
پدافند یا گفتمان با مرکز  وکالی قوه قضاییه

 زم��ان رویارویی برای به رخ کش��یدن توانایی دو ق��درت با یکدیگر جنگ 
غیر واقعی یا س��رد به تعبیر " زیگو ارنت " فرانسوی شکل می گیرد جنگی 
که هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد ولی آثار آن گاهی بس��یار بیش��تر از  جنگ 

واقعی میتواند باشد.
در رواب��ط داخلی جوام��ع نیز این موضوع  وج��ود دارد »موازنه قدرت« یا 
قدرت نمایی س��نگ محک تواناییهای دو طرف محس��وب می ش��ود و هر 
زمان موازنه قدرت به هر دلیلی به نفع یک طرف از بین رفته باش��د شاهد 
ش��کل گیری جریان مقابله ای یک س��ویه ای خواهیم بود که طرف ضعیف 
چاره ای جز س��کوت و قبول شکس��ت نداش��ته باشد این مس��له در عرصه 
داخلی و نهاد مدنی وکالت نیز  متأس��فانه حاکم ش��ده اس��ت. کانون های 
وکال ب��ه عنوان متولیان قدیمی امر وکالت  تولد مرکز وکال کارشناس��ان و 
مشاوران خانواده را بعنوان مسیر ترقی و پیشرفت  وکالت تحمل نکرده وبا 
پرورش و رواج اندیش��ه »تضادی« در رویارویی دو س��ر باخت با این مرکز  
همواره پرچم برتری و تک تازی را در دس��ت داش��تند. تفکرات لیبرالیسم 
سیاسی و مدیریت جزیره ای در اداره کانون های وکال سبب نارضایتی اعضا 
و جامعه ش��د که حاصلی جز اختالفات درونی و اضمحالل صنفی  و نهایتاً 

تضعیف این نهاد را در پی نداش��ته است. افول اندیشه های سازنده در نبود 
وجود تئورسین های کاربلد صنفی برای بیان و پیگیری مطالبات صنفی در 
سالهای اخیر، کانون های وکال را آسیب پذیرو بسیار شکننده نموده است. 
ارائه و پیش��نهاد تصویب آیین نامه وکالت که در صورت تصویب به ش��کل 
پیش��نهادی ضربه نهای��ی و نفس گیری بر پیکره نه��اد وکالت بود، نتیجه 
قاب��ل پیش بینی برای این ضعف و لجاجت بود و از طرف دیگر با تغییرات 
انجام ش��ده در متولی بع��دی نهاد وکالت یعنی مرکز وکال کارشناس��ان و 
مش��اوران خانواده و قدرتمندتر شدن آن به شاهد شکل گیری موازنه قوای 
جدی��دی در نهاد وکالت هس��تیم که کانون وکال را در س��ر دوراهی ادامه 
مس��یر س��ابق و نگاه به مرکز وکال از موضع قدرت یا اتحاد و یکپارچگی با 
حف��ظ احترام  متقابل و رعایت اخالق حرفه ای قرار می دهد. ادامه مس��یر 
گذش��ته با این پیکره نحیف و تکرار  رفتارهای گذش��ته چنانچه ادامه پیدا 
کن��د، دیگر مجالی برای فرار و ش��انه خالی کردن از مس��ئولیت ها نخواهد 
بود و مرکز وکال کارشناس��ان و مشاوران خانواده با قدرت و اقتدار و رعایت 
اص��ول و اخالق حرفه ای و در نظر گرفتن تقویت نهاد وکالت آماده برخورد 
مقتدران��ه و قدرتمن��د با هر عامل و توهین احتمالی اس��ت، با پایان یافتن 
رفت��ار مس��تبدانه و با در نظ��ر گرفتن اینکه که هرگونه اق��دام و عملی در 
گذش��ته علیه مرکز وکال هی��چ نتیجه ای جز تضعیف جای��گاه کانون ها در 
نهاد وکالت نداش��ت تنها راه چاره اتحاد و و یکپارچگی با حفظ استقالل و 
اقتدار کانون وکال و مرکز وکال می باشد اظهارات اعضای کم تجربه که برای 
رسیدن به صندلی های انتخاباتی وعده های دشمن ستیزانه در مقابل مرکز 
وکال را س��ر می دهند هم باید بدانند که وضعیت حال حاضر مرکز وکال به 
گونه ای نیست که بتواند بی مهری های گذشته را تاب بیاورد و قطعاً مقابله 

خواهد نمود.

معاون وزیر راه:

مالک یک هزار واحد مسکونی خالی، یک بانک 
خصوصی-دولتی است

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مالک یک هزار واحد مسکونی خالی که پیش 
از این اعالم شده بود، یک بانک خصوصی-دولتی است.

محمود محمودزاده درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن گفت: در یک 
سال گذشته اقدامات زیادی صورت گرفته و توانسته ایم این بخش را با این فعالیت ها، بار دیگر احیا 
کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که اگر فردی وام ودیعه مسکن دریافت کند، از دریافت وام خرید 
مس��کن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم حذف می ش��ود؟ اظهار داشت: این دو تسهیالت به 
هم ارتباطی ندارد و وامی که ثبت نام آن آغاز ش��د، برای مس��تأجران است؛ بنابراین اگر فردی این 
تس��هیالت را دریافت کند، می تواند همچنان از صندوق پس انداز مس��کن یکم نیز تسهیالت خرید 
یا س��اخت مسکن دریافت کند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: وام ودیعه 
مسکن به صورت یک ساله در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و سپس به بانک بازگردانده می شود؛ 
بنابراین متقاضی از ش��مول خانه اولی بودن، خارج نمی شود؛ درنتیجه می تواند تسهیالت خرید یا 
ساخت مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم را هم دریافت کند. وی در خصوص اینکه کدام دستگاه 
اجرایی است که هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده؟، گفت: برخی از همکاران ما از واژه نهاد نام 
برده بودند که ش��ائبه ایجاد ش��ده بود؛ مجموعه ای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، 
یکی از بانک های شبه دولتی است. محمودزاده ادامه داد: قرار است از هفته آتی طی مراسمی ارسال 
پیامک به مالکان واحدهای خالی را آغاز کنیم؛ منظور همکاران ما که در مصاحبه خود یک نهاد را 
مالک هزار واحد عنوان کرده بودند، بانک ها بوده اند و منظور از نهاد، مجموعه های غیر دولتی هستند. 
وی با رد این شائبه که برخی رسانه ها گمانه هایی مبنی بر اختصاص این واحدهای خالی به نهادهای 

حاکمیتی مطرح کرده بودند، گفت: یک بانک خصوصی-دولتی مالک این واحدها هستند.  مهر

آخرین آمار جان باختگان کرونا در کشور

س��خنگوی وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین آمار بیماران و بهبود 
یافتگان کرونا در کش��ور گفت: ۲۱۶ نفر دیگ��ر از هموطنانمان بر اثر 

کرونا جان باختند.
دکتر سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت،  در مان و آموزش 
پزش��کی گفت: از روز شنبه تا روز یکشنبه 5 مرداد ۱399 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 333 بیمار جدید مبتال به کووید 
۱9 در کش��ور شناسایی شدند که  یک هزار و ۲8۲ نفر از آنها بستری 

شدند.
وی افزود: مجموع بیماران کووید ۱9 در کشور به ۲9۱ هزار و ۱7۲ نفر رسید.

الری گفت: متاسفانه در طول این مدت ۲۱۶ بیمار کووید ۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱5 هزار و 700 نفر رسید. البته خوشبختانه تا کنون ۲53 هزار و ۲۱3 

نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
وی یادآور شد:  3۶95 نفر از بیماران مبتال به کووید ۱9 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت 
قرار دارند. الری متذکر شد: تا کنون دو میلیون و 3۲7 هزار و 850 آزمایش تشخیص کووید۱9 در 
کشور انجام شده است. به گفته وی همانند روزهای گذشته استانهای مازندران، فارس، آذربایجان 
های ش��رقی و غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و ایالم در 
وضعیت قرمز قرار دارند و همچنین اس��تانهای تهران، اصفهان، بوش��هر، هرمزگان، قزوین، مرکزی، 
خراسان شمالی، همدان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، اردبیل و کهگیلویه و بویر 

احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.
الری افزود: در تهران، پاکدشت، دماوند و شهریار آمار بستری شیب تندی طی می کند و در استان 

تهران نیمی از تخت های مراقبت های ویژه بزرگساالن متعلق به بیماران کروناست.  تسنیم

آزمون و خطای دولت برای فرار از ناکارآمدی
 سرکوب خونین

 پاسخ نتانیاهو به 
معترضان

تجاوز آمریکا به هواپیمای 
مسافربری ایران از منظر 

حقوق بین الملل

اختالل دائمی فضای كسب 
و كار با قانونگذاری سنتی به 

سبک ایرانی!؟ 
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صفحه 5

المیادین بررسی کرد

»چالش قانون« گزارشهای مرکز 
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی را 

معرفی، نقد و بررسی )92( می کند

اعتراضات گسترده علیه نخست وزیر 
صهیونیست ها به محل اقامت او رسید

صفحه 3

روحانی:

بخش دولتی باید پیشتاز مقابله 
با گرانی باشد

2

سخنان آقای روحانی رئیس جمهور محترم، اقرار 
ب��ه تخلف بخش دولتی در افزایش قیمت کاالها و 
اجناس��ی است که این روزها، گرانی آنها، مردم را 

با حقوق های اندک، آزار می دهد.
متول��ی بخش دولتی ک��ه تولیدکنن��ده و عرضه 
کننده کاالها و اجناس تولیدی خود اس��ت، دولت 
اس��ت، دول��ت موظف به کنت��رل و تنظیم قیمت 
کاالها و خدماتی اس��ت که در این بخش به مردم 
ارائه می شود، اگر تاکنون قیمت کاالها، اجناس و 
خدمات در بخش دولتی با افزایش قیمت افس��ار 
گسیخته همراه بوده اس��ت، متخلف اصلی دولت 
اس��ت. این که چرا طی س��الیان گذشته تاکنون 
اقدامی ب��رای جلوگیری از گران فروش��ی بخش 
دولتی انجام نش��ده خود مسله ای است که دولت 
تدبیر و امید باید به آن پاسخ قانع کننده به افکار 
عمومی بدهد. دولت برای نظارت بر قیمت کاالها 
و اجناس اساسی مردم، ابزارهای نظارتی و کنترلی 
متع��ددی دارد که می تواند ب��رای مقابله با گران 
فروش��ی از آنها بهره ببرد، اما با توجه به وضعیت 
گرانی ه��ا، تصور می ش��ود، این ب��ازوان نظارتی و 
کنترلی یا نخواسته اند به وظایف خود عمل کنند 
یا نتوانسته اند یا نگذاشته اند، که هر سه مورد یک 
نتیجه برای مردم خواهد داشت و آن گرانی کاالها 

و اجناس در بازار و فروشگاه ها است.
از عمر دولت تدبیر و امید چند ماهی بیشتر باقی 
نمانده اس��ت، در این فرصت باق��ی مانده تا پایان 
دولت آق��ای روحانی، اوضاع اقتصادی کش��ور به 
دالیل گوناگون حال خوشی ندارد، نخستین دلیل 
ب��ه عملکرد دولت در زمینه اقتصادی باز می گردد 
که این مهم نیز خود ارتباط مس��تقیم به نتایج و 

دستاوردهای برجام دارد.
دل بس��تن دولت به دستاوردهای توافق هسته ای 
باعث ش��د تا دولت از توجه وی��ژه به ظرفیت ها و 
قابلیت های اقتصادی در داخل کش��ور اگر نگوییم 
قطع ش��د، اما با کاهش قابل توجهی روبرو ش��د، 
تا جایی ک��ه وضعیت تولیدات داخلی که ظرفیت 
باالیی نیز داش��ت وخیم تر ش��د. تولیدکنندگان 
داخلی ب��ا موانع زیادی روبرو بوده و هس��تند که 
مهمتری��ن آن واردات کاالهای خارجی اس��ت که 

مشابه آن در کشور تولید می شود.
یکی از دالیلی که رهبر معظم انقالب س��ال هایی 
را بر روی حمایت از تولید متمرکز ش��دند همین 
بود. امید به نتای��ج اقتصادی برجام غفلت هایی را 
باعث ش��د که پس از آن نیز تحریم های اقتصادی 
آمری��کا علیه ایران مزید بر علت گش��ت و اکنون 
هزینه های ش��یوع ویروس کرونا نیز به آن افزوده 
ش��ده اس��ت، گرچه همه کش��ورهای دنیا با این 
معضل درگیر هس��تند. آقای روحانی روز گذشته 
نیز در جلس��ه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بار 
دیگر بر این نکته تأکید کرد که بخش دولتی باید 
پیش��تاز مقابله با گرانی باش��د. این باید به دولت 
باز می گردد، در واقع آقای روحانی، خطاب سخن 
خود اس��ت. ش��اید بتوان گفت که رئیس جمهور 
»به در می زند تا دیوار بش��نود!« حضرت آیت اهلل 
خامن��ه ای رهبر معظم انق��الب در هفدهمین روز 
ماه مبارک رمضان س��ال ۱39۶ در دیدار رمضانی 
س��ران قوا، مس��ئوالن و کارگزاران نظ��ام درباره 
بایدهایی که رئیس جمهور در سخنان خود مطرح 
کرده بود فرمودند؛ »مخاطب این بایدها کیس��ت؟ 
خود ایش��ان یعنی مخاطب این بایدها غیر از خود 
آقای روحانی و تیم کاری شان در دولت دوازدهم، 
هیچ کس دیگر نیس��ت، یعنی غال��ب این کارها؛ 
حاال بخش��ی از آنها ممکن اس��ت به مجلس یا به 
قوه ی قضائی��ه یا به بعضی جاه��ای دیگر ارتباط 
پی��دا کند، اما عمده اش، کارهای خود مس��ئولین 
دولتی است. این بایدها را خود اینها بایستی انجام 
بدهند؛ اینها واقعیت اس��ت. مساله اقتصاد خیلی 
مهم اس��ت.« در این میان نمی ت��وان نافی برخی 
تالش ها و فعالیت ه��ای دولت در زمینه اقتصادی 
ش��د، اما کل ماجرا این واقعیت را می رس��اند که 
در طول 8 س��ال فعالیت دول��ت تدبیر و امید که 
ماه های پایانی را س��پری می کند، آنگونه که باید 
و ش��اید، به امر اقتص��اد درون زا و بهره گرفتن از

آقای روحانی مخاطب 
این بایدها کیست؟

ادامه صفحه 2

خ���ب���ر

رئیسی: 

ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب 
درآمد شهرداری ها باشد
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صفحه 8

فراخوان مناقصه عمومى با ارزیابى ساده

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى  استان خراسان رضوى

ول
ت ا
نوب

–

–

www.setadiran.ir

پیام ایمنى: بیایید ایمن فکر کنیم ، ایمن عمل کنیم تا ایمن بمانیم.

نگاهی به اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی

هوشنگ مقبولی
 وکیل دادگستری عضو کمیسیون حمایت و صیانت از 
مرکز وکال کارشناسان و مشاورین خانواده قوه قضاییه

نظارت گم شده 
در دود بازار سیگار

سیاست روز روند گرانی سیگار رابررسی می کند؛

صفحه 7


