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آمار و ارق�ام جهاني از رش�د علمي و پيش�رفت در 
زمينه هاي مختلف كش�ور حت�ي در دوران تحريم 
حكاي�ت دارد، اما در داخل كش�ور برخي انحصارها 
و اص�اح نك�ردن قواني�ن، از تحريم ه�اي خارجي 
بدتر عمل كرده  و مانع پيش�رفت ت�ام چرخه علمي 
كش�ورمان ش�ده اند. تيرم�اه 1390 سياس�ت هاي 
كلي اشتغال از س�وي رهبر معظم انقاب اباغ شد. 
كارشناسان از اين سياست به عنوان مهم ترين سند 
كارآفريني ياد مي كنند. شايد اين تصور وجود داشته 
باش�د كه دولت بايد اش�تغال كامل ايجاد كند اما بر 
اساس نظر حقوقدانان و اقتصاددانان، دولت »متعهد 
به وسيله« اس�ت. در واقع دولت بايد زمينه را از نظر 
حقوق�ي و امكانات ب�راي كارآفرين ه�ا فراهم كند. 

  
  روندي كه اتفاق نيفتاد

براي فراهم كردن فض��اي كسب و كار ات��اق بازرگاني 
مي توان��د جلساتي را با حض��ور نمايندگان��ي از دولت، 
مجلس و قوه قضائيه برگزار و قوانين مزاحم كسب و كار 
را شناسايي كند. اگر مصوبه دولت باشد، آيين نامه را لغو 
كنند و اگر مصوبه مجلس باشد طرح را با قيد فوريت به 
مجلس ارسال نمايند تا اي��ن قوانين براي ايجاد فضايي 
مناسب براي كارآفرينان اص��اح شود. چنين روندي را 
الهام امين زاده معاون حقوقي سابق رئيس جمهور البته 

وعده داده بود اما عملي نشد. 
  ورود به انحصار پزشكي

در همي��ن رابط��ه مي توان به ع��دم افزاي��ش ظرفيت 
رشته هاي پزشكي و ماليات پزشكان اشاره كرد؛ موضوعي 
كه به يكي از دلمشغولي هاي جامعه تبديل شده است تا 
جايي كه براي نخستين بار اخيراً قانونگذاران در مجلس 
شوراي اسامي دست به كار شدند و در قانون بودجه 98 
پزشكان را ملزم كردند در مطب هاشان كارتخوان نصب 
كنند و پس از آن هم بحث افزايش ظرفيت رشته پزشكي 

در مجلس مطرح شد. 
  3500 نفر براي 83 ميليون

سال 97 دانشگاه فرهنگي��ان ميزان پذيرش دانشجوي 
خود را به بي��ش از دوبرابر حد نص��اب رساند و حداقل 
۲3هزار جوان با استعداد را جذب كرد تا آموزش و پرورش 

با خروج بازنشستگان دچار مشكات كمتري شود. 
چه تفاوتي بين رشته دبيري و رشته پزشكي وجود دارد 
كه ساالنه فقط3هزار و 500 نف��ر جذب رشته پزشكي 
مي شوند؟ يعني براي 13ميلي��ون دانش آموز عاوه بر 
آزمون استخدامي از طريق دانشگاه فرهنگيان حداقل 
۲3هزار پذيرش دارد اما جمعيت 83 ميليوني كشور بايد 

با جذب 3هزار و500 نفري در پزشكي قانع باشند؟!
  سيلي شوراي نگهبان به البي گران

يك نمونه ديگر، انحصارطلب��ي در پذيرش وكيل است. 

به رغم اينك��ه انحصارطلبي در اين زمين��ه براي جامعه 
تبعات مهمي از جمله نبود وكيل در 90 درصد پرونده هاي 
حقوقي در پ��ي دارد، ام��ا در سال هاي اخي��ر هيچ نوع 
طرح  يا اليحه اي كه ه��دف آن انحصارزدايي، مبارزه با 
دستمزد هاي نجومي وكا يا معطوف به اخذ ماليات از اين 
قشر باشد به چشم نمي خورد. به دليل همين محدوديت 
در پذي��رش وكيل، قانونگ��ذاران در قان��ون برنامه سوم 
توسعه با تصويب ماده 187 به دستگاه قضا اجازه جذب 
وكيل دادند. اين اراده قانونگذار مخالفان جدي اي داشت 
و كماكان نيز دارد، اما پيشتر از اين تاش هاي مخالفان 
به در بسته شوراي نگهبان خورد. اين شورا با حذف قانون 
جذب وكيل توسط قوه قضائيه مخالفت كرد و اعام داشت 
محدوديت در جذب وكيل در تضاد با سياست هاي اباغي 

رهبر معظم انقاب در زمينه اشتغال است. 
  همچنان اصرار بر انحصار

شوراي نگهبان طرح اصاحي را كه منجر به حذف مركز 
وكاي قوه قضائيه مي شد، مغاير با شرع و قانون دانسته 
است و در اين راستا با استناد به فصل اول سياست هاي 
كلي برنامه س��وم توسع��ه مي نويس��د: محدوديت در 
پذيرش مشاوران با بند شش فص��ل اول از سياست ها و 
رهنمود هاي برنامه سوم توسعه كه از طرف رهبري تعيين 

شده، مخالف است. بند شش از فصل اول به فراهم آوردن 
زمينه هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه هاي مناسب و 
حمايت و تشويق سرمايه گ��ذاري، كارآفريني و توسعه 
فعاليت هاي اشتغالزا در جهت كاهش بيكاري تأكيد دارد. 
با توجه به اباغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي 
و سياست هاي كلي اشتغال از سوي رهبر معظم انقاب 
كه محدوديت در اشتغال جوانان در مشاغلي مانند وكالت 
را منع كرده است، اما برخي همچنان بر انحصار در جذب 

وكيل پافشاري مي كنند تا منافع خود را حفظ كنند. 
  اصاح قوانين به هم پيوسته

اصاح قوانين هم از ديگر موضوعاتي است كه موازي كاري 
و بسياري از موانع ديگر كسب و كار را برطرف مي كند. 
ضمن اينكه به گفته كارشناسان در صورتي كه بخواهيم 
قانون كار را اصاح كنيم اين مهم بايد همراه اصاح ديگر 
قوانين مرتبط با كار باشد، زيرا انجام اين كار به تنهايي 

نمي تواند گرهي از مشكل فضاي كسب و كار باز كند. 
يكي از كارشناسان حقوقي حوزه كار با بيان اينكه قوانين 
كار، تأمين اجتماعي، بيمه بيك��اري و شوراي اسامي 
كار و برخي از قوانين ديگر ب��ه طور مستقيم بر بازار كار 
تأثير مي گذارند، مي گويد: »به طور مثال قوانين مربوط 
به ماليات، تجارت و امث��ال آنها عاوه بر محيط كسب و 

كار بر بازار كار نيز تأثير خواهند گذاشت. نمي توان فقط 
يك ماده از قانون كار را اصاح و از موارد ديگر اصاح آن 
چشمپوشي كرد، زيرا مواد قانون كار به يكديگر مرتبط 

هستند.«
  مشكات حقوقي نيروي كار

بنا به گفته عل��ي هاشمي »ماده ۲7 قان��ون كار يكي از 
معضات كارفرمايان در محيط هاي كسب و كار است كه 
از حدود سال 137۴ كه تفسير وزارت كار و امور اجتماعي 
از تبصره ماده هفت قانون كار تغيير كرد، نسبت تعداد 
قراردادهاي موقت مستمراً افزايش يافت به گونه اي كه 
هم اكنون بيش از 80 درصد قراردادهاي كار به صورت 
موقت منعقد مي شود. البته در تبصره دو ماده هفت قانون 
كار آمده است در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر 
دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد 

دائمي تلقي مي شود.«
به گفته اين كارشناس حقوقي »قبل از سال 137۴ حتي 
قراردادهاي مدت دار با يك بار تمديد، دائمي تلقي مي شد 
اما پس از آن تاريخ، مدت ذكر شده در قرارداد ماك عمل 
قرار گرفت، حتي اگر به دفعات متعددي تكرار شود. بنابراين 
روند افزايشي قراردادهاي موقت تأييدي بر مشكات ناشي 
از اخراج نيروي كار مازاد يا نامطلوب از سوي كارفرمايان 

است، به طوري كه اي��ن مشكل به م��اده ۲7 قانون كار 
برمي گردد. طبق ماده مزبور اخراج نيروي كار خارج از اراده 
كارفرماست. قراردادهاي موقت كار، هزينه نيروي كار را 

براي كارفرما و جامعه افزايش مي دهد.«
  رهبر انقاب: انحصار را برداريد

به تازگ��ي رهبر معظ��م انق��اب در ديدار ب��ا نخبگان 
جوان و استعداده��اي برتر علمي با تأكي��د بر ضرورت 
ايجاد زيرساخت هاي قانون��ي در خصوص شركت هاي 
دانش بنيان و رفع موانع پيش روي آنها فرمودند: »مكرراً 
تأكيد كرده ايم كه محيط كسب و كار بايد اصاح شود. 
مثًا مجوزي كه بايد ظرف يك هفته صادر شود، شش 
ماه زمان نبرد، موازي كاري هاي غل��ط حذف و انحصار 

برداشته شود.«
رهبر انقاب اسامي، توجه به عل��وم انساني را در همه 
نهادهاي نخبگاني از جمله بنياد نخبگان ضروري خواندند 
و فرمودند: »وقتي جوان نخبه ايراني در زمينه مهندسي 
در تراز جهاني عمل مي كن��د و در ساخت دستگاه هاي 
بسيار پيچيده كارهاي بسيار مهمي انجام مي دهد، طبعاً 
حضور او در عرصه هايي مانند اقتصاد، حقوق،مديريت 
و ارائه راه ح��ل براي مشكات اقتص��ادي و آسيب هاي 

اجتماعي، مؤثر و راهگشا خواهد بود.«
در واقع آنچه رهبر معظ��م انقاب ب��ر آن تأكيد دارند 
حذف يا ايجاد قوانيني است كه دكان انحصارگرايان را 
مي بندد و اين اجازه را به نسل خاق و جوان مي دهد تا 
با تصميم سازي آينده بهتري ب��راي ايران رقم بزنند اما 
قانونگ��ذاران و تصميم گيران در اين زمين��ه زياد تعلل 
كرده اند. سخنان ايشان در جمع بخشي از نخبگان جوان 
كشور تازه ترين تلنگري بود كه طب��ق آن بايد دومينو 
خودتحريمي اي ك��ه برخي مديران ب��ر كشور تحميل 

كرده اند، برداشته شود. 

قانون مرب�وط به دريان�وردي و ع�رف دريانوردي 
بين الملل�ي اين حق را براي كش�ور س�احلي قائل 
اس�ت كه نه تنه�ا در آب ه�اي س�احلي اش بلكه 
حتي در منطق�ه مجاور آن اگر كش�تي اي مرتكب 
تخلف زيس�ت محيطي يا اقدامي مرتبط با قاچاق 
يا نقض مقررات بهداش�تي شود، كش�ور ساحلي 
قوانين خودش را بر كش�تي متخل�ف اعمال كند. 
نفتك��ش انگليسي استين��ا ايمپرو 5مه��ر از لنگرگاه 
بندرعباس خارج شد. هرچند به گفته اداره كل بنادر 
و دريانوردي هرمزگ��ان، پرونده قضاي��ي اين شناور 
همچنان باز و در حال طي كردن بررسي هاي حقوقي 

است. 
در سال هاي قبل و حتي دهه هاي قبل هم در آب هاي 
بين المللي، اگر برخوردي بي��ن دو كشتي رخ مي داد، 
كشتي ها مي توانستند در آب ه��اي خودشان قوانين 
داخلي كشورشان را بر كشتي هاي ديگر اعمال كنند. 

مقام معظم رهبري در ديدار با تعدادي از امامان جمعه 
فرمودند: »انگليس خبي��ث دزدي دريايي مي كند و 
كشتي ما را مي دزدد؛ جنايت مي كنند و شكل قانوني 
به آن مي دهند. جمهوري اسامي و عناصر مؤمن نظام، 

اين خباثت ها را بي جواب نمي گذارند.«
فرمايش مقام معظ��م رهبري اتفاقاً ب��ه يكي از اصول 
شناخته شده حقوق بين الملل  اشاره دارد؛ حقي كه از 

آن به عنوان»اصل اقدام متقابل« ياد مي شود. 
  قوانين اتحاديه اروپا بين المللي نيست

در قوانين مربوط ب��ه حقوق بين المل��ل، به كشورها 
حق اق��دام متقابل داده شده است ت��ا بتوانند منفعت 
خودش��ان را در نظ��ر بگيرن��د و از حق��وق خودشان 
در صحنه بين الملل��ي در تعامل ب��ا كشورهاي ديگر 

محافظت كنند. 
 نفتكش آدريان دريا در جبل الطارق با تكيه بر مصوبات 
اتحاديه اروپا توقيف شد، در حالي كه قوانين اتحاديه 
اروپا براي اعضاي اين اتحاديه ضرورت اجرايي دارد و 
اتحاديه اروپا در جايگاهي نيس��ت كه بتواند مصوبات 
خود را بر كشورهاي غيرعضو تحمي��ل كند. در واقع 

قوانين اين اتحاديه بين المللي نيست. 
  پاشنه آشيل بريتانيا

بنابراين براساس حقوق درياه��ا اقدام انگليس خاف 
قوانين بين المللي و نوعي اغتشاش در آزادي كشتيراني 
ما بوده اس��ت. بدون شك بريتانيا ب��ا آگاهي از همين 
قوانين هيچ فش��اري نمي توانست نسب��ت به توقيف 
نفتكش استينا ايمپرو به اي��ران وارد كند. با توجه به 
نبود يك نظام جامع حمايتي در عرصه بين الملل، تنها 

راه ايران اقدام متقابل بود. در قوانين مربوط به حقوق 
بين الملل تعريف كاملي از اق��دام متقابل وجود دارد. 
اقدام متقابل در حقوق بين المل��ل عمومي آن بخش 
از موضوع اقدامات تافي جويان��ه است كه ارتباطي با 

توسل به زور يا مخاصمات مسلحانه ندارد. 
 به عبارت ديگر اق��دام متقابل دربرگيرن��ده اقدامات 
غيرخصمانه اي است كه به خودي خود غيرقانوني است 
اما زماني كه دولت زيان ديده در پاسخ به فعل متخلفانه 
دولت مسئول به اين اقدامات مبادرت مي ورزد، جنبه 

غيرقانوني آن زايل مي شود. 
  برخورد با تكيه بر قانون سازمان ملل

هدف از اقدام متقابل، حمايت از خود، واداشتن دولت 
مسئول به پيروي از تعهداتش و جبران خسارت دولت 
زيان ديده است. اقدام متقابل طبق ماده ۲۲ طرح مواد 
مسئوليت بين الملل��ي دولت، تدوين ش��ده از سوي 
كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد يكي از 

موجبات رفع مسئوليت بين المللي دولت است. 
برخي رسانه هاي معاند توقيف نفتكش بريتانيا توسط 
نيروهاي نظامي كشور را مصداق توسل به زور دانستند، 
درحالي ك��ه از مفهوم توسل ب��ه زور تفاسير مختلفي 

مي توان داشت و هر اقدام نظامي را نمي توان مصداق 
توسل به زور دانست. 

  پرهيز از توسل به زور
برخاف رسانه هاي معاند نظام كه توقيف اين نفتكش 
انگليسي را مصداق توسل به زور دانستند، كارشناس 
حقوق بين الملل خبرگزاري آلماني يورونيوز با تأكيد 
بر اينكه اخطار قايق هاي سپاه مص��داق توسل به زور 
نيست، مي گويد: »برخي هم معتقدند پرهيز از توسل 
ب��ه زور در مورد كشتي هاي دولت��ي و جنگي مصداق 
دارد نه در مورد كشتي هاي تجاري، چراكه كشتي هاي 
تجاري ام��وال خصوصي اند ول��ي كشتي هاي دولتي 
و جنگي، متعلق به كل يك مل��ت هستند. حال آنكه 
كشتي هاي تجاري متعلق به اتب��اع يك كشور، لزوماً 
قلمرو آن كشور محسوب نمي شوند. بنابراين متوقف 
كردن اين كشتي ها با اخطار گشت دريايي، مي تواند 
پرهيز از توسل به زور در اصل اقدام متقابل در حقوق 

بين الملل باشد.«
  نظام قضايي كشور ساحلي ماك است

دكتر داري��وش اشراف��ي در پاسخ به اي��ن سؤال كه 
آيا مرجعي ب��راي تأييد نق��ض مق��ررات بين المللي 

دريان��وردي از سوي نفتكش بريتانياي��ي وجود دارد، 
گفت: »خي��ر، چنين مرجع��ي وجود ن��دارد. آزادي 
كشتيراني قطعاً يكي از اصول مسلم حقوق بين الملل 
است. نبض تجارت جهان با آزادي كشتيراني مي تپد. 
تضمين آزادي كشتيران��ي بين المللي، يكي از شرايط 
صلح پس از جنگ جهاني اول بود. چون چنين اصلي 
وجود دارد، حقوق بين الملل اين حق را به كشورهاي 
ساحلي داده است كه اگر قواني��ن گمركي ، سوختي 
و بهداشتي ش��ان توسط يك كشتي نق��ض شد، با آن 

كشتي برخورد كنند.«
به گفته اين استاد دانشگاه آخن در صورت فقدان توافق 
كشورهاي درگير و ذي نفع »هيچ مرجعي نداريم كه در 
اين موارد داوري كند. ما االن دادگاه دريايي هامبورگ 
و ديوان دادرسي بين الملل��ي را داريم ولي هيچ يك از 
اين دو نهاد واجد صاحيت اجباري نيستند كه ايران 
يا انگليس بخواهند به آنها مراجعه كنند. بنابراين همه 

چيز برمي گردد به نظام قضايي كشور ساحلي.«
  شوراي امنيت هم بي فايده بود

اگر بريتانيا مي خواست بابت اين موضوع در شوراي امنيت 
شكايتي مطرح كند، قاعدتاً اين بحث مطرح مي شود كه 

چرا اين كشور ابتدا نفتكش ايراني را توقيف كرده است؛ 
مسئله اي كه از نظر قانوني به ضرر خودش تمام مي شد. 
جالب اينكه در سال 19۶7 وقتي يك كشتي ليبريايي 
)توري كانيون( تصادف كرد، با اينكه از ساحل بريتانيا 
دور هم ب��ود، هواپيماه��اي بريتانياي��ي آن كشتي را 
بمباران كردند تا دري��ا آلوده نش��ود )در اثر سوختن 
محموله نفت��ي، اث��رات آلودگي ناش��ي از آن كاهش 
يابد.( هيچ كشوري هم بريتاني��ا را سرزنش نكرد كه 
چرا يك كشتي خارجي را بمب��اران كرده است چون 
بريتانيا گفت اين كشتي در حال آلوده كردن آب هاي 

دريايي ماست. 
  قوانين بيمه اي هم تغيير كرد

اكن��ون هم مرجعي وج��ود ندارد ك��ه بگويد نفتكش 
بريتانيايي در حال آلوده ك��ردن محيط زيست ايران 
نبوده اس��ت. بنابراي��ن وقتي يك كش��ور مي خواهد 
قوانينش را بر كشتي هاي ساي��ر كشورها اعمال كند، 
بايد دقت نمايد قوانين و مقررات بين المللي را رعايت 
كرده باش��د؛ اصلي كه درب��اره آدريان دري��ا در جبل 
الطارق رعايت نشد. در اث��ر وقايع يكي دو ماه گذشته 
در خليج فارس و تنگه هرمز، شركت هاي بيمه به اين 
نتيجه رسيده اند ك��ه حضور غريبه ها اي��ن منطقه را 
بحران زا ك��رده است و به همين دلي��ل برخي قوانين 
بيمه اي تغيير را داده اند. ح��ال آنكه نرخ بيمه ها حتي 
قبل از توقيف اين نفتكش بريتانياي��ي 10 برابر شده 
بود. 10 برابر شدن قيمت بيم��ه، امري عادي نيست. 
يعني شركت هاي بيمه كننده بسيار حساس شده اند 
و ديگر حاض��ر نيستند كشتي ها را ب��ا نرخ هاي قبلي 

بيمه كنند.

پنجه ملكه بر قانون

مانع قوانين سر راه كسب و كارهاي ايراني
برخي انحصارها و قوانين موازي بيشتر از تحريم هاي خارجي مانع رونق كسب و كار ايراني ها شده است

توقيف نفتكش ايراني خاف حقوق دريانوردي بين المللي بود

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. 
.................................................................................................

اميد روزبه با انتشار اين عكس در اينستاگرامش به ضرورت 
آگاهي حقوقي اشاره كرد و نوش�ت: »در محل مجتمع قضايي 
شهي��د بهشتي سنندج ي��ه نمايشگاه كتاب ب��ا موضوعات حقوقي 
و قضاي��ي برپا ش��ده كه چند ت��ا خصل��ت خ��وب داره. اول اينكه 
مراجعه كننده ها ك��ه اكثراً هم مشكل حقوق��ي دارن مي تونن آگاه 
بشن  و هم كاركنان مجتمع قضايي اطاعاتشون رو به روز كنن. تو 
اين نمايشگاه 355 عنوان كت��اب تخصصي در بخش هاي حقوقي و 
كيفري به مخاطبا عرضه شده كه تا ۲5 درصد هم تخفيف خورده؛ 

البته بهتر بود تخفيف بيشتري بدن.«
.................................................................................................

نعيمه كاظميني در اينس�تاگرامش درباره اس�تقرار قضات 
در پايانه مرزي نوش�ت: »به خاطر حفظ و افزايش سطح ايمني 
و همينطور دسترسي مردم ب��ه خدمات قضايي دادگستري استان 
ايام، تعدادي قضات رو ت��و پايانه مرزي مه��ران مستقر كرده كه 
سال هاي قب��ل از اين خبرا نبود. امسال قاضي ه��ا حضور داشتن و 
اگه سؤال و مشكلي بود واقعاً جوابگ��و بودن. فقط مشكل اينجا بود 
كه تابلو راهنما واس��ه پيدا كردنشون نبود و خ��ود مردم بايد وقت 

ميذاشتن.« 
.................................................................................................

كوكب تسليمي با انتقاد از عدم نظارت بر يك استخر در شيراز 
در اينستاگرامش نوش�ت: »استخري كه منجر به مسموميت 15 
دختر بچه شش ت��ا 10 ساله در حال آموزش شن��ا در شيراز شده بود 

توسط دادستاني پلمب شده و پرونده در دادسراست. 
 نقص تو قسمت تأسيس��ات استخر بوده و كلر استف��اده شده بيش از 
حد استاندارد بوده، اما آيا نبايد اون نهادهايي كه وظيفه نظارت بر اين 

استخر ها رو هم دارن به دادسرا احضار بشن؟« 
.................................................................................................

قاسم يزداني با انتش�ار اين عكس در اينستاگرامش از يك 
اقدام جالب قضايي در راهپيمايي اربعين خبر داد و نوشت: 
»امسال قراره مسئوالن ست��اد ملي »صبر« ب��ا مشاركت اين نهاد 
مردم��ي و در آستانه همايش عظي��م اربعين حسيني ب��ا برگزاري 
پويش »بخشايش حسين��ي، نويد آزادي« به حماي��ت از زندانيان 
واجد شرايطي اقدام كنن كه به دليل ارتكاب جرائم غيرعمد راهي 
بند شدن. چقدر خوبه كه ت��و راهپيمايي اربعين حسيني هميار آن 
دسته از محبوساني باشيم كه بر حس��ب نداري روانه زندان شدن و 

دستشون از اين فيض كوتاهه. 
برپاي��ي موفقيت آميز اين طرح اف��زون بر حمايت مال��ي راهپيمايان 
اربعين و دوستداران آل اهلل بيشتر از همه نيازمند همياري طلبكارانيه 
كه بدهكاراي اونها ماه ها و سال هاست نتونستن از عهده تأمين بدهي 

بربيان.« 
.................................................................................................

 احسان رضايي با انتشار اين تصوير در اينستاگرامش از به ثمر 
رسيدن يك اقدام مهم شوراي حل اختاف استان گلستان خبر 
داد و نوشت: »يك محكوم به قصاص كه 10 سال قبل به قصد سرقت 
خودروي مقتول باهاش درگير و دعوا به قتل منجر شده بود از قصاص 
رهايي پيدا كرد. با شكاي��ت اولياي دم، پرونده بع��د از رسيدگي هاي 
قانون��ي، منجر به ص��دور حكم قص��اص از طرف مرج��ع قضايي شد. 
حكم قصاص در مرحله اجرا بود كه از تيرماه امسال با تاش بچه هاي 
حل اخت��اف پس از چندين مرحل��ه دعوت از اولي��اي دم، معتمدان 
و ريش سفيدان محل��ي، خانواده مقتول از حق شرع��ي و قانوني خود 

گذشتن و قاتل رو بخشيدن.« 
.................................................................................................

 فرهاد افضلي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش با تحسين 
اقدام دادستان زابل نوشت: »دادستان زابل دستور داده شهرداري 
بايد حداكثر تا سه هفته ديگه نسبت به ايمن سازي و تعويض تجهيزات 

غيراستاندارد پارك هاي سطح شهر اقدام كنه. 
سايت خبري زابل هم گفته در راستاي اجراي قانون تقويت و توسعه نظام 
استاندارد و همچنين لزوم حفظ و نظارت بر حقوق عامه و جلوگيري از 
حوادث ناگوار متصور ايرج جهانتيغ دادستان عمومي و انقاب زابل اين 
دستور را داده كه جاي تشك��ر داره. يعني همين چند تا دونه پارك هم 

حتماً بايد دادستان دستور بده تا شهرداري مشكاتش رو حل كنه؟« 

علیرضا سزاوار
  گزارش  یک

دالرام عبدزاده
  گزارش  2

اص�اح قواني�ن از موضوعات�ي 
اس�ت كه موازي كاري و بسياري 
از موان�ع ديگ�ر كس�ب و كار را 
برطرف مي كند. ضم�ن اينكه به 
گفت�ه كارشناس�ان در صورتي 
كه بخواهيم قان�ون كار را اصاح 
كنيم اين مهم بايد همراه اصاح 
ديگر قوانين مرتبط با كار باشد، 
زي�را انجام اي�ن كار ب�ه تنهايي 
نمي توان�د گره�ي از مش�كل 
فض�اي كس�ب و كار ب�از كن�د

ه�دف از اقدام متقاب�ل، حمايت 
از خود، واداش�تن دولت مسئول 
به پي�روي از تعهداتش و جبران 
خسارت دولت زيان ديده است. 
اقدام متقابل طبق ماده ۲۲ طرح 
مواد مسئوليت بين المللي دولت، 
تدوين ش�ده از سوي كميسيون 
حق�وق بين الملل س�ازمان ملل 
متح�د يك�ي از موجب�ات رفع 
مسئوليت بين المللي دولت است


