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بازگشت به اول دعوای کرونا
با 6روز تعطیلی
محرز :اوضاع خراب است

«اوضاع خراب اس�ت» اين توصي�ف مينو محرز ،پزش�ك متخصص
بيماريهاي عفوني از وضعيت كشور در موج پنجم كروناست ،آن هم در
شرايطي كه جهان در حال بازگشت به شرايط عادي است .بحرانيشدن
وضعيت كرونا،تهران و البرز را براي ش�ش روز تعطي�ل كرد،اما براي
پيش�گيري از دل به دريا زدن و راه�ي جادهها ش�دن ،در تعطيالت
اضطراري كرونايي ،محدوديتهاي تردد از س�اعت  ۱۸روز دوشنبه
(روز گذشته) تا ساعت  7صبح روز دوشنبه  ۱۴۰۰ / ۵ / ۴اعمال خواهد
شد .بر اين اساس خروج خودروهاي شخصي با پالك استانهاي تهران
و البرز و ورود خودروهاي شخصي پالكهاي ديگرشهرها به تهران و
البرز ممنوع است .همچنين سفر از /به كليه شهرهاي داراي وضعيت
قرمز كرونايي سراسركشور ،مطلق ًا ممنوع اس�ت .نيروي انتظامي بر
اين ممنوعيتها نظارت خواهد داش�ت و خودروهاي شخصي داراي
پالك ته�ران و البرز چنانچه ب�راي خروج مراجع�ه نمودند ،عودت و
در صورت عدم تمكين ،عالوه بر اعمال قانون ،عودت ميش�وند .اين
تعطيلي شش روزه ش�امل تعطيلي بانكها و بازار تهران هم خواهد
بود .با تمام اي�ن تدابير ،اما كم نيس�تند خانوادههايي كه با تعطيالت
كرونايي به دنبال راهكاري براي دل زدن به جاده يا برنامهريزي براي
دورهميهاي خانوادگي در تعطيالت پيشرو هس�تند! اين در حالي
است كه ابتال به كرونا ممكن اس�ت به مرگ ختم شود و آمار  87هزار
فوتي از ابتداي اين همهگيري سندي واضح از خطرات اين بيماري است.

با ثبت  213مرگ كرونايي در  24ساعت پيشبينيها از افزايش موارد فوتي
محقق شد .در 24ساعت منتهي به روز دوشنبه ۲۸تيرماه ۱۴۰۰و بر اساس
معيارهاي قطعي تشخيصي ۲۵ ،هزار و  ۴۴۱بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹
در كشور شناسايي شد كه  2هزار و  ۷۴۰نفر از آنها بستري شدند .مجموع
بيماران كوويد ۱۹در كشور به  3ميليون و  ۵۴۸هزار و  ۷۰۴نفر رسيد .در
همين زمان ۲۱۳ ،بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دس��ت دادند و مجموع
جانباختگان اين بيماري به  ۸۷هزار و  ۳۷۴نفر رسيد .در حال حاضر ۱۶۹
شهر كشور در وضعيت قرمز ۱۶۶ ،شهر در وضعيت نارنجي ۱۱۳ ،شهر در
وضعيت زرد قرار دارند .همه اين شرايط و به خصوص اوضاع بحراني تهران و
البرز ستاد ملي مقابله با كرونا را مجاب كرد تا اين دو استان را به مدت شش
روز تعطيل و براي پيشگيري از مسافرتهاي تابستاني محدوديتهايي را
براي عبور و مرور خودروهاي پالك تهران و البرز اعمال كند.
محرز :وضع خراب است
مينو محرز متخصص بيماريهاي عفوني وضعيت شيوع كرونا در كشور
را اينگونه توصي��ف ميكند«:اكنون وضع خراب اس��ت ،كروناي نوع دلتا
فوقالعاده مسري است و در صورت ابتال همه خانواده با هم به مراكز درماني
مراجعه ميكنند و از بچههاي كوچك تا پدربزرگ و مادربزرگ همه مبتال
شده و حالت شديدتري از بيماري را تجربه ميكنند .به شخصه به لحاظ
روحي از ديدن اين همه زجر تنفسي خسته شدم و اگر روند به همين منوال
باشد روزهاي سختتري در انتظارمان خواهد بود».
اين متخصص بيماريهاي عفوني با تأكيد بر اينكه جهش هندي (دلتا) بدتر
از ساير جهشها است ،ميافزايد«:در مورد ويروس دلتا انواع واكسنها بر آن
اثر كامل ندارد و آمار نشان ميدهد واكسنهاي  MRNAحدود  ۶۰درصد
در مقابل اين ويروس اث��ر دارد .بنابراين خواهش ميكنم هموطنان حتي
در صورت تزريق واكسن همچنان از ماسك استفاده كنند و فاصلهگذاري
اجتماعي ،شستوشوي دستها و عدم شركت در تجمعات را رعايت كنند.
هرگونه تجمع در شرايط وجود اين واريانت جديد ،اشتباه است؛ زيرا قدرت
سرايت ويروس را افزايش ميدهد ».محرز با تأكيد بر لزوم تسريع در روند
واكسيناسيون ميگويد«:واكس��ن به خوبي جلوي مرگ و مير و بيماري
شديد را در برابر واريانتهاي جديد ميگيرد».
به گفته وي كرونا فع ً
ال مهمان ما است و بايد برنامهريزي به گونهاي باشد
كه حرف ش��نوي از حرفهاي ستاد كرونا وجود داش��ته باشد .متأسفانه
پروتكلهايي در اين مدت ابالغ شد،اما در اجراي آن كسي كنترل نداشت.
بستري يك سوم مراجعان به بيمارستانها
طبق اعالم مسئوالن بيمارستان امام خميني (ره) به عنوان بزرگترين مركز
درماني كشور هر شب دو بخش به تعداد بخشهاي كرونايي افزوده ميشود
تا بتوانند پاسخگوي مراجعان كرونايي باشند.
معاون درمان مجتمع بيمارس��تاني امام خميني(ره) س��يد علي دهقان
منشادي ،ضمن ابراز نگراني از افزايش چشمگير مراجعان سرپايي كرونا در
روزهاي اخير ميگويد«:در اين پيك شاهد افزايش چشمگير بار مراجعات
سرپايي نسبت به پيكهاي قبلي به دليل سويه دلتا هستيم كه هم سرعت
گس��ترش باالتري دارد و هم بيماران را بدحالتر و به عالوه افراد س��نين
پايين را گرفتار ميكند .از س��وي ديگر كاهش حساسيت مردم به رعايت
پروتكلهاي بهداش��تي و فاصلهگذاريهاي اجتماعي و نظارت بر آنها از
سوي مسئوالن است به حدي كه احتمال افزايش موارد سرپايي در روزها
و هفتههاي آتي ميرود».
به گفته دهقان تقريباً تا يك سوم بيماراني كه مراجعه ميكنند ،بستري
ميش��وند .اين متخصص تأكيد ميكند«:قطعاً مراجعات در روزهاي آتي
بيشتر خواهد شد،چون هيچگونه نظارتي بر اجراي پروتكلهايي كه بايد
بر اساس سطحبندي و رنگبندي شهرها انجام شود ،وجود ندارد و تقريباً
تمامي مشاغل فعال هستند و مردم هم به مسائل بهداشتي و فاصلهگذاريها
بيتوجه شدهاند .اگر اين روند ادامه يابد متأسفانه بايد بگويم تعداد فوتيها
افزايش خواهد يافت ».دهقان از مردم خواس��ت بيم��اري كرونا را جدي
بگيرند و از تجمعات و سفرهاي غيرضروري و دورهميهاي خانوادگي ،جدا ً
خودداري كنند و خود را به رعايت پروتكلهاي بهداشتي ملزم بدانند در غير
اين صورت روزهاي بسيار سختي پيش روي ما خواهد بود.
جزئيات محدوديتها
اعمال محدودويتهاي گسترده و تعطيلي يكي از راهكارهاي كنترل شيوع
بيشتر بيماري است و حاال با تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا تهران و البرز از
امروز به مدت شش روز تعطيل شد .تعطيالتي كه شامل بانكها و بازار هم
ميشود و با محدوديتهاي عبور و مرور همراه است.
بر اين اس��اس وزارت كشوراعالم كرد طبق درخواس��ت وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي ،مبني بر«تعطيلي همزمان دواستان تهران والبرز»
تعطيلي يكپارچه تمامي دستگاههاي دولتي ،بانكها و گروههاي پر خطر
اصناف و مشاغل در استانهاي تهران و البرز اعمال ميشود.
اعمال محدوديتها از ساعت  ۱۸:۰۰روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۰ /۴ /۲۸شروع
شد و تا ساعت  7صبح روز دوشنبه  ۱۴۰۰ /۵/۴ادامه خواهد داشت .خروج
ي با پالك اس��تانهاي تهران و البرز و ورود خودروهاي
خودروهاي شخص 
شخصي با پالكهاي ديگر شهرها به تهران و البرز و سفر از /به كليه شهرهاي
داراي وضعيت قرمز كرونايي سراسركشور ،مطلقاً ممنوع است.
عوامل نيروي انتظامي و پليس راهنمايي رانندگي به منظور جلوگيري از
تردد خودروها به صورت محسوس و نامحسوس ،نسبت به تشديد كنترلها
در مبادي اصلي وفرعي ورودي وخروجي به مقاصد دو استان اقدامات الزم را
معمول مينمايند و خودروهاي شخصي داراي پالك اين دو استان ،چنانچه
براي خروج مراجعه نمودند ،عودت و در صورت عدم تمكين ،عالوه بر اعمال
قانون ،عودت داده ميشوند .همچنين بناست نيروي انتظامي و فرمانداريها
در فاصله زماني ياد شده از صدور مجوز تردد غيراضطراري تعريف شده قبلي،
مطلقاً خودداري كند و تمامي مجوزهاي صادره قبل از اين مصوبه ،غيرقابل
استفاده و باطل اعالم شدهاست .اين تعطيلي ش��امل تعطيلي بانكها در
استانهاي البرز و تهران هم هست و به تناسب تعطيلي بانكها ،بازار هم در
شش روز پيش رو تعطيل خواهد بود .طبق مصوبات قبلي محدوديتها و
تعطيلي مشاغل جز مشاغل گروه يك در تمامي شهرهاي قرمز برقرار است.
اعمال محدوديتها و تعطيلي زماني ميتواند در روند ش��يوع كرونا مؤثر
باشد كه با نظارت براي اجرا و در كنار آن تس��ريع در روند واكسيناسيون
همراه باشد.

3

| روزنامه جوان | شماره 6261

سهش��نبه  29تی��ر  9 | 1400ذیالحج��ه | 1442

سرويس اجتماعي 88498440

مردودي كانون درآزمون وكالت با سؤالهاي لو رفته!
گزارش تحليلي اختصاصی «جوان» از آزمون وكالت امسال نشان ميدهد با توجه به گستردگي سؤالهاي لو رفته
پيش از آزمون ،بهترين راه براي جلوگيري از تضييع حقوق  80هزار داوطلب ،ابطال آزمون است

آزمون وكال�ت كانونهاي وكالي دادگس�تري
معموالً هر س�ال حاش�يهاي به هم�راه دارد؛ از
س�ؤاالت اش�تباه گرفته تا گزينهه�اي غلط و
سؤال اختالفي ،اما امس�ال حاشيههاي آزمون
پررنگتر از متن شدهاس�ت؛«لو رفتن سؤاالت
پيش از آزم�ون » .لحظات اوليه ،ظ�ن لو رفتن
س�ؤاالت قريب به يقين نبود ،اما ح�اال و با كنار
هم چيده ش�دن اطالعات مختل�ف با قاطعيت
بيش�تري ميت�وان ادعا ك�رد كه س�ؤالهاي
آزمون وكالت امس�ال ،قبل از برگزاري آزمون
ل�و رفتهاس�ت .پيگيريه�اي «جوان» نش�ان
ميدهد ،تع�داد و ميزان اثرگذاري س�ؤالهاي
لو رفته به حدي اس�ت كه حق بيش از  80هزار
داوطلب آزم�ون روز جمعه را به طور گس�ترده
تضييع كرده و تنها راه جلوگيري از نهايي شدن
اين تضييع ،ابطال آزمون و تح�ت تعقيب قرار
دادن مس�ئوالن كانون وكال به عنوان كس�اني
است كه طراحان سؤاالت را مشخص ميكنند.
داليل لو رفتن ،ميزان س�ؤاالت لو رفته و نتايج
ساير پيگيريهاي «جوان» را در ادامه بخوانيد.

آزمون وكالت  99تا كنون سه بار به تعويق افتاد .در
ابتدا قرار بود اين آزمون  ۲۸آذر سال گذشته برگزار
شود،اما شرايط كرونايي كشور موجب شد كه ستاد
كرونا با برگزاري اين آزمون مخالفت كند .در نتيجه
سازمان س��نجش آموزش كش��ور در  ۸آذر  ۹۹در
اطالعيهاي اعالم كرد كه اين آزمون در آذرماه برگزار
نميشود و در صورت فراهم ش��دن شرايط آزمون
كارآموزي وكالت در روز جمعه  ۲۲اسفند  ۹۹برگزار
خواهد شد،اما مجددا ً اين آزمون به تعويق افتاد و به
گفته سازمان سنجش قرار شد تا آزمونكارآموزي
ن ۱۴۰۰
وكالت سال  ۱۳۹۹صبح جمعه  ۲۰فروردي 
برگزار شود كه يك روز قبل از برگزاري آزمون يعني
 ۱۹فروردين خبر تعويق مجدد اين آزمون منتشر
شد! در نهايت و پس از سه بار تعويق ،اين آزمون در
 ۲۵تير  ۱۴۰۰برگزار شد كه با حواشي بسيار زيادي
چون لو رفتن سؤاالت همراه بود.
س�ؤاالت وكالت پيش از آزمون در دست
داوطلبان!
يكي از اساتيد مؤسسه آزمون وكال كه نميخواهد
نامش فاش ش��ود،در اينباره به خبرنگار «جوان»
ميگويد« :ش��ب قبل از آزمون يكي از دانشجويان
مؤسسه با من و چند اس��تاد ديگر تماس گرفت و
سؤاالتي را پرسيد .اين س��ؤاالت از دروسي بود كه
باالترين ضريب را در آزمون داشت .ما نيز بيخبر از
ماجرا ،به سؤاالت اين دانشجو پاسخ داديم و تصورش
را نميكرديم كه بعد از برگزاري آزمون ،عين همان
سؤاالت را در آزمون وكالت ببينيم!»
او ادامه ميدهد«:روز آزمون ديديم كه همان سؤاالت
و عيناً با گزينههايي كه دانشجو از ما پرسيدهبود ،در
آزمون آمده! انگار كه ش��ب گذش��ته اين دانشجو،
س��ؤاالت را از برگه آزمون براي ما ميخواندهاست.
به طور حتم اين مس��ئله اتفاقي نبوده و نيس��ت.
متأسفانه سؤاالت به هر طريقي در اختيار برخي از
شركتكنندگان قرار گرفتهاست».
اين اس��تاد حقوق درباره اين س��ؤال كه آيا ميزان
سؤاالت به قدري بود كه در موفقيت شخص تأثير
داشتهباشد ،پاسخ ميدهد «:اين دانشجو ،سؤاالت
سه درس اصلي با ضريب دو و سه را در دست داشت
و به دنبال پاسخ آنها بود ،بنابراين احتمال موفقيت
او در آزمون بسيار زياد است .شايد اين فرد ،سؤاالت
دروس ديگر را نيز داشته و براي پاسخ آنها به سراغ
اس��اتيد ديگري رفتهاس��ت .در اين صورت درصد
قبولي او بسيار باالتر خواهد رفت».
او درباره اينكه چه كسي ممكن است سؤاالت را لو
داده باشد ،اظهار ميدارد«:به طور حتم اين مسئله
را با پيگيريهاي قانوني ميتوان فهميد،اما در حال
حاضر آن ط��ور كه من ميدانم ،س��ؤاالت آزمون
را اساتيدي كه معرفي ش��ده از سوي كانون وكال
هستند ،طراحي ميكنند و سازمان سنجش صرفاً
كارهاي اجرايي را ب��راي برگزار كردن اين آزمون
برعهده دارد و در طرح سؤاالت و محتواي آزمون
هيچ دخالتي ندارد .به عالوه اينكه اساتيد زيادي
اذعان كردهاند كه طراح س��ؤال ب��ود ه و قرنطينه
نشدهاند و متقاب ً
ال سازمان سنجش سؤاالت را در
قرنطينه چاپ ميكند و افراد درگير چاپ س��ؤال
(و نه طراح سؤال) را تا برگزاري آزمون در قرنطينه
نگه ميدارد .بنابراين به نظر من اس��اتيدی كه از
سوي كانون وكال معرفي شده و سؤاالت را طراحي
كردهاند بايد در اين زمينه پاسخگو باشند».
اين وكي��ل در ادامه به ش��ك و گم��ان لو رفتن
سؤاالت در سالهاي پيشين نيز اشاره ميكند و
ميگويد«:چند سال پيش بود كه با يك مؤسسه
ي همكاري ميكردم .يكي از اساتيد كه در
آموزش 
مبحث نكته و تست كار ميكرد ،تمام  20سؤال
آيين دادرس��ي مدني آزمون كانون را در كالس
و در قالب تست با دانش��جويان كار كردهبود ،در
نتيجه آن دانشجويي كه در كالس نكته و تست
مؤسسه ثبتنام كردهبود،ميتوانست تستهاي
درس آيين دادرس��ي مدني را تا  90و حتي 100
درصد پاس��خ صحيح بدهد .براي ما عجيب بود
كه چطور يك استاد ميتواند تمامي سؤاالت را از
پيش از آزمون حدس بزند و با دانشجويان تمرين
كند .موارد ديگري نيز ديده ش��ده كه الزمه حل
اين مس��ئله ،افزايش نظارتها بر مخفي ماندن
سؤاالت است» .

حسین سروقامت

گزارش یک

محمدصادق فقفوري
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حرفهها پيوندي اس�توار ب�ا مس�ئوليتهاي اجتماعي دارند؛
بنابراين اگر داروساز هس�تيد و مايليد مسئوالنه رفتار كنيد،
شايسته است:
به قانون و كرامت انساني احترام بگذاريد .تندرستي و ايمني
بيماران را سرلوحه كار خويش قرار داده ،اعتماد و احترام افراد
جامعه را جلب كنيد.
از آخرين يافتههاي علمي براي پيشرفت داروسازي استفاده
نموده ،با مجموعههايي كه هدفشان بهبود وضعيت داروسازي
است ،همكاري كنيد.
از رفتارهاي غيرحرفهاي بپرهيزيد و به هيچوجه اسرار بيماران
را برمال نكنيد.
از توزي�ع و تروي�ج داروه�اي غي�ر اس�تاندارد بپرهيزيد .با
دستاندركاران تأمين سالمتي و بهداشت تباني نكنيد .بيمار
را وجهالمصالحه خود و ديگران قرار ندهيد.
اطالعات مورد نياز بيماران را صادقانه و دقيق در اختيار ايشان
نهاده ،از گمراه كردن آنان در خصوص ماهيت و ارزش خدمات
خويش اجتناب ورزيد.
از تبليغات گمراه كننده پرهي�ز نمایید ،از جذب غير حرفهاي
بيمار خودداري كنيد.
عليرضا سزاوار

اكسيژنسازي جهادگران
پس از تالش  7ماهه

نخستين خط توليد دستگاههاي
اكسيژنساز خانگي با همت بسيج افتتاح شد

سؤاالت غلط ،گزينههاي اشتباهي!
سالهاس��ت كه داوطلبان آزمون وكالت نسبت به
طرح سؤاالت اشتباه يا قرارگيري چند گزينه صحيح
در جواب يك سؤال اشاره ميكنند و نسبت به آن
معترضند .آزمون وكالت امسال نيز با همين سؤاالت
اشتباه طرح شدهبود و مشخص نيست كه درصد اين
سؤاالت چطور بين بقيه سؤاالت تقسيم ميشود و
اص ً
ال قرار است اين سؤاالت حذف شود يا نه؟
در تمام اين م��دت نيز كان��ون وكال زير بار حذف
س��ؤاالت نرفته و تنها در موارد معدود و استثنا آن
را پذيرفتهاست .امسال نيز اش��تباهات زيادي در
سؤاالت آزمون وجود داشت ،مث ً
ال در يكي از سؤاالت
به طور اشتباهي «زوج»« ،زوجه» نوشته شدهبود
و همين مسئله سؤال را تغيير داد و گزينهدرست
را حذف كرد!
همچنين در بخش ديگري از س��ؤاالت مربوط به
آيين دادرسي كيفري ،سؤال  120به نحوي طرح
شده كه با توجه به منطوق ماده  48آيين دادرسي
كيفري مصوب سال  ،1392هيچ كدام از گزينههاي
مربوط به آن درست نبود ،زيرا كه در آن ،طراح سؤال
به تفاوت معنايي و محل استفاده الفاظ «ميتواند» و
«بايد»در متن ماده توجه نداشت.
متأسفانه چنين مواردي داوطلبان آزمون وكالت را

در بخش�ي از س�ؤاالت مرب�وط ب�ه آيين
دادرسي كيفري ،سؤال  120به نحوي طرح
ش�ده كه با توجه به منطوق ماده  48آيين
دادرسي كيفري مصوب سال  ،1392هيچ
ك�دام از گزينههاي مربوط به آن درس�ت
نبود ،زيرا كه در آن ،طراح سؤال به تفاوت
معنايي و محل اس�تفاده الفاظ «ميتواند»
و «باي�د»در مت�ن م�اده توج�ه نداش�ت

و ناعادالنه رقابت كنند .اين مس��ئله كه مشكالت
رواني زيادي را براي بس��ياري از شركتكنندگان
در آزمون ايجاد كردهاست ،نيازمند رسيدگي جدي
و بازگرداندن حق و حقوق تضييع ش��ده  81هزار
داوطلب است».
اين استاد حقوق نيز به تماسهاي عجيب از سوي
دانشجويان خود اشاره ميكند و ميگويد«:ساعت
 12شب قبل از برگزاري آزمون ،يكي از دانشجويان
با من تماس گرفت و از من چند سؤال پرسيد .از او
خواستم ديگر براي شب قبل از آزمون ،درس نخواند
كه گفت اين سؤاالت بسيار مهم است و بايد جواب
آنها را قبل از شركت در جلس��ه آزمون بداند! براي
همين آنها را يادداشت كردم تا پاسخش را برايش
بفرستم .پس از برگزاري آزمون و انتشار سؤاالت ،آنها
را مطالعه ميكردم كه متوجه شدم تمام سؤاالتي
كه دانشجويم شب گذش��ته از من پرسيده بود،در
آزمون روز بعد آمدهاست ،حتي گزينههايي كه در
آن آمدهبود هم پس و پيش نشدهبود .براي همين
به اين دانشجو پيام دادم و او كه كمي ترسيدهبود،
گفت يك دفتر پيدا كردهبود و با دوستانش مشغول
تست زدن بودند! و اين يعني چندين نفر همزمان به
سؤاالت دست يافتهبودند».
آمار مشكوك پذيرفتهشدگان
بيعدالتي در آزمون وكال��ت كانونهاي وكال ابعاد
ديگري هم دارد؛هر چند كانونهاي وكال هيچگاه در
اين رابطه آمار دقيقي ارائه نكردهاند ،اما مشاهدات
ميداني و اظهارنظرهاي برخي از اس��اتيد حقوقي
يك موضوع نگرانكننده و قابل بررس��ي را نمايان
ميكند« :پذيرفتهشدگان نهايي در آزمون وكالت
كانون وكال ،بيشتر از بين فارغالتحصيالن دانشگاه
آزاد هستند».
ميزان پذيرفتهشدگان نهايي در آزمون وكالت كانون
وكال ،زير  5درصد است ،اما بين همين  5درصد ،در
مواردي بيش از 70درصد از فارغالتحصيالن دانشگاه
آزاد مشاهده ميشوند .اين آمار و ارقام از اين حيث
داراي اهميت است كه مسئوالن اصلي كانون وكال

نماي نزديک

بازداشت  17وكيل مجرم و تعدادي كارچاقكن

رئيس مركز حفاظت و اطالعات قوه قضائيه از دس��تگيري  ۴۱نفر شامل  ۱۷وكيل ۱۳ ،كارمند و
تعدادي كارچاقكن در تهران و ساير شهرستانهاي كشور خبر داد.
حجتاالسالم والمس��لمين عبداللهي ،رئيس مركز حفاظت و اطالعات قوه قضائيه در جلسه روز
گذشته شوراي عالي قوه قضائيه ،از دس��تگيري  ۴۱نفر از تاريخ  ۱۹تيرماه سال جاري شامل ۱۷
وكيل ۱۳ ،كارمند و تعدادي كارچاقكن در تهران و ساير شهرستانهاي كشور خبر داد.
گفتني است دس��تگيريهاي وكالي متخلف و مجرم در ماههاي اخير شدت گرفتهاست .با رصد
فعاليت اين عده اقدامات مجرمانه آنها بيش از پيش نمايان شدهاست.
دچار سردرگمي کرد و ابهاماتي را در اين خصوص
بهوجود آورد.
آزمون حقوقي با چاشني بيعدالتي
يكي ديگر از اساتيد آموزشگاه آزمون وكالت كه او نيز
از ترس تبعات بعدي نميخواهد نامش فاش شود،
به اجحافي كه در آزمون وكالت  99در حق بسياري
از داوطلبان شدهاست ،اشاره ميكند و به خبرنگار
«جوان» ميگويد«:اينكه برخي از داوطلبان سؤاالت
آزمون را از شب قبل در دس��ت داشتهباشند و در
رقابت با افرادي باشند كه س��الها درس خوانده و
وقت و انرژي خود را براي اي��ن كار صرف كردهاند،
اص ً
ال عادالنه نيست و به نظر من بايد آزمون برگزار
شده لغو شود،اما اينكه در نهايت اين كار بشود يا نه،
از عهده ما برنميآيد».
او ادامه ميدهد«:ح��دود  81هزار نف��ر در آزمون
وكالت  99ش��ركت كردهاند كه از اي��ن تعداد تنها
4هزار نفر قبول خواهند شد .با قياس اين آمار متوجه
ميش��ويم كه تنها  4درصد از شركتكنندگان در
آزمون به موفقيت دست مييابند .در چنين شرايطي
نيز رقابت بسيار سخت به نظر ميرسد .حاال تصور
كنيد كه با اين شانس كم قبولي در آزمون وكالت،
عدهاي س��ؤاالت آزمون را در دس��ت داشتهباشند

و طراحان سؤاالت آزمون وكالت اين نهاد ،نه همه،
اما قريب به اتفاق از بين اساتيد دانشگاه آزاد هستند.
پيش از اين نيز برخي اخبار از انتشار سؤاالت آزمون
وكالت از سوي اساتيد دانشگاه آزاد بين دانشجويان
اين دانشگاه رسانهاي شدهبود .اين آمار و ارقام اوالً
نيازمند شفافسازي كانونهاي وكال و ثانياً محتاج
بررسي جديتر دستگاههاي نظارتي است.
واكنشها در فضاي مجازي
در كنار بيعدالتيهاي مطرحش��ده براي برگزاري
آزمون وكالت ،يكي از صفحات پرطرفدار حقوقي در
اينستاگرام نيز ،صبح روز آزمون وكالت  99با لو دادن
موضوع برخي از سؤاالت ،تالش كرد تا داوطلبان را
نسبت به اين مسئله هوشيار كند! به همين دليل
موجي از انتقادات نسبت به اين موضوع به راه افتاد.
يكي از كاربران توئيتر در اينباره در صفحه شخصي
خود نوشت «:شنيدهها حاكي از اين بود كه سؤاالت
آزمون وكالت فروخته شد .جالب اينكه يك مؤسسه،
آخر سؤالها رو كامل و تايپ شده از شب قبل آزمون
مورد تحليل قرار داد!»
كاربر ديگري اما به انتشار سؤاالت حين انجام آزمون
اشاره كر د و توئيت زد« :دوباره سؤاالت آزمون وكالت
حين برگزاري در اختيار عموم ق��رار گرفته .واقعاً

هيچكس جوابگوي اين حجم از استرس نيست و
معلوم نيست سرنوشت ما چي بشه؟»
يك داوطلب آزمون وكالت :بايد اس�كودا
شفافسازي كند
مهسا كه يكي از شركتكنندگان در آزمون وكالت
اس��ت ،درباره حواش��ي مربوط به آزم��ون وكالت
 99ب��ه خبرنگار «ج��وان» ميگويد«:ب��ا توجه به
اينكه چندينبار آزمون وكالت  99به تعويق افتاد
و طراحان س��ؤال در اين مدت در قرنطينه نبودند،
شايعه لو رفتن س��ؤاالت مطرح ميشد ،در نهايت،
حواش��ي پيش آمده خبر از اين داد ك��ه برخي از
داوطلبان به سؤاالت دسترسي داشتند و اين يعني
آزمون ناعادالنه برگزار شدهاست».
او ادامه ميدهد«:من و س��اير داوطلبان از شنيدن
اين خبر كه سؤاالت لو رفتهاست به شدت ناراحت
شدهايم و به دنبال شفافس��ازي در اين خصوص
هستيم .در حالي كه رئيس اسكودا تنها در واكنش
به اين حواش��ي گفت��ه كه «هي��چ تخلفي صورت
نگرفتهاست!» گويا قرار نيست كه موارد مطرح شده
رسيدگي ش��ود ،در صورتي كه مسئوالن موظفند
پاسخگو باشند و اگر حواش��ي پيشآمده ،صحت
ندارد بايد درباره آن توضيح بدهند و بگويند كه چه
اتفاقي افتادهاست؟»
داوطلب آزم��ون وكال��ت معتقد اس��ت مرجعي
كه خود باي��د مدافع حقوق ملت باش��د ،از حقوق
شركتكنندگان آزمون وكالت هيچ دفاعي نميكند.
مهسا با اشاره به ساير موارد كه ظن لو رفتن سؤاالت
را به يقين تبديل ميكند ،ميگويد«:هنگام برگزاري
آزمون ،روي دفترچهها نوشته شدهبود«:تابستان
 ،»1400در حالي كه س��ازمان س��نجش هميشه
روي دفترچه تاريخ دقيق و ساعت مشخص آزمون
را مينويسد و اين مسئله شك ما را نسبت به اينكه
سؤاالت همان سؤاالت قديمي است و تغيير نكرده
بيشتر كرد .در چنين شرايطي با گذشت چند ماه از
طراحي س��ؤاالت ،احتمال لو رفتن سؤاالت بيشتر
ميشود».
نا اميدي داوطلبان آزمون وكالت
او به س��ختي آزم��ون وكالت نيز اش��اره ميكند و
ميگويد« :متأس��فانه كانون وكال ،هر سال شرايط
آزمون را سختتر و سختتر ميكند و در اختالفي
كه بين كانون وكال و مركز مش��اوره وج��ود دارد،
داوطلبان هس��تند ك��ه قرباني ميش��وند .آزمون
وكالت  99به قدري س��خت بود ك��ه حتي برخي
از اس��اتيد نيز اعتراف كردند كه س��طح س��ؤاالت
امسال خيلي س��نگين بوده و تنها با اين نوع طرح
سؤال ،به ش��ركتكنندگان در آزمون ،نااميدي را
القا كردهاند».
مهسا ادامه ميدهد«:مث ً
ال سؤاالت حقوق تجارت
را تا جمعه ش��ب ،هيچ اس��تادي نتوانست تحليل
كند ،در واقع طراح ،س��ؤاالتي را آم��اده كرد كه در
حد فوق المپياد بود و اين مسئله مصداق بيعدالتي
است!» اين شركتكننده در آزمون وكالت تصريح
ميكند«:در شرايطي كه افراد از عمر و زندگي خود
ميگذرند تا در آزمون وكالت موفق شوند ،حواشي لو
رفتن سؤاالت اضافه ميشود .متأسفانه با اين شرايط،
تنها عدهاي خاص با البيگري ب��ه جايگاه وكالت
ميرسند و آنهايي كه عادي درس ميخوانند ،بايد
آيندهش��ان را ببازند ».مهس��ا ميگويد«:خيليها
چندين سال درس ميخوانند كه جزو  4درصديها
باش��ند ،اما بعد از اينك��ه در آزم��ون وكالت موفق
نميشوند ،از ناراحتي دست به خودكشي ميزنند.
به طور حتم اگر مس��ئله لو رفتن س��ؤاالت آزمون
وكالت حقيقت داشتهباشد و مسئوالن كانون وكال
هيچ توضيحي در اين خصوص نداشتهباشند ،بايد
اين آزمون برگزار شده ،لغو شود».
گفتني است پيگيريهاي «جوان» از آزمون وكالت
امسال نشان ميدهد كه براي جلوگيري از تضييع
حقوق چند ده هزار داوطلب ،بهترين گزينه لغو اين
آزمون و تحت تعقيب قرار دادن مس��ئوالن كانون
به عنوان كساني است كه س��ؤاالت آزمون را طرح
كردهاند.

پ�س از تلاش ش�بانهروزي هف�ت ماه�ه نخب�گان و حماي�ت
بس�يج ،نخس�تين خ�ط تولي�د دس�تگا ههاي اكسيژ نس�از
خانگ�ي روز گذش�ته افتت�اح ش�د .اكن�ون ب�ا حمايت بس�يج
از واردكنن�ده اكسيژنس�از خانگي ب�ه توليدكنن�ده آن تبديل
ش�ديم و قيمته�اي نجوم�ي اين دس�تگاه هم شكس�ته ش�د.

با شروع كرونا مهمترين وسيلهاي كه كمبود آن خبرساز شد ،دستگاه
اكسيژنساز بود؛چراكه نبود اين وسيله حتي در دورهاي آمار فوتيها
را هم افزايش داد .حاال بماند كه اكسيژنساز خانگي اص ً
ال پيدا نميشد.
اكنون با كمكهاي بس��يج و تالش محققان ،خط توليد اكسيژنساز
خانگي راهاندازي ش��ده تا بيماران رنج ماندن در بيمارس��تان را هم
نكشند و بيمارستانها هم خلوت شود.
اهميت اكسيژنساز نسبت به ونتيالتور
فرآيند دريافت مجوز واردات كپسول اكسيژن به خصوص نوع خانگي
آن بسيار زمانبر اس��ت .نبود توليد داخلي و پروس��ه طوالني مجوز
واردات باعث ش��دهبود كمبود كپس��ول اكسيژنساز خانگي موجب
افزايش بستريها در مراكز درماني شود .اين افزايش بستريها هم بار
مالي سنگين براي بيمارستانهاي دولتي داشت و هم انرژي زيادي را
از نظام سالمت ميگرفت .جالب اينكه دستگاه اكسيژنساز از اهميت
باالتري نسبت به ونتيالتور ( )Ventilatorبرخوردار است .ونتيالتور
يك دستگاه تنفس مصنوعي است كه با توجه به شرايط بيمار به عمل
تنفس كمك ميكند يا ب��راي بيماراني كه قادر به تنفس نيس��تند،
تنفس را به صورت كامل انجام ميدهد .يعني فقط بيماران خاصي كه
وضعيت پيچيده دارند ،از اين وسيله استفاده ميكنند .در حالي كه
دستگاه اكسيژنساز براي اكسيژن رساندن به افراد داراي اختالالت
تنفسي استفاده ميشود .افرادي كه اكسيژنسازي خون آنها از حد
نرمال كمتر است؛ معموالً به يك اكسيژنساز براي اين كار نياز دارند.
يعني اين دس��تگاه طيف بيش��تري از بيماريها و به خصوص براي
مراحل اوليه بيماريهاي تنفسي كاربرد دارد .دستگاه اكسيژنساز
هوا را فيلتر كرده و سپس فشرده ميكند تا اكسيژن خالص را به بدن
بيمار برساند .همچنين اين دستگاه مجهز به فيلترهاي ويژه است كه
باعث خارج كردن نيتروژن از هوا ميشود تا اكسيژن كام ً
ال تصفيهشده
ايجاد شود .تمام كساني كه به بيماري آسم و ذاتالريه مبتال هستند
به اين دستگاه نياز مبرم دارند.
برگ زريني بر افتخارات ايران
خط توليد دس��تگاههاي اكسيژنس��از خانگي با همت بسيج اصناف
راهاندازي شدهاست .هم اكنون  3ميليون واحد صنفي وجود دارد و از
ميان آنها بيش از  500هزار نفر هم عضو بسيج اصناف هستند.
در همين راستا مسئول سازمان بس��يج اصناف در مراسم افتتاح خط
توليد دستگاههاي اكسيژنساز گفت :سازمان بسيج اصناف از ابتداي
ش��يوع ويروس منحوس كرونا در خدمت مردم و كادر درمان بوده و با
اس��تفاده از ظرفيتهاي مردمي در سراسر كش��ور توانست طرحهاي
مهمي را در امر مبارزه با اين ويروس به نتيجه برساند.
غالمرضا حس��نپور افزود :يكي از طرحهاي مهم و با فن��اوري باال توليد
دستگاههاي اكسيژنساز و دستگاههاي تنفسي است كه بسيج اصناف از
آبان  ۹۹با درخواست وزارت بهداش��ت به اين مسئله ورود كرد و توانست
توليدكنندگان را گ��رد هم آورد و در مدت زمان كوتاهي مش��كل تأمين
اكسيژن برخي بيمارستانها را با دس��تگاههاي توليد داخل برطرف و با
افزايش توليد دستگاههاي اكسيژنس��از خانگي ،كمبود اين دستگاهها
جبران كرد .وي تصريح كرد :امروز ش��اهد راهان��دازي خط توليد جديد
دستگاههاي اكسيژنس��از به همت جوانان نخبهاي هستيم كه با تالش
شبانهروزي هفت ماهه و حمايت سازمان بسيج اصناف و همراهي اداره كل
تجهيزات پزشكي توانستند برگ زريني بر افتخارات ايران اسالمي بيفزايند.
حسنپور با بيان اينكه با ورود بسيج در موضوع اكسيژن قيمتهاي نجومي
به تعادل رس��يد ،خاطر نش��ان كرد :با حمايت سازمان بس��يج اصناف از
توليدكنندگان خط توليد شركت احيا گستر طب افتتاح شد .در حالي كه
در سال گذشته به خاطر نياز كشور ،واردكننده اين دستگاهها بوديم و با
تشويق وكمك بسيج اصناف و برگزاري جلسات كارشناسي متعدد ،موفق
به توليد شديم .گفتني اس��ت در بحث كمكهاي مؤمنانه هم بيشترين
كمك را در اقشار بسيج ،بسيج اصناف انجام داد .پويش «نذر نفس» هم از
اقدامات جالب بسيج اصناف بود .با راهاندازي اين طرح ،دستگاه اكسيژنساز
به صورت رايگان و امانت در اختيار بيماران كرونايي و بعد از بهبود ،دستگاه
در اختيار ديگر بيماران قرار ميگرفت.

ن با اشاره
مدير كل برنامهريزي و توسعه جوانان وزارت ورزش و جوانا 
به افزايش  4درصدي ازدواج در كشور طي سال  ۹۹گفت :اما استانهايي
نيز هستند كه طي سال  ۹۹با كاهش ازدواج يا رشد منفي ازدواج مواجه
بودند كه از جمله اين استانها تهران با كاهش  0/5درصدي و كردستان
با كاهش  1/3درصدي است.
 110قطعه از لوحهاي يادمان ۲۵هزار شهيد شهر تهران در ميدان
امام خميني (ره) آماده نصب شد.
سرپرست مركز امور بينالملل و مدارس خارج از كشور گفت :بيش
از  ۱۶۰هزار برگه حمايت تحصيلي براي دانشآموزان اتباع صادر شده و
متقاضيان ثبتنام نسبت به سال تحصيلي گذشته بيشتر است.

