اﻧﺘﻘــﺎل ﭘﺮوﻧــﺪه ﻣﺎﻟﯿــﺎﺗﯽ ۴۰
ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺟﺮﯾﺎن دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎ
ﻫﻤﮑـﺎری ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﺷﺮﮐـﺖ ﻫـﺎی ﻓﻌـﺎل در اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن و از ﻣﺤـﻞ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﮑﻔﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ،اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای
رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ،
رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ،ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺷﻤﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎده  ۱۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺧﻮد را در ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﺮان و
آﺑﺎداﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺿﻤﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر وﯾﮋه ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ادارات ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ،ﻫﺸﺪار داد در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ

اﺳـﺘﺎن ﻣﺤـﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷـﺎن ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ،ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﺼـﺮف
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﺟﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
اﻗﺪام ﻗﺎﻃﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﭘﺮوﻧﺪه  ۴۰ﺷﺮﮐﺖ و
ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن  ،ﺳﻬﻢ
ﺑﺮای ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺧﺘﺼﺎص
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم /

ﮐﺮد :در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺎﻟﯿﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

