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رئیس سازمان تامین اجتماعی درگز بیان کرد:

74 درصد از کل مستمری بگیران کشورازسازمان تامین  اجتماعی خدمات دریافت می نمایند
همزمان با هفته تامین اجتماعی رئیس این سازمان در 

گفت وگــوی اختصاصی با اعــالم این خبر افــزود: در حال 

حاضر سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق 

بیمه ای تعداد 42 میلیون از جمعیت کشور را تحت پوشش 

دارد. پیر دیر به تعهدات این سازمان اشاره کرد و افزود: تامین 

اجتماعی در دو بعد تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت فعالیت 

دارد که درکوتاه مدت تعهداتی ازقبیل توزیع دفترچه درمان 

، وسایل پزشکی ، پروتز ، کمک هزینه بارداری و ایام بیماری 

، بیمه بیکاری و کمک هزینه ازدواج و غیره می باشد. رئیس 

تامین اجتماعی درگز از افزایش 36.5 درصدی حقوق افراد 

تحت پوشش تامین اجتماعی در سال 98 خبر داد و افزود: 

این اقدام در سال های اخیر بی سابقه بوده است. وی افزود: 

در شهرستان درگز 6700 نفر بیمه شده اصلی و 1600 

نفر مستمری بگیر وجود دارد که با افراد تبعی جمعا 1900 

نفر معادل 27 درصد جمعیت شهرستان را 

تحت پوشش خود دارد که ازخدمات آن بهره 

درگز  اجتماعی  تامین  رئیس  گیرند.  می 

از جمله اقدامات تامین اجتماعی درسال 

ــق تولید نامگذاری  ــاری را که ســال رون ج

شده موضوع بخشودگی جرائم حق بیمه 

کارفرمایانی که تا پایان ســال 96 دارای 

بدهی معوقه می باشند با ارائــه تائیدیه از 

فرمانداری تامورخه 98.6.13 می توانند از مزایای این طرح 

استفاده نمایند که درواقع این اقدام درراستای حمایت از 

کارفرمایان در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا و حوادثی 

از قبیل سیل ، زلزله و غیره انجام می گیرد. پیر دیر به پاره 

ای از خدمات این سازمان اشاره کرد و افــزود: درراستای 

برنامه های دولت  الکترونیک و به جهت تکریم ارباب رجوع 

eservices.tamin. سامانه ای به آدرس

irطراحی شده که بیمه شدگان مستمری 

بگیران و کارفرمایان بدون مراجعه به شعبه 

می توانند خدمات خود را دریافت نمایند 

که دراین راستا مهمترین خدمات آن شامل 

دفترچه درمان ، ارائه سوابق، ریزدستمزد، 

سوابق شغلی ،مالحظه فیش حقوقی و حکم 

به  اعتراض  کارگزینی مستمری بگیران، 

سوابق دارای اشکال یا نا موجود و غیره می باشد .وی وجود 

دونوع بیمه اجباری و اختیاری را یادآور شد و افزود: در بیمه 

اجباری افراد درهرنوع شغل و پیشه که فعال هستند  و مزد 

درقبال آن دریافت می نمایند می بایست بیمه شوند که حق 

بیمه آن ماهیانه 30درصد مزد دریافتی می باشد که نباید از 

حداقل مصوب اداره کار پایین تر باشد.وی افزود: اما گروهی 

از مشاغل تحت عنوان کمک دولت هستند که مربوط به 

کارگران شاغل در باغات ، امورکشاورزی و دامداری های 

صنعتی می باشند که صاحبان این مشاغل می بایست پروانه 

نظام صنفی اخذ و پس از بررسی و تائید با پرداخت 10 درصد 

حق بیمه می توانند تحت پوشش این سازمان قرارگیرند 

و 20 درصد مابقی توسط دولت پرداخت می گــردد. وی 

در مورد بیمه اختیاری و مشاغل آزاد گفت : این نوع بیمه با 

نرخ های متفاوت بوده که  افراد با انتخاب خود می توانند 

تحت پوشش آن قرار گیرند. وی در خاتمه از بیمه شدگان، 

کارگران و کارفرمایان خواست برای بهره مندی از خدمات 

غیر حضوری در سامانه این سازمان ثبت نام نمایند. وی در 

خصوص درمانگاه تامین اجتماعی نیزگفت : تاکنون 60 

درصد کار آن به اتمام رسیده و در صورت تامین به موقع اعتبار 

تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

 رئیس اداره بهزیستی درگز همزمان  با هفته بهزیستی دریک 

نشست خبری با اعالم این خبر افزود: با توجه به ضرورت 

وجود اورژانــس اجتماعی درگز با پیگیریهای انجام شده 

ابتدا اورژانــس اجتماعی از سطح شهر به اداره بهزیستی 

انتقال یافت و متعاقب آن در مجموعه  اداره بهزیستی زمین 

ــداث ساختمان آن پیش بینی گردید و  مناسب بــرای اح

درحال حاضر با اعتباری معادل 3 میلیارد ریال از اعتبارات 

بهزیستی ساختمان آن در مرحله فونداسیون می باشد و در 

صورتی که اعتبارات به موقع تخصیص یابد درسال جاری به 

بهره برداری خواهد رسید. حسن خوش نسب شفافیت مالی 

در بهزیستی را متذکر شد و افزود: بهزیستی از جمله سازمان 

های برتر دولت است که درسال های گذشته از سالمت مالی 

برخورداربوده و دراین راستا جایزه ویژه را دریافت کرده 

است. وی توجه به اشتغال و توانمندسازی مددجویان 

بهزیستی را از اولویت های کاری این اداره اعالم کرد 

و افــزود: عالوه براین شعار ارتقا ء سالمت اجتماعی 

تاکید فراوان دارد و سعی براین است که زمینه سالمت 

اجتماعی را به منصه ظهور برساند که تاکنون دراین 

زمینه برنامه های خوبی نیز به اجرا درآورده است. 

رئیس بهزیستی درگز وجود حدود یک هزار معلول با 

4 نوع معلولیت از قبیل ناشنوا ، نابینا ، معلول ذهنی و 

معلول ذهنی جسمی یادآور شد و افزود: اگر خانواده ای قادر 

به نگهداری معلول درمنزل نباشد  بهزیستی خود را موظف 

به نگهداری معلول در مراکز مربوطه می داند. وی افزود: 

تاکنون 95 درصد معلوالن سطح شهرستان شناسایی و 

تحت حمایت قرارگرفته اند و درصورتی که درروستایی 

معلول وجــود داشته باشد وابستگان وی می توانند فرد 

معلول را به بهزیستی معرفی یا می توانند به تحصیل گران  ما 

در روستا مراجعه نمایند و درصورتی که واجد شرایط بودن 

تحت حمایت قرار خواهند گرفت . خوش نسب به پاره ای از 

کمبودها و نارسایی های موجود در جامعه برای معلوالن 

اشاره کرد و افزود: ضروری است ارگان های ذی ربط زمینه 

خدمات رسانی به معلوالن رابیشتر فراهم نمایند و درهر 

برنامه کاری شرایط معلوالن را نیز مدنظر داشته باشند و به 

عنوان مثال بانک ها برای خود پردازها زمینه ای فراهم کنند 

که معلوالن هم بتوانند از خدمات مربوطه استفاده نمایند و 

یا درفضا سازی شهری 

اگر چه کارهایی انجام 

شده ولی کافی نیست 

ــات  ــدام و نــیــازمــنــد اق

ــرای  ــ ــ بـــیـــشـــتـــری ب

معلولین می باشد یادر 

استخدام های ادارات 

از معلولین را جــذب کنند که  ــد  3 درص موظف هستند 

متاسفانه چندان عملی نشده است. رئیس بهزیستی درگز 

افزود: اداره بهزیستی حداقل 160 وظیفه قانونی دارد و 

برای اجراو عمل به آن ها نیازمند همکاری مسئولین و خیرین 

می باشد. وی درخاتمه از همکاری رسانه ها دربیان مسائل 

و مشکالت بهزیستی قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر 

درجهت شناساندن برنامه ها و اهداف کاری بهزیستی در 

جامعه شد.

رئیس اداره بهزیستی خبر داد:

با اعتبار3 میلیارد ریال اورژانس اجتماعی درگز راه اندازی می شود 


