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همزمان با برگزاری همایش گلریزان ستاد دیه صورت گرفت

کمک  400میلیون تومانی رهبرانقالب برای آزادی زندانیان نیازمند
رهبر انقالب بهمنظور آزادی زندانیان نیازمند مبلغی معادل ۴میلیارد ریال اختصاص دادند.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم رهبری ،همزمان با برگزاری س��یویکمین همایش
گلریزان ،ویژ ه کمک به آزادی زندانیان نیازمند ،حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر انقالب اسالمی« ،چهار

میلیارد ریال» به این امر خداپسندانه اختصاص دادند.
جش��ن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان ،به همت ستاد مردمی رس��یدگی به امور دیه و کمک به
خیرین نیکوکار در تهران و ش��هرهای مختلف کش��ور
زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مس��ئوالن و ّ
برگزار میشود.

دادستان تهران از ورود قوه قضاییه در مصادیق مختلف احیای حقوق مردم خبر داد

دستورکار ویژه درباره حقوق عامه
دادس�تان تهران از ارسال پرونده قاتل مأموران ناجا در آشوبهای اسفند سال
 96به اجرای احکام خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران ،عباسجعفری دولتآبادی در
دومین نشست دادستان تهران با مدیران مسئول رسانهها در سال جاری ابتدا از ارسال پرونده
قاتل مأموران ناجا در آشوبهای اسفند سال  96به اجرای احکام خبر داد و اعالم کرد :با توجه
به تأیید حکم صادره در دیوانعالی کشور و انجام تشریفات الزم حکم صادره اجرا خواهد شد.
وی در ادامه از صدور هشت فقره محکومیت نسبت به متهمان آشوبهای اسفندماه خبر داد
که به موجب آن متهمان به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند.
دادستان تهران همچنین از ارسال پرونده قاتل بنیتا به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران
خبر داد.
طالق را میتوان با برنامهریزی مناسب به مسیر متعارف بازگرداند
در ادامه این نشست وی همچنین به موضوع آسیبهای اجتماعی و نقش رسانهها در کاهش و
کنترل آن اشاره کرد و با تبیین نقش مهم رسانهها در بیان و ارائه راهکارها برای رفع آسیبهای
اجتماعی ،اظهارکرد :اگر بیش از حد نیاز به آسیبهای اجتماعی پرداخته شود و به سیاهنمایی
تبدیل شود ،نکته منفی برای نظام اسالمی را به دنبالدارد ولی اگر انعکاس دهنده مشکالت
و مطالباتِ مردم یا مسئوالن باشد ،آثار مثبت در پی خواهد داشت.
دادستان تهران در رابطه با نقش رسانهها در مهار آسیبهای اجتماعی افزود :رسانهها باید به
این موضوع ورود کرده و از سیاه نمایی پرهیز کنند.
وی به بیان مصادیقی در این زمینه پرداخت و با اش��اره به اظهارات یکی از مسئوالن سازمان
ثبت احوال در خصوص آمار طالق ،گفت :اوایل س��ال جاری سخنگوی سازمان ثبت احوال
ت باش��د؛اما
آماری را در مورد طالق ارائه داد که این خبر اگرچه ممکن بود بخش��ی از واقعی 
بیانگر همه واقعیتهای مربوط به طالق نبود؛ چراکه س��ازمان ثبت احوال این خبر را اصالح
کرد و مشخص شد که وضعیت طالق در کشور بحرانی نیست.
جعفری دولتآبادی افزود :البته تغییراتی در خصوص طالق در کشور رخ داده است اما برای
ارائه این آمار سازمان ثبت احوال آمار طالق سالهای گذشته را با هم جمع کرده بود که هیچ
تناس��بی با یکدیگر نداشت و انتش��ار این خبر به آن نحو موجب موج سواریهای رسانههای
بیگانه ش��د .دادس��تان تهران تأکید کرد :موضوع طالق را میتوان با برنامهریزی مناسب به
مسیر متعارف بازگرداند.
وی با بیان اینکه انتشار اخباری از این قبیل از سوی مسئوالن جز دلسردی و ناامیدکردن جوانان
از ازدواج و تلقی فروپاشی خانواده در ایران پیام دیگری ندارد ،موضوع آمارهای اعتیاد را مورد
اشاره قرار داد و تصریحکرد :در حال حاضر در کشور آمارهای اعتیاد متفاوت است و رقم دقیقی
اعالم نمیشود چراکه با ارائه هر رقمی به اهرمی علیه جمهوری اسالمی ایران تبدیل میشود.
جعفری دولتآبادی با اش��اره به اقدامات مؤثر جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با اعتیاد ،بر
لزوم دقت در انتشار اخبار حوزه اعتیاد تأکید و افزود :ایران در مبارزه با اعتیاد هم در بعد جهانی
و هم در بعد منطقهای بیشترین مبارزه را انجام میدهد و این درحالی است که در همسایگی
کشور افغانستان قرار دارد که به تعبیری کشت موادمخدر در آن افزایش بسیاری داشته است.
دادس��تان تهران با یادآوری مش��کالتی فراملی در مس��یر مبازره با موادمخدر ،ساختارها و
سیستمهایی آن که مبارزه با قاچاقچیان عمده را سخت کرده ،افزود :امروزه در دنیا قاچاقچیان
و پولشویان حرف اول را میزنند و به دلیل فعالیت باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر علیرغم
اصالح چندین باره قانون آن هنوز نتوانستهایم نتیجه مطلوب را شاهد باشیم.
تالش برای ناکارآمد نشان دادن نظام اسالمی
تمرکز و س��رمایهگذاری دش��من بر س��ه محور بیاعتمادی مردم به مس��ئوالن ،ناامیدی و
ناکارآمدی جمهوری اس�لامی ،موضوع دیگری بود که دادستان تهران در این جلسه به آن
اشاره کرد و از مدیران مسئوالن رسانهها خواست که مراقب باشند با انتشار اخبار خالف واقع
به خیالپردازیهای دشمنان که از ابتدای شکلگیری انقالب بیان میکنند ،دامن زده نشود.
وی با بیان اینکه این موضوع برای جمهوری اسالمی مانند سم عمل میکند ،تأکید بر پرهیز از
اقدام رسانهها در این مسیر را به معنای عدم بیان اشکاالت و مشکالت موجود ندانست و افزود:
رسانهها مراقب باشند در بیان انتقادات و طرح مشکالت مردم به این سه محور توجه کنند.
دادستان تهران با بیان اینکه نباید مردم را از آینده انقالب ناامید کرد و بیاعتمادی و ناکارآمدی
را ترویج داد ،خاطرنشانکرد :این موضوع در مبارزه با فساد رخ داد و آنقدر اخبار فساد منتشر شد
که ادراک فساد بر مبارزه با فساد پیشی گرفت درحالی که پروندههای مبارزه با فساد با قاطعیت
مورد رسیدگی قرار گرفته و میگیرد.
جعفری دولتآبادی افزود :در یک دوره زمانی در بیان و اعالم اخبار فس��اد مس��ابقهای میان
مسئوالن شکل گرفت که بخشی از آن واقعیت داشت و بخشی بزرگنمایی بود یا مطبوعات
به آن دامن زدند که این اقدامات باعث احساس نگرانی در مردم شده و با خود فکر میکنند که
کشور به چه سرنوشتی دچار شده که شب و روز با تورق روزنامهها شاهد این هستند ک ه مبارزه
با فساد کمرنگتر از اعالم اخبار پدیده فساد شده است.
وی با اعالم اینکه طی چند سال اخیر مبارزه با فساد دو چندان شده است ،گفت :در سالهای 88
و  89به پروندههای عوامل جریان فتنه رسیدگی شد ،سالهای  90و  91پرونده امیرمنصور آریا
و بعد از آن به پروندههای برخی عوامل جریان انحراف رسیدگی شد و سپس به پرونده بابک
زنجانی و برخی پروندههای مهم دیگر رس��یدگی شد و در واقع برخی از این پروندهها سالها
قوهقضاییه را درگیر کرده اس��ت ،همانطور که در پرونده امیرمنصور آریا هنوز تعداد اندکی از
پروندهها مفتوح اس��ت .دادس��تان تهران مبارزه با فس��اد را تنها محدود به وظایف دادستانی
ندانست و اظهارکرد :دولت در پیشگیری از فساد نقش دارد که کمتر به این موضوع توجه شده
است .اگر دولت مجاری و راههای فساد را ببندد دیگر راهی برای بروز فساد پیش نمیآید که
بخواهیم با آن مبارزه کنیم اما وضعیت به گونهای است که راههای مبارزه با فساد باز میماند
و بعد سؤال میکنند که چرا دستگاه قضایی برخورد نمیکند.
جعفری دولتآبادی به نقش رس��انهها در مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامهداد :رسانهها باید به

به گزارش روابطعموم��ی معاونت منابع انس��انی قوهقضاییه ،بهزاد
پورس��ید در نشس��ت تخصصی رابطین پژوهش��ی دادگستریهای
سراسر کشور معاون پژوهش��ی پژوهش��گاه قوقضاییه بر استفاده از
ظرفیتهای علمی اس��تانها در ارتقای امورپژوهشی در قوهقضاییه
تأکید کرد.
وی اظهارک��رد :از س��ال گذش��ته از س��وی معاونت منابع انس��انی
قوهقضاییه تعامل با رابطان پژوهشی در استانها مطرح شد که در این
راس��تا برگزاری نشستهایی جهت ساماندهی و هدفگذاری واحد و
ایج��اد همافزایی و از طرفی دیگر در جهت کاهش هزینه و هدر رفت
ان��رژی مورد برنامهریزی قرار گرفت که این موضوع مهم و کاربردی
به شمار میرود.
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اعالم نتایج آزمو 
ن
کارشناسان رسمی قوهقضاییه به زودی

رییس مرکز امور مش��اوران حقوقی ،وکال و کارشناس��ان قوهقضاییه از
احتمال اعالم نتایج آزمون کارشناسان رسمی قوهقضاییه و آزمون وکالت
داوطلبان کرمانش��اه مرکز امور مش��اوران قوهقضاییه حداکثر تا دو هفته
آینده خبر داد.
عبدالرض��ا مومنی در خص��وص تاریخ اعالم نتیجه آزمون کارشناس��ان
رس��می قوهقضاییه ،اظهارکرد :احتما ًال نتیجه این آزمون تا دو ماه آینده
اعالم میشود.
رییس مرکز امور مش��اوران حقوق��ی ،وکال و کارشناس��ان قوهقضاییه
همچنین در خصوص زمان اعالم نتایج آزمون وکالت داوطلبان کرمانشاه
مرکز امور مش��اوران قوهقضاییه به ایسنا گفت :احتما ًال نتیجه این آزمون
همزمان با اعالم نتایج آزمون کارشناس رسمی قوهقضاییه اعالم میشود.

آزادی  5مددجوی قزلحصار

مدی��ر ندامتگاه قزلحصار اع�لام کرد 10 :نفر از قضات ب��ا حضور در این
ندامت��گاه پرونده  250مددجو را بازبینی کردند ک��ه در نهایت به آزادی 5
مددجو منجر شد.
به گزارش روابطعمومی ادراه کل زندانهای استان تهران ،علیرضا گرامی
افزود:حضور قضات با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و بررس��ی
وضع زندانیان صورت گرفت.
وی گفت :با حضور مس��ئوالن قضایی در مراکز تأمینی و تربیتی میتوان
در دس��تیابی به اهداف س��ازمان زندانها که اصالح و تربیت مددجویان
است  ،تسریع کرد.
گرامی خاطرنشان کرد  :همه روزه مسئوالن قضایی دادگاههای تهران و
شهرس��تانها برای بررسی مشکالت قضایی مددجویان دراین ندامتگاه
حضورمییابند.

روزنامه آرمان مجرم شناخته شد
مبارزه با فس��اد بیشتر از ادراک فس��اد کمک کنند؛ چراکه امروز مردم احساس میکنند فساد
رو به تزاید و مبارزه بینتیجه بوده اس��ت در حالی که اینگونه نیس��ت و بسیاری از برخوردها
مؤثر بوده است.
نقش رسانه در احیای حقوق عامه
تمرکز رس��ان هها بر تالش بر احیای حقوق عامه نکته دیگری بود که دادس��تان تهران به آن
اش��اره کرد و با بیان این که در یکس��ال اخیر حقوق عامه به طور ویژه مورد توجه قوهقضاییه
قرار گرفته است ،اظهارکرد :اصل  156قانون اساسی به مساله احیای حقوق عامه پرداخته و
آن را در زمره وظایف دس��تگاه قضایی نهاده است.از سوی دیگر در همین اصل پیشگیری از
وقوع جرم که مرتبط با حقوق عامه است تصریح شده و همچنین ماده  22قانون آیین دادرسی
کیفری دادستان را به حفظ حقوق عمومی مکلف کرده است.
وی افزود :مردم حقوقی دارند و در س��اختار سیاسی کش��ور نیز نهادهایی مثل شهرداریها،
اتحادیههای صنفی و دستگاههایی که عهده دار وظایف عمومی مردم هستند وجود دارد که
باید به حفظ و رعایت حقوق عمومی مردم توجه کنند .در قوهقضاییه نیز حسب دستور ریاست
قوهقضاییه در پانزدهمین همایش رؤس��ای کل دادگستریها و دادستانها ،پیشنهاد شد که
قانونی در این زمینه تدوین شود.
جعفری دولتآبادی به برخی اقدامات دادستانی تهران در زمینه احیایحقوق عامه اشاره کرد و
با مورد توجه قرار دادن برخی مصادیق آن از جمله مساله آب ،گفت :سال گذشته به این موضوع
پرداخته شد و به دلیل مشکالتی که در حوزه آب وجود دارد به حقوق عامه تبدیل شده است و
باید از منافع عمومی در این بخش حمایت شود و اجازه ندهیم کمبود آب ،به یک مساله امنیتی
یا بحران اجتماعی تبدیل شود و ضرورت دارد و برنامهریزی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
دادستان تهران با طرح این پرسش که آیا دادستانی وظیفه دارد به جای وزارت نیرو شیرهای
آب را باز کند یا ببندد؛ با نفی این موضوع گفت :ممکن اس��ت تصور شود حال که قوه قضاییه
مسؤول احیای حقوق عامه است میتواند شیرهای آب را باز کند یا ببندد؛ در حالی که قوهقضاییه
باید با رصد شرایط ،در صورت مشاهده کوتاهی از سوی مسئوالن ،به آنها تذکر دهد ،سپس
دستگاهها را ملزم کند و اگر به وظیفهشان توجه نکردند ،اقدام الزم را به عمل آورد.
وی با بیان اینکه قوهقضاییه در صورت آسیب به حقوق عمومی در مقام احیای آن باید ورود کند،
بازدید از رستورانها در راستای توجه به حق بهداشت و سالمت مردم را به عنوان مصداق دیگر
دفاع از حقوق عمومی مورد اش��اره قرار داد و افزود :سال گذشته در این زمینه با وزیر بهداشت
و مس��ئوالن ذیربط جلسهای برگزار شد و در اسفند ماه سال گذشته با همکاری کارشناسان
وزارت بهداشت و دادستانی تهران از  60رستوران تهران بازدید به عمل آمد.
جعفری دولتآبادی با انتقاد از وضعیت برخی رس��تورانهای ش��هر ته��ران در عدم رعایت
بهداشت و ملزومات بهداشتی ،استفاده از مواد غذایی تاریخ منقضی و نظایر آن گفت :در این
زمینه مراتب به وزارت بهداشت اعالم شده که اگر به مسایل اغذیهای و بهداشتی توجه نشود
یکی از عوارض آن گس��ترش بیماریها است .دادستان تهران از رسانهها خواست که در این
زمینه ورود کرده و نسبت به مسائل مردم که به احیای حقوق عامه برمیگردد دغدغه داشته
باشند ،همچنین افزود :قبل از ماه رمضان امسال نیز با حضور کارشناسان بهداشت و نمایندگان
سازمان تعزیرات حکومتی بازدیدی از قنادیها انجام شد و نتیجه بررسیها با وضعیت تغذیه
مشابه بود که از دستگاههای ذیربط میخواهیم به وظایفشان عمل کنند .وی از خبرنگاران
رسانهها برای حضور در گشتها و بازدیدهایی که به حقوقعامه مربوط میشود دعوت کرد و
گفت :البته باید انتشار اینگونه اخبار و گزارشها به گونهای باشد که به مسایل دیگر دامن نزند.
پیگیری مستمر در خصوص تأخیر پروازها
همچنین ورود به تأخیر پروازها موضوع دیگری بود که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت.

وی اظهارک��رد :بخش��ی از تأخیرها به مش��کالت تحریمها ،نقص فنی و کمب��ود هواپیما
برمیگردد که طبیعی است ولی برخی ناش��ی از عدم پاسخگویی به مشکالت مردم است،
در واقع هواپیما تأخیر دارد ولی کس��ی پاسخگو نیست و رس��انهها نیز به دالیل مختلف آن
را منتشر نمیکنند.
جعفری دولتآبادی با اش��اره به احصای  70مورد حقوق عامه در قوانین کشور ،افزود :امروز
حقوقعامه حقی اس��ت که مطالبهاش مهم و چگونگی در مسیر قرار دادن آن مهمتر است و
باید کاری کرد که دستگاهها وظایف خود را انجام دهند و نظارت بیشتری را احساس کنند.
دادس��تان تهران از رسانهها خواست در راستای توجه به حقوق عامه به موضوعاتی که منافع
کثیری را به خطر میاندازد ،بیش��تر عنایت داشته باشند و به گونهای عمل کنند که مطالبات
واقعی مطرح شود ،وظایف دستگاهها را یادآوری کرده تا کارکرد سیاسی و جناحی پیدا نکند.
وی به طرح چند نکته در باب حقوق عامه پرداخت و گفت :اوال مساله حقوق عامه ،مربوط به
هر سه قوه اس��ت ،ثانیا دادستان نمیتواند جای مقامات اجرایی قرار گیرد ،ثالثا باید در مرحله
اول از دس��تگاههایی که مسؤولیت این کار را به عهده دارند؛ نه لزوما از ناحیه دادستانی ،بلکه
از س��وی سایر دستگاهها صورت گیرد و در نهایت ،اگر راهکارهای دیگر مؤثر نبود ،از اقتدار و
حمایت دادستانی استفاده شود.
لزوم توجه رسانهها به انتشار اخبار قضایی
جعفری دولتآبادی انتشار اخبار در حوزه قضایی را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهارکرد :رسانهها
باید صحت انتش��ار اخباری که وجهه قضایی دارند و یا تایید اخباری مثل مس��اله حصر را از
نهادهای مرتبط پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه در مورد حصر برخی اخباری منتشر میشود که واقعی نیست،خاطرنشانکرد:
اواخر سال گذشته خبری مبنی بر رفع حصر تا پایان سال منتشر شد که تکذیب گردید و رسانهها
باید دقت کنند که مرجع اصلی اخبار حصر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است.
دولتآبادی با انتقاد از انتشار برخی اخبار قضایی از سوی رسانهها قبل از دستگیری متهم و یا
در خالل انجام تحقیقات مقدماتی پرونده ،این اقدام برخی رسانهها را به مثابه مانعی در مسیر
تحقق عدالت دانست و گفت :نمونههایی وجود دارد که با شروع تحقیقات برخی از پروندهها
سایر متهمان از کشور فرار کردهاند حتی در یکی از پروندههای مهم ،متهمان ایمیلهای خود
را پاک کرده بودند و فقط دسترس��ی به ایمیلهای یک متهم امکانپذیر شد که این بر اساس
اخبار منتشر شده صورت گرفته است .وی هوشیاری مطبوعات را در زمینه انتشار اخبار قضایی
خواستار شد و افزود :برخی اوقات رسانهها در رابطه با پروندهها ،اطالعاتی را از ضابطان ،متهم
یا شاکی دریافت و نس��بت به انتش��ار آن اقدام میکنند که بعض ًا به هتک آبروی افرادی که
هنوز در مظان اتهام هس��تند منجر میش��ود و ضرورت دارد رسانهها به اینگونه موضوعات
بیشتر توجه کنند .جعفری دولتآبادی با اشاره به اینکه به موجب قانون از بیان جزییات برخی
پروندهها معذور هستیم ،از فضاس��ازیهایی که علیه قضات رسیدگی کننده به پروندهها در
جریان رسیدگی به برخی پروندههای فساد صورت میگیرد ،گالیه کرد و افزود :بعض ًا مشاهده
میش��ود در یکی از روزنامههای کثیراالنتش��ار علیه یکی از قضات که به پروندههای فساد
رسیدگی میکند ،اخبار خالف واقع منتشر میشود.
وی بر تعامل دو س��ویه روزنامهها و دادس��تانی تأکید کرد و گفت :روزنامهای در قالب انتشار
مطالب ،قاضی رسیدگی کننده را مورد هجمه قرار میدهد؛ در حالی که محکومعلیه از داخل
یگیرد و بر انتشار اخبار تاکید میکند و حال سئوال
زندان با برخی مسئوالن روزنامه تماس م 
اینجاست که چرا علیه مفسدین این اتفاق نمیافتد.
دادس��تان تهران با بیان اینکه انتش��ار اینگونه مطالب دروغ وزانت رس��انهها را زیر سئوال
میبرد ،تاکید کرد که رس��انه باید اخب��ار قضایی را پس از احراز صح��ت و انطباق با واقعیت
منتشر کنند.

تدوین لوایح  ۵گانه در حوزه فضایمجازی کشور
قائم مقام پژوهش�گاه قوهقضاییه با بی�ان اینکه در تدوین
لوایح با دولت و معاونتهای قوهقضاییه همکاری خوبی دارد،
گفت :تدوین لوایح  ۵گانه در حوزه فضای مجازی کشور در
حمایت از حریم خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.

دوشنبه

قائم مقام پژوهش��گاه قوهقضاییه خاطرنش��انکرد :ب��ا تأکید رییس
قوهقضاییه مبنی بر اینک��ه فعالیت قضات در مرآ و منظر عموم بوده و
مورد نقد قرار بگیرد ،ایده اولیه برگزاری نشس��تهای نقد رای شکل
گرفت ،تا بر این اساس فضای علمی الزم مهیا شود تا قضات فرصت
ارائه نظرات حقوقی خود و تجربیاتش��ان را داش��ته باش��ند و در این
نشست هم به این ظرفیت باال در استانها اشاره شد.
پورسید با اشاره به تصویب اساسنامه این پژوهشگاه در سال  ۹۱گفت:
براساس اساسنامهای که در س��ال  ۹۱به تصویب ریاست قوهقضاییه
رسید ،بخشهای مختلف علمی و از جمله  ۶پژوهشکده طراحی شد
که یکی از موضوعات مهم مورد توجه مطالعات تطبیقی اس��ت که به
طور جدی بدان پرداخته شده است.
وی در ادامه افزود :فعالیت پژوهشگاه در بحث آرا قضایی و چالشهای
نقد رأی نیز بسیار موفقیتآمیز بوده است.
پورسید عنوانکرد :همکاریها با حوزه ریاست قوهقضاییه و معاونت
اول و سایر معاونتهای قوهقضاییه از جمله اداره حقوقی دادگستری یا
اداره کل لوایح همچنین حوزههای معاونت راهبردی و معاونت فناوری

اطالعات و آمار افقهای بسیار روشنی را باز کرده است که این موضوع
باید مورد برنامه ریزی جدی قرار گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد :همچنین در تدوین لوایح مشترک با دولت
نیز اقداماتی صورت گرفته اس��ت که امید است ثمرات خوب آن برای
کشور و قوهقضاییه حاصل شود.
وی توضی��ح داد :در رابط��ه با این همکاریها میت��وان به همکاری
در تدوین لوایح  ۵گان��ه در حوزه فضای مجازی کش��ور یا همکاری
ج��دی در تدوی��ن الیحه و ط��رح پس از فرمایش��ات مق��ام معظم
رهبری در خص��وص فضای مجازی در حمای��ت از حریم خصوصی
اشاره کرد.
وی گفت :امید است این مهم در سایر زمینهها از جمله قوانین مرتبط با
بهبود فضای کسب و کار و یا الیحه مهم تجارت ادامه یابد.
حمای�ت از پایان نامهها و مقاالت علمی را در دس�تور
کار داریم
در ادامه همایون حبیبی ،معاون پژوهش��ی پژوهش��گاه قوهقضاییه با

بیان اینکه تعداد زیادی کار پژوهشی در سطح کشور انجام میشود که
بسیاری از آن کارها مورد نیاز پژوهشگاه بوده اما گاهی این پژوهشها
به نحو مناسبی مورد اس��تفاده قرار نمیگیرند گفت :حمایت از پایان
نامهها و مقاالت علمی را در دستور کار داریم.
وی اظهارکرد :ما در پژوهشگاه قوهقضاییه یک پژوهشکده استخراج
آرا و رویه قضایی داریم که بر روی مساله آرا متمرکز است ،همچنین
یک پژوهش��کده آمار و فن��اوری اطالعات داریم که ب��ه مرکز آمار و
فناوری اطالعات قوهقضاییه مرتبط اس��ت .همچنین پژوهش��کده
مطالعات پایه که دایره وسیعی از فعالیتها را دارد.
حبیبی گفت :پژوهش��کده آم��ار و فناوری اطالع��ات فعالیتهایش
براس��اس نیازهای مرکز آمار قوهقضاییه است پژوهشکده مطالعات
پایه هم در حوزههای متعددی فعالی��ت میکند و همه مطالعات بین
رشتهای را در بر میگیرد.
معاون پژوهش��ی پژوهش��گاه قوهقضاییه بیان کرد :انجام مطالعات
تطبیقی و ترجمه علوم پژوهش��ی آنها و نیز انجام کارهای آماری از
دیگر اقدامات پژوهشگاه است.

س��خنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران ،گفت :روزنامه
آرمان به اتهام نقض مصوبه شورای امنیت ملی با اکثریت آرا مجرم شناخته
شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.
توگو با میزان در تش��ریح جلسه دادگاه مطبوعات
احمد مومنی راد در گف 
اظهارکرد :روزنام��ه آرمان به اتهام نقض مصوبه ش��ورای امنیت ملی با
اکثریت آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.
وی ادام��ه داد :خبرگزاری ایلنا به اتهام نش��ر مطالب خالف واقع به قصد
اضرار به غیر با اکثریت آرا مجرم ش��ناخته شد و مستحق تخفیف دانسته
نشد.
وی تصریح کرد :سایت تدبیر  ۲۴به اتهام نشر مطالب خالف واقع به قصد
اضرار به غیر با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته شد.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران خاطرنشانکرد:
رسیدگی به پرونده پایگاه خبری عصر ایران و عصر خبر به آینده موکول
شد.

دستگیری عامل قاچاق  ۲۱۸هزار دالری

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی
از تشکیل پروندهای در استان البرز و متعلق به فردی خبر داد که  ۲۱۸هزار
دالر در این پرونده قاچاق شده است.
سیدعبدالمجید اجتهادی در گفتوگو با صدا و سیما افزود :این پرونده ارزی
دهم اردیبهشت امسال کشف شد و بر اساس این پرونده فردی حدود 218
ه��زار دالر را به صورت غیرقانونی  ،خریداری و قصد حواله آن را به کانادا
داشته است که بر همین اساس این فرد موفق شده است  120هزار دالر از
این میزان را از طریق صرافی در اقدامی غیر مجاز حواله کند.
وی گفت :این اق��دام صرافی پ��س از تاریخ اع�لام ممنوعیت عملیات
صرافیها در خصوص نقل و انتقال ارز بوده است که خریدار و هم صرافی
دستگیر شدهاند و یکی از افراد این پرونده با قرار وثیقه آزاد شد.
اجتهادی افزود :طبق قانون به میزان  218هزار دالری که موضوع پرونده
است هم برای صرافی و هم برای فرد متخلف جریمه تعیین میشود و ارز
باقیمانده هم به نفع دولت ضبط خواهد شد.

افزایش  ۲۴درصدی
تلفات حوادث رانندگی در نوروز امسال

در نوروز امسال ( ۲۵اس��فند  ۹۶الی  ۱۵فروردین  )۹۷یک هزار و  ۳۴نفر،
یعنی به طور متوس��ط روزانه  ۵۱.۷نفر در حوادث رانندگی کشته شدهاند
که این تعداد نسبت به متوسط روزانه زمان مشابه سال گذشته ( ۴۱.۶نفر)
 ۲۴.۲درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور ،در نوروز امسال
( ۲۵اس��فند  ۹۶ال��ی  ۱۵فروردین  )۹۷یک هزار و  ۳۴نف��ر ،یعنی به طور
متوس��ط روزانه  ۵۱.۷نفر در حوادث رانندگی کشته شدهاند که این تعداد
نسبت به متوسط روزانه زمان مشابه سال گذشته ( ۴۱.۶نفر)  ۲۴.۲درصد
افزایش یافته است.
در نوروز سال جاری  ۷۰.۸درصد کش��تههای حوادث رانندگی مربوط به
جادههای برون شهری ( ۷۳۲نفر) ۲۱.۲ ،درصد در راههای درون شهری
( ۲۱۹نف��ر) ۷.۹ ،درصد در جادههای خاکی-روس��تایی ( ۸۲نفر) و محل
تصادف یک دهم درصد موارد نامعلوم (یک نفر) بوده است.
همچنین تعداد متوفیان تصادف در جادههای برون شهری  ۲۰.۱درصد،
راههای درون شهری  ۲۹.۹درصد و در جادههای خاکی -روستایی ۵۶.۵
درصدافزایش یافته است.
براساس این گزارش بیشترین تصادفات منجر به مرگ در روزهای دهم و
سیزدهم فروردین (هر کدام با  ۶۵فوتی) و  ۲۸اسفند (با  ۶۱فوتی) وکمترین
تصادفات منجر به مرگ در روزهای  ۱۵فروردین (با  ،)۳۴ششم فروردین
(با  )۳۶و نهم فروردین (با  ۴۴فوتی) رخ داده است.
در ایام نوروز امسال استانهای فارس با  ۹۹و کرمان با  ۷۵فوتی بیشترین
و استانهای اردبیل با  ۶و بوش��هر با  ۱۰فوتی کمترین تعداد کشتههای
ناشی از تصادف را داشتهاند.
بیشترین درصد افزایش در مرگهای ناش��ی از تصادفات مربوط به ایام
نوروزامس��ال نسبت به س��ال گذشته در اس��تانهای کردستان (۲۴۱.۳
درصد) و زنجان ( ۱۴۹.۴درصد) و بیشترین کاهش در استانهای بوشهر
( -۳۸.۲درصد) و قزوین ( -۲۸.۱درصد) بوده است.
این بررسی نشان میدهد در نوروز سال  ۷۲.۱ ،۱۳۹۶درصد از کشتههای
ناشی ازحوادث رانندگی مرد و  ۲۷.۹درصد زن بودهاند .از لحاظ تحصیلی
 ۲۴.۳درصد بیس��واد ۴۶.۲ ،درصد دارای تحصیالت کمتر از دیپلم۱۶.۳ ،
درصد دیپلمه ۱۱.۲ ،درصد باالتر از دیپلم و  ۱.۹درصد نامعلوم بوده است.
همچنی��ن در زمان وقوع حادث��ه  ۳۷درصد از افراد راننده وس��یله نقلیه،
 ۱۷.۶درص��د عاب��ر پیاده و  ۴۴.۲درصد سرنش��ین یا ترک وس��یله نقلیه
بو دهاند.

