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الو، صور ارسافیل...

پیوندهای ارتباطی صوراسرافیل  با جامعه مخاطبانش 
هر روز گس�ترده تر و مستحکم تر می شود و به موازات 
آن مطالب�ات خوانندگان صوراس�رافیل از این نش�ریه 
در حال فزونی گرفتن اس�ت برای م�ا افزایش مطالبات 
خوانندگان نش�ریه یک فرصت محس�وب می شود و به 
م�ا انگیزه می دهد تا از حداکث�ر امکانات و توان حرفه 
ای خ�ود ب�رای برآورده س�اختن انتظ�ارات و مطالبات 
خوانن�دگان نش�ریه بهره گیری کنیم . م�ی خواهیم به 
عنوان نش�ریه ای حقوق�ی و اقتص�ادی در همه زمینه 
ها حرفی درس�ت و در خور ش�نیدن برای گفتن داشته 
باشیم . برای رسیدن به این هدف بزرگ خود را نیازمند 
نقط�ه نظرات و دیدگاه های ش�ما خوانندگان فرهیخته 
می دانیم و خدا را ش�اکریم که تا به امروز توانس�ته ایم 
ی�اران و همراهان گرانق�دری را برای ادام�ه پیداکنیم. 
به منظور آش�نایی بیش�تر با دیدگاه ه�ا و نقطه نظرات 
ش�ما همراهان ستون "الو، صوراس�رافیل" را اختصاص 
داده ای�م. تا  نظرات و پیامهایی ک�ه در طول یک هفته 
 از طریق ش�ماره تلفن مندرج در نش�ریه با ما در میان 
می گذارید، تلفن س�تون الو،صوراس�رافیل  همه روزه 
بجز ایام تعطیل از ساعت9 الی ساعت 17 آماده دریافت 

پیامهای خوانندگان گرامی خواهد بود.

الو، صوراسرافیل...
ضمن تشکر از نشریه وزین حقوقی صور اسرافیل که بدون اغراق خالء 
و کمبود وجود نشریات تخصصی اینچنینی در عرصه حقوق و وکالت را تا 
حد زیادی برطرف نموده است پیشنهاد می شود صفحات نشریه افزایش 
یابد و صفحه ای به پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق 

با گرایش های مختلف اختصاص یابد.
مریم حسن زاده - مدرس دانشگاه

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
ه محایت از حقوق کوداکن  ل قوی تصویب ال�ی اح�ات

م  لس �خ ن در مج و نوجوا�خ

اس��فنانی از احتم��ال قوی تعیین تکلیف الیح��ه حمایت از حقوق 
ک��ودکان و نوجوانان در مجلس نهم خب��ر داد و گفت: مواد اندکی از 
این الیحه باقی مانده که بررسی آن در چند جلسه به اتمام می رسد. 
»محمدعلی اس��فنانی«، با اشاره به آخرین وضعیت الیحه حمایت 
از حق��وق کودکان و نوجوانان اظه��ار کرد: بخش قابل توجهی از این 
الیحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است. 
وی ادامه داد: کمیسیون حقوقی و قضایی کمیسیون پرکاری است 
و حج��م ارجاعات لوایح به آن زیاد اس��ت اما در تالش هس��تیم که 
الیحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان را در این مجلس به تصویب 

نهایی برسانیم. 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطرنشان 
ک��رد: مواد اندکی از ای��ن الیحه باقی مانده که بررس��ی آن در چند 

جلسه به اتمام می رسد. 
گفتنی اس��ت؛ به دلی��ل خألهای قانونی موج��ود در زمینه حقوق 
کودکان، قوه قضائیه الیحه ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان 
در 22 اردیبهش��ت م��اه س��ال 88 در قالب 54 م��اده تقدیم دولت 
 کرد. الیحه ای که می بایس��ت تحول��ی جدی در بحث حقوق کودک 

ارائه کند.  

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد
ونده عامل شکنجه یک زن و  خ وضعیت �رپ آخر�ی

د و قاتل ستایش 6 ساهل  انش در م�امش دخ�ات
حجت االسالم و المسلمین محس��نی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه 
در حاشیه مراس��م تحلیف کارآموزان قضایی در جمع خبرنگاران در 
خصوص پرونده شکنجه یک زن و دخترانش در مشهد از سوی شوهر 
این زن گفت: از وقتی دادس��تان مشهد مطلع شدند این موضوع را با 
جدیت پیگیری کردند و در حال حاضر نیز در حال تحقیقات هستند، 

پرونده هنوز در مرحله رسیدگی است و حکم صادر نشده است.
وی در رابطه با پرونده قتل ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان نیر 
گفت: نظر پزشکی قانونی صادر و به مرجع قضایی ارسال شده است و 
چنانچه اعتراض به نقطه نظرات نباشد کیفرخواست صادر و به دادگاه 
ارس��ال می شود.حجت االسالم و المسلمین اژه ای درباره اینکه نظریه 
پزش��کی قانونی در این پرونده چه بوده اس��ت، بیان کرد: این مسائل 
از جزئیات پرونده است و چون برای پرونده حکمی صادر نشده است 

از بیان آن معذورم.
وی در پاس��خ به سئوالی در رابطه با متهمان پرونده بانک صادرات 
مبنی بر اینکه حکم صادر شده و هنوز ابالغ نشده است، گفت: وقتی 

حکمی امضا می شود، نهایتا ابالغ خواهد شد.
س��خنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در رابطه با سفر ریاست 
قوه قضائیه به کش��ور عراق نیز تصریح کرد: چند وقت پیش مقامات 
قضایی کشور عراق به ایران آمدند و دعوت رسمی کرده اند که میسر 
نمی ش��د، ولی در حال حاضر با توجه به مجموع جمع بندی هایی که 
ش��ده است دعوت از سوی ریاست قوه قضائیه پذیرفته شد و ان شاء 

اهلل اوایل هفته آینده عازم کشور عراق هستند.
وی در رابط��ه ب��ا پرونده دکل نفتی که آیا قرار نهایی صادر ش��ده 
اس��ت یا خیر بی��ان کرد: در زمینه اینکه قرار نهایی و کیفرخواس��ت 

صادر شده است، اطالعی ندارم.
س��خنگوی قوه قضائی��ه در رابطه با معرفی رئیس جدید س��ازمان 
قضایی نیروهای مس��لح نیز گفت: تا دیروز ابالغی صادر نشده بود اما 

سعی می شود که هرچه زودتر رئیس آن معرفی شود.

سخن مخاطبین

خبر

خ امللیل  امع ب�ی ی حادثه در مج پیگ�ی

از سوی وزارت خارجه 
عضو کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: باید خسارت حادثه دیدگان فاجعه 
منا را از اموال عربس��تان در کشورهای دیگر پرداخت 
شود. به نظر می رسد وزارت امور خارجه نیز موضوع را 

در مجامع بین المللی دنبال می کند. 
س��یدحمیدرضا طباطبایی نائینی با اشاره به طرح 
شکایت 185 نفر از خانواده شهدا و 11 مصدوم حادثه 
منا اظهار داش��ت: اینکه قوه قضاییه به موضوعحادثه 
منا ورود کرده اس��ت و در حال جمع آوری مستندات 
و تکمیل پرونده است امر خوبی است و باید گفت که 
بر اساس قوانین، دادگاه داخلی صالحیت رسیدگی به 

چنین پرونده هایی را دارد.
نماینده مردم نائین در مجلس نهم شورای اسالمی 
در خص��وص صالحی��ت دادگاه های داخل��ی اظهار 
داش��ت: از آنجا که حجاج ایران��ی در منا جان خود را 
از داده اند و یا مصدوم ش��ده اند، دادگاه های داخلی 
می تواند به شکایت خواهان ایرانی رسیدگی کند اما 
در ای��ن زمینه ضمانت اجرای احکام باید مد نظر قرار 

گرفته شود.
وی ادام��ه داد: از آنجایی که مته��م این پرونده ها 
دولت عربستان اس��ت و عموما کشورهایی که متهم 
شناخته می شوند دادگاه های خارج از سرزمین شان 
را نمی پذیرند و در آن شرکت نمی کنند. بنابراین در 
این پرونده باید حکم غیابی صادر شود و اجرای حکم 

غیابی پیگیری های قضایی سختی را به دنبال دارد.
ای��ن نماینده در خصوص نح��وه پیگیری و اجرای 
احکام غیابی علیه کشوری را توضیح داد و گفت: باید 
اموال عربس��تان در کش��ورهای دیگر شناسایی شود 
و در احکام صادر ش��ده چن��ان دالیل قانع کننده ای 
وجود داش��ته باشد که کش��ور ثالث بپذیرد بر اساس 
حکم اموال کشور عربستان را به نفع خسارت دیدگان 

حادثه منا مصادره کند.
نائینی با بیان اینکه این کار امر سخت و پیچیده ای 
اس��ت، اظهار داشت: با این حال کشورها به شناسایی 
اموال کش��ورهای غیر واقف هس��تند و تعامالت این 
چنین��ی دارند. ایران نیز در این عرصه همراهی کرده 
اس��ت و انتظار می رود که در این زمینه کش��ورهایی 
دیگر نیز همکاری الزم را داشته باشند. به طور مثال با 

فرانسه چنین تعامل وجود داشته است.
وی با بیان اینکه انتظار می رود وزارت امور خارجه 
و س��ازمان حج و زی��ارت حادثه منا را در محاکم بین 
الملل��ی  دنبال کنند، تاکید ک��رد: اجرای احکام بین 
المللی قوری تر و شدیدتر خواهد بود. به نظر می رسد 
وزارت اقدامات��ی را انجام داده و پیگیر طرح ش��کایت 
در مجامع بین المللی هست.عضو کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس ش��ورای اسالمی با این حال عنوان 
کرد: اینکه قوه قضاییه پرونده تشکیل داده امر خوبی 
است، چنانچه شکایت ایران از عربستان در مجامع بین 
الملل به جایی نرس��د، با صدور احکام و آرای مناسب 
در دادگاه های داخلی می توان حقوق حادثه دیدگان 

فاجعه منا را استیفا کرد.

قره سید رومیانی مطرح کرد: 
امکان برداشت از اموال آل سعود در کشور 

ثالث 
عضو کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به شکایت خانواده شهدا و مصدومان 
حادث��ه منا به ق��وه قضایی��ه، گف��ت: دادگاه داخلی 
صالحیت بررس��ی حادث��ه منا و ص��دور حکم علیه 
حاکمیت عربستان را دارد و برای جبران خسارت می 

توانیم از اموال آل سعود در کشور ثالث برداشت کرد. 
میرهادی قره سید رومیانی با اشاره به طرح شکایت 
185 خانواده ش��هید و مص��دوم حادثه منا در دادگاه 
داخلی کشور اظهار داشت:  برای بررسی این شکایت 
بای��د از دو منظر حقوقی و کیفری مد نظر قرار داد. از 
نگاه حقوقی باید بدانیم محاکم��ه داخلی ایران برای 
رس��یدگی به جرم و حادثه موجب خس��ارت به اتباع 
ایرانی شده، براساس قانون داخلی و قوانین بین المللی 

صالحیت دارد یا خیر.
نماینده مردم تبریز، اسکو آذرشهر در مجلس نهم 
ش��ورای اس��المی ادامه داد: در گام اول باید بررس��ی 
مبنایی در خصوص حادثه منا انجام ش��ود و مشخص 
ش��ود به لحاظ حقوق این حادث��ه در چه رده ای قرار 
دارد تا بتوانیم آن را در دادگاه های داخلی به قضاوت 
بکشیم.  به نظر می رسد که از بُعد کیفری، قانون این 
اجازه را به دادگاه کیفری می دهد پیگیری جرم علیه 

اتباع ایرانی باشد.
کش��ور عربستان در حادثه منا حقوق بین الملل را 

نقض کرده است
وی گف��ت: در قانون کیفری چنین اجازه به دادگاه 
داده می ش��ود تا به این موارد و حوادثی که منجر به 
خس��ارت اتباع ایرانی می ش��ود، رسیدگی کند. اما از 
بُعد حقوقی که سبقه بیشتری دارد، باید گفت حقوق 
بین الملل در منا و در کش��ور س��عودی نقض ش��ده 
است، بنابراین به موجب قانون بین المللی صالحیت 
رس��یدگی دادگاه های داخلی به خسارت دیدگاه آن  

داده می شود.
این نماینده توضیح داد: باید توجه داشته باشیم قبل 
از سال 2008 اصل مصونیت قضایی دولت ها داشتیم 
که این اصل در حقوق بین الملل پذیرفته شده بود اما 
در سال های بعد با توجه صدور حکم در دادگاه های 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی، عمال مصونیت قضایی 
دولت ها لغو شد و حالت نسبی به خود گرفت.به گفته 
قره س��ید رومیانی، این اتفاق موجب شد دادگاه های 
داخلی به س��مت این اصل بروند که مصونیت قضایی 
دولت ها را با شرایطی بپذیرند. بنابراین در سال 1378 
قانون صالحیت محاکم جمهوری اسالمی ایران برای 
رس��یدگی به جرم های کش��ورهایی که حقوق بین 

الملل را علیه ایرانی ها نقض کردند، مصوب شد.

صدور حکم علیه کشور ابداع ایران نیست
آمریکا علیه ایران چند بار حکم صادر کرده 

است
عضو کمیس��یون قضای��ی و حقوقی مجلس تاکید 
ک��رد: دولت جمهوری اس��المی ایران م��ی تواند در 
محاکمه خود علیه دولت سعودی به عنوان حاکمیت 
نه دولت، اقدام کند و در حقیقت ابداع جدیدی حقوق 
بین الملل نیست. رای اخیر دادگاه آمریکا که موجب 
شده 2 میلیارد دالر از اموال بلوکه شده ایران برداشت 

کرد نمونه این محاکم است.
وی عنوان کرد: بنابراین ایران هم صالحیت را دارد 
که در محاکم داخلی علیه حاکمیت س��عودی اقدام 
کند.قره سید رومیانی در خصوص استحصال خسارت 
وارده به اتباع ایرانی در حادثه منا بر اس��اس حکم در 

دادگاه های داخلی گفت: در حقوق بین الملل با توجه 
به اجرای آرا، چند پروسه پیش روی داریم. اما به نظر 
می رس��د وقتی رای صارد شد، باید از اموال عربستان 

در کشور ثالث برداشت شود.
ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی احکام ص��ادره علیه 

عربستان را بررسی می کند
این نماینده توضیح داد: یعنی از کش��ور دوس��ت 
بخواهیم بر اس��اس حکم صادر شده اجازه شناسایی 
اموال و اجرای آن را در کشورش بدهد که این کار نیاز 
به روابط دیپلماتیک و تسلط بر حقوق بین الملل دارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: پس از صدور حکم علیه عربستان 
در دادگاه ه��ای داخلی باید احکام در ش��ورای عالی 
امنیت ملی بررس��ی ش��ود تا در خصوص س��ناریوی 
سیاسی و حقوقی کشور هدف و ثالث تصمیم گیری 

شود.
محمدرضا محس��نی اژه ای سخنگوی دستگاه قوه 
قضاییه در آخرین نشست خبری خود اعالم کرد 185 
خانواده ش��هید و 11 مصدوم حادثه منا طرح شکایت 

کرده اند.

بروجردی: 
در دادگاه های ایران مقابله به مثل می شود 

 رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: برداشت  2میلیارد 
دالری آمری��کا از ام��وال ایران به بهان��ه های واهی از 
جمله حمایت جمهوری اسالمی از تروریست برخالف 
برجام است. عالءالدین بروجردی با اشاره به حکم اخیر 
دیوان عالی آمریکا اظهار داش��ت: دیوان عالی آمریکا 
اخیرا پرداخت حدود 2 میلی��ارد دالر به خانواده های 
قربانیان بمب گذاری سال 1983 از محل دارایی های 
مصادره شده ایران را تایید کرد، اینگونه اقدامات غیر 
قانونی است و توصیه می کنیم آمریکا دست از چنین 

کارهایی بردارد.
نماین��ده مردم بروج��رد در مجلس نهم ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه ایران می توان��د رفتار متقابل 
داشته باشد، ادامه داد: همانطور که دادگاه های داخلی 
آمری��کا علیه ایران حکم صادر می کنند، دادگاه های 
ایران هم می توانند چنین اقدامی داشته باشند هرچند 
که امروز در دستگاه قضای جمهوری اسالمی احکامی 
علیه آمریکا صادر ش��د. به  واشنگتن توصیه می کنم 
به این بازی ادامه ندهد.وی با اشاره به منتقدان دولت 
که رفتار آمریکا را در زمان اجرای برجام نادرست و بر 
اساس انفعال وزارت امور خارجه می دانند، ادامه داد: 
نباید مسائل کالن ملی را بر مسائل داخلی گره زد. در 
هر صورت برجام تصمیم دولت و نظام در عرصه بین 

المللی بود و نباید اقدام دولت را زیر سوال برد.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اس��المی تاکید کرد: همه ما  باید در 
مقابل دشمن جمهوری اسالمی یعنی آمریکا در یک 
صف باشیم و در مقابل زیادی خواهی آنها ایستادگی 
کنیم، درست نیس��ت که در مقابل آمریکا، توپی که 
باید در زمین واشنگتن باشد را بین دو گروه موافق و 

مخالف دولت در رفت و آمد باشد.

رئیس شورای حل اختالف تهران خبرداد
ونده های کیفری وارده به شوراهای حل اختالف  اکهش �رپ
عباس دریانی در مراس��م تودیع و معارفه سرپرس��ت شورای حل 
اختالف مجتمع یک شورای حل اختالف تهران با اشاره به جایگاه و 
موقعیت کنونی ش��وراهای حل اختالف پس از تصویب قانون جدید 
و افزایش س��قف صالحیت ها گفت: با توجه به قانون جدید شورای 
ح��ل اختالف ورودی پرونده های حقوق��ی اندکی افزایش  و پرونده 

های کیفری به شدت کاهش یافته است .
معاون قضایی رئیس کل دادگس��تری تهران و رئیس شورای حل 
اختالف استان در ادامه افزود: حضور قضات و سرپرستان در شورای 
حل اختالف پس از س��اعات فشرده کاری در محاکم، نشان از عشق 
وافر آنها به خدمت به مردم و انجام کار خیر و کسب صواب اخروی 
دارد.دریانی همچنین گفت: ش��وراهای ح��ل اختالف درحال حاضر 
دوام و جای��گاه خوبی پی��دا کرده و آینده روش��نی هم در پیش رو 
دارد و همگام با دس��تگاه قضایی به رسیدگی به امور می پردازد که 
تصویب قانون جدید به همراه کیفی سازی امور در شوراها نیز موید 

این امر بوده است.
وی اظهارامیدواری کرد پس از رایزنی با رئیس محترم قوه قضاییه 
و دیگر مسئوالن کمبود فضا و ساختمانی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف تهران مرتفع شود.
گفتنی اس��ت در این مراس��م با اهدای لوی تقدی��ری از زحمات 
خاتوندهی تقدیر و کرمانش��اهی به عنوان سرپرست مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف تهران منصوب شد.

با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور انجام گرفت
اعات  خ امللیل اخ�ات آغاز به اکر اداره ثبت ب�ی

مراسم بزرگداشت روز جهانی مالکیت معنوی و شروع به کار اداره 
ثبت بین الملل��ی اختراعات به عنوان مرج��ع دریافت کننده اظهار 
نامه های بین المللی در س��اختمان مرکزی س��ازمان ثبت اس��ناد و 

امالک کشور برگزار شد.
احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و 
امالک کش��ور در مراسم آغاز به کار اداره ثبت بین المللی اختراعات 
گفت: امروز مصادف است با 26  آوریل، روز گرامیداشت روز جهانی 
مالکی��ت معنوی و فرصتی اس��ت ک��ه ما به این مناس��بت و نیز در 
راس��تای سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، قدمی را جهت خدمت 

به مردم برداریم.
وی گفت: اقتصاد کش��ورهای پیش��رفته متکی ب��ه اقتصاد دانش 
بنیان اس��ت. در اقتصاد دانش بنیان مفهوم ثروت با گذش��ته تفاوت 
دارد. بخ��ش عمده ای از ث��روت و دارایی هایی که به عنوان نوآوری 
و ابداع��ات ن��ام می بریم ب��ه تعبیری همی��ن ثروت ها را ب��ه عنوان 
دارایی ه��ای فک��ری از آن ی��اد می کنیم. امروز بخ��ش عمده ای از 
اقتصادهای کش��ورهای پیشرفته و دارایی های کمپانی های بزرگ در 

قالب دارایی های فکری است.
این مس��ئول قضایی ادامه داد: طبیعت��اً در اقتصاد مقاومتی یکی 
از ضرورت هایی که وجود دارد این اس��ت که به اقتصاد دانش بنیان 
متکی باشیم. این اقتصاد باید هم قدرت مندی الزم را داشته باشد و 

هم حفاظت از این اقتصاد را صورت دهد.
معاون قوه قضائیه گفت: حفاظت از اقتصاد ملی و بحث دارایی های 
فک��ری در ثب��ت مالکیت های فک��ری معنا و مفهوم پی��دا می کند. 
هنگامی که برای یک ملک غیر منقول سند صادر می شود و مالکیت 
آن تثبیت می ش��ود در جهت حفاظت از دارایی افراد بوده است. در 
حفاظت از دارایی های فکری به همین نحو عمل می شود. قطعا یکی 

از ضرورت ها توجه به ثبت مالکیت های فکری است.
تویسرکانی در ارتباط با شیوه ثبت مالکیت ها گفت: طبیعی است 
ابداع��ات و اختراعاتی که باع��ث قوت گرفتن اقتص��اد دانش بنیان 

خواهد شد در اقتصاد ملی هم باید سازو کارهای آن فراهم شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه در کشور ما در حوزه ثبت مالکیت های 
فک��ری و به طور خ��اص مالکیت های صنعتی ک��ه عبارتند از عالئم 
تجاری، اختراعات و طرح های صنعتی سابقه ای طوالنی داریم. لکن 
اقدامات و ش��یوه های ما س��نتی بوده اس��ت. اما امروز در این حوزه 
پیش��رفت های خوبی داشته ایم و در طراز کش��ورهای پیشرفته در 

حوزه ثبت مالکیت های صنعتی قدم بر می داریم.
رئیس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور گفت: م��ا در نیمه 
دوم س��ال 1392 به معاهده همکاری ه��ای ثبت بین المللی اختراع 
پیوس��تیم. قب��ل از الحاق به معاه��ده ثبت بین الملل��ی اختراعات، 
اتباع ما نمی توانس��تند به عنوان تبعه ایران از مزایایی که س��ازمان 
جهانی مالکیت معنوی قائل اس��ت استفاده کنند و عدم ثبت اختراع 
در کش��ورهای دیگر منجر می ش��د به سوء اس��تفاده از  ابتکارات و 

نوآوری هایی که مخترعین ایرانی داشتند.
این مس��ئول قضایی ادامه داد: در س��ال 1392 ب��ا الحاق به این 
کنوانس��یون این امکان فراهم ش��د که مخترعین به طور مستقیم از 
طریق س��ازمان جهانی مالکیت معنوی از مزایای آن استفاده کنند. 

ولی زمینه مراجعه به مرجع ملی فراهم نبود.
وی ادامه داد: خوش��بختانه با هماهنگی هایی که ش��د و با توافقی 
که با س��ازمان جهان��ی مالکیت معنوی صورت گرف��ت از امروز این 
زمینه فراهم شد و این امکان بوجود آمد که دفتر پذیرش تقاضاهای 
ثبت بین المللی اختراعات در مرکز مالکیت معنوی ایران راه اندازی 
ش��ود و مبتکرین برای ثبت بین المللی اختراع خود در هر کش��وری 
که عضو س��ازمان جهانی مالکیت معنوی اس��ت اقدام کنند و امکان 
حفاظت از اختراعات و ابداعات این افراد ایجاد ش��ود که گام بس��یار 
مهمی است که بسیاری از کش��ورهای مختلف این زمینه را ندارند. 
تویس��رکانی رئیس سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور توضیح داد: 
مبتکرین مس��تقیم می توانند از طریق بخش pct نسبت به مالکیت 
خ��ود اقدام کنند که هزینه های بس��یار کمتری را برای مخترعین و 

صاحبین فکر خواهد داشت.
وی در خص��وص ویژگی ه��ای ی��ک اخت��راع گفت: ی��ک اختراع 
ب��ه موج��ب قانون بای��د 3 ویژگی را در خود داش��ته باش��د. جدید 
ب��ودن، قابلیت صنعتی ش��دن و نیز ابتکاری بودن س��ه ویژگی یک 
اختراع اس��ت. در ح��وزه ثبت اختراع معتقد هس��تیم در درجه اول 
باید دولت ها و و حکومت ها زمینه رش��د فک��ری و ایجاد فضایی که 
منجر به بروز ابتکارات ش��ود که م��ا از آن به عنوان چرخه خالقیت 
 ن��ام می بریم. این در حقیقت قبل از آن اس��ت که یک گام ابتکاری 

متولد شود.
مع��اون قوه قضائیه تصریح کرد: زمانی که یک اختراع متولد ش��د 
مرجع حقوقی وظیفه ثبت این مالکیت را دارد. برای این که از تعدی 
مصون بماند. این وظیفه در کش��ور ما بر عهده سازمان ثبت اسناد و 
امالک کش��ور است.وی گفت: گام سوم یا چرخه سوم که باید مورد 
توجه قرار گیرد گام تجاری سازی اختراعات در کشور است که ما در 
این مرحله معتقد هس��تیم که بخش شرکت  ها و دستگاه های دولتی 

باید کمک و حمایت کنند.
این مس��ئول قضایی با اشاره به آمار تجاری سازی در ایران گفت: 
آماره��ا در دنیا می گوید که تعداد اندک��ی از مجموعه اختراعات به 
مرحله تجاری س��ازی می رسد و وضعیت ایران در این خصوص یک 
وضعیت نگران کننده نیس��ت. اگر تعداد اختراعات دنیا رصد ش��ود 
می بینیم که تعداد اندکی تجاری ش��ده ان��د و وضعیت در ایران نیز 

به همین گونه است.
تویسرکانی با بیان وضعیت و چرخه اختراع در ایران گفت: اعتقاد 
داریم که سه چرخه خالقیت، ثبت مالکیت و چرخه منجر به تجاری 

سازی اختراعات در ایران وجود دارد و وضعیت مطلوبی است.
مع��اون ق��وه قضائیه در پایان با اش��اره به وضعی��ت دفتر پذیرش 
ثبت اختراعات گفت: از ابتدای اردیبهش��ت امسال غریب به 40 نفر 
متخصص و فارغ التحصیل در سازمان ثبت اسناد مشغول به خدمت 

در ارتباط با مالکیت های معنوی هستند.

حقوقی- قضایی

رییس جمهوری در جلسه هیات دولت: 

توقیف دارایی ایران در آمریکا دزدی آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی است 
رییس  جمهوری، رأی دادگاهی در آمریکا مبنی بر 
توقیف حدود 2 میلیارد دالر از دارایی های جمهوری 
اسالمی ایران را دزدی آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی 
ب��رای آمریکا و به مفه��وم ادامه خصومت علیه ملت 
ایران دانس��ت و تأکید کرد: دولت به نمایندگی ملت 
ایران از هیچ کوشش��ی برای احقاق حقوق ملت فرو 
گذار نکرده و این مس��یر را تا رسیدن به نتیجه ادامه 

خواهد داد. 
حجت الس��الم والمس��لمین حس��ن روحانی روز 
چهارش��نبه و در جلس��ه هیأت دولت اظهارداش��ت: 
اینکه دادگاه یا قوه مقننه در گوشه ای از دنیا بخواهد 
برای حقوق و اموال ملت ایران تصمیمی بگیرد، کاماًل 

غیرقانونی و برخالف حق��وق بین الملل و مصونیتی 
اس��ت که بانک های مرکزی از نظ��ر حقوقی در دنیا 

دارند.
روحانی ب��ا تأکید بر اینکه" آنها باید بدانند حقوق 
ملت ایران قابل تعرض و چپاولگری نیس��ت"، افزود: 
هیچ دزدی نمی تواند ب��ه دزدی خود افتخار کرده و 

تصور کند اموالی که به غارت برده به او تعلق دارد.
رییس  جمهوری با بیان اینکه ملت ایران هیچگاه 
از حق��وق خ��ود دس��ت برنخواه��د داش��ت، گفت: 
دش��منان ملت ایران سال ها تالش کردند تا برخالف 
معاهدات بین المللی مل��ت ایران را از حقوق خود در 
اس��تفاده از انرژی هسته ای منع کنند و در این راستا 
قطعنامه هایی در مجامع بین المللی علیه ایران تصویب 
کردند. اما ملت ما با ایستادگی و استفاده از توانمندی 
سیاسی خود توانست حق خود را بازستاند و امروز در 
مقطعی قرار داریم که همگان برحق ملت ایران نسبت 

به غنی سازی، اذعان دارند.

روحان��ی اینگون��ه فش��ارها و اح��کام و مصوبات 
غیرقانون��ی از س��وی قوه مقننه و قضائی��ه آمریکا را 
راهزنی بین المللی و رس��وایی حقوق��ی برای آمریکا 
دانست و افزود: تاکنون سابقه نداشته که نمایندگان 
قوه مقننه قانونی تصویب کنند و دس��تگاه قضایی را 

برای چنین موضوعی یا موارد مشابه اجبار کنند.
رییس  جمهوری این اقدام آمریکا را از نظر سیاسی 
به مفهوم تداوم خصومت ها علیه ملت ایران برشمرد 
و تأکی��د ک��رد: ملت ای��ران علیه ای��ن رأی ناصواب 
ایستادگی می کند و نظام و دولت جمهوری اسالمی 
نی��ز از همه توان خود در مس��یر احقاق حقوق ملت 

ایران استفاده خواهد کرد.

روحانی ادام��ه داد: این اموال متعلق به ملت ایران 
اس��ت و هرگونه تصرف در آن تصرفی خصومت آمیز 

و غیرقانونی است.
رییس  جمهوری خاطر نش��ان کرد: البته اینکه در 
دولت های گذشته چه اقدامات و سهل انگاری صورت 
گرفته موضوعی اس��ت که مربوط به مسایل داخلی 
کشور است که در جای خود بررسی شده و به مردم 
توضیح داده خواهد شد. اما بی شک این حرکت، تجاوز 
و خصومتی آش��کار از طرف آمریکا علیه ملت ایران 
است و آنها نمی توانند بدون تحمل تبعات این تصمیم 

از آن بهره برداری و استفاده کنند.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود ، حضور 
پرشور مردم در انتخابات هفتم اسفند سال گذشته را 
افتخار و صفحه زرین دیگری بر صفحات درخش��ان 
گذش��ته تاریخ فعالیت های سیاسی مردم برشمرد و 
گفت: انتخابات تثبیت جمهوریت و اس��المیت نظام 
است، چرا که اصل مشورت و رأی مردم منشأ دینی، 

اسالمی و قرآنی دارد.
رییس  جمه��وری با تاکی��د بر اینک��ه "انتخابات 
مایه اس��تحکام نظام و افزایش اعتماد مردم، سرمایه 
اجتماعی و قدرت سیاسی کشور است"، اظهارداشت:  
در منطقه ای که در برخی از کشورهای آن هنوز نظام 
قبیله ای حاکم است، چند کشور هستند که انتخابات 
و رقاب��ت س��الم و قانونی دارند ک��ه در رأس آنها نیز 
جمهوری اس��المی ایران است.روحانی اظهار داشت: 
ملت ایران در همه انتخابات با حضوری گسترده، فعال، 
بانشاط و در امنیت کامل شرکت می کنند به گونه ای 
که در انتخابات هفتم اسفند سال 94 حتی یک حادثه 

امنیتی در سطح کشور، نداشتیم.
ریی��س  جمهوری حل و فصل مش��کالت کش��ور 
و رس��یدن به رونق اقتصادی، اش��تغال و رشد را در 
س��ایه همفکری، همدلی و همکاری بی��ن قوا بویژه 
دولت و مجلس دانس��ت و اف��زود: اگر مجلس، قوا و 
نهادها در مس��یر اجرای برنامه ها ب��ا دولت همراهی 
نکنند، نمی توانیم در ساماندهی اقتصاد کشور کاری 

از پیش ببریم.
روحانی ادامه داد: به هر میزان تعامل و رفاقت میان 
دولت و مجلس بیشتر باشد، امور به نحو بهتری پیش 
خواه��د رفت و این در حالی اس��ت که قوا از یکدیگر 
مس��تقل بوده و حقوق خود را ایفا می کنند. در واقع 
اس��تقالل قوا به معنای عدم تعامل و رودررویی آنها 

با یکدیگر نیست.
ریی��س  جمه��وری خاطر نش��ان ک��رد: دولت و 
مجلس تا به امروز تعامل نسبتاً خوبی با هم داشتند 
و امیدواری��م این تعامل در مجل��س آینده بیش از 
گذشته باش��د.روحانی با اش��اره به ضرورت حضور 
فعال و با نش��اط مردم در دور دوم انتخابات مجلس 
شورای اسالمی، گفت: دور دوم انتخابات همانند دور 
اول حائز اهمیت است و مردم باید با همان اهتمامی 
که برای اجرای وظیفه ش��رعی، ملی و انقالبی خود 
در دور اول پ��ای صندوق ها رفتند در این دوره نیز 

حضور فعال داشته باشند.
رییس  جمهوری اظهار امی��دواری کرد: روز جمعه 
آین��ده در چارچوب قانون بتوانیم ، انتخاباتی س��الم ، 
رقابتی و در امنیت کامل و با عدم دخالت دستگاه های 
اجرایی و س��ایر نهادها ، پیش رو داش��ته باشیم و این 
انتخابات مایه لبخند مردم و دوستان ایران در منطقه 
بوده و فش��اری برای کسانی باش��د که در برابر حقوق 
ملت ایران ایستادگی می کنند.روحانی تأکید کرد: این 
انتخابات به دلیل مسایل منطقه و دشمنی هایی که هر 
روز علیه ملت ایران آشکار می شود، حائز اهمیت است.


