بخشناهم
به روسا و مدیران عامل محترم سازمانها ،صندق ها و بانکهای تابعه
پیرو ابالغ بخشنامهها ،آییننامهها و دستورالعملهای متعدد اجرایی در طی چند سال اخیر در خصوص ضرورت ارتقاء
سطح بهره وری کار و سرمایه و شفافیت بیشتر اطالعات و عملکرد تمامی واحدهای تابعه وزارتخانه و شرکتهای تحت
پوشش آنها بهویژه ابالغیههای" :منشور شفافیت و مسئولیت پذیری اجتماعی" (موضوع ابالغیه شماره  349102مورخ
 ،)13/99/91نحوه برگزاری مجامع شرکتهای تحت پوشش ،انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و افزایش سطح کنترل
های داخلی شرکتها (موضوع نامه شماره  79295مورخ  ،)12/2/39استقرار شایستهساالری در دستگاهها و سازمان-
های تابعه (موضوع بخشنامه شماره  795100مورخ  )10/8/91و انضباط مالی (موضوع بخشنامه شماره  58993مورخ
 )17/7/0و با عنایت به بررسیهای کارشناسی بعمل آمده بر روی گزارشات تهیه شده توسط سازمانهای نظارتی مختلف
بهویژه سازمان بازرسی کل کشور و فراوانی و تعدد برخی از موضوعات مطروحه در گزارشات دریافتی از طرف دیگر،
بدینوسیله با امعان نظر به مسئولیت کلیه ارکان مدیریتی و هیأتهای نظارتی صندوقها و سازمانهای بیمهای و
بازنشستگی تابعه ،بانکها و سایر دستگاههای وابسته و شرکتهای تحت پوشش آنها در رعایت کامل قوانین و مقررات
و استفاده بهینه از منابع و وجوه ارزشمند دراختیار ،مراتب ذیل اعالم و بر ارایه گزارش اقدامات بعمل آمده در مقاطع
زمانی حداقل سه ماهه به اینجانب ،تأکید میگردد :
 -9تأکید مجدد بر توسعه همکاریها و برقراری تعامل سازنده با تمامی سازمانهای نظارتی بوهیژه سازمان بازرسی
کل کشور و دیوان محاسبات کشور و تسریع در ارسال پاسخهای مستدل و کامل به گزارشات و نامههای
سازمانهای تابعه مذکور .
 -3تأکید جدی بر تدوین و یا به روز رسانی تمایم آییننامهها و دستورالعملهای مورد نیاز بهویژه آییننامههای
مالی ،معامالتی ،استخدامی و فروش محصوالت تولیدی.
 -2رعایت کامل مفاد اساسنامه و آییننامههای مصوب و حدود اختیارات ،وظایف و مسئولیتهای مترتب بر آنها با
تأکید ویژه بر مفاد آییننامه معامالت از جمله درخصوص اخذ مجوز از هیأت مدیره ،تهیه گزارشات توجیهی
الزم ،اخذ نظریه کارشناسان رسمی دادگستری ،اخذ تضامین معتبر و کافی در قبال پیشپرداختها و انجام

تمامی خریدهای مربوط به کاالها و مواد اولیه مصرفی و همچنین استفاده از خدمات کارشناسی و فنی و مهندسی
مورد نیاز از سازمانها و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی .
 -0پرداخت هرگونه صورت وضعیتهای پیمانکاری پس از تأیید مشاور ،ناظر و مدیر پروژه مربوط.
 -7تدوین و بهروزرسانی استراتژیها و برنامههای عملیاتی متناظر بر آنها جهت سودآور ساختن و یا افزایش
سودآوری فعالیتهای شرکتها.
 -1جذب و بهکارگیری افراد با مدارک تحصیلی معتبر و صدور احکام کارگزینی ذیربط در چارچوب ساختار سازمانی
مصوب با اولویت افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور.
 -5پیگیری جدی و تهیه برنامه زمانبندی وصول مطالبات جاری و سنواتی با استفاده از کلیه ظرفیتهای در اختیار.
 -8تهیه دستورالعملها و ساز و کارهای قانونی الزم برای جلوگیری از انجام معامله با شرکتهای فاقد اعتبار در
سازمان امور مالیاتی و شرکتهای کاغذی (صوری).
 -1انجام هرگونه فروش محصوالت تولیدی شرکتها فقط در چارچوب دستورالعمل فروش و مصوبات هیأت مدیره-
ها با تأکید بر اعتبار سنجی مشتریان داخلی و خارجی ،اخذ وثایق معتبر و کافی و ثبت مراتب فوق در سیستم
مالی و حسابداری آنها .
 -94افتتاح حساب فقط به نام شرکت (پرهیز از افتتاح هرگونه حساب شخصی بنام کارکنان و یا مدیران شرکتها
و انسداد حسابهای احتمالی موجود).
 -99رعایت جدی و کامل قانون ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای تولید مشابه داخل .
معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی مسوول رصد و نظارت مستمر بر اجرای این بخشنامه میباشد و مؤظف است کیفیت
اجرای آنرا به صورت ماهانه به دفتر اینجانب گزارش نماید ،انتظار جدی دارم در سال مزین به نام "اقتصاد مقاومتی،
تولید و اشتغال" با همدلی و همکاری هرچه بیشتر و همچنین با ارتقاء سطح کنترلهای داخلی و انضباط مالی الزم در
تمامی سازمانها ،صندوقها و بانکهای تابعه و شرکتهای تحت پوشش آنها ،بیش از گذشته شاهد تحقق سیاستهای
ابالغی اقتصاد مقاومتی و رشد و توسعه پایدار کشور عزیزمان باشیم  .انشاء اهلل .
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