قائم مقام وزیر تعاون در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شستا:
درباره شستا و میزان دارایی و توان اقتصادی این مجموعه بزرگنمایی می شود
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی(شستا) با حضور
قائم مقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) ،دکتر ابوالحسن فیروزآبادی قائم
مقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت :تصویری که از شستا در جامعه شکل گرفته تا حدودی حاصل فضای
رسانه ای است و برای تمامی مسائل مرتبط با این شرکت و میزان دارایی و توان اقتصادی این مجموعه بزرگنمایی صورت می
گیرد.
وی با بیان اینکه دکتر ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای شستا اهمیت ویژه ای قائل است ،افزود  :شستا تصویری
بزرگتر از واقعیت خود در اذهان عمومی دارد و این تصور بوجود آمده است که این مجموعه می تواند در اقتصاد کشور بسیار
تاثیرگذار باشد.

دکتر فیروزآبادی افزود :این تصویر می تواند هم مثبت و هم منفی و از جهتی حتی می تواند آسیب رسان نیز باشد.
وی ادامه داد :با گسترش فن آوری های نوین و استفاده عمومی از رسانه ها شاهد افزایش انتشار اخبار هستیم و در نهایت شفافیت در
جامعه افزایش یافته است .البته شفافیت در این عرصه همراه با ابهام نیز هست که از ویژگی های فضای جدید است.
قائم مقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :در این فضا در کنار اخبار واقعی ،تهمت و جعل اخبار نیز با سرعت منتشر می
شود و باید دقت کنیم که حرکت ما همراه با دقت باشد.
دکتر فیروزآبادی با بیان اینکه از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل سابق این مجموعه تشکر می کنیم که زحمات زیادی متقبل شدند،
افزود :هیات مدیره جدید نیز با ریاست مهندس ترکان شکل گرفته و امیدواریم آغاز دوره ای جدید و منشا خیر و برکت برای شستا
باشد.
وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید کمترین مسائل را در شستا داشته ایم ،اظهار داشت :در شستا کارها به خوبی انجام می شود و
سالمت کاری در این مجموعه کامال مشهود است .هیات مدیره جدید این مجموعه نیز دارای سوابق ارزشمند و خوشنام هستند و
امیدواریم شاهد گامهای بلندتر و استوارتر در شستا باشیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شستا گفت :ماموریت
اصلی شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نگهداری سرمایه بیمه شدگان و ایجاد ارزش افزوده برای این سازمان است .
دکتر سید تقی نوربخش گفت :در ماه جاری بیش از  ٠٠٤٤میلیارد تومان به بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخت کرده ایم که
تأمین این هزینه بدون اتکاء به دولت افتخار بزرگی برای سازمان تأمین اجتماعی است.
دکتر نوربخش ادامه داد :تشکیل شستا در درجه اول برای پرداخت بدهی دولت بوده است و به دلیل محدودیت نقدینگی بخشی از بدهی
های دولت به سازمان تامین اجتماعی به صورت بنگاه منتقل شده است.

وی با بیان اینکه از مدیرانی که در این سالها در شستا همکاری داشته اند ،تشکر می کنم ،گفت :همه آنها با انگیزه ارتقای سرمایه
بیمه شدگان کار خود را انجام دادند و تالش زیادی برای تحقق اهداف و برنامه ها داشتند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود :شستا با مدیریت صحیح و مدیران پاکدست کمترین مسائل و عارضه را داشته است و
انضباط مالی شستا جای تقدیر و تشکر دارد.
وی افزود :با نگاه جدیدی که ریاست جمهوری نسبت به شستا دارد ،این مجموعه که از بهترین مدیران هستند و بسیاری از اعضای
هیات مدیره جدید شستا در این مجموعه سابقه فعالیت و کارنامه موفقیت آمیزی داشته اند برای ارتقاء همه جانبه شستا دعوت شده اند
و امیدواریم این مجموعه بتواند در راستای خدمت رسانی بهتر و ارتقاء سرمایه سازمان تأمین اجتماعی عملکرد درخشانی داشته باشد.
دکتر نوربخش گفت :مهندس ترکان ،رئیس هیات مدیره شستا نیز نقش اساسی در مدیریت شستا خواهد داشت .حضور وی فرصتی
تاریخی برای شستا است که شرایط آن کامال برای ریاست جمهوری تبیین شود.
مهندس علی اکبر ترکان ،رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی(شستا) نیز در این مراسم گفت :در شستا
کارهای زیادی صورت گرفته است و از راهنمایی و مشورت همه مدیران این مجموعه استفاده خواهیم کرد.
مهندس ترکان افزود :این مسئولیت برای دوره ای بر عهده ما قرار گرفته است و امیدواریم با استفاده از تمام ظرفیتها برای تحقق
برنامه ها اقدام شود.
مهندس مرتضی لطفی ،مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی( شستا) نیز در این مراسم گفت :چون
در دوره گذشت ه مدیریت شستا عضو هیأت مدیره بوده ام شهادت می دهم که کارهای بسیاری انجام شده است و جا دارد که از زحمات
مدیران گذشته تشکر کنیم.
مهندس لطفی افزود :مهمترین اولویت شستا حفظ و ارتقای دارایی و سرمایه کارگران است.

ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷﺳﺗﺎ ﮔﻔت :اﻣﯾدوارم در ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن اﻧﺗظﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺟﮭﯾز ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻧﺷﺄ اﺛر ﺑﺎﺷﯾم و ﺑﺎ وﺣدت و اﻧﺳﺟﺎم
ﺑﮫ اھداف ﻣﺟﻣوﻋﮫ دﺳت ﯾﺎﺑﯾم .
ﻣﮭﻧدس رﺿﺎ ﻧوروززاده ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎﺑق ﺷﺳﺗﺎ ﻧﯾز در اﯾن ﻣراﺳم ﮔﻔت :روزی ﮐﮫ در ﺷﺳﺗﺎ ﮐﺎر را ﺷروع ﮐردﯾم ھﺟﻣﮫ ھﺎی
زﯾﺎدی وﺟود داﺷت و ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس و ﻣراﺟﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﺷد و ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓت .
وی ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ  ۰۰٤٤ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﭘﯾﮑو در اﯾن دوره اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﮔﻔت :ﻣﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮭرﯾور
ﺑرﮔزار ﺷد و در روزﺟﺎری ﻧﯾز ﻣﺟﻣﻊ ﺷﺳﺗﺎ ﺑرﮔزار ﺷد .
ﻣﮭﻧدس ﻧوروززاده ﮔﻔت :ﺷﺳﺗﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎرﮔری و از ﻣﺻﺎدﯾق ﻋﯾﻧﯽ ﺣق اﻟﻧﺎس اﺳت و ﺳﺎﻟم اداره ﮐردن ﺷﺳﺗﺎ دﻏدﻏﮫ
ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﻣدﯾران آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)

