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مهلت یک ماهه مسئوالن برای اعالم داراییهایشان
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه گفت:
الزم است مسئوالن و مدیران نظام جمهوری اسالمی
ایــران در سراسر کشور تا پایان آبــانمــاه دارایـیهــا و
امــوال خود را با ثبت در سامانه «ثنا» اظهار کنند.به
گزارشپایگاهاطالعرسانیشبکهخبر،حجتاالسالم
حمید شهریاری با اشاره به این که سامانه ثبت دارایی
مسئوالن با نام «ثنا» از  ۲۸مهرماه روی شبکه ملی قرار
گرفته است ،گفت :مسئوالن و مدیران نظام جمهوری
اسالمی ایران حساب کاربری ثنا را از دفاتر خدمات
الکترونیک قضایی دریــافــت و اطــاعــات مربوط به
داراییهای خود را تا پایان ماه جاری در آن ثبت کنند.
وی افزود :اشخاص به اعتبار همه سمتهایی که پس
از الزماالجرا شدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات،
مسئوالنوکارگزارانجمهوریاسالمیایراندرتاریخ
 1394.10.23عهدهدار شدهاند ،باید داراییهای
خود را در بازه زمانی ابتدا تا انتهای مسئولیت شان
در فــرمهــای پیشبینیشده سامانه اع ــام کنند.
معاون رئیس قوه قضاییه دسترسی به سامانه مذکور
را به نشانی  https://amval.adliran.irفقط از
داخل کشور مقدور دانست و توضیح داد :این موضوع
به دلیل حفظ امنیت اطالعات صورت گرفته است.
تمهیدات امنیتی الزم در نظر گرفته شــده اســت و

اطالعات محرمانه باقی میماند .ما مطابق قانون
مصوب مجلس ش ــورای اســامــی گــام بــرمـیداریــم.
شــهــریــاری ادامـــه داد :مــا بــه همه مــدیــران توصیه
م ـیکــنــیــم قــبــل از ورود بـــه س ــام ــان ــه امــــــوال و
دارایـــیهـــا ،بــه ســامــانــه residegi.adliran.ir
مراجعهواطالعاتالزمرادریافتکنند.
ویبابیاناینکهدرنقاطمهمحاکمیتیحضورفیزیکی
داریمودراینزمینهباشورایعالیامنیتملی،شورای
نگهبانقانوناساسی،شورایعالیانقالبفرهنگی،
شورایعالیفضایمجازی،مجمعتشخیصمصلحت
نظام ،مجلس شــورای اسالمی و مجلس خبرگان
رهبری مکاتبه شده اســت ،گفت :به همین منظور
دفتر ویژه ثبت دارایــی مسئوالن در ساختمان ستاد
مرکز آمــار و فناوری اطالعات نیز فعال شده است.
شایانذکراستکهقانونرسیدگیبهداراییمقامات،
مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران ۹آبان
 ۱۳۹۴در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب
رسیده است .بر اساس این قانون ،مقامات تعیینشده
در اصل ۱۴۲قانون اساسی باید فهرست داراییهای
خود،همسروفرزندانش راکهدربازهزمانیمسئولیت
شــان به دســت آوردهانــــد ،مطابق آییننامه ابالغی
قوهقضاییه،بهرئیساینقوهگزارشدهند.
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در پی ادعای یکی از نمایندگان مجلس صورت گرفت؛

تکذیب کشف قاچاق  ۱۴هزار تن برنج
در یکی از گمرکات کشور

گمرکات استان سیستان و بلوچستان ادعای یکی
از نمایندگان مجلس مبنی بر کشف قاچاق ۱۴هزار
تن برنج از گمرکات این استان را تکذیب کرد.به
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران ،در
توضیحات گمرکات استان سیستان و بلوچستان
آمده است :روز گذشته برخی رسانهها به نقل از امیر
خجسته نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از
کشف محموله قاچاق  ۱۴هزار تنی برنج خبر دادند
که این ادعا تکذیب میشود.موضوع ،مربوط به ۱۴
هزارو۲۰۰تنبرنجیاستکهبهدلیلممنوعیتهای
فصلی واردات برنج در انبارهای گمرکات سیستان و
بلوچستانانباشتشدهوامکانترخیصندارد.بااین
حال ،وفق مقررات و براساس بخشنامههای ابالغی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به صاحبان کاال اعالم
شده که به ترخیص این محمولهها اقدام و تحت کلید
انبارهای شرکت بازرگانی دولتی تا اتمام مدت زمان
ممنوعیت فصلی واردات ،برنجها را نگهداری کنند
که تاکنون درخواستی در این باره به گمرکات استان
دادهنشدهاست.همچنینگمرکاتاستانسیستان

وبلوچستاندرخصوصادعایوارداتبنز،سانتافهو
خودروهاییازاینقبیلبهعنوانلوازمخانگیتوضیح
داد :در سال  ۱۳۹۱فردی با استفاده از خألهای
موجودودرشرایطیکهصدورقبضانبارالکترونیکی
نبوداقدامبهجعلقبضانبارمنطقهآزادچابهارکردو
درالبهالیلوازمخانگیتعدادچهاردستگاهخودروی
سواری را جاسازی و به گمرک اظهار کرد و قبل از آن
کهکاالارزیابیومنتهیبهصدورپروانهشودمتهماین
خودروها را از محوطه منطقه آزاد چابهار خارج کرد
که در بررسی های بعدی مشخص شد فرد متخلف
این خودروها را از در خروج گمرک خارج نکرده و با
شگردهایدیگریازمحوطهمنطقهآزادچابهارخارج
کرده است.بنابراین خروج این خودروها از گمرکات
تکذیب و تأکید می شــود که اقــدام به خــروج چهار
دستگاه خودروی وارداتی با عنوان لوازم خانگی در
سال ۱۳۹۱ازطریقدرخروجگمرکصورتنگرفته
ودرهمانزمانبرایافرادمتخلفازطریقنهادهای
مرتبط پرونده قضایی تشکیل شده و پیگیریهای
مرتبطبهعملآمدهاست.
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بیم ه سالمت برای افراد فاقد پوشش
اجباری میشود
مدیرکل دفتر تحول اداری و نوسازی
سازمانبیمهسالمتگفت:اختیاریبودن
بیمه سالمت باعث شده برخی از افراد
هنوز از بیمه سالمت بهرهمند نباشند که
به موجب قانون ،این بیمه برای افراد فاقد
پوششاجباریمیشود.مسعودمشایخی
روز چهارشنبه درگفت و گو با ایرنا افزود:
باتوجه به نبود دوره انتظار برای دریافت
خدمات بیمه سالمت این رویکرد منجر
شدهتاافرادهنگامسالمتیاقدامبهرفتن
زیرچتربیمهسالمتنکنند.ویبیانکرد:
بهعنوانیکاصلدرسراسردنیا چنانچه
افرادپسازرفتنزیرپوششبیمهبرایبازه
زمانیکوتاهمدتازبرخیخدماتمحروم
باشندبدونشکازهماندورانسالمتی
خوداقدامبهرفتنزیرپوششبیمهسالمت
می کنند و بیمه کردن خود را موکول به
دوران بیماری نمیکنند.مشایخی ادامه
داد:دراینزمینه براساسقانونیکاجبار
وجود دارد که خود افراد مراجعه می کنند
و ظرف شش ماه از مزایای بیمه سالمت

بهرهمند میشوند.وی بیان کرد :افراد
دهکهای یک ،دو و سه رایگان و افراد
دهک چهارم با پرداخت ۵۰درصد از حق
بیمهودیگرافرادجامعهکهازتواناییمالی
برخوردارهستندخودشانداوطلبانهحق
بیمه خود را پرداخت میکنند.مشایخی
یادآورشد :سازمان بیمه سالمت حدود
 ۴۰میلیون بیمه شده دارد که این نرخ
به واسطه شاخصهایی همچون تولد،
اشتغال یا ازدواج همواره شناور است.وی
خاطرنشانکرد:کارکردنظامبیمهایاین
است تا مخاطرات مالی در مواقع ریسک
را کاهش دهد و اگر ساز و کار اقتصادی و
بیمه ای را برای مردم فراهم نکنیم ممکن
اســت خدمات بــرای آن ها فراهم باشد
ولی به واسطه هزینه های سالمت امکان
دسترسینداشتهباشند.مشایخیافزود:
در این حوزه ممکن است هزینه درمان به
قدری باال باشد که افراد به خاطر پرداخت
هزینه سالمت در تله فقر بیفتند یا افراد
فقیربهفقردایممبتالشوند.

