
ميزان بارندگي امس�ال در چندين س�ال اخير 
بي س�ابقه بود، ولي دول�ت و وزارت نيرو در اين 
رابطه خوب عمل نكردند و با اينكه ۱۶۰ميليارد 
مت�ر مكع�ب روان آب مفي�د داش�تيم فق�ط 
۵۱ميلي�ارد ذخي�ره و۱۰۹ميلي�ارد مترمكعب 
هم از دس�ترس خارج ش�د. به همي�ن دليل و 
با وجود ترس�الي، ۲۸ميليون نفر در تابس�تان 
در معرض كم آب�ي ق�رار خواهن�د داش�ت. 
از ۵۱ميليارد متر مكعب آب ذخيره شده ۱۵ميليارد 
وارد تاالب ها ش��د كه اگر مديريت نشوند، به هدر 
مي روند. ۲۱ميليارد مكعب آب هم وارد سدها شد 
كه درحال حاضر ۴۰ ميليارد آب در سدها ذخيره 
و در سال گذشته ۱۸ميليارد هم در سدها ذخيره 
ش��ده بود  كه تبخير آب س��دها حدود ۴ميليارد 

مترمكعب است. 
قاسم تقي زاده خامس��ي، معاون وزير نيرو در امور 
آب و آبفا كه در دوران اصالحات هم همين سمت را 
داشت، ضمن درخواست از مردم براي صرفه جويي 
در مصرف آب اعالم كرد: ۲۳۳ شهر با جمعيتي بالغ 

بر ۲۸ميليون نفر در تنش آبي قرار گرفته اند!
بارندگي هاي بهاري سال جاري در حالي به نسبت 
سال هاي قبل افزايش داشته  كه در ۲۸ استان كشور 
حتي باعث به راه افتادن سيل شده، ولي خامسي از 
۱۳۰ميليارد متر مكعب كسري آب كشور در طول 

۱۰سال خشكسالي پياپي خبر داده است. 
طبق آمارها از مجموع ۸۰۸هزار حلقه چاه آب حفر 
شده در نقاط مختلف كشور حدود ۳۲۰هزار حلقه 
غيرمجاز است و از اين تعداد هم بيش از ۱۰۰ هزار 
حلقه چاه عميق )بيشتر از ۲۰ متر عمق( هستند كه 
برداشت آب از آنها فشار زيادي به منابع سفره هاي 

زيرزميني وارد مي كند. 
اخيراً عيسي كالنتري، رئيس سازمان محيط زيست 
نيز بر س��رقت آب از طريق حفرچاه هاي غيرمجاز 

تأكيد كرده و گفته بود كه نبايد آب خواري را كمتر از 
زمين خواري، درياخواري و جنگل خواري شمرد. 

واقعيت اين اس��ت، برداشت س��االنه ۷/۳ ميليارد 
مترمكع��ب آب از چاه هاي غيرمج��از، آبخوان ها و 

منابع زيرزميني را به خطر انداخته اس��ت. بالغ بر 
۹۰ درصد از منابع آبي كش��ور در بخش كشاورزي 
مصرف مي شود و با توجه به تنش آبي در بسياري 
از شهرها بايد پذيرفت كه دوران كاشت محصوالت 
پرمصرف )آب ب��ر( در اس��تان هاي درگير كم آبي 
سپري ش��ده اس��ت.  طبق اطالعات منتشر شده 
نيمي از چاه هاي غيرمجاز در استان هاي مازندران، 
گي��الن و آذربايجان غربي قرار دارن��د و كم آبي در 
استان هايي نظير خراسان رضوي، خراسان جنوبي 
و سيستان و بلوچستان باعث ش��ده تا ارزش پروانه 
بهره برداري چاه ها به ح��دي باال رود كه ميلياردي 

خريد و فروش شوند!
در اين بين، تقي زاده خامس��ي پيش��نهاد كرده با 
توجه به اينكه برخي كشاورزان براي داشتن پروانه 
بهره برداري از چاه هاي آب، اقدام به رهاكردن آب 
در زمين هاي خشك و بدون كشت مي كنند، »بازار 

آب« راه اندازي شود. 
وي در اين ب��اره توضي��ح داد: »با ايجاد ب��ازار آب 
مي توان به كشاورزان اطمينان داد كه نه تنها پروانه 
بهره برداري آنها لغو نخواهد شد بلكه منابع آبي آنها 

براي مصارف مختلف خريداري خواهد شد.«
از س��وي ديگر محمدرضا احمدنس��ب، قائم  مقام 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران، افت 
فش��ار آب در برخي از مناطق پايتخ��ت را به دليل 
مصرف باالي مردم خواند و گفت: »براي صرفه جويي 
مصرف آب در شهر تهران افت فشار را در دستور كار 

خود قرار داده ايم!«
اكنون ميزان مصرف آب تهران در مقايسه با سال 
قبل ۴درصد افزايش داشته و بيشترين مصرف آب 
در روزهاي ج��اري مربوط به كولره��اي آبي بوده 
است. خالصه  اينكه وضع آب نشان مي دهد اميدي 
به تدبير و وزارت نيرو نيست و بايد در هر سه بخش 

كشاورزي، صنعت و خانگي صرفه جويي كرد. 
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به مديريت آب اميدي نيست صرفه جويي كنيد !
۱۶۰ميليارد متر مكعب روان آب مفيد داشتيم كه فقط ۵۱ميليارد آن ذخيره

 و۱۰۹ميليارد مترمكعب از دسترس خارج شد 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 الهام اكب�ري توئيت ك�رد: به آقاي رئيس��ي پيش��نهاد دادم تا 
نظام و س��امانه ارزش��يابي الكترونيكي ايجاد نماين��د و از اين طريق 
مراجعه كنندگان بتوانند قبل از صدور حكم و به صورت كاماًل محرمانه، 
به نحوه برخورد و رفتار قضات و كارمندان ش��عبه نمره دهند، تا شايد 

تكريم ارباب رجوع در قوه قضائيه جان تاز ه اي بگيرد. 
-----------------------------------------------------

 نود اقتصادي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: ليست حقوق 
مديران و اعضاي هيئت مديره صندوق بازنشستگي كشوري منتشر شد. 
آذروش با ۵۳ ميليون، عليخان زاده با ۴۴ ميليون و اكبرپور با ۲۸ ميليون 
تومان حقوق ماهانه ركورد زدند! چرا بايد چنين حقوق هاي نجومي در 

يك صندوق بازنشستگي به مديرانش داده شود؟
-----------------------------------------------------

 سيد محمد نوشت: اگر شرايط حمل و نقل عمومي جوري بود كه 
مثاًل شهرداري كلي هزينه كرده، ولي از تمام ظرفيتش استفاده نميشه. 
خب باال بردن هزينه حمل و  نقل شخصي و طرح هاي مثل طرح ترافيك 
و زوج و فرد درس��ته، ولي وقتي مترو تا خرتناق پره اين طرح ها ديگه 

مديريت شهري نيست راهزني شهريه.
-----------------------------------------------------
  پي�روز حناچي نوش�ت: از ام��روز ثبت نام داوطلب��ان انتخابات 
شوراياري محالت تهران آغاز مي شود. اين انتخابات فرصت خوبي است 
تا با هم براي تحقق شعار تهران شهري براي همه تالش كنيم؛ شهري كه 

تغيير در آن از كوچه و محله هايش آغاز مي شود.
-----------------------------------------------------

 محمدصادق جهان بخش با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: 
مرد اونه كه موقع بخشش هم نخواد شرمندگي فقير رو ببينه يك عارف 

قزويني در شغل شريف راننده تاكسي.
-----------------------------------------------------
 دياني نوشت:  اي دوستاني كه وارد هر مسجدي مي شيد معماري 
خوشگلي مي بينيد ميگيد؛ اسالم مسجد فالن نمي خواد! اگر مسجد 
شيخ لطف اهلل، جامع عتيق شيراز، كبود گنبد، گوهرشاد، ميرچخماق 
و... ساخته نش��ده بود ما به چي افتخار مي كرديم!؟ نشانه هاي تمدن 

اسالمي رو كجا مي ديدم؟! معماري اسالمي چطور موندگار مي شد؟!
-----------------------------------------------------

 علي نادري توئيت ك�رد: تنها راه »نه به جن��گ« و جلوگيري از 
 .RQ4 جنگ، »مقاومت فعال« اس��ت، آن هم از جنس ماجراي پهپاد
يعني اگر ديديد كس��ي مقاومت در ش��رايط فش��ار را مي زند، بدانيد 
به دنبال تحميل جنگ بر كشور است. مقاومت كار واكسن را مي كند، 
كشور را در مقابل تحميل جنگ بيمه مي كند. مقابله با واكسيناسيون 

يعني تحميل جنگ. 
-----------------------------------------------------

 ابتكار نوشت: انتخابات شوراياري مظهر مردم ساالري در مديريت 
محلي و فرصتي براي تغيير و بهبود كيفيت زندگي در محالت تهران 
است. اميدوارم داوطلبان داراي انگيزه و تجربه در زمينه هاي شهرسازي، 
فرهنگي، اقتصادي، زيس��ت محيطي و اجتماعي و دوستداران تهران 

فرصت شركت در اين اتنخابات را از دست ندهند. 
-----------------------------------------------------

 نويد كمالي با انتشار اين عكس توئيت كرد: يكي از ويژگي هاي 
خوب دادگاه مفاسد اقتصادي نمايش بي پرده متهمان به افكار عمومي 
اس��ت كه در بين آنها آقازاده و داماد حاج آقا و نماينده سابق مجلس و 
البته منسوبان برخي مقامات ديده مي شوند تا مردم بدانند كه نظام با 

مفسد و فاسد در هر لباس و با هر رابطه اي تعارف ندارد!
-----------------------------------------------------

  مهدي خاكي فيروز توئيت كرد: واردات رس��مي لوازم بهداشتي 
و آرايش��ي به بهانه مديريت بازار ارز ممنوع شده است. آن وقت بازار پر 
است از كاالهاي قاچاق غيراستاندارد كه سالمت جامعه به ويژه كودكان، 
س��المندان و خانم ها را تهديد مي كند. در برخي لوازم آرايشي قاچاق، 

سمومي وجود دارد كه استفاده مكرر از آنها، موجب مرگ مي شود. 

چادر، ديگر لباس متهم نيست!
يك رويه اشتباه قضايي يك شبه برطرف شد 

»پوش�ش متهمان زن نبايد لزومًا چادر باش�د. مي توان ترتيباتي 
اتخاذ كرد كه هر متهم زن با همان پوشش�ي ك�ه به صورت عادي 
دارد منتها با رعايت ش�ئونات در دادگاه، دادس�را و زندان حضور 
يابد.« اين اظهارات رياست دس�تگاه قضا به دنبال حجم انتقادات 
مطرح ش�ده درباره ش�يوه پوش�ش زن�ان مته�م در دادگاه بود، 
اما نكته اينجاس�ت كه از زم�ان بي�ان واژه »مي ت�وان ترتيباتي 
اتخاذ ك�رد« تا عمل ب�ه اين حرف، فقط ۱۲س�اعت طول كش�يد. 
تحق�ق اين مه�م در عكس هاي منتش�ر ش�ده از فض�اي دادگاه 
متهمان كيمياخ�ودرو در روز گذش�ته مش�هود و واضح اس�ت. 
چادر حجاب برتر زنان عفيف و باحياست يا وسيله پوشاندن چهره  مجرم 

و كالهبردار؟! پاسخ ساده است، چادر، لباس متهم نيست!
به اين مصاديق دقت كنيد: 

-تصويري از يك خانم بي حجاب مس��ت و در حال رق��ص در يكي از 
خيابان هاي رشت منتشر مي شود كه باعث اختالل خيابان و آزار مردم 
شده، اين خانم دستگير مي شود، اما در اولين تصويري كه از توضيحات 

وي منتشر مي  شود، چادر به سر دارد!
- خانمي كه در يكي از دادگاه هاي مفاسد اقتصادي به قيد وثيقه آزاد 
است، در دادگاه با چادر و ماسك حاضر مي شود، اما وقتي از دادگاه خارج 
مي شود چيزي كه حتي بتوان نام حجاب براي آن گذاشت در پوشش 
خود ندارد، دس��تكش ها را در مي آورد و ناخن هاي الك زده و ظاهر نه 

چندان موجه وي هويدا مي شود!
-دادگاه متهمان يك فساد اقتصادي برگزار شده و چند خانم كه قباًل 
با ظاهري ديگر پول مردم را باال كشيده اند، حاال چادر به سر در جايگاه 

متهم نشسته اند!
سؤال اين است، آيا فقط مردان دادگاه نامحرم هستند يا چادر به جاي 
پوشش، حكم شناسايي نشدن چهره را براي خانم هاي مجرم دارد؟! اصاًل 

اين رويه و كج سليقگي در سيستم قضايي از كجا نشئت مي گيرد؟!
داس��تان تغيير رويه قضايي، از همين چند مصداق س��اده شروع شد. 
همزمان با شروع دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان كيميا خودرو بود 
كه شاكي با انگشت اشاره متهمان زن را كه در يك رديف، كنار يكديگر 
نشسته اند، نشان داد و خطاب به قاضي گفت: آقاي قاضي اين خانم ها 
االن خود را در چادر محفوظ كرده اند، اما زمان حضور ما در ش��ركت 
كيمياخودرو با موهاي بلوند و صورت آرايش كرده و ناخن هاي كاشته 

شده پول مردم را دزديدند!
سال هاست كه با همين رويه  اشتباه، مسئوالن ناخواسته و به اسم ترويج 
حجاب، تصوير حجاب را در ذهن جامعه مخ��دوش كرده اند؛ انتقادي 
كه در جلس��ه با رئيس جديد قوه قضائيه هم مطرح مي شود و رئيسي 
مي  پذيرد و در اين باره مي گويد: »پوشش متهمان زن نبايد لزوماً چادر 
باش��د. مي توان ترتيباتي اتخاذ كرد كه هر متهم زن با همان پوششي 
كه به صورت عادي دارد منتها با رعايت شئونات، در دادگاه، دادسرا و 

زندان حضور يابد.«
تنها س��اعاتي بعد در دادگاه اين رويه اصالح مي شود تا هر كسي با هر 

حجابي كه بيرون از دادگاه داشته، در دادگاه حاضر شود. 
هر چند بايد چنين اقدامي را ميان پوش��ش يك خانم محجبه و متهم 
فاصله انداخت، تحسين كرد. اما ش��ايد بهتر باشد يك لباس مناسب 
براي بانوان متهم توس��ط دستگاه قضايي انتخاب ش��ود. افزون بر اين 
بسياري از رويه هاي غلط اين چنيني وجود دارد كه تأثيرات مخرب و 
برعكسي در اذهان عمومي به جا گذاشته است كه در فواصل زماني و 
رخدادهاي اين چنيني مي توان با يك نگاه درست و يك تصميم ساده 

به راحتي اصالح كرد! 
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نوبت دوم

 بـا ارزیابـى سـاده

 وزير امور خارجه كشور گفت: در حال حاضر ايران پرچمدار مبارزه 
جهاني عليه مواد مخدر است و اقدامات چشم گيري دراين زمينه انجام 

داده است. 
 ثبت نام انتخابات شوراياري ها در پايتخت آغاز شد. طبق گفته رئيس 

شوراي شهر تهران انتخابات پايان تير برگزار مي شود. 
 مديركل تعزيرات حكومتي ش��هر تهران با اش��اره به اينكه لبنيات 
براساس نرخ مصوب بايد تا 6درصد افزايش قيمت داشته باشد، گفت: 

در حال حاضر افزايش جديد قيمت لبنيات غيرقانوني است. 
  چهار روز از بستن پل ۴۰ ساله گيش��ا مي گذرد. راه هاي دسترسي 
تغيير كرد؛ اطالع رس��اني درس��ت صورت نگرفت و م��ردم همچنان 
ساعت ها در ترافيك گيشا گرفتار هستند. پيشنهاد مسئوالن اين است 

كه شهروندان از اپليكيشن هاي مسيرياب استفاده كنند. 
 دامپزشك باغ وحش تهران گفت: شيرهاي »ايلدا« و »هيرمان« به 

دليل رعايت استانداردها، به ايران اهدا شد ه  است. 

 نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
ش�مارش معكوس براي بسته ش�دن پرونده 
پنج�اه و يكمين آزم�ون سراس�ري ورود به 
دانشگاه ها آغاز شده است. به طوري كه ۱۰روز 
ديگر كنكور ۹۸ هم به خاطره ها مي پيوندد. بر 
اين اس�اس اخبار كنكوري رسانه ها جدي تر 
ش�ده اس�ت. اگرچه كنكور ديگ�ر آن يال و 
كوپال سابق را ندارد، با اين حال هنوز خيلي 
از نوجوانان كشور مس�ير آينده زندگي شان 
را به اين آزم�ون و نتيجه آن گ�ره زده اند. به 
هر رو فاز اجرايي آزمون سراس�ري امسال از 
روزگذشته و با انتشار اطالعيه مربوط به زمان 
و نحوه درياف�ت كارت ورود به جلس�ه آغاز 
شده و پنج ش�نبه ۱3تيرماه، جمعه ۱4تيرماه 
با برگزاري اين آزمون در پنج گروه آموزش�ي 
رياض�ي و فن�ي، علوم انس�اني، هن�ر، علوم 
تجرب�ي و زبان ه�اي خارجي تمام مي ش�ود. 

اي��ن روزها براي ي��ك ميليون و ان��دي نوجوان 
كشور و خانواده هايشان روزهاي نتيجه گيري از 
زحمات دوران تحصيل شان است. اگرچه كنكور 
دوپينگ��ي اصال��ت فرآيند س��نجش و پذيرش 
دانشجو را خدشه دار كرده و به نفع جيب عده اي 
سودجو از يك ارزيابي صالحيت هاي آموزشي و 
مهارتي به گردنه گير عمر نوجوانان تغيير صورت 
داده، با اين وجود قرار است دانش آموزاني از فيلتر 
كنكور عبور كنند كه خوب درس خوانده اند و به 
سرفصل هاي آموزشي سال هاي پاياني تحصيل 

مسلط تر هستند. 
از ط��رف ديگر مؤسس��ات كنك��وري اينقدر به 
داوطلبان الق��ا كرده اند كه يك تس��ت مي تواند 
نتيجه آزمون و سرنوشت داوطلب را تغيير دهد 
كه روزهاي منتهي به برگ��زاري آزمون به جاي 
رس��يدن به آرامش، به ماراتن بازخواني و دوره و 

ياد گرفتن يك تست بيشتر تبديل شده اند. 
عالوه ب��ر اينكه هر خبر مربوط ب��ه كنكور يعني 
نزديك ش��دن روز آزمون و پاي��ان فرصت درس 
خواندن. از وقتي تيرماه با برگزاري كنكور عجين 
شده، رس��انه ها هم از ابتداي اين ماه سراغ توليد 

خبر درباره اين آزمون مي كنند. 
به طوري كه ديروز رس��انه هاي جمعي س��راغ 

كنكور و جزئيات آن را از حس��ين توكلي مشاور 
عالي س��ازمان س��نجش آموزش كشور گرفتند 
و گفت: كارت ش��ركت در آزمون سراسري از ۹ 
تيرماه توزيع مي شود و اطالعيه مربوط به زمان 
دريافت و رفع نقص كارت ورود به جلسه كنكور 
۹۸ از ديروز دوشنبه سوم تيرماه ۹۸ روي سايت 

سازمان سنجش منتشر شده است. 
 تجربي ها باز هم كنكور را تصاحب كردند 
توكلي ضمن بيان اين مطلب اظهار كرد: آزمون 
سراسري ۹۸ براي رشته هاي با آزمون دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي براي پذيرش در دوره هاي 
روزانه، نوبت دوم )ش��بانه( با رقاب��ت تعداد يك 
ميليون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب برگزار مي شود 
و نحوه پرينت كارت و رف��ع نقص كارت ورود به 
جلسه كنكور ۹۸ از سوم تيرماه ۹۸ روي سايت 

سازمان سنجش منتشر مي شود. 
وي در ادامه تصريح كرد: در كنكور امسال تعداد 
۱6۴هزار و ۲۷۸ نفر در گروه آزمايش��ي رياضي 
و فني، تعداد 6۳۷ ه��زار و ۹۴ نفر در گروه علوم 
تجرب��ي ۲۸۲ ه��زار و ۱۵۱ در گروه آزمايش��ي 
علوم انساني، تعداد ۲۴ هزار و ۷6۹ نفر در گروه 
آزمايش��ي هنر و مابقي نيز در گروه آزمايش��ي 

زبان هاي خارجي ثبت نام كرده اند. 
مشاور عالي س��ازمان س��نجش آموزش كشور 
تأكيد ك��رد: كارت ش��ركت در آزم��ون تمامي 
گروه هاي آزمايش��ي به همراه برگ��ه راهنماي 
آزمون سراس��ري از ۹ ت��ا ۱۲ تيرم��اه ۹۸ براي 
مشاهده و پرينت، روي سايت سازمان سنجش 
قابل دسترس��ي خواهد بود. تمام��ي داوطلبان 
الزم است نسبت به دريافت پرينت كارت و برگه 

راهنماي آزمون در مهلت مقرر اقدام كنند. 
توكلي گف��ت: آزمون عموم��ي و اختصاصي 
داوطلبان گروه هاي آزمايشي رياضي و فني و 
علوم انساني، صبح پنج شنبه ۱۳ تيرماه، آزمون 
داوطلبان گروه هنر بعدازظهر پنج ش��نبه ۱۳ 
تير، آزمون داوطلبان گروه عل��وم تجربي در 
صبح جمع��ه ۱۴ تيرماه و آزم��ون داوطلبان 
گروه آزمايشي زبان هاي خارجي در بعدازظهر 
جمعه ۱۴ تير ۹۸ در ۳۸۱ شهرستان و بخش 
مختلف كش��ور و ۵۱۸ حوزه امتحاني برگزار 

خواهد شد. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

ذي نفع ب�ودن اعض�اي كميس�يون حقوقي 
از جمله موضوعات مورد اش�اره در نشس�ت 
»بررسي طرح جامع آموزش و پذيرش وكالت« 
بود كه يكي از نمايندگان مجلس به آن اشاره 
كرد و در پاسخ به »جوان« پرونده پيگيري اين 
موضوع توسط مجلس فعلي را بست و گفت: 
به دليل ذي نفع  بودن نمايندگان مجلس طرح 
جديد وكالت به مجلس فعلي نمي رسد. اين در 
حالي است كه ضرورت ورود قوا به انحصارگري 
كان�ون وكال در راس�تاي ايفاي حق�وق عامه 
در اين نشس�ت م�ورد تأكي�د ق�رار گرفت. 
نشست »بررس��ي طرح جامع آموزش و پذيرش 

وكالت« در مركز انديش��ه و همفكري راهبردي 
بسيج )ماهر( برگزار شد. نقش تصدي گري كانون 
وكال به جاي تس��هيل گري، ضرورت ورود قوا به 
انحصارگري كانون وكال در راستاي ايفاي حقوق 
عامه و نيز شكس��ت قوانين انحصارگرانه از جمله 
موضوعات مورد اشاره در اين نشست بود.  نصراهلل 
پژمانفر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس رقابت را 
در ارائه خدمات وكالت ضروري دانست و اعتقاد 
داش��ت: در حالت انحصار و نابرابري بازار عرضه و 
تقاضا رانت و فس��اد رخ خواهد داد.  به گفته اين 
نماينده مجلس شوراي اسالمي، يكي از مشكالت 
عدم شكست اين انحصار و كندي بررسي موضوع 

ف��وق در كميس��يون حقوق��ي و قضايي مجلس 
برمي گردد. به اين امر كه بسياري از اعضا، در اين 
موضوع ذي نفع به شمار مي  روند و اگر افراد تصميم 
گيرنده، ذي نفع باش��ند تالي فاس��د دارد و مانع 
تصويب طرح هايي مي شود كه مخالف منافع آنان 
است. در نهايت اين نماينده در پاسخ به »جوان« 
گفت: طرح وكالت به مجلس فعلي نمي رس��د و 
ممكن اس��ت اولويت هاي ديگري در كميسيون 
قرار بگيرد.  مه��دي بهراميان، رئيس س��ازمان 
بس��يج حقوقدانان با اش��اره به مصاديق مختلف 
حقوق عامه، انحصارگري وكال در زمينه س��لب 
بازار خدمات حقوقي را يك��ي از مصاديق حقوق 

عامه برشمرد و در اين باره بيان داشت: كانون هاي 
وكال اگر خودشان تغيير را آغاز نكنند، قوه مقننه 
به سبب جايگاه قانونگذاري و نظارتي و قوه مجريه 
از نظر وظايف مرتبط با رفع موانع اشتغالزايي براي 
فارغ التحصيالن رش��ته حقوق باي��د ورود كنند. 
وي اضافه كرد: بازار خدمات حقوقي نيز به دليل 
انحصار، محدود شده است، زيرا اين كانون به جاي 
تس��هيل گري، وارد تصدي گري شده است.  علي 
سعدوندي، دكتراي بانكداري و اقتصاد مالي نيز 
از ديگر افراد حاضر در اين نشست بود كه اعتقاد 
داشت: كانون هاي وكالي دادگستري ايران به يك 

باشگاه فريبنده و انحصارگرا تبديل شده است. 

در نشست »بررسي طرح جامع آموزش و پذيرش وكالت« مطرح شد

ضرورت ورود قوا به انحصارگري كانون وكال در راستاي ايفاي حقوق عامه
گندم زماني 

  قضایي

صداي پاي كنكور پير مي آيد
جزئيات برگزاري آزمون سراسري سال ۹۸ اعالم شد

   دانشگاه


