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شهردار شیراز در جمع مدیران رسانه ملی: 

ی  یت شهر مدیر
تمام قد در خدمت 

دو میلیون جمعیت 
کالنشهر شیراز است

معاون آموزش و پژوهش نظام مهندسی فارس:

ود   مهندسان جدیدالور

آموزش های مهارتی،  از 

بردی و کارگاهی کار

 بهره مند می شوند 

؛ برگزاری آئین گرامیداشت هفتادمین سالروز استقالل كانون وكال در شیراز

اكبری، رئیس كانون وكالی فارس و كهگیلویه و بویراحمد: استقالل كانون وكال 
حمایت از حقوق فردی و اجتماعی مردم و ارتقای منزلت دستگاه قضایی است

سیده ناهید تقویان- تماشا
به گزارش »تماشــا«، بهنــام اكبری رئیس كانون 
در  بویراحمــد  و  كهگیلویــه  و  فــارس  وكالی 
ســالروز  هفتادمیــن  گرامیداشــت  آییــن 
بــا  شــیراز  در  وكال  كانــون  اســتقالل 
تأكیــد بــر اینكــه پاسداشــت روز وكیــل و 
ســالروز اســتقالل كانــون وكال در واقع 
اســت،  ملــت  حقــوق  پاسداشــت 
در  مدافــع  وكالی  افــزود: 
كشــورها و نظام های حقوقی 
بــا  جایــگاه  دارای  مختلــف، 
اهمیت و منزلت ویژه ای هســتند.

از  وكال  كانــون  تشــكیالت  و  ســاختار 
دو جنبــه حقــوق عمومــی و حاكمیتــی و 
دیگــری خصوصی و ســاختار داخلی قابل 

بررسی است.
ح سؤالی مبنی بر اینكه چرا اصرار  اكبری با طر
به اســتقالل كانــون داریــم؟ عنوان كرد: ســالح 
یــك وكیل بــه عنوان یك شمشــیر برنــده، خود 

قانون است. 
الیحــه  دوم  و  بیســت  مــاده  بــه  اشــاره  بــا  وی 
الزمــه  خاطرنشــان كرد:  وكال،  كانــون  اســتقالل 
خود انتظامی، استقالل است، استقالل كانون 
وكال در واقع حمایت از حقوق فردی و اجتماعی 
مردم و باعث ارتقای جایگاه و منزلت دســتگاه 

قضایی است.
و  كهگیلویــه  و  فــارس  وكالی  كانــون  رئیــس 
بویراحمــد با بیان اینكه وقتی امروز از دادرســی 
منصفانــه ســخن گفته می شــود،  ابراز داشــت: 

پشــتیبانی فردی و اجتماعــی و همچنین اجرای 
عدالــت وظیفه قوه قضاییه براســاس اصل ١٥٦ 

قانون اساسی است.
ح ســؤال دیگری مبنی بر اینكه مگر  اكبری با طر
اجرای عدالت بدون دادرسی منصفانه قابلیت 
تحقــق دارد؟ گفــت: ركــن ركیــن ایــن دادرســی، 
انتخــاب وكیل مدافع مســتقل در جایگاه دفاع 
اســت كه اگر آن را نادیــده بگیریم، چیزی به نام 

دادرسی منصفانه وجاهت نخواهد داشت.
و  كهگیلویــه  و  فــارس  وكالی  كانــون  رئیــس 
دارســی  آییــن   ٤٨ مــاده  تبصــره  بــه  بویراحمــد 
كیفری نیز اشــاره و خاطرنشــان كــرد: وجود این 
بــر خــالف اصــل ۳۵ قانــون اساســی و  تبصــره 
آزادی اختیــار شــهروندان  در  همچنیــن اصــل 

انتخاب وكیل مدافع می باشد.
اكبری با بیان اینكه در اصل ٣٥ قانون اساسی، 
ماده واحده مجمع تشــخیص مصلحت نظام و 
ماده واحده حقوق شهروندی صحبت از وكیل 
تعیینــی می شــود نــه وكیــل تحمیلــی، تصریــح 
كــرد: چالش هــای موجــود در ایــن خصوص نه 
تنهــا كاهــش نمــی یابــد، بلكــه اقــدام عملــی در 
راستای رفع این دغدغه از سوی متولیان امر را 
شاهد نیستیم و ظرفیت هنگفت كانن وكال در 
 ارتبــاط با امور تقنینی و اجرایی و... به كار گرفته 

نمی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
اینكه امروز صحبت از توســعه پایدار می شــود، 
یكــی از معیارهــای پیشــرفت و توســعه پایــدار 
را اســتقالل وكیــل و كانون هــای وكال دانســت 

و گفــت: ســازمان ملــل نیــز كنفرانســی در ایــن 
زمینــه برگزار و بر اســتقالل وكیــل و كانون وكال 

تأكید كرده است.
رئیــس كانون وكالی فــارس و كهگیلویه و 

 بویراحمد خاطرنشان كرد: در جمع بندی 
این كنفرانس؛ ترویج گردشگری، تشویق 

ســرمایه گــذاری خارجــی و تمایــل بــه 
ثــار  آ عنــوان  بــه  بین الملــل  تجــارت 

اســتقالل كانــون وكال و وكیل 
ح شده است. مطر

اكبــری همچنیــن بــا تصریــح 
بــر ایــن نكته كه بــا نظــارت مخالف 

امــور  در  دخالــت  امــا  نیســتیم 
بــر نمی تابیــم، تأكیــد  را  كانون هــای وكال 
شــود،  گرفتــه  مــا  از  اســتقالل  اگــر  كــرد: 
خواهــد  تعــرض  دچــار  مــردم   حقــوق 

شد.
ادامه در صفحه سه

2
2

: رئیس اتحادیه مشاوران امالک شیراز

عرضه  به اندازه کافی و  در حد 
تقاضا در بازار مسکن وجود ندارد

معاون عمرانی استانداری فارس :

 سنگ اندازی بانک ها در حوزه 
پرداخت تسهیالت مسکن مردم را 

سردرگم کرده است 

معاون استاندار فارس: 
ظرفیت های مردمی برای 

رفع نیازهای کشور  به کار گرفته
4 شود
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یک فعال بازار خودرو در شیراز: 

و به شکل کامل از  بازار خودر
ج شده است ل خار کنتر

شهردار منطقه دو شیراز خبر داد: 

در منطقه دو به دنبال ارائه 
ینی خدمت به شهروندان  شیر

شیراز هستیم

   اختتامیه رویداد استارتاپی 
گردشگری، فناوری و آینده در 

2شیراز برگزار شد
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  استاندار در تجلیل مدیران برتر کانون های فرهنگی مساجد:   

ی از مشکالت حل بسیار
و احیای مساجد است  در گر
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

ی  بازنگر
در کارکرد
 مساجد
ورت دارد  ضر
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