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سیاسی

میرلوحی :برخی اظهارفضلها برای مردم هزینه ایجاد میکند

فعال سیاسی گفت :اظهارفضلکردنهای برخی برای مردم و کشور ایجاد هزینه میکند؛
چه نمایندگان مجلس یازدهم که با اظهاراتشان مانع پایین آمدن نرخ ارز میشوند و چه
اظهارات کسانی که مقاومت مردم را دچار تزلزل نشان میدهد.به گزارش ایرنا ،محمود
میرلوحی گفت :باید مسئوالنه و صادقانه رفتار کنیم و طوری رفتار نکنیم که برای کشور
و مردمی که این همه سال سختی کشیدند هزینه ایجاد شود.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1041ب��اور کنید وضعی��ت گرانی لوازم
خانگی به حدی رسیده که فکر نمیکردم
تعویض یک یخچال برای من آرزو ش��ود.
تولیدکنندگان داخلی خیلی اجناس خود
را گران کردند)12/15( .
 -1031این محمولههای جدید واکس��ن
روس��ی هم وارد ش��د عملیات واکس��ینه
کردن مردم زودتر انجام شود)12/15( .
 -1021آی��ا ای��ن مانوره��ای خودرویی
هشدار در اهواز درباره کرونا چقدر میتواند
ب��ه م��ردم در رعای��ت پروتکله��ا کمک
کند؟ ()12/15
 -0951آنچه از وضعیت کرونایی در کشور
مشخص اس��ت مردم سفر در ایام نوروز را
باید فراموش کنند)12/15( .
 22 -0931نه��اد آمریکایی در رویکردی
خردمندانه به رئیسجمهور آمریکا توصیه
کردند تا ش��رایط دشوارتر نشده به برجام
بازگردد .امیدواریم دولت آمریکا به توصیه
عقالی جامعه خود توجه کند)12/15( .
 -0920آیا صحت دارد نیمی از کس��انی
که در خوزستان مبتال به کرونا شدهاند به
نوع انگلیسی آن مبتال شدهاند؟ امیدواریم
صحت نداشته باشد)12/15( .
 -0910منتف��ی ش��دن ط��رح قطعنامه
علیه ای��ران را ب��ه فال نی��ک میگیریم.
امیدواریم غربیها رویکرد منطقی در پیش
بگیرند)12/15( .
 -0901حداقل رعای��ت پروتکلها زدن
ماس��ک اس��ت که متاس��فانه برخ��ی از
م��ردم همی��ن حداقل��ی را ه��م رعایت
نمیکنند)12/15( .
 -0821مس��ئوالن به موض��وع گرانیها
توجه کنند بازار دست داللها افتاده .مردم
از گرانیها خسته شدهاند)12/15( .
 -0810واقعا این س��وال برای همه مردم
مطرح است ،چرا رئیسجمهور آمریکا برای
بازگشت به برجام تعلل میکند؟ ()12/15
 -0712آی��ا مجل��س قص��د دارد ط��رح
اختی��اری ش��دن س��ربازی را مط��رح
کند؟ ()12/15
 -1425محسن ش��ربتی :تعدادی خودرو
تاکس��ی و سواری س��الم و پنچر شده در
پایان��ه اتوبوس��رانی ش��هید حقانی مدت
هاس��ت جا خوش کرده و مشخص نیست
محل یادشده پایانه اتوبوسرانی یا پارکینگ
خودروهای اسقاطی و غیر اسقاطی است؟
از ش��هرداری منطقه س��ه تهران تقاضای
رسیدگی داریم)12/5( .
 -2119عل��ی از ته��ران؛ چ��را برخ��ی
کارمن��دان بانک ها کن��د کار می کنند؟
به عنوان نمونه دوش��نبه چهارم اسفند به
بانک تجارت شعبه میرداماد شرقی رفتم،
باجه سه بسیار فعال اما باجه چهار کند کار
می کرد و برای دقایق طوالنی از پشت میزش
ناپدید می ش��د .یک��ی از کارمندان بانک
برای تعویض روغن خودرو در بانک حضور
نداش��ت ،به محض ورود رئیس ش��عبه با
حالت زننده و در حضور مشتریان ایشان را
مورد بازخواست قرار داد ،اما به کارمندانی
که حضور داشتند اما پشت میز خدمت به
مشتریان نبودند ،کاری نداشت! ()12/5
 -2218قدردانی از کانون فرهنگی مسجد
میخچه گ��ران گرگان؛ از توجه و پیگیری
بچه محل های عزیزم به خاطر راه اندازی
کانون فرهنگی مسجد میخچه گران واقع
در خیابان ش��هدا ،الله ششم این شهر که
جویای اح��واالت اهالی محل هس��تند و
از طری��ق فضای مجازی اطالع رس��انی
می کنند ،سپاسگزارم .عرفان از تهران()12/5
 -0918ازدح��ام کوپههای مت��رو ،اعالم
نکردن ایستگاه ها یا با اشتباه اعالم کردن
آن ه��ا و دودی بودن شیش��ه ه��ا باعث
مشکالت فراوانی برای مس��افران به ویژه
س��المندان می شود .قابل توجه مسئوالن
مترو! ()12/5
 -1717ی��ک نفر در صفحه اینس��تاگرام
درب��اره صدور مدارکی مانند شناس��نامه،
کارت ملی و غیره تبلیغ می کند و شماره
تلفن واتس��اپ هم نوش��ته و از این طریق
از بازدیدکنندگان و متقاضیان درخواست
کرده به واتساپ مراجعه کنند)12/5( .

پیامهای مردمی در صفحات 8-2

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

دولت
روحانی:

اروپا به بیعملی نسبت
به برجام پایان دهد

رئیس جمه��ور با اش��اره به س��ابقه عضویت
ایرلند در ش��ورای امنیت سازمان ملل و مشی
بیطرفانه این کشور ،تاکید کرد :شورای امنیت
میبایست در برابر دولت قبلی آمریکا به دلیل
نقض قطعنامه برخورد مناسب انجام میداد.
به گزارش ایس��نا ،حس��ن روحانی در دیدار"،
سایمون کاوونی" وزیر امور خارجه ایرلند ،ضمن
اع�لام آمادگی ایران برای همکاری با نهادهای
بینالمللی برای حل و فصل بحرانهای منطقه،
تاکید کرد :بهترین راه برای حل مش��کالت با
همکاران اروپایی در سطوح مختلف دوجانبه،
منطق��های و بینالمللی ،مذاک��رات مبتنی بر
احترام متقابل و پرهیز از هرگونه تهدید و فشار
است.روحانی با اش��اره به شکست تحریمهای
غیرقانونی و فشار حداکثری آمریکا علیه ملت
ایران و اعتراف دولتمردان جدید این کشور به
این موضوع ،اظهار داش��ت :فعال شدن برجام
به عنوان ی��ک توافق چندجانب��ه بینالمللی
منوط به لغو تحریمها از سوی آمریکا و ایفای
تعهدات کامل همه اعضا اس��ت.رئیس جمهور
با انتقاد از بیعملی و بیتحرکی اروپا نس��بت
به تعهدات برجامی ،افزود :جمهوری اس�لامی
ایران متعه��د به برجام و حفظ آن بوده و تنها
طرفی است که برای آن هزینه پرداخته است
اما این وضع نمیتواند به همین ش��کل تداوم
یابد و ب��رای حفظ و احیاء برجام اجرای کامل
قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل از
سوی همه اعضای برجام ضروری است.روحانی
در ادامه با اشاره به اقدام ایران در توقف اجرای
پروتکل الحاقی براساس مصوبه مجلس شورای
اسالمی ،تاکید کرد :برغم توقف اجرای پروتکل
الحاقی ،ای��ران همچنان مصمم به همکاری با
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایفای وظایف
این سازمان براساس توافق صورت گرفته است.
وزیر ام��ور خارجه ایرلند نی��ز در این دیدار با
اشاره به نقش این کشور به عنوان عضو غیردائم
شورای امنیت سازمان ملل برای  2سال آتی و
جایگاه تسهیلگری در اجرای برجام و قطعنامه
 2231سازمان ملل متحد ،گفت :خروج ترامپ
از توافق برجام یک اشتباه تاریخی بود و دولت
جدید آمریکا مصمم به بازگشت به برجام است.

عدلیه

نازنین زاغری آزاد شد

وکیل نازنین زاغری متهم ایرانی  -بریتانیایی از
پایان محکومیت و آزادی موکل خود خبر داد.
به گزارش ایرنا ،حجت کرمانی در این باره افزود:
محکومیت پنج ساله خانم زاغری به پایان رسید
و ب��ا توجه به اینکه از یک س��ال قبل با پابند
در منزل بود و فقط میتوانس��ت تا شعاع ٣٠٠
متری منزل پدری خ��ود در تهران تردد کند،
امروز پابند وی باز شد.
وی اظهار داشت :زمان رسیدگی به پرونده دوم
موکل��م به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام ۲۴
اسفند ماه در دادگاه انقالب تعیین شده است.
>واکنش انگلیس به باز شدن پابند
«نازنین زاغری»

در همین راستا ساعتی بعد از انتشار خبرهایی
مبن��ی بر باز ش��دن پابن��د نازنی��ن زاغری و
پای��ان دوره محکومیت پنج س��اله او در ایران،
«دومینی��ک راب» وزی��ر خارج��ه انگلیس به
این خبر واکنش نش��ان داد .راب نوش��ت« :ما
از برداش��ته ش��دن پابند از پای نازنین زاغری
راتکلیف استقبال میکنیم اما رفتار ایران با او
غیرقابل تحمل است .باید به او اجازه داده شود
که هر چه زودت��ر به بریتانیا بیاید و با خانواده
خ��ودش دی��دار کند».نازنین زاغری از س��ال
 ۱۳۹۵به جرم فعالیتهای تبلیغی علیه نظام
و تالش برای براندازی نرم بازداش��ت و به پنج
سال زندان محکوم شد .این شهروند دوتابعیتی
هنگام بازداشت به عنوان مدیر پروژه در شرکت
رس��انههای گروهی «تامسون رویترز» فعالیت
میکرد.

واکنش
وزارت کشور:

انحالل جمعیت امام علی(ع)
به دلیل انحراف از اساسنامه بود

معاون مشارکتهای س��ازمان امور اجتماعی
وزارت کش��ور گفت :جمعیت امامعلی (ع) به
دلی��ل انحراف از اساس��نامه و عدم تمکین به
تذکرات وزارت کش��ور منحل شد .به گزارش
ایرنا" ،زه��را عابدینی" درب��اره فرآیند انحالل
جمعیت امام عل��ی (ع) گفت :انحالل موضوع
جمعیت امام عل��ی (ع) پس از این که مراحل
مختلفی را که طی کرده اس��ت توسط شورای
عالی ملی به مرحله درخواست انحالل رسیده
است و نهایتا به دلیل عدم تمکین این جمعیت
ب��ه تذک��رات ش��فاهی و کتبی و ع��دم اقدام
به اصالح خود و انحراف از اساسنامه و شفاف
نبودن امور مالی ،شورای ملی توسعه و حمایت
از تشکلهای مردمنهاد تصمیم به انحالل این
جمعیت گرفت.

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در حکمی سردار سرتیپ دوم
پاسدار سید حسین هوشی سادات را به سمت فرمانده
ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا (ص) س��پاه منصوب
کرد .به گ��زارش فارس ،فرمانده کل س��پاه همچنین
با قدردانی از زحمات و تالشهای س��ردار س��رتیپ دوم پاس��دار
دکتر سعید محمد طی دوره تصدی فرماندهی قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیا(ص) وی را به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب

سعیدمحمد:بهخاطرحضوردرانتخاباتاستعفامیدهم

کرد.براس��اس این گزارش ،در متن استعفای سعید
محمد خطاب به فرمانده محترم کل سپاه آمده است:
بسماهلل الرحمن الرحیم

ضمن تش��کر از حمایته��ای بیدری��غ جنابعالی
از اینجان��ب در پیش��برد ماموریته��ای ق��رارگاه س��ازندگی
خاتماالنبیاء(ص) ،از آنجا که احتمال دارد به دلیل حضور اینجانب
در فضای انتخاباتی شائبههایی متوجه نهاد مقدس سپاه شود در

راستای صیانت از س��پاه و قرارگاه انقالبی -جهادی خاتماالنبیاء،
از سمت خود اس��تعفاء میدهم .امید است این قرارگاه در جهت
ادامه ماموریتهای خود بیش از پیش موفق بوده و برگهای زرین
دیگری به دفتر خدمات سپاه پاسداران انقالب اسالمی بیفزاید.
بنده نیز به عنوان سرباز رهبر معظم انقالب(مدظلهالعالی) همواره
در خدم��ت نظ��ام مقدس جمهوری اس�لامی و در خ��ط نورانی
امام(ره) ،رهبری و شهدای گرانقدر انقالب ،خدمتگزار مردم عزیز
ایران سرافراز خواهم بود.

در دادگاه رسیدگی به دادخواست  ۴۲نفر از اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین مطرح شد

روایت قربانیان از شکنجهها و خیانتهای فرقه منافقین

نخس��تین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواست  ۴۲نفر از اعضای
س��ابق گروهک و فرقه تروریس��تی منافقین به سرکردگی مریم و
مس��عود رجوی و جمعی از اعضای کادر ارش��د ای��ن گروهک در
شعبه  ۵۵دادگاه حقوقی و عمومی بینالملل تهران برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،از مرکز رسانه قوه قضائیه ،در ابتدای جلسه قاضی
پورمریدی ضمن اعالم رس��میت جلس��ه اظهار داشت :خواندگان
این پرونده گروهک منافقین ،مسعود رجوی ،مریم رجوی ،مهدی
ابریش��مچی ،ابوالقاسم رضایی ،س��ید محمد سید محدثی ،مجید
حریری ،محبوبه جمش��یدی ،مه��دی مرادی ،مژگان پارس��ایی،
محمدعلی توفیقی خانیکی ،محمد حیاتی ،عباس��علی سیفیپور،
هادی روشنروان ،علیرضا جعفرزاده ،محمدصادق سادات دربندی،
مهوش سپهری ،عذرا علوی طالقانی ،مهدی علی قلی ،محمدجواد
غدیری مدرسی ،سارا صمصامی و گیتی گیوهچیان هستند.
قاضی دادگاه خاطرنش��ان کرد :اولین بار در تاریخ کشور است که
این دعوا در ش��عبه حقوقی مطرح میش��ود .علت برگزاری دادگاه
به صورت علنی این اس��ت که برای اولین بار ،اش��خاصی در رابطه
با حبس ،ش��کنجه ،س��لب حقوق و ...که توسط گروهک منافقین
نس��بت به آنها صورت گرفته مطالبه خس��ارات وارده و پرداخت
غرامت میکنند.
وی ادامه داد :از طریق کشورهای فرانسه و آلبانی که محل اقامت
اعضای این گروهک اس��ت ،ابالغ بعد از ارائه دادخواست انجام شد.
نیابت را مستقیماً به وزارت دادگستری آلبانی انجام دادیم تا ابالغ را
انجام دهند که از طریق وزارت خارجه برای آنها ارسال شده است.
رئیس دادگاه گفت :ابالغ در دی ماه صورت گرفت و دو ماه فرصت
قانونی نیز تا انجام رسیدگی طی شده است.
قاضی پورمریدی اظهار داش��ت :در ابتدای اظهارات وکیل خواهان
را میشنوید .از وکیل تقاضا داریم که در خصوص دادخواست خود
توضیح دهد .در ادامه جلسه نیز از اعضایی که تمایل داشتند بیایند
و صحبتهای خود را ارائه و به سواالت دادگاه نیز پاسخ دهند.
در ادامه توسلی وکیل ش��کات پرونده ،گفت :دادخواست در چند
بخش تنظیم شده است ،بخش اول ماهیت گروهک به عنوان یک
فرقه و مولفههای تشکیل یک فرقه و آثار رفتار فرقهای است .بخش
دوم نیز رفتار شناسی این گروهک است.
وی یادآور ش��د :گروهک مجاهدین به عنوان یک فرقه خش��ن و
تروریس��ت عملیات مسلحانه خود علیه مردم ایران را آغاز کرد که
کش��تار زنان و کودکان در عملیات مختلف و ترور س��ران احزاب
سیاسی نظیر ترور اعضای حزب جمهوری از جمله آن بوده است.
این وکیل افزود :سازمان دیده بان حقوق بشر تحقیق مفصلی در این
خصوص ارائه کرده که برخی از مستندات آن در دادخواست اشاره
شده است.وی گفت :در زمانهای مختلف سری دستورالعملهایی
به اعضای این گروهک ابالغ ش��ده که یکی از دس��تورالعملهای
آن س��تاد بخش اجتماعی گروهک است.توسلی تاکید کرد :ستاد
مذکور نقل قولی داشته که در آن به درک و فهم عمیق و عظمت
سرکردگی مسعود و مریم و ایمان به آنها و اطاعت انقالبی از آنها

سازمان در نامههایی که از طرف خانوادهها برای ما
میآمد دستکاری میکرد و در نمونهای از آن که به
دس��ت من رسیده بود گفتند که همسر من را گرفتند
و اع��دام کردند و در یک نمونه دیگر گفتند نیروهای
س��پاه یکی از برادرانم را جلوی باش��گاه کشته است.
بزرگترین آرزوی ما اس��تفاده از سرویس بهداشتی،
غذای خوب و استحمام بود
اشاره ش��ده است .بر اس��اس آن اعضای گروهک ،حق هیچ گونه
ابتکار عمل را ندارند و حتی در تفکر خویش آزاد نیستند.وی اضافه
کرد :به عنوان مثال مس��عود رجوی اعالم میکند همه باید زن و
شوهر خود را طالق دهند و تمامی عواطف خانوادگی باید سمت و
سوی من را داشته باشد ،همه فقط باید من را دوست داشته باشند
و به خاطر من زندگی کنند.در این بخش از جلس��ه دادگاه ،قاضی
پورمریدی گفت :تالش ما این است که صحبت همه افراد را بشنویم
و اگر امروز فرصت نشد دادگاه را ادامه خواهیم داد.
وی اضافه کرد :اقدام شما و موکالن در طرح دادخواست به صورت
داوطلبانه قابل تقدیر است و درب دادگستری به روی افراد دیگر نیز
باز است و افشا کردن و گفتن جنایات اثرگذار خواهد بود.
قاضی پورمریدی اظهارداشت :میدانیم که خیلی از افراد در ایران
نیس��تند و حتی حق تماس تلفنی و یا مالق��ات با خانواده خود را
ندارند ،لذا دادخواست این افراد را نیز میپذیریم.
وی خاطرنشان کرد :خطاب ما دادگاههای بینالمللی ،دادگاههای
فرانس��ه و کشور آلبانی اس��ت؛ چراکه حق این اشخاص است که
بخواهند به شکایتشان رسیدگی شود و سازمانهای بینالمللی باید
احساس مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند.
قاضی دادگاه از اردش��یر درویشی کمند سلطانی خواست تا برای
ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.درویش��ی ضمن قرارگیری در
جایگاه گفت :حدود  ۶۲سال دارم ،شخصاً در سال  ۷۰به گروهک
پیوستم؛ زمانی که وارد مقر گروهک در اشرف شدم احساسم این
بود که در یک رویا ،میعادگاه و دنیای صداقت وارد شدم ،اما بعد از
حدود یک سالونیم با شناخت عمیقی که در درون تشکیالت در
آنجا برای ما عینی ش��د ،متوجه شوم که اشتباه کردهام.وی افزود:

در سال  ۷۳به مدت  ۴ماه در زندان قلعه اشرف در خیابان  ۴۰۰و
در یک سلول یکونیم متری زندانی بودم ،من نمیتوانم از گروهک
بگ��ذرم چرا ک��ه در حال حاضر فقط روح من اینجاس��ت و حرف
میزند و جسمی از من باقی نمانده است؛ به دلیل مکانیزمهایی که
به روح و جس��م من وارد کردهاند؛ کام ً
ال از لحاظ روحی و جسمی
آسیب دیدهام و آن  ۴ماه در زندان با شکنجههای مختلف سر کردم
که آثار آن در دستها و سرم مشهود است .در زندان با انبردست و
کابل شکنجه شدم و با دمپایی خیس به سر و صورت من میزدند
تا ورم کند و من را از پا آویزان میکردند ،چون نمیخواستم آنجا
باشم.
درویشی اضافه کرد :در آنجا فقط من شکنجه نشدم بلکه کسانی در
آنجا کشته شدند؛ گناه ما این بود که میگفتیم آنچه شما میگویید
قبول نداریم .ما استثمار شده بودیم و اصول و فکر چیزی بود که به
ما دیکته میشد و به صورت روزانه باید شستشوی مغزی میشدیم
و نمیتوانس��تیم به زن ،بچه ،پدر و مادر خود فکر کنیم؛ گناه من
این بود که دلبسته شده بودم.
در ادام��ه قاضی پورمریدی از علی مرادی خواس��ت ت��ا برای ارائه
توضیحات در جایگاه قرار گیرد.
علی مرادی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت :اهل لرستان هستم و
از پرسنل کادر نیروهای مسلح بودم که با شرکت در جنگ تحمیلی
به اسارت نیروهای عراقی درآمدم .حدود  ۹سال در اردوگاه اسرای
جنگی بودم و بعد از آتشبس تحت تبلیغات به این فرقه پیوستم تا
ما را از اسارت نجات دهند.
وی اضافه کرد :تا س��ال  ۸۳داخل تشکیالت بودم و به دنبال عفو
مقام معظم رهبری فرار کردیم و در هماهنگی با سفارت ایران در
بغداد به ایران آمدم و اکنون زندگی عادی دارم.
م��رادی گف��ت :اکنون  ۶۲س��ال دارم ،در آن زمان ح��دود  ۸یا ۹
ماه بود که از ازدواجم گذش��ته بود و همس��رم تا بعد از آزادی اسرا
منتظ��ر من ماند تا اینکه یکی از رهب��ران فرقه به نام زهرا رجبی
هم��راه محافظش علی م��رادی که همنام من ب��ود در ترکیه طی
حادثهای کشته میشوند که این موضوع در مطبوعات فرقه اعالم
میش��ود و خانواده فکر میکنند که من کش��ته ش��دم .به همین
دلیل همس��رم درخواس��ت ط�لاق داد و پ��س از آن ازدواج کرد،
من نیز در س��ال  ۸۳برگش��تم و س��ال  ۸۴ازدواج کردم و اکنون
دو بچه دارم.
مرادی اضافه کرد :این تشکیالت و نیروهای آن بعد از اینکه از ایران
رفتند در زد و بند با دولت صدام تبدیل به نیروهای این کشور شدند
و ارتباط بسیار عمیقی با دولت عراق داشتند.
مرادی افزود :س��ازمان در نامههایی که از طرف خانوادهها برای ما
میآمد دس��تکاری میکرد و در نمونهای از آن که به دس��ت من
رسیده بود گفتند که همسر من را گرفتند و اعدام کردند و در یک
نمونه دیگر گفتند نیروهای س��پاه یکی از برادرانم را جلوی باشگاه
کشته اس��ت .بزرگترین آرزوی ما استفاده از سرویس بهداشتی،
غذای خوب و استحمام بود.

رئیس مرکز وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خبر داد

دفاع در  ۷۰هزار پرونده معاضدتی توسط وکالی مرکز وکالی قوه قضائیه در سال گذشته

آفت�اب یزد :دکت��ر علی به��ادری جهرمی رئی��س مرکز وکال،
کارشناس��ان رس��می و مش��اوران خانواده قوه قضائیه در نشست
خبری با خبرنگاران اظهار ک��رد :وکالی مرکز وکالی قوه قضائیه
با حضور در مراکز مش��اوره حضوری در سراس��ر کش��ور به حدود
 ۲میلیون نفر خدمات مشاوره حقوقی رایگان ارائه دادهاند.
وی افزود :مرکز وکال در  ۵اس��تان دفتر پاسخگویی مشاوره تلفنی
دارد و م��ردم اس��تانهای دیگر میتوانند با س��امانه  ۱۲۹تماس
بگیرن��د و از خدم��ات حقوقی این نهاد مل��ی ارائهکننده خدمات
حقوقی بهرهمند شوند و از شهریور تا پایان دیماه سالجاری بیش
از یک میلیون و  ۸۰۰هزار تماس تلفنی با سامانه  ۱۲۹برقرار شده
که مردم از این طریق مشاوره حقوقی دریافت داشتهاند.
رئیس مرکز وکال ،کارشناس��ان رس��می و مش��اوران خانواده قوه
قضائی��ه بیان ک��رد :مرک��ز وکال محدودیتی ب��رای ارائه خدمات
معاضدتی ندارد ،برای مثال یک وکیل در استان کرمان به تنهایی
 ۴۰۰پرونده وکالت معاضدتی داش��ته است و در یک سال گذشته
حدود  ۷۰هزار پرونده معاضدتی در سراس��ر کشور توسط وکالی
مرکز مورد دفاع واقع شده است.
دکتر علی بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افراد
چگونه میتوانند از وکیل معاضدتی بهرهمند شوند ،گفت :اول خود
مقام قضائی است که میتواند فرد را معرفی کند و دوم دفاتر مرکز
وکال که در مجتمعهای قضائی مستقر هستند تشخیص میدهند
که چه کس��انی میتوانند از این خدمات بهرهمند شوند ،همچنین
خیریههای معتبر ،کمیته امداد یا بهزیس��تی هم میتوانند افرادی
که بضاعت مالی ندارند را معرفی کنند.
وی همچنین گفت :پروندهای در حوزه کودکان و نوجوانان وجود
ن��دارد که به دادگاه برود و یک وکی��ل کنار آن کودک یا نوجوان
نبوده باش��د و خ��ود را موظف میدانیم در پروندههای این قش��ر
حضور فعال داشته باشیم.
رئیس مرکز وکال ،کارشناس��ان رس��می و مش��اوران خانواده قوه
قضائی��ه گفت :کانون وکال ح��دود  ۵۰هزار و مرکز وکال در حدود
 ۳۰ه��زار وکیل دارد ،طبق آمار خدم��ات معاضدتی مرکز وکالی
ق��وه قضائی��ه  ۳برابر خدمات معاضدتی کانون وکال اس��ت ،یعنی
ی��ک وکیل مرک��ز وکال  ۵براب��ر یک وکیل کان��ون وکال خدمات
معاضدتی به مردم ارائه میدهد.
به��ادری جهرمی همچنی��ن در خصوص تربی��ت وکیل و جذب

کارآموز گفت :امس��ال ح��دود  ۸۵هزار ش��رکتکننده در آزمون
جذب کارآموز وکالت مرکز شرکت کردند که حدود  ۷هزار نفر از
این تعداد به مرحله دوم که مصاحبه و تس��ت شخصیتی است راه
یافتند و مصاحبهها قرار بود از  ۲۰بهمن تا  ۲۰اردیبهش��ت انجام
شود که به دلیل شرایط کرونا از  ۲۰بهمن شروع نشده و از حدود
دو هفته دیگر مصاحبهها در سراسر کشور برای جلوگیری از شیوع
کرونا شروع میشود.
وی در تش��ریح مرحله دوم آزمون پذی��رش کارآموز وکالت ادامه
داد :برخ��ی افراد در مرحله دوم به دلیل ایرادات روانشناس��ی رد
میش��وند ،برخی دیگ��ر از افراد به دلیل اینکه ما ش��ک میکنیم
شاید در مرحله تست زنی تقلب کرده باشند یا اص ً
ال تست زنهای
خوبی هستند و علم کافی را ندارند رد میشوند برای همین است
که میگوئیم آزمون یک مرحلهای (آزمون تستی) ناعادالنه است.
رئیس مرکز وکال ،تصری��ح کرد :پیشبینی میکنیم در خردادماه
بتوانی��م نتایج نهایی آزمون س��ال  ۹۹را پس از مرحله دوم اعالم
نماییم.
به��ادری جهرم��ی بیان کرد :حدود  ۶ه��زار و  ۵۰۰نفر در آزمون
پذیرش مشاور خانواده شرکت کرده بودند که از این تعداد  ۲هزار
نفر به مرحله دوم راه یافتهاند.
وی در خص��وص آزم��ون پذیرش کارآموز وکالت برای س��الهای
آت��ی گفت :در تابس��تان س��ال آینده نی��ز آزم��ون وکالت و هم
آزمون کارشناس��ان رس��می برگزار خواهد ش��د مگ��ر کرونا مانع
آن ش��ود ک��ه همه تاب��ع تصمیمات س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا
خواهیم بود.
رئیس مرکز وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه
در پاس��خ به س��وال خبرنگاری در خص��وص مصوبه اخیر مجلس
ش��ورای اسالمی و تلقی وکالت به عنوان کسب و کار گفت :من با
تلقی کسب و کار از نهاد وکالت موافق نیستم اما نوع مواجهه من
با این موضوع و نوع مواجهه کانون وکال با آن کام ً
ال متفاوت است،
کانون وکال اعالم کردند اگر ظرفیت از آزمون وکالت برداشته شود
بر تعداد وکالی بیکار اضافه میش��ود ،اما من استداللم این است
که اوالً با این حد نصاب نمره جایگزین آزمون شود مشکلی ندارم
اما به شرط آنکه ظرفیت کارآموزی را هم داشته باشیم که بتوانیم
آموزش بدهیم و نظارت بر آن داشته باشیم و بتوانیم وکیل متعهد
با آموزش صحیح تربیت کنیم.

وی اضاف��ه کرد :در س��الهای پیش کانون وکال ب��ه وکیلی پروانه
وکالت داده که حد نصاب نمره را کس��ب نک��رده و فقط به دلیل
خالی بودن ظرفیت به او پروانه وکالت دادهاند.
بهادری جهرمی در پاس��خ به سوالی درخصوص معرفی مرکز وکال
به عنوان تنه��ا نهاد ملی ارائهدهنده خدمات حقوقی در سراس��ر
کش��ور تصریح کرد :ما در مجموع کش��ور  ۲۵نهاد منطقهای یا با
تصامح میشود ،گفت استانی وکالت داریم ،یعنی  ۲۵کانون وکال
داریم که هر کانون در یک اس��تان است ،حاال برخی نیز عالوه بر
اس��تان خود استان دیگری را شامل میش��ود مانند کانون استان
فارس که اس��تان کهگیلویه و بویراحمد را هم ش��امل میشود که
ای��ن کانونها فقط در حوزه اس��تان خود میتوانن��د پروانه صادر
کنند و نظارت انتظامی داش��ته باش��ند ۳۱ .کانون کارشناس��ان
نی��ز داریم که آنها هم نهاد منطقهای هس��تند ،آن هم در کانون
خود میتوانند پروانه بدهند و یا نظارت انتظامی داش��ته باش��ند.
هم زم��ان مجموعهای به نام مرکز وکال داری��م که در تمام نقاط
کش��ور میتوان��د اعطای پروانه کن��د و در تمام نقاط کش��ور نیز
میتواند نظارت انتظامی داشته باشد .مرکز وکال نهاد ملی وکالت
اس��ت و کانون وکال نه��اد منطقهای وکالت اس��ت .مضاف بر این
ما تنها نهادی که در کش��ور ،هم خدم��ات وکالت ارائه میدهد و
هم خدمات کارشناس��ی و تمام  ۲۵کانون وکال اگر جمع ش��وند
فقط میتوانند خدمات وکالتی ارائه دهند ۳۱ ،کانون کارشناسان
اگر روی هم جمع ش��وند فقط میتوانند خدمات کارشناسی ارائه
دهن��د ،نمیتوانند هر دو خدمت را به مردم ارائه دهند .ما نه تنها
ه��ردو را ارائه میدهیم بلکه خدمات مش��اوره خان��واده نیز ارائه
میش��ود .لذا مرکز وکال ،کارشناسان رس��می و مشاوران خانواده
تنه��ا نهاد مل��ی ارائهکننده خدمات حقوقی در سراس��ر کش��ور
اس��ت که خدمات وکالتی -کارشناس��ی و مش��اوره خانواده ارائه
میدهد.
وی اضافه کرد :زمانی که ما گفتیم نهاد ملی وکالت هستیم ،کانون
هم اعالم کرد که کهنترین نهاد وکالت در کش��ور اس��ت ،درست
میگویند آنها کهنترین نهاد وکالت و کارشناسی هستند ،به ما
برنمیخورد و خیلی هم از این موضوع خوش��حال هستیم .ما یک
نهاد جوان و پویا هس��تیم در کنار یک نهاد پر ریش��ه ،پرس��ابقه،
که��ن ،جاافتاده فعالیت میکنیم ک��ه البته ما نیز به ارائه خدمات
خود افتخار میکنیم.

هشدار قاطع وزیر دفاع به اسرائیل:

وزی��ر دفاع گفت :صهیونیس��تها بدانند که اگر غلط اضافه کنند با
اش��اره فرماندهی معظم کل قوا ،تلآویو و حیفا را با خاک یکس��ان
میکنی��م .به گزارش مهر ،امیر س��رتیپ امیر حاتم��ی وزیر دفاع و
جهان
پش��تیبانی نیروهای مس��لح گفت :در دنیای امروز قدرت در
ِ
حاکم جز زبان زور نمیفهمد و اگر کس��ی قدرت نداش��ته باشد در
ضعف خواهد ماند.
وزیر دفاع گفت :امروز به برکت انقالب ،ایران اس�لامی از همه ابعاد

تلآویو و حیفا را با خاک یکسان میکنیم
مختلف قدرت برخوردار اس��ت که از آن جمل��ه میتوان به قدرت
منطقهای و قدرت محور مقاومت اشاره کرد .گروههای مقاومتی که
نتیجه قدرت نرم جمهوری اس�لامی ایران است و طعم این میوه را
رژیم صهیونیستی به خوبی چشیده است.
وی با اش��اره به شکس��تهای پ��ی در پی رژیم صهیونیس��تی بعد
از پی��روزی انقالب اس�لامی گف��ت :هیچ کس��ی در منطقه رژیم
صهیونیس��تی را نمیخواهد و آنها مجبور ش��دهاند دور خود دیوار

بکش��ند .البته آنها از سر اس��تیصال گاهی ایران قدرتمند را تهدید
میکنند اما همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند آنها در حد و
اندازه ما نیستند و اگر غلط زیادی از آنها سر بزند تالویو و حیفا را با
خاک یکسان میکنیم.
امیر حاتمی گفت :آنها میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلط
اضاف��ه کنند با اش��اره فرماندهی معظم کل قوا ای��ن طرح اجرایی
میشود.

