شفافیت پرونده قتل میترا استاد ،علت سرعت رسیدگی بود

پیشبینی حضور  ۳میلیون زائر در مراسم اربعین امسال

مهر :سخنگوی قوه قضائیه گفت :شــفافیت پرونده قتل میترا استاد و اقرار متهم به قتل ،دلیل سرعت رســیدگی به این پرونده بود.
غالمحسین اسماعیلی ،در رابطه با این پرسش که کمتر از ده روز تحقیقات در پرونده نجفی تعیین تکلیف شده است و برخی شایعات
از بررسی خارج از نوبت این پرونده خبر دادند ،چرا سرعت عمل در این پرونده در سایر پرونده ها رخ نمی دهد؟ گفت :برخی از پروندهها
بازتاب اجتماعی دارند و هر پرونده ای که احساس عمومی را جریحهدار کرده باشد ،بهصراحت اعالم میکنیم که با رعایت ضوابط قانونی
با سرعت رسیدگی میشود.پرونده قتل میترا استاد ،رسیدگی ویژه را میخواست و این پرونده یک پرونده قتل خانوادگی و از لحاظ بعد
قضائی روشن بود و تحقیقاتی که باید در یک پرونده قتل انجام شود صورت گرفت .اقرار متهم به قتل و امور مربوط به صحنه ،باعث شده
پرونده شفاف باشد؛ این موضوع و شفافیت آن ،نیازمند زمان بیشتر نبود.

مهر  :رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات ،با اشاره به اینکه پیشبینی می شود تعداد زائران اربعین امسال به بیش از سه میلیون نفر برسد ،گفت:
اسکان زائران اربعین در منازل عراقی ها در دستور کار قرار دارد .حسن پالرک ،در جلسه کمیته مشارکتهای مردمی اربعین گفت :ستاد اربعین
شامل  ۱۳کمیته است که در هر کمیته برنامه ریزی های متفاوتی برای زائران اربعین انجام میشود .وی گفت :با سیل عظیمی از مردم و زائران در
اربعین امسال مواجه خواهیم شد و قول میدهیم خدماترسانی مناسبی برای آنها داشته باشیم .وی با بیان اینکه امسال هوا نسبت به سال قبل
گرمتر شده و همین موضوع مسئولیت ما را سختتر کرده است ،گفت :باید امکانات سرمایشی مناسبی را برای زائران اربعین ایجاد کنیم؛ ازجمله
یخ ،آب سردکن و سردخانه .رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت :وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن نیز باید امسال محدودیتهایی که
در بحث صادرات ایجاد شده بود را برای ما رفع کنند؛گمرک نیز باید همکاری الزم را برای زائران جهت خدمات رسانی بهتر به آنها داشته باشد.

اخبار کوتاه
تغییر در شیوه بخشش
اضافهخدمتهای سربازی

خبر آنالین :رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز
ستادکل نیروهای مسلح ،توضیحاتی را درباره
بخشش اضافه خدمت ناشی از غیبت و تأثیر
غیبت در درجه و حقوق سربازان ارائه کرد.
ســردار موســی کمالی گفت :از مدتی قبل
تصمیم گرفتیم که موضوع بخشــش اضافه
خدمت ناشی از غیبت سربازان را به فرماندهان
یگانها تفویض کنیم و آنان این اختیار را دارند
که بر اساس نوع رفتار و حسن اخالق سربازان،
تا دو ســوم این اضافه خدمت را ببخشند؛ اما
دیگر اینطور نیست که قبل از اعزام خدمت
اعالم شــود که اضافه خدمت ناشی از غیبت
بخشیده خواهد شد.

ترمز بخشهای هزینهای
طرح تحول سالمت را کشیدیم

Society

قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن
و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران که در
افکار عمومی به قانون «ازکجاآوردهای؟»
مشــهور شــده اســت ،پس از ســالها
کشوقوس ســرانجام اجرایی خواهد شد.
قانون «از کجا آوردهای» آبانماه سال ۹۴
در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید
نهایی رســید و یک ماه بعد رئیس مجلس
آن را ابــالغ کرد .قوه قضائیــه طبق قانون
موظف بود ظرف حداکثر ششماه آییننامه
اجرایی قانون را تهیه و رئیس قوه آن را ابالغ
کند؛ اما قوه قضائیه به علت آنچه ابهامات
موجود در قانون عنوان کرد ،قانون را اجرا
نکرد .مسئوالن قضائی وقت معتقد بودند
اجرای این قانون در عمل ممکن نیســت.
حجتاالســالم منتظری ،دادســتان کل
کشور در اسفند  ۹۶و در واکنش به انتقادها
از معطــل ماندن اجرای ایــن قانون گفته
بود« :در جلسه مسئوالن عالی قوه قضائیه
چند جلســه متوالی بحث های فراوان شد
و آییننامهای را برای اجرای این قانون در
آن جمع بررســی میکردیــم و دیدیم در
اجرا با مشــکالت جدی مواجه شدیم که
نهایتاً با سه مشکل اساسی برخورد کردیم
و آیت اله آملــی به این نتیجه رســید که
اجرای این قانون با این قوانین مشــکالتی
را ایجاد میکند ».به گزارش فارس ،با وجود
مقاومت مســئوالن قضائی وقت در اجرای
قانون مشهور به «از کجا آوردهای» ،رئیس
جدید قوه قضائیه اجرای این قانون را جزو
اولویتهای خود قــرار داد و در هفتههای
اول کاری ،معاونــت حقوقی قوه قضائیه را
مأمور کرد آییننامه اجرایــی این قانون را
در یک مدت مشخص تدوین کند .آیتاله
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اجرای یک قانون پس از سالها کشوقوس؛

«از کجا آوردهای؟»

عکس فارس

ایرنا :وزیر بهداشــت گفت :طــرح تحول
ســالمت از نظر اقتصــادی برای کشــور پر
هزینه شد و کاری که کردیم این بود که ترمز
بخشهای هزینهای این طرح را کشــیدیم و
سه بســته اصلی آن یعنی کاهش پرداخت از
جیب بیماران ،حمایت از بیمــاران خاص و
صعبالعالج و ماندگاری پزشکان و تیم پزشکی
در مناطق محروم را با قدرت و شــدت ادامه
میدهیم .ســعید نمکی در نشست با اعضای
فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی ،افزود:
طرح تحول سالمت اثرات بســیار موفقی به
همراه داشــت؛ اما چند پیشفرض اصلی آن
شامل پرونده الکترونیک سالمت ،نظام ارجاع و
پزشکی خانواده که از تکالیف برنامههای پنجم
و ششم توسعه نیز بود ،بر زمین ماند.

جـامـعـه
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رئیسی ،در  ۱۰اردیبهشتماه  ۹۸با اشاره
به تهیه آییننامه اجرایی قانون رســیدگی
به اموال مسئوالن در دستگاه قضائی گفت:
«این آییننامه بهزودی ابالغ خواهد شــد
و معتقدیم با اجــرای این قانون و همکاری
خود مدیران و مســئوالنی که مشــمول
این قانون هســتند ،این مسئوالن در برابر
حاشیهها ،شایعات و مسائلی که ممکن است
از ســوی برخی افراد یا جریانها در مورد
آنان مطرح شود ،مورد صیانت قرار خواهند
گرفت ».در شــرایطی که یکی از خطوط

عملیــات تبلیغی جریان معــارض ،متهم
کردن کلیه مسئوالن کشور به فساد و القای
فساد فراگیر و سیستماتیک است ،اجرای
درست قانون رسیدگی به اموال مسئوالن
میتواند ضمن ایجاد بازدارندگی ،ســره را
از ناسره جدا کند و اجازه ندهد با تبلیغات
دشمن ،مقوله فساد به همه مسئوالن تعمیم
داده شود .عالوه بر این ،اجرای دقیق قانون
مانع از آن خواهد شــد کــه افرادی ضمن
قرار داشــتن در ســطوح باالی مدیریتی،
همزمان خــود یا فرزندان و نزدیکانشــان

بتوانند با استفاده از رانت مسئولیت و تعارض
منافع ،ثروتهای نجومی کسب کنند.گفته
میشود در آییننامه اجرایی قانون رسیدگی
به اموال مســئوالن تأکید شــده است که
حتی مسئوالن ســابق نیز موظف هستند
فهرست دارایی اعضای خانواده خود را در
بازه زمانی ابتدا و انتهای مســئولیت اعالم
کنند .قانون مذکور ،تقریباً همه مسئوالن
کشــور را در برمیگیرد؛ یعنــی عالوه بر
مشموالن در اصل  ۱۴۲قانون اساسی که
میگوید« :دارایی رهبــر ،رئیسجمهور،

معاونان رئیسجمهور ،وزیران و همســر و
فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ،توسط
رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر
خالف حق افزایش نیافته باشد» ،در قانون
رسیدگی به اموال مسئوالن ،این افراد نیز
مشمول قانون شدهاند:
ماده ۳ـ مقامات و مسئوالن زیر موظفند
در اجرای این قانــون ،صورت دارایی خود،
همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و
بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه
اعالم کنند:
 .۱نماینــدگان مجلس خبــرگان رهبری
 .۲اعضــای مجمع تشــخیص مصلحت
نظــام  .۳مقامــات منصــوب از ســوی
رهبــری  .۴اعضــای شــورای نگهبــان
 .۵نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و
معاونــان رئیــس مجلس و مدیــران کل
مجلــس .۶معاونان رئیس قــوه قضائیه و
رؤسای سازمانها و دســتگاههای وابسته
به این قــوه و معاونان و مدیــران کل آنان
 .۷دادســتان کل کشــور ،رئیــس دیوان
عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و
رؤسای کل دادگستری استانها و معاونان
همه آنها و ســایر دارندگان پایه قضائی
 .۸مشاوران سران سه قوه  .۹رؤسای دفاتر
سران ســه قوه ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام و مجلس خبرگان رهبری .۱۰دستیار
ارشد رئیس جمهور ،معاونان وزرا ،مدیران
کل و همترازان آنها .۱۱.دبیران شــورای
عالی امنیت ملی ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،هیئت دولت ،شــورای عالی انقالب
فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی.۱۲
رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور،
معاونان آنان و اعضای هیئت مستشاری و...

اخبار روز
«گل» عمده مخدر مصرفی
دانشآموزها

مهر :دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بیان
اینکه نوع مــواد مصرفی شــایع در میان دانش
آموزان «گل» است ،گفت :آمار اعتیاد در جمعیت
دانش آمــوزی  ۲.۱درصد اســت و افزایش پیدا
نکرده است.
سردار اسکندر مومنی ،در نشست خبری خود با
اصحاب رسانه در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد
مخدر در پاسخ به پرسش درباره وضعیت اعتیاد
در جمعیت دانش آمــوزی و برنامههای پایش و
کاهش عرضه در اطراف مدارس اظهار کرد :حتما
باید پایشهای مجدد در این زمینه صورت بگیرد،
چون جمعیت دانشآموزی ثابت نیست و هر ساله
تعدادی فارغالتحصیل میشوند و باید این پایشها
بهروز رسانی شوند.

اخطار به شهرداری
بابت فعالیت مدیران دوشغله

ایسنا  :عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی
شــورای شــهر تهران ،از فعالیت تعدادی مدیر
دوشغله در شهرداری تهران گالیه کرد.
حجت نظــری ،در تذکر پیش از دســتور خود
به دو شــغله بودن برخی مدیران در شــهرداری
تهران گالیه کرد و گفت :برابر قانون تصدی بیش
از یک شــغل در ســازمانها ازجمله شهرداری
تهران ممنوع اســت؛ اما بهرغم صراحت قانونی،
تعدادی انگشتشمار دارای دو پست سازمانی در
شهرداری هستند.

 ۳برابرشدن جمعیت سالمندان
ایران طی سه دهه آینده

شــهر خبر :رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی
ایران ،با تاکید بر ضرورت تدوین دســتورالعملی
روشــن برای تعیین و تفکیک وظایف هر ارگان
در شورای سالمندی ،گفت :در کشور ما طی سه
دهه آینده جمعیت سالمندی سه برابر میشود
که همیــن مســئله اهمیت برنامهریــزی برای
برخورد با این موضوع را دوچندان میکند.دکتر
محمدعلی محسنیبندپی ،در اولین جلسه شورای
ســالمندان شهرستان شــمیرانات که با حضور
فرماندار شمیرانات و ســایر مسئوالن زیربط در
دانشگاه بهزیستی و توانبخشی برگزار شد ،با اشاره
به مسئله سالمندان در داخل کشور ،عنوان کرد:
متاسفانه در یک مدت و فاصله زمانی کوتاه یک
اتفاق بزرگ و وحشتناک در حال رخ دادن است.

