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ابراز همدردی

سخنگوی وزارت امور خارجه با دولتها و ملتهای هند ،نپال و پاکستان ابراز همدردی کرد.
به گزارش ایسنا ،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اظهار تاسف از وقوع سیل در بخشهایی از جنوب آسیا بهویژه
در کشورهای هند ،نپال و پاکستان که صدها کشته ،مجروح و مفقود بر جای گذاشت و خسارات فراوانی به بار آورد با دولت و مردم این
کشورها و خانواده قربانیان این حوادث مصیبتبار ابراز همدردی کرد.

سخنگوی وزارت خارجه با

سياسي

دولتها و ملتهای هند،
نپال و پاکستان

اراده ایران تحکیم روابط همهجانبه با آفریقای جنوبی است
رئیسجمهــور در دیدار رئیــس مجلس
نماینــدگان آفریقای جنوبی گفــت :اراده
جمهــوری اســامی ایران تحکیــم روابط
همهجانبه با کشــورهای قاره آفریقا و بهویژه
آفریقای جنوبی است.
به گزارش ایرنا ،حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی روز شنبه در دیدار بالکا امبته رئیس مجلس
نماینــدگان آفریقای جنوبی ،با اشــاره به حمایت
مردم ایــران از مبارزات مــردم آفریقای جنوبی به
رهبری نلســون ماندال علیه نژادپرستی ،از توسعه و
تقویت روابط تهران – پرتوریا طی سالهای پس از
پیروزی انقالب اسالمی ابراز خرسندی کرد.
رئیسجمهور ،نقش پارلمانهای دو کشــور را در
توســعه و تقویت همکاریهای مشترک بسیار مهم
خواند و با تاکید بر ضرورت توسعه این همکاریها،
گفت :تهــران از تقویت بیش از پیش همکاریهای
خود با پرتوریا در حوزه اقتصادی و از جمله معادن
و انرژی اســتقبال میکند و آماده همکاری و صدور
قائم مقام وزیر کشور خبر داد:

تالش دولت دوازدهم جهت ارتقای
اثربخشی نظام حزبی در کشور
قائم مقام وزیر کشور گفت :در
دولــت دوازدهم تــاش خواهیم
کرد تا اثر بخشــی نظام حزبی در
مدیریت سیاسی کشور ارتقا یابد.
به گزارش ایسنا ،سید سلمان سامانی در
این رابطه اظهار کرد :یکی از اولویتهای
ما در دوره دوم دولــت آقای روحانی این
اســت که عــاوه بر انسجامبخشــی به
احــزاب موجود و ایجاد فرصت مناســب
برای تشــکیل احزاب جدید ،بتوانیم اثربخشــی نظام حزبی در مدیریت
سیاســی کشــور را ارتقا دهیــم و از نظرات و مشــورتهای احزاب در
تصمیمگیریهای وزارت کشور استفاده کنیم.
وی در مــورد کیفیت فعالیت احزاب نیز گفــت :در مورد نحوه فعالیت
احــزاب نیازمنــد بازنگری قانون هســتیم تا حــدود فعالیتها ،حقوق و
نقشآفرینی احزاب در فضای سیاســی کشور تعریف شود تا احزاب بدانند
تا چه حد میتوانند در فضای سیاسی کشور کنشهای خود را انجام دهند
و در قبال رفتارهایشان مسئولیتپذیری الزم را هم داشته باشند.
ســامانی افزود :الیحهای در این مورد در وزارت کشــور تهیه شده که
اکنون در دولت است و امیدواریم به عنوان قانون در مجلس هم تصویب
شود.
وی با بیان اینکه تالش کردیم افرادی که قصد تاســیس حزب دارند
پشت درهای وزارت کشــور معطل نشوند ،خاطرنشان کرد 54 :حزب در
دوره گذشته از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفتند و با قاطعیت میگوییم
که هیچ حزبی خارج از فرآیندهای قانونی در وزارت کشور طی چهار سال
گذشــته معطل نشــده و تمامی احزاب هم پروانه فعالیت خود را کسب
کردند.
سامانی عنوان کرد :یکی از اهداف ما در چهارسال گذشته سر و سامان
گرفتن خانه احزاب بود که به نتیجه رســید و خانه احزاب فعالیت خود را
آغاز کرد.
وی افزود :برای توســعه نشــاط و آرامش سیاســی در کشــور نگاه
کلی وزارت کشــور این بوده که نشــاط سیاســی زمانی ایجاد میشود
که تکثر و تعدد داشــته باشــیم و آرامش سیاســی هــم ،زمانی ایجاد
میشــود که این تکثر حول یک محور واحد که قانون ،فرمایشــات مقام
معظم رهبری ،اصول و ارزشهای انقالب اســامی اســت ســاماندهی
شود.
علی الریجانی در نشست مشترک با همتای آفریقایی:

از مواضع آفریقای جنوبی در احقاق حقوق
فلسطین تشکر میکنیم
رئیس مجلس شورای اسالمی
گفــت :از مواضع خوب آفریقای
جنوبی در احقــاق حقوق مردم
فلسطین تشکر میکنیم.
به گزارش مهر  ،علی الریجانی رئیس
مجلس شــورای اسالمی روز گذشته در
نشســت خبری مشــترک با بالکا امبته
رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی
که به تهران ســفر کرده اســت ،اظهار
داشت :با این سفر گشایشهای خوبی برای توسعه روابط دوجانبه به وجود آمده و
سقف قابل قبولی در زمینه روابط تجاری دو کشور منظور شد.
وی با اشاره به مذاکرات خود با همتای آفریقاییاش ادامه داد :در این مذاکرات
زمینههای مختلف ســرمایهگذاری دو کشور و چگونگی دستیابی به سقف مورد
انتظار روسای جمهور دو کشور در زمینه تجارت ،بررسی شد.
رئیس مجلس شورای اســامی افزود :مخصوصا در زمینه تولید انرژی برق،
ایران میتواند سرمایهگذاری کرده و به آفریقای جنوبی کمک کند .همچنین ،از
سرمایهگذاری کشور دوست ،آفریقای جنوبی در زمینههای نفت و گاز و پتروشیمی
استقبالمیکنیم.
الریجانی تصریح کرد :بحث و بررسی درباره توسعه حمل و نقل میان دو کشور
و نیز همکاری دو کشــور در زمینه مبارزه با تروریسم و تبادل اطالعات از دیگر
موضوعات مورد بحث در این دیدار بود .رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
از مواضع خوب آفریقای جنوبی در احقاق حقوق مردم فلسطین تشکر میکنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که سفر رئیس مجلس آفریقای جنوبی و هیئت همراه
وی به گســترش روابط دو کشور کمک شایانی کرده و زمینه را با هدف ارتقای
سطح روابط تجاری ،محقق کند .الریجانی در پایان خاطرنشان کرد :همکاریهای
پارلمانی دو کشــور در مذاکرات امروز از ابعاد مختلف مورد بحث و بررســی قرار
گرفت ،و نیز امیدوارم سفری موفق به ایران بوده باشد.

بینالمللی در مســیر همکاری و توســعه جمعی را
خوب و موثر خواند و گفت :ایران و آفریقای جنوبی
با همکاری مشترک در مجامع بینالمللی میتوانند
بــرای صلح و ثبات جهانی و منافع کشــورهای در
حال توسعه ،تالشهای ارزشمندی داشته باشند.
بالکا امبتــه رئیس مجلس نماینــدگان آفریقای
جنوبی نیــز در این دیدار با قدردانی از اســتقبال
گرم از هیئت پارلمانی کشــورش در این ســفر ،بر

عزم راســخ پرتوریا بهجهت توســعه و تقویت بیش
از پیــش روابط با تهــران در همــه حوزهها تاکید
کرد.
رئیــس مجلــس نماینــدگان آفریقــای جنوبی
همچنیــن با بیــان اینکه مردم و دولت کشــورش
منتظر سفر رسمی رئیسجمهور ایران به کشورشان
هستند ،اظهار داشــت :ما خواهان توسعه و تقویت
همکاریهای دو کشور هستیم.
پارلمان آفریقای جنوبی از توســعه و تعمیق این
همکاریهــا حمایــت میکند و اعضــای پارلمان،
خواهان مشــارکت ایــران در پیشــبرد طرحهای
توسعهای کشورشان میباشند.
وی همچنین به دیدگاههای مشــترک دو کشور
در عمده مســائل بینالمللی اشــاره کــرد و گفت:
مــا باید همکاری مشــترک خــود را در محافل و
ســازمانهای بینالمللــی با هــدف تقویت صلح و
دوســتی درعرصــه جهانی بیش از پیــش تقویت
کنیم.

واکنش نخستوزیر لبنان به ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره ایران
نخستوزیر لبنان در واکنش به ادعای
رژیم صهیونیســتی در رابطه با وجود
کارخانههای ایرانی تولید موشــک در
لبنان گفت :اسرائیلیها خوب میدانند
که در خاک لبنان کارخانه تولید موشک
وجود ندارد.
به گزارش ایسنا ،سعد الحریری نخستوزیر
لبنان در گفتوگو با روزنام ه لوموند فرانسه
در واکنش به ادعای رژیم صهیونیستی علیه
ایران گفت :اســرائیلیها خوب میدانند که

کارخانه موشکسازی در لبنان وجود ندارد
و آنهــا به کمپینهــای عوامفریبانه عادت
کردهاند.
وی در ادامــه گفت :آنهــا میگویند که
حزباهلل بر لبنان تسلط کامل دارد ،اما این
درست نیست .حزباهلل جزئی از دولت است
و دولــت از آن حمایت میکنــد ،اما این به
معنای تسلط حزباهلل بر تمام لبنان نیست.
بنا به این گــزارش ،رژیم صهیونیســتی
قبل از این مدعی شــده بود کــه ایران در

حال ساخت کارخانههای موشک سازی در
لبنان ،برای حزباهلل اســت و سعد الحریری
تالش میکند تا مانع ساخت این کارخانهها
شود.

محاکمه آمران حمله به علی مطهری
جلســه محاکمه آمران حمله به علی
مطهری در دادگاه نظامی شیراز برگزار
شد.
به گزارش ایســنا ،مصطفی ترک همدانی با
بیان اینکه جلســه دادگاه  6ســاعت به طول
انجامید ،گفت :این جلســه که در شعبه یک
دادگاه نظامی یک شــیراز به ریاســت قاضی
صفری برگزار شد ،با تحقیق و بررسی و اخذ
آخرین دفاع متهمــان آمرین اخالل در نظم
از طریــق حمله به علی مطهری در تاریخ 18

یادداشت

مخمصهای به نام پیگیری مطالبات مطبوعات

روحانی در دیدار رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی:

خدمات فنی و مهندسی به آفریقای جنوبی است.
روحانی ،سفر سال گذشته رئیسجمهور آفریقای
جنوبی به تهران را در تقویت همکاریهای دوستانه
و صمیمی دو کشــور بســیار تاثیرگذار برشــمرد
و با اشــاره به نقش تقویــت همکاریهای مالی در
توســعه روابط اقتصادی ،ابراز امیــدواری کرد که
همکاریهای دو کشــور در حوزه بانکی نیز توسعه
یابد.
رئیسجمهــور در ادامه به موضوع گردشــگری و
اهمیت آن در افزایش رفت و آمد مردم دو کشــور
اشاره کرد و گفت :با تقویت همکاریهای مشترک
در حوزه گردشــگری ،مردم دو کشــور میتوانند با
فرهنــگ و جاذبههای طبیعــی و تاریخی یکدیگر
آشنا شــوند و این موضوع در اســتحکام و تقویت
همکاریها موثر است.
روحانی همچنین با اشاره به اشتراک نظر ایران و
آفریقای جنوبی در بسیاری از موضوعات بینالمللی
و منطقهای ،همکاری دو کشــور در ســازمانهای
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اسفند  93در فرودگاه شیراز به پایان رسید.
وکیل مدافع علــی مطهری عنوان کرد :در
این جلسه متهمین در دفاع از خود ،آمر اصلی
در فراخوان نیروها ،بــرای تجمع در فرودگاه
شیراز را معرفی کردند.
وی افزود :موکل شــخصا در جلسه دادگاه
حضور نیافت ،اما طی نامهای رضایت مشروط
خــود را به معرفی آمر اصلی منوط دانســت.
به نظر میرســد ،شــرایط مختومه شــدن
ایــن پرونده مهیاســت ،هرچند بــا توجه به

عمومیبودن جرم ارتکابی توســط متهمان،
نظــر ریاســت محتــرم دادگاه قاطع دعوی
اســت و در صــورت مجــرم شناختهشــدن
متهمــان میتواند موثــر در تخفیف مجازات
باشد.
تــرک همدانی در پایان گفــت :این دادگاه
به دلیل اخاللــی که موجب حاشــیهای در
دادگاه گردید طوالنی شد که با درایت قاضی
محترم دادگاه به خوبی اداره شــد و به پایان
رسید.

راه یا بیراهه؟!

خداداد ابراهیمی  -روزنامه نگار

درکشــور ما هماکنون  5هزار و  787نشریه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
مجوز انتشار دارند.
از این تعداد  3هزار و  782مجوز ،سراســری و  2005مجوز ،محلی ،اســتانی و منطقهای اســت .اما چرا
نه روزنامهها و نه هفته نامهها علیرغم ســالها تالش ،مداومت ،خلق تیتر و سرمقاله و راهاندازی صنف و
تشکیالت مطبوعاتی ،هنوز اندر خم یک کوچهاند؟
چرا هنوز به حداقلهای مطالبات شــغل شریف دســت نیافتهاند؟ به نظر میرسد که ما اصحاب رسانه و
مطبوعات در راه استیفای مطالبات صنفی خود نه رومی روم هستیم و نه زنگی زنگ! در نقدها و نظرهایمان یا
مافوقها را سالخی میکنیم که معروف و محبوب و مجذوب شویم و یا مادونها را مورد هجمه قرار میدهیم
که قوی جلوه کنیم و  ...اینکه چرا در تمام بحرانهای مبتال به مطبوعات ،این مطبوعات حزبی ،سیاسی و
مقربین درگاه هستند که خم به ابرو نمیآورند و همچنان با چاپ تمام رنگی گالسه و چاپ دوم و چاپ ویژه
منتشر میشوند و مدام بر پیشخوان میز کار مسئوالن ،در لیست مشترکان ،در تبلیغات تجاری و شرکتهای
غولپیکر همواره پیشتاز ،متمول و متمکناند و هرجا که میروند برصدر نشینند و عزت ،اجالل و اعزاز بینند،
واقعیتی اظهر من الشمش است که کمتر کسی جرات پیشنهاد تحقیق و تفحص آن را داشته ست .چراکه
اینان همان عزیزانند که انبارهایشان مملو از کاغذ و چاپخانههایشان در اختیار ،و آگهیهای روزنامههایشان
همواره برقرار و وزیر همتیمیشان درکنارست .این بزرگان مطبوعات درپس پرده همواره مطبوعات شهرستانی
را مزاحم  ،معترض ،ورشکســته تلقی میکنند و طراحی و سیاستشان بر تعطیلی و توقیف و ماده  16سیاه
لشــکری مطبوعات استانیست و قس علی هذا  ....و این خروجی مدل نامتعارف صنفی ماست که هیچگاه
متحد ومتفق نبودهایم .یکی به میخ میزند و یکی به نعل.
اغلب خوب مینویســیم ،خوب انتقاد میکنیم ،دردهای مطبوعات را فریاد میزنیم  ،رئیسجمهور ،وزیر و
وکیل را خطاب قرار میدهیم که آقای  .....صدای مارا بشنوید! اما پس از مدتی همهچیز را فراموش میکنیم
و انتظار داریم عدهای دیگر مطالبات صنفی مارا پیگیری کنند .لطفا از طبق معمولها عدول کنیم و مستدل و
منطقی در راستای استیفای حقوق صنفی خود ید واحده باشیم.
لطفا صرفا صنفی عمل کنیم و الغیر!
پیشنهادها:
 -1راهاندازی یک صنف مطبوعاتی مقتدر غیرسیاسی و غیر دولتی
 -2ارائه طرحی جامع به کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر تصویب قوانینی نظیر متوقفکردن اعطای
مجوزهای جدید به مطبوعات
 -3الزام مسئوالن به اجرای بخشنامه تمرکز آگهیهای مطبوعاتی در سراسرکشور
 -4قطع کامل یارانه مطبوعات و رسانههای دولتی ،شبه دولتی و مطبوعات ثروتمند و خودکفا
 -5راهاندازی چاپخانههای اقماری در کشور ،جهت چاپ مستمر روزنامههای استانی و منطقهای
 -6ساماندهی ،جرح و تعدیل طرح اشتراک و تامین اعتبارات مکفی از سوی وزارت ارشاد
 -7بازنگری و اصالح روند ارزیابی کیفی مطبوعات کشور
 -8خروج طرحهای جدید چند سال اخیر از لیست یارانههای مطبوعاتی و بازتعریف ردیف بودجهای جداگانه
برای آنان و....
لطفا هزاران راه نرفته را برای احیای مطبوعات خود تجربه کنیم.
پیشنهاد عملی و شدنی ارائه فرمایید،
این گوی و این هم میدان .بسماهلل
خبر
کامبیز نوروزی با انتقاد از کمپین حذف آزمون وکالت:

تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت
به اراده قانون است نه کانونهای وکال

یک حقوقدان تعابیر بهکار رفته در کمپین حذف آزمون وکالت را غلط و نابهجا خواند و
با تاکید بر اینکه مسئولیت اصلی تعیین سهمیه برای آزمون برعهده قوه قضائیه است،
گفت :مشاغل حقوقی منحصر به وکالت نیست و مشاغلی چون سردفتری ،قضاوت و یا
کارشناس حقوقی شرکتها و دستگاهها دولتی و سازمانهای عمومی هم جزو مشاغل
حقوقی هستند که باید به آنها نیز توجه شود.
احمد حکیمیپور دبیرکل حزب اراده ملت:
به گزارش ایلنا ،کامبیز نوروزی در رابطه با کمپینی که برای حذف ظرفیت از آزمون کارآموزی وکالت به
وجود آمده است گفت :تمام اصطالحات ،تعابیر و مفاهیمی که در تبلیغات این کمپین به کار میبرند غلط،
پدیده حزبفروشی در کشور شکل گرفته است
نابهجا و نادرست است .اوال در مورد کلمه انحصار باید بگویم این کلمه عمدتا به حوزه اقتصاد مربوط است
کنشگران سیاسی بدانند فقط از مسیر احزاب و به طور غلط در تبلیغات این عده از این کلمه استفاده شده است .انحصار به معنی ایجادکردن شرایطی
دبیر کل حــزب اراده ملــت گفت:
سیاسی میتوانند وارد عرصه سیاسی و قدرت است که در آن رقابت ناممکن شده است .در واقع واژه انحصار در مواردی به کار میرود که عرضه کاال یا
بهعنوان کســی که  25ســال فعالیت
شــوند .دبیر کل حزب اراده ملت ایران ادامه خدمات توسط دیگر ارائهدهندگان همان کاال یا خدمات ناممکن شود.
سیاســی ،تشــکیالتی و اجرایــی در
این حقوقدان با تاکید بر اینکه در حرفه وکالت هیچگونه انحصاری وجود ندارد ،خاطرنشان کرد :تعیین
داد :در ابتــدای دهه  ،60کارها و فعالیتهای
سطوح مختلف داشتهام ،باید بگویم که
شرایط برای ورود به هر حرفه یا شغل یا مدارج تحصیلی اصال به معنای انحصار نیست.
احزاب اندکی خراب شــد و بعد هم مســئله
متاسفانه در کشور پدیده حزبفروشی
او ادامه داد :در حرفه وکالت هم کســی که میخواهد وارد این حرفه شود باید حائز شرایطی باشد .این
جنگ پیش آمد .اگر چه کمی دیر اســت ،اما
شکل گرفته است.
شرایط شامل داشتن مدرک تحصیلی و قبول شدن در آزمون ورودی است .در هر آزمون ورودی سهمیهای
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به گزارش انتخاب ،احمــد حکیمیپور در بهجهت شنیدن حرفهای فعاالن سیاسی هم
وجود دارد .اساسا این انحصار نیست و در اینجا از این کلمه سوء استفاده و کامال اشتباه بهکار گرفته شده
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باید
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نتیجه
خصوص اقدامــات دولت یازدهم در ارتباط با یک غنیمت بود.
است .او افزود :اشتباه بعدی که در این تبلیغات صورت میگیرد ،این است که کانونهای وکالی دادگستری
بگیرد.
احزاب گفت :برای اداره کمهزینه امور کشور،
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اصوال نقش موثری درتعیین سهمیه آزمون ندارند .مطابق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دو نماینده از قوه
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قضائیه و یک نماینده از کانون وکال سهمیه را مشخص میکنند که کانونهای وکال در این هیئت اکثریت
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ندارند که بتوانند نظرشان را اجبار کنند .بنابراین مسئولیت اصلی تعیین سهمیه برای آزمون برعهده دو عضو
مشــارکت مردم ،بدون شک حضور و فعالیت یازدهــم مانند دوره اصالحــات تعامل خوبی
با احزاب و فعالیتهای تشــکلهای سیاسی رای مردم است که در هر انتخاباتی تاثیرگذار نماینده قوه قضائیه است .کسانیکه سعی در فضاسازی و این نوع تبلیغات بیاساس دارند به شکل عجیبی
احزاب ضروری است.
وی بــا بیــان اینکــه احــزاب موثرترین و داشتند؛ به طور کلی فعالیت و رویکرد دولت اســت و از طرفــی حزب مهمتریــن نهاد در این موضوع را نادیده میگیرند و تجاهلالعارف میکنند .مبلغان ایده حذف ظرفیت اگر به کار خود معتقدند
اصلیترین نهادهای توسعه سیاسی در جامعه یازدهم در جهت تقویــت فعالیت کار حزبی انتخابات سیاســی است؛ اما باید توجه داشته باید در اصل قوه قضائیه را مخاطب قرار دهند نه کانونها را.
نوروزی تصریح کرد :در این هیئت رای اکثریت متعلق به نمایندگانی است که از دستگاه قضائی میآیند.
باشــیم که کثرت احزاب الزاما ارزش نیست؛
مدنی هســتند ،گفت :در دولت یازدهم توجه بود.
باید ســاختار و فعالیت احزاب سیاســی در مثال اگر این دو عضو نظرشــان این باشد که سهمیه امسال  ۶۰۰نفر باشد همان میشود و اگر نظرشان
ویژهای به احزاب شد و بازگشایی خانه احزاب
دبیر کل حــزب اراده ملت ایران در ارتباط
باشد که ۲هزار نفر باشد باز همان میشود زیرا در اکثریت هستند .در واقع فضاسازیای که صورت گرفته،
برای حضور ،همفکری و تشریک مساعی پس با قانون احزاب نیز گفت :به عنوان کســی که کشــورهایی که از نظر فرهنگــی تاریخی و
غیرکارشناسی است که با استفاده غلط از واژگان و تجاهل نسبت به قوانین ،افراد را به این کمپین جذب
از هشت ســال تعطیلی در دولتهای نهم و  25سال فعالیت سیاسی ،تشکیالتی و اجرایی اجتماعــی به ما نزدیک هســتند ،بررســی
میکنند .نوروزی در مورد صالحیتداشتن یا نداشتن شورای عالی رقابت برای ورود و رسیدگی به شکایت
دهــم ،یکی از گامهای بــزرگ دولت یازدهم در سطوح مختلف داشــتهام ،باید بگویم که شــوند .این فعال سیاسی اضافه کرد :معتقدم کمپین حذف آزمون وکالت از کانون وکال تصریح کرد :شورای رقابت صالح بر رسیدگی به این ادعاها نیست
بود.
متاسفانه در کشور پدیده حزب فروشی شکل باید نمایندگان خانه احزاب در کمیسیون ماده و نمیتواند وارد این بحث شود  .این شورا در اصل در اجرای سیاستهای کلی نظام در خصوص اصل ۴۴
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گرفته
قانون اساسی تشکیل شد .شما وقتی مقررات این شورا را بخوانید میبینید راجعبه اموری از قبیل احتکار
ایران) در چهار سال گذشته  4کنگره برگزار توافق بــا پرداخت پول ،عضو حزب شــده تا هیئت نظارت بر فعالیت رسانهها و مطبوعات ،و استنکاف از معامله ،قیمت گذاری تبعیض آمیز ،تبعیض در شرایط معامله  ،و امثال اینها است .در اینجا
کرد در حالیکه در هشــت ســال قبل از آن در شــورای شــهر رای بیاورد که چنین زد و دارای حــق رای باشــند و مجلس شــورای اصال بحث رقابت در مسائل اقتصادی مطرح نیست .در همه آزمونها  ،از آزمونهای علمی تا استخدامی،
عمــا فقط یک کنگره برگــزار کرده بود .در بندهایی خطرناک اســت و مربوط به احزاب اســامی باید قانون مربوط بــه آن را اصالح رقابت از نوع رقابت کارشناسی و علمی است .این حقوقدان یادآور شد :اساسا در موضوع کانونهای وکال
و حرفه وکالت یا مواردی مانند آزمونهای مربوط به بردهای تخصصی پزشکی ،شورای رقابت صالحیت
دولتهــای نهم و دهم مجوزهــای برگزاری اســتاندارد و شفاف نیســت .باید جلوی این کند.
دبیــر کل حزب اراده ملت ایــران به قانون ورود ندارد چون در این موارد اصال بحث انحصار موضوعیت ندارد .نوروزی با اشاره به ادعای اعضای کمپین
کنگــره نمیدادنــد و به روشهــای مختلف کار گرفته شــود .حکیمیپور افزود :در چنین
وضعیتی برخی پــس از انتخابــات و بعد از احــزاب اشــاره کــرد و گفت :قانــون فعلی که میگویند کانون ،وظیفه اشتغالزایی برای فارغالتحصیالن بیکار حقوق را دارد خاطرنشان کرد :این هم
کارشکنی میکردند.
احــزاب چنــد گام رو به جلو اســت و باید یک مغالطه دیگر است شبیه همان مغالطه انحصار  .ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی وظیفه دولت است
وی افــزود :در دولت یازدهم عالوه بر اینکه آن که وارد عرصه سیاســت میشوند ،اعالم
نه جاهایی مثل کانونهای وکال ،ســازمان نظام پزشکی ،انجمن صنفی روزنامه نگاران یا سازمان نظام
عزم جــدی برای تقویت احــزاب و نهادهای میکننــد به هیچ گروهی و جریان سیاســی یارانههــای احــزاب جــدی گرفته شــود و
مهندسی .از طرف دیگر یک بحران در وضعیت آموزش عالی در رشته حقوق وجود دارد که باعث شده این
مدنی را شــاهد بودیم و تعامــل خوبی بین تعلــق ندارنــد .در صورتیکــه در یک حزب اســتانداردهای کار حزبی از سوی کمیسیون
رشته به نازلترین حد خود برسد .وی بیان داشت :نمیتوان هیچ تشکل صنفی مثل سازمان نظام مهندسی
دولت و تشــکلهای سیاســی وجود داشت ،استاندارد ،پاسخگو و شــفاف چنین مواردی مــاده  10احــزاب بــدون مالحظــه دنبال یا کانونهای وکال یا مانند اینها را موظف کرد که برای بیکاران ایجاد اشتغال کند.
برگزاری نشست ساالنه احزاب با رئیسجمهور وجود نــدارد .معتقدم بایــد کاری کنیم که شود.
نوروزی افزود :من برخی از نامههایی که اعضای این کمپین نوشتهاند را خواندم و مشاهده کردم که در
آنها غلط امالیی وجود دارد و چند نفر هم آن را امضا کردند .مثال علیرغم را علیالرغم نوشتند .این نتیجه
سیاستهای غلط آموزشی ماست که رشته حقوق را بیکیفیت توسعه دادند و جوانها به امید فراوان وارد
این رشته میشوند و بعد از فارغالتحصیلی تازه متوجه میشوند که وضعیت چگونه است.
او تصریح کرد :در شرایط کنونی که ساالنه چند ده هزارنفر در رشته حقوق فارغ التحصیل حقوق میشود
بــه گــزارش ایلنــا وزارت آموزش
در این اطالعیه آمده اســت :این وزارتخانه مصدومان از خداونــد متعال ،همه هزینههای حتما رعایت دو ضابطه بسیار ضروری است ،یکی احراز شرایط علمی از طریق آزمونها و اختبارها ،و دیگری
جراحی،
عمل
بســتری،
از
اعم
حادثه،
درمان
هــای
ه
خانواد
بــه
تســلیت
عــرض
ضمــن
وپــرورش در اطالعیــهای ،هزینههای
رعایت ظرفیت مورد نیاز هر منطقه که هر دوی اینها در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هم ذکر شدهاند.
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درمان مصدومان ســانحه داراب را تقبل
باید سختگیری باشد ،نمیشود اصول و قواعد را به این دلیل که کسانی نتوانستهاند در آزمون وکالت قبول
کند.
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کرد.

آموزش و پرورش هزینههای درمان مصدومان سانحه داراب را تقبل کرد

