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سیاسی

کنایه مشاور روحانی به نمایندگان مجلس

حس�ام الدین آشنا مشاور رسانهای حسن روحانی با کنایه به مصوبات مجلس در حساب
کاربریاش در توئیتر نوش�ت « :به عزیزانی در مجلس ع�رض میکنم که اجرای مصوبات
دولت انداز در این روزها ،قاعدتا بر عهده دولت جوان و انقالبی مطلوب شما در فردا است.
کار را برای آن نو س�فران دش�وارتر از این نکنید ش�اید آن عزیزان آمادگی کافی نداشته
باشند که همزمان با مشکالت تحریم و کرونا و بودجه مصوب مواجه شوند /».خبرآنالین

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1321دولت بای��د هرگونه مصوبهای که
مجلس انقالبی تصوی��ب میکند را اجرایی
کند)12/5( .
 -1310اگ��ر وضعیت اهواز این همه بغرنج
است که وضعیت سیاه اعالم شد .پس مدتی
این شهر را تعطیل کنند)12/5( .
 -1302امیدواریم هرچه سریعتر منابع مالی
ما در کشورهای دیگر آزاد شود و این پول ما
به چرخه اقتصاد کشور بازگردد)12/5( .
 -1222دیوار نگار میدان ولیعصر (عج) که
به مناسبت روز پدر طراحی شده بسیار جای
تقدیر و تشکر دارد)12/5( .
 -1220آی��ا بیماران کرونایی که از ش��هر
خارج میشوند جریمه میشوند؟ کنترل آنها
چگونه اس��ت؟ از روی کارت ملی شناسایی
میشوند؟ ()12/5
 -1211فوت یک پرستار باردار به علت کرونا
باعث غم و اندوه بیش��تر ما شد .به خانواده
محترم ایش��ان تس��لیت عرض میکنیم.
()12/5
 -1011با این اوضاع و احوال وضعیت شهرها
از لحاظ کرونایی ظاهرا امسال هم سفرهای
نوروز لغو خواهد شد)12/6( .
 -0914قیمت بس��یاری از بس��تهبندیها،
تنقالت و خوراکیها افزایش دارد درحالی که
حجمبستههاکمترشدهقیمتآنهمبیشتر
ش��ده این مصداق کمفروشی و گرانفروشی
است)12/6( .
 -0811م��ردم خواهان ثب��ات قیمتها و
کنترل بازار هستند .از این نوسانات قیمتها
به تنگ آمدند)12/6( .
 -1710حداقل در این ش��رایطی که مردم
روحیه خوبی ندارند صدا و سیما برنامههای
شاد و مفرح بسازد و پخش کند کمی روحیه
مردم عوض شود)12/3( .
 -1701آق��ای جهانگی��ری! ش��ما ک��ه از
رانتخواران گفتهاید ای��ن رانتخواران چه
کسانیهستند؟()12/3
 -1650برای واکسینه کردن حداکثری مردم
چه میزان واکسن الزم اس��ت تا مردم را در
مقابل کرونا ایمن کنند؟ مسئوالن اورژانس به
آن بپردازند)12/3( .
 -1630بانکها آنقدر برای دادن یک وام چند
میلیونیمردمرابهخاطرضمانتهاتحتفشار
قرار ندهند ،به مردم کمک کنند گره از کارشان
باز شود .گره به کارشان نزنند)12/3( .
پیامهای مردمی در صفحات 8-2
جوابیه

جوابیه مترو به یک پیام مردمی

شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران
و حومه در پاس��خ به پیام مردمی با عنوان
«درخواست رعایت فاصله اجتماعی توسط
مسافران» جوابیه زیر را منتشر کرده است:
با سالم ،احتراما ضمن تشکر از مسافر گرامی
و همچنی��ن س��پاس از آن روزنامه وزین
به خاطر انعکاس دیدگاهها و نقطهنظرات
خوانندگان و ظرفیت ایجاد ش��ده جهت
تعام��ل و پاس��خگویی ب��ه ش��هروندان و
مس��افران محت��رم ،به اطالع میرس��اند
موضوع شلوغی مترو و استقبال و ازدحام
مس��افر و در نتیجه عدم فاصلهگذاری در
واگنهای مترو به خصوص در ساعات پیک
مسافری ،واقعیتی است که در حال حاضر
ب��ه دلیل کمبود واگن در ش��بکه متروی
تهران با آن مواجه هس��تیم .امیدواریم با
پرداخت بودجههای مصوب توسط دولت
این مش��کل تا ح��دودی برط��رف گردد.
گفتنی اس��ت شرکت بهرهبرداری مترو به
منظور پیش��گیری از شیوع ویروس کرونا،
با تشکیل ستاد مقابله با کرونا در شرکت
بهرهب��رداری مترو برای حفظ س�لامتی
پرسنل و مسافران اقدامات مناسب و قابل
توجهی در ایستگاهها و قطارها انجام داده
که میتوان به کاهش س��رفاصله حرکت
قطارها در خط دو از  3/5به  3دقیقه و در
خط سه از  7به  6دقیقه اشاره کرد .در این
شرایط حساس از مسافران محترم انتظار
میرود حتیالمقدور با مدیریت بهینه زمان
تردد و انتقال آن به س��اعات غیرپیک ،هم
به سالمت خود و هم دیگر مسافران کمک
کنیم تا با رعایت فاصله اجتماعی و س��ایر
پروتکلهای بهداشتی بتوانیم در کوتاهترین
زمان ممکن از این موقعیت س��خت و تلخ
عبور نماییم .ب��ا وجود کمبودهای موجود
در س��امانه مترو از جمل��ه کمبود ناوگان،
شهروندانو مسافرانمحترممطمئنباشند
این شرکت با تمامی امکانات موجود و توان
اجرایی خود تالش میکند تا بیش از پیش
رضایت مسافران گرامی را فراهم نماید.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر

هشدار مکتوب ایران
به آژانس درباره قطعنامه
احتمالیشورایحکام

علی اکبر صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی
در حاش��یه نشست کمیس��یون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس گفت :در صورتی که
ش��ورای حکام آژان��س بینالمللی انرژی اتمی
نس��بت به اقدام ایران مبنی بر توقف پروتکل
الحاق��ی قطعنامهای را علیه کش��ورمان صادر
کنند ،ایران واکنش مناس��بی را خواهد داشت
و در این راس��تا نامهای هم ارسال شده است.
به گ��زارش ایرنا ،رئیس س��ازمان انرژی اتمی
درباره پیوس��ت بیانیه توافق سازمان با آژانس
درباره توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی
طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها،
تصریح کرد :پیوست این بیانیه محرمانه است،
ش��روط خاصی در این زمینه نیام��ده و بنابر
اطالعات دقیقی که درباره فهرست تاسیسات
و دوربینه��ای نظارتی در این پیوس��ت ذکر
شده و به دلیل مالحظات حفاظتی و ضرورت
پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران ،این
پیوست محرمانه خواهد ماند.

برجام
تختروانچی:

اجرایتعهداتبرجامیآمریکا
نیازی به مذاکره ندارد

مجی��د تخت روانچی ،نماین��ده دائم ایران در
س��ازمان ملل در گفتوگو با ش��بکه الجزیره
گفت :آمریکا همچنان قطعنامه ۲۲۳۱شورای
امنیت و توافق هس��تهای را نقض کرده است
و راه آس��ان آمریکا برای بازگش��ت به برجام
اج��رای کامل تعهدات خ��ود در رابطه با این
توافق است.
وی گف��ت :دولت ج��و بایدن در بس��یاری از
مناس��بات اعالم کرد ک��ه آمریکا ب��ه برجام
بازخواهد گش��ت اما ما تا به این لحظه شاهد
تغییری در سیاس��تهای آنه��ا در رابطه با
توافق هس��تهای نبوده ایم .به گزارش ایس��نا،
تخت روانچی گف��ت :اجرای تعهدات برجامی
آمریکا نی��ازی به مذاکرات ن��دارد ،به نظر ما
آمریکا باید بر اس��اس قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنی��ت و برجام به تعه��دات خود عمل کند.
وی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینکه آیا
کاهش تحریمها را میتوان بخشی از بازگشت
واش��نگتن ب��ه برج��ام تفس��یر ک��رد ،گفت:
برداشتن تحریمها بخشی از توافق است و باید
اجرایی شود تا ایران به طور کامل به تعهدات
خود بازگردد .بنابراین لغو تحریمها بسیار مهم
اس��ت و همانطور که گفتم ما تا االن ش��اهد
هیچگونه تحرکی از سوی آمریکا برای اجرای
کامل توافق نبوده ایم.نماینده ایران در سازمان
ملل گفت :چیزی که ایران و جامعه بینالمللی
میخواهد بازگشت آمریکا به توافقی است که
در سال  ۲۰۱۵امضا کرد.

مکث

ضربه اطالعات سپاه
به یک شبکه اختالس و ارتشا

س��پاه فجر ف��ارس از انهدامش��بکه اختالس
و ارتش��ا در یک��ی از ادارات دولت��ی خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،معاون روابط عمومی سپاه
فجر فارس از انهدامش��بکه اختالس و ارتشا
در یک��ی از ادارات دولتی شهرس��تان جهرم
توس��ط س��ازمان اطالعات س��پاه فجر فارس
خبر داد.س��رهنگ یارمحمدی ب��ا بیان اینکه
انهدام این شبکه فس��اد اقتصادی در راستای
سالمس��ازی فضای ادارات و تس��هیل خدمت
به مردم بوده اس��ت ،گفت :اعضای این شبکه
از منابع دولتی برای پیش��برد اهداف و منافع
شخصی بهرهبرداری میکردند .او افزود :دو نفر
از مدیران و کارشناس��ان این دستگاه دولتی
و دو نف��ر از پیمان��کاران طرف ق��رارداد این
اداره توسط س��ربازان گمنام امام زمان (عج)
در سپاه فجر دستگیر ش��دهاند .معاون روابط
عمومی س��پاه فجر فارس ب��ا بیان اینکه ارتقا
س�لامت فرآیندهای اداری یک��ی از مطالبات
مهم مردم است ،گفت :عموم مردم میتوانند
گزارشات خود از ش��بکههای فساد در ادارات
را به شماره  ۱۱۴سازمان اطالعات سپاه فجر
اطالع دهند.

آموزش و پرورش و کرونا
ادامه از صفحه اول:
 ...فالن تعداد کاربر ایرانی دارد که به س��مت
تلگرام و واتس��اپ نمیروند .اما ممکن است
س��ال آینده ه��م وضعیت آم��وزش به همین
صورت باش��د ،آنچه که مس��ئوالن آموزشی
میتوانن��د انجام دهند این اس��ت ک��ه برای
دانشآموزانی که فاقد اینترنت و تبلت هستند
(بنا به گفته خودش��ان چیزی حدود  ۳میلیون
نفر میش��ود) تبل��ت و اینترنت تهیه کنند که
مجبور نباشند برای تحصیلشان راههای سخت
وخطرناکی را طی کنند.

غالمرضا مصباحیمق��دم در خصوص اظهارات علیرضا
زاکانی که گفته بود «جریانی در مقابل شورای ائتالف
تشکیل شده که ظاهرا داعیه وحدت دارد اما آنچه فهم
میشود این اس��ت که قرار اس��ت الریجانی به عنوان
انتخ��اب نهایی از این جریان بی��رون بیاید» گفت :من
اطالع دقیق ندارم و س��خنگوی ش��ورای وحدت بهتر میتواند در
این رابطه اظهار نظر کند اما آنچه که تا اینجا میدانم این است که
ت��ا امروز اصال هیچ صحبتی در خصوص اینکه از آقای الریجانی یا

مصباحی مقدم:حمایت روحانیت مبارز از الریجانی کذب است

هر گزینه دیگری حمایت صورت گیرد ،در ش��ورای
وحدت مطرح نش��ده است .عضو ش��ورای مرکزی و
س��خنگوی جامعه روحانیت مب��ارز ادامه داد :یعنی
دوستان شورای وحدت اصال وارد صحبت درخصوص
کاندیداها نش��دهاند که چه کس��ی کاندیدا باش��د و
بهنظرم آقای��ان آدرس غلط میدهند .به گ��زارش ایلنا ،مصباحی
مق��دم همچنین درخصوص اینکه جامعه روحانیت به دلیل اینکه
از قدیمیترین تشکلهای جریان راست سنتی است و به این دلیل

همکاری آنها با الریجانی محتمل دانس��ته میشود ،بیان داشت:
اینک��ه جامعه روحانیت قص��د حمایت از آقای الریجان��ی دارد را
تکذیب میکنم و دروغ اس��ت .این یک نوع القای دروغ اس��ت ،ما
چنین تصمیمی نداریم ،از قبل هم نداشتیم .وی در پایان پیرامون
احتمال حمایت جامعه روحانیت از حجتاالس�لام رئیسی ،اظهار
داش��ت :ما نوعی گرایش و توجه را در جامعه روحانیت به شخص
ایشان مشاهده میکنیم؛ اگر ایشان کاندیدا شود عضوی از جامعه
روحانیت هستند و قطعاً کاندیدای جامعه روحانیت خواهند بود.

راغفر:

سیاستهای بایدن از ترامپ خطرناکتر است

حسین راغفر استاد اقتصاد دانش��گاه الزهرا در مورد احتمال آغاز
مذاکرات و تاثیر آن بر اقتصاد کش��ور گفت :باید توجه داشت که
سیاستهای آقای بایدن از ترامپ خطرناکتر است .دولت بایدن
برنامههای استراتژیک دارد ،که محور اصلی آن در سیاست خارجی
تضعیف دولت چین اس��ت ،از سویی پاشنه آشیل چین نیز انرژی
است پس تالش میکنند تا رابطه ایران ،چین و روسیه را بشکنند
تا دسترس��ی چین به بازار انرژی مختل ش��ود .یعنی پس از آنکه
ایران را درگیر مسائل داخلی و بحران عمیق کردند به سراغ روسیه
و در نهایت چین بروند و این سیاست کالن آمریکا است.
ب��ه گ��زارش ایلنا ،وی ادام��ه داد :در مورد ای��ران ،در حال حاضر
دولت آمریکا از سویی زمینه بحث و مذاکره را فراهم میکند و از
سوی دیگر توطئههای مختلف علیه کشور انجام میدهد ،بنابراین
نباید به سیاس��تهای آنها دلخوش کرد .مث ً
ال همین آزادس��ازی
داراییهای ایران به نوعی توطئه برنامهریزی ش��ده است تا زمینه
مذاکراتی فراهم شود که نتیجهای نخواهد داشت .در واقع بدنبال
متقاعد کردن س��ایر کشورها هستند تا نش��ان دهند که ،در برابر
خواستههای غیرقابل تحققپذیر و عدم پذیرش احتمالی از سوی
ای��ران ،آمریکا تم��ام تالش خود را انجام داد اما از ایران پاس��خی
دریافت نکرد.
این اقتصاددان خاطرنش��ان ک��رد :واقعاً اگر قرار باش��د این روند
تخری��ب و تضعی��ف اقتصاد و جامعه متوقف ش��ود ابتدا باید یک
تصمی م اساسی گرفته و ش��رایط اضطراری در کشور حاکم باشد
چ��ون ب��دون آن امکان اصالح��ات وجود ندارد .ب��رای اصالحات

ادام��ه وضعی��ت کنونی بهترین بس��تر ب��رای نفوذ و
تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد اس��ت .باید توجه داشت
که فرار سرمایه بعنوان یکی از مشکالت اصلی کشور،
فقط در این بس��تر امکانپذیر ب��وده و اقتصاد ملی روز
به روز ضعیفتر میش��ود .بنابراین حاکمیت واقع ًا باید
یک تصمیم اساسی در این مورد اتخاذ کند چون با این
سیاس��تهای دولت قطع ًا به نتیجه خاصی نمیرسیم و
شرایط بدتر خواهد شد
نی��ز راهحل وج��ود دارد منتها برخیه��ا نمیخواهند راهحلهای
مش��خص را اجرایی کنند .متاس��فانه ح��رص و آزی که به وجود

آمده ،باعث ش��ده تا این بحران ادامه یابد.راغفر هشدار داد :قطعاً
عوامل توطئهگر و برانداز اختالل ایجاد میکنند و چارچوب کنونی
سیاستهای کشور امکان هرچه بیشتر اختاللها و نفوذها را فراهم
میکند .بنابراین باید نس��بت به توطئهها هوشیار باشیم و آن نیز
نیازمند سیاستهای کلی در مورد اقتصاد است که تبدیل به پاشنه
آشیل کشور شده و االن با بحرانهای جدی روبرو است.
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه مس��ئله اصلی در شرایط
ی را
کنونی جهتگیریهای اقتصادی اس��ت که متاسفانه عرصها 
به وجود آورده تا اقتصاد ملی تضعیف شود ،گفت :اتفاقاً آمریکا نیز
برای این عرصه سرمایهگذاری کرده و متاسفانه نتیجه هم گرفته
است .از همین روی باید این جهتگیریها تغییر کند و به نحوی
باش��د که به توفیق اقتصاد کشور منجر شود و تولید رونق بگیرد.
تا زمانی که ای��ن اتفاقات صورت نگیرد هر اقدام دیگری میتواند
کشور را در سراشیبی تندتری قرار دهد ،به همین دلیل مسئوالن
کش��ور نسبت به ش��رایط کنونی باید حساسیت بیشتری از خود
نشان دهند.
وی افزود :ادامه وضعیت کنونی بهترین بستر برای نفوذ و تضعیف
هرچه بیشتر اقتصاد است .باید توجه داشت که فرار سرمایه بعنوان
یکی از مش��کالت اصلی کشور ،فقط در این بستر امکانپذیر بوده
و اقتصاد مل��ی روز به روز ضعیفتر میش��ود .بنابراین حاکمیت
واقعاً باید یک تصمیم اساسی در این مورد اتخاذ کند چون با این
سیاستهای دولت قطعاً به نتیجه خاصی نمیرسیم و شرایط روز
به روز بدتر خواهد شد.

تغییرات بنیادین نهاد وکالت در سال  99بررسی شد
سال  ۹۹با تغییرات بنیادینی در نهاد وکالت همراه بود که سه قوه به
خصوص قوه قضائیه نقش قابل توجهی در این تغییرات ایفا کردند.
برخی از این لوایح با استقبال وکال همراه بود و برخی دیگر که توسط
مجلس ش��ورای اسالمی و دولت به تصویب رسیده بود با اعتراضات
فراوانی از سوی جامعه وکال همراه شد .به گزارش عصر قانون ،یکی
از تغییراتی که از جانب قوه قضائیه اتفاق افتاد تغییر آیین نامه تعرفه
ق الوکاله ،حق المش��اوره و هزینه سفر وکالی دادگستری بود که
ح
در روزهای پایانی سال  ۹۸به تصویب رسید و در اولین روزهای سال
 ۹۹رسانهای ش��د .این آیین نامه در قالب  ۳۴ماده توسط آیت اهلل
رئیسی رئیس قوه قضائیه تصویب و ابالغ گردید.
تغییرات محس��وس آیین نامه جدید نسبت به آیین نامه سال ،۸۵
برداشتن سقف حق الوکاله ،حذف پرداخت تعرفه در پایان هر مرحله
و تکلیف به پرداخت آن در ابتدای هر مرحله ،ابطال تمبر بر مبنای
مبلغ دریافتی علی الحساب ،عدم نیاز به ابطال تمبر در وکالت رایگان
برای اقربا و بس��تگان و تعیین دو برابر حداق��ل تعرفه برای وکالت
تس��خیری و معاضدتی بود که البته با استقبال خوبی از سوی وکال
همراه ش��د .یکی از طرحهایی هم که از س��وی قوه قضائیه مطرح
ش��د پیش نویس آیین نامه الیحه استقالل کانون وکال بود ،در پی
آن معاون��ت حقوقی قوه قضائیه متن پیش نویس آیین نامه الیحه
استقالل کانون وکال را به طور رسمی در تاریخ  ۱۹فروردین جاری
منتشر کرد .انتشار این متن اگر چه کامل و جامع بود اما با واکنش
برخی کانونهای وکالی دادگستری مواجه و سبب شد تا به کانونها
فرص��ت تدوین و نگارش متن و در نهایت ارس��ال آن به قوه جهت
بررسی و اظهار نظر فراهم شود.
خردادم��اه س��ال جاری نی��ز بخش��نامه تکریم و ارتق��ای منزلت،
شفافس��ازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیش��نهادهای
وکال برای تقویت اثربخش��ی این نهاد ،توسط رئیس قوه قضائیه به
واحدهای قضائی سراس��ر کشور ابالغ ش��د .از مهمترین احکام این
بخشنامه میتوان به نظارت بر وکالی دادگستری ،لزوم رعایت شان
و منزلت شغلی وکال در مراجع قضائی ،ثبت الکترونیک قراردادهای
مالی و شفافسازی میزان حق الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت
پیشنهادهای کانونهای وکال برای اصالح و به روزرسانی آیین نامه
اجرایی الیحه استقالل اشاره کرد .گام مهم این بخشنامه ،کمک به
ارائه تصویری شایسته از وکال به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت
ن��ه تنها به عنوان حرفهای درآمدزا ،بلکه تبیین رس��الت انس��انی و
عدال��ت خواهانه آن اس��ت .مردادماه س��ال جاری نیز س��ند امنیت
قضائی توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه تدوین و  ۲۱مهرماه توسط
آیت اهلل رئیسی تصویب و ابالغ شد .مبنای تصویب این سند ،تکلیف
قوه قضائیه براس��اس برنامه شش��م توس��عه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران مصوب  ۱۳۹۵قوه قضائیه بود و
از جمله نکات حائز اهمیت این سند میتوان به حق انتخاب آزادانه
وکیل اشاره کرد .دی ماه سال جاری نیز سند تحول قضائی از سوی
رئیس قوه قضائیه ابالغ و منتشر شد .که با استقبال زیادی از سوی
وکال همراه ش��د ،اگر چه اعتراضاتی هم نسبت به آن صورت گرفت
اما در نهایت این  ۷۰صفحهای که حاوی چهار فصل است ابالغ شده
و جامعه وکالت را با تغییرات زیادی همراه ساخت.
>تغییراتی که از جانب مجلس شورای اسالمی اتفاق افتاد

هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی طرح موسوم به «تسهیل صدور

تولدی دوباره در نهاد وکالت

برخ��ی مجوزهای کس��ب و کار» را در روز  ۲۵م��رداد اعالم وصول
کرد ک��ه در صورت تصویب آن تبصره م��اده  ۱قانون کیفیت اخذ
پروانه وکالت که به موضوع کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان وکالت
پرداخته اس��ت ،حذف خواهد ش��د و آزمون سراسری ساالنه برای
اعط��ای این دو مجوز به نحوی صورت میگیرد که هر داوطلبی که
 ۶۰درص��د امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت باالترین امتیاز
را کس��ب کند ،بتواند پروانه اخذ کند .این در حالی اس��ت که این
نصاب برای مشمولین بند چ ماده  ۸۸قانون برنامه ششم ۵۰ ،درصد
خواهد بود .این طرح با انتقادات فراوان مدیران نهاد وکالت و وکالی
دادگستری روبرو شده است این در حالی بود که مدیران کانونهای
وکالی دادگستری در جلسات مشورتی مجلس شورای اسالمی به
جای دفاع از جامعه وکال ،پرخاش��گری و حمله به مرکز وکالی قوه
قضائیه را در دستور کار خود قرار دادند و این دعوا نتیجهای جز این
در بر نخواهد داشت و مرکز وکال در حد توان برای وکال اعم ازکانون
و مرکز نقش آفرینی مثبت داشته است و مدیران کانون خالف آن
عمل نموده اند ۲۶ .مرداد نیز مجلس شورای اسالمی طرح «اصالح
قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی»
را اعالم وصول کرد.
بر اس��اس این طرح ،قانون اس��تفاده بعضی از دستگاهها از نماینده
حقوق��ی در مراج��ع قضائی مص��وب  ۱۳۷۴به این ش��کل اصالح
میش��ود« :به موجب این قانون بنیاد شهید انقالب اسالمی ،بنیاد
پانزده خرداد ،کمیته امداد امام خمینی ،بنیاد مستضعفان و جانبازان
انقالب اسالمی ،ستاد رسیدگی به امور آزادگان ،شهرداری و بانکها
و دستگاههای غیر دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی
وابس��ته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای
عمومی غیر دولتی و تمامی ش��خصیتهای حقوقی خصوصی اعم از
موسس��ات ،ش��رکتها و بنگاهها میتوانند نماینده حقوقی خود را
جه��ت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی
نمایند ».که البته این طرح نیز با اعتراضاتی همراه بود و در پی آن
به کمیسیونهای مربوطه در مجلس ارجاع داده شد.
نمایندگان مجلس شورای اس�لامی  ۲۵آبان طرح اصالح مواد  ۱و
 ۷قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی را تصویب
کردند که به گفته وکال در این طرح حرفه وکالت به عنوان کسب و
کار تلقی شده است.
بر اس��اس بند م ماده  ۷این طرح «کانونهای حرفهای و تخصصی
دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دس��تگاههای
زیر مجموعه آن که بنا به تش��خیص هیئت مقرراتزدایی و بهبود
محیط کسبو کار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب
و کار در درگاه ملی مجوزهای کش��ور و دیگر سامانههای مذکور در
این قانون خواهند بود .اگرچه کانونهای وکالی دادگس��تری اعالم
کردهاند که این طرح ش��امل کانونهای وکال نخواهد شد ،اما تالش
زیادی برای عدم تصویب آن و تغییر نظر ش��ورای نگهبان نسبت به
این ط��رح صورت گرفت ۱۵ .بهمن نماین��دگان مجلس به منظور
تأمین نظر شورای نگهبان با اصالح این طرح موافقت کردند و برخی
مواد آن تغییر یافت اما همچنان اعتراضات نس��بت به این طرح در
جریان است.
همچنین نمایندگان مجلس در نشس��ت علنی  ۳۰دی ماه مجلس
ش��ورای اس�لامی ،در جریان بررس��ی الیحه دوفوریتی شوراهای
ح��ل اختالف به حضور وکیل مدنی در کنار وکیل دادگس��تری در

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

بازرسیهایآژانسازایرانحدود ۳۰درصدکاهشمییابد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی با اشاره به جلسه فوق العاده این کمیسیون برای پیگیری
اج��رای قانون اق��دام راهبردی برای لغ��و تحریمها گفت که طبق
توضیحات آقای کمالوندی ،حدود  ۷۰درصد بازرس��یها از برنامه
هس��تهای ایران مبتنی بر معاهده پادمان ب��وده و با توقف اجرای
پروت��کل الحاقی ،بازرس��یهای آژانس از ایران ح��دود  ۳۰درصد
کاهش مییابد.
به گزارش ایسنا ،ابوالفضل عمویی اظهار کرد :کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی جلسه فوق العادهای را با موضوع پیگیری اجرای
قانون اقدام راهبردی ب��رای لغو تحریمها با حضور صالحی رئیس
و کمالوندی س��خنگو و معاون امور بینالملل سازمان انرژی اتمی
برگزار کرد .در این جلس��ه صالحی با ارائه گزارشی از روند اجرای
مواد مختلف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها ،توضیح داد
که ما برای اجرای دقیق قانون اقدام راهبردی عزم راسخ داریم.

وی اف��زود :طبق توضیحات آقای صالحی در قانون مکلف به تولید
 ۱۲۰کیلوگرم اورنیوم غنی ش��ده بیست درصد در طول یک سال
ش��دهایم که در حال حاضر  ۲۵کیلوگرم تولید شده است و زودتر
از موع��د به ظرفیت  ۱۲۰کیلوگرم اورانیوم  ۲۰درصد میرس��یم.
همچنین صالحی با اشاره به روند نصب سانتریفیوژهای نسل جدید
 IR2Mو  IR6در تاسیسات فردو و نطنز ،تاکید کرد که در موعد
مقرر ش��ده در قانون ،نصب آبشارهای این نوع از سانتریفیوژها هم
تکمیل و گازدهی خواهد شد.
وی با اش��اره به صحبتهای کمالوندی گفت :آقای کمالوندی نیز
ضم��ن مروری بر جزییات متن بیانیه مش��ترک و ضمیمه آن که
ب��ه دالیل مالحظ��ات حفاظتی ،محرمانه اس��ت ،گفت که حدود
 ۷۰درصد بازرس��یها از برنامه هس��تهای ایران مبتنی بر معاهده
پادم��ان بوده اس��ت و با توقف اجرای پروتکل الحاقی ،بازرس��یها
آژانس از ایران حدود  ۳۰درصد کاهش مییابد.

ش��وراهای حل اختالف رأی مثبت دادند .بر اساس ماده  ۲۲الیحه
ش��وراهای حل اختالف با  ۱۹۴رأی موافق ۳ ،رأی مخالف و  ۵رأی
ممتن��ع از مجموع  ۲۴۴نماینده حاضر در صحن تصویب ش��د که
براساس آن «طرفین دعوا میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از
وکیل(دادگستری) استفاده نمایند .در موارد صلح و سازش استفاده
از وکیل مدنی مجاز است».
این در حالی اس��ت که قائم مقام دبیر ش��ورای نگهبان موارد ابهام
و مغایرت با قانون اساس��ی و ش��رع مربوط به الیحه شوراهای حل
اخت�لاف را  ۲۸بهمن اعالم کرد و طرح وکیل مدنی در کنار وکیل
دادگس��تری در الیح��ه مذکور را مبه��م دانس��ت ،در حال حاضر
نماین��دگان مجلس در حال اصالح و رفع ایرادات ش��ورای نگهبان
در الیحه است.
>اقداماتی که از سوی دولت صورت گرفت

در پی این تغییرات ،دولت هم بیکار نشست و در ابتدای امر الیحه
«نحوه اداره و بهرهبرداری از آپارتمان» را تصویب کرد .از زمان شروع
به آپارتمان نشینی در ایران و فعالیت اداری در واحدهای آپارتمانی،
همواره وکالی دادگس��تری ،پزشکان و س��ران دفاتر اسناد رسمی
در س��اختمانهای با کاربری مسکونی مشغول به فعالیت بودهاند و
تبصره ذیل بند  ۲۴ماده  ۵۵قانون ش��هرداری نیز به صراحت،دائر
کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اس��ناد رسمی و ازدواج و طالق و
دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندس��ی وسیله مالک را غیر تجاری
محس��وب و اجازه استفاده از اماکن مس��کونی را برای ارائه خدمات
حقوقی به وکالی دادگستری داده است.
براس��اس الیحه اخیر دولت در خصوص نحوه اداره و بهرهبرداری از
آپارتمانها که در اردیبهش��ت س��ال  ۱۳۹۸مطرح و در سال اخیر
حاشیه ساز شد حرفه وکالت مورد استثنا قرار گرفته است .بسیاری
از وکال معتقدن��د این الیحه موجب افزایش درآمد ش��هرداریها و
موجب اختالفات مالکین مجتمعهای مسکونی میشود .به عبارت
بهتر ،هدف اصلی تنظیمکنندگان ای��ن الیحه افزایش درآمد برای
ش��هرداریها از محل دریافت حق تغییر کاربری اماکن مسکونی به
اداری اس��ت .الزم به ذکر اس��ت که این الیحه در انتظار تحویل به
مجلس است.
از ط��رف دیگر پس از آن که در اواس��ط بهم��ن  ۹۹کلیات الیحه
بودجه در کمیس��یون تلفیق مجلس شورای اسالمی اصالح شد اما
نتوانس��ت موافقت و تصویب نماین��دگان مجلس را جلب کند ،این
الیحه دوباره به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد و این بار با توجه
به ایرادات مجلس مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت .یکی از ایرادات
مجلس به الیحه بودجه ،ناکافی بودن درآمدهای مالیاتی در س��ال
 ۱۴۰۰بود؛ ایرادی که منجر ش��د تا در اصالحیه جدید درآمدهای
مالیاتی لحاظ ش��ده افزایش یابد .یک��ی از حرفههایی که در الیحه
بودجه جدی��د ،جریمه قابل توجهی برای ف��رار مالیاتیاش مدنظر
قرار گرفته اس��ت ،وکالی دادگستری هستند .بر این اساس در بند
«ع» از الیحه جدید برای فرار مالیاتی وکیل دادگستری جریمهای
 ۵برابری نس��بت به اختالف پرداختی در نظر گرفته ش��ده اس��ت.
البته تاکنون کلیات اصالحیه بودجه در مجلس ش��ورای اس�لامی
تصویب شد.با این حال تغییراتی که توسط قوه قضائیه در سال ۹۹
بر نهاد وکالت اعمال ش��د به ظن خیلیها موجب تولد دوباره نهاد
وکالت شده است.

فتاح:

نامزدریاستجمهورینمیشوم

رئیس بنیاد مس��تضعفان با اش��اره به اینکه بن��ده با حکم رهبر
انقالب در بنیاد مس��تضعفان و هیئت امنای کمیته امداد هستم،
گفت :بنده نامزد انتخابات ریاست
جمهوری سال آینده نخواهم شد.
به گزارش فارس ،پرویز فتاح ،رئیس
بنیاد مس��تضعفان در پاسخ به این
پرسش که آیا در «انتخابات آینده
ریاس��ت جمهوری نام��زد خواهید
شد؟» ،اظهار داشت :ما تشنه قدرت
نیس��تیم ،شیفته خدمت هس��تیم.وی ادامه داد :این را امام (ره)،
رهبر معظم انقالب و شهیدان بهشتی و سردار سلیمانی به ما یاد
دادند .رئیس بنیاد مس��تضعفان اف��زود :چون بنده از رهبر معظم
انقالب حک��م دارم ،این را با چیزی عوض نمیکنم.بنده منصوب
والیت امر هستم و ایشان منت گذاشته بر ما و حکم داده است.

