
  

 
 

 

 

 
 عضو محترم انجمن

 

 

 با سالم و احترام،

 پیرررو برارر الس  برررا برارر ال ضرر م بررا حمرررل سرر ار ترری ساترررم سررااسا   رر سی  ا ت ررا   اسررتا       

 آذلبااجا  ضرری ،  اراآ آیراس س ررالس و  یرار سر ارم ارج ر  ال لاسرتاس حری پرالم اس اا س ر الر            

ر پذارفترا برا   ب اارسریبا س رروت  ها  رار  ررل     02/03/1331بی ا اس ضرتت  اس پی ار الس ال سرلخ 

 سااسا  ستبر ا  هت اطالع و  راررا بهرم براالس الام، ا الم س  اراا. 

 

  

  

 
 با تشکر                              

 حسن زادهمحمد رضا                    
  دبیر انجمن                          

01/11/31  

7151/12/10  

 االا

10/07/1331  

- 

- 



 تفاهمات صورت پذیزفته با ساسمان تامیه اجتماعی استان

        

ّیئت ّبی حل اختالف ثیوِ ای ، همرزر رزدیرذ ثرب    َدى اهىبى حضَر ًوبیٌذُ اًجوي در ( ثب تَجِ ثِ پیگیزی ّبی لجلی در خػَظ فزاّن ًو1

وِ ی حل اختالف اس سَی اًجوي پیوبًىبراى عوزاًی تعییي ٍ در جلسبتّوبٌّگی اتبق ثبسرربًی تجزیش ، ًوبیٌذُ علی الجذل حبضز در ّیئت ّبی 

 پزًٍذُ ّبی ضزوت ّبی پیوبًىبری طزح هیگزدًذ، حضَر یبثذ.

( در خػَظ ثبسرسی دفبتز ٍ هذارن ضزوت ّبی پیوبًىبری اس سَی سبسهبى تبهیي اجتوبعی ، همزر رزدیذ هَضَع تَلف ثبسرسی اس دفبتز ایري  2

 اثالغ رزدد. ،بالى التػبدی ، اس سَی هذیزول هحتزم سبسهبى ثِ ولیِ ضعت تبهیي اجتوبعیاس فع ثخص

ی ُ ّرب حرك ثیورِ پرزٍص    اس ثبثرت  پیوبًىبراى اسٌبد خشاًِ اسالهی ثِ سبسهبى تبهیي اجتوبعی جْت تسَیِ ثذّی ( ثب تَجِ ثِ هَافمت ٍارذاری3

 ثِ ضَرای فٌی استبى ٍ ادارُ خشاًِ داری ول استبى ، هٌعىس رزدد. ، همزر رزدیذ هَضَع جْت ارائِ راّىبر  عوزاًی

َظ هعزفری هرذرو ٍ   رربعذت هذیزول هحتزم سبسهبى در خػربء اًجوي ٍ هسربهیي اجتوبعی ثزای اعضر( ثب عٌبیت ثِ لشٍم آهَسش همزرات ت4

ٍ ثجت ًربم اس اعضربء اًجوري ثرِ هٌترَر تطرىیل دٍرُ ّربی        اجتوبعبت ، همزر رزدیذ الذاهبت السم اس سَی اًجوي جْت فزاخَاى  ي سبليرتبهی

 آهَسضی فَق الذوز غَرت پذیزد.

ذ، سبسهبى تبهیي اجتوربعی  جزدربى هزتجط ثب پزٍصُ هذوَر ثبض( در خػَظ ثبًَاى ضبغل در پزٍصُ ّبی پیوبًىبری ، چٌبًچِ هذرن تحػیلی ًبه5

زر رزدیرذ در  رثب پزٍصُ هَرد ًتز هم لیرثَدى هذرن تحػی غیز هزتجطّوچٌیي در غَرت لجَل لیست ثیوِ ثبًَاى هحتزم خَاّذ ثَد.  هَظف ثِ

 الذام رزدد. ،ثیوِ ثزای افزاد هذوَر ًسجت ثِ ارائِ لیست سپس هَضَع ثِ سبسهبى تبهیي اجتوبعی هٌعىس ٍ ، ذای ضزٍع پزٍصُراثت

هفبغبحسبة ثیوِ ثزای لزاردادّربی ثرب هػربل  ، ًسرجت ثرِ تفىیره ارلربم        ( ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ثزخی اس ضعت تبهیي اجتوبعی در ٌّگبم غذٍر 6

 ( جْرت علیزغن عوزاًی ثَدى طزحٍ ضزایت هتفبٍتی را ثزای ّزوذام )ًوَدُ الذام  لیوت جذیذ ٍ فْزست ثْبییالالم لطعی ثِ   غَرت ٍضعیت

هذوَر ثزاسبو لَاًیي تبهیي اجتوبعی ، هٌجعذ ول رلن غرَرت  همزر رزدیذ ثب عٌبیت ثِ غحی  ًجَدى رٍش تعییي حك ثیوِ اعوبل هی ًوبیٌذ، 

 لزار ریزد. حبسجِ حك ثیوِ هطوَل لزارداد ٍضعیت لطعی هالن ه

ِ ًیرش هػربل  ٍ   رَرت ٍضعیت ّبی هزثَطر رٍ در غ تْیِ هػبل  ثعْذُ پیوبًىبر ثَدُ ذاری وِ در هتي لزارداد آىر( در پزٍصُ ّبی تعویز ٍ ًگ7ْ

 رزدیذُ ثبضذ، پزٍصُ هذوَر هطوَل لزاردادّبی ثب هػبل  ثَدُ ٍ حك ثیوِ ًیش ثز آى اسبو هطبلجِ خَاّذ رزدیذ.ه ردستوشد تفىی

 هجزیربى حمرَلی( اجرزا    ( در راثطِ ثب حك ثیوِ پزٍصُ ّبی خػَغی ) ثب هبلىیت ضخع حمیمی ( ورِ اس سرَی سربسًذربى هسرىي حمرَلی )     8

لربًَى تربهیي اجتوربعی ًوری ثبضرٌذ لرذا لزاردادّربی هرذوَر در سهرزُ           38خػَغی هطوَل هربدُ  ثِ ایٌىِ وبرفزهبیبى     هی رزدًذ ثب عٌبیت

علیْذا ثب تَجِ ثِ هسبعذت هذیزول هحتزم  لزاردادّبی پیوبًىبری ًجَدُ ٍ اس اهىبى ارائِ لیست ثیوِ ٍ پزداخت حك ثیوِ ثزخَردار ًخَاٌّذ ثَد.

ٍ اس طزیرك   فعبلیت هی ًوبیٌرذ  همزر رزدیذ ثزای آى دستِ اس پزسٌل ضزوت ّبی پیوبًىبری وِ در پزٍصُ ّبی خػَغی سبخت هسىي ،سبسهبى

 غَرت پذیزد.اس سَی ثبسرسبى هحتزم سبسهبى  ّوىبریْبی السمدفتز هزوشی ثزای ًبهجزدربى لیست ثیوِ ارائِ هیگزدد ، 

 .رُ ول تبهیي اجتوبعی استبى جْت ٍحذت رٍیِ ثِ وبرضٌبسبى ولیِ ضعت در سط  استبى اثالغ رزدد( همزر رزدیذ هَاد فَق اس طزیك ادا9

 


