
4/28/2014 انتصاب سرپرست جدید تأمین اجتماعی/ مرتضوی رفت

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=97685 1/2

دوشنبه 08 اردیبھشت 1393

تماس با ما درباره ما |  جستجو در خبرھا |  پیوندھا | 

EN   AR   FR   استان ھاعکسسایر رسانه ھاورزشیبین المللفرھنگی و ھنریاجتماعیکارگریاقتصادیسیاسیعناوین اخبارصفحه اصلی
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نمونه خبرنامه...عضویت در خبرنامه ایلنا

با حکم ربیعی:

انتصاب سرپرست جدید تأمین اجتماعی/ مرتضوی رفت
1392-05-27, 18:03

کد خبر: 97685

سرویس: کارگری

        

خبر

منصوب تأمین اجتماعی  سازمان  سرپرست  به عنوان  اجتماعی  و رفاه  کار  وزیر تعاون،  حکم  با  «صمدهللا فیروزی  چکیده: 

خود در و از ھمکاران  تأمین اجتماعی حاضر  مدیره صندوق  در جلسه ھیأت  از این انتصاب  مرتضوی نیز پس  شد./ سعید 

ھیأت مدیره سازمان خداحافظی کرد.»

صمدهللا فیروزی با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

صندوق مدیره  ھیأت  عضو  ھم اکنون  فیروزی  اجتماعی،  تأمین  سازمان  عمومی  روابط  نقل از  به  ایلنا  گزارش  به 

تأمین اجتماعی بوده و بیش از این نیز به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق فعالیت می کرد.

تعھد، به مراتب  خطاب به صمدهللا فیروزی آمده است: نظر  تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در حکم علی ربیعی، وزیر 

به اصالحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و اختیارات قانونی وزیر تخصص و تجارب جنابعالی و باعنایت 

تعیین تا  حکم  این  موجب  به  اجتماعی  تأمین  صندوق  سرپرست  انتصاب  بر  مبنی  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 

تعیین می شوید.امید است با استعانت از خداوند متعال در تأمین اجتماعی  به عنوان سرپرست صندوق  مدیرعامل 

انجام وظایف محوله موفق باشید.

سعید مرتضوی نیز پس از این انتصاب در جلسه ھیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی حاضر و به تشریح وضعیت این

صندوق در اصول مطالبات و پرداخت بدھی ھای طرف قرارداد پرداخت.

27/5/92 در تاریخ  در  را  خود  پایان کار  و  خداحافظی  مدیره سازمان  ھیأت  در  ھمکاران خود  از  جلسه  در این  وی 

سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد.

بوده و پبش از این سرپرستی معاونت امور اجتماعی زبان و ادبیات فارسی  صمداله فیروزی دارای فوق لیسانس 

تامین اجتماعی، عضو وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سرپرست معاونت سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و 

شورای عالی کار، عضو کمیسیون فرعی اجتماعی دولت، عضو ستاد ھدفمند سازی یارانه ھا و... را در پرونده کاری

خود دارد.

پایان پیام

 

 برچسب: تامین اجتماعی 

 مطالب مرتبط: 05-02-1393: کارگران ھزینه ادغام صندوق ھای بیمه ای را می پردازند/ ابھام در وضعیت بیمارستان ھای ملکی

05-02-1393: ابھام در وضعیت بیمارستان ھای ملکی کارگران پس از ادغام تأمین اجتماعی

17-01-1393: دستمزد قانونی مبنای کسر حق بیمه است

13-01-1393: مستمری کارگران بازنشسته متناسب با ھزینه ھای دوران سالمندی نیست

05-01-1393: تنھا مركز درمانی تامین اجتماعی پاكدشت پذیرای ٧٠ ھزار کارگر

19-12-1392: مدرن ترین سنگ شکن کشور در بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه راه اندازی شد

06-12-1392: امیدوارم طرح تامین بیمه اجتماعی جامع به سرانجام برسد

٣۵٠ 05-11-1392: ھزار بیمه شده در پاکدشت از بیمارستان تأمین اجتماعی محروم اند

16-10-1392: آدرس اینترنتی مشاھده سوابق بیمه ای تغییر کرد

12-10-1392: وضعیت فعلی تأمین اجتماعی نتیجه ٣۴ سال مدیریت دولتی است

08-10-1392: اعالم شرایط واگذاری تعھدات كوتاه مدت تامین اجتماعی به كارفرمایان

19-09-1392: نشست خبری مدیرعامل تأمین اجتماعی

17-09-1392: مخالفت ٧ ساله تأمین اجتماعی زنجان با درخواست بازنشستگی یک کارگر

16-09-1392: فراخوان نخستین جشنواره عکس " تأمین اجتماعی در یک نگاه" منتشر شد

16-09-1392: ایجاد امکانات جدید در سامانه مشاھده سوابق بیمه ای

 بازگشت به صفحه اول     نسخه چاپی     ارسال به دوستان

ثبت نامایمیل*:نام و نشان:

آخرین اخبار

کارگاه کاربرد تحلیل گفتمان در

مطالعات تاریخی در

پژوھشکده تاریخ اسالم

آزادی متھم به شرط رد مال

به معنی اتمام پرونده وی

نیست

بھای سنگ آھن 108 دالر در

3 ماه پایانی سال 2014

سقوط خواھد کرد

احتماال تعدادی از وزرای دولت

قبل برای انتخابات كاندیدا

می شوند

بنیاد دائره المعارف اسالمی

در نمایشگاه کتاب

رئیس جمھور اصالحیه قانون

برنامه پنجم توسعه را ابالغ

کرد

رونمایی از فھرست

واگذاری ھای سال ٩٣ در

جلسه آینده ھیات واگذاری

سرنوشت نامعلوم بدھی ۴۵

ھزار میلیاردی وزارت بھداشت

به تأمین اجتماعی

روحانی قانون اصالح قانون

برنامه پنجم توسعه را برای

اجرا ابالغ کرد

تحت تعقیب قرار گرفتن 8 تن

در ارتباط با پرونده ستاد

سوخت و یک باشگاه فوتبالی

ھیات بلند پایه سیاسی و

تجاری آستاراخان روسیه وارد

مازندران می شود

شورای پول و اعتبار تصمیم

نھایی درباره مجوز لیزنیگ

مسکن خواھد گرفت

نخستین نیروگاه زمین گرمایی

به زودی به مناقصه می رود

بشار اسد کاندیدای انتخابات

ریاست جمھوری سوریه شد

عسلویه قطب مھم انرژی

كشور است

از تملک خانه سیمین و جالل

بی خبر ھستیم

علت مرگ ماھی ھای

فشاپویه مشخص شد/

شھروندان تھرانی 20 درصد

در مصرف آب صرفه جویی کنند

تیم ملی شمشیربازی اسلحه

سابر ایران یازدھم شد

باید از فرصت حضور گردشگران

برای معرفی فرھنگ مازندران

بھره ببریم

حجم مبادالت تجاری ایران با

قزاقستان به بیش از 290

میلیون دالر رسید

در بازرسی از بند 350

مشروبات الکلی کشف شده

است

شھرداری از تملک خانه 

سیمین و جالل خبر داد
پربیننده ترین خبرھا

ساعت دیواری

ترجمه

فلش مموری

شھرداری از تملک خانه  سیمین و جالل خبر دادسرخط خبرھا
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ھمورا سیستم: برنامه نویسی و طراحی سایت

پاسخ 3 18:36:300 ,27-05-1392ناشناس

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

پاسخ 6 20:29:250 ,27-05-1392م محسنی

 با سالم

باند بازی و پارنی شایسته ساالری به معنای واقعی خود جای  در این سازمان صورت گیرد و  جدید  امیدواریم که یک تحول 

بازی را بگیرد به امید آن روز

 

پاسخ 0 21:47:595 ,27-05-1392پیمان خاوندی

 ھرکس مدرک ادبیات فارسی دارد در ھر جا می تواند باال سر باشد!!!

البته من مخلص دولت جناب آقای روحانی ھستم. چرا که واقعا اعتدال را در ایشان می بینم و امیدوارم به ما معلمان شھری

که با سابقه20 سال و مدرک فوق لیسانس نزدیک به یک میلیون تومان دریافتی داریم!!! عنایت فوری داشته باشد. در حالی

و تسھیالت و پاداشھا  دارند  دریافتی  2 میلیون تومان  از  در شھرھای کوچک بیش  تازه استخدام آقای فیروزی  که ھمکاران 

بماند. 

 

پاسخ 5 02:08:370 ,28-05-1392ناشناس

 باتشکر ازاقای ربیعی امیداست این اقدام درمورد مدیران شرکتھای شستا را نیز بزودی شاھد باشیم بویژه درمورد ھلدینگ

نفت وگاز وپتروشیمی زیرا اقای [...] انجا را به مافیای نفتی ودالل بازار تبدیل کرده است.

 

پاسخ 0 18:55:410 ,28-05-1392مجید مھدیقلی

بر مبنی  رسیده  کار  وزیر  و  جمھور  رئیس  و  نگھبان  شورای  تائید  به  که  شورا  مجلس  قانون  موضوع  ؛   سالم 

استفساریه ماده 76 مشاغل زیان آور که کارگران با داشتن 7300 روز کار متوالی و یا متناوب بازنشسته میشوند ؛ چه شد ؟

آیا نمایندگان کارگری ؟  آیا سرپرست محترم دستور اجرا را نمیدھد  ؟  دکتر ربیعی دستور اجرا ی سریع را نمیخواھد بدھد  آیا 

دفاعی ندارند ؟ آیا میبایستی دیوان عدالت اداری دستور دھد ؟

 

پاسخ 1 09:52:370 ,30-05-1392جمعي از كارگران

 ما جمعي از كارگران باالي 25 سال سابقه كار منتظر اجراي ماده 10 نوسازي صنايع ھستیم از مديريت جديد خواستاريم

نسبت به اجراي اين ماده اقدام و مارا از اين بالتكلیفي نجات دھد تاكي بالتكلیفي ؟!

داريم (واقعا خسته ايم )-محیط كارگري را درك كنید ما مظلومیم وامنیت شغلي تاكي منتظر ماندن ؟! تنھا كالمي كه بر زبان 

نداريم .

 

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

*متن نظر:

*کد:

ارسال

*پر کردن این قسمت اجباری می باشد.

بخش چھاردانگه نیازمند

خدمت و نگاه ویژه است

سنجش کیفیت روزانه، ماھانه

و ساالنه آب شرب استان

زنجان

خانه سیمین و جالل «خانه

ادبیات» شد

بررسی مشكالت حمل و نقل

كاالی شھرستان زنجان

قراردادھای سفید امضا را از

بازار کار حذف می کنیم

محاکمه غیابی 4 تن از فعاالن

فتنه

برقراری منع و آمد شد در

استان االنبار

ایراد قانونی طرح تسھیل

تسویه بدھی ارزی واحدھای

تولیدی به حساب ذخیره ارزی

حضورمان در دریای ھای آزاد در

مذاکرات ھسته ای حائز

اھمیت است

فرھنگ اصیل    ترین مولفه حفظ

یک جامعه است

٢٠٠ھزار شغل در خطر

تعطیلی داریم

جشنواره کانون نمایشگران

خیابانی خانه تئاتر افتتاح شد

نمایشگاه سالمت در بھشھر

برگزار می شود

مسببان سی دی «من

روحانی ھستم» به تاریخ ھم

دروغ می گویند

احتمال اجماع ریش سفیدان

اصالح طلب با اصولگرایان

معتدل

عده ای در ھشت سال

گذشته تامین اجتماعی را به

جیب شخصی خود تبدیل

کردند

کریمی: فدراسیون شنا

بزرگنمایی می کند/ رکوردھای

B کسب سھمیه تلقی

نمی شود!

نباید احمدی نژاد را دست کم

گرفت/امكان وحدت اصولگرایان

را محتمل نمی بینم

ھمایش تجلیل از گارگران

نمونه زن با حضور آیت هللا

ھاشمی رفسنجانی

«طبقه حساس» جان سه

جوان محکوم به اعدام را نجات

داد

راھپیمایی کارگران به دلیل

سخنرانی رئیس جمھور ممکن

نیست

بخشی از دسته نوشته ھای

جالل آل احمد پیدا شد

آماده ایم کلید نمایشگاه را به

تشکل ھا بسپاریم

٧٠درصد از کارگران کشور

قراردادی و پیمانی ھستند

گزارش تصویری مراسم ترحیم

آیت هللا ملکوتی در مسجد

اعظم قم

خادم: رحیمی گزینه

مدیرعاملی پرسپولیس

نیست/ تا بعد از ظھر صبر

کنید!

تمام حقوق برای خبرگزاری کار ايران (ايلنا) محفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است. 
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