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اقدام برای
دریافت کارت
هوشمند ملی
کارتهای ملی هوشــمند فعلی صادر شده تا سال  ، 89تنها تا پایان سال اعتبار دارد
و افراد برای دریافت کارت ملی هوشمند باید اقدام کنند.
ســخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در نشست خبری با بیان این مطلب به تشریح
اقدامات و شــرایط صدور و دریافت کارت ملی هوشــمند پرداخــت و تأکید کرد :این
کارت به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک محسوب میشود و تاکنون بیش از 24
میلیون نفر از جمعیت کشور کارت هوشمند ملی را دریافت کردهاند.
ســیف اهلل ابوترابی اضافه کرد :کارتهای ملی قدیمی تا پایان سال  96اعتبار دارد.
بر اساس آخرین تمدید کارت برای شهروندان از سوی هیأت وزیران پایان سال  96به
عنوان آخرین زمان اعتبار این کارتها تعیین شده است و از آغاز سال  97این کارتها
فاقد اعتبار خواهد بود .افرادی که تاریخ صدور کارت آنها از ســال  80تا  89است از
آغاز ســال آینده کارتهای ملی آنها فاقد اعتبار اســت و برای اینکه این عزیزان در
مجامع اداری با مشکل مواجه نشوند باید کارت هوشمند خود را دریافت کنند.
به گزارش روزنامه مســتقل ،وی در مورد محلهای مراجعــه برای انجام کارهای
ثبت نام کارت هوشــمند ملی گفت :دفاتر پیشخوان ،پست و ثبت احوال برای خدمت
به عزیزان آماده هســتند و افراد با مراجعه به این دفاتر میتوانند برای دریافت کارت
اقدام کنند.
ســخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در مورد زمان صدور کارت هوشمند گفت :در
گذشــته زمان صدور طوالنی بود و مردم از این بابت نگرانی داشــتند اما اکنون ثبت
احوال به سمتی رفته که کارتهای هوشمند بین  15روز تا یک ماه پس از درخواست
صادر میشوند .همچنین نرم افزاری را پیش بینی کردهایم که در حال حاضر در مرحله
تســت است و فرد با مراجعه به سایت ثبت احوال میتواند با دادن شماره ملی خود در
کوتاهترین زمان ،مرکزی که برای مراجعه مشخص شده را پیدا کند.
ابوترابی در مورد هزینه صدور کارت هوشــمند ملــی نیز عنوان کرد :حداکثر رقمی
که از زمان ثبت نام تا تحویل کارت از ســوی مردم باید پرداخت شود  31هزار تومان
است 9 .هزار تومان از این مبلغ در زمان درخواست و تکمیل ثبت نام دریافت میشود
که البته این رقم در مناطق مختلف از  7تا  9هزار تومان متغیر اســت 2000 .تومان
نیز در زمان تحویل کارت دریافت میشــود .همچنین بر اســاس مصوبه مجلس 20
هزار تومان هم برای واریز به خزانه دولت تعیین شده است .بنابراین دریافت هر رقمی
خارج از این  31هزار تومان خالف اســت و در صورت تخلف مراجعین میتوانند آن را
با کد و آدرس دفتر مورد نظر اعالم کنند تا رسیدگی شود.
وی در مورد وضعیت کارت هوشمند افرادی که در خارج از کشور هستند گفت :برای
افراد خارج از کشور فع ً
ال نمونه قدیمی را صادر میکنیم.
کارتهای صادر شده از سال  90تا  96همچنان اعتبار دارند
ســخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد :تأکید میکنم که تمام کارتهای
صادر شده از سال  90تا  96همچنان اعتبار دارند ولی کارتهای ماقبل سال  90تنها
تا پایان سال معتبر هستند.
ابوترابی عنوان کرد :تمهیدات الزم برای ثبت درخواست و صدور کارت ملی هوشمند
اندیشیده شــده و مردم با مراجعه به ادارات پست و پیشخوان میتوانند کارهایشان را
انجام دهند؛ حتی شــرایطی پیش بینی شــده که عکس زنده افــراد در محل گرفته
میشود.
وی در مــورد تعداد افرادی که تاکنون کارت ملی هوشــمند خود را دریافت کردهاند
گفت :بیش از  24میلیون تاکنون کارت ملی هوشــمند دریافت کردهاند .هدف ما این
است که با همت و تالش مردم  40میلیون دیگر را به این آمار اضافه کنیم تا به عنوان
یک کار مهم ،پایان سال  97پایان صدور کارتهای ملی هوشمند باشد.
ســخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در مورد اینکه آیا افرادی که کارتهای آنها
بین ســالهای  90تا  96صادر شــده اســت هم میتوانند برای دریافت کارت ملی
هوشــمند اقدام کنند یا خیر گفت :بله ،اما این کار برای آنها اجباری نیست .در حال
حاضر دو جامعه هدف داریم؛ یکی افرادی که کارت آنها فاقد اعتبار اســت و افرادی
که وارد ســن بهرهمندی از کارت جدید یعنی  15سال تمام خواهند شد .آنهایی که
به این سن میرسند نیز کارت ملی هوشمند دریافت میکنند .برای افراد ایرانی خارج
از کشور هم به دلیل اینکه شرایط نرم افزاری و سخت افزاری فراهم نیست فع ً
ال این
کار صورت نمیگیرد و بناست که در آینده این امکانات فراهم شود اما در سال جاری
این اتفاق نمیافتد .ابوترابی در مورد اینکه بر اساس پیش بینیها قرار است چه تعداد
کارت هوشــمند صادر شود گفت :ظرفیت ما حدود  20تا  25میلیون است و پیشبینی
میکنیم امســال با مراجعه مردم بتوانیم حداقل  20میلیون نفر را پوشــش دهیم و تا
پایان سال  97پروژه را به سرانجام برسانیم.
سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور در مورد کاربردهای کارت ملی هوشمند بیان
کــرد :در فضای الکترونیکی در حال حاضر از شــماره ملی به عنوان کد احراز هویت
استفاده میشود ولی برای کاربردی شدن کارت ملی هوشمند پیشبینیهای متعددی
شــده اســت .در حال حاضر در  200هزار نقطه عم ً
ال برای ارائــه خدمات ،از پایگاه
دادههای کارت ملی استفاده میشود.
کارکردهای کارتهای ملی هوشمند در آینده چیست؟
ابوترابــی اضافه کرد :اولین مرحله اســتفاده از این کارت برای احراز هویت اســت.
در آینده امکاناتی مانند اســتفاده از آن به عنوان کارت ســامت یا کارت بانکی هم
پیشبینی شده است .این کارتها ظرفیتهای متعددی دارند و پیشبینی ما این است
که کاربردیتر شوند .در سال جاری پیگیر ساز و کارهای قانونی برای کاربردی شدن
کارتها هستیم.
وی با اشــاره به روند دریافت کارتهای ملی هوشمند تأکید کرد :افراد از زمان ارائه
درخواســت کارت ملی هوشمند تا دریافت آن باید دو بار مراجعه کنند .یکی برای ارائه
مدارک و بار دوم برای تحویل حضوری کارت به آنها .سخنگوی سازمان ثبت احوال
کشــور اضافه کرد :امیدواریم بتوانیم از ایســتگاههای سیار برای اسکن اثر انگشت به
شــهروندان اســتفاده کنیم .البته برای معلوالن و جانبازهای حرکتی ساز و کارهایی
پیشبینی شده است و برای انجام کار به آنها در مراکز نگهداری مراجعه میکنیم.

تفاهمنامه اداره کل میراث فرهنگی تهران
با سمنهای میراثی
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان تهران با امضای تفاهمنامه همکاری با شــبکه
ســمنهای میراثی ،اختیار و حضور مستقیم نهادهای مردمی را در معرفی و صیانت
از میراث فرهنگی پایتخت گسترش داد .رجبعلی خسروآبادی گفت :سمنها نماینده
افــکار عمومی و حلقــه ارتباطی دولت با جامعه هســتند و تقویت این حلقه موجب
اعتمادســازی در بین مردم خواهد شــد .وی گفت :بر اســاس مفاد این تفاهمنامه
نماینده شــبکه سمنهای میراثی تهران به عنوان دیدهبان میراث فرهنگی استان در
جلسات تصمیمساز حضور خواهد داشت ،همچنین سمنها در تهیه پرونده ثبت ملی
خانههای تاریخی ،آموزشهای عمومی در حوزه میراث فرهنگی ،برگزاری آئیینها و
جشنوارهها ،مستندنگاری از بناهای تاریخی و فرهنگی ،نقش اساسی ایفا خواهد کرد.
مدیر کل میراث فرهنگی تهران با اشاره به اینکه امور ملی اراده و عزم ملی میطلبد
تأکید کرد :میراث و ابنیه فرهنگی پایتخت تنها با ترویج حس تعلق خاطر شهروندان
به منطقه و محله خود و مشــارکت آنها بــرای ماندگاری هویت فرهنگی و تمدنی
تهران رقم خواهد خورد .خســروآبادی ادامه داد :نهادهای مدنی به دلیل خاســتگاه
مردمی قدرت بسیار باالیی در امور فرهنگی و اجتماعی ایفاد میکنند ،که میتوان از
این قدرت همسو با اهداف اداره کل میراث فرهنگی استان بهره برد.

دریای مازندران تا دوشنبه با موجهای نسبتاً بلند همراه است و به همین خاطر شنا در این دریا ممنوع اعالم شده است.
رئیس اداره هواشناســی دریایی مازندران با بیان این مطلب گفت :به دلیل مواج بودن دریا ،تا روز دوشــنبه شنا کردن در
دریای مازندران ممنوع است.
سید باقر سلطانی افزود :امواج دریای مازندران روزهای شنبه و یکشنبه  ۱۷و  ۱۸تیردر برخی ساعات به  ۲متر میرسد.
ســلطانی خاطرنشان کرد :مســافران و گردشگران در این مدت از شنا کردن در دریا جدا ً خودداری کرده و به توصیههای
ناجیان غریق توجه کنند.

صندوقهای بازنشستگی یکی از پنج ابرچالش اقتصادی
شهال منصوریه

ســازمان تأمین اجتماعی امروز شاهد حضور مدیر
عامل این ســازمان و خبرنگاران برای افتتاح مراسم
هفته تأمین اجتماعی بود .سیدتقی نوربخش در این
نشست خبری به تشریح برنامهها و پروژههای درمانی
و بیمهای این ســازمان در سراســر کشور و خارج از
کشور پرداخت.
به گزارش روزنامه مســتقل ،وی گفت ۲۵ :تیرماه
سالروز تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴
بهعنــوان موقعیت برتــری در جهت ارائــه عملکرد
سازمان و اشــاعه فرهنگ بیمهای محسوب میشود؛
این در حالی اســت که فرهنگ بیمهای در کشور با
نقایصی همراه است.
نوربخش با اشــاره به اینکه امسال چهل و دومین
ســال تأســیس تأمین اجتماعی برگزار خواهد شد
گفت :امســال افتتــاح  ۵۸پروژه در  ۱۷اســتان را
شــاهد خواهیم بود .همچنین  ۵پــروژه بیمهای در
 ۵شــعبه جدید همچون شهرهای اهواز ،سمنان و ...
افتتاح خواهد شــد .الزم به ذکر اســت که  ۵مرکز
جدیــد تأمین اجتماعی در شــهرهایی نظیر اهواز و
تربت حیدریه و پروژههای متعددی برای بازســازی
و نوسازی مراکز درمانی افتتاح میشود.
به گفته مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ،پروژه
خلیچ فــارس که  ۴۹درصد آن متعلق به ســازمان
تأمین اجتماعی است بهعنوان یک افتخار ملی برای
ما محســوب میشــود .همچنین پروژه هتل همای
مشــهد که  ۱۴سال به شکل راکد باقی مانده بود در
هفته تأمین اجتماعی افتتاح خواهد شد.
وی وضعیــت صندوقهای بازنشســتگی را یکی از
پنــج ابرچالش اقتصادی کشــور خواند و گفت :اکثر
صندوقهــای بازنشــتگی دارای ردیــف بودجهای
در دولــت هســتند و ضریب پشــتیبانی همه آنها
جز تأمین اجتماعی زیر  ۵اســت .این ســازمان تنها
صندوق بیمهای است که ضریب پشتیبانی آن باالی
 ۵اســت و بدون اتکا به منابع عمومی دولت ،تأمین

مالی میکند.
نوربخش اعالم کرد که این ســازمان موفق شــده
حدود  600میلیارد تومــان از  1000میلیارد تومان
اموالی را که از این ســازمان خارج شده بود با احکام
دادگاه بازپس گیرد.
وی با بیان این نکته که پرونده تحقیق و تفحص از
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مأموریت سازمان،
از ابتدای ریاست وی مورد پیگیری قرار گرفته است،
تأکید کرد :دادگاه بدوی رأی را صادر کرده و سازمان
تقاضای تجدید نظر را ارائه داده ولی هنوز رأی نهایی
صادر نشده و این موضوع در حال پیگیری است.
بــه گفتــه وی ،در مورد ســایر موارد بــه غیر از
مدیرعامل ســابق ،رأی صادر شده مانند پرونده هتل
هما که اموال به سازمان برگشت داده شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در توضیح این
پرونده اظهار داشــت :کل مجموعــه هتلهای هما
نیمی به صــورت پرداخت نقــدی و نیمی هم بابت
بدهی دولت به این ســازمان تعلق گرفته و بخشــی
از زمیــن هتل که حدود  300تا  400میلیارد تومان
ارزش دارد و جزئی از هتل اســت به فردی به مبلغ
بســیار پایینتر از ارزش واقعی فروخته شده بود که
دادگاه آن را بــه دولت بازگرداند و دولت هم مصوب
کرد که فقط به تأمین اجتماعی فروخته شــود .وی
ادامه داد :زمین دیگری هم که با حدود  200میلیارد
تومان معامله شــده اما فقط  9میلیارد تومان آن به
حساب ســازمان تأمین اجتماعی واریز شده بود که
دادگاه بــدوی رأی را صادر کرده و اکنون پرونده در
دادگاه تجدید نظر است.
مدیرعامل تأمین اجتماعی با اشاره به این نکته که
ســازمان هنوز از لحاظ تعهدی به نقطه سر به سری
نرسیده ،گفت :چنانچه اقدام مؤثری برای تأمین مالی
پایدار انجام شود این صندوق قابل احیا خواهد بود.
وی در عین حال با اشــاره به این نکته که از سال
 ،86سازمان تأمین اجتماعی با نگاه نقدی از نقطه سر
به سری عبور کرده و برای پرداخت حقوق مستمری
بگیران 600 ،میلیارد تومان اســتقراض کرده است،
ادامه داد :در ســال  92که این ســازمان را تحویل

گرفتیم از بودجه  31هزار و  500میلیارد تومانی ،با
پنج هزار میلیارد تومان کسری بودجه و استقراض از
بانکها برای پرداخت حقوق مستمری بگیران روبهرو
بودیم.
نوربخش با بیان این نکته که در ســال گذشته 96
درصد منابع ســازمان از محل حق بیمه تأمین شده
اســت ،اظهار داشت :بودجه ســال گذشته  72هزار
میلیارد تومان بوده که  42هــزار میلیارد تومان آن
حقوق مستمری بگیران بوده و امسال نیز بودجه 82
هزار میلیارد تومان است.
وی تأکید کرد :ما از لحاظ نقدی از ســال  86دچار
چالش هســتیم ولی از لحاظ تعهدی در نقطه خوبی
قرار داریم.
اجرای همسانســازی در صورت تخصیص
اعتبار
نوربخش اضافه کرد :با وجود تمامی مشــکالت ،در
این چهار سال حقوق مستمری بگیران را  81درصد
یعنی  25درصد باالتــر از نرخ تورم افزایش دادهایم،
درحالیکه در  8ســال قبل از آن ،حقوق مستمری
بگیران  32درصد پایینتر از نرخ تورم افزایش یافته
بود.
به گفته وی ،باید وضعیت صندوقهای بازنشستگی

اجتماعی

مــورد توجه ویژه قرار گیرد و راهکارهای عملی برای
اصالح ساختارهای آنها انجام شود.
نوربخش درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان
نیز گفت :معموالً کســی که بازنشســته میشــود و
حداقلی بگیر نیســت ،نســبت به حداقلــی بگیران
کمتر مشمول افزایش حقوق میشود .افزایش بیشتر
حقوق حداقلی بگیران ،برای نزدیک شدن حداقل و
حداکثر حقوق صورت میگیرد اما باعث میشود پس
از گذشــت زمان این فاصله کم شود و نارضایتی غیر
حداقلی بگیران را موجب شود.
وی ادامه داد :هرچندســال یک بار افزایشی برای
غیرحداقلــی بگیران اعمال میشــود .معتقدیم باید
عدالت نسبی وجود داشته باشد .افزایش حقوقها به
دو ماده  111و  96برمیگردد .به گفته نوربخش ماده
 96تأکید دارد که باید متناسب با هزینههای زندگی،
حقوق ســایر سطوح را افزایش دهیم که امسال برای
شــاغالن  12درصد بود اما تأمیــن اجتماعی 12.5
درصد افزایش داد لذا به تعهدات قانونی عمل کردیم.
بــرای برقراری این توازن و همسانســازی6000
میلیارد اعتبار نیاز است که در برنامه ششم پیشبینی
شــده و به عنوان مطالبه به حق آن را قبول داریم و
اگر منابع تأمین شود آن را اجرا خواهیم کرد.

تهدید سالمت شهروندان شرق تهران با دکلهای فشارقوی

فعالیت دکلهای فشار قوی در شرق تهران سالمت شهروندان این محدوده
را تهدید میکند.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با بیان این مطلب در نشست خبری
اعضای کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران
اظهار کرد ۱۰ :سال است که نمایندگی مردم تهران در شورا ،را دارم و تالش
کردم در حوزههای اجتماعی و سالمت مؤثر باشم.
معصومه آباد تصریح کرد :برخی از موضوعاتی که در شــورای چهارم مورد
پیگیری قرار گرفت در راستای فعالیت شورای سوم بوده است.
رئیس کمیته ایمنی شــورای شــهر تهران بیان کــرد :در بخش خانههای
ســامت مصوبات خوبی در کمیته ســامت به تصویب رســید ،ضمن اینکه
موضوعات ایمنی نیز که مغفول مانده بود در این دوره مورد توجه قرار گرفت.
معصومه آباد با اشــاره به شکلگیری کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای
شــهر تهران تصریح کرد :این کمیته مسئولیت شناسایی ساختمانهای ناایمن
را در دســتور کار خود قرار و در همین زمینه مکاتبات الزم را با ســازمانها و
دستگاههای مرتبط انجام داد.
وی در ادامه با اشــاره به فعالیت دکلهای فشــار قوی برق در شهر تهران

بیان کرد :فعالیت این دکلها در شــرق تهران سالمتی مردم را در این بخش
تهدید میکند.
رئیس کمیته ایمنی شــورای شهر تهران گفت :در ادامه فعالیت کمیته ایمنی
اقدامات مؤثری در راســتای آموزشهای ایمنی در ســراهای محالت انجام

مسئولیت مدیریت بحران نمیتواند اعمال مدیریت کند

در این ساختار و سیستم کسی که مسئولیت مدیریت بحران را بر عهده
میگیرد ،دستش خالی است و نمیتواند اعمال مدیریت و فرماندهی کند.
شــهردار تهران با بیان این مطلب بر ضرورت تجدید نظر ســاختاری
در حوزه مدیریــت بحران تأکید کرد و گفت :مدیریت بحران در روزهای
ابتدایی که توفیق خدمت در شــهر تهران پیــدا کردیم ،حتی جایی برای
استقرار نداشت .در آن زمان ساختمانی طراحی شد تا با شرایط ویژه برای
مدیریت بحران ساخته شود ،اما امروز سرانجام ،کار به نتیجه رسیده و این
مجموعه مایه افتخار شهر است.
قالیباف در مراسم رونمایی از دستاوردهای سازمان پیشگیری و مدیریت

بحران شــهر تهران ،تأکید کرد :هر چند باید اقرار کنیم این سازمان هنوز
به نقطهای نرسیده که بحرانهای جدی شهر را اداره کند ،با این وجود جا
دارد به تمامی متخصصان و همکارانم در شهرداری تهران و همچنین از
اندیشــمندانی که خارج از محیط شهرداری دلسوزانه در مراکز تحقیقاتی،
دانشگاهی و سازمانهای بینالمللی با این مجموعه همکاری کردند تقدیر
و تشکر کنم.
شــهردار تهران با اشــاره به قانون مدیریت بحران مصوب سال ۱۳۸۷
گفت :پنج ســال ابتدایی این قانون آزمایشــی بوده و دوره آزمایشی آن
در ســال  ۱۳۹۳تمام شده اســت؛ البته نمیخواهیم بگوییم که بیقانون
هســتیم ،اما باید کارهای اداری الزم نیز روی این قانون انجام شــود .با
این وجود جای این ســؤال وجود دارد که با همان قانونی که نوشته شد،
چه کردیم؟
قالیباف به اقدامات صورت گرفته به منظور افزایش ایمنی در شــهر نیز
اشــاره کرد و گفت :در سال  ۸۴در حدود  ۷۰ایستگاه آتشنشانی داشتیم
که هر ایســتگاه  ۷ .۱۰کیلومتر مربع را تحت پوشش داشتند؛ باید توجه
داشته باشیم که از سال  ۸۴تا امروز روزانه حدود هزار ماشین در این شهر
پالک میشود و چند میلیون خودرو نیز به شهر اضافه شده است .اگر قرار
بود در آتشسوزی و حریق با همان وضعیت قبلی به محل حادثه برسیم،
چه وضعیتی در شهر تهران به وجود میآمد؟
وی افزود :از  ۷۵ایســتگاه قدیمی آتشنشانی که در سال  ۸۴در شهر
تهران وجود داشــت ،ما نزدیک به  ۴۰ایستگاه را به طور کامل تخریب و
نوســازی کردیم و تعداد ایستگاهها را نیز از  ۷۵ایستگاه به  ۱۲۵ایستگاه
رساندیم.

گرفت .آباد افزود :مســئله ایمنی از جمله مســائل حقوق شهروندی محسوب
میشود که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه نشست خبری به موضوع حادثه جمهوری و کشته شدن دو نفر
از شــهروندان در این حادثه اشاره کرد و گفت :پس از این حادثه ،شورای شهر
و کمیته ایمنی ورود جدی به ابعاد مختلف حادثه داشت و موضوع را از جهات
مختلف مورد بررســی قرار داد .وی افزود :در چهار سال گذشته  ۲۷حادثه در
شهر تهران داشتیم که منجر به فوت تعدادی از شهروندان شده که این موارد
به طور ویژه در کمیته ایمنی مورد بررســی قرار گرفته اســت .آباد با اشاره به
فوت یکی از شــهروندان (چراغی) در جمهوری گفت :حدود یک ماه پیش نیز
به همراه آقای مســجد جامعی در منزل وی حضور پیــدا کردیم و هم اینک
نیز در حال پیگیری مطالبات این خانواده هســتیم .وی ادامه داد :درخصوص
ناایمنی تعدادی از ســاختمانها و بناها مکاتبات زیادی با دستگاههای مختلف
صورت گرفته است.
وی در ادامه با اشــاره به اســتقرار درهای  PSDدر ایســتگاههای مترو
بیان کرد :طبق برنامه پنج ســاله دوم شــهردار نصب این درها بر تعدادی از
ایستگاههای مترو به تا پایان سال عملیاتی خواهد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه:

نص صریح قانون ،فضای پیدا و
ّ
نمایان خودرو را حریم خصوصی
نمیداند
حجتاالسالموالمسلمین دکتر هادی صادقی ،معاون فرهنگی قوهقضاییه با اشاره
به صحبتهای اخیر برخی مســئوالن و مدیران دربــاره تعریف حریم خصوصی و
موضعگیریها درباره فعالیت ضابطان امر به معروف و نهی از منکر گفت :همانطور
که پیش از این هم درباره خودرو و حفظ حریم خصوصی در وســایل نقلیه گفتم،
فضای خودرو به دو بخش پیدا و پنهان تقسیم میشود که بخش پنهان که به طور
عادی ناپیداست ،مانند صندوق عقب ،به عنوان حریم خصوصی تلقی میشود و این
مفهوم شــامل بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رؤیت است ،مانند جایی
که سرنشنان خودرو مینشینند ،نمیشود.
وی با اشــاره به متن قانون گفت :مالک درباره حریم خصوصی توسط قانونگذار
به خوبی و کام ٌ
ال شفاف بیان شده است.
معــاون فرهنگی قوه قضاییه گفت :برخــی از محترمین و معاونان محترم رئیس
جمهــور درباره این بند قانون ایرادی دارند و آن را به لحاظ منطق حقوقی با اصل
 22قانون اساسی محل مناقشــه میبینند ،در حالی که مطابق اصل بیست و دوم
قانون اساســی ،تجویز قانونی تصریح شــده در قانون حمایت از آمران به معروف و
ناهیان از منکر هم از جمله مواردی اســت که قانونگذار ،تعرض به جان و مال و
حیثیت و مســکن و شغل مردم را استثنا کرده اســت و اشکال وارد شده صحیح
نمیباشد.

ورود بیمههای تکمیلی به بیمارستانهای تأمین اجتماعی

استقرار نظام ارجاع داخلی تا پایان 96

اکوفارس :شــمار بیمه شــدگان ســازمان تأمین
اجتماعی از مرز  42میلیون نفر گذشته و مهمترین
مأموریت این ســازمان در کنار پرداخت مستمری،
رسیدگی به امور درمانی این افراد است.
سازمان تأمین اجتماعی در کنار  77بیمارستان و
 284مرکز ســرپایی اختصاصی خود که از آن تحت
عنوان مراکز ملکی یاد میکند با بســیاری از مراکز
بخش خصوصی و دانشــگاهی طرف قرارداد است و
 9010تخت فعال در بخش درمان غیرمستقیم دارد

و موفق شــده ضمن همراهی با طرح تحول سالمت
در دولت یازدهــم ،طرحهای بزرگی همچون حذف
دفترچههای کاغذی و استقرار نظام ارجاع داخلی را
پیش برد .مهدی درخشــان در گفتوگو با ایسنا ،با
بیان این که بیش از  42میلیون نفر تحت پوشــش
سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند ،اظهار کرد :اولین
خدمتی که یک بیمه شــده از ساعات ابتدایی تحت
پوشش قرار گرفتنش دریافت میکند ،درمان است
و معموالً مواردی چون بازنشســتگی ،کمک هزینه

ازدواج ،غرامت نقص عضو و غیره در سالهای بعدی
اتفاق میافتد .وی افزود :خدمات درمانی در سازمان
تأمین اجتماعی به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم
ارائه میشود .هرچند در بسیاری از کشورها معموالً
بیمهها بخش زیادی از خدمات خود را برون سپاری
کــرده و از طریق عقد قرارداد انجام میدهند ،اما ما
خدمات قابل توجهی را از طریق مراکز ملکی خود به
صورت رایگان به بیمهشدگان ارائه میکنیم.

