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 ۶۰درصد مددجویان کمیته امداد
زنان سرپرست خانوار هستند

مهر  -رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از راهاندازی  ۵۰شعبه صندوق قرضالحسنه امداد در س��ال آینده خبر داد و گفت ۶۰ :درصد
مددجویان ما را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند .سید پرویز فتاح درباره پرداخت الکترونیکی صدقات مردمی گفت :از امروز از طریق
شماره پیامکی  ۸۸۷۷سامانه پرداخت الکترونیکی صدقه از طریق تلفن همراه ایرانسل و همراه اول امکانپذیر میشود.

ازمیان خبرها
سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلساعالمکرد:

تایید برابری دیه زن و مرد درحوادث
رانندگی توسط شورای نگهبان
برابری دیه زن و مرد که پیشتر در الیحه بیمه شخص ثالث
مطرح شده بود به تایید شورای نگهبان رسید .نمایندگان
مجلسشورایاسالمیدرجلس همورخه 94/8/27مصوب
کردندکهخسارتواردهبهزیاندیدگانبدونلحاظجنسیت
درحوادثرانندگیتاسقفتعهدنامهبیمهپرداختشود.
سخنگوی کمیسیون اق��ت��ص��ادی مجلس در مصاحبه
با خبرگزاری صدا و سیما گفت :برابری دیه زن و مرد پیشتر
در الیحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه
شورای نگهبان این الیحه را تأیید کرد؛ به عبارتی ،شورای
نگهبان برابری دیه زن و مرد را تأیید کرده است.زارع افزود:
توجیه ما در باره برابری دیه زن و مرد ،این بود که برخی از
بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه
میشوند و از بین می رون��د ،بازماندگان آن ها به مشکل
برمیخورند.وی تاکید ک��رد:پس از اج��رای قانون بیمه
شخص ثالث ،با نظر شورای نگهبان ،این موضوع به دولت
ابالغ می شود و  15روز پس از ابالغ قابل اجراست.

دستچین
کتاب «نظام مراقبت از خون» رونمایی شد
ایرنا-کتابگزارشعملکردنظاممراقبتازخوندرسال93
وکتابآموزشهایبالینیوآزمایشگاهیبرایکارکنانطب
انتقالخونباحضورمعاونعلمیوفناوریرئیسجمهوری
روزدوشنبهدرسازمانانتقالخونرونماییشد.

خاموشیبرجمیالددرروزجهانیساعتزمین
فارس  -برج میالد تهران برای ششمین سال متوالی به
مدت یک ساعت در تاریخ  29اسفند ماه که همزمان با
روز ساعت زمین در دنیاست ،به وقت محلی رأس ساعت
 20:30و به مدت یک ساعت خاموش خواهد شد.

 50درصدافرادمیانسالکشوراضافهوزندارند
ایرنا -معاون اداره کل سالمت ،جمعیت ،خانواده و مدارس
وزارت بهداشت گفت 50:درصد افراد میانسال کشور چاق
هستند و اضافه وزن دارند .دکتر سیدتقی یمانی آپارتمان
نشینی و ترافیک شهری را از عوامل اضافه وزن افراد به
خصوص در افراد میانسال دانست.

مجلس تصویب کرد

روی خط رسانه ها

تکلیف جدید برایدارندگان وسایلنقلیه

مجلس دارندگان وسایل نقلیه را مکلف کرد
برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده
به راننده مسبب حادثه  ،حداقل به میزان دیه
مرد مسلمان در ماه غیرحرام ،بیمه حوادث
اخذکنند.بهگزارش خبرگزاریصدا وسیما،
مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت
به راننده مسبب حادثه،معادل دیه فوت یا دیه
و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به
مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه
آن است.سازمان پزشکی قانونی مکلف است
با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت
بیمه مربوط ،نوع و درصد صدمه بدنی وارد
شده را تعیین و اعالم کند.آیین نامه اجرایی و
حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد
بیمهمرکزیپسازتصویبشورایعالیبیمه
بهتصویبهیئتوزیرانمیرسد.همچنینبا
تصویب نمایندگان مجلس،شرکت سهامی
بیمه ایران مکلف شد طبق مقررات این قانون
و آیین نامه های مربوط به آن ،با دارندگان
وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه
منعقد کند.سایر شرکتهای بیمه متقاضی
فعالیتدررشتهبیمهشخصثالث،میتوانند
پسازاخذمجوزازبیمهمرکزیبهفروشبیمه
نامه شخص ثالث اقدام کنند.
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بیمه مرکزی موظف است براساس آیین نامه
اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید
شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران
می رسد ،برای شرکتهای متقاضی ،مجوز
فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند.
در آیین نامه اجرایی موضوع این ماده باید
مواردیازقبیلحداقلتوانگریمالیشرکت
بیمه ،سابقه مناسب پ��رداخ��ت خسارت ،
داشتن نیروی انسانی و ظرفیتهای الزم
برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت ،مد
نظر قرار گیرد.شرکتهایی که مجوز فعالیت
در این رشته بیمهای را از بیمه مرکزی دریافت
می کنند ،موظفند طبق مقررات این قانون و
آیین نامه های مربوط به آن  ،با همه دارندگان
وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه
منعقد کنند.ادامه فعالیت در رشته شخص
ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب
این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال
هستند ،به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف
م��دت دو س��ال از ت��اری��خ الزماالج����را شدن
این قانون منوط است.همچنین با تصویب
مجلس،صندوق تامین خسارتهای بدنی
مجاز شد با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت
وقوع حادثه  ،علت نداشتن بیمهنامه ،سوابق

بیمهای مسبب ح��ادث��ه ،وضعیت مالی و
معیشتی مسبب حادثه و دیگر اوضاع و احوال
موثر در وق��وع حادثه ،به تقسیط یا تخفیف
در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام
کند.نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت
مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت
های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه
ای است که بنا به پیشنهاد هیئت نظارت
صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب
وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ب��ه گ���زارش ایسنا نیز نمایندگان مجلس
ش���ورای اس�لام��ی در نشست علنی دی��روز
با بررسی الیحه بیمه اج��ب��اری مسئولیت

رئیس سازمان بسیج سازندگی

 507گروه جهادی درایام نوروزعازم مناطقمحروم میشوند
رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت 22 :هزار جهادگر
در قالب  507گروه جهادی در ایام نوروز اردوی جهادی
برگزار میکنند.
به گزارش  فارس سردار نعمان غالمی با اشاره به این
که هم اکنون  3هزار و  500گروه جهادی در کشور
فعال است ،اظهارکرد :این گرو هها بر اساس برنامه
ریزی دقیق در نقاط محروم حضور می یابند و خدمات
عمرانی ،پزشکی ،فرهنگی و آموزشی به مردم ارائه
میکنند.
سردار نعمان غالمی اضافه کرد :بر اساس برنامه  5ساله
ششم توسعه ،تعداد گروه های جهادی کشور باید  5برابر
شود و به رقم  17هزار و  500برسد.
وی درباره برنامه گروههای جهادی در ایام نوروز برای
خدمت رسانی به مستضعفان ،گفت :ایام ن��وروز بازه
زمانی مطلوب گروه های جهادی برای برگزاری اردوی
جهادی است .امسال همزمان با برگزاری اردوه��ای

راهیان نور 22 ،هزار و  500جهادگر در قالب 507
گروه جهادی ( 430گروه دانشجویی 70 ،گروه محالت
و  7گروه دانش آموزی) عازم نقاط محروم میشوند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان این که تمرکز
اصلی گرو ههای جهادی در استان های خوزستان،
لرستان و سیستان و بلوچستان خواهد بود ،گفت9 :
هزار جهادگر که بیشتر آن ها اهل استان تهران هستند،
در مناطق محروم خرمشهر ،آب���ادان ،سوسنگرد،
شادگان ،حمیدیه ،هویزه ،دزف��ول ،دشت آزادگ��ان،
ای��ذه ،باغملک و حاشیه شهر اه��واز اردوی جهادی
برگزار میکنند.
سردار نعمان غالمی خاطرنشان کرد :گروههای جهادی
امسال عالوه بر خدمت رسانی به مردم در عرصههای
عمرانی ،پزشکی و فرهنگی ،در عرصه اقتصاد مقاومتی
نیز فعال خواهند ب��ود و ب��ه شناسایی ظرفیتهای
اشتغالزایی در نقاط محروم کشور خواهند پرداخت.

مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
در مقابل شخص ثالث ضمن تأمین نظر
اعضای شورای نگهبان ،با اصالح ماده 42
این الیحه موافقت کردند که بر اساس آن،
واژه "مراکز فوریتهای پزشکی" جایگزین
واژه "اورژانس" و ماده  42به شرح زیر اصالح
ش��د.ن��ی��روی انتظامی ،وزارت بهداشت
(مراکز فوریتهای پزشکی و بیمارستانها)،
سازمانپزشکیقانونیوجمعیتهاللاحمر
جمهوری اسالمی ای��ران نیز موظف شدند
اطالعات مربوط به سوانح رانندگی را فور ًا
در سامانه مذکور ثبت کنند.نمایندگان مردم
در خانه ملت ،اصالحیه ای در خصوص صدر

ماده  59این الیحه را به تصویب رساندند.
ماده  59این الیحه به شرح زیر اصالح شد:
بیمه مرکزی بر حسن اج��رای ای��ن قانون
نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر
یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون ،این
اقدامات را به عمل می آورد .اعمال موارد زیر
متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار
آن به موجب آیین نامهای است که به پیشنهاد
بیمه مرکزی و تایید ش��ورای عالی بیمه به
تصویب هیئت وزیران میرسد.
بهارستان نشینها آخرین اصالحیه بر ماده
ای از الیحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در
مقابل شخص ثالث را نیز مورد موافقت قرار
دادن���د.در اصالحیه م��اده  67آم��ده است:
بیمه نامه های ص��ادره پیش از الزم االجرا
شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور
خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای
(الف) و (ب) ،ماده  ،4ماده ،11ماده  14و
تبصره آن ،مواد  31 ،26 ،23 ،20و ماده
 33و تبصره های آن ،مواد ،39 ،38 ،37
 51 ،50و  62در مورد بیمه نامه هایی که
هنوز خسارات تحت پوشش آن ها پرداخت
نشده نیز الزم الرعایه است.

سالآینده هرایرانییکمراقبسالمتدارد

فوت ۱۰نفر در حوادث چهارشنبه سوری سال گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت رون��د اج��رای مدل نهایی
پزشک خانواده در کشور را تشریح ک��ردو گفت:سال
آینده هر ایرانی یک مراقب سالمت خواهد داشت.به
گزارش مهر ،دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست
خبری هفتگی با خبرنگاران به موضوع پزشک خانواده
اشاره کرد و گفت :آنچه که وزارت بهداشت به عنوان
مدل نهایی پزشک خانواده دنبال میکند ،همان نظام
یکپارچه مراقبتهای بهداشتی و درمانی مبتنی بر نظام
ارجاع است.وی با اعالم اینکه هر خانواده به یک پزشک
خانواده و مراقب سالمت وصل خواهد شد ،افزود :مراقب
سالمت در س��ال  ۹۵به پوشش ص��ددرص��دی خواهد
رسید.حریرچی افزود :پزشک خانواده در جاهایی که
قبال مستقر شده است ،همچنان فعال خواهد بود .وی
همچنین در مورد تماس تلفنی وزیر بهداشت عراق با
وزیر بهداشت کشورمان برای کمک به مجروحان حادثه
شهر کرکوک اظهار داشت :هفته گذشته به دنبال تماس

وزیر بهداشت عراق با دکتر هاشمی ،یک تیم پزشکی
ب��رای بررسی وضعیت مصدومان منطقه کرکوک ،به
عراق اعزام شدند تا وضعیت حادثهدیدگان بر اثر حمله
داعش با گاز خردل را بررسی کنند.سخنگوی وزارت
بهداشت همچنین از  ۱۰م��ورد فوتی بر اث��ر ح��وادث
چهارشنبهسوری س��ال گذشته در کشور خبر داد.
حریرچی گفت :در سال گذشته  ۲هزار و  ۵۰۲مورد
مراجعه به اورژانس بیمارستانهای سراسر کشور داشته
ایم.وی همچنین از انتقال  ۴۵۹مورد مصدوم حوادث
چهارشنبهسوری توسط اورژان��س پیش بیمارستانی
خبر داد و گفت 42.9 :درصد آسیبدیدگان بین  ۵تا
 ۱۹سال بوده اند و  26.5درصد در رده سنی  ۲۰تا ۲۹
سال قرار داشتند.حریرچی با اشاره به اینکه  ۳۳درصد
آسیبدیدگان ح��وادث چهارشنبهسوری سال قبل،
دانشآموزان بوده اند ،افزود ۵۰ :درصد حادث هدیدگان
دچارسوختگیو 43.3درصددچاربریدگیشدهبودند.

رکورد زنی جالب جراح قلب
شفاآنالین  -مرکز تحقیقات پزشکی منطقه جنوب
قرقیزستان از رکورد انجام جراحی قلب و عروق در مدت
زمان  13دقیقه توسط جراح این مرکز خبر داد.به گفته این
مرکز ،یک جراح قرقیزی با انجام عمل «میترال» جراحی
تعویض دریچه قلب روی یک بیمار  52ساله در مدت 13
دقیقه ،رکورددار سرعت انجام این عمل در جهان شد.بنابر
اعالم این مرکز حال بیمار روبه بهبودی است و این مسئله
در حالی است که این نوع از عمل جراحی در جهان به طور
متوسط بین  30تا  60دقیقه زمان میبرد.

پلیعجیب وترسناک درچین

تابناک – چینی ها پس از این کهطوالنی ترین پل شیشه
ای را ساختند این بار نوبت به پلی رسیده که به " راهرویی در
هوا"معروفاست،اینپلتقریبا 10متراززمین فاصله دارد
و روی یک کشتزار چای ساخته شده است .بازدید کنندگان
عالوه بر این که در آسمانی بر فراز این فضایسرسبز قدم
می زنند ،برای رد شدن از این پل که  1000متر طول دارد
باید سخت ترین کارها را انجام دهند .در بخش هایی از این
راهرو باید از روی تخته چوب های کوچک و یا الستیک گذر
کرد و در بخش هایی دیگر هیچ چیز غیر از طناب برای عبور
وجود ن��دارد .بدون شک رد شدن از این راه��روی هوایی
ج��رات و شهامت زی��ادی می خواهد .این پل ترسناک و
هیجان انگیزموجب شده ،تا گردشگران زیادی از این پارک
و کشتزار چای در شهرستانXuanenدیدن کنند . 

جشنواره کتککاری اسبها
تابناک -جشنواره عجیب
جنگ خونین اس�به��ا هر
ساله در چین برگزار و در آن
بهبرندگانجوایزنقدیاهدا
میشود .این مراسم را قوم
«میائو»درنواحیکوهستانی
جنوب چین و شمال شرق
آس��ی��ا ب���رگ���زار میکنند.
قدمت این مراسم عجیب به  500سال پیش بر می گردد.
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