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تدابیر شهرداری تهران برای اجرای فاز دوم طرح »کاهش«

افزایش دوربین های ترافیکی و تردد خودروهای 
دوربین دار برای شناسایی متخلفین

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تکمیل نظارت دوربینی 
پایتخت در اجرای مرحله دوم طرح کاهش خبر داد.

 محسن پورسیدآقایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز فاز دوم طرح کاهش از 
ابتدای آبان ماه گفت: بر این اساس مرحله دوم طرح کاهش به صورت 24 ساعته و 

هفت روز هفته  از اول آبان ماه در کل سطح شهر تهران اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه نظارت و کنترل خودروهای فاقد معاینه فنی، الکترونیکی خواهد 
بود، تصریح کرد: بر این اساس به 780 دوربین جدید کد تخلف معاینه فنی داده شده 
است. پورسیدآقایی با بیان اینکه برای تکمیل رینگ نظارت دوربینی اطراف تهران 
43 سامانه جدید طراحی شده است که هر کدام از این سامانه ها دارای چند دوربین 
هستند، گفت: دوربین های این سامانه خریداری شده اند و تاکنون نصب دوربین های 
سه سامانه تکمیل شده است. وی با بیان اینکه در اجرای مرحله دوم، خودروهای 
فاقد معاینه فنی جریمه خواهند شد و جریمه 50 هزار تومانی در انتظار آن ها است،  
گفت: همچنین 120 دوربین برای تکمیل خروجی محدوده زوج و فرد خریداری 
شده است که این دوربین ها در داخل محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد و همچنین 

در داخل منطقه بازار نصب خواهند شد.
پورسید آقایی با بیان اینکه همچنین در نظر داریم که با مجهز کردن خودروهایی 
به دوربین پالک خوان نظارت خود را در داخل محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد 
ببریم، گفت: بر این اساس بر روی خودرویی دوربین نصب می شود تا نسبت به کنترل 
خودروهای پارک شده و همچنین خودروهایی که در حال تردد هستند اقدام کند و 
اگر خودرویی که در داخل شهر تهران تردد می کند، معاینه فنی نداشته باشد حتما 

جریمه 50 هزار تومانی در انتظار آن  خواهد بود.

بازدید رایگان کودکان تهرانی از موزه های شهر در 
هفته ملی کودک

مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران از تدارک برنامه بازدید 
رایگان کودکان مناطق ۲۲گانه شهر تهران از موزه های پایتخت به مناسبت 

هفته ملی کودک خبر داد.
به گزارش ایسنا، مرتضی توکلی با اشاره به نقش و تاثیر بازدید از موزه ها بر شناخت 
کودکان نسبت به هویت و میراث فرهنگی- تاریخی شان، اظهارکرد: این برنامه با 
همکاری اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 

کشور از 14 تا 20 مهرماه اجرا می شود.
وی همچنین آشناسازی کودکان با فرهنگ و تمدن کهن ایران اسالمی را از دیگر 
اهداف اجرای این طرح دانست و گفت: کودکان تهرانی از 21 موزه تحت پوشش 
سازمان میراث فرهنگی شامل موزه آبگینه و سفالینه ها، موزه رضا عباسی، موزه 
فرش، برج طغرل، موزه نقاشی پشت شیشه، دژ رشکان، تپه میل، مسجد جامع 
ورامین، برج عالء الدوله، کاروانسرای حاج کمال، چشمه علی، خانه امام جمعه، 
خانه وثوق الوله، برج نقاره خانه، سر در باغ ملی، موزه شهریار، موزه قرآن کریم، 
موزه هنرهای ملی، موزه ایران باستان، موزه دوران اسالمی و موزه پیش از تاریخ 

بازدید می کنند.
بنا براعالم روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، به 
گفته توکلی، ثبت نام از کودکان عالقه مند جهت شرکت در این تورهای بازدید 
توسط ادارات آموزش های شهروندی مناطق 22 گانه شهرداری تهران انجام می شود.

از نوسازی تاکسی های فرسوده چه خبر؟

طرح نوسازی تاکسی های فرسوده که از بهمن ماه سال ۱۳۹۴ طی یک 
همکاری مشترک میان سازمان مدیریت و برنامه، بانک های عامل، وزارت 
کشور و گمرک به مرحله اجرا درآمد و چندین بار نیز به دلیل پرداخت 
نشدن معوقات گمرک به شرکت خودروساز، متوقف شده بود، این روزها 
به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور به دلیل مشکالت 

تولید به وضعیت شرکت خودروساز وابسته است.
مرتضی ضامنی در گفت وگو با ایسنا، آخرین وضعیت نوسازی تاکسی های فرسوده 
را تشریح کرد و گفت: 4 هزار و 500 نفر سال گذشته فرآیند ثبت نامشان را تکمیل 
کرده اند که از این تعداد برای 1000 نفر پیش فاکتور صادر شده و در مرحله تحویل 
خودرو هستند و باقی افراد نیز تا پایان سال خودرو هایشان را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه دیگر اقدامی تحت عنوان نوسازی تاکسی های فرسوده در حال حاضر 
، با سرعتی که قبال انتظار داشتیم وجود ندارد، گفت: جلسات بسیاری با خودروساز و 
وزارت صنعت برگزار کردیم اما به واسطه نوسانات قیمت ارز و مشکالت تولید خودرو ، 
تولیدات شرکت های خودروساز به شدت پایین آمده است که طبیعتا این امر نوسازی 
تاکسی های فرسوده را تحت الشعاع قرار می دهد. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور افزود: این تعهد از جانب خودروساز داده شده است که تمامی این 4 هزار 
و 500 نفری که ثبت نامشان تکمیل شده تا پایان سال خودروهایشان را تحویل بگیرند 
اما از طرف شرکت خودرو ساز هنوز هیچ برنامه ایی برای ثبت نام جدید اعالم نشده 
است. به عبارت دیگر تعهدات قبلی در حال انجام است ولی از تعهدات جدید خبری 
نیست. ضامنی در بخش دیگری از صحبت هایش به وضعیت ثبت نام تاکسی برلیانس 
نیز اشاره کرد و گفت: پیش فاکتور حدود پانصد دستگاه تاکسی برلیانس صادر شده 
است که از این تعداد 250 دستگاه آن از ابتدای آغاز این طرح به متقاضیان تحویل 
داده شده است. اما ادامه این طرح منوط به وضعیت شرکت خودرو ساز است. در حال 
حاضر نیز در این زمینه هیچ مشکلی از طرف اتحادیه تاکسیرانی وجود ندارد و بایستی 

وضعیت شرکت خودروساز مشخص شود.

اخبار
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قیمت دارو و تجهیزات پزشکی تحت تأثیر نرخ ارز نیست
وزیر بهداشت درباره تاثیر نرخ ارز بر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی گفت: ما تقریبا کاری با نرخ ارز در زمینه داروها نداریم، در تجهیزات پزشکی و ملزومات هم همینطور است؛ چرا که قیمت ارز ما مشخص است که ۴۲۰۰ تومان است و تا سال 

آینده نیز به همین قیمت خواهد بود. به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت انتشار مقاالت علمی کشور در ژورنال های معتبر جهانی، گفت: مشکلی برای 
چاپ مقاالت مان وجود ندارد، چه در مجالت آمریکایی و چه اروپایی. حاال اگر کسی کاری عمیق پژوهشی نکرده اما انتظار دارد در چنین مجالتی چاپ شود نباید این موضوع را به حساب مسائل روز بگذارند.

5۲ درصد کودکان کار روزانه تا 8 ساعت در خیابان کارمی کنند

والدین 70 درصد »بیکار« یا دستفروشند
رییس اورژانس اجتماعی کشور با بیان این که تنها ۳۲ 
درصد از کودکان کار و خیابان ایرانی هستند، گفت: بر 
اساس دستورالعملها و شرایط نهادهای حمایتی 76 درصد 
کودکان کار و خیابان تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار 
ندارند چرا که عمدتا اتباع بیگانه هستند و یا اسناد هویتی 

ندارند.
به  گزارش  ایسنا، رضا جعفری در نشست هفته  "ملی کودک" 
با بیان این که در سال ۹۶ یک میلیون و 100 هزار مورد پذیرش 
در اورژانس اجتماعی صورت گرفته است، گفت: این افراد با خط 
123، مرکز مداخالت فردی و اجتماعی سیار یا پایگاه های مستقر 
در مناطق حاشیه ای و یا سکونت گاه های غیر رسمی تماس گرفته 

و یا مراجعه کرده اند.
سهم ۳۰ درصدی »خشونت خانگی« در علت تماس با 

اورژانس اجتماعی
وی با بیان این که 30 درصد از تماس های برقرار شده مربوط به 
»خشونت خانگی« بوده است، گفت: خشونت خانگی رتبه نخست 
را در مدارج مربوط به کودک آزاری به خود اختصاص داده است 
به طوری که از این میزان 50 درصد مربوط به غفلت در حوزه 
آموزش کودکان، 30 درصد مربوط به   کودک آزاری جسمی ، 15 

درصد کودک آزار روانی و چهار درصد جنسی بوده است.
رییس اورژانس اجتماعی کشور در ادامه  ضمن تشریح جزئیات 
داد:  توضیح  اجتماعی  اورژانس  توسط  پذیرش  مورد  کودکان 
کودکان زیر یک سال 8.7  درصد ، دو تا چهار سال 1۶ درصد، از 
موارد پذیرش شده را در بر می گیرد که در مجموع می توان گفت 
25 درصد از کودکان مورد پذیرش زیر چهار سال سن دارند. 
همچنین ۶0 درصد از پذیرش شدگان بین 5 تا 13 و 15 درصد 

بین 14 تا 18 سال سن دارند.
57 درصد عامالن اعمال خشونت »پدران« بوده اند

جعفری با اشاره به این که 57 درصد از عامالن اعمال خشونت 
پدران بوده اند، گفت: 2۶ درصد از آنها نیز مادران و 8.5 درصد 
نامادری و یا ناپدری و 1.3 دهم نیز مربوط به خواهران و برادران 
بوده است. تنها یک و نیم درصد از عامالن خشونت غریبه ها 
بوده اند. همچنین می توان گفت ۹8.5 درصد از این آسیب ها از 

سوی اقوام و خویشاوندان بوده است.
مدیر کل آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به 
این که 52 درصد از کودکان خشونت دیده دختر و 48 درصد 
نیز پسر بودند، در این باره توضیح داد: علت اصلی اعمال خشونت 
51.5 درصد مربوط به اعتیاد به مواد مخدر و الکل، هفت درصد 

اختالالت روانی و 5.1 درصد بیکاری بوده است.
از دالیل کودک آزاری  ادامه  تصریح کرد: 1۶ درصد  وی در 

مربوط به خود کودک بوده است. به طوری  که مشکالتی نظیر 
معلولیت و یا رفتارهای کودک از جمله عوامل اصلی به شمار 
می رود. همچنین 85 درصد از موارد نیز ناشی از خود فرد آزارگر 

بوده است.
نقش اورژانس اجتماعی در ایجاد ممانعت از »خودکشی«

رییس اورژانس اجتماعی کشور ضمن تشریح   اقدامات اورژانس 
اجتماعی در حوزه خودکشی نیز، توضیح داد: در سال گذشته 
اورژانس اجتماعی در 31 درصد از موارد خودکشی مربوط به افراد 
زیر 18 سال مداخله انجام داده است تا این موارد منجر به فوت 
نشود. به طور کلی اورژانس اجتماعی موفق شده است تا ۹5 درصد 

مانع خودکشی های منجر به مرگ شود.
۹5 درصد کودکان کار و خیابان دارای خانواده  و شب ها را 

کنار آنها سپری می کنند
جعفری ضمن تشریح کودکان کار و خیابان نیز، خاطر نشان 
کرد: اورژانس اجتماعی در مورد کودکان کار در خیابان دو برنامه 

شامل مراکز شبانه روزی کوتاه و میان مدت و مراکز نگه داری 
کودک و خانواده  را در دست اجرا دارد.  بر اساس آخرین آمارها ۹5 
درصد کودکان کار و خیابان دارای خانواده  هستند و شب ها را کنار 
خانواده شان سپری می کنند به همین دلیل نگاه اورژانس اجتماعی 

نیز به این کودکان بر اساس خانواده  محوری است.
6۹.5 درصد کودکان کار و خیابان »پسر« هستند

وی با اشاره به این که 12 هزار نفر در مراکز شبانه روزی و 
حمایتی سازمان بهزیستی در سراسر کشور به سر می برند، اظهار 
کرد: مطالعات نشان می دهد ۶۹.5 درصد از کودکان کار و خیابان 
پسران و حدود 30 درصد نیز دختران هستند. همچنین 32 درصد 

از این کودکان ایرانی و مابقی جزو اتباع بیگانه به شمار می روند.
جعفری با بیان این که 74 درصد از این کودکان فاقد اسناد 
هویتی هستند، در این باره توضیح داد: بسیاری از این کودکان 
در حال ادامه  تحصیل هستند و حتی برایشان کالس های جبرانی 
و تقویتی برگزار می شود. رویکرد سازمان بهزیستی برای کاهش 

آسیب این کودکان کاهش  ساعات حضورشان در خیابان ها است. 
به طوری  که در حال  حاضر 33.8 درصد از این کودکان یک 
تا چهار ساعت، 52 درصد چهار تا هشت درصد و 13.8 درصد 
بیش از هشت ساعت در خیابان ها کار می  کنند. بررسی ها 
نشان می دهد درصدی از این کودکان در معرض اعمال خشونت 

قرار دارند.
7۱ درصد والدین کودکان کار و خیابان »بیکار« یا 

»دستفروشی« می کنند
وی در ادامه  ضمن تشریح وضعیت والدین کودکان کار و خیابان 
نیز، اظهار کرد: 31 درصد از والدین این کودکان بیکار و یا از کار 
افتاده ، 40 درصد دستفروش و هفت درصد شاغل فصلی و پنج 
درصد نیز بی سرپرست هستند.  7۶ درصد از این کودکان بر 
اساس دستورالعملها و شرایط سازمان های حمایتی تحت پوشش 
هیچ نهادی قرار ندارند، چرا که عمدتا این کودکان اتباع بیگانه 

هستند و اوراق هویتی ندارند.

سردار مؤمنی خبر داد

کاهش سرقت از بانک و طالفروشی، تجاوز به عنف و قتل در کشور
جانشین فرمانده ناجا از کاهش سرقت از بانک و طالفروشی، تجاوز به عنف 

و قتل در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار اسکندر مؤمنی در گردهمایی کارآگاهان پلیس آگاهی که 
پیش از امروز در ستاد ناجا برگزار شد،  گفت: خوشبختانه شرایط امنیتی در کشور ما با 

اقدامات انجام شده از سوی ماموران پلیس مطلوب و قابل قبول است.
وی با ارائه آمارهایی از وضعیت جرائم در کشور اظهارکرد: در سالجاری در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل، سرقت از بانک 71 درصد، سرقت از طالفروشی 17 درصد، 
سرقت مسلحانه 11 درصد، قتل 13 درصد و تجاوز به عنف 23 درصد کاهش داشته 
است. ؤمنی با بیان اینکه تنها در برخی موارد مانند سرقت های خرد افرایش داشته ایم، 

گفت: به عنوان مثال سرقت موتورسیکلت 3 درصد افزایش داشته است.
به گفته سردار مؤمنی، در نیمه نخست امسال 3۶0 تن انواع موادمخدر کشف 

شده است.
جانشین فرمانده ناجا در ادامه با بیان اینکه آمار شهدای پلیس در شش ماهه امسال 
در مقایسه با ۶ ماهه پارسال 23 درصد کاهش داشته است، گفت: درگیری با اشرار نیز 

طی این مدت افزایش 54 درصدی داشته است.

به گزارش ایسنا، سردار مؤمنی به آمار اقدامات پلیس در برخورد با قاچاق کاال و ارز 
اشاره کرد و گفت: در مورد کاالی قاچاق کشفیات ما ۹۹ درصد افزایش داشته است و 

ارزش ریالی اقالم مکشوفه نیز بالغ بر 4000 میلیارد تومان است .
وی ادامه داد: کل پرونده های ما در این حوزه نیز 5 درصد افزایش داشته و درعین 

حاال پرونده های باالی 500 میلیون تومان ما افزایش 45 درصدی داشته است.
سردار مؤمنی با بیان اینکه جعل و کالهبرداری نیز به ترتیب 2 و 25 درصد کاهش 
داشته است، اظهارکرد: در مجموع براساس بررسی شاخص های امنیتی، ایران ۹7 امن 

تر از ایران ۹۶ است.
جانشین فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج نظرسنجی های 
مختلف درمورد موقعیت پلیس اشاره کرد و گفت: 87 درصد مردم از امنیت کشور 

رضایت دارند.
وی با اشاره به شرایط کاری کارآگاهان تصریح کرد: یک کارآگاه برای فعالیت به 

آرامش و تمرکز احتیاج دارد. کارآگاهان افراد نکته سنج و جامع نگری هستند.
سردار مؤمنی افزود: مساله دیگر دانش و تجربه است، مجرمان با پیشرفت تکنولوژی 

از علم و دانش روز بهره می برند و پلیس هم باید به این دانش مجهز باشد.

بیمه  درباره  اجتماعی  تامین  مشاور مدیرعامل سازمان 
بگیران بیکاری گفت: طبق آخرین آمارها تا پایان سال 
اما  بوده  نفر  هزار  حدود ۲۱۳  بگیران  مقرری  شمار   ۹6
اکنون ۲۲۰ هزار نفر در سطح کشور بیمه بیکاری دریافت 
می کنند و ماهانه ۳۳۰ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری 

پرداخت می کنیم.
به گزارش ایسنا، امیرعباس تقی پور در جمع خبرنگاران و در 
جریان بازدید از مراکز و پروژه های تامین اجتماعی در آذربایجان 
شرقی با بیان اینکه تامین اجتماعی یک سازمان اقتصادی و 
اجتماعی است که کارکردهای آن روی زندگی 42 میلیون بیمه 
شده به طور مستقیم تاثیر دارد اظهار کرد: این خدمات از قبل و 
بدو تولد شروع می شود و تا بعد از مرگ ادامه می یابد و خانواده 

فرد بیمه شده بعد از فوت وی هم مستمری دریافت می کنند.
وی افزود: صاحب اصلی صندوق بیمه شدگان آن هستند که 
بودجه آن به نفت و مالیات متصل نبوده و باری روی دوش دولت 

نیست، بلکه باری از روی دوش آن برمی دارد.
مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه 
اگر به دنبال رفع فقر مطلق هستیم این مسیر از نظام رفاه و 
تامین اجتماعی می گذرد عنوان کرد: حتی در چنین مواقعی که 
وضعیت اقتصادی دچار بحران می شود نظام تامین اجتماعی است 
که می تواند بسیاری از ریسک ها را کاهش دهد و سیاست های 

آن همواره به نفع اعضای آن خواهد بود.
تقی پور ادامه داد: البته همواره کاستی هایی وجود دارد اما تالش 
می کنیم خدمات بهتر و با کیفیت تری ارائه دهیم. شرمنده میزان 
مستمری ها هستیم اما جهت گیری ما به سمت ارتقای کیفیت 

است.
وی با اشاره به ارائه 18 نوع خدمت در سازمان تامین اجتماعی 
گفت: باید فرهنگ تامین اجتماعی در جامعه جاری و ساری باشد.
حذف  افزود:  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل  مشاور 
دفترچه های بیمه از مراکز ملکی سازمان سالها جزو اهداف بود و 
افتخار ما این است که اکنون محقق شده است و بیمه شده بدون 

نیاز به دفترچه و با ارائه کدملی قادر خواهد بود تا از مراکز ملکی 
خدمات بگیرد. توفیقات سازمان در حوزه آی تی نیز طی سه تا 

چهار سال گذشته 20 برابر شده است.
تقی پور ادامه داد: طرح بیمه اتباع خارجی و ایرانیان شاغل در 
خارج از کشور در سال های اخیر شروع شده و هر ایرانی ساکن 
خارج از کشور در صورت تمایل می تواند به کارگزاری های آن 

کشور مراجعه و یا درخواست خود را در سامانه ما ثبت کند.
وی با اشاره به امکان بیمه زنان خانه دار اظهار کرد: امیدواریم 
به زودی با کمپین اطالع رسانی در این حوزه جامعه هدف را به 

طور گسترده از چنین مزایایی آگاه و مطلع کنیم.
درباره مستمری  اجتماعی  تامین  مشاور مدیرعامل سازمان 
بسیار پایین آن دسته از بیمه شدگان که با 10 سال سنوات 
بازنشسته شده اند اظهار کرد: تامین اجتماعی طبق محاسبات 
بیمه ای عمل می کند. بازنشستگی های پیش از موعد و سخت 
و زیان آور طی سالهای گذشته بر خالف تعهدات و محاسبات 
بیمه ای به تأمین اجتماعی تحمیل شده است. البته در 5 سال 
اخیر هیچ قانون بیمه ای بدون دیده شدن بار مالی آن در مجلس 

به تصویب نرسیده است.
وی ادامه داد: بازنشستگی زیر 10 سال هم سال ۹2 رخ داد که 
ما هم مخالف بودیم اما چون به عنوان قانون در مجلس تصویب 
شد مکلف به اجرا شدیم. با این حال افزایش های ساالنه مشمول 
این گروه هم می شود و نمی توان از تامین اجتماعی توقع داشته 
باشیم وظایف نهادهای حمایتی را ایفا کند. تقی پور با تاکید بر 
اینکه بر اساس اصول محاسبات بیمه ای حرکت می کنیم، درباره 
بیمه بگیران بیکاری گفت: طبق آخرین آمارها تا پایان سال ۹۶ 
شمار مقرری بگیران حدود 213 هزار نفر بوده اما اکنون 220 هزار 
نفر در سطح کشور بیمه بیکاری دریافت می کنند و ماهانه 330 

میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت می کنیم.
به گزارش ایسنا، جعفر سمساری، مدیرکل تامین اجتماعی 
استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه باالی 53 درصد جمعیت 
استان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند گفت: ۶77 هزار بیمه 

شده اصلی داریم که با احتساب بیمه شدگان تبعی به دو میلیون 
نفر می رسد.

وی افزود: 1۶7 هزار مستمری بگیر داریم و 210 میلیارد تومان 
مستمری ماهانه می پردازیم. همچنین 12 هزار و 200 مورد بیمه 

بیکاری داریم و ماهانه 1۶ میلیارد تومان می پردازیم.
مدیرکل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
28 شعبه در سطح استان داریم و بالغ بر ۹0 درصد لیست های 
حق بیمه ما غیرحضوری ارسال می شود و میز خدمت یا طرح 
ساختار نوین در تمام شعب اجرایی شده است اظهار کرد: بالغ بر 

80 درصد خدمات ما به صورت الکترونیک ارائه می شود.
وی افزود: در کلیه مراکز درمانی ملکی ارائه خدمات به بیمه 

شدگان رایگان است و بدون نیاز به دفترچه امکان پذیر است.
نیز  از کارفرمایان  اینکه مطالبات سازمان  بیان  با  سمساری 
الکترونیکی ابالغ می شود گفت: پرونده الکترونیک بیمه شدگان و 
کارفرمایان در دستورکار است و پرونده های کاغذی در طرح های 

آینده سازمان اسکن و در سیستم به ثبت می رسند.
کارگاه ها  معوقه  بدهی  تومان  میلیارد  تقسیط 1۹0  به  وی 

اشاره کرد و گفت: در قالب طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان 
خوش حساب، بالغ بر ۶0 میلیارد تومان مربوط به دیرکرد بود 

که بخشیده شد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی به برگزاری 
درباره  کارگری  و  کارفرمایی  های  تشکل  با  مختلف  جلسات 
خدمات مختلف سازمان اشاره کرد و گفت: طرح چابک سازی، 
روان سازی و افزایش رضایتمندی مراجعان در شعب مختلف 
در حال اجراست و اولین استانی هستیم که طرح ساختار نوین 
خدمات بیمه ای را اجرا کردیم که در برخی شعب به طور کامل 

اجرا و در برخی شعب در فاز اول و دوم اجرا قرار دارد.
سمساری ادامه داد: پرسنل شعب تحت دوره های آموزشی 
استفاده از سامانه های ساختار نوین قرار می گیرند. ما نهادینه 
شدن روحیه مشارکتی و تداوم جلسات نظام پیشنهادات را در 

استان دنبال می کنیم.
به گفته وی، باالی ۹4 درصد وصولی های جاری است، با این 
حال۶00 میلیارد تومان از کارگاه ها بدهی معوقه داریم که معموال 
قابل تقسیط اند و بعضا مشمول بخشودگی جرائم قرار می گیرند.

پرداخت مقرری »بیمه بیکاری« به ۲۲۰ هزار نفر

شرمنده میزان مستمری ها هستیم


