ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه در ﺷﺮﮐـﺖ
ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎز ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن-
اﺧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی – اﺧﺒﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ
][ad_1
ﻣﺠﺘﺒﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس،
ﮐﻤﯿﻠﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم داران ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎی ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺎﻻی  85درﺻﺪ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺒﻞ از
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻃﺮح آﺑﺎداﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
در ﺑﯿﺶ از  8ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻗﺪرت در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ اﻓﺰود :وﻇﯿﻔﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
زداﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان و ﻣﻨﺎﺑﻊ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻮی ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻬﻠﺖ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ
اﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ ﺑﺎ
ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ
ﮐﻨﯿﺪ.

دو ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﻬﺮه وری از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮدداری

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻗﺒﺎل
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺻﺪور اﺳﻨﺎد
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﻧﻮﯾﺪ داد:

ﺑﻪ زودی اﺧﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭼﻨﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای
اﺧﺬ اﺳﻨﺎد ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺮه وری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺟﻤﻊ
آوری داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺘﺨﺎر آن را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﺪم اول در ﮐﻞ
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش را  3درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
راﻫﺒﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی و رﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻤﯿﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﻧﺪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت در
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ روﻧﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺷﻔﺎف
ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ:ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه،
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺣﺠﺎب و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺮآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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