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معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی از پیدا شدن هفت تخته 
پوست و چهار جمجه ببر، در باغ وحش مشهد خبر داد.

محمد بخشی محبی از پیدا شدن هفت تخته پوست و چهار جمجه 
ببر، در باغ وحش مش��هد خبر داد و اظهار کرد: مس��ئوالن اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی منکر پیدا شدن این 
موارد شدند اما طی بازرس��ی که به دستور دادستانی انجام شد، این 

موارد تایید شدند.
وی بیان کرد: براس��اس اطالعات، تنها در زمس��تان سال گذشته 
هفت قالده ببر تلف شدند که این آمار نگران کننده است و برخالف 

نظر مس��ئوالن باغ وحش که ببرها بر اثر کهولت سن تلف شده اند، 
طبق نظر کارشناس دادستانی، جمجمه های پیداشده جوان بوده اند. 
انتقاد دیگری که به مسئوالن حفاظت محیط زیست و مدیران باغ 
وحش وجود داش��ت، این بود که اعالم شد یک ببر در خردادماه بر 
اثر عفونت دام تلف شده است که جای تعجب دارد با وجود این همه 
امکانات و افراد متخصص، آیا امکان جلوگیری از تلف  ش��دن این 

حیوانات وجود نداشته است؟
بخشی محبی در گفت وگو با ایسنا افزود: دستور داده شد تا اداره کل 
حفاظت محیط زیس��ت استان خراس��ان رضوی به عنوان سازمان 

مسئول، پیگیر تلف  شدن ببرها باشد.
وی از پیگیری ای��ن ماجرا از تهران خب��ر داد و اضافه کرد: این باغ 
وحش متعلق به همه مردم مش��هد و حتی کش��ور است و به همین 
دلیل برای دادستانی اهمیت دارد؛ فعال با توجه به اینکه قصور متوجه 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیست، ما نظر کارشناسی آن 

را می پذیریم اما این موضوع منافاتی با پیگیری دادستانی ندارد.
معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی عنوان کرد: با وجود این 
اتفاق، اقدام درخور توجهی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان انجام نشده است. 

پیدا شدن هفت تخته پوست و چهار جمجمه ببر در باغ وحش مشهد
رشد ۲۳۸ درصدی اشتغال 

مولد زندانیان 
 مدیرکل زندان های استان اردبیل گفت: 
اشتغال مولد زندانیان این استان به رشد 
۲۳۸ درصدی رسیده است. مراد فتحی 
در دومین جلس��ه ش��ورای برنامه ریزی 
زندان های استان اردبیل در سال جاری 
خواستار صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات و نیز نظم و شفافیت 
مالی در هزینه کردها شد و اظهار کرد: با این وضعیت بودجه دولت، 
کارهایی که در س��طح زندان های این استان انجام شده، خصوصًا 
اقداماتی که در حوزه زیرساخت ها و فعالیت های بهسازی و عمرانی 
انجام شده، ستودنی است. وی با اشاره به رشد ۲۳۸ درصدی اشتغال 
مولد زندانیان اس��تان اردبیل تاکید کرد: نباید به این میزان بسنده 
کنیم و باید با افزایش اشتغال مولد و درآمدزایی زندانیان، به معیشت 
خانواده های آنها، امنیت زندان و کاهش آس��یب رفتارهای پرخطر 

مددجویان کمک کنیم.

تاکید بر توانمندسازی مددجویان
 و صیانت از خانواده زندانیان

اس��تان  زندان ه��ای  مدی��رکل   
توانمندس��ازی  ب��ر  خراسان ش��مالی 
مددجویان و صیانت از خانواده زندانیان 
تاکی��د کرد. پژم��ان پروی��ن در کمیته 
فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر استان خراسان شمالی، خاطرنشان کرد: 
تالش برای کاهش وقوع بزه و کاهش ورودی زندان ها نیازمند ایجاد 
بسترهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه است اما 
بخش دیگر پیش��گیری من��وط به اقدام��ات اصول��ی در زندان و 
حمایت های اجتماعی پس از آزادی از زندان اس��ت که از طریق آن 
می توان بازگشت مجدد زندانیان به زندان را به حداقل ممکن رساند. 
وی همچنی��ن بر توانمندس��ازی مددجویان و صیان��ت از خانواده 

زندانیان تاکید کرد. 

آمار و اطالعات دقیق 
زمینه ساز تصمیم گیری صحیح

اس��تان  زندان ه��ای  مدی��رکل   
خراسان جنوبی، آمار و اطالعات دقیق را 
زمینه ساز تصمیم گیری صحیح و اصولی 
دانست. علی هاشمی در شورای اداری 
زندان های اس��تان خراس��ان جنوبی، با 
اشاره به اهمیت حمایت از خانواده زندانیان افزود: بانک اطالعاتی 
قوی در این مورد می تواند زمینه حمایت از خانواده زندانیان را فراهم 
کن��د. وی ادامه داد: هم��ه نهادها باید در زمین��ه حمایت از خانواده 
زندانیان کمک کنند تا این امر مهم، اجتماعی شود زیرا اگر از خانواده 
زندانیان حمایت نش��ود، دچار آسیب های اجتماعی خواهند شد که 
این موضوع زمینه ساز ورود آنها به زندان ها است. به گفته مدیرکل 
زندان های استان خراسان جنوبی، آمار و اطالعات دقیق، زمینه ساز 

تصمیم گیری صحیح و اصولی است.

قس�مت اخیر ماده ۴۹۰ قان�ون آیین دادرس�ی مدنی 
مقرر م�ی  دارد »تا رس�یدگی ب�ه اصل دع�وی و قطعی 
شدن حکم به بطالن، رأی داور متوقف می ماند« و ماده 
۴۹۳ قانون مذکور مقرر می دارد »اعتراض به رأی داور 
مانع اجرا نیس�ت، مگر آنکه دالیل اعتراض قوی باشد. 
در ای�ن صورت دادگاه قرار توقف یا منع اجرا را تا پایان 
رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می کند 
و در صورت اقتضا تأمین مناس�ب نی�ز از معترض اخذ 
خواهد ش�د« آیا بین مواد مذکور تع�ارض وجود دارد یا 
خیر؟ در موردی که دادخواس�ت ابطال رأی داور تقدیم 
دادگاه شده اس�ت، مقام قضایی به استناد کدام یک از 

مواد مذکور، اجرای رأی داور را متوقف می کند؟
ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی، ناظر به زمانی اس��ت که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به 
درخواس��ت بطالن رأی داور، دادگاه قرار توق��ف یا منع اجرای رأی 
داوری را صادر کن��د. در حالی که هنوز راجع به موضوع بطالن رأی 
داور، رأی صادر نکرده اس��ت؛ اما ذیل ماده ۴۹۰ ناظر به زمانی است 
که دادگاه، رأی خود مبنی بر بط��الن رأی داور را صادر کند و از این 

حیث، فارغ از رسیدگی باشد. 

بن�د الف ماده ۹ قانون ش�وراهای ح�ل اختالف مصوب 
س�ال ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف ۲۰ میلیون تومان را 
در خصوص اموال منقول در صالحیت قاضی شورا قرار 
داده است. آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال االجاره، 
خسارات وارده و… نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب 
مبلغ مذکور در صالحیت رس�یدگی قاضی ش�ورا است 

یا خیر؟
با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و ضابطه ارایه شده در رأی وحدت رویه 
ش��ماره ۳1 مورخ 5 مرداد سال 1۳6۳، دعاوی راجع به مطالبه وجوه 
مرب��وط به اموال غیرمنقول ناش��ی از عق��ود و قرارداده��ا از جمله 
مال االج��اره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون ش��وراهای حل 
اختالف مصوب سال 1۳۹۴ در صالحیت ش��وراهای مزبور بوده و 
دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل 
ایام تصرف اموال یادشده که فاقد منشأ قراردادی است، از صالحیت 

شوراهای یاد شده، خارج است.

آیا کلمه »ش�هرک ها« مذکور در م�اده یک قانون حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۸5 شامل 

شهرک های صنعتی می شود؟ 
طبق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 
1۳۷۴ که مقرر می دارد »به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 
و تداوم بهره برداری از آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری 
اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها 
جز در موارد ضروری ممنوع است« بنابراین اراضی زراعی و باغ های 
واقع در خارج از محدوده شهرک های صنعتی نیز مشمول ممنوعیت 
مقرر در ماده مذکور است و از این حیث، استثنایی وجود ندارد. ضمنًا 
مفاد ماده ۴ قانون تعاریف محدوده و حریم ش��هر، روستا و شهرک و 
نحوه تعیین آن مصوب سال 1۳۸۴ نیز که شهرک های صنعتی را از 
جمله مصادیق شهرک ها در تعاریف قانونی آورده، مؤید این نظر است.

بازدید مدیرکل زندان های آذربایجان 
غربی از زندان ماکو

 مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی از 
زندان ماکو بازدید کرد.

میرعلی اکب��ر بنی هاش��می در بازدید از زندان 
ماکو، اجرای هدفمن��د فعالیت های اصالحی 
و تربیت��ی را حائ��ز اهمی��ت دانس��ت و افزود: 
اگر فعالیت ه��ای اصالحی و تربیتی در س��طح زندان ها به صورت مدون 
و کارشناسی ش��ده پیش برود، می توان انتظار بازگش��ت س��عادتمندانه و 
بازسازی شخصیت یکایک مددجویان را داشت؛ به شرط آن که در اجرای 
این فعالیت های اصالح��ی و تربیتی، مددجویان نیز هم��راه و همگام با 

مربیان و کارشناسان باشند.
وی ادامه داد: هدف س��ازمان زندان ها تغیی��ر نگرش مجرمانه زندانیان و 
اصالح باورهای نادرست آنهاس��ت؛ که این اقدام با حساسیت و دقت در 
نحوه مدیریت انجام می پذیرد. با این حال در اصالح باورهای نادرس��ت 
برخی زندانیان، نیازمند تالشی مضاعف در زمینه فرهنگ سازی و اجرای 

فعالیت های فرهنگی و مذهبی هستیم.

افتتاح مخزن ذخیره آب زندان اراک
مخزن یکصد هزار لیتری ذخیره آب زندان مرکزی اراک افتتاح شد.

مخزن یکصد هزار لیتری جدید زن��دان مرکزی اراک، با حضور با حضور 
ریی��س کل دادگس��تری و  مدیرکل زندان های اس��تان مرک��زی مورد 
بهره ب��رداری قرار گرفت. این مخزن با حجم یکصد مترمکعب و ظرفیت 
یکصدهزار لیتر طی کمتر از یک س��ال با اعتب��اری بالغ بر ۳ میلیارد ریال  

و حداکثر صرفه جویی در هزینه ها، ساخته شد و به بهره برداری رسید.
ب��ا بهره برداری از این مخزن ک��ه با رعایت کلیه اس��تانداردهای ایمنی، 
بهداشت و سالمت زیرنظر سازمان آب و بهداشت محیط طراحی و ساخته 
شده است، مشکل آب زندان مرکزی اراک و اردوگاه کاردرمانی مرتفع شد.

راه اندازی کارگاه خیاطی 
در زندان رودبار

کارگاه خیاطی زندان رودبار، با اشتغال زندانیان افتتاح شد.
رضا رحمانی، رییس زندان رودبار اظهار کرد: با اس��تفاده از ظرفیت های 
استان گیالن و شهرستان رودبار توانس��تیم با راه اندازی کارگاه خیاطی، 
زندانیان را به کار مش��غول کرده و با ایج��اد این کارگاه عالوه بر پر کردن 
اوقات فراغت، زمینه آموزش این رشته را نیز فراهم کنیم تا پس از آزادی، 

زندانیان بتوانند با مهارتی که کسب کرده اند، جذب بازار کار شوند. 

مقررات مربوط به مهرو موم ترکه
ترک��ه )ماترک( یا می��راث به کلیه ام��وال و تعهدات یا ب��ه عبارتی کلیه 
دارایی های متوفی که بعد ازفوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می یابد 

اطالق می شود.
امور راجع به ترکه عبارتند از اقداماتی که جهت حفظ ترکه و رسانیدن آن 
به صاحبان حقوق انجام می شود که از جمله این اقدامات می توان به مهر 

و موم، تحریرترکه و اداره ترکه اشاره کرد.
دارایی، به معنای شایس��تگی و امتیاز دارا ش��دن حقوق و تکالیف مالی و 
یکی از صفات مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود 
می آید و ب��ا فوت وی از بین می رود. پس از فوت ش��خص، دارایی از بین 
م��ی رود و صرفا اجزای مثبت و منفی دارایی باقی می ماند که پس از فوت 
متوفی، ترکه نامیده می شود. به عبارت دیگر، دارایی شخص پس از فوت 
از بین می رود و فقط اجزای دارایی در فرض وجود، به ورثه منتقل می شود.

مهرو موم ترکه عبارت اس��ت از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت 
می گیرد تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع  شوند و 
این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می گیرد. مهر و موم ترکه 
صرفًا با درخواست هریک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی له 
در صورتی که وصیت به جزء مشاع  شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام 

می گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهر و موم ترکه را دارند. 
درخواست رفع مهر و موم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم ریز ترکه یا 
با درخواس��ت تنظیم  ریز ترکه صورت می گیرد. مهر و موم ترکه به معنای 
نگهداری و نیز جلوگیری از استفاده یا حیف و میل آن توسط ورثه دیگر یا 

اشخاص ثالث است. 
مرجع صالح برای رسیدگی به امور راجع به ترکه، دادگاه بخشی است که 
آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در ح��وزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در 
ایران اقامتگاه نداشته باش��د، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح 
به رس��یدگی است همچنین اگر متوفی در ایران س��اکن هم نبوده باشد، 
دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده، صالح است و 
اگر اموال غیرمنقول نیز در حوزه های متعدد واقع باشند، دادگاهی که که 

قبل از همه اقدام کرده، صالح است.
هر یک از ورثه متوف��ی یا نماینده قانونی آنه��ا؛ موصی له در صورتی که 
وصیت به جزء مشاع شده باشد؛ طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند 
رسمی یا حکم قطعی باش��د به مقدار طلب، درصورتی که در مقابل طلب 
رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد و کسی که 
از طرف متوفی به عنوان وصایت معین ش��ده باشد، می توانند مهر و موم 

ترکه را درخواست کنند.
در مورد مهر و موم بدون درخواس��ت اشخاص، صرف اطالع دادگاه برای 
اقدام کافی است و شرط آن، این است که کسی در ملک استیجاری یا … 
فوت کرده و کسی برای حفظ اموال او نباشد و اموال دولتی یا عمومی نزد 

متوفی امانت بوده باشد.
وراث و نمایندگان قانونی آنان و وصی می توانند برای تعیین میزان و مقدار 
ترکه، از مقام قضایی تحریر ترکه را درخواست کنند. غیبت اشخاصی که 
برای تحری��ر ترکه یا مهروموم ترکه احضار ش��ده اند مانع از تحریر ترکه 
نیست. هرگاه ترکه متعلق حقوق عمومی قرار بگیرد یا غایب یا محجوری 
در بین وراث باش��د یا وارث متوفی معلوم نباش��د، امین یا قیم ملزم است 
تحریر ترکه را از مرجع ذی صالح درخواست کند. مقررات مربوط به رفع 
مهروموم ترکه در مواد 1۹۴ تا ۲۰5 قانون امور حس��بی بیان شده است. از 
جمله اینکه افرادی که حق درخواست مهروموم را دارند، حق درخواست 
رفع آن را نیز دارند؛ درخواس��ت رفع مهروموم نیز  از دادگاهی می شود که 

صالح به  رسیدگی به امور ترکه است.

رش�د روزاف�زون علم و 
گروه

تکنولوژی و ب�ه تبع آن حقوقی
ب�ه  دس�ت یابی بش�ر 
و  اطالع�ات  فن�اوری 
اس�تفاده از ابزارهای الکترونیکی موجب 
پیدایش دنیایی ش�ده ک�ه از آن به دنیای 
مجازی تعبی�ر می ش�ود. در عصر حاضر، 
اغلب م�ا بخش قابل توجه�ی از تعامالت 
روزمره خود را در این فضا سپری می کنیم 
و می�زان اعتماد ما نس�بت به ای�ن فضا تا 
حدی افزایش یافته اس�ت ک�ه به راحتی 
نس�بت به خرید در س�ایت های اینترنتی 
اقدام می کنی�م و حتی تصاویر و فیلم های 
ش�خصی خ�ود را ب�دون هی�چ نگرانی و 
به س�هولت در ش�بکه های اجتماع�ی ب�ا 
دیگران به اش�تراک می گذاریم؛ بی آن که 
به پیامدها و سوءاستفاده های منفی حاصل 
از آن بیندیش�یم که این امر ناشی از عدم 
آگاهی ما نسبت به قوانین مرتبط با فعالیت 
در حوزه فضای مجازی و جرایم رایانه ای 
ا س�ت. »ت�وران الیاس�کانلو کارش�ناس 
حقوقی« و »فاطمه منتظری وکیل پایه یک 
دادگس�تری« ب�ا ارس�ال یادداش�تی ب�ه 
روزنامه »حمایت« جرابم رایانه ای  را مورد 

بررسی قرار دادند.

با شیوع استفاده از ابزارهای الکترونیکی در زندگی 
ش��خصی و کاری، کالهبرداری و تخلف در این 
فضا به امری اجتناب ناپذیر تبدیل ش��ده است و 
آنچه امروزه تحت عنوان جرایم رایانه ای یا جرایم 
فضای س��ایبری خوانده می شود، مجموعه ای از 
همین تخلفات و کالهبرداری ها است که از طریق 

رایانه و ابزارهای الکترونیکی واقع می شود.
با توجه به طیف گس��ترده ای که اعمال مجرمانه 
در فضای مجازی دارند و با درنظرگرفتن سرعت 
پیش��رفت تکنولوژی و ابزاره��ای الکترونیکی، 
نمی ت��وان تعری��ف جامع و مانع��ی در خصوص 
جرایم رایانه ای ارائه کرد اما به طورکلی می توان 
گفت جرایم رایانه ای عبارت از همه اعمالی است 
که در قالب عمل یا ترک فعل در فضای مجازی 
به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم از طریق رایانه 
واقع می ش��ود و قانون آنها را ممنوع اعالم کرده 

و برایشان مجازات معینی در نظر گرفته است.
این جرای��م می توانند در س��ه حالت مختلف رخ 
دهند؛ حالت نخست، مربوط به جرایمی است که 

رایانه و ابزاره��ای الکترونیکی در قالب موضوع 
جرم نمود پیدا می کنند. مانند س��رقت، تخریب 

و امثال آنها.
حالت دوم بیانگر جرایمی است که در آنها رایانه و 
اینترنت از ابزارهای ارتکاب جرم به شمار می آیند 

مانند سرقت های اینترنتی.
و حالت س��وم در رابطه با جرابمی ا س��ت که در 
فضای مجازی رخ داده اما آثار آنها در دنیای واقعی 
آشکار می شود که از آن با نام جرایم سایبری یاد 

می شود مانند شنود غیرمجاز.
الزم به ذکر است در جرایمی که رایانه موضوع یا 
ابزار جرم واقع شده باشد، دو تقسیم بندی خواهیم 
داشت؛ یکی جرایم رایانه ای محض که ارتکاب 
آنها مستلزم وجود رایانه و ابزار الکترونیکی است 
و دیگری جرایم رایانه ای س��نتی که در صورت 
ارتکاب چنین جرایمی با استفاده از رایانه عواقبی 
بسیار شدیدتر نس��بت به حالتی که رایانه دخالت 

نداشته باشد، پدید خواهد آمد.
جرایم رایانه ای ممکن است علیه مقدسات ادیان، 
عفت و اخالق، دولت، امنیت و آس��ایش و غیره 
باشد. در مورد جرایم رایانه ای علیه دولت می توان 
به نشر اکاذیب و تش��ویش اذهان عمومی علیه 
مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی یا افترا، 
اهانت و هجو نسبت به آنها اشاره کرد. مثالی برای 
ارتکاب جرم علی��ه عفت و اخالق می تواند آزار و 
اذیت جنسی افراد در فضای مجازی باشد که حتی 
ممکن است این اقدام در جهت آسیب رساندن به 
کودکان طراحی شده باشد. اهانت به دین مبین 
اسالم و مقدس��ات آن و تبلیغ به نفع حزب، گروه 
یا فرقه منحرف و مخالف اسالم هم مثال هایی از 

جرایم علیه مقدسات هستند.
جرایم رایانه ای دارای اقس��ام مختلفی هس��تند 

که همگی در بهره برداري غیرقانوني از فناوري 
رایانه ای جدی��د و ارتباطات ب��راي فعالیت هاي 
خالف کارانه، مش��ترکند. از مهمترین انواع این 

جرایم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
هک کردن: که نفوِذ بدون مجوز و صالحیت به 
رایانه ای دیگر است. یکی از مثال های خطرناک 
آن، ه��ک کردن آدرس IP اس��ت که خالفکار 
خود را جای ش��خص دیگری ج��ا زده و افکار و 
اعمال ش��وم و غیرقانونی خ��ود را از این طریق 

پیش می برد.
فیشینگ: تالش براي به دست آوردن اطالعاتي 
مانند رمز عبور، شناس��ه عب��ور و جزییات کارت 
اعتباري با ج��ا زدن خود به عنوان یک منبع قابل 
اعتماد است که از طریق سرویس های ایمیل یا 
ارائه  وعده ه��ای دروغین جهت ترغیب کاربران 
اینترنتی صورت می گیرد. این دسته از خالفکاران 
با طراحی سایت هایی مشابه سایت های بانکی و 
فریب افراد در جهت بازدید و وارد کردن جزییات 
اطالعات حس��اب خود، اعمال و افکار شوم خود 
را ب��ه عرصه ظه��ور می رس��انند. ویروس هاي 
کامپیوت��ري: نرم افزارهایي هس��تند که خود را 
تکثیر و منتشر کرده و رایانه های موجود در یک 
شبکه را بدون اطالع کاربران آلوده کرده و به آنها 
صدمه مي زنند. در واقع ویروس هاي کامپیوتري 
کدهای��ي هس��تند که با ه��دف ضرب��ه زدن به 
یک سیس��تم رایانه اي یا از بین بردن اطالعات 
Cyber stalking  .آن نوش��ته ش��ده اند

عبارت اس��ت از اس��تفاده از فن��اوري ارتباطات 
به خصوص اینترنت ب��راي آزار و اذیت افراد. در 
واقع خالفکاران این دسته، از طریق محیط هایی 
مانند چت روم اطالعات تماس افراد را به دس��ت 
آورده و برای آنها ایجاد مزاحمت  می کنند. گفتنی 

ا ست برای این قسم از جرایم رایانه ای در سراسر 
دنیا مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

 هویت جعلي یا خ��ود را به جاي دیگری جا زدن: 
یکي از جدیدترین انواع کالهبرداري  است که به 
واسطه  آن پول هاي زیادي ربوده شده و سودهاي 
کالني نصیب کالهب��رداران مي ش��ود. در این 
ش��یوه کالهبردار از هویت ش��خص دیگري در 
جهت به دس��ت آوردن کاال یا خدمات مورد نیاز 

خود استفاده مي کند.
متاس��فانه جرایم رایان��ه ای ب��ا ورود ابزارهای 
الکترونیکی به عرصه ظهور و گسترش استفاده 
از اینترنت، در تمامی کشورها رواج پیدا کرده اند. 
در کشور ایران با ورود اینترنت از سال 1۳۷۰ این 
دسته از جرایم آغاز ش��ده و در کمترین زمان به 
تکامل رس��یدند و با توجه به نبود قانون مرتبط با 
این جرایم، مجرمان رایانه ای توانستند اقدامات 
غیرقانونی خود را در این فاصله زمانی گسترش 

داده و از زیر مجازات آنها فرار کنند.
کشور ایران در سال 1۳۸۸ با تصویب قانون جرایم 
رایانه ای، مفاهیم و جرای��م جدیدی را در حقوق 
کیفری ایران خلق کرد. گفتنی ا س��ت قانون در 
خصوص جرای��م رایانه ای، کنش��ی متفاوت در 
مقایسه با جرایم س��نتی از خود نشان داده؛ بدین 
معنا که سیاست و روشی جدید و کارا نسبت به این 
دسته از جرایم در پیش گرفته است. از جمله عدم 
حمایت از بزه دیده  سهل انگار، جرم انگاری اعمال 

مقدماتی، گسترش مفهوم معاونت در جرم و ...
در حقوق ایران، تالش های بسیاری در خصوص 
تدوی��ن قوانین مناس��ب و دقیق ش��کل گرفته 
اما با توجه به گس��تردگی ای��ن جرایم و از طرفی 
پیش��رفت بی وقفه تکنولوژی، الزم است به طور 
مرتب قوانین م��ورد بازنگری ق��رار گرفته و در 
صورت نیاز قوانین جدیدی در راس��تای مقابله با 

این جرایم وضع شود.
به طور کلی جرای��م رایانه ای از جمله پدیده های 
نوظهوری هس��تند که در عین داشتن شباهت با 
جرایم س��نتی، از برخی جهات مرتبط با ماهیت 
و روش ج��رم، دارای تفاوت ه��ای قابل توجهی 
هس��تند و به همین جهت از حیث جرم شناس��ی 
و کیفرشناس��ی بازبینی و تحقیقات بیش��تری را 
می طلبند. از طرفی، با توجه به اینکه این دسته از 
جرایم، تاثیرات و پیامدهای به مراتب شدیدتری 
به جامعه و افراد تحمی��ل می کنند، باید برخورد 
جدی ت��ر و س��ختگیرانه تری در مقاب��ل آنها به 

کار گرفت.

بررسیحقوقیجرایمرایانهای

گزیده ها

نظریه مشورتی

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، به افراد 
سودجو و منفعت طلب در بحث قاچاق کاال و ارز 
هشدار داد و گفت: با ش�دت و قاطعیت، با این 
اف�راد برخورد خواهد ش�د و عالوه ب�ر مصادره 
ام�وال، مجازات ه�ای س�نگینی در انتظار آنها 

خواهد بود .

ش��عبه ویژه تجدیدنظ��ر قاچ��اق کاال و ارز در اداره کل 
تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، به ریاست رییس کل 

دادگستری این استان آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه، 
محمدرضا عدالت خواه در این مراس��م با بیان اهمیت 
تشکیل شعبه ویژه تجدیدنظر قاچاق کاال و ارز اظهار کرد: 
در شرایط کنونی کشور و در راستای تاکیدات مقام معظم 
رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی و اس��تفاده از کاالی 
ایرانی، تشکیل این شعبه می تواند نقش مهمی در مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز و استفاده از کاالهای داخلی ایفا کند.
وی تاکید کرد: دس��تگاه قضایی اس��تان کرمانشاه 
از اقدامات قانونی اداره کل تعزی��رات حکومتی این 
استان در بحث مبارزه با قاچاقچیان عمده کاال و ارز 

حمایت می کند.
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، به افراد سودجو 
و منفعت طلب در بحث قاچاق کاال و ارز هش��دار داد و 
گفت: با ش��دت و قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد و 
عالوه ب��ر مصادره اموال، مجازات های س��نگینی در 

انتظار آنها خواهد بود .
وی یادآور ش��د: در گذشته پرونده های قاچاق کاال و ارز 
که آرای آن در دادگاه بدوی صادر می ش��د، در صورت 
اعتراض برای رسیدگی به استان های همجوار از جمله 
استان کردستان ارسال می شد که این موضوع مستلزم 
اتالف هزینه و زمان بود اما با تشکیل این شعبه، این امر 

مهم در داخل استان کرمانشاه رسیدگی می شود.

رییس کل دادگستری کرمانشاه به افراد منفعت طلب در موضوع قاچاق کاال و ارز هشدار داد

مجازاتهایسنگینومصادرهاموال
درانتظارسودجویان

دادستان کرج خبر داد

بازداشت سه کارشناس مالیاتی به اتهام دریافت رشوه 
 دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز از دستگیری سه نفر از 

کارشناسان امور مالیاتی کرج به اتهام دریافت رشوه خبر داد.
حاجی رضا ش��اکرمی در گفت وگو با تس��نیم اظهار ک��رد: ۳ نفر از 
کارشناس��ان امور مالیاتی ک��رج  با رصد اطالعاتی توس��ط وزارت 

اطالعات و تشکیل پرونده قضایی بازداشت شدند.
وی اف��زود: این افراد ب��ا دریافت وجوهی به عنوان رش��وه، مالیات 

شرکت هایی را که ممیزی می کردند، کاهش می دادند.
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان البرز با بیان اینکه اتهام این افراد دریافت رشوه در مقابل 
کاهش مالیات ش��رکت ها بوده اس��ت، عنوان کرد: این افراد  تاکنون از حدود 6 ش��رکت وجوهی 

را دریاف��ت کرده ان��د.

دادستان کرمان:
۲۰ هکتار از اراضی ملی و کشاورزی رفع تصرف شد

 دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از رفع تصرف ۲۰ 
هکتار از اراضی ملی و کشاورزی طی یک ماه گذشته در شهر کرمان 

خبر داد.
دادخدا س��االری در گفت وگو با میزان، از رفع تصرف ۲۰ هکتار از 
اراضی ملی و کش��اورزی خبر داد و تاکید کرد: دس��تورات قضایی 
و عملی��ات ویژه و ضربت��ی ضابطین قضایی علیه س��ودجویان و 
زمین خواران به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در جهت رعایت و حفظ حقوق بیت المال و مبارزه 

با پدیده زمین خواری، تعرض به منابع طبیعی در دستور کار این دادستانی قرار دارد.
وی بیان کرد: دس��ت زمین خواران از تعرض به اراضی ملی و دولتی کوتاه شده است و متهمین تحت 

تعقیب قضایی و پیگرد قانونی قرار گرفتند.


