
سي امين جلس�ه دادرس�ي متهمان پرونده 
بانك سرمايه با رس�يدگي به اتهام هفت نفر 
از متهمان اين پرونده ديروز در ش�عبه س�وم 
دادگاه ويژه رس�يدگي به جرائ�م اخاللگران 
و مفس�دين اقتص�ادي ب�ه رياس�ت قاض�ي 
مس�عودي مقام به ط�ور علني برگزار ش�د.

 
قاضي مس��عودي مقام در ابتداي جلسه با بيان 
اينكه متهم��ان مواظب اظهارات خود باش��ند، 
ضمن تفهيم اتهام از متهم بهمن خادم خواست 
تا در جايگاه قرار گي��رد.  متهم خادم با طرح اين 
ادعا كه هيچ گون��ه انگيزه و تباني ب��ا هيچ فرد و 
گروهي نداشته ام، گفت: در بس��ياري از موارد با 
زياده خواهي هاي خيلي از اف��راد برخورد كردم، 
اما در بخش نظارت در نظام بانكي كشور و ديگر 
سازمان ها شرح وظيفه هر مدير به تفصيل بيان 

شده است. 
 مصوبه اي براي ملك زاگرس نيست

وي در ادامه دفاعيات خ��ود عنوان كرد: در بانك 
انواع مصوبه وجود دارد و صرفاً مصوبات اعتباري 
نيست، زماني كه مصوبات از اركان مربوطه خود 
از زمان ابالغ چه در ابالغ و چه در اجرا اگر غير از 
آن انجام ش��د اين بخش نظارتي بانك است كه 
بايد بررسي كند.  خادم درخصوص ملك زاگرس 
مدعي ش��د: هيئت مديره هي��چ مصوبه اي براي 
خريد ملك زاگرس ندارد و قباًل اين ملك توسط 
شركت خريداري شده بود و ما در نامه نوشتيم كه 
خريد اين ملك به صرفه و صالح بانك نيست، در 
حالي كه قباًل توسط شركت خريداري شده بود. 

 اقدام خودسرانه شعبه
وي در ادامه و درخصوص شركت افرا طوس گفت: 
اين شركت درخواس��تي را از بانك داشت كه در 
اركان اعتباري و هيئت مديره مطرح مي ش��ود، 
اما از اختيارات خود شعبه استفاده و در همان جا 

تصويب و اجرا شد. 
متهم گفت: شركت راه و ساختمان مبينا وامي را 
گرفته بود و در ازاي آن 2 ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
تومان وثيقه نگه داشته بودند كه در ادامه شركت 

درخواست آزادسازي مبلغ را داشت؛ هيئت مديره 
مصوب كرد كه اين مبلغ در مقابل ملكي در رودسر 
آزاد شود، اما شركت در شعبه درخواستي را داده 
بود كه از اختيارات خود شعبه فرصت يك  ماهه اي 

مي دهند كه وثيقه بياورند و پول را آزاد كنند. 
 هواپيماهاي بانك

اين متهم در ادامه و درخصوص شركت هواپيمايي 

سهند آسيا نيز گفت: اين شركت درخواستي براي 
خريد دو هواپيما مي ده��د كه در اركان اعتباري 
بانك تصويب مي شود تا عالوه بر ترهين هواپيما 
وثيقه ارزنده غيرمنقول نيز گرفته شود، اما در ابالغ 
مصوبه در قسمتي كه اخذ وثيقه ارزنده غيرمنقول 
آمده بود، به شعبه ابالغ نمي شود با اين حال شعبه 

سه هواپيما را ترهين مي كند. 

 پرداخت از طرف هيئت مديره
وي در ادامه و درخصوص ش��ركت سويل سازه 
پارميدا هم بيان كرد: شركت سويل سازه پارميدا 
مربوط به اولين روز ه��اي كاري من در بانك بود 
كه در هيئت مديره مطرح شد و نكته قابل توجه 
اينجاس��ت كه ۱۱ روز پيش از ابالغ مصوبه، اين 
تسهيالت پرداخت ش��د و درخواست شركت به 

شعبه بوده است. 
اين متهم با بيان اينكه وقتي مشتري نمي تواند 
ابتدايي ترين ها را تأمين كن��د فرآيند بايد قطع 
شود، گفت: در اين مورد رئيس شعبه نوشته است 
كه براساس دس��تور هيئت مديره 2۱۰ ميليارد 

تومان پرداخت كرده است. 
 رسيدگي به اتهامات رديف دوم

در ادام��ه دادگاه قاضي مس��عودي مقام از متهم 
باقري خواس��ت تا براي تشريح آخرين دفاعيات 

خود در جايگاه قرار گيرد. 
متهم باقري مدعي ش��د: من در زم��ان فعاليتم 
تالش كردم تا افزايش س��رمايه به شركت سايه 
گس��تر صورت نگيرد بلكه به دنبال آن بودم تا به 
اين شركت دارايي بدهم كه اگر اين طرح به خوبي 

اجرا مي شد، به نفع بانك بود. 
وي در ادامه به تخصص هاي خود اش��اره كرد و 
افزود: ايج��اد و راه ان��دازي هلدينگ هاي بزرگ، 
درمان و ايجاد بهداش��ت عمومي هلدينگ هاي 
بيمار و مؤسس اعتبارات خرد از جمله فعاليت ها و 

تخصص هاي من است. 
 اگر گزارش مي دادند، برخورد مي شد

اين متهم مدعي شد: صاحب سهند آسيا و مبينا 
كساني هستند كه قصد داشتند بانك سرمايه را 
بخرند.  وي ب��ا طرح اين ادعا كه هيچ نقش��ي به 
دليل اينكه عضو هيئ��ت مديره غير موظف بوده 
اس��ت را ندارد، گفت: در هنگام اجراي مصوبات 
اگر بازرسي و حسابرسي گزارشي مي دادند، قطعاً 
برخورد مي شد و در وصول مطالبات تا جايي كه 

توانستيم كمك كرديم. 
بعد از پايان دفاعي��ات وكيل متهم باقري، قاضي 

ختم جلسه را اعالم كرد. 
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دانشجويانخارجيهمزيربيرقسيدالشهداسينهميزنند

خودگردانهاخودمختارهمهستند!

بانك سرمايه در دام مبينا و پارميدا
سي امين جلسه دادرسي بانك سرمايه به تسهيالت كالن غيرقانوني به شركت هاي غيرمعتبر اختصاص داده شد

رئيس صندوق رفاه دانشجويان: امكان نظارت كافي بر خوابگاه هاي خودگردان را نداريم، خانواده ها خودشان نظارت كنند

ه�ي�ئ���ت هاي 
دانشجويي از نظر 
محتوا و مخاطب با 
س�اير هيئت ها متفاوتند و در بين هيئت هاي 
دانش�جويي هم هيئت ثاراهلل دانش�گاه علوم 
پزشكي تهران با ديگران متفاوت است؛ تفاوت 
از اين جهت كه دانشجويان خود دانشگاه براي 
دانشجويان خارجي دانشگاه خود مراسم را به 
زبان انگليسي برگزار مي كنند. اين كار به قدري 
مورد استقبال قرارگرفته كه گروهي خادم اين 

هيئت شده اند. 
هيئت ثاراهلل دانش��گاه علوم پزشكي تهران از سال 
۱376 توسط برخي از دانشجويان بسيج دانشجويي 
دانش��گاه تش��كيل و از همان موقع تا به امروز اهم 
فعاليت هاي خود را در مسجد دانشگاه برگزار كرده 
است چراكه دانشجويان معتقدند، مسجد و هيئت 
بايد در كنار هم براي هدفي مش��ترك پيش بروند 
تا به س��ر منزل مقصود برس��ند.  هم اكنون حدود 
3۰دانشجوي خارجي در هيئت ثاراهلل تهران خادمي 
مي كنند كه به اين دانش��جويان مس��ئوليت هاي 
مختلفي اعطا و برنامه هاي ويژه اي براي اين افراد در 
نظر گرفته شده، از جمله برگزاري راهيان نور با هدف 
انتقال پيام انقالب اسالمي و پيام عاشورا با برداشت 
صحيح شيعي و س��خنراني هايي به منظور انتقال 

مفاهيم ديني و اعتقادي. 
مس��ئوالن اين هيئت دانش��جويي به خاطر اينكه 
زبان اصلي دانش��جويان خارجي انگليس��ي است، 

يكي از دانش��جويان به نام »محمد دردشتيان« را 
كه به مدت ۱۵س��ال در امريكا دانشجوي پزشكي 
بود، به عنوان مداح ويژه دانشجويان خارجي در نظر 
گرفتند.  از سوي ديگر با ارائه تحليل سياسي به روز 
در رابطه با نقش امام حس��ين )ع( و واقعه عاشورا و 
رابطه آن با مس��ائل جهاني مانند ظلم و قيام عليه 
ظالم، مبارزه با استكبار و ساير موارد با دانشجويان 
خارجي بحث هايي را پيش مي برند كه براي مخاطب 
جذاب باشد.  اين هيئت حتي مأموريت هايي هم به 
اين دانش��جويان خارجي در قالب كارهاي كوچك 

ارائه داده و همه اين موارد در راستاي تقويت و تربيت 
سفيران جمهوري اسالمي در حوزه بين الملل است 
و اين براي هيئت ثاراهلل دانشگاه علوم پزشكي تهران 

يك رسالت شده است. 
دبير اجرايي اين هيئت دانشجويي با بيان اينكه به 
دنبال اين هستيم كه راه حسين)ع( را در امريكا فرياد 
بزنيم، گفت: »در مراسم سال گذشته دانشجويان 
خارجي مانند عراق، كشمير، هند، نيجريه، لبنان، 
پاكس��تان وكش��ور هاي آفريقايي حضور داشتند 
و دانش��جويان خارجي را درگي��ر كار كرديم و آنها 

به عنوان خادمان هيئت فعاليت خود را شروع كردند. 
همچنين در اربعين حسيني، موكب هر روز در دست 
يكي از اين كشورها بود و پرچم آن كشور را در كنار 

پرچم ايران اسالمي نصب مي كرديم.«
محمدعلي محتشم درباره اس��تقبال دانشجويان 
خارجي از مراسم اين هيئت افزود: »هيئت در بين 
دانشجويان از جايگاه مناسبي برخوردار است، زيرا 
به ما اعتماد دارند و با توج��ه به عالقه اي كه از خود 
نشان مي دهند، هيئت ثاراهلل هم براي رشد و تقويت 
محتواي ديني اين دانشجويان برنامه هاي ويژه اي 

طرح ريزي كرده است.«
يك��ي از اقدامات جال��ب اين هيئت اين اس��ت كه 
زندگينامه شهداي علوم پزش��كي دانشگاه تهران 
كه 3۰ سال پيش در ش��رايط دانشجويي به ميدان 
جنگ رفتند را در قالب نشريه هيئت ارائه مي كند 
تا دانش��جويان خارجي را با س��بك زندگي شهدا 
آشنا كنند.  اين گونه است كه دانشجويان خارجي 
هم متوجه مي شوند دانشجويان شهيد چه ويژگي 
خاصي داشتند كه نام شان بر س��ردر دانشكده ها و 
سالن يا آمفي  تئاتر دانشگاه مانند سالن شهيد عزلت 

يا تاالر شهيد كاووسي نصب شده است. 
براي كارهاي هيئت از سه ماه قبل جلسات متعددي 
برگزار مي كنند تا حت��ي بتوانند امكانات رفاهي به 
دانشجويان خارجي و ايراني عرضه كنند و همچنين 
خدماتي مانند در اختيار گذاش��تن وسايل اياب و 
ذهاب براي دانشجوياني كه از مسيرهاي مختلف به 

دانشگاه مراجعه مي كنند، هم وجود دارد. 

زندگي خوابگاهي و 

زهرا چيذري
ب�ه دور از حضور و   گزارش  2

نظارت خانواده يكي 
از اصلي ترين دغدغه هايي است كه خيلي وقت ها 
موجب مي ش�ود ت�ا خانواده ها از فرزندانش�ان 
بخواهند قي�د ادامه تحصيل در ش�هر غريب و 
زندگي در خوابگاه را بزنند، اما خيلي از آنهايي هم 
كه شهر و ديارشان را رها مي كنند و راهي غربت، 
شهر محل قبولي شان مي ش�وند با چالش هاي 
مختلفي دست وپنجه نرم مي كنند. اين در بهترين 
حالت و در شرايطي است كه دانشجويان بتوانند 
در خوابگاه هاي تحت نظارت وزارت علوم سكني 
گزينند. اما خوابگاه هاي خودگردان و خوابگاه هاي 
خصوصي كه در نقاط مختلف شهر با دريافت مبلغ 
مناسبي يك ش�ب جاي خواب را به افراد اجاره 
مي دهند، خيلي وقت ها بستري براي شكل گيري 
انواع و اقس�ام آس�يب هاي اجتماعي است، به 
خصوص اينكه رئيس صندوق رفاه دانشجويان 
وزارت علوم به صراحت مي گويد:»امكان نظارت 
كافي بر خوابگاه ه�اي خودگ�ردان را نداريم.«

خوابگاه جزو امكانات رفاهي دانش��گاه اس��ت و 
دانش��جويان طبق ضوابط و شرايط تعيين شده 
به صورت فردي ي��ا گروهي قس��متي از اوقات 

فراغت و اس��تراحت خود را در آنجا به سر برده 
و به هنگام سكونت ضمن رعايت حقوق ديگران 
و مقررات خوابگاه��ي از امكانات فرهنگي، فوق 
برنامه، ورزش��ي، معيش��تي و خدمات��ي آن در 
ح��دود امكانات دانش��گاه اس��تفاده مي كنند، 
ام��ا خوابگاه ه��اي دولتي كف��اف پذيرش همه 
دانشجويان متقاضي را نمي دهد. اينجاست كه 
آيين نامه خوابگاه  ها، خوابگاه هاي خودگردان 
را پيش بيني كرده اس��ت. طب��ق آيين نامه، به 
منظور جبران كمب��ود خوابگاه دانش��جويي و 
ايجاد زمينه مشاركت دانشجويان در امور رفاهي 
و معيشتي خود، دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش 
عالي مي توانند كمبود ظرفيت خود را از طريق 
انعقاد قرارداد اجاره با اشخاص حقيقي يا حقوقي 
و ايجاد خوابگاه هاي خودگردان با مشاركت مالي 
دانشجويان ساكن، طبق ضوابط مندرج در اين 
آيين نامه تأمين كنن��د؛ خوابگاه هايي كه ظاهر 

نظارت مناسبي بر آنها وجود ندارد!
 تأكيد آيين نامه اي بر نظارتي كه  نيست!

مطابق آيين نام��ه اداره خوابگاه هاي اس��تيجاري 
خودگردان دانشگاه ها و مؤسس��ات آموزش عالي، 
تمامي امور مربوط به انتخاب س��اختمان، تنظيم 
ق��رارداد، اداره نظارت بر امور ج��اري خوابگاه هاي 

خودگردان مشابه س��اير خوابگاه هاي دانشجويي 
بر عهده معاونت دانش��جويي - فرهنگي دانش��گاه 
است. با وجود اين ناصر مطيعي رئيس صندوق رفاه 
دانش��جويان وزارت علوم تأكيد مي كند:»به دليل 
محدوديت امكانات، امكان نظارت كافي بر اين نوع 

خوابگاه ها را نداريم.«
رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم در حالي 
به صراحت از عدم نظارت بر خوابگاه هاي دانشجويي 
خودگردان سخن مي گويد كه در حال حاضر بيش 
از ۱۰۰خوابگاه خودگردان در مجموعه وزارت علوم 
وجود دارد و ۹ درصد دانش��جويان وزارت علوم در 

خوابگاه هاي خودگردان ساكن هستند. 
مطيع��ي در عين ح��ال درب��اره نحوه نظ��ارت بر 
خوابگاه هاي خودگردان اين گونه توضيح مي دهد:»در 
هر استاني شوراي نظارت بر خوابگاه هاي خودگردان 
براس��اس آيين نامه مصوب تش��كيل مي شود كه 
مسئوليت تشكيل و رسيدگي به اين شوراها بر عهده 
دانشگاه منتخب استان است و اعضاي دانشگاه ها نيز 

در آن استان حضور دارند.«
رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم با بيان 
اينكه نظارت خوابگاه هاي خودگردان با خوابگاه هاي 
دولتي كاماًل متفاوت است، مي افزايد:»نظارت يك 
مفهوم كلي و وسيع است؛ خوابگاه هاي خودگردان 

به دليل اينكه خارج از دانشگاه ها قرار دارند، مانند 
ساير اماكن عمومي نظير رستوران ها و غيره از حيث 
فني توسط شهرداري و مراجع عمومي مورد نظارت 
قرار مي گيرند، اما نظارت بر تنظيم مناسبات و روابط 

دانشجو بر عهده شوراهاي نظارت استاني است.«
 خانواده ها خودشان نظارت كنند!

مطيعي در خصوص وضعيت آسيب هاي اجتماعي 
در خوابگاه هاي خودگردان نيز معتقد است:»بايد به 
اين موضوع توجه داشت كه يك دانشجو در طول عمر 
خود چند درصد از زندگي خ��ود را در خوابگاه هاي 
خودگردان يا حتي دولتي دانشگاه ها صرف مي كند، 
در واقع اگر بخواهيم اين احتساب را در نظر بگيريم 
كه دانشجو در طول عمر ۸۹ س��اله خود تنها يك 
بيستم زندگي خود را در اين مراكز صرف مي كند؛ 
بنابراين اين خانواده ها هستند كه بايد به آسيب هاي 
اجتماعي و زندگي فرزندان خود نظارت داشته باشند 
و مسئوليت هايي را كه فوق طاقت نهادهاي دولتي 
هستند را نبايد به سمت اين نهادها متمركز كنيم.«

از نگاه وي خانواده ها بايد به نحوي بر دانش��جويان 
ساكن در خوابگاه هاي دولتي نظارت غيرمحسوس 
و از راه دور داش��ته باش��ند چراكه محدوديت هاي 
امكاناتي و كمبود ني��روي متخصص امكان نظارت 

كافي را به دانشگاه ها نمي دهند. 

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. 
-----------------------------------------------------

 عبداهلل گنجي نوشت: مراسم شيرخوارگان حسيني امسال 
بي نظير بود و استقبال از آن وصف ناش��دني، چقدر زيبا و بي ريا،  
اما يك نگراني:غلظت عاطفي و مادرانه آن به صورتي نشود كه بر 
اصل فلسفه قيام عاشورا سايه افكند و روز عاشورا كم رنگ تر از اين 
روز شود. بايد مراقب بود. قله حسين)ع( است و بقيه در دامنه او 

معنا مي شوند. 
-----------------------------------------------------

 مهدي با انتش�ار اين عكس نوش�ت: آيا مي دانستيد بخشي از 
طبل، دهل، سنج و بسياري از وسايلي كه در ايام محرم مورد استفاده 
قرار مي گيرد، خارجي اس��ت )س��اخت چين و هند و... است!؟( حتي 
بخشي از سياهي هايي كه در ايام محرم بر در و ديوار بسته مي شود هم 
خارجي  است! تأسفبار نيس��ت؟ ما مي توانيم صادركننده محصوالت 

باشيم؛ اما...
----------------------------------------------------- 
 اكبر ش�هبازي توئيت كرد:  پش��ت پرده آتش زدن خيمه ها در 
روز  عاش��ورا بيش از ۱2 هزار نام��ه اي بود كه در خيمه ه��ا مانده بود. 
دعوت كنندگان حسين)ع(، مي ترسيدند نامه ها و نام هايشان به دست 

ابن زياد برسد، پس به خيمه ها آتش گشودند. 
-----------------------------------------------------

 مسعود نوشت: بخش تبليغات صدا و سيما از خود بخش پخش صدا 
و سيما جداست؟ از روز اول محرم تغيير تو پخش برنامه ها مخصوصاً تو 
راديو مشهوده و ديگه خبري از پخش موسيقي هاي اكتيو و شاد نيست، 
اما وقتي نوبت به تبليغات و آگهي بازرگاني مي رسه انگار نه انگار محرمه 

همون تبليغات با موسيقي هاي شاد قديم پخش ميشه!!
-----------------------------------------------------

 حبيبي با انتشار اين عكس نوشت: چند سال پيش براي يك كار 
پژوهشي وارد شهرك صنعتي )در منطقه آزاد( شدم كه جلوي در بيشتر 
كارگاه هاي صنعتي علف سبز شده بود، بعد پيگيري مطلع شدم كه با 
اعالم ورشكستگي وام خوب دريافت مي كنند و مشغول خريد فروش 

ماشين )پالك منطقه( يا دالل هستند!
-----------------------------------------------------
  زهرا هاب نوشت: شاخ هاي اينس��تاگرام تقريباً همگي وارد دوره 
دگرديسي ش��دن. گويا تبليغات داخلي ديگه براشون صرف نمي كنه. 
مهاجرت ميكنن به تركيه و بعد مدتي مي بينيد شدن اسپانسر يه سايت 

قمار و شرط بندي!
-----------------------------------------------------

 توحيد عزيزي نوش�ت: هند قصد داشت براي اولين بار در تاريخ 
كشورش فضاپيماي بدون سرنشيني را روي ماه فرود بياورد. چرا؟چه 
سودي براي هند داشت؟مگر هند اين همه فقير ندارد؟ در عوض ايران 
برنامه توسعه فضايي اش را در دوران روحاني لغو كرد تا پولش رو به فقرا 

بده و نتيجه؟ همونطور كه مي بينيد، ريشه كني فقر!
-----------------------------------------------------

  نود اقتصادي با انتشار اين عكس نوشت: آيا مي دانيد ۱۰2هزار 
پزش��ك در ايران به جاي اينكه س��االنه 6 هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
ماليات بدهند، فقط ۱۵۰ميليارد تومان ماليات مي دهند!؟ يعني ۹۸ 

درصد پزشكان ايراني ماليات نمي دهند!
-----------------------------------------------------

 ميرزا با انتش�ار اين عك�س نوش�ت: پس از كوه خواري و قطع 
درختان جنگل قائم كرمون به منظور توسعه پروژه بام، احداث تله كابين 
و ساخت هتل پنج ستاره خبر رسيده كه آبياري درختان جنگل به دوره 
7۰روزه رسيده!! به نظر مياد كاًل تصميم گرفتند كه اين جنگل رو قلع 

و قمع كنند!
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتشار اين عكس نوشت: وقتي دارايي كمي داري 
ولي دلت بزرگه.

عليرضا همايوني *

 معاون عتبات و عاليات مركز پزشكي حج و زيارت هالل احمر: ۱6۰ 
تن دارو و تجهيزات به مراسم اربعين ارسال مي شود. 

 دبيركل اتحاديه انجمن هاي اس��المي دانش آم��وزان گفت: در ايام 
تابستان اردوهاي جهادي با حضور 7۰۰دانش آموز در مناطق سيل زده 

آق قال و پلدختر با عنوان »مي سازيم تا ساخته شويم« برگزار شد. 
 مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي تهران از اختصاص خطوط 
ويژه معاينه فني براي سرويس مدارس خبر داد و گفت: امسال همه اين 

خودروها زير ذره بين مراكز معاينه فني هستند. 
  محمد مهدي اخوندي عضو هيئت مديره انجمن جنين شناسي با 
بيان اينكه برنامه ريزي جدي در زمينه حل مش��كل ناباروري صورت 

نگرفته است، گفت: در كشور با كاهش باروري مواجهيم. 
 مديركل محيط زيست و توسعه پايدار از پيوستن شهر تهران براي 
اولين بار به كمپين بين المللي هفته حمل و نقل پاك در راس��تاي روز 

جهاني بدون خودرو خبر داد. 
 مديرعامل س��ازمان بيمه س��المت با بي��ان اينكه امكان قس��طي 
كردن پرداخت ح��ق بيمه در بيمه اجباري س��المت كه در چارچوب 
دستورالعملي كه سازمان بيمه سالمت صادر مي كند وجود دارد، گفت: 
اين تسهيالت در صورتي فراهم مي شود كه افراد ظرف مدت شش ماه 

براي پوشش بيمه اي خود اقدام كنند. 
 رئيس كميته شهرسازي شوراي اس��المي شهر تهران با بيان اينكه 
نما متعلق به فضاي عمومي شهر و جزو حقوق شهروندي است، گفت: 
اجازه نداريم با بهره گيري از امتياز مالكيت، نماي عمومي شهر را به هر 

شكلي كه مي خواهيم درآوريم. 
 وزير بهداشت گفت: اجراي پرونده الكترونيك سالمت و الزامات آن 
از جمله برنامه نسخه الكترونيكي قطعاً منجر به شفافيت مي شود، زيرا 
راهي به جز اين مسير نيست كه گردش دارو و اقتصاد سالمت را بهينه 

و شفاف سازد. 

يك مغايرت فاحش حقوقي
 در اصالح قوانين وكالت

به تازگي و به موازات طرح جامع پذيرش و آموزش وكالت كه مدت مديدي 
و برخالف آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي در كميسيون قضايي 
و حقوقي معطل مانده، طرحي تحت عنوان اصالح برخي از قوانين راجع 
به وكالت دادگستري در مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول گرديده كه 
معاونت قوانين و مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي ايرادهاي 
متعددي را بر آن وارد دانس��ته اند، اما يكي از اش��كاالت اساسي حتي از 
نظر معاونت قوانين و كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس هم پنهان 

مانده است. 
۱- مجلس شوراي اس��المي در مهم ترين وظيفه خود، يعني قانونگذاري 
به مقتضاي اصل 7۱ قانون اساس��ي، صالحيت ع��ام دارد و مي تواند در 
عموم مس��ائل، قانون وضع كند. با وجود اين، مجلس در انجام اين نقش 
محدوديت هايي دارد كه در اصول مختلف قانون اساسي مقرر شده است. 
از جمله در اصل 72 آمده است: »مجلس شوراي اسالمي نمي تواند قوانيني 
وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي، مغايرت 
داشته باشد.« منشأ اين محدوديت ها عبارت اس��ت از: محدوديت ذاتي 
اختيارات مجلس در وضع قانون، اصل برتري قانون اساس��ي، محدوديت 
ساختاري آن و صالحيت اختصاصي مراجع ديگر براي وضع قانون. مطابق 
اصل سوم قانون اساسي هم دولت جمهوري اسالمي ايران به معناي اعم 
موظف است، همه امكانات خود را براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات 

عادالنه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي فراهم سازد. 
2- در ماده۱ طرح اصالح برخي از قوانين راجع به وكالت دادگستري آمده 
است: براي شركت در آزمون ورودي داشتن دانشنامه كارشناسي پيوسته 
حقوق يا كارشناسي ارشد پيوس��ته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسالمي 
مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دارا بودن حداقل 2۵ سال سن 

الزامي است. هرگونه پذيرش خارج از ضوابط اين قانون ممنوع است. 
نكته حائز اهميت در ماده مذكور الزام به داش��تن دانشنامه كارشناسي 
پيوسته حقوق براي داوطلبان شركت در آزمون كارآموزي وكالت است. 
اين نكته برخالف بند نهم از اصل س��وم قانون اساس��ي است، زيرا خيل 
عظيمي از دانش آموختگان كارشناسي ناپيوسته حقوق فارغ التحصيل از 
دانشگاه هاي آزاد، جامع علمي كاربردي، پيام نور و غيرانتفاعي از شركت 
در آزمون كارآموزي وكالت به دليل اعمال تبعيض ميان دانش��نامه آنها و 
كارشناسان پيوسته از همان دانشگاه يا ساير دانشگاه ها محروم مي گردند. 
اين مورد حتي در آزمون هاي اس��تخدامي دولت و جذب قضات توس��ط 
قوه قضائيه همچنين مركز وكال و كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده 
قوه قضائيه و سر دفتري در سازمان ثبت اسناد امالك كشور كه برابر قوانين 

و آيين نامه ها اقدام به جذب مي كنند نيز وجود نداشته است. 
3- اين موضوع در حالي است كه احراز مشاغل بر مبناي سرفصل دروس 
آموزشي از وظايف شوراي برنامه ريزي آموزش��ي و درسي وزارت علوم و 
تحقيقات و فناوري به عنوان مرجع آموزش عالي و تربيت دانش��جويان و 
اعتباردهي به دانشنامه هاي صادره است كه كارشناسان ناپيوسته حقوق را 
به شرط داشتن كارداني مرتبط به دليل گذراندن سرفصل دروس منطبق 
با كارشناسي پيوسته دانشگاه هاي سراسر كشور شايسته احراز شغل وكالت 
و سردفتري و قضاوت مي داند و اساساً چنين تبعيضي در قالب يك قانون 

بي نظير بوده است. 
4-  هدف طراحان اين طرح از ابراز چنين مغايرتي در پايين ترين س��طح 
حتي با اصول و ساختار و تش��كيالت وابسته خود نامشخص است چراكه 
ظاهراً اي��ن طرح به پيش��نهاد كانون هاي وكالي دادگس��تري توس��ط 
نماينده اي از همان صنف تقديم شده است؛ يك نهاد صنفي كه خود متولي 
يكي از مراكز دانشگاه جامع علمي كاربردي بوده و مرجع آموزش دانشجو 
و صدور دانشنامه حقوق ناپيوسته اس��ت چگونه عليه منافع و صالحيت 
خود و در س��طوح عالي بر خالف بديهي ترين اصول كلي قانون اساس��ي 

اقدام مي كنند؟!
 نكته قابل تأمل اينكه كميسيون آموزش و تحقيقات در بررسي طرح به 
عنوان كميسيون فرعي و در مقام بازوي مشاور كميسيون اصلي و متخصص 
در زمينه قانونگذاري آموزش عالي كشور در مجلس شوراي اسالمي كه 
همگي اعض��ا از فرهيختگان عرصه آموزش عالي كش��ور مي باش��ند نيز 
متوجه اين مغايرت فاحش نگرديده اند و آن را در كمترين زمان به تصويب 
رسانده اند يا اينكه تحت تأثير عوامل خارج از مجلس قرار گرفته اند و از اين 

نكته چشم  پوشي كرده اند. 
 ۵- با تصويب چنين طرحي اعتبار اساتيد برجسته و صاحب نام و مكتب كه 
عمدتاً از وكال و قضات هستند و در اين مقاطع تدريس مي كنند زير سؤال 
خواهد رفت. اعتبار مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ش��وراي 
عالي انقالب فرهنگي به عنوان مراجع صدور مجوز تأسيس دانشگاه و رشته 
تحصيلي همچنين تعيين سرفصل هاي آموزش دانشگاه ها هم مخدوش 
خواهد شد. تصويب طرحي با چنين شاخصه هايي جز دامن زدن به رويه 
ضدرقابتي مذموم در سياس��ت هاي ابالغي اصل 44 قانون اساسي رهبر 

معظم انقالب نتيجه اي نخواهد داشت. 
با تصويب اين طرح قانونگذار برخالف رويه و منطق، بخشي از جامعه را از 
حق مسلم خود با تبعيض صريح و آن هم به عنوان پيش نيازي براي طي 
مراحل بعدي احراز شغل با داشتن مدارك معتبر و قانوني محروم خواهد 
كرد. در پذيرش كارآموزان وكالت س��نجش علمي افراد از طريق آزمون 
تخصصي و ش��ركت در يك رقابت عادالنه و سراسري كفايت خواهد كرد 
و چنين مانعي بر خالف قوانين و منط��ق و اخالق نبايد پيش روي دانش 

آموختگاني نهاده شود كه بخشي از عمر خود را صرف آن كرده اند. 
 *كارشناسي ارشد حقوق
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