کوتاه از جامعه

لغو راهپیمایی اربعین به دلیل شیوع کرونا

افزایش سقف پرداخت وام ضروری بازنشستگان

دیگر دفترچه جدید بیمه سالمت صادر نمیشود

مهر :رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت :به دلیل شیوع
کرونا و با هدف جلوگیری از گسترش این ویروس ،راهپیمایی اربعین  ۹۹در ایران و عراق
لغو شده و مراسمها مجازی تشکیل میشود.
حجتاالسالم حمید احمدی ،افزود :مراسمها و آئینهای فرهنگی و مذهبی اربعین امسال
با شعار «حسین (ع) سفینه نجات» در ایران و کشورهای دیگر به صورت مجازی برگزار
میشــود .وی گفت :راهپیمایی اربعین  ۹۹با هدف حفظ ســالمت مردم و جلوگیری از
گسترش کرونا ،لغو شده است.

ایرنا :بررســی وضعیت پرداخت وامهای ضروری بازنشســتگان تحت پوشش صندوق
بازنشستگی کشوری در هشت سال اخیر نشان میدهد که تعداد این تسهیالت دو برابر و
سقف آن نیز پنج برابر شده است .روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد:
وضعیت پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری از سال  ۱۳۹۳تاکنون نشان میدهد
که تعداد این تســهیالت از  ۲۰۰هزار فقره به  ۴۰۰هزار فقره افزایش یافته است .پیش از
این دوره زمانی و در سال  ،۱۳۹۲صندوق بازنشستگی کشوری مبلغ دو میلیون تومان وام
کمبهره تنها به تعداد  ۶۴هزار نفر از بازنشستگان پرداخت کرد.

ایسنا :دبیر کشوری نسخه الکترونیک سازمان بیمه سالمت ،ضمن تشریح اقدامات انجام
شده در جهت حذف تدریجی دفترچه کاغذی بیمه از نیمه دوم امسال ،گفت :از زمانی که
اعالم کردیم تاریخ دفترچه بیمه مالک ارائه خدمت به بیمهشده نیست ،نشان دادیم مالک
عمل برای ما خدمات الکترونیک اســت؛ از این رو به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد
اعالم کردهایم دیگر دفترچه بیمه جدید صادر نکنند .محمد جعفری گفت :از دو سال قبل
که طراحی سامانه نسخه الکترونیک و ارجاع دفترچه بیمه در دستور کار قرار گرفت ،ابتدا
یک استان و سپس در  ۱۰استان به شکل پایلوت این موضوع اجرایی شد.
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در جلسه هیئت اصراری دیوانعالی کشور؛

نجفیقاتلشناختهشد،اماقصاصنمیشود

مریم یادگاری  /گروه جامعه :مانی هاشــمی
نوجوان  ۱۴ساله اهل روستای شمشــیر از توابع
پاوه است که چند روز پیش در حین کولبری دچار
حادثه شده و از ارتفاع سقوط میکند .به گفته مادر
وی ،این نوجوان برای تهیه گوشی هوشمند مدتی
است که به کمک مادر رفته تا از پس هزینه باالی
گوشی هوشمند برآید .مانی پس از سقوط از ارتفاع
از ناحیه سر و صورت دچار آســیب شده و از آنجا
که هزینههای انتقال وی به بیمارستان کرمانشاه
سنگین است در روستا مورد درمان قرار میگیرد
که درمان روستایی جوابگوی جراحت این نوجوان
نبوده و پس از پیگیریهای مستقیم فرماندار پاوه،
وی به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل میشود
که با انتشار خبر سقوط مانی طی دستور مدیرکل
کمیته امداد امــام خمینی(ره) کرمانشــاه ،همه
هزینههای درمانی وی را متقبل میشود؛ سرانجام
شامگاه دوشنبه  ۲۴مرداد مانی زخمی برای انجام
جراحی الزم به تهران منتقل میشود.

فع ً
الشرایطبیمارستانها
باثباتاست

عکس Yjc:

جلسه هیئت عالی دیوانعالی کشور متشکل از تمام
قضات این دیوان صبح دیروز با حضور حجتاالسالم
و المسلمین مرتضویمقدم رئیس دیوانعالی کشور
و محمدجعفر منتظری دادســتان کل کشور برگزار
شد .در این جلســه درباره عمدی یا غیرعمدی بودن
قتل میترا استاد به دســت محمدعلی نجفی شهردار
اسبق تهران تصمیمگیری شد .مرتضویمقدم رئیس
دیوانعالی کشــور در ابتدای جلســه هیئت اصراری
دیوانعالی کشور اظهار کرد :پرونده محمدعلی نجفی
ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پروندههایی اســت
که به صورت اصراری در هیئــت عمومی دیوانعالی
کشور مطرح میشــود .وی ادامه داد :از آن جایی که
افکار عمومی موضوع ایــن پرونده را دنبال میکردند،
رسانهها از حضور در این جلسه استقبال کردند که این
موضوع جلوه کرده است .رئیس دیوانعالی کشور درباره
پروندههای اصراری بیان کرد :این پروندهها آنهایی
هستند که بعد از اظهارنظر دیوانعالی کشور و ایراد به
رأی و از آنجایی که نظر دادگاه با دیوان متفاوت است
باید در هیئت عمومی مطرح شوند.
نجفی قاتل شناخته شــد ،اما قصاص
نمیشود
مرتضویمقدم ادامه داد :پرونده آقای نجفی چندین بار
بین دادگاه و دیوان مورد اختالف قرار گرفت و به همین
دلیل جلسه دیوان برای تعیین تکلیف آن برگزار شد.
وی تصریح کرد :پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد
و از حیث اینکه مســئله قصاص منتفی است ،جنبه
عمومی این جرم امروز تعیین تکلیف میشود .رئیس
دیوانعالی کشور با بیان اینکه جنبه عمومی این پرونده

از دو حیث مورد توجه است ،گفت :اگر جنایت واقع شده
عمد باشد یک نوع مجازات دارد و اگر غیرعمد باشد نوع
دیگری مجازات دارد .وی ادامه داد :اجمال گزارش در
جلسه پیش بیان شد و جلســه امروز اصراری کیفری
اســت .مرتضویمقدم بیان کرد :همانطور که گفته
شد از لحاظ جنبه عمومی جرم باید بررسیها صورت
گیرد ،زیرا قصاص و دیه منتفی است .رئیس دیوانعالی
کشور گفت :این جلسه نشان از آن دارد که قضات چقدر
موشــکافانه و با وقت پروندهها را مورد رسیدگی قرار
میدهند .قضات ما بدون حب و بغض و استقالل کامل
نظر میدهند و امروز هم رأی اکثریت صادر میشود.
نظر دیوانعالی کمانه کردن گلوله اسلحه
نجفی است
رازینی رئیس شعبه رسیدگی کننده دیوانعالی کشور
با اشاره به پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد :هرچند
در این پرونده شــاکی خصوصی مصالحــه کرده ،اما
آنچه برعهده دیوانعالی کشور است بررسی عمدی یا
غیرعمدی بودن این پرونده و پروندههای دیگر است.
وی ادامه داد :پرونده نجفی در شعبه نهم دادگاه کیفری
یک استان تهران رسیدگی شده است و حکم بر عمدی
بودن قتل داده شده و حکم قصاص نیز صادر شده است.
قاضی شعبه دیوانعالی کشور افزود :آن زمان به شعبه
ایرادی گرفته شد مبنی بر اینکه گلولهای از دست خارج
و به سینه خورده است که خیلی دقیق نبود و به همین
دلیل ما ایراد شکلی و ماهوی به آن گرفتیم.
نجفی قاتل شناخته شــد ،اما قصاص
نمیشود
وی گفت :ما معتقدیم که گلوله کمانه کرده و مستقیم

به سینه مقتول (میترا اســتاد) اصابت نکرده است و
موضوع مورد بحث شــعبه دیوان با دادگاه این است
که گلوله به بدن مستقیماً نخورده است .رازینی گفت:
احکام را قضات تعیین میکنند ،قب ً
ال گفتهایم که گلوله
به دیوار خورده و کمانه کرده اســت .مسیر گلوله مهم
است و به دست خورده و گلوله در مسیر عمودی بوده
و کمانه کرده است .وی ادامه داد :گلوله وقتی به دست
خورده که مقتول در وسط حمام بوده است و از دست به
سینه مقتول وارد شده و مسیر آن عوض شده و در ابتدا
افقی بوده و سپس عمودی شده و من گلوله را دیدهام
که کام ً
ال دفرمه شده است .قاضی شعبه  ۴۱دیوانعالی
کشور گفت :چیزی که موجب قتل عمد است تیراندازی
و عمل کشنده است و توجه داشته باشید که عمل او
کشنده اســت و کمانه کردن تیر از اراده مقتول خارج
بوده است .وی تصریح کرد :قصد مشاجره بوده و از نظر
شعبه قتل غیرعمدی است.
صدور یک تا سه سال حبس برای نجفی
قاضی دیوانعالی کشــور در استان قم درباره
پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد :از نظر ما این تیر
کمانه کرده است و به همین دلیل طبق قانون مجازات
اسالمی یک تا سه ســال حبس برای وی وجود دارد.
قاضی دیوانعالی کشور با اشاره به حمل اسلحه توسط
نجفی بیان کرد :نمیتوان عدم تمدید را نداشتن جواز
اسلحه دانست و متهم در این امر مستحق برائت است.
ورود متهم به صحنه جرم مصداق عمل
مجرمانه بوده است
قاضی دیوانعالی کشور در جلسه هیئت اصراری دیوان
عالی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی

کولبرنوجوانپاوهایبرای
درمانبهتهرانمنتقلشد

نجفی اظهار کرد :نخستین بار که پرونده به شعبه آمد
گفته شد تیر کمی دفرمه شــده بوده و این امر کام ً
ال
کارشناسی شده است .وی ادامه داد :دادگاه هم با نهایت
دقت سه کارشناس اســلحه و دو کارشناس پزشکی
قانونی را دعوت کرد و از ابتدا تا انتها حضور داشــتند.
این قاضی دیوانعالی کشور بیان کرد :تمام موارد مورد
شبهه دیوانعالی کشــور به صورت کامل کارشناسی
شده است و گلولههایی که به دیوار و سقف خوردهاند،
همگی تیکهتیکه شدهاند .وی گفت :هر ذهن سادهای
میپذیرد که این گونه وارد صحنه جرم شدن دلیل دعوا
اســت و متهم خودش تحلیل کارشناسی انجام داده
است و نمیتوان انتظار داشت که متهم با تحصیالت
عالی نداند کارش جرم نیســت ،ورود متهم به صحنه
جرم مصداق عمل مجرمانه بوده است.
دادستان کل کشور :نجفی مرتکب قتل
عمد شده است
محمدجعفر منتظری دادســتان کل کشور در جلسه
دیوان عالی کشور درباره حکم پرونده محمدعلی نجفی
اظهار کرد :این جلسه نشاندهنده آن است که فضای

هیئت عمومی دیوان عالی کشور که عالیترین مرجع
قضایی اســت ،در چه فضــای آزادی حرکت میکند
و تعدادی از بدخواهان تصور میکنند دســتگاه قضا
در راســتای اهدافی که آنها دنبال میکنند حرکت
میکند که این موضوع نشانگر اندیشه غلط آنهاست.
دادستان کل کشــور ادامه داد :در پرونده اخیر شاهد
بودیم که مســیر قانونی پرونده طی شــد ،اما ،چون
دشــمن به دنبال اهداف دیگری بوده است هماکنون
رسانههای بیگانه به دنبال برداشتهای خود هستند
و صحنه گفتوگوی امروز خود بهترین گواه اســت بر
اینکه دستگاه قضا فارغ از هر گونه جریانات سیاسی به
دنبال حق و حقیقت است .حجتاالسالم و المسلمین
منتظری گفت :جلسه امروز نشان دهنده برگ زرینی
از کتاب ارزشمند دستگاه قضا و قضاتی است که بدون
هیچخطمشی سیاسیبهدنبالکشفحقیقتهستند.
وی بیان کرد :با توجه به استداللهای گفته شده نظر
من این است که در بررسی جامع این حادثه که منجر به
قتل زن به دست شوهرش شده باید مؤلفههای موجود
را بررسی کنیم.

مهر :رضا گلپیرا ،رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی
و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با بیان اینکه
در حال حاضر بیمارستانها در وضعیت با ثبات قرار
دارند ،گفت :مردم بیمورد به بیمارستانها مراجعه
نکنند و اگر شــخصی نســبت به ابتالیش به کرونا
مشکوک است ،بهتر است به کلینیکهای سرپایی
و مراکز جامع ســالمت مراجعه کند؛ چراکه ورود
به بیمارستان خود عامل خطر برای ابتال محسوب
میشود.

ودیعهمسکندراولویتوام
درخواستینیازمندان

باشگاه خبرنگاران :علی عاشــوری ،مدیرعامل
صندوق قرضالحســنه امداد والیــت در خصوص
تأثیر کرونا در افزایش مراجعــات نیازمندان برای
دریافت وام ،گفت :قطعاً کرونا امســال تأثیر زیادی
بر روی افزایش تعداد مراجعان ما داشــته است به
طوری که بخش اعظمی از افرادی که تاکنون به ما
مراجعه کردهاند مشکل ودیعه مسکن داشتند .وی
تاکید کرد :با توجه به اینکه امســال موضوع ودیعه
مسکن رشــد غیرمتعارفی داشــته تقاضای تعداد
زیادی از مراجعهکنندگان ما که از اقشار آسیبپذیر
و غیرمددجو بودند بیشتر مربوط به تقاضای دریافت
وام ودیعه مسکن بود.

