺎده ۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ | ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی ﺟﻤﺎران  -اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ -
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
 ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ ی ﺟﻤﺎران
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ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۳:۴۹ :

ﻋﻠﯽ ﮔﻠﻤﺮادی روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺿﺮورت
دارد ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی

ارﺗﻘﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد  -اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
 ﺧﺒﺮﮔﺰار ی ﻣﻬﺮ
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ﺑﻮﺷﻬﺮ  -ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ارﺗﻘﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻋﺒﺎس ﺟﻤﺸـﯿﺪی ﺻﺒﺢ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻃﺮ ح ﺗﺤﻮل ﺳـﻼﻣﺖ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻃﺮ ح از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ و دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ
ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎر ی ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪهای در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﮔﻔﺖ :در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﺮ ح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯽ

ر ﯾﺰ ی ﺷﺪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷـﺮاﯾﻂ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮ ح و ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز ی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮای ﻃﺮ ح ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

ﺟﻤﺸـﯿﺪی ،ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺳـﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﺳـﺘﺎن ﺑﺮﺷـﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ درﻣﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و زﺣﻤﺘﮑﺶ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی

و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﺑﻮﺷـﻬﺮ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در اﺳـﺘﺎن ﺑﺎ اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻮل ﺳـﻼﻣﺖ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و ارﺗﻘﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ

ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ی در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﺟﻼل ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا ،ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎر ی ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯿﺪی و ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺗﻌـﺪاد ﻓـﺎر غاﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ از ﻓﺮﺻﺖﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﺳـﺎﻟﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺸـﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸـﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﻣﺠﺮ ﯾﺎن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده اﻧﺘﻈﺎرات ز ﯾﺎدی از ﺷﻐﻞ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد دارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ،ﻋﻮارض و ﺗﺒﻌﺎت رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﭘﺮﺷﻤﺎر ی را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎز ی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ارزشاﻓﺰوده ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺟﻮاﻧﺎن
ز ﯾﺎدی را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﺎ و رﺷﺪﺷﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی دوﻟﺖ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳـﻬﻢ ﺧﻮد ﻗـﺪمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ و در آﯾﻨـﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳـﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﺷﺎﻏﻼن
اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ و دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﺿـﺮ ﯾﺐ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮارداد ﺗﺤﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص و اﯾﺠﺎد ﺷـﻌﺒﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﻞ اﻣﻮر

ﺑﯿﻤﻪای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ...اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎز ی از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت

و ﻓﻦآور ی اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه وز ﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎهاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻦآور ی ر ﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮر ی و ...ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻫﺪف آن ﺗﺴـﻬﯿﻞ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ.

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔـﺎهﻫـﺎ و ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ز ﯾـﺎدی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﺒﺎط دارﻧـﺪ و ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪﮔﺎن و
ﻣﺴﺘﻤﺮ یﺑﮕﯿﺮان اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.

ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻧﮕـﺎه ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻮﺷـﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ی از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ از ﺳـﺮ راه آنﻫﺎ ،وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ی ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯿﻤﻪای را ﺻﺎف ﮐﻨﺪ.

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳـﺘﺎرتآپﻫـﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫـﺎی ادار ی و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﻧﯿـﺎز دارﻧـﺪ و ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎر ی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎز ی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎم اﺳﺎﺳـﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰ ی ،راﻫﺒﺮ ی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﻪای ﺷﺎﻏﻼن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی

ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎز ی ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ،آنﻫﺎ را ز ﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽﺑﺮد.

ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده  ۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪای ،آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎز ی ﮐﻪ
از ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎﺻـﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺎر غ از اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﯿﻤﻪای ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺠﻤﻊ ذیﺻﻼح آنﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ِﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ،از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در اﯾﻦﺑـﺎره ﺗﻌـﺪد ﻣﺘـﻮﻟﯽﻫـﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫـﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺳﺎزﻣـﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻓﺮ یﻟﻨﺴﺮﻫﺎ را ﻧﺪارد.

ﻃﺒﻖ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎز ی داﺷـﺘﻪاﯾﻢ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎز ی را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻊ اﻣﻮر ﺻﻨﻔﯽ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔـﺎهﻫـﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﻣﻘﺮرﺷـﺪه در دو ﺷـﻌﺒﻪ وﯾﮋه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﻤﻪای

واﺣﺪﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ،ﺷﻌﺒﻪای وﯾﮋه داﯾﺮ ﺷﻮد.

اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽﺷـﺪن اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ی از اﺳـﺘﺎرتآپﻫﺎ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه

واﻗﻌﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﺷﻤﺎره ۱۵۷

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺣﻤﺪزاده ،ﻣﺸﺎور اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۲:۱۰ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺟﺮای ﻃﺮ ح ﺗﺤﻮل ﺳـﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،در ﮐﻨﺎر ﻧﻘﺎطﻗﻮت ﻃﺮ ح ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪای ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﻼﺣﻈﻪای اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺟﺮای ﺗﻌﺪادی از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺳـﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع و ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و اﺳـﺘﻘﺮار

ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺳـﻼﻣﺖ را از در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮ ل ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺣﺼﻮل
اﻃﻤﯿﻨﺎن از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ،ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺿـﻤﻦ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ،ﮐﻨﺘﺮ لﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ی ﻧﯿﺰ روی ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺼﺎرف ﺑﺨﺶ درﻣﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

اﺳـﺘﻘﺮار ﻧﻈـﺎم ارﺟـﺎع داﺧﻠﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ ،ﺗـﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺤﻮه ﺗﺠﻮﯾﺰ داروﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ،

ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰهﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ در دﻓﺎﺗﺮ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺳـﻨﺎد ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،اﺳـﺘﻘﺮار
ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪای و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﺣﺬف ﺗﺪر ﯾﺠﯽ ﻓﯿﻠﻢ رادﯾﻮﻟﻮژ ی در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﮑﯽ از

ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺣﺬف اﺳﺘﻔﺎده از دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻏﺬی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﻗﺪام ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼـﺮف ﮐﺎﻏـﺬ و ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺻـﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪ ،ﮐﻨﺘﺮ ل اﺳـﺘﺤﻘﺎق اﺳـﺘﻔﺎده از دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ی از
ﺗﺠﻮﯾﺰﻫـﺎ و اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﮑﺮار ی ﻏﯿﺮﺿـﺮور ی ،ﮐـﺎﻫﺶ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﺳـﻬﻮی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺛﺒﺖ ﻧﺴـﺨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﺎرﺑﺮ ی در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و واﺣـﺪﻫﺎی ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ،اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮ ل ﺗﺪاﺧﻼت داروﯾﯽ و ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼـﺮف در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴـﺨﻪ ،ﺣﺬف

ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ،اﺣﺼﺎی ﮐﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮ ی از ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎدهﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﺨﺸـﯽ از آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺨﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺴﺨﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه و از ﺣﺪود ﯾﮏﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﺮف ﻗﺮارداد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺷﺪه و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺑﻪ ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭼﺸﻢاﻧﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت دو ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺘﯽ
از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ی از اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت در ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ی اﺳﺖ.

ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻗـﺪام ارزﺷـﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳـﺘﻘﺒﺎل وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﭘﺎ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸـﺮه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣـﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻧﯿﺰ در دﺳـﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷـﺸﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ،از ﺳﻮی

ﺗﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪیﺗﺮ ی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر و ﺿـﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺟـﺪی ﺑﻪ ﺗـﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﻧﻈﺎم
ﺳﻼـﻣﺖ ،ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﮐﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺿـﺮور ی ﺑﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ از ﻣﻨﺎﻓﻊ

آن ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ذیﻧﻔﻌﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﯿﻪ ﻧﻮ ﺷﻤﺎره ۱۵۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  ۶ﮐﺸﻮر
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱:۴۴ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﮐﺘﺮ اﺣﻤـﺪرﺿﺎ ﺧﺰاﻋﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻓﺰود :در اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮون ﺳـﭙﺎر ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار رﺳـﻤﯽ ﺑﺮون ﻣﺮز ی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ،اﻣﺮ ﯾﮑﺎ،
ﺗﺮﮐﯿﻪ  ،ﺳﻮﺋﺪ ،روﺳﯿﻪ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺻﺎدرﺷﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ای ﺗﻌ ﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺷﻤﺴﯽ از ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺰارﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺎر ج از ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺳﺮ ﯾﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎر ج از ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺧﺰاﻋﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎرﮔﺰارﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺎر ج از ﮐﺸﻮر  ،ﺣﻮزه ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ ،اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ  ،ارﺗﺰ و ﭘﺮوﺗﺰ و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،از

ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
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اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۰:۵۳ :

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.

اﺟﺮای ﻃﺮ ح آزﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۳۱ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۰:۳۶ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و راهاﻧـﺪاز ی ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ی ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر ی

ﻧﻤﻮدن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ در  ۱۴ﮐﺎرﮔﺰار ی در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاﻧﺪر ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻠﻮت و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮ ﯾﻤﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  https://crm.tamin.irو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم اوراق دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ آن را ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی

ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ  ۲۹ ، ۲۲ ، ۱۹ ، ۱۶ ، ۱۳ ، ۹ ، ۷و ﺷﻤﯿﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ
3ﺗﯿﺮ97

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
 ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۴:۴۶ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و
ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد .ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ/ﻓﻌﻼ ،ﻣﻼک  ۲ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی اﺳﺖ
 اﯾﺴﻨﺎ

۰

۰

۰

۰

 ۲۳ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۱:۱۰ :

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی دو ﺳﺎل آﺧﺮﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻼک اﺳﺖ و
ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد .ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زدا در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴـﻨﺎ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮاﺑﻖ  ۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ۲ ،ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺗﻐ ﺮ ی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺘﻢ
اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻞ دوران ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

زدا اﻓﺰود :ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ی ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺎل آﺧﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧـﺪار ﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻃﺮﺣﯽ را آﻣـﺎده و آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐـﺎر ی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۰ﺳﺎل ﺑﯿﻤﻪﭘﺮداز ی ﺑﺮای ﺗﻌ ﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

راهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ
 ﻧﺎﻃﻘﺎن

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۰:۰۰ :

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺷﺮط در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻧﺎﻃﻘـﺎن :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮدازان اﺧﺘﯿﺎر ی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﯾـﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ادارات ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع از ﻣﺪارک و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻧﺮ خ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ  ١٨درﺻﺪ اﺳﺘﻮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﻓﻮت و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎز ﻃﺮ ﯾﻖ ﭘﺮﺗﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ .portal
.tamin

irﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺷﺘﺎب ازﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺎز ﻃﺮ ﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ) ٧٢٤ﺳﻪ ﺳﻮت( ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﻠﻮد  http://www.۷۲۴sep.irو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  USSDﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎﻫﺒﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  USSDو وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ  *٧٢٤*٧١٣#ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه،

وارد ﻣﻨﻮی ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻗﺒﺾ ،ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺒﺾ ،ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت و رﻣﺰ دوم ﮐﺎرت ،ﻗﺒﺾ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را
ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرتﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺘﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎ ﺪ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد  ۵اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر
 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۰

۰

۰

۰

 ۰ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۳۹۷/۴/۲ ۰۷:۴۴ :

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺪﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮدا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾـﺪﺋﻮ

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴـﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﻪ ای و درﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻫﻤﺪان ،ﺳـﻤﻨﺎن ،اردﺑﯿﻞ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺬف آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ در
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮار داد در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﯾﺰد ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﮔﯿﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﺎﻏﺬی و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف

ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

