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به نام خدا

مديران محترم شركتهاي عضو انجمن
موضوع  :همايش آشنايي با قوانين و دستورالعمل هاي موضوعي تامين اجتماعي
با سالم و احترام ؛
بمنظور آشنایی شرکتهای عضو با قوانین و دستورالعمل های موضوعی تامین اجتماعی و اطالع از راهکارهای اجرائی  ،همایشی
بشرح ذیل در تاریخ  96/09/11برگزار میگردد .مدیران محترم عضو استحضار دارند یکی از مهم ترین چالش های پیش رو
مشکالت عدیده ی حاصل از عدم اطالع از مفاد ماده  ، 38چگونگی ثبت و ضبط اطالعات  ،کسورات قانونی و  ...می باشد لذا
توصیه می گردد بمنظور بهره مندی از اطالعات و آشنایی با مباحث مورد اشاره  ،در همایش تدارک دیده شده مشارکت نمایند.
در پایان همایش  ،امکان طرح سواالت و مشکالت شرکت و دریافت راهنمایی فراهم می باشد .خواهشمند است مراتب معرفی
نماینده بصورت مکتوب و نیز فیش واریزی به دبیرخانه ارسال گردد.
به کلیه شرکت کنندگان در همایش گواهینامه اعطاء خواهد شد.
محل  :خيابان خالد اسالمبلي (وزراء) – باالتر از پارک ساعي – روبروي خيابان  – 21پالک  -82طبقه  1اتاق تهران

تاريخ 96/09/11:
زمان  9 :الي 13
هزينه  1.000.000:ريال – بابت شركت كنندگان عضو
شماره حساب 1702228017 :بنام انجمن كشتيراني و خدمات وابسته

موضوعات همایش:
 آناليز و بررسي دقيق تر وضعيت رابطه كارفرمایي و پيمانكاري در حوزه تامين اجتماعي مابين شركت هاي كشتيراني و
شركت هاي تخليه و بارگيري بنادر مختلف كشور
 بررسي و اعالم بدهي هاي آشكار و نهان شركت هاي كشتيراني و اعالميه همگاني
 بررسي و طرح پيشنهادات مختلف در حل بدهي هاي تامين اجتماعي شركت هاي كشتيراني حاصل از حسابرسي
تامين اجتماعي
 بررسي و آناليز نقش و حقوق سازمان تامين اجتماعي در ایجاد بدهي یا رفع بدهي هاي حاصل از حسابرسي شركت هاي
كشتيراني
 جمع بندي و پيشنهاد مناسب ترین راهكار حل معضل بدهي هاي كاذب شركت هاي كشتيراني
 آموزش قوانين تامين اجتماعي با تاكيد بر امور حسابرسي از دفاتر قانوني و پيمان ها

