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دادستان تهران در بازدید سرزده از دادسرای ناحیه : ۳۱

تحقیقات قضایی
باید فوری و دقیق انجام شود

دادستان تهران بهصورت س�رزده ،از دادسرای ناحیه ۳۱
تهران بازدید و از تالشهای قضات و کارکنان این مجموعه
تقدیر و تشکر کرد.

علی القاصی ضمن بازدید از واحدهای بایگانی راکد ،ارجاع و شعبات
دادسرای جرایم رایانهای ،نحوه رسیدگی به پروندهها و کیفیت ارائه
خدمات ب��ه مراجعین را مورد ارزیابی قرار داد و به اس��تماع اظهارات
قضات این دادسرا و بررسی مش��کالت موجود پرداخت .به گزارش
روابط عمومی دادس��رای عمومی و انقالب تهران ،وی در نشستی با
قضات و کارمندان ،فعالیت در مجموعه دادسرا را بسیار دشوار عنوان
کرد و افزود :عمده پروندههای قضایی در دادس��را ش��کل میگیرد و
اگر با حساس��یت و دقت رسیدگی نش��ود و دالیل و مستندات کافی
جمعآوری نش��ود قطع ًا نمیتواند مبنای تصمیمگیری مناس��ب در
مراجع باالتر قضایی قرار گیرد و نهایت ًا دادرس��ی منصفانه و عادالنه
رقم نخواهد خورد.
اطاله دادرسی مصداق تضییع حقوق افراد است
القاصی با اشاره به حجم سنگین پروندهها در دادسرا تاکید کرد :حجم
کار و افزایش ورودی پروندهها نباید موجب شود که ما از وظیفه خطیر
خود که همان اجرای صحیح عدالت اس��ت غافل بمانیم و رسیدگی
دقیق پروندهها تحت تأثیر حجم فزاینده پروندهها قرار بگیرد و یک
غفلت در جمعآوری ادله ،موجب تضییع حقوق افراد شود و درنهایت

نارضایتی از مجموعه دستگاه قضایی را به همراه داشته باشد.
دادس��تان تهران با تاکید بر اینکه تحقیقات در مرحله دادس��را باید
فوری و دقیق انجام گیرد افزود :اگر تحقیقات در زمان مناسب انجام
نگیرد خودبهخود موجبات اطاله دادرسی را فراهم میآورد و بسیاری
از دالیل و مس��تندات از بین میرود و نهایت ًا پروندهای ناقص و پر از
ابهام به دادگاه ارسال میشود که نمیتواند مبنای تصمیمگیری برای
دادگاه قرار بگیرد.
القاصی با اشاره بهضرورت و فوریت در تحقیقات قضایی تاکید کرد:
قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف کرده است که تحقیقات باید فوری
و بدون فوت وقت و سریع انجام شود درحالیکه امروز ما با پروندههایی
مواجه هستیم که بعد از چند سال منجر به صدور قرار نهایی میشود
که این دیگر ارزش حقوقی ندارد.
دادس��تان تهران اطاله دادرسی را مصداق تضییع حقوق افراد عنوان
کرد و افزود :موجودی بیش از  ۵۰فقره پرونده در هر شعبه بازپرسی و
دادیاری به معنای اطاله دادرسی است ما در هیچ شعبهای نباید بیش
از  ۵۰فقره موجودی داشته باشیم و بیشتر از این مقدار محل سؤال و
اشکال است و باید برای رفع آن برنامهریزی اساسی در نظر گرفت.
القاصی کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکالت عمده دادسرا خواند و
افزود :در همین تقسیمات اخیر ،پنج نفر قاضی به این دادسرا اختصاص
دادیم و در صورت جذب مجدد تالش میکنیم تا تعداد قضات افزایش
پیدا کند بهطوری بین ورودی و خروجی پروندهها تناسب صورت گیرد
و تالش برای کاهش موجودی پروندهها فراهم شود.

طرح کاداستر باید در سراسر کشور اجرا شود
معاون قوهقضاییه و رییس س�ازمان ثبت اس�ناد و امالک
کشور گفت :باید طرح کاداستر در سراسر کشور اجرا شود
چراکه سبب بهبود زیرساختها و ترقی جامعه میشود.

ذبیحاهلل خداییان در جلسه شورای اداری شهرستان قروه با تبریک ایام
مبارک عید قربان و غدیر اظهار داشت :نعمت «سالمتی و امنیت» در
میانتمامنعمتهایالهیازاهمیتوجایگاهویژهایبرخوردارهستند
که باید همه باهم قدردان و ش��کرگزار این نعمات باشیم .به گزارش
تسنیم ،وی با اشاره بهضرورت وجود امنیت پایدار بهعنوان زیرساخت
رشد و توس��عه در جامعه افزود :امنیت موجب رشد و پیشرفت کشور
میشود؛ امنیت فقط امنیت قضایی نیس��ت بلکه امنیت همهجانبه
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و فردی ضروری است.
خداییان بیان کرد :وظیفه مسئوالن است که امنیت را در جامعه حفظ
کنند چراکه شهدا با خون خود امنیت را به ما ارزانی داشته و امروز باید
همه باهم امانتدار خون ش��هدا و امنیت کنونی کشور باشیم .وی به
نیت دشمنان برای ایجاد اختالف و تفرقه در طول تاریخ ایران اشاره
و اظهار کرد :همه ما در طول تاریخ از اقتدار کش��ور حمایت کردیم و
نباید اجازه هرگونه رخنه و نفوذ و رسیدن به اهداف پلید آنان را بدهیم.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بابیان اینکه داشتن احساس
امنیت از خود امنیت مهمتر و حائز اهمیتتر است ،خاطرنشان کرد:

وجود حس امنیت ترقی و پیش��رفت جامعه و منطقه را به دنبال دارد.
وی گفت :زمانی اقتصاد کشور به سمت دولتی شدن پیش میرفت و
بعدها ثابت شد که دولت باید از بخشهای خصوصی دست بکشد تا
بتواند بهترین نتیجه را به دست آورد .خداییان بابیان اینکه رفع مواردی
که نزاع و درگیری را در پیدارد ،موجب ایجاد امنیت میش��ود ،ادامه
داد :اجرای طرح کاداستر که در اکثر کشورها اجرایی شده موجب بهبود
زیرساختهاوترقیجامعهمیشودچراکهحدودزمینهامشخصشده
و تمام اطالعات آن به ثبت میرسد.
وی اضافه کرد :اجرای طرح کاداستری یک سرمایه بزرگ در جامعه
اس��ت چراکه بس��یاری از اختالالت در دستگاه قضایی بر سر تعیین
چارچوبزمینهاست؛بنابراینازمسئوالنانتظارمیرودکهدراجرایی
کردن این طرح و رفع مشکالت آن قدم بردارند .وی تاکید کرد :باید
تمام معامالت بر اساس قراردادهای رسمی صورت گیرد تا مشکلی
برای مردم ایجاد نشود .معاون قوهقضاییه با اشاره به هدف سفر خود به
شهرستان قروه اعالم کرد :به دستور آیتاهلل ابراهیم رئیسی ،معاونان
قوهقضاییه با عزیمت به شهرستانهای استان ضمن بررسی مسائل،
مشکالت و آخرین وضعیت قضایی شهرستانها بررسی و گزارش
آنرابهرییسقوهقضاییهتقدیمکردهتاتصمیمگیریهایالزماتخاذ
شود.همچنین معاونقوهقضاییهدرسفرخودبهقروهباخانواده«شهید
سیدهادی اجاق» دیدار و گفتوگو کرد.

روی خط خبر

یکصد و ششمین جلسه کارگروه تعیین
مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد

خبر بازداشت پوری حسینی تایید شد.
یک منبع آگاه در دادگستری استان تهران در گفتگو با میزان ،خبر بازداشت
پوری حسینی رییس سابق خصوصی سازی را تایید کرد.
گفتنی است؛ روز گذشته میرعلی اشرف پوری حسینی از سمت خود استعفا
داده بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حکمی داوود خانی را به عنوان
سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.

دادس�تان انتظامی قضات گفت :یک�ی از اولویتهای
مهم و ضروری که در دس�تور کار دس�تگاه قضا گرفته
بحث جرمزدایی و قضازدایی در جامعه است.

رییسسازمان ثبت اسناد و امالک:

قضـایی

رییس سابق سازمان خصوصی سازی
بازداشت شد

جرمزدایی و قضازدایی در دستورکار دستگاه قضاست

باید جرمزدایی شود.
وی یادآور شد :بسیاری از جرایم را میتوانیم جرمزدایی کنیم و
به نهادهای دیگر واگذار کنیم بهعنوانمثال صدور گواهی حصر
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یکصد و ششمین جلس��ه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به
ریاست حجتاالسالموالمسلمین منتظری دادستان کل کشور برگزار شد.
در این جلسه طرح تأمین دسترسی امن و رفع نیازمندیهای تخصصی،
علمی ،قانونی و ش��غلی اف��راد به س��ایتهای تحریم یا پاالیشش��ده
موردبررس��ی قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنظ��ر کلیات به تصویب
رسید؛ در جلسه روز گذشته ،همه اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای
مجرمانه و مرک��ز ملی فضای مجازی بهجز نمایندگان مجلس عضو این
کارگروه حضور داشتند.
گفتنی اس��ت جلس��ه قبل این کارگروه علیرغم اعالم قبل��ی ،به دلیل به
حدنصاب نرس��یدن اعضا برگزار نشد و جلس��ه روز گذشته بعد از دو سال
برگزار شد.

دادستان انتظامی قضات:

حجتاالسالموالمس��لمین محمد موحدی در جلس��ه شورای
اداری شهرستان سروآباد اظهار داشت :با حضور آیتاهلل رئیسی
بهعنوان رییس دس��تگاه قضای کش��ور برنامههای مهمی در
دستور کار ایشان در این حوزه قرارگرفته است.
وی افزود :یکی از کارهای مهم رییس دستگاه قضا بحث اصالح
فرایند دادرسی اس��ت موضوعی که بسیار مهم و خواست همه
مردم است ،یعنی وقتی کسی به دستگاه قضایی مراجعه میکند
درصورتیکه خواستهاش بهحق باش��د ،این حق را دارد که زود
بهحق خودش برسد و گرفتار اطاله دادرسی نشود.
دادستان انتظامی قضات یادآور شد :لذا در فرایند اصالح دادرسی
بحث جرمزدایی و قضا زدایی در دستور کار است و ضرورت دارد
که این دو بحث مهم را خیلی جدی بگیریم .وی تاکید کرد :قضا
زدایی و جرمزدایی از موضوعات و مقوالت بسیار مهم و ضروری
است که باید در جامعه انجام شود و این یکی از برنامههای مهم
آیتاهلل رئیسی است که در کشور در حال اجرا است.
موحدی بابیان اینکه نبای��د دنبال جرم انگاری و قضایی کردن
همه کارها باشیم ،گفت :بهعنوانمثال فردی که ازلحاظ شرعی
و قانونی در سن  ۱۶سالگی میتواند ازدواج کند و صاحب فرزند
شود ،چرا نتواند گواهینامه موتورس��یکلت بگیرد ،لذا این موارد
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وراثت که در دادگاه انجام میشود ،چه اشکالی دارد که در اداره
ثبتاحوال انجام شود.
حجتاالسالم موحدی تاکید کرد :همه باید تالش کنیم جامعه

آرامش بیشتری داشته باشد و کمتر کارها را به دستگاه قضایی
وارد کنیم چون هرچقدر کار دس��تگاه قضا بیش��تر باشد ،مردم
مجبور میشوند بیشتر به مراجع قضایی مراجعه کنند و این امر
باعث ایجاد استرس و نگرانی در بین خانواده میشود.
وی اضافه کرد :جوانگرایی و چابک س��ازی در تشکیالت قوه
قضایی از کارهایی است که توسط رییس دستگاه قضایی کشور
در حال انجام است و مهمتر اینکه کارهای دست و پاگیر نباید در
دستگاه قضا وجود داشته باشد .وی افزود :یکی از کارهای مهمی
که رییس دستگاه قضا در ابتدای راه خودشان هم پیشقدم شدند،
ابالغ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی و به تعبیر
کنونی تکریم اربابرجوع به همه دستگاهها و نهادها است.
دادستان انتظامی قضات گفت :رییس دستگاه قضا در راستای
تکریم مردم سفرهای استانی خود را آغاز کرده و تاکنون به هفت
استان کشور سفرکردهاند و برنامه ایشان سفر به همه استانهای
کشور است که اولویت با استانهای محروم است.
به گزارش ایرنا ،دادستان کل قضات روز گذشته بهعنوان نماینده
رییس دستگاه قضایی کشور با استقبال مسئوالن وارد شهرستان
سروآباد شد ،غبارروبی مزار شهدا ،بازدید از کالنتری  ۱۱شهدای
سروآباد ،بازدید از دادگستری و شرکت در جلسه شورای اداری
شهرستان از مهمترین برنامههای وی به سروآباد بود .شهرستان
س��روآباد با  ۲بخش مرکزی و هورامان با  ۵۲هزار نفر جمعیت
در فاصله  ۹۰کیلومتری از غرب سنندج مرکز استان کردستان
واقع شده و  ۲۴کیلومتر مرز با کشور عراق دارد.

معاون حقوقی قوهقضاییه:

کار بازنگری جدی قوانین آغاز شده است
معاون حقوقی قوهقضاییه گفت :مردم تحمل گرسنگی را
دارند اما تحمل تبعیض و بیعدالتی در جامعه را ندارند.

حجتاالسالموالمس��لمین محمد مصدق در جلسه شورای اداری
شهرس��تان بیجار که در س��الن آمفیتئاتر دانشگاه فنی مهندسی
شهرستان بیجار برگزار شد ،بابیان اینکه انتظارات مردم از دستگاه
قضایی بس��یار زیاد اس��ت ،اظهار کرد :مردم انتظ��ار دارند رییس
قوهقضاییه که بیش از  ۳دهه از عمر خود را در دستگاه قضایی سپری
کرده است ،مشکالت قضایی را حل کند.
وی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) افزود :مردم نیازمند امنیت،
اجرای عدالت و ارزانی هس��تند و متولیان و حکومت باید بکوش��ند
امنیت ،آرامش ،زمین��ه اجرای عدالت ،ارزانی و معیش��ت خوب را
فراهم کنند.
به گزارش ایرنا ،معاون حقوقی قوهقضاییه بابیان اینکه  ۴۰سال از
عمر انقالب میگذرد و اکنون مردم احساس میکنند از آرمانهای
نظام و انقالب دور میشویم ،گفت :اگر بنا بود موافقتها و وامهای
کالن به عده خاصی داده شود شاه نیز میتوانست مدیریت کند.
امام آمد تا امورات مردم دست خودشان باشد ،مردم یکجور زندگی
کنند و از امکانات بهرهمند شود.
وی با اشاره به برنامههای قوهقضاییه در این دوران ادامه داد :مبارزه

با فساد اقتصادی ،فساد اجتماعی و فساد سیاسی یکی از برنامههای
اساسی و اصلی قوهقضاییه است.
معاون حقوقی قوهقضاییه گفت :مردم تحمل گرسنگی را دارند اما
تحمل تبعیض و بیعدالتی در جامعه را ندارند.
مصدق با ذکر اینکه ما مسئوالن خودمان را باید خادم مردم فرض
کنیم ،ادامه داد :باید خداوند را ش��اکر باش��یم که این نعمت را به ما
ارزانی داشته است تا بتوانیم مشکلی را از مردم حل کنیم و تا زمانی
که تفکر خادم بودن در مسئوالن نباشد مشکالت حل نخواهد شد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه نیاز به بازنگری ج��دی در قوانین وجود دارد،
خاطرنش��ان کرد :تفاهمنامهای مبنی بر تنقیح قوانین از س��وی ۳
مع��اون حقوقی  ۳قوه امضاءش��ده و کار آن جهت بازنگری قوانین
آغازشده است.
معاون حقوقی قوهقضاییه در ادامه جلسه با اشاره به تحول قضایی در
قوهقضاییه یادآور شد ۳۵۰ :نفر از نخبگان علمی ،دانشگاهی ،وکال
و قضات برتر کشور در قالب  ۴۰کارگروه تخصصی موضوع تحول
قضایی در قوهقضاییه را از ابعاد مختلف بررسی میکنند.
وی بابی��ان اینکه ریاس��ت قوهقضایی��ه اعالم ک��رده که موضوع
شوراهای حل اختالف باید به سیستم قبلی خود برگردد یادآور شد:
هدف باید صلح و سازش باشد نه رأی دادن ،این موضوع باید نهادینه
شود و هر هزینهای هم داشته باشد پرداخت میکنیم.

برخورد با مفسدان اقتصادی خط قرمز ندارد

تکریم ارباب رجوع از رویکردهای دستگاه قضاست

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت :سازمان بازرسی هیچگونه خط قرمزی در برخورد با مفسدان اقتصادی ندارد و تعداد زیادی از این
متخلفان دستگیر شدند و برخی هم تحت پیگرد قضایی هستند .ناصر سراج در نشست شورای اداری شهرستان مرزی بانه بابیان اینکه
رییس قوهقضاییه نشان داد که مرد عمل است ،اظهار کرد :آیتاهلل رئیسی در خصوص مبارزه با فساد شعار نداد و بلکه در عمل این انگیزه
خود را نش��ان دادند و بر همین اساس تعدادی از دادگاهها بهصورت علنی برگزار میشود .وی اضافه کرد :مشکالت مرزی از طریق ستاد
مبارزه با کاال و ارز و شورای عالی امنیت ملی بررسی میشود .سراج بابیان اینکه مسئوالن باید تولید و اشتغال پایدار را جدی بگیرند افزود:
ریش��ه بسیاری از مشکالت و نابسامانیهای کشور بیکاری است بنابراین باید بیکاری هم از طریق ایجاد اشتغال در کارگاههای کوچک
و بزرگ خصوصی حل ش��ود .وی با اش��اره بهضرورت وحدت و همدلی میان مس��ئوالن و تالش برای حل مشکالت کشور گفت :همه
مسئولین قوه قضاییه و مجریه همصدا و هماهنگ باید مشکالت مردم را پیگیری و در برابر دشمنان با همدلی و هماهنگی مقابله کنند.
س��راج تحریمهای اقتصادی را ناعادالنهترین تحریمها عنوان کرد و ادامه داد :تحریمهای ظالمانه به بهانه جلوگیری از کشور ما برای
دس��تیابی به تسلیحات هستهای است و بر همین اساس فش��ارهای اقتصادی را بر مردم ایران تحمیل و حتی واردات دارو را هم تحریم
کردند .سراج روز گذش��ته بهعنوان نماینده رییس قوهقضاییه به بانه سفرکرده است .شهرستان مرزی بانه با  ۱۵۸هزار جمعیت در غرب
سنندج مرکز استان کردستان واقعشده است.

رییس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه در سفر به سقز گفت :تحول و ارتقاء در رسیدگی به امورات مردم در قوه قضاییه از رویکردهای
رییس قوه قضاییه است .حجتاالسالم علی عبداللهی در سفر به سقز و در دیدار با امام جمعه این شهر ،تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به
امورات مراجعهکنندگان به دادگستریها را از رویکردهای رئیس قوه قضاییه برشمرد.
وی ادامه داد :بر اس��اس فرمایش��ات رییس قوه قضاییه باید حق مردم در مراجعه به دادگستریها توسط قضات مد نظر قرار گیرد و همه
از کار قضات راضی باش��ند .حجتاالسالم عبداللهی افزود :از همان انتصاب رییس جدید قوه قضاییه تحول در این قوه آغاز شد تا مردم
برکات آن را احساس کنند .رییس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه اظهار داشت :توجه ویژه به خواستههای مردم ایران و تکریم ارباب
رجوع را از خواستههای رئیس قوه قضائیه دانست و این مهم به جد در دستور کار قضات قرار خواهد گرفت.
وی افزود :شان مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور همانگونه که در نظام مقدس اسالمی به آن اشاره شده است ،از بدو ورود آیتاهلل
رییسی به قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته است تا همه مردم ایران اسالمی در مراجعه به دادگاهها احساس امنیت کنند.
به گزارش فارس ،رییس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه هدف س��فر اس��تانی رییس قوه قضاییه به کردستان و حضور نمایندگان
وی به شهرستانهای استان را ،بررسی وضعیت قضایی استان و شهرستانها برشمرد و افزود :همه بررسیها جمعبندی خواهد شد و در
نهایت تقدیم رئیس قوه قضائیه میشود تا برای کاستیها و ارتقای خدمترسانی بهترین تصمیم گرفته شود.

پژوهشگاه قوهقضاییه
به تحول جدی نیاز دارد

رییس پژوهش��گاه قوه قضاییه در فضای مجازی نوشت :پژوهشگاه قوه
قضاییه به تحول جدی نیاز دارد و باید به یک مرکز تصمیمساز برای این
قوه تبدیل ش��ود .س��ید حجتاهلل علمالهدی در فضای مجازی نوشت:
پژوهش��گاه ق��وه قضاییه به تحول جدی نی��از دارد و بای��د به یک مرکز
تصمیمساز برای این قوه تبدیل شود.
وی افزود :این پژوهشگاه میتواند بازوی علمی ،مغز متفکر و اتاق فکری
غنی برای دستگاه قضا باشد و از نخبگان حوزه و دانشگاه بهویژه جوانان
دعوت میکنم برای تش��کیل یک اتاق فکر و همفکری در این زمینه ،ما
را یاری کنند.

مالکیت فکری نگاه اقتصادی
به خلق اثر و شهرت دارد

معاون مالکیت فکری وزارت دادگس��تری ،گف��ت :مالکیت فکری نگاه
اقتصادی به خلق اثر و شهرت دارد.
به گزارش وزارت دادگس��تری ،محمود حکمت نیا ،در پنجمین نشس��ت
کمیته ادبی هنری شورای سیاس��تگذاری مالکیت فکری که در وزارت
دادگستری برگزار شد ،اظهار داشت :در پی پاسخ به این سؤال هستیم ،اگر
درصدد این باشیم که در حوزه حقوق مولفان و مصنفان بخواهیم کدهای
آماری را برای مباح��ث اقتصادی پیشبینی کنیم ن��گاه کالن و کلی ما
چگونه باید باش��د تا بتوانیم دیدگاه معینی را آگاهانه انتخاب کنیم سپس
با مش��خص نمودن جایگاه خودمان در آن دیدگاه ،مسیر راه را بهدرستی
طی کنیم .وی افزود :اساس�� ًا مالکیت فکری یک نگاه اقتصادی به خلق
اثر (مالکیت ادبی و هنری) ،شهرت (عالئم تجاری) و ایجاد محصوالت با
فرآیندهای جدید (اختراع) دارد.
حکمت نیا تصریح کرد :تمام این موارد یک هدف صریح و آشکار دارند که
بحث اقتصاد است .این بحث اقتصادی باید ادبیات اقتصادی داشته باشد.
اگر بخواهیم این مباحث وارد اقتصاد شود و آثار اقتصادی بر جای بگذارد
و تبدیل به س��رمایهای برای کنشگران این حوزه ش��ود ،به برنامهریزی
و سیاس��تگذاری نیاز داریم .اس��اس این برنامهریزی نیز این اس��ت که
فعالیتهای این حوزه شناسایی شود.
وی با اش��اره به پیچیدگی کار در حوزه مالکیت ادب��ی و هنری گفت :در
اختراعات بازار روش��نی داری��م .فناورانی داریم که اخت��راع میکنند ،به
دنبال آن صنعتگرانی هس��تند که اخت��راع را تبدیل به محصول میکنند
و واس��طههایی که این محص��والت را وارد بازار میکنن��د؛ اما در حوزه
مالکیت ادبی و هنری کار پیچیده اس��ت؛ زیرا ازیکطرف با خلق ذهنی
روبرو هس��تیم و از طرف دیگر با نشر و ترجمه و چاپ آثار و سایر مصادیق
هنرهای کاربردی که بسیار متنوع میباش��ند و وقتی وارد بازار میشوند
به دلیل صنایع ارتباطی ،بس��یار گستردهتر میش��وند .بحث ما این است
که صنایع مرتبط این مباحث چیست و هر کس در کجای کار قرار دارد.

اعالم گذشت خانواده استاد
از محمد علی نجفی
«محمدعلی نجفی» عامل قتل «میترا استاد» ،باگذشت اولیای دم مقتوله،
از حکم قصاص رهایی یافت.
به گزارش فارس« ،مس��عود استاد» روز گذشته با انتشار پیامی در فضای
مجازی از بخش��ش محمدعلی نجفی قاتل خواهرش میترا اس��تاد خبر
داد .وی در صفحه خوی��ش در فضای مجازی ،با ذکر آیه «الذین ینفقون
فی الس��راء والضراء والکاظمی��ن الغیظ والعافین ع��ن الناس واهلل یحب
المحس��نین» از قرآن مجید ،آورده اس��ت :از خون عزیزمان گذش��تیم و
خرسندیم که هیچ معاملهای با خون آن بزرگوار نکردیم.
مسعود استاد در بخش دیگری از پیام خود افزوده است :بهواسطه پادرمیانی
بزرگان کرمانشاه و کشور ،وکالی عزیزمان آقای مسعود افرازه و محمود
حاجیلویی ،پدرم ،م��ادرم و مهیارمان ،محمدعلی نجفی را بخش��یدیم و
خرسندیم که معاملهای با خون آن بزرگوار نکردیم .امیدوارم محمدعلی
نجفی در این چند صباح باقیمانده ،بهدوراز سیاست ،به تزکیه نفس بپردازد.
اجر هم��ه خیرخواهان و هدایت همه بدخواهان به راه راس��ت را از درگاه
خداوند متعال مسئلت دارم.
وی در این پیام همچنین نوش��ته است :اما در مورد خودم که روزی سردار
گمنام و روزی سردار سپاه نام گرفتم ،میگویم که االن نه شغلی دارم و نه
رسمی که از کسی گرفته باشم .فقط فرزند روستازادهای به نام کاکابرار از
دیار کرمانش��اهانم .از کودکی از پدر و مادرم مهرورزی آموختم و تا درجه
دکترای تخصصی هواوفضا در معتبرترین دانشگاههای کشور بدون رانت
تحصی��ل کردم .در بهمن  ۱۳۹۳خانه هواوفضای ایران را در ش��هرداری
تهران تأسیس کردم و االن نیز فقط مدرس دانشگاه هستم.
هفتم خردادماه س��ال جاری ،محمدعلی نجفی با استفاده از سالح گرم،
میترا استاد همس��ر دوم خود را به قتل رساند .وی انگیزه خود از این اقدام
را اختالفات خانوادگی عنوان کرده ب��ود .حدود یک ماه بعد و پس از چند
جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه جنایی ،نجفی به جرم «قتل عمد»
به «قصاص» محکوم شد.

