زهرا چيذري

هر  72ساعت يك تست پي سي آر
جريمه كارمندان واكسن نزده
عضو كميسيون بهداشت :لغو صد درصدي دوركاري
به معناي باز كردن آغوش براي پيك ششم است

در شرايطي كه صداي پاي موج ششم كرونا واضحتر شنيده ميشود،
پس از حذف دوركاري كارمندان ،بحث بازگشايي مدارس نگرانيهايي
را در پي داشتهاس�ت .به گفته سرپرس�ت وزارت آموزش و پرورش
هم امس�ال ،تصميمگيري در خصوص بازگش�ايي م�دارس در آغاز
س�ال تحصيلي صددرصد به انجمن اوليا و مربيان م�دارس ،واگذار
شدهاس�ت .در عين حال قرار اس�ت مدارس كمجمعيت در اولويت
بازگش�ايي باش�ند و اين بازگش�اييها به ص�ورت تدريجي صورت
گيرد .اول آبان براي كارمن�دان هم با قوانين ت�ازهاي همراه خواهد
بود و بخشنامه سازمان امور اداري و اس�تخدامي ضمن اعالم پايان
دوركاري كارمن�دان دولت تأكيد ك�رده از حض�ور كارمنداني كه تا
اول آبان حداقل ي�ك دوز واكس�ن را دريافت نكردن�د ،جلوگيري
شود .به گفته معاون فني مركز سالمت وزارت بهداشت هم كاركنان
دولتي و خصوصي كه كارت واكس�ن نداشته باشند بايد براي حضور
در محل كار هر  ۷۲س�اعت يكبار تس�ت پيس�يآر بدهند .در اين
ميان برداش�تن دوركاريها هم با انتقاداتي همراه بودهاست و يكي
از اعضاي كميس�يون بهداش�ت و درمان مجلس ،لغ�و صددرصدي
دوركاري را به معناي باز كردن آغوش براي پيك ششم دانستهاست.

در آس��تانه ورود به دومين ماه از فصل پاييز صداي پاي پيك ششم كرونا
واضحتر شنيده ميشود .حاال آنطور كه رئيس مركز مديريت شبكه وزارت
بهداشت خبر ميدهد در برخي از استانهاي كشور كرونا روند صعودي
داشتهاس��ت .در  24س��اعت گذش��ته هم هر چند آمار فوتيها كاهشي
بودهاست ،اما آمار ابتالهاي جديد همچنان باالست.
صداي پاي پيك ششم
حميدرضا جماعتي ،دبير كميته علمي كش��وري كرونا با اش��اره به روند
واكسيناسيون ميگويد«:اميد ما اين است كه با واكسيناسيون و با انجام
پروتكلهاي بهداش��تي با كمك مردم ،بتوانيم تا ح��دودي اين پيك را
بگذرانيم ،اما با توجه به عدم رعايت موازين بهداشتي در برخي مناطق و
اينكه هنوز به ايمني جمعي نرسيديم ،ممكن است پيك ششم را تجربه
كنيم .در فصل پاييز هستيم و فصول سرد ،فصولي هستند كه اين ويروسها
ميتوانند بيشتر فعاليت كنند».
مصطفي رضايي ،رئيس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت هم با تأكيد
بر اينكه طي يكي دو هفته اخير شيب نزولي كاهش پيدا كرده و در بعضي
جاها متوقف شده و در سه اس��تان آذربايجان غربي ،كرمانشاه و يزد ،اين
روند صعودي شده ،افزود «:ما پنج پيك را تجربه كردهايم و هر كدام از اين
پيكها از قبلي سختتر بودهاست.بنابراین ،نگران پيك ششم هستيم كه
مبادا خطرناكتر از پيك پنجم باشد».
وي در واكنش به بازگش��اييهايي كه در پيش اس��ت ،گفت«:مش��كل
متأسفانه در عدم دستيابي به اهدافي است كه در راهبردهاي كنترل كوويد
 ۱۹اس��ت كه پيشبيني كرده بوديم .به طوري كه پيش بيني شدهاست
مدارس در آبان ماه به صورت حضوري بازگشايي شود ،در حالي كه انتظار
داشتيم  ۸۰درصد جمعيت واكسينه شوند كه اينگونه نشد».
بازگشايي تدريجي
آم��وزش مج��ازي و درس خواندن غيرحض��وري آس��يبهايي را براي
دانشآموزان در پي داشتهاس��ت .ت��ا اينجاي كار قرار اس��ت مدارس كم
جمعيت در اولويت بازگشايي باشند و اين بازگشاييها به صورت تدريجي
صورت گيرد.
عليرضا كاظمي ،سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش درباره بازگش��ايي
مدارس گفت «:امسال ،تصميمگيري در خصوص بازگشايي مدارس در آغاز
سال تحصيلي را صددرصد به انجمن اوليا و مربيان مدارس ،واگذار كرديم.
امروز  ۱۱۷كشور دنيا آموزش حضوري را به طور كامل آغاز كردهاند و تنها
 ۲۷كشور ،آموزشهاي خود را به صورت تركيبي (مجازي و حضوري) و
باقي كشورها به صورت مجازي امر آموزش را دنبال ميكنند».
حميدرضا جماعتي ،دبير كميته علمي كشوري كوويد  ۱۹با بيان اينكه
ي مدارس بايد با تعداد كم روزها و در كنار اقدامات و آموزشهاي
بازگشاي 
مجازي انجام شود ،درباره زمان آغاز بازگشايي تدريجي مدرسهها افزود:
«اين زمان به شرايط بستگي دارد و بايد ببينيم آيا وزارت آموزش و پرورش
ميتواند شرايط مورد لزوم را در تمام مدارس در سطح كل كشور ايجاد كند
يا خير ».جماعتي در عين حال تأكيد كرد«:اين بازگش��اييها با توجه به
شرايط كشور انعطافپذير است و قابليت برگشت دارد؛ يعني اگر شرايطي
ايجاد شود كه ما با پيك مواجه شويم ،ممكن است مجددا ً كام ً
ال به صورت
مجازي شود .به اين صورت ميتوانيم شرايط مدارس را در حالت مجازي،
حضوري يا نيمه مجازي و نيمه حضوري تغيير دهيم».
قاس��م جان بابايي ،معاون درمان وزارت بهداشت هم با اشاره به برگزاري
جلسه كميته علمي كشوري كرونا درباره بازگشايي مدارس و دانشگاه ها و
با بيان اينكه بسته بودن و ادامه تعطيلي مدارس ،آسيبهاي جبرانناپذيري
به دانشآموزان وارد ميكند و الزم اس��ت براي بازگشايي تصميمگيري
شود ،گفت« :ترجيحاً اولويت بازگشايي مدارس بايد با استانهايي باشد كه
كمترين ميزان بار بيماري را دارند».
به گفته وي ضرورت دارد كه مدارس به صورت منطقي و معقوالنه بازگشايي
شوند و به گونهاي پيش رويم كه هم بچهها بتوانند از مدارس استفاده كنند و
هم باعث انتقال زنجيره بيماري نشوند.
كارت واكسيناسيون شرط ورود كاركنان به ادارات
جانبابايي در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر لغو دوركاري در تهران با وجود
ن گفت«:خوشبختانه اكنون تهران روند رو به كاهشي
نارنجي بودن تهرا 
دارد .به هر حال هم ميزان بار سرپايي مراجعات و هم بستري و هم فوتي
روند رو به كاهش دارد .از س��وي ديگر وقتي مردم به راحتي به رستوران
رفته و غذا ميخورن��د ،اينكه بگوييم ادارات با نص��ف ظرفيت كار كنند،
معقوالنه نيست».
بازگشايي ادارات هم با قوانين سختگيرانهاي براي واكسيناسيون همراه
خواهد ب��ود .ميثم لطيفي ،رئيس س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي در
بخشنامهاي به تمام دستگاههاي اجرايي به استثناي نيروهاي مسلح ضمن
اعالم پايان دوركاري كارمندان دولت تأكيد كرد از حضور كارمنداني كه تا
اول آبان حداقل يك دوز واكسن را دريافت نكردند ،جلوگيري شود .به گفته
معاون فني مركز سالمت وزارت بهداشت هم اگرچه واكسن زدن اجباري
نيست ،اما كاركنان دولتي ،نهادهاي مردمي و شركتهاي خصوصي كه
كارت واكسن نداشته باشند بايد براي حضور در محل كار هر  ۷۲ساعت
يكبار تست پيسيآر بدهند.
لغو صددرصدي دوركاري به معناي استقبال از پيك ششم
بازگشاييها منتقدان خودش را هم دارد .محمد علي محسني بندپي ،عضو
كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از لغو دوركاري
گفت« :ايمني جمعي بعد از حداقل تزريق دو دوز واكسن آن هم حداقل
به  ۷۰درصد جامعه حاصل ميشود كه ما تا رسيدن به اين ميزان فاصله
داريم .از طرفي ديگر بعد از تزريق دوز دوم نيز دو هفته بايد زمان بگذرد تا
در فرد ايمني ايجاد شود».
از نگاه اين پزشك با اين شرايط منطق حكم ميكند با احتياط بيشتري
جلو رويم و خودمان آغوشمان را براي پيك ششم باز نكنيم،بنابراین لغو
صددرصدي دوركاري به معناي اس��تقبال از پيك ششم و حتي كاهش
بهرهوري است.
اين نماينده مجلس كاهش هزينهها ،افزايش بهرهوري و كاهش آلودگي
هوا و براي خانمهاي شاغل تحكيم خانواده را از فوايد دوركاري بر شمرد و
افزود ۴۰«:تا  ۵۰درصد از كاركنان ميتوانند دوركار باشند».
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هزینهتراشی باند حقوقیهای انحصارطلب

حقوقیهای طالب انحصار كه نتوانستند مانع تصويب طرح تسهيل شوند ،حاال هجمههاي گستردهاي را
عليه خدمات ارزان حقوقي آغاز كردهاند
روزهاي خوش و انحصارطلبانه مشاغل حقوقي،
وكالت و س�ردفتري ،رو به اتمام اس�ت و ديگر
اعضاي اين صنوف بايد دس�ت از كارهاي قرون
وس�طايي خود بردارند ،اما آن طور كه مشخص
اس�ت كان�ون وكالي دادگس�تري و كان�ون
س�ردفتران بعد از شكست در س�نگاندازي و
مانع شدن براي تصويب طرح تسهيل مجوزهاي
كسب و كار ،وارد فاز مقابله عملي و صفآرايي
مقابل اس�تارتاپهاي خدمات حقوقي شداند!
آنهايي كه ت�ا امروز خدمات حقوق�ي را لوكس
كردهبودند و پولهاي كالن�ي از اين راه به جيب
زدند ،در تالشند تا آخرين تيرهاي خود را پرتاب
كنند ،بلكه يكي از آنها به هدف بخورد و جايگاه
انحصاريشان را حفظ كنند! رئيس دستگاه قضا
چندي پيش عليه مفاس�د انحصار در وكالت و
اين موضوع كه برخي قضات بدون آزمون وكيل
ميشوند س�خناني ابراز كردهبود .روز گذشته
سردفترانمقابلمجلستجمعكردندتااعتراض
خندهدار خود را نسبت به طرح تسهيل به گوش
نمايندگان برس�انند .از طرف ديگر ،كانون وكال
هم براي اس�تمرار جايگاه انحص�اري ،حمالت
خود را به خدمات ارزان حقوقي آغاز كردهاست.

چندين سال بود كه با سوءاستفاده از قوانين ،صدور
پرونده وكالت در انحصار كانون وكال بود و بيش از
صدها هزار نفر از فارغالتحصيالن حقوق در حسرت
فعاليت ب��ا عنوان «وكي��ل» در اي��ن عرصه بودند
كه تنها  4تا  5درصد از آنها ش��انس وكيل شدن را
پيدا ميكنند! بر اساس آخرين آمار در بسياري از
كشورهاي دنيا به ازاي هر  ۱۰هزار نفر  ۲۴۰وكيل
در حال فعاليت هستند و اين آمار در كشور ما به ۷۶
وكيل به ازاي هر ۱۰هزار نفر جمعيت است .از طرفي
حقالوكالهاي كه برخ��ي وكال به مراجعان خود در
پروندههايحقوقيپيشنهادميكنندمبالغيفراتراز
تعرفههاي مصوب ،غيرمتعارف و غيرمنطقي در ازاي
انجام امور حقوقي است؛ اين به دليل همان انحصاري
است كه اعضاي كانون وكال حاضر نيستند آن را به
راحتي از دست بدهند .البته با تأسيس مركز وكال،
كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوهقضائيه به
موجب برنامه سوم توسعه ،كمي اوضاع بازار خدمات
حقوقي بهتر شد ،اما انحصارها و پذيرشهاي كم در
آزمون وكالت همچنان باقي ماند.
اوضاع در سردفتري هم مش��ابه بود .آزمون جذب
سردفتري چندين س��ال برگزار نش��د و برخي از
سردفتران درآمدهاي ميلياردي كسب ميكردند،
در حالي كه خيل عظيم فارغالتحصيالن حقوقي
مشتاق حضور در عرصه س��ردفتري بودند .به ارث
رسيدن امتياز سردفتري از ديگر رانتهاي اين شغل
به حساب ميآمد .حاال و به رغم البيهاي گسترده
صنوف وكالت و سردفتري ،با تصويب قانون موسوم
به تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ،اين رانتها
تا حد زيادي برچيده شدهاست.
گويا آنچه اين روزها اهالي كان��ون وكال را نگران و
پريشان ساخته ،قطع انحصار فعاليت آنها و از دست
رفتن درآمدهاي نجوميشان اس��ت .اين عده كه
انحصار چند دههاي خود را از دست رفته ميبينند،
در آخرين تالشها به منظور حفظ درآمدهاي كالن
و انحصاري ،از ارائه خدمات آنالين مشاور حقوقي و
به قيمت ارزان كالفه ش��دهو با طرح شكايت عليه
اپليكيش��ن ارائهدهنده اين خدمات ،در تالشند تا
درآمد نجوميشان را احيا كنند!
ش�كايت كانون وكال از خدم�ات حقوقي
ارزان!
فردين آقاي��ي ،مدير عامل يك ش��ركت خدمات
حقوقي آنالين درباره شكايت كانون وكال عليه اين
اپليكيشن كه خدمات مشاوره حقوقي را به قيمت
ارزان ارائه ميكند به خبرنگار «جوان» ميگويد«:ما
قوانين را به خوبي ميدانيم و كار خالف قانون انجام
ندادهايم .ما تنها يك بستري را فراهم كرديم تا در
آن مردم بتوانند با كمترين هزينه و كمترين زمان
ممكن ،وكيل دلخواه خود را انتخاب و مشكالتشان
را حل كنند».
او درباره نحوه فعاليت س��امانه حقوقي خود ادامه
ميدهد« :در س��امانهاي كه ما راهان��دازي كرديم،
هر كسي ميتواند به صورت  24ساعته ،درخواست
بگذارد و خالصهاي از مشكل خود را بنويسد .پس
از آن وكيل با او تماس ميگيرد و مشاوره ميدهد.
از طرفي هر كسي كه قصد انجام معاملهاي را دارد،
اما قوانين حقوقي مربوط به آن را نميداند ،ميتواند
با پرداخت  200هزار تومان ،يك وكيل را به همراه
خود ببرد تا حين معامالت از او كالهبرداري نشود.
در واقع اين امر مان��ع از وقوع جرم ميش��ود و در
كاهش پروندههاي شكايتي در دادگاه كمك بسيار
زيادي خواهد كرد».
آقايي به خدمات ديگري كه سامانه حقوقي آنالين
ارائه ميدهد نيز اش��اره ميكن��د و ميگويد«:در
ش��رايطي كه هزينه حقالوكاله سرسامآور و گران
اس��ت و مردم از عه��ده پرداخ��ت آن برنميآيند،
سامانه ما به مردم كمك ميكند تا با كمترين هزينه
يك وكيل داشته باشند كه به مشكل حقوقيشان
رسيدگي كند .مراجعهكنندگان به سايت ميتوانند
موضوع شكايت را بنويس��ند و سامانه در خصوص
آن موض��وع وكالي��ي را به همراه مبلغ پيش��نهاد
ميكند .اين مبلغ  20درص��د از تعرفه قوه قضائيه
نيز كمتر است .خوشبختانه شاهد آن هستيم كه با
قيمتهاي ارزان پيشنهادي در اين سامانه ،افرادي
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كه توان گرفتن وكيل نداش��تند ني��ز اقدام به اخذ
وكيل كردهاند».
مدير عامل س��امانه حقوقي آنالين درباره شكايت
كانون وكال عليه اين سامانه اظهار ميدارد«:در واقع
ما خدمات ارزانقيمتي در حوزه وكالت ميدهيم
و حتي وكاليي را كه تعيين ميش��وند نيز كنترل
ميكنيم .آنوقت كانون وكال ش��اكي هستند كه
چرا خدم��ات ارزانقيمت ميدهي��د! حتي يكي از
وكال با ما تماس گرفت و شكايت عجيبي را مطرح
كرد؛ او گفت در حال منعقد ك��ردن يك قرارداد با
مراجعهكننده بود كه مراجعهكننده از س��ايت ما
قيمت ارزانتري را استعالم كردهاست! در نهايت او
مجبور شده تا حقالوكاله كمتري بگيرد و درآمدش
كاهش پيدا كرد!»
او با انتقاد از انحصارطلبي كانون وكال تصريح ميكند:
«در سامانه ما وكالي كمكار خود كانون وكال عضو
هستند و از اين راه برايشان اشتغال ايجاد شدهاست،
اما كانون وكال همكاري نميكن��د و به فكر درآمد
خودش است .حتي ما به كانون وكال نامه زديم كه
وكالي بيكار خودش را معرفي كند تا از طريق كار
كردن با ما ،درآمد كسب كنند .اما نهتنها اين كار را
نكرد ،بلكه با شكايت عليه ما در تالش است تا انحصار
خودش را حفظ كند».
آقايي در پاسخ به اين سؤال كه درآمد كاركنان اين
سامانه از كجا تأمين ميشود ،ميگويد«:قراردادي
كه بين موكل و وكيل بسته ميشود ،درصدي از پول
وكال براي ما تعيين ميشود .ما هيچ پولي از موكل
نميگيريم و طرف حساب ما فقط وكال هستند .اين
مبلغ بسيار ناچيز است ،اما به دليل استقبال مردم
و افزايش تعداد مراجعهكنندگان ،تعداد قراردادها
بيشتر شده و درآمد ما نيز قابل توجه ميشود».
او در پايان ميگويد«:كان��ون بايد كوتاه بيايد ،زيرا
كه ما به نفع م��ردم كار ميكنيم تا ديگر همه توان
پرداخت مبلغ حقالوكاله را داشته باشند .در حال

حاضر پرونده شكايت كانون وكال عليه ما در مراحل
ابتدايي است و مشخص نيست كه كانون وكال چه
منطقي براي اين شكايت خود دارد».
حقالوكالههاي نجومي وكال در سراشيبي
سقوط
در همين رابطه علي محمدزاده مقدم ،كارشناس
ارش��د حق��وق خصوصي ب��ه خبرن��گار «جوان»
ميگويد«:قانون طرح تس��هيل مجوزهاي كسب
و كار تصويب ش��ده و بعد از تأييد شوراي نگهبان
الزماالجراست .من بابت تصويب اين طرح خرسندم
و اميدوارم به نتيجه برسد تا افراد زيادي كه دانش
آموخته حقوق هستند وارد حرفه وكالت شوند».
او ادام��ه ميدهد«:پذي��رش وكال در قانون چيزي
شبيه به پذيريش نرخ  4درصدي اس��ت .اگر قرار
اس��ت تعداد محدودي از افراد وارد فضاي كسب و
كار يا فضاي حرفه وكالت شوند ،چرا دانشگاههاي
ما به صورت قارچگونه پذيرش دانش��جو در رشته
حقوق ميكنند؟»
محمدزاده مق��دم با انتقاد از كمب��ود وكيل اظهار
ميدارد« :در كشور ما مثل پزشك خانواده ،وكيل
خانواده تعريف نشدهاست و تعداد وكيل در كشور
ما نس��بت به اس��تاندارد جهاني به شدت پايينتر
اس��ت .به همين دليل قبل از انعقاد قراردادها و هر
گونه تعهد ،مش��اوره حقوقي انجام نميشود و در
نتيجه شاهد افزايش تعداد پروندههاي شكايتي در
دادگاهها هستيم» .
او به انحصارطلبي كان��ون وكال اش��اره ميكند و
ميگويد« :وقتي يك نف��ر ،توليدكننده انحصاري
باش��د ،قيمت محصول را تا هر چق��در كه بخواهد
گران ميكند و البته كيفيت هم ديگر مدنظر قرار
نميدهد! اين اتفاق درباره وكالت هم افتاده است.
تعداد وكال ك��م و حقالوكاله نيز گران اس��ت و ما
توجهي به آسيبهايي كه اين امر به دنبال داشته
است ،نداريم».

نماي نزديک

رئيس دستگاه قضا مانع اظهارات خدشه دار
از قوه قضائيه شود

رئيس ديوان عدالت اداري در اظهارنظري به طرح تسهيل تاخته و در انتقاد از لغو رانت قضات
بازنشسته گفتهاست«:مشخص نيست كجاي كار مش��كل داشتهاست كه با پيشنهاد يكي
از نمايندگان ،موضوع [الزام قضات به ش��ركت در آزمون براي اخذ پروانه وكالت] بررسي و
بدون اينكه نظر كارشناسي ضميمه آن باشد ،مصوب ميشود !».اخالق و ادب و البته واهمه
از نتايج احتمالي بعدي مانع از پاسخ منطقي صريح به اين حد از انحصارطلبي رسوخ كرده
در سطوح باالي مديريتي قوه قضائيه اس��ت ،اما از مقام مسئول در قوه قضائيه چنين حرف
ناخوشايندي بعيد بود.
اوالً اينكه مشكل كار اينجاست كه قضات بازنشسته با س��الها كار در دستگاه قضايي روابطي
دارند كه هيچ وكيلغيرقاضي ديگري ندارد؛ اين روابط بسيار شائبهبرانگيز است .زدودن دامن
قضات از تهمتها هم اقتضا دارد كه قضات بازنشسته از رانت وكالت برخوردار نشوند .ثانياً اينكه
واضح است يك قاضي بازنشسته پس از  30سال خدمت بايد اين فرصت را به جوانان شايسته
بدهد و با مشاوره آنها را ارشاد كند ،نه اينكه خودش رأساً در امر وكالت مباشرت كند و بر حجم
فارغالتحصيالن بيكار افزوده ،بر خالف منويات رهبر انقالب مبني بر سپردن امور به جوانان عمل
كرده و حتي فرصت كار از ساير وكالي غيرقاضي را هم بستاند ،چه مردم به تصور اينكه يك قاضي
وكيل شده بهتر از ساير وكال ميتواند پروندهشان را رتق و فتق كند ،در مراجعه به قضات وكيل
شده شتاب ميكنند .ثالثاً ،اساساً چه اشكالي دارد يك قاضي بازنشسته براي وكالت آزمون دهد؟
ف شأن قاضي است؟ شأن قاضي از كجاس��ت؟ جز از مردم كه با امكانات
شركت در آزمون خال 
عمومي درس خوانده ،قاضي شده و با احترام مردم به قضات ،شأني براي خود كسب كردهاست؟
چرا پس از سالها قضاوت بايد بر خالف حقوق مردم و فارغالتحصيالن حقوقي از رانت وكالت
برخوردار باشند؟ مردم شأن كاذب و خودساخته برنميتابند؛ همه در برابر قانون برابرند ،هيچكس
از امتياز ويژه و بالجهت برخوردار نيست ،حتي يك قاضي بازنشسته و محترم.
اي كاش رئيس قوه قضائيه كه پيش از اين نسبت به حذف رانت وكالتي قضات صحبت كردهاند،
جلوي خدشهدار شدن از دستگاه قضايي را با اين اظهارات نسنجيده بگيرد.

اين كارش��ناس ارش��د حق��وق خصوص��ي ادامه
ميدهد«:در علوم اجتماعي دسترسي به مشاوره
چه رواني باشد و چه حقوقي بسيار مهم است .ما بايد
در اين مورد بازنگري كنيم و همانطور كه به دنبال
كاهش فاصله رسيدن اورژانس نزد بيمار هستيم ،به
فكر دسترسي سريع به مشاور حقوقي نيز باشيم».
محمدزاده مقدم با تأكيد ب��ر افزايش تعداد وكال و
درجهبندي تخصص آنها تصريح ميكند«:به نظر
من بايد كانون وكال و سازمان سنجش ،تعداد وكال را
افزايش دهد و هر كسي كه حد نصاب نمره در آزمون
را كس��ب كرد در حوزه وكالت به كار گرفته شود،
منتها بايد هر وكيل درجه كيفيتش مشخص شود تا
مردم با توجه به نوع تخصص هر وكيل به او مراجعه
كنند .هر چند برخي افراد با اين اقدام منافعشان به
خطر ميافتد و بازار خوبي كه در اين انحصار برايشان
ايجاد شده ،متزلزل ميشود؛ بنابراين نسبت به اين
اقدام مقاومت خواهند كرد».
او به انحصار برخ��ي از وكال در حوزهاي كه فعاليت
ميكنند نيز اش��اره ميكند و ميگويد«:برخي از
وكال با حقالوكالههاي نجومي كار ميكنند و بهقول
خودشان در اين زمينه برند شدهاند؛ آنها در برخي
پروندهها انحصاري در انحصار كان��ون وكال ايجاد
كردهاند كه مث ً
ال وكالت امالك به دست فرد خاصي
بيفتد و كسي حق گرفتن وكالت آن را نداشته باشد.
در شرايطي كه تعداد وكال بيشتر شود جايگاه اين
افراد به خطر ميافتد و به نظر ميرسد آنها به همين
خاطر تاب افزايش تعداد وكال را ندارند».
مخالفين شكس�تن انحصار كان�ون وكال،
مخالفين منافع مردم هستند
حامد دهقان ،كارشناس حقوقي نيز در اين رابطه
به خبرنگار «جوان» ميگويد«:كانون وكال هر سال
تنها  4الي  5درصد از افراد شركتكننده در آزمون
وكالت را ميپذيرفت .در اين راستا طرح مجلس براي
رفع انحصار در بازار وكالت تصويب ش��د و مسئول
برگزاري هم سازمان سنجش شدهاست .هدف ديگر
از اين طرح اين بود كه بازار رقابتي شود و كساني كه
در يك حوزه خاص فعاليت ميكنند خدماتشان را
ارتقا دهند و در كنار آن نيز نرخ حقالوكاله كاهش
پيدا كند .اين كاهش نرخ در نهاي��ت به نفع مردم
ميش��ود تا همه مردم بتوانند وكيل ارزان داشته
باشند».
او با بيان اينكه بايد موضوع وكالت تخصصي شود،
ميگويد«:برخي از وكال كه اسم وكيل پايه يك را
يدك ميكشند از تخصص كافي برخوردار نيستند،
زيرا كه آنها تم��ام قوانين را نميدانن��د و وقتي از
آنها درباره موضوعاتي س��ؤال بپرسيد به صراحت
ميگويند كه آنها جز منابع آزم��ون وكالتي نبوده
و آن را مطالعه نكردهان��د .به همين دليل بايد رتبه
وكال نيز مشخص باشد و آنها از تخصص مورد نياز
برخوردار شوند».
اين كارش��ناس حقوقي با اش��اره به اينكه افزايش
تعداد وكال در كشور سبب ميشود تا دولت به سمت
قانونمداري حركت كند ،اظهار ميدارد«:مراجعه
بيش��تر مردم به وكيل و اس��تفاده از كارش��ناس
حقوقي در نهاي��ت منجر به كاه��ش پروندهها در
دادگاه خواهش شد ،زيرا كه مردم با آگاهي كامل از
مسائل حقوقي ،كار خودشان را پيش خواهند برد .از
طرفي افزايش تعداد وكال سبب ميشود تا مطالبات
عمومي نيز از دولت زياد شود و دولت در مصوباتش
دقت ميكند كه خروجي اين امر نيز به نفع مردم
خواهد بود».
به گفته دهق��ان مخالفين مصوب��ه مجلس براي
شكستن انحصار كانون وكال ،مخالف منافع مردم
هستند .حتي در بررس��يهايي كه ما انجام داديم
تعدادي از اساتيد حقوق از رياست محترم مجلس
درخواست كردند كه اين مصوبه تصويب نشود ،اما در
واقع آنها وكاليي بودند كه در پوشش استاد دانشگاه
قصد داشتند افكار عمومي را تحتتأثير قرار دهند تا
منافع خودشان به خطر نيفتد.
او ميگويد«:طي يك نظرسنجي انجام شده حدود
 70درصد مردم علت مراجعه نک��ردن به وكيل را
نداشتن توانايي در پرداخت هزينههاي آن عنوان
كردند .به طور حتم رقابتي شدن بازار وكالت باعث
ميشود كه هم كيفيت كار وكال باال برود و هم هزينه
وكيل گرفتن ارزان شود».
انحصار سردفتري رو به اتمام
انحصار بازار حقوق��ی محدود به وکالت نیس��ت؛
حاال اما با تصويب قانون تسهيل ،قرار است آزمون
سردفتري هر سال برگزار شود .افزوده شدن تعداد
سردفتران باعث خواهد شد كه انحصار اين شغل از
بين برود و مردم در دسترس��ي به خدمات حقوقي
ناظر به اين صنف به زحمت نيفتاده و هزينه كمتري
هم بپردازند .اي��ن انحصارزدايي هم روز گذش��ته
انحصارطلبان را به مقابل مجلس شوراي اسالمي
كشاند .آنطور كه از شعارها و پالكاردهاي سردفتران
حامي انحصار پيدا بود ،آنها خواهان اجرايي نشدن
قانون تسهيل و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي
به منظور تنظيم سند خودرو بودهاند!
پرپيداس��ت كه به خطر افتادن درآمدهاي كالن،
ذينفعان را به ص��ف ميكند ،اما از ط��رف ديگر،
در انحصارزدايي از مش��اغل حقوق��ي ،پاي حقوق
مردم در ميان است .هوشياري نمايندگان مردم و
نهادهاي تصميمگير ميتواند قطعه نهايي از پازل
انحصارزدايي را تكمي��ل و با اس��تقرار عدالت در
دسترسي مردم به خدمات حقوقي ،كام جامعه را
شيرين كند.

425
چندي پيش يكي از س�ايتهاي خبري ،پرسشي را با مردم در
ميان گذاشته ،از آنها خواست نظرات خود را درباره آن مطرح
كنند:
«چرا مدي�ران ايراني اف�راد مطيع و ضعيف را ب�راي همكاري
انتخاب ميكنند؟»
فارغ از ديدگاههايي چون ضعف مديران و اهميت بيشتر اهداف
مدير از اهداف سازمان ،نظرات مردم جالب بود:
براي آنكه زيردس�تان شاخ نش�ده ،س�ر از رقابت درنياورند.
شايستهساالري مطرح نيست .با فرهنگ نقادي ميانهاي ندارند.
مملكت ،قحطالرجال اس�ت .مديران تملق را دوس�ت دارند و
افراد مطيع ،متملقند.
ترس از گرفتن پست و مقام مطرح است .وحشت از زيردستان
قوي بين مديران موج ميزند .رابطه ،باندبازي و فاميلساالري
غوغا ميكند.
مديران بيس�وادند .حريف افراد قوي نميش�وند .فشارهاي
بيرون سازمان مطرح است.
اساس ،عشق رياست است و ترس از رو شدن دست مدير.
دوستان! شما به اين سخنان باور داريد؟

عليرضا سزاوار

پول بيحساب
در حساب دانشگاههاي علوم پزشكي
دولت سابق بودجه خارج از شمول  820هزار ميلياردي
براي دانشگاههاي علوم پزشكي در نظر گرفتهاست
بودجه  82ه�زار ميلي�ارد توماني دانش�گاههاي علوم پزش�كي
ج�داي از بودج�ه اي�ن مراك�ز نصي�ب اين دانش�گاهها ش�ده و
ظاهرا ً بناس�ت فارغ از نظارت ديوان محاس�بات هم خرج ش�ود.

بودجه خارج از ش��مول ،اعتباري مالي و درواقع پولي اس��ت كه فارغ
از بودجه عادي به يك دستگاه داده ميش��ود .اين بودجه زير نظارت
ديوان محاسبات هم قرار نميگيرد .هدف از بودجه خارج از شمول حل
مشكالت فوري و اساسي با دور زدن پيچيدگيهاي اداري است.
جاي خالي علوم پزشكيها در پارك علم و فناوري
اختصاص بودجه  82هزار ميليارد توماني از سوي دولت قبلي واختصاص
بدون حسابرس��ي آن به حوزه بهداشت و درمان دانش��گاههاي علوم
پزشكي در سال جاري ،از عجايب است.
پولپاش��ي موجب ميش��ود دانش��گاههاي علوم پزش��كي كه از نظر
دستاوردهاي علمي در مقايسه با ديگر دانش��گاههاي كشور وضعيت
مطلوبي نداش��ته باش��ند ،در س��الهاي آينده هم دولت را مجبور به
پرداخت بودجههاي خارج از ش��مولي كنند كه فقط مخصوص دوران
جنگ تحميلي بود.
گزارش وزارت علوم از عملكرد پاركهاي علم و فناوري و مراكز رش��د
واحدهاي فناور در سال گذشته نش��ان ميدهد كه دانشگاههاي علوم
پزشكي در اين خصوص عملكرد نامناسبي داشتهاند.
در اين گزارش ،روند توسعه پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد ،تعداد
واحدهاي فناور و دانشبنيان در پاركهاي فناوري ،اشتغالزايي ،فروش،
صادرات و ساير دستاوردهاي اين مراكز بررسي شده كه جاي خالي علوم
پزشكيها محسوس است.
زمين و مجوز هست ،ايده نيست
واقعيت اين اس��ت كه هم اكنون دانشگاههاي علوم پزشكي حتي يك
پارك علم و فناوري هم ندارند و امسال عمليات عمراني طرح اصلي براي
احداث نخستين پارك علم و فناوري كه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي
تهران است ،آغاز خواهد شد.
يعني دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان پيشتاز تمام دانشگاههاي
علوم پزش��كي تازه امس��ال موقعيت زمين پارك علم و فناوري آن در
منطقه يافتآباد تصويب ش��ده و قرار است دانشكدههاي فناوريهاي
نوين پزشكي ،توانبخش��ي و پيراپزش��كي و برج فناوري و واحدهاي
فناوري در آن مستقر شوند.
ت خبر
خردادماه امس��ال هم معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداش 
داد كه وزارت بهداشت مجوز فعاليت  ۱۰پارك علم و فناوري سالمت را
در مناطق مختلف كشور تاكنون صادر كردهاست .يعني تازه از امسال
قرار است پاركهاي علم و فناوري سالمت با هدف تبديل ايدههاي نو
به محصول و ايجاد بستري مناسب براي حضور شركتهاي دانشبنيان
در حوزههاي سالمت راهاندازي شوند.
با تعارض منافع حوزه بهداشت چه كنيم
دانش��گاههاي علوم پزش��كي براس��اس ماده  ۱قانون اح��كام دائمي
برنامههاي توس��عه كش��ور ،ميتوانند با بودجه خارج از شمول بدون
رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دس��تگاههاي دولتي به ويژه
قانون محاس��بات عمومي كش��ور ،قانون مديريت خدمات كشوري،
قانون برگزاري مناقصات و فقط در چارچوب مصوبات و آیيننامههاي
مالي ،معامالتي ،اداري ،اس��تخدامي و تش��كيالتي مصوب هيئت امنا
عمل كنند.
حذف نظارت ديوان محاسبات و ساير دستگاههاي نظارتي بر هزينهكرد
منابع مالي دانشگاههاي علوم پزشكي ،نه فقط به شفافيت نظام اقتصادي
كه با توجه به تعارض منافع مشهود در حوزه سالمت ،به حوزه بهداشت و
درمان كشور هم ضربه ميزند.
بر اين اس��اس پول بيت المال كه بايد در امور مناس��بي هزينه شود و
حتي بسياري از دانشگاههاي كشور و نهادهاي مختلف از محيطزيست
گرفته تا پروژههاي نيمه تمام ،نيازمند آن هستند به سادگي به جيب
دانشگاههاي علوم پزشكي ميرود.
نمايندگان مجلس ورود كنند
در اين خصوص يك كارشناس سياستگذاري در حوزه سالمت با اشاره
به تخصيص اعتبار بيش از  ۸۰هزار ميليارد توماني به صورت خارج از
شمول به نظام سالمت به خبرگزاري مهر گفت :زماني كه به يك بخش
از حاكميت ،بودجه فراواني تخصيص پيدا ميكند ،متناسب با آن بايد
مكانيزمهاي نظارت ،حسابرسي و ش��فافيت نيز افزايش پيدا كند،اما
متأسفانه در خصوص دانشگاههاي علوم پزشكي اين مالحظات وجود
ندارد و عم ً
ال نظارتي بر نحوه هزينهكرد آنان صورت نميگيرد.
پدرام اصالنيفر افزود :مجلس شوراي اسالمي بايد ماده  ۱قانون احكام
دائمي را يك بار براي هميشه اصالح كند تا بخش بهداشت و درمان تمام
دانشگاههاي علوم پزشكي از شمول اين قانون خارج شود .با انجام اين
مهم ،بخش آموزش و پژوهش براي انجام فعاليتهاي خود به مشكلي
بر نخواهند خورد و بخش بهداشت و درمان كه از مسئله عدم شفافيت و
هزينههاي غيرضروري رنج ميبرد ،شفاف خواهد شد.
تأمين منابع مالي بودجه خارج از شمول علوم پزشكيها از سوي دولت
در سال جاري و اختصاص چشم بسته و بدون حسابرسي آن به تضعيف
جايگاه نظارتي دولت به دست خودش منجر خواهد شد؛ اتفاق نامباركي
كه ميتواند با بهانههايي نظير تحريم و محرمانگي ،دانشگاههاي ديگري
را هم كه اتفاقاً عملكرد مناسبي دارند ،در صف مطالبهكنندگان بودجه
خارج از شمول و بدون بازدهي الزم قرار دهد.

