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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی تهران آخرین اقدامات درخصوص طرح نوسازی مینی بوس های فرسوده پایتخت را تشریح کرد.
ســنندجی با بیان این که تاکنون بالغ بر ۴۰۰ دســتگاه تاکسی جایگزین مینی بوس های فرسوده شده است و مابقی نیز تا پایان نیمه نخست سال جاری تحویل خواهد شد 
گفت: در شــهر تهران بیش از هزار دســتگاه مینی بوس فرســوده با عمر باالی ۲۵ تا ۳۰ ســال وجود دارد، تاکنون ۷۰۰ مالک مینی بوس فرسوده در طرح نوسازی ثبت نام 
کرده اند.وی ادامه داد: با توجه به اینکه طرح نوسازی سال۹۲ به دلیل عدم حمایت دولت معطل ماند، در سال۹۵ براساس مصوبه جدید شورای اسالمی شهر تهران، شهرداری 
وارد عمل شــد و طبق قول و قرارها  طوری توافق شــد که تاکســی به قیمت ۳۳ میلیون تومان به مالکان مینی بوس واگذار شود. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی تهران 
ادامه داد: ســه نوع تاکســی پژو ۴۰۵، سمند ef۷ و ون برای جایگزینی با مین  بوس های فرسوده در نظر گرفته شده است. سنندجی تصریح کرد: براین اساس مقرر شد ۲۰ 

میلیون تومان وام بالعوض از سوی شهرداری جهت این جایگزینی پرداخت شود.

ایران توانایی معرفی الگویی موفق در حفاظت از محیط زیست را دارد

جایگزینی 
۴۰۰ تاکسی با 
مینی بوس های 

فرسوده
  نگاه 

به طــور قطع مناقشــات و جنگ هــا وضعیت محیط  
زیســت جهان را وخیم تر کرده است بنابراین نیاز است 
که ســازمان های بین المللی به این موضوع توجه کافی 

داشته باشند.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با بیان این 
مطلب در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی مقابله با 
گرد و غبار که با حضور حسن روحانی - رئیس جمهور 
کشورمان- در سالن اجالس ســران برگزار شد، اظهار 
کرد:  مقامات و نمایندگان ۴۳ کشــور در این همایش 

حضور دارند.
معصومه ابتکار با اشــاره به حضور مقامات ســازمان 
ملل در همایــش بین المللی مقابله با گرد و غبار گفت: 
اجالس مقابله با گرد و غبار اجالس ســازمان ملل است 

که به میزبانی جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست ضمن قدردانی 
از حضور رئیس جمهور کشورمان در اجالس بین المللی 
مقابله با گــرد وغبارگفت: از رهنمودهای آقای روحانی 

برای پیشبرد همایش بهره کافی خواهیم برد.
ابتکار در ادامه اظهار کرد: پشــتوانه برگزاری همایش 

بین المللــی مقابله با گرد وغبار - که امروز آغاز شــده 
اســت و تا روز چهارشــنبه )۱۴ تیرمــاه( ادامه دارد- 
آخرین قطعنامه سازمان ملل در حوزه گرد و غبار است. 
براساس یکی از بندهای قطعنامه سازمان ملل، همایش 
بین المللی گــرد و غبار در ایران برگزار می شــود. این 
همایش جهانی به همت سازمان ملل و دولت جمهوری 
اســالمی ایران برپا شده اســت که وزارتخانه های امور 
خارجه، نیرو، جهاد کشــاورزی، سازمان هواشناسی در 
وزارت راه و دفتــر فناوری ریاســت جمهوری همکاران 
سازمان حفاظت محیط  زیست در برگزاری این اجالس 

هستند.
رئیس ســازمان حفاطت محیط  زیســت با اشاره به 
همکاری کشورهای مختلف به منظور برگزاری همایش 
بین المللــی مقابله با گرد و غبار گفــت: به دلیل تاثیر 
منطقه ای و بین المللی توفان های گرد و غبار و تشــدید 
تعداد و شــدت وقوع گرد وغبار در کشورهای مختلف 
ضــرورت توجه به مقابله با ایــن پدیده را پررنگ کرده 

است.
ابتکار با اشــاره به دالیــل انتخاب ایــران به عنوان 
میزبان برگزاری اجالس بین المللی مقابله با گرد وغبار 
گفــت: جمهوری اســالمی ایران در ســطح بین الملل 
به طــور جدی پیگیر موضوع مقابله بــا گرد وغبار بوده 
است همچنین کشــور ما آسیب پذیری  باالیی از جهت 
گرد و غبــار دارد و جمعیت  بســیاری در ایران به ویژه 
در خوزســتان و سیستان و بلوچستان دچار آسیب های 
اجتماعی،اقتصادی و بهداشتی از ناحیه توفانهای گرد و 

غبار هستند.
رئیس ســازمان حفاظت محیط  زیســت با اشاره به 
برنامه روز دوم اجالس بین المللی گردوغبار اظهار کرد: 
فردا ) ۱۳ تیرماه( وزرا و کارشناسان کشورهای مختلف 

از سایت های کشور ما در اهواز و کاشان بازدید می کنند. 
 دراین سایت ها طرحهای کنترل گرد وغبار اجرا شده 

است.
معاون رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به هدف اصلی 
برگزاری همایــش بین المللی مقابله با گرد وغبار گفت: 
هدف، ایجاد همگرایی و همکاری منطقه ای و بین المللی 
بــرای مقابله بــا پدیده گرد و غبار اســت همچنین به  
دنبال ایجاد ســاز و کارهای فنی، علمی و حقوقی برای 
حل معضالت مربوط به گرد و غبار هســتیم. امیدواریم 
اجالس مقابله با گرد وغبار هم در زمینه مســائل فنی 
و هم در حوزه مســائل راهبردی دســتاوردهای خوبی 
داشته باشــد و برای سازمان ملل دســتور کاری برای 

پیگیری این موضوع ایجاد شود.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: ایران 
گام هــای موثــری در زمینــه مهار کانون هــای گرد و 

غبــار برداشــته و در زمینه کاشــت نهــال، مدیریت 
عرصه ســرزمینی، احیای تاالبهــا و دریاچه ها اقدامات 
تاثیرگذاری کرده اســت کــه بارزتریــن آن ها احیای 

دریاچه ارومیه است.
ابتکار در ادامه با اشاره به اهمیت تاب آوری و سازگاری 
با شــرایط کنونی محیط  زیست اظهار کرد: آمادگی در 
مقابل مســائل بحرانی حائز اهمیت اســت همچنین به 
اســتفاده پایدار از منابع طبیعی باید توجه شــود. دنیا 
در حال تغییر اســت و همه به اثرات ســوء تغییر اقلیم 
آگاهی دارند بنابراین الزم است همکاری های منطقه ای 
و بین المللــی برای حل معضالت زیســت محیطی کره 
زمین بــه وجود آید. این کار در جهان شــروع شــده 
اســت اما عوامل مخربی در این  مسیر وجود دارد باید 
از نظــرات یک جانبه جلوگیری شــود. وی تأکید کرد: 
ایران توانایی معرفی الگویی موفق در حفاظت از محیط 
زیســت، مقابله با گرد و غبــار مانند نهالکاری و احیای 
دریاچه که نمونه موفق آن ارومیه اســت را دارد.وی در 
ادامه به ضرورت ترویج نمونه ها و الگوهای موفق مقابله 
با گرد وغبار اشاره و اظهار کرد: استفاده پایدار از منابع 
آب و خاک باید ترویج شــود. از ایــن طریق می توانیم 
از افرایــش کانون های گرد وغبــار جلوگیری کنیم. در 
همین راستا همکاری دو جانبه جمهوری اسالمی ایران 
با دولت عراق محقق شده اســت که این رویداد بسیار 

اهمیت دارد.
رئیس ســازمان حفاظت محیط  زیســت با اشاره به 
ضرورت حــل چالش های مشــترک بین کشــورهای 
مختلف در حــوزه مقابله با گرد وغبار گفت: ســازمان 
ملل و سازمان های توســعه ای جهانی باید چارچوب و 
مقدمات الزم برای ارتباطات مشــترک بین کشورها را 
فراهم کنند تا مشــکل گرد وغبار به عنوان مشکل قرن 

حل و فصل شود.
 امیدواریــم در جریان همایــش بین المللی مقابله با 

گردوغبار به این مهم دست یابیم.

منبع: awesomeaj  - قسمت دوم:
در ادامه مطلب 10 روش پولدار شدن و جذب ثروت با قانون جذب، در این شماره 

به ه روش باقیمانده می پردازیم:
۶. فراوانی و وفور نعمت تان را تصویرسازی کنید

تصویری از زندگی ایده آل تان بســازید. در مورد زندگی سرشار از شادی، موفقیت 
و فراوانی که می خواهید، شــفاف باشــید. و هر روز زمانی را به تصویرسازی زندگی 
سرشــار از نعمت تان اختصاص دهید. در تصویرسازی هایتان، خود را ببینید که یک 
زندگی رویایی دارید. حس کنید شــما یک آهن ربای پول هستید و پول را از چندین 
منبع جذب می کنید. هر روز چند دقیقه در احســاس فراوانی غرق شــوید و بگذارید 

قانون جذب در خدمت تان باشد.
»اگر می توانید آن را در ذهن تان ببینید، می توانید آن را در دست بگیرید.«

هنگام تصویرســازی خود را محــدود نکنید. از تمام محدودیت هــا فراتر بروید و 
لوکس ترین، شگفت انگیزترین و موفق ترین زندگی ممکن را ببینید.

۷. هرکجا که می روید کامیابی را تشخیص دهید
تشخیص موفقیت و کامیابی، تشخیص مخلوقات عظیم کائنات است.

بیش تر کامیابی را تشخیص می دهید یا فقر و نداری را؟
اگر بیش تر کامیابی را تشــخیص می دهید، در طول موج آهن ربای پول قرار دارید. 
اما اگر فقر و نداری را بیش تر تشخیص می دهید، تبدیل شدن به آهن ربای پول برای 

شما کار دشواری خواهد بود.
بزرگ ترین مشــکل تشخیص بیش تر فقر آن اســت که جز احساس ناراحتی کار 
دیگری از دست تان بر نمی آید. و احساس ناراحتی شما به هیچ کس کمک نمی کند. 
اگــر می خواهید به فقرا کمک کنید، باید موفق شــوید تا بتوانید بهتر به آن ها کمک 

کنید.
برای کامیابی، باید ابتدا خود آن را تشــخیص داد. به هر شــهر دنیا که سفر کنید، 
ساختمان های زیبا، آسمان خراش ها، عمارت های بزرگ و هتل های لوکس می بینید. 
حتی می توانید جاده ها و شــگفتی های مهندسی خارق العاده ای ببینید. وقتی آن ها را 
می بینید خوشحال شوید و موفقیت و کامیابی را که از تمام این مخلوقات عظیم بازاب 

می شود، تشخیص دهید.
هرچه موفقیت بیش تری را تشــخیص دهید، موفقیت بیش تری را در زندگی خود 
جذب خواهید کرد. این یکی از ســاده ترین راه ها اســت که به شما یادآوری می کند 

می توانید انتخاب کنید بیش تر روی کدام یک متمرکز شوید: کامیابی یا نداری!
۸. بیش تر ببخشید تا بیش تر دریافت کنید

بخشیدن، همواره تجربه ای جادویی برای باال بردن ارتعاشات مان است.
اما شــاید با خود فکر می کنید:  من بــرای خودم هم به اندازه ی کافی ندارم، چطور 
می توانم بیش تر ببخشــم؟ اولین چیزی که باید درک کنید آن است که »بخشیدن، 
همواره بخشیدن پول نیست.« می توانید زمان ببخشید یا حمایت تان را ارزانی دهید.

اما وقتی بیش از آن چه در حرفه تان انتظار می رود می بخشــید، به صورت خودکار 
بیش تر دریافت می کنید. وقتی بهترین خدمات تان را به مشتری ارائه می کنید، بیش تر 
عایدتان می شــود. وقتی در شغل تان بیش تر می بخشید، موفقیت و فراوانی بیش تری 

از جانب آن دریافت می کنید.
نکتــه ی مهــم در این جا، بخشــیدن همراه با شــادی، مثبت اندیشــی، و هدف 
خدمت گزاری اســت. فقط در صورتی بیش تــر دریافت خواهید کرد که این موارد در 

کنار هم قرار بگیرند.
اما اگر به خاطر اجبار فرد دیگری اســت که بیش تر می بخشید و خوشحال نیستید، 
انتظار نداشته باشید چیز بیش تری دریافت کنید. زیرا بخشیدن در این جا یک احساس 

مثبت نیست.
تنها وقتی که بخشیدن برای شما تجربه ای لذت بخش باشد، صرف نظر از ماهیت 

چیزی که می بخشید، بیش تر دریافت خواهید کرد.
۹. در حالت دریافت قرار بگیرید

پذیرای دریافت بیش تر از ســوی کائنات باشید. وقتی کسی شما را برای یک ناهار 
یا شــام دعوت می کند و می خواهد صورت حســاب را پرداخت کند، این پیشنهاد را 
بپذیرید و در حالت دریافت قرار بگیرید. وقتی کسی به شما یک هدیه  غافلگیرکننده 
می دهــد، در حالت دریافت باشــید. وقتی روی یک محصول یــا خدمات، تخفیف 
غافلگیرکننده ای می گیرید، خوشحال باشید و از دریافت بیش تر لذت ببرید. هر وقت 
چیز غافلگیرکننده ای می گیرید، آن را با خوشحالی دریافت کنید. گاهی ممکن است 

چنین پیشنهاداتی را رد کنید، اما با انجام این کار دیگر در حالت دریافت نمی مانید.
هر هدیه و غافلگیری جادویی که به ســمت تان می آید، نشانه ای از سوی کائنات 

است که چیزهای بیش تری در راه است.
وقتی به دریافت آن چه از سوی کائنات می آید بله می گویید، قانون جذب چیزهای 

بیش تری برای تان به ارمغان خواهد آورد.
حتی اگر گاهی اوقات کمتر دریافت می کنید ولی به جای تمرکز بر کمبود و فقدان 

بر لذت دریافت تمرکز می کنید، باز هم این اتفاق می افتد.
برای مثال حقوق تان خوب نیست و احساس می کنید لیاقت بیش تر از آن را دارید. 
بله، شــما لیاقت حقوق بیش تر را دارید، اما هنگام دریافت حقوق تان احساس کمبود 
نکنید. روی لذت دریافت تمرکز کنید و از فرآیند دریافت کردن لذت ببرید. وقتی به 
خاطر دریافت حقوق تان خوشــحال باشید، چیزی نمی گذرد که حقوق موردنظرتان را 

هم دریافت خواهید کرد.
برای تبدیل شــدن به آهن ربای پول همیشــه در حالت دریافــت زندگی کنید تا 

راحت تر چیزهای بیش تری دریافت کنید.
۱۰. سپاس گزاری را تمرین کنید تا به یک آهن ربای پول فوق العاده 

تبدیل شوید
هرکس سپاس گزار باشد، به او بیش تر داده می شود و به وفور خواهد داشت. هرکس 
سپاس گزار نباشد، حتی آن چه دارد هم از او گرفته خواهد شد. خب، همه  ما می دانیم 
قدرتمندترین نیروی کائنات ســپاس گزاری است. با سپاس گزاری روزانه، زندگی من 
در طول سال ها به طرز شگفت انگیزی تغییر کرده است. هزاران رویاپرداز دیگر مانند 

من در حال سپاس گزاری و تغییر زندگی شان هستند.
وقتــی می خواهید به یــک آهن ربای پول تبدیل شــوید، باید بدانیــد که پول با 
ســپاس گزاری رابطه دارد. زیرا فکر پول باعث می شود غالب اوقات احساسی مثبت 
یا منفی داشته باشید. اگر باعث می شود احساسی مثبت داشته باشید، عالی است. اما 
اگر به خاطر تمرکز بر کمبود و فقدان باعث می شــود احساســی منفی داشته باشید، 
اینجااســت که سپاس گزاری جادو می کند. »قانون جذب یک فرمول ساده دارد، شما 

چیزی را دریافت می کنید که احساس می کنید، نه آن چه می خواهید.«
بنابراین حتی اگر بخواهید به یک آهن ربای پول تبدیل شــوید، اما هروقت به پولی 
که دارید فکر می کنید و احساســی منفی یا بد به شــما دست می دهد، هرگز به یک 
آهن ربای پول تبدیل نخواهید شــد. مهم نیست چقدر پول دارید، اما وقتی به خاطر 
آن سپاس گزار باشید، طول موج تان تغییر خواه کرد. وقتی احساس حق شناسی کنید، 

طول موج تان مثبت می شود و می توانید هرچقدر دوست دارید جذب کنید.
به همین خاطر اســت که ســپاس گزاری در کائنات چنین قدرتــی دارد. می تواند 
احســاس کمبود و فقدان شــما را به وفور و فراوانی تغییر دهــد. به محض آن که 
احساس فراوانی کنید، به وفور دریافت خواهید کرد. »شروع کنید و به خاطر هرچقدر 
پولی که دارید سپاس گزار باشید تا خیلی سریع به یک آهن ربای پول تبدیل شوید.«

نکاتی برای تبدیل شدن به یک آهن ربای پول
1. یادتان باشــد تمام 10 مورد ذکر شــده را برای جذب ثروت با قانون جذب اجرا 

کنید. پیروی از تنها چند نکته به ماندن در طول موج آن کمک نمي کند.
۲. ذهن شــما عادت دارد از مسیر منحرف شود. پس اگر یک بار این مطلب جذب 
ثروت با قانون جذب را بخوانید بعد از یک یا دو هفته انجام همه ی آن ها را فراموش 
خواهید کرد. این صفحه را ذخیره کنید و طی چند هفته آینده حتما یک بار در هفته 

آن را مطالعه کنید. به این ترتیب آن ها را به خاطر آورده و اجرا می کنید.
ترجمه: تحریریه سایت کسب و کار بازده  اسما حسنی

۱۰روش پولدار شدن و جذب ثروت با قانون جذب

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تأمین اجتماعی، 
گفــت: بخش نامــه افزودن ســهم اضافــه کار از حقوق به 
مســتمری بازنشستگان ابالغ شــد و اکنون در شعب تأمین 

اجتماعی موجود است. 
به گــزارش ایرنا، ابــالغ این بخش نامــه در واقع پس از 
ماه هــا پیگیری خبرنگار اجتماعی ایرنــا و تماس های مکرر 
بازنشستگان ذینفع برای دســتیابی به این حق قانونی خود 

حاصل شد.
قرار بود اوایل اردیبهشت ماه سال 96 این بخش نامه برای 
محاسبه سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان 
ابالغ شــود اما به دلیل برخی ایرادات و اشکاالت در آن، در 
هفته جاری این بخش نامه به شــعب تأمین اجتماعی ابالغ 

شده است.
محمدعلی جنانی روز دوشــنبه در گفــت و گو با خبرنگار 
اجتماعی ایرنا افزود: صــدور بخش نامه یکم تیرماه 96 و با 
امضای سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
انجام شده اســت و اکنون در تمامی شعب تأمین اجتماعی 

بازنشستگان می توانند این موضوع را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: شماره بخش نامه 33۲5 و شماره شناسه نامه 
8108۲55 اســت و بازنشستگان می توانند در هنگام مراجعه 
به شــعب تأمین اجتماعی، این شــماره ها را برای پی گیری 

مشکل خود به همراه داشته باشند.

جنانی اضافه کرد: تمام مواردی که برای محاســبه سهم 
اضافه کار از حقوق این افراد الزم بود در این بخش نامه آورده 
شده است و اکنون مسئوالن شعب تأمین اجتماعی می توانند 

سهم بازنشستگان را محاسبه کنند.
وی تأکید کرد، در این راستا دستورالعمل اجرای این مصوبه 
برای تمامی ادارات کل تأمین اجتماعی سراسر کشور ارسال 
شده و پرداخت ها پس از محاسبه از روی فرمول تعیین شده 

به بازنشستگان آغاز خواهد شد.
احمد پایور مشــاور معاونت فنی و درآمد ســازمان تأمین 
اجتماعــی نیز اوایــل خردادماه در گفت و گو بــا ایرنا علت 
تأخیر در ابالغ بخش نامه افزودن ســهم اضافه کار از حقوق 
به مستمری بازنشستگان را به خاطر اختالف نظر بین بخش 
حقوقی و مســتمری عنوان کرد و گفت: این مشکل در حال 

رفع شدن است.
وی ادامــه داد: تاخیری که برای ابالغ این بخش نامه بوده 
است در واقع برای اینکه اعتراضات بعدی وجود نداشته باشد، 
بود چون اگر بخش نامه ناپخته ای تحویل شــعب می دادیم، 

شعب نمی توانستند آن را درست عمل کنند.
محمدعلی جنانی مدیرکل امور مســتمری های ســازمان 
تأمین اجتماعی نیز پنجم اردیبهشــت مــاه در گفت و گو با 
ایرنا گفت: از هفته آینده دســتورالعمل مربــوط به افزودن 
ســهم اضافه کار از حقوق به مستمری و پاداش بازنشستگی 
بازنشستگان ابالغ می شود. جنانی افزود: براساس بخش نامه 
هیأت وزیران مبنی بر پرداخت ســهم اضافه کار از حقوق به 
مستمری بازنشستگی کارمندان دولت که سال گذشته صادر 
شد، تدوین دستورالعمل اجرای آن در مرحله نهایی قرار دارد.

جنانی ادامه داد: موضوع سهم اضافه کار از حقوق کارکنان 
دولت براســاس مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توســعه و 
تأثیر اضافه کار بر دریافتی است که به صورت کامل محاسبه 

و به مستمری و پاداش بازنشستگان اضافه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، »اســحاق جهانگیری« معاون اول رئیس 
جمهوری اسفندماه سال گذشته، تصویب نامه هیأت وزیران 
درباره آیین نامه اجرایی قســمت دوم ماده )59( قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه درخصوص محاسبه اضافه کار کارکنان 
دستگاه های اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی در زمان 

بازنشستگی را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابالغ کرد.
آیین نامــه اجرایی قســمت دوم مــاده )59( قانون برنامه 

پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
ماده 1- حقوق بازنشســتگی کارکنان دستگاه های اجرایی 
مشــمول قانون تأمین اجتماعی که قبــل از 1393/4/17 از 
اضافه کار آنان کســور بازنشستگی کسر و به حساب صندوق 
تأمین اجتماعی واریز شــده اســت، به شــرح و فرمول زیر 

محاسبه و پرداخت می شود:
الف- ســازمان تأمین اجتماعی موظف اســت در مورد هر 
یک از کارکنان یادشــده با همکاری دستگاه اجرایی ذی ربط 
و با استفاده از مستندات مربوط، نسبت به مجموع اضافه کار 
ماهانه پرداختی که از آن حق بیمه کســر شــده اســت به 
مجموع اقالم حقوق و مزایای مشــمول کســر حق بیمه در 
طول دو ســال آخر خدمت )بدون احتساب مبالغ اضافه کار( 

حداکثر منتهی به 17 تیرماه سال 1393را محاسبه کند.
ب- نســبت )درصد( موضوع جزء )الف( در مبلغ میانگین 
حقوق و مزایای مســتمر و فوق العاده ویژه موضوع بند )10( 
ماده )68( قانون مدیریت خدمات کشــوری مشــمول کسر 
حق بیمه )بدون احتســاب اضافه کار( فرد ظرف دو سال آخر 

خدمت منتهی به بازنشستگی ضرب می شود.
پ- مبلغ حاصل از اعمال جزء )ب( در یک سی ام مجموع 
ســنوات پرداخت حق بیمــه از اضافه کار منتهــی به تاریخ 

هفدهم تیرماه 1393 ضرب می شود.

ت- مبلغ به دست آمده از اعمال جزء )پ( به مبلغ مستمری 
بازنشســتگی موضوع ماده )77( قانــون تأمین اجتماعی که 
در آن متوســط مزد یا حقوق بیمه شده بدون لحاظ اضافه کار 

محاسبه  شده است، اضافه می شود.
احمدپایــور مشــاور معاونت فنی و درآمد ســازمان تأمین 
اجتماعی دی ماه ســال گذشــته در گفت و گــو با خبرنگار 
اجتماعی ایرنا گفته بود: براســاس آییــن نامه جدید هیأت 
وزیران، درصد و سهم اضافه کار از حقوق کارکنان  براساس 
فرمولی محاســبه و به مســتمری و پــاداش پایان خدمت 

بازنشستگی آنان افزوده می شود.
هیــأت وزیران در جلســه یکم دی ماه 95 به پیشــنهاد 
مشترک ســازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و به اســتناد اصل یکصد و سی و هشتم 
قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران، آیین نامه اجرایی 
قســمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را 
تصویب کرد.»محمود عسکری آزاد« 17تیرماه سال 1393، 
زمانی که جانشــین معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی 
رئیــس جمهوری بــود، بخش نامه ای را به دســتگاه های 
اجرایی ابالغ کرد که براســاس آن دیگر حق بیمه از اضافه 
کار کارکنان مشــمول قانون تأمین اجتماعی کسر نمی شد. 
نتیجــه این بخش نامــه کاهش 30 تــا 40درصدی حقوق 
دوران بازنشســتگی و پاداش ســنوات پایان خدمت بیش از 
یک میلیون کارمند بود.پایور ادامه داد: در مورد پاداش پایان 
خدمت نیز مانند مستمری بازنشستگی به همین منوال لحاظ 
می شود یعنی نسبت اضافه کار به حقوق در دوره ای که حق 
بیمه از آن کسر می شده است در زمان محاسبه بازنشستگی 
براساس فرمولی که تعریف شده، تعلق می گیرد و افرادی که 
اضافه کار از حق بیمه آن ها تا تیرماه سال 1393 کسر شده، 

می توانند از آیین نامه جدید بهره مند شوند. 

اســتاندار تهران بر ضرورت حمایت از پزشکی قانونی تأکید 
کرده و کار این سازمان را حساس و دارای اهمیت برشمرد.

سیدحســین هاشــمی در ســی  و چهارمین همایش مدیران 
ســازمان پزشکی قانونی که پیش از ظهر دیروز در سالن شهید 
بهشتی سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، گفت: برخالف 
آنچه که تصور می شــود در برخی موارد ممکن اســت برخی از 
استان هایی که فکر می کنیم محروم هستند محروم تر باشند. در 
تهران شهرســتانی داریم که جمعیتش از برخی استان ها بیشتر 

است؛ اما مشکالتی در تخت بیمارستانی و... وجود دارد.
وی با بیان اینکه حل مشــکالت در تهــران نیازمند تعامل 
و هماهنگی قوا با یکدیگر اســت، گفت: در ســفرهای استانی 
دکتر روحانی به تهران و همچنین ســفر رئیــس قوه قضاییه 
تصمیمات خوبی در این زمینه انجام شــده و مــا امیدواریم با 

تعامل و همکاری مشکالت تهران جبران شود. به گفته استاندار 
تهران جبران مشکالت استان تهران در دو برنامه 5 ساله شدنی 
خواهد بود. هاشمی در بخشی از سخنانش با گرامی داشت شهید 
بهشتی اظهار کرد: ما همواره توانسته ایم با توان خودمان توطئه 
منطقه را خودمان خنثی کنیم. ملت ما ملت بزرگی اســت و در 
انتخابات ۲9 اردیبهشــت پیام مهمی را به همگان نشــان داد. 
وی با اشاره به برگزاری انتخابات ادامه داد: مقام معظم رهبری 
نیز در ســخنانی معروف تأکید کردند که حتی اگر نظام را قبول 

ندارید پای صندوق رأی بروید. 
در اروپا و در شــرایطی که ساز و کارهای رأی گیری در اکثر 
این کشــورها الکترونیکی بوده و با تلفــن همراه و در خانه نیز 
می تــوان رأی داد، مردم ما با توجه به ســازوکار در جمهوری 
اسالمی، 4 ســاعت در زیر باران در صف رأی ایستادند. انتظار 

برای رأی در شــرایطی  بود که منافقین در سوی دیگر خیابان 
به آنان توهین کردند و مورد تمســخر قرار می دادند اما ایرانیان 
احســاس مسئولیت باالیی داشتند و با هو کردن جواب مناسبی 
می دادند و آنــان را منزوی می کردند. اســتاندار تهران اضافه 
کــرد: ما در تهران افرادی را داشــتیم که 4 ســاعت در صف 
رأی می ایســتادند امیدوارم با هماهنگی ها و صحبت هایی که 
با شورای نگهبان داشــتیم بتوانیم به سمت الکترونیکی شدن 
انتخابات حرکت کنیم و امســال این نتیجه نشان داد که هرجا 
انتخابات به شکل الکترونیکی انجام شده بود ما موفق شده ایم. 
هاشمی همچنین در حاشــیه این همایش در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: کار پزشــکی قانونی کار ســخت و حساسی است 
 و اهمیت بســیاری دارد. همه ما باید از این ســازمان حمایت 

کنیم.

استاندار تهران با بیان 
اینکه پزشــکی قانونی 
در کشــف جرایم نقش 
در  گفت:  دارد،  کلیدی 
اقدامات  یازدهم  دولت 
خوبــی در ایــن زمینه 
انجــام شــده و ما در 

تالش هســتیم تا از اعتبارات ملی و دادگســتری به شکل 50 
- 50 برای حمایت از پزشــکی قانونی استفاده کنیم. هاشمی با 
بیان اینکه از پزشکی قانونی حمایت خواهیم کرد، گفت: با توجه 
به جمعیت باالی 13 میلیونی در اســتان تهران، تمام تالشمان 
را خواهیم کرد تا تمام امکانات پزشــکی قانونی را فراهم کرد و 
مراکز آن را برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان تجهیز کنیم.

بخش نامه افزودن سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان ابالغ شد

اعالم آمادگی استاندار تهران برای حمایت و تجهیز مراکز پزشکی قانونی

معاون وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی از رشد 5 
درصدی تعرفه خدمات درمانی و پزشــکی براســاس مصوبه 
هیــأت وزیران خبر داد و بر الزام اجرای این قانون از ســوی 

جامعه پزشکی تأکید کرد.
 محمد آقاجانی روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران 
در رابطه با فرایند تصویب تعرفه خدمات درمانی و پزشــکی 
افزود: در همه نظام های ســالمت، تعرفه ها رفتار ساز است و 
از ابزار های مهم سیاست گذاری سالمت و قیمت برنامه ای به 

شمار می آید.

وی ادامــه داد: از نظر جایگاه قانونی و به اســتناد بند الف 
ماده 9 قانون احکام دائمی بر توسعه کشور، به صورت ساالنه 
شــورای عالی بیمه خدمات ســالمت، کتاب ارزش نســبی 
خدمات را بازنگری و تعرفه ها را تعیین و پیشــنهاد می کند و 
در نهایت با تصویب هیأت دولت، قانونی و الزم اجرا می شود.

معاون درمان وزارت بهداشــت اضافه کرد: در آذرماه سال 
95، پیشــنهاد افزایش تعرفه های خدمات درمانی و پزشــکی 
به ســازمان نظام پزشکی برای ســال 96، مبنی بر رشد 15 
درصدی پیشنهاد شــد و این موضوع در جلســات دبیرخانه 

شورای عالی بیمه مورد بحث قرار گرفت.
آقاجانی گفت: سازمان های بیمه گر اعتقاد داشتند این میزان 
رشــد با منابع آن ها نمی خواند . بنابراین این پیشــنهاد را رد 
کردند و در نهایت در اسفندماه سال 95، این موضوع باردیگر 
در جلسه شــورای عالی بیمه مطرح شد و برخی سازمان های 
بیمه گر ، پیشــنهاد کاهش تعرفه ها را بیان کردند و سرانجام 
ســه گزینه رشــد صفر درصدی ، 9 و 10 درصدی به دولت 

ارائه شد.
وی تأکید کرد: وزارت بهداشت نیز اعالم کرد اگر نخواهیم 
رشد 15 درصدی اجرا شود ، پیشــنهاد رشد متناسب با تورم 
باید اتفاق بیفتد و این موضوع در کمیســیون اجتماعی دولت 

مورد بحث قرار گرفت اما در نهایت توافق حاصل نشد.
وی با اشــاره به تفاوت دیدگاه ها در دبیرخانه شورای عالی 
بیمــه و کمیســیون اجتماعی دولت، گفــت: این موضوع در 
صحن علنی دولت نیز مطرح شد و سازمان های بیمه گر ادعا 
داشتند که سازمان برنامه و بودجه، منابع الزم متناسب با رشد 
تورم را ندارند درحالیکه با رشــد تورم ، هزینه بیمارســتان ها 

تغییر می یابد.
معاون وزیر بهداشــت افزود: وقتی رشــد متوسط کاالهای 
خدماتی 9.8 درصد باشد، رشد هزینه بیماران بطور متوسط در 
کشور ، 50 درصد رشد تورم در حوزه سالمت و بیشتر از سایر 

بخش های جامعه خواهد بود.
آقاجانی گفت: در جلسه دولت، تمام این مباحث مطرح شد 

و وزارت بهداشــت به رشد حداقل متناســب به اندازه تورم ، 
تأکید کرد. درحالیکه ســازمان برنامــه و بودجه موافق نبود و 
در نهایت هیأت وزیران با رشــد پنج درصدی موافقت کرد. با 
اینکه همراهی ســازمان برنامه و بودجه را نداشتیم و وزارت 
بهداشــت در این زمینه تنها بود رشد پنج درصدی تعرفه ها را 
پذیرفتیم درحالیکه بیمارستان های دولتی وزارت بهداشت در 
ســال جاری با کســری اعتبار یکهزار و 300 میلیون تومانی 

مواجه هستند.
آقاجانــی اضافه کرد: حداقل باید شــاهد پرداخت به موقع 
مطالبات بیمارســتان ها باشــیم چراکه اکنون 9 هزار میلیارد 
تومان مطالبه از بیمه ها داریم . براین اساس کسری بودجه در 
بیمارستان ها موجب کاهش کیفیت خدمات می شود و رغبت 

در سرمایه گذاری در حوزه سالمت نیز کاهش می یابد.
وی گفت: جذب ســرمایه، کاهش یافته و توســعه خدمات 
درمانی بیمارستانی به اندازه نیاز، وجود ندارد و از شاخص های 

تعریف شده کشور فاصله داریم.

افزایش 5 درصدی تعرفه خدمات درمانی و پزشکی 


