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طی تماسی از زندان متیکال بابل با مرکز سازمان اورژانس بابل مبنی بر عدم هوشیاری یکی از زندانیان گزارش شد.
پس از دریافت این گزارش بالفاصله مرکز فرماندهی ســازمان اورژانس بابل تکنســین های پایگاه دانشــگاه را به محل مورد نظر اعزام کرد. 
تکنسین های اورژانس ۱۱۵ پس از معاینات اولیه متوجه شدند محمودطالبی معروف به شاه مازندران دچار ایست قلبی تنفسی  شده و فاقد عالئم 
حیاتی است.تکنسین ها بالفاصله اقدام به سی پی آر و انتوباسیون کردند ولی متاسفانه ثمری نداشت و بالفاصله به بیمارستان روحانی منتقل کردند 
که متاسفانه تالش های کادر درمانی بیمارستان هم ثمری نداشت.به گزارش رکنا، جسد "محمود طالبی" در حال حاضر در سردخانه آرامگاه گله 
محله بابل جهت انجام امور اداری نگهداری می شود.یکی از دوستان وی هم در اینستگرامش مرگ محمود طالبی ملقب به شاه مازندران را با جمله 

روحت شاد داداش فوت او را تسلیت گفت.        خبر 

بــزرگ ترین طرح اجتماعی بعــد از انقالب تحت عنوان طــرح نظام مراقبت های 
اجتماعی دانش آموزان موسوم به طرح 'نماد' در دولت تدبیر و امید کلید خورد.

رئیس ســازمان بهزیستی کشور با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه مدرسه در 
رشد و پرورش شــخصیت کودکان نقش بسزایی دارد و شاخص های تربیتی از سنین 
کودکی شــکل می گیــرد، طرح نظام مراقبت های اجتماعی دانــش آموزان در رابطه 
با توانمندســازی، حمایت های اجتماعی و روانی و تحکیــم خانواده در دولت یازدهم 

اجرایی شد.
وی با اشــاره به توانمندسازی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق 
مداخله به موقع و موثر با اســتفاده از رویکرد پیشــگیری رشدمدار در این طرح گفت: 
این طرح بطور آزمایشــی در 6 استان از جمله اســتان های تهران، البرز و سیستان و 
بلوچستان اجرایی شده است. وی خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری 9 نهاد از جمله 
وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، وزارت کشور، معاونت پیشگیری قوه قضائیه، بنیاد 
برکت، کمیته امداد و ســازمان بهزیستی کشور برای دانش آموزان در دو مقطع 6 ساله 
اول و 6 ســاله دوم تحصیلی اجرایی می شــود و محوریت تدوین محتواهای آموزشی 
برعهده ســازمان بهزیستی کشور اســت.رئیس سازمان بهزیســتی کشور گفت: این 
ســازمان، بسته های آموزشی در حوزه مددکاری اجتماعی و روانی برای دانش آموزان، 
معلمان، خانواده ها و کارشناس مربوطه تدوین کرده است.به گفته محسنی بندپی، هم 
اکنون 23 بسته آموزشی مددکاری و 34 بسته آموزشی حمایت های اجتماعی و روانی 
برای گروه هدف دانش آموزی، تهیه شــده است.وی ادامه داد: این بسته های آموزشی 
درباره زندگی اجتماعی، افزایش مهارت های زندگی، توانمندســازی، افزایش ظرفیت 
نقد پذیری و رشد و تکامل همه جانبه است. رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: 
طرح آزمایشــی نماد را می خواهیم در تمام استان های کشور، اجرایی کنیم. محسنی 
بندپی یادآور شــد: طرح نماد، یک برنامه علمی و تخصصی است که محتوای آموزشی 
آن از سوی اســاتید و صاحب نظران دانشگاه های عالمه طباطبایی، علوم بهزیستی و 

توانبخشی و دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی تهیه شده است.
وی اضافــه کرد: این طرح اهدافی مانند اجتماع پذیری، ارتقای مهارت های زندگی، 

توانمندی نه گفتن به تعارف های اشتباه و پیشگیری از لغزش ها را در نظر دارد.
به گزارش ایرنا، هم اکنون 13 میلیون دانش آموز در مقاطع مختلف در کشور مشغول 

تحصیل هستند.

بزرگ ترین طرح اجتماعی بعد از انقالب 
در دولت یازدهم کلید خورد

شاه مازندران 
در زندان 
درگذشت

بعد از ۲۰سال دستگاه های مسئول کنترل آلودگی  هوا مشخص شدند
قانون جلوگیری از آلودگی هوا بعد از 22 سال با تصویب 
الیحه هوای پاک در مجلس منسوخ و قانون جدید جای آن 
را گرفت.به گزارش خبرانالین، در روزهای گذشته آخرین 
اصالحات الیحه هوای پاک در مجلس انجام شد و پرونده 
این الیحه بعد از مدت ها برررسی و اصالح در مجلس بسته 
شــد. الیحه ای که بعد از 22 ســال جایگزین قانون نحوه 
جلوگیری از آلودگی هوا شد که سال ۷4 به تصویب مجلس 
و شورای نگهبان رسیده بود. قانونی که مشترکات بسیاری با 
الیحه هوای پاک داشت اما نتوانسته بود به توفیقات خوبی 

در این باره دست یابد. 22 سال پیش قانونی مشتمل بر سی 
و شــش ماده و چهارده تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم 
اردیبهشــت ماه 13۷4 در مجلس شورای اسالمی تصویب 
شد که 1۰ روز بعد به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی که 
به موجب آن هر عملی که سبب آلودگی هوا می شد، ممنوع 
بود. این قانون که برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی 
تصویب شــده بود کلیه دســتگاه ها، مؤسسات و اشخاص 
حقیقی و حقوقی را موظف می کرد تا مقررات و سیاست های 
مقرر را در راســتای پاکســازی و حفاظت هوا از آلودگی ها 

رعایت کنند اما در طول این سال ها آنقدر قوی نبود تا بتواند 
نقش موثری در کاهش آلودگی ها داشته باشد. الیحه هوای 
پاک اما پس از 22 ســال در دولت یازدهم و توسط سازمان 
محیط زیست به مجلس تقدیم شد و از ابتدای سال 96 در 
دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسالمی قرار گرفت. 
این الیحه کــه متن کاملی از آن همچنان در دســترس 
نیست ســرانجام پس از بحث و بررسی های فراوان در 19 
اردیبهشــت به تصویب نهایی رسید و به یک قانون تبدیل 
شد. اما این الیحه به چه قوانینی اشاره دارد؟ بر اساس آنچه 

که محمد مجابی، معاون توســعه مدیریت، حقوقی و امور 
مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرده مهمترین 
مسئله ای که این الیحه به آن پرداخته بحث جرم انگاری 
آلودگی هوا است. مبحثی که باعث شد تا برای بسیاری از 
خودروسازان، واردکنندگان، صاحبان صنایع و حتی صاحبان 

خودرو و موتوسیکلت نیز قانون و مجازات تعیین شود.
بخشی از قوانین و مقرراتی که در الیحه هوای پاک آمده 
و به تصویب نمایندگان مجلس رســیده است به شرح زیر 

است:

شرحقانون

پیش از این معافیت از معاینه فنی برای همه وسایل نقلیه پنج سال بود. بر اساس مصوبه مجلس، معافیت معاینه فنی برای خودروهای عمومی و دولتی یک سال و برای کاهش سن معاینه فنی
سایر خودروها چهار سال معین شد.

کلیه خودروســازان و واردکنندگان مکلف شــدند ضمانت دو ساله یا 4۰ هزار کیلومتر پیمایش را اعمال کنند و اگر در این مدت قطعات کنترل آلودگی خودروها آسیب دید ضمانت دو ساله پیمایش برای خودروسازان و واردکنندگان
موظف هستند این قطعات را تعویض کنند.

بر اساس این قانون تمام مراحل استقرار، تاسیس، بهره برداری و توسعه صنایع باید زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد؛ این سازمان موظف است که در قوانین و ضوابط استقرار صنایع
دو برهه زمانی یک ماهه ضوابط قانونی را اعمال کند.

بحث کنترل موتورخانه های کلیه ســاختمان های داخل شــهر، اعم از اداری، دولتی و مســکونی مورد توجه الیحه هوای پاک قرار گرفت و بر اساس آن کلیه ساختمان ها جرایم موتورخانه های آالینده
موظف شدند نسبت به اصالح موتورخانه های خود اقدام کنند، در غیر این صورت موتورخانه های آالینده جریمه می شوند.

استاندارد حامل های انرژی
استاندارد حامل های انرژی از جمله بنزین، نفت و گاز به عنوان یکی از مواد الیحه هوای پاک به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است. وزارت نفت مکلف شد حداکثر 
ســه ســال پس از الزم االجرا شدن قانون هوای پاک، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت ســفید و نفت کوره را مطابق استانداردهای ملی عرضه کند و سازمان 

حفاظت محیط زیست مکلف شد از فعالیت پاالیشگاه های فاقد سوخت استاندارد جلوگیری به عمل آورد.

تصمیم دو سر سود مجلس با بکارگیری فارغ التحصیالن بیکار محیط زیست
با تصویب مجلس شــورای اســالمی، کلیه مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی 5۰ نفر به باال مکلف به ایجاد واحدهای سالمت، بهداشت و محیط زیست )HSE( و به 
کارگیری نیروی متخصص محیط زیست هستند، بر اساس این مصوبه انتظار می رود تعداد زیادی از فارغ التحصیالن محیط زیست امسال در سال تولید و اشتغال جذب 

این مراکز شوند.

درآمدهای حاصل از اجرای قانون هوای پاک به حســاب خزانه داری کل کشــور واریز می شود تا صرفا در قالب بودجه سنواتی جهت مقابله با منابع آلوده کننده هوا هزینه واریز درآمد حاصل از الیحه هوای پاک به حساب خزانه
شود. همچنین 2۰ درصد از وجوه مذکور از طریق موسسه عمومی غیر دولتی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارائه تسهیالت و به منابع آالینده هوا اختصاص می یابد.

تکالیف ســازمان محیط زیســت برای جلوگیری از انتشــار امواج غیرمجاز 
رادیویی

با تصویب مجلس و براســاس ماده 3۰ الیحه هوای پاک، ســازمان مکلف است با همکاری ســازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به 
جلوگیری از انتشــار کلیه امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج 

و پرتوهای یون ساز و غیریون ساز از حدود مجاز تعیین شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوط را راه اندازی نماید.

اشــخاص حقیقــی و حقوقی که  حدود مجاز انتشــار امــواج و پرتوهای موضوع این مــاده را رعایت نکنند برای اولین بــار به پنجاه میلیون)5۰.۰۰۰.۰۰۰(تا دویســت جرایم نقدی برای تولیدکنندگان آالینده های صوتی
میلیون)2۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال جریمه نقدی محکوم و درصورت تکرار عالوه بر پرداخت حداکثر جریمه نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می شوند.

پخش برنامه های تولید شــده در حوزه محیط زیست با تخفیف 5۰ درصدی 
از رسانه ملی

با تصویب مجلس ســازمان صداوســیما مکلف است برنامه های تولید شده در زمینه حفاظت از محیط زیست که به تایید سازمان محیط زیست رسیده باشد را با 5۰ درصد 
بها در قالب آگهی و برنامه های آموزشی پخش کند.

براساس مصوبه اخیر مجلس چنانچه هریک از این واحدها استانداردهای الزم را در بخش آلودگی آب و هوا و... رعایت نکنند، سه تا پنج برابر آسیبی که به محیط زیست جریمه صنایع آالینده به میزان 3 تا 5 برابر خسارت وارده به محیط زیست
رسانده اند، جریمه خواهند شد.

تمهیدات مجلس برای ایجاد کمربند ســبز شــهرها و روستاهای تحت تاثیر 
براساس این قانون وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موکلف به ایجاد تمهیداتی برای کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تاثیر رخدادهای گرد و غبار شدند.گرد و غبار

تکلیف سازمان جنگل ها و مراتع به مهار حداقل 3۰۰هزارهکتار از کانون های 
تولید گردوغبار

براساس این قانونی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری را در قالب الیحه هوای پاک مکلف شدند ساالنه حداقل معادل 3۰۰ هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله 
با پدیده گردوغبار با اجرای عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی، کانون ها و زیست بوم های حساس اقدام کنند.

وزارت نیرو مکلف شــده نســبت به توســعه، تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک به نحوی اقدام کند که حداقل 3۰ درصد افزایش ســاالنه ظرفیت برق کشور از افزایش 3۰ درصدی سالیانه تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر
انرژی های تجدیدپذیر تامین شود.

ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی و انباشت پسماند بیمارستانی 
و صنعتی در فضای باز

انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضاهای باز و یا سوزاندن آن و انباشت پسماند خانگی و ساختمانی در فضای باز توسط شهرداری ها و همچنین 
سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع اعالم و برای متخلفین جریمه در نظر گرفته شد.

تهیه طرح جامع و تفصیلی شهرها
وزارت راه و شهرسازی موظف شد هنگام تهیه طرح جامع و تفصیلی شهرها، شهرک ها، شهرک های جدید و طرح های هادی روستایی و یا توسعه مناطق به نحوی برنامه 
ریزی کند که فصل جداگانه ای از مطالعات به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص پیدا کند و همینطور از نظر فضای سبز و فضای باز، اقدامات زیست محیطی را با 

تایید سازمان حفاظت محیط زیست انجام دهد.

وزارت جهاد کشــاورزی مکلف شد با مشــارکت مردم و دستگاه های اجرایی محلی و سازمان های بین المللی و ســازمان های مردم نهاد داخلی، عملیات بیابان زدایی در انجام عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی
مناطق بحرانی و زیست بوم های حساس را انجام دهد.

وزارت راه و شهرسازی )سازمان هواشناسی( مکلف شد با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای گرد و غبار را تکمیل کند.تکمیل شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای گرد و غبار

ایجاد حریم سبز در بزرگراه ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای برای کاهش 
گرد و غبار

وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی مکلف شدند از محل بودجه، منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی طی پنج سال در برنامه ای که به تایید 
سازمان حفاظت محیط زیست برسد، حریم سبز بزرگراه ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تاثیر رخدادهای گرد و غبار را ایجاد کنند.

براساس این قانون دولت مکلف شد تا به منظور ایجاد همکاری منطقه ای و بین المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاهش خسارات و پیامدهای مخرب تکلیف دولت به همکاری های منطقه ای و بین المللی برای مهار ریزگردها
آن در سطح کشور و منطقه با هماهنگی و همکاری نهادهای بین المللی ذی ربط و مشارکت کشورهای مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات الزم را به عمل آورد.

طبق این الیحه به دولت تکلیف شــده اســت که برای جلوگیری از گرد و غبار ناشی از کشورهای منطقه، فعالیت های مشترک با آن ها تعریف کند تا بتواند از طریق این اختصاص حق آبه تاالب ها برای جلوگیری از گرد و غبار
اقدامات جلوی ایجاد گرد و غبار را بگیرد.

واحدهایی که از انجام بازرســی ماموران به محیط زیست استنکاف کنند به 
جریمه نقدی محکوم می شوند

واحدهایی صنعتی که از انجام بازرســی ماموران ســازمان محیط زیســت برای نمونه برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت شان استنکاف کنند، به جریمه نقدی 
درجه ۷ و 4 محکوم می شوند.

تکلیف مجلس به واحدهای تولیدی و صنعتی برای انتقال واحدهای آالینده 
به خارج از مناطق مسکونی

براساس این قانون در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز  صنعتی، تولیدی، معدنی،  خدماتی،  عمومی و کارگاهی تنها از طریق انتقال تمام یا بخشی 
از خطوط تولید یا تأسیســات یا اماکن آن ها به  نقاط مناســب امکان پذیر نبوده و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سالمت ساکنان آن مناطق را به خطر بیندازد، 

مالکان و مدیران واحد، موظفند در مهلت تعیین شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند.

تکلیف وزارت کشــور برای افزایش 5 درصدی ناوگان حمل و نقل عمومی 
با مصوبه مجلس، وزارت کشور موظف شد ساالنه 5 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی را در شهرها و کالنشهرها با اولویت شهرهای بزرگ افزایش دهد.شهرها

به موجب این قانون خودروهای برقی - بنزینی، موتور سیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.معافیت وسایل نقلیه هیبریدی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

براساس این قانون پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد در مناطقی که ممنوع اعالم شده جریمه می کند.جریمه خودروهای فرسوده به ازای هر روز تردد

براساس این قانون تمامی خودروسازان داخلی و وارد کنندگان خودروهای خارجی را مکلف کردند تا حداقل 2 سال تمام نسبت به گارانتی خودروهای مشتریان خود اقدام گارانتی  خودروهای داخلی و خارجی حداقل دو سال
کنند.

براساس این قانون پیش فروش و یا فروش وسایل نقلیه موتوری که حدود مجاز انتشار آالینده های موضوع این قانون را رعایت نکنند، ممنوع است.ممنوعیت پیش فروش و یا فروش وسایل نقلیه موتوری با آالینده های زیاد

طبق الیحه هوای پاک، بیمه مرکزی مکلف اســت برای خودروها از زمان خرید، بیمه پس اندازی لحاظ کند تا پس از مدتی که خودرو فرســوده می شود با دریافت پالک تصویب بیمه فرسودگی خودروها
خودرو،  مبلغی را به دارنده آن پرداخت کند و به ترتیب، سازمان بیمه و بیمه گذار بتوانند از امکانات تعویض خودرو برخوردار شوند.

شفافیت مهمترین نقطه قوت الیحه هوای پاک
محمــد درویش، مدیر کل دفتر مشــارکت های مردمی 
ســازمان حفاظت محیط زیست درباره نقاط قوت و تفاوت 
این الیحه بــا قانون جلوگیری از آلودگــی هوا گفت: در 
این قانون بــرای اولین بار وظایف 16 نهاد و ســازمان و 
وزارتخانه ای که به صورت مســتقیم بر روی آلودگی هوا 
موثر هســتند، به تفکیک مشخص شده  است و در نتیجه 
امکان پاسخگویی و مسئولیت پذیری و مطالبه گری برای 

تک تک شهروندان وجود دارد.

او افــزود: بعد از این قانون شــفافیت به شــکل کامال 
محسوس و روشن وجود دارد که شهرداری، وزارت کشور و 
سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهادکشاورزی، صدا 
و سیما، آموزش و پرورش و دیگر نهادهایی که اسمشان در 
این قانون آمده اســت چه وظایفی را برای کاهش آلودگی 

هوا برعهده دارند. 
درویش یکی از نقاط مثبت این قانون را تفکیک وظایف 
هر نهاد اعالم کرد و گفــت: هر لکنتی که در این الیحه 
به وجود بیاید کســی نمی تواند مثــل زمین فوتبال، توپ 

ناکارآمدی خود را به زمین حریف شــوت کند و بگوید که 
من مقصر نیستم. این مهمترین ویژگی بارز این قانون است 

که در قوانین قبلی وجود نداشت.
او افزود: تا دو دهه پیش بسیاری از طراحان شهری فکر 
می کردند که اگر در قلب شهرها اتوبان های بزرگ احداث 
و میدان هــا را تبدیل به تقاطع های غیر همســطح کنند، 
اتوبان ها را دو طبقــه و پارکینگ های طبقاتی ایجاد کنند 
و تسهیالت بیشتری برای روان شدن ترددها ایجاد کنند، 
می توانند مشکل آلودگی هوا و ترافیک را برطرف کنند اما 

امروز متوجه شده اند که کشیدن اتوبان هایی مثل نواب در 
وســط شهر یک خطای راهبردی است و نه تنها نمی تواند 
مشکل را حل کند بلکه می تواند مشکالت بیشتری را برای 
کالن شهرهایی مثل تهران ایجاد کند. تالشی که شهردار 
تهران در طول 12 سال برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک 
انجام داده اســت، اما نه تنها نتوانست مشکلی را حل کند 
بلکه چراغ سبزهایی بوده که به خودرو محوری داده و سبب 
شــده تا به موازات افزایش اتوبان ها تعداد بیشتری تردد در 

سطح شهر اتفاق افتد.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی بامداد امروز در یک سانحه رانندگی مصدوم شد.
سیدناصر موســوی الرگانی نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی  بامداد امروز دوشنبه 

در11 کیلومتری جاده قم در یک سانحه رانندگی مصدوم شد.
این نماینده مجلس و همســر وی در این ســانحه که بر اثر واژگونی خودروی پژو پارس وی رخ داد، 

 مجروح شدند.
فرزند نماینده فالورجان در مجلس با ارائه توضیحاتی درباره سانحه تصادف برای این نماینده مجلس 

گفت که حال وی رو به بهبود است.
محمدعلی موسوی الرگانی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد:  شب گذشته حوالی ساعت 22:3۰ پدرم از 

اصفهان به سمت تهران حرکت کرد و حوالی ساعت 1:3۰ بامداد در 11 کیلومتری قم به شیئی در وسط 
 جاده برخورد کردند که ناچار خودرو را به ســمت راســت هدایت کردند و خودرو در جاده خاکی واژگون 

شد.
وی افزود: پدر و مادرم که سرنشــینان خودرو پژو پارس خاکســتری بودند دراین سانحه آسیب دیدند. 
آقای موســوی الرگانی دچار شکستگی دســت کبودی بازو و جراحت سینه شدند که البته حال عمومی 

ایشان خوب است و مادرم همچنان از شب گذشته بیهوش است اما هوشیاری وی درحال بهبود است.
فرزنــد این نماینده مجلس در پایان از مردم خواســت برای بهبود حال پــدر و مادرش که هر دو در 

بیمارستانی در قم بستری هستند،  دعا کنند.

بخشنامه بند »ت« ماده 28 قانون برنامه ششم مبنی بر اصالح احکام بازنشستگان 
پیش از موعد توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به ادارات کل تامین اجتماعی 

ابالغ شد.
نماینده بازنشســتگان پیش از موعد در این باره گفت: خوشــبختانه سازمان تامین 
اجتماعی بند )ت( ماده 28 قانون برنامه ششــم توســعه مبنی بر اینکه »دولت مکلف 
است ســنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره )2( 
قانون بازنشســتگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 توسط سازمان 
تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال 
آخر پرداخت حق بیمه ســنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای 
دولتی و مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی موضــوع تبصره )3( قانون مذکور 
نیز با اســتفاده از منابع خود مشــمول این حکم می باشند« را برای اجرا به ادارات کل 
تامین اجتماعی ابالغ کرد.منصور دشســتانی گفت: براساس تبصره این ماده »سهم 
صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و 
یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه 

دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت می شود.«
دشســتانی به نمایندگی از بازنشســتگان پیش از موعد سراسر کشور از تمام دست 
اندرکاران این امر به ویژه »ســیدتقی نوربخش« مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
برای توجه به احقاق حقوق بازنشســتگان که همواره مدنظر دولت یازدهم بوده است، 
قدردانی کرد. به گزارش ایرنا، مســئوالن سازمان تامین اجتماعی پیش از این به این 
گروه از بازنشســتگان قول تمکین به قانون را داده بودند و امروز به وعده خود عمل 
کردند.به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مورخ پنجم شهریور 
ماه سال 86 که 12هزار نفر از سازمان های دولتی و غیر دولتی از طریق سازمان تامین 
اجتماعی بازنشسته شدند، سازمان تامین اجتماعی مستمری آنان را بر اساس میانگین 
دو سال آخر سنوات خدمت محاسبه کرده بود در حالیکه سازمان بیمه تامین اجتماعی 

سنوات ارفاقی را بر اساس آخرین حقوق مشمول کسور بیمه دریافت کرده بود.
بنابر بند 'ت' ماده 28 قانون برنامه ششــم توسعه ، سازمان تامین اجتماعی موظف 
شده است مستمری بازنشستگان پیش ازموعد را بر اساس میانگین دو سال آخر بیمه 

پردازی سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان محاسبه و پرداخت کند.

ابالغ بخشنامه اصالح احکام 
بازنشستگان پیش از موعد 

توضیحات فرزند نماینده فالورجان درباره سانحه رانندگی نماینده مجلس

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر 59۰ بیمارستان کشور 
خدمات خود را به صورت الکترونیک ارائه می دهند.

سید حسن هاشــمی در مراســم رونمایی از امضای الکترونیک در محل سازمان 
نظام پزشــکی مطمئن، افزود: باید در جهت ارتقای خدمات سالمت و احترام به ارائه 

دهندگان آن و مطالبه حقوق شهروندان ایرانی اقدام کنیم.
وی اظهار داشــت: یکی از افتخارات وزارت بهداشــت این اســت که در منطقه 
حرف هایی در مورد سالمت الکترونیک و بکارگیری فناوری اطالعات در این عرصه 

برای گفتن دارد.
هاشــمی ادامه داد: در دو سال اخیر به طور متوالی وزارتخانه برتر در حوزه فناوری 
اطالعات بوده ایم به طوری که ابتدا تنها ۷8 مورد از بیمارستان های ما دارای خدمات 
الکترونیک بوده و بســتر اطالعاتی آنها محدود بود و تنها 3۷ هزار پرونده ســالمت 

الکترونیک در کشور داشتیم.
وی اضافه کرد: در مجموع سه میلیون خدمت به مردم ارائه شد اما اکنون در سراسر 
کشور مشابه کارنامه ای که در طرح تحول سالمت داریم، 59۰ بیمارستان یعنی صد 
در صد بیمارســتان ها مرتبط با خدمات الکترونیک هستند و 4۰ هزار واحد به مرکز 
تبادل اطالعات سالمت متصل شدند و 48 میلیون خدمت سالمت هم تجمیع شد که 

کار بزرگی در این عرصه است.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه راه زیادی در پیــش رو داریم تصریح کرد: باید نظام 
خدمات سرپایی و بستری را به سمت نظام یکپارچه الکترونیک سالمت هدایت کنیم 
که این امر همکاری سازمان نظام پزشکی و سایر ارگان ها و بخش اقتصادی دولت 

را می طلبد.
هاشــمی اضافه کرد: انجام این مهم بخشــی از حلقه ای است که ما را به سمت 
دارا بودن زنجیره خدمات الکترونیک هدایت کرده و فرآیند کار را در اعتبار بخشی به 
اسناد پزشکی سرعت می بخشد و اصوال الکترونیکی شدن خدمات برای شفافیت و 

پیشگیری ازخطای انسانی است.
وی ضمن تشکر از کار تیمی حوزه فناوری اطالعات سازمان نظام پزشکی و وزارت 
بهداشــت در جهت اجرای پروژه امضای الکترونیک مطمئن افزود: امیدوارم در آینده 
همکاری موثرتری را در عرصه نسخه الکترونیک و سایر نقش آفرینی های فناوری 
اطالعات در عرصه ســالمت شاهد باشیم و حرکت های عظیمی در این راستا انجام 

شود.
در پایان این مراســم کارت هوشــمند و امضای الکترونیک وزیر بهداشت صادر و 

توسط علیرضا زالی ریاست کل سازمان نظام پزشکی به وی تقدیم شد.

وزیر بهداشت: 590 بیمارستان کشور 
خدمات الکترونیک ارائه می دهند


