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عيس��ي اميني رئيس كانون وكالي دادگس��تري مركز دو روز بعد از 
انتشار اين مطلب تيتر »وكالت كيلويي چند؟« را مورد انتقاد قرار داد 
و به اين بهانه فرصتي فراهم شد تا ناگفته هاي خود را در مقابل هجمه 
به انحصارطلبي كانون وكال بيان كند. وي به موارد متعدد چون تبصره 
ماده۴۸، بند چ ماده۸۸ برنامه ششم توسعه و خلق مؤسسات غيرمجاز 
حقوقي اشاره و در ادامه پيگيري طرح جامع وكالت از سوي نمايندگان 
را شكستن كمر وكالت تلقي كرد. اميني در صفحه اينستاگرامي خود اين 
مطلب و ساير مطالب انتقادي از سوي رسانه ها را نقض آشكار بي طرفي 
مي داند و مي نويسد: »س��خن من با همكاران عزيز و فارغ التحصيالني 
كه به اميد آزمون و به دست آوردن شغل شريف در انتظار ورود هستند 
اين است كه راه برون رفت ما داشتن اميد، اتحاد و رفع شبهه افكني با 

در دست گرفتن قلم است.« 
---------------------------------------

 سيدمهدي حجتي وكيل دادگس��تري، ديگر فردي بود كه نقد وي به 
مطلب منتشر ش��ده در روزنامه جوان را در كانال هاي خبري خوانده 
بود. وي از اظهارات س��خنگوي دس��تگاه قضايي به شدت انتقاد كرده 
و مي نويس��د: »چرا ايش��ان درباره فعاليت مؤسس��ات حقوقي دالل و 
كارچاق كني كه گردش مالي تعدادي از آنها در س��ال هزاران ميليارد 
تومان و توأم با استفاده از رانت و روابط ناسالم است مطلبي نمي فرمايند 
يا در مورد هزينه هاي كمرشكن دادرسي كه در يك فرآيند حقوقي تا 
17/5 درصد از ارزش خواسته را در بر مي گيرد و مصداق بارز اجحاف 
به مردم و محدوديت دسترسي ايشان به دستگاه قضايي است مطلبي 
عنوان نمي كنند و همه دغدغه ها امروز پيرام��ون رقم حق الوكاله اي 
مي چرخد كه سال هاس��ت تعرفه آن تغيير نكرده و ارقام آن به ارقامي 

مضحك تبديل شده است...« 
---------------------------------------

رسول س��عادت نيا وكيل پايه يك دادگس��تري در يكي از كانال هاي 
حقوق��ي در واكنش ب��ه مطلب حقوقي »ج��وان« نوش��ت: »وكالت، 
تجارت نيس��ت، دادورزي و دادجويي است. وكالي دادگستري هماره 
در برافراش��تن پرچم دادگري، يار و ياور و بال فرش��ته عدالت بوده و 

هستند.« 
---------------------------------------

 يكي ديگر از كانال هاي حقوقي مي نويس��د: »خيل��ي از وكال به ويژه 
وكالي جوان، به لحاظ نبود پرونده يا نداش��تن مراجعه كننده؛پروانه 
وكالت خود را توديع كرده اند. ممكن اس��ت در هر ش��غلي و از جمله 
شغل وكالت، مواردي از دس��تمزدهاي نامتعارف وجود داشته باشد 
ولي تعميم آن به تمام وكال و در نهاي��ت توهين به قاطبه وكال ظلمي 

نابخشودني است.« 
---------------------------------------

يكی از پايگاه های خب��ری در فضای مجازی با انتش��ار عكس گزارش 
روزنامه جوان، دريافت يك ميلي��ارد و 500 تومانی برخی وكال را ادعا 
تلقی كرد و نوش��ت در ماه های پايانی عمر مجل��س دهم فعاليت های 
جريانی كه تاكنون از طريق اين مجلس به نتيجه مطلوب خود نرسيده 

ابعاد تازه پيدا كرده است.

88498440سرویس اجتماعي

ايراني ها از وكيل طفره نمي روند ام�ا آنچنان كه بايد 
و شايد، دسترس�ي به خدمات حقوقي براي همه آنها 
ميس�ر نيس�ت. اين همان نكته اي اس�ت كه رياست 
جديد مركز امور مش�اوران حقوقي قوه قضائيه بر آن 
تأكيد داشته است. دسترسي نداشتن مردم به خدمات 
قضايي و حقوقي ريشه در موضوع مهم كمبود وكيل در 
كشور و نابرابري عرضه و تقاضا در اين حوزه دارد. طبق 
ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توس�عه به منظور اعمال 
حمايت هاي الزم حقوقي و تس�هيل دستيابي مردم 
به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه 
اجازه داده ش�ده اس�ت تا نس�بت به تأييد صالحيت 
فارغ التحصي�الن رش�ته حقوق جهت ص�دور مجوز 
تأسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام كنند. 
هرچند برخي اعتقاد به منسوخ شدن اين قانون دارند 
اما برخي حقوقدان ها ايجاد يك نهاد را به حكم قانون 
به منزله جواز استمرار فعاليت آن هم مي دانند. كساني 
هم مي گويند در س�ال هاي اخير فعاليت اين مركز به 
حاشيه رفته و با برگزار نكردن متناوب آزمون، به فقدان 
كمبود وكيل در كش�ور دامن زده اس�ت. قوه قضائيه 
مي تواند با عملكرد درست و عمل به تكاليف قانوني، 
دسترسي مردم به خدمات قضايي و حقوقي را حل كند. 
مركز امور مشاوران حقوقي، وكال و كارشناسان قوه قضائيه! 
نهادي است كه طبق قانون، اس��اس تشكيل آن تسهيل 
دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه بوده 
و رياست جديد و جوان آن هم بر همين هدف تأكيد كرده 
است. علي بهادري جهرمي در مراسم معارفه خود بر تسهيل 
دسترسي هر چه بيش��تر مردم به خدمات حقوقي تأكيد 
كرده و گفته اس��ت: »ما بايد كاري كنيم كه بار مشكالت 
حقوقي مردم كم شود، لذا الزم است تا جايي كه مي شود 

خدمات حقوقي كيفي تر گردد.« 
وي بيان داشت: »جمهوري اسالمي ايران كشوري است 
كه مردم بايد به راحتي به حقشان برسند. يكي از راهكار ها 
هم اين است كه دسترسي به وكال به صرفه باشد.« بهادري 
اين امر را در توس��عه مراجعه مردم به وكال و كارشناسان 
مؤثر دانس��ته و معتقد اس��ت: »بايد كاري كرد كه مردم 
خودشان به دنبال وكيل باشند و بدون وكيل در دادگاه ها 

حاضر نشوند.« 
آيا اين مردم هستند كه تمايلي به گرفتن وكيل ندارند يا 
اينكه ش��رايط ديگري وجود دارد كه منجر مي شود اكثر 

پرونده هاي قضايي بدون وكيل راهي دادگاه شود! اساساً 
آنچه رياست جديد مركز امور وكال و مشاوران قوه قضائيه 
گفته است يعني تسهيل دسترسي مردم به خدمات حقوقي 
و حضور در دادگاه با حضور وكيل چگونه ميس��ر خواهد 
ش��د؟! افزون بر اين سؤال مركز امور مش��اوران حقوقي، 
وكال و كارشناسان قوه قضائيه چگونه تسهيل كننده اين 

روند خواهد بود؟
  رابطه خدمات حقوقي با وكالت

دسترسي مردم به خدمات قضايي و حقوقي ريشه در موضوع 
مهم كمبود وكيل در كشور و نابرابري عرضه و تقاضا دارد، 
چراكه وكال در اصل باالترين ارائه كنندگان خدمات حقوقي 
در هر نقطه از دنيا محسوب مي ش��وند اما كمبود وكالت 
باعث شده است مردم يا به وكيل مراجعه نكنند يا در ارائه 
دادخواست هاي خود با مشكل مواجه شوند. اين يعني فاصله 
گرفتن از ابتدايي ترين حقوق ش��هروندي و اصول مصرح 
قانون اساس��ي! اين در حالي است كه سال هاست با هدف 

تسهيل دسترسي به خدمات حقوقي برنامه سوم توسعه حل 
اين معضل را به قوه قضائيه واگذار و تكليف كرده است. 

ماده 1۸7 قانون برنامه س��وم توس��عه تصري��ح مي كند: 
»به منظور اعم��ال حمايت هاي الزم حقوقي و تس��هيل 
دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به 
قوه قضائيه اجازه داده مي شود تا نسبت به تأييد صالحيت 
فارغ التحصيالن رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس 
مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد.« هرچند 
برخي بر طبل نس��خ اين قانون مي كوبن��د و به اين بهانه 
درصدد كمرنگ ساختن وظايف قانوني محول شده به اين 
مركز هستند اما غالب حقوقدان ها معتقدند تأسيس نهادي 
به حكم قانون به منزله جواز اس��تمرار فعاليت آن  است و 
موقت بودن قانون برنامه دليلي بر موقت بودن جذب اين 
نهاد نيست، مضافاً آنكه در بند چ ماده ۸0 قانون برنامه ششم 
توسعه هم مجدداً نام اين مركز در كنار كانون هاي وكال براي 

جذب آمده است. 

فارغ از اين موضوع، به رغم نياز م��ردم به رجوع به وكيل، 
خدمات ارائه  شده توسط وكال به خدماتي لوكس در سطح 
جامعه تبديل شده است، به نحوي كه با توجه به دريافت هاي 
غالباً فراتر از تعرفه از سوي برخي وكال اكثر مردم جامعه از 
توانايي مالي الزم براي رجوع به وكيل و  از خدمات حقوقي 
برخوردار نيستند. در اصل مي توان گفت وكالت به يك امر 
گران قيمت و دست نيافتني در كشور تبديل شده است كه 
تبعات آن گريبانگير قشرهاي مختلف مي شود. افزايش 
حق الزحمه ارائه خدمات حقوقي، پايين بودن كيفيت ارائه 
خدمت در بازار خدمات حقوقي، باال بودن ريسك همكاري 
با ارائه دهن��دگان خدمت، خأل دانش و مه��ارت كافي در 
خدمات ارائه شده و نبود تنوع در خدمات حقوقي ارائه شده 
به متقاضيان از جمله تبعات كمبود تعداد وكال به نس��ب 
تقاضاي موجود براي خريداري خدمات حقوقي در كشور 
محسوب مي شود. اين مسائل توسعه خدمات حقوقي را به 

عنوان يك ضرورت ايجاب مي كند. 

  فرآيند وكيل پروري در دنيا 
در ساير كشورهاي دنيا توازن عرضه و تقاضا در بازار خدمات 
حقوقي، دسترسي هاي مردم را تسهيل كرده است. به عنوان 
 مثال در امريكا و ژاپن كه نمونه اي از اين كشورها هستند شاهد 
به تعادل رسيدن بازار و به ثبات رسيدن تعداد شركت كنندگان 
آزمون وكالت در سال هاي اخير هستيم. به گونه اي كه مازاد 
وكال در كشوري چون امريكا باعث ش��ده است تا مفهومي 
به عنوان »وكالي آمبوالنس��ي« در اين كشور شكل بگيرد. 
وكاليي كه حتي در فرودگاه هاي اين كشور حاضر هستند و 
زمان تأخير پروازها به كمك مسافران آمده و قانون را مداخله 
مي دهند. همين امر و دسترسي به خدمات حقوقي رفته رفته 
باعث مي ش��ود تا كيفيت خدمات دهي هم باالت��ر برود و 
درمقابل در كشورهايي كه ضعف اطالعاتي حقوقي بين مردم 
حاكم است، ميزان نارضايتي از همه جهات باال خواهد رفت و 
حتي اين امر باعث خواهد شد به دليل فقدان اشراف اطالعاتي 

به مرور نارضايتي از دستگاه قضايي هم به وجود  آيد. 
حال آنكه طراحي و بهبود فرآيندها و قوانين نظام حقوقي 
قضايي كشور متناسب با نيازهاي جامعه يكي از مهم ترين 
ضروريات اعتالي اجتماعي و اقتصادي كش��ور به ش��مار 
مي رود. به همين دليل رسيدگي سريع و مؤثر به اختالفات 
و تسهيل دسترسي مردم به خدمات حقوقي نقشي اساسي 
در توس��عه اقتصادي و برقراري امنيت اجتماعي كش��ور 
خواهد داش��ت. يكي از مواردي كه تح��ت همين عنوان 
به صورت تكليف بر دوش يكي از نهادها قرار داده ش��ده ، 
اشاره قانون برنامه سوم توس��عه و وظيفه محوله بر دوش 
مركز مشاوران قوه قضائيه اس��ت. طبق آمارهاي منتشر 
شده، كش��ور با كمبود چش��مگير وكيل روبه رو است. به 
اذعان رئيس اتحاديه سراس��ري كانون وكالي ايران تنها  
در10 درصد پرونده هاي تش��كيل شده در دادگستري ها 
از وكيل استفاده مي شود. اين در حالي است كه مركز امور 
مشاوران حقوقي به عنوان يكي از پايه هاي اصلي براي ورود 

متقاضيان به عرصه محسوب مي شود. 
صدور پروانه وكالت با برگزاري منظم آزمون و مالك تأييد 
صالحيت علمي از يكسو و از س��وي ديگر افزايش وكال از 
جانب اين مركز باعث خواهد شد روحيه رقابت پذيري براي 
ديگر نهاد صادركننده پروانه وكالت يعني كانون وكال هم 
فراهم شود. بر همين اساس مركز امور مشاوران قوه قضائيه 
با ظرفيت هاي تعريف شده براي خود مي تواند دسترسي به 

خدمات حقوقي را براي مردم فراهم سازد. 

نيره ساري 
    گزارش یک 

كانون وكال معترض، قوه قضائيه معترض، وكال معترض 
و در حالت كلي تبصره اي قانوني اما بي مدافع! تبصره 
ماده 4۸ قانون آيين دادرس�ي كيفري! موضوع داغ 
اين روزهاي حق�وق و قضا در كش�ور كه هجمه هاي 
بس�ياري به دس�تگاه قضايي براي آن وارد شد، در 
حالي كه به اذعان س�خنگوي پيش�ين و معاون اول 
وقت فعلي دس�تگاه قضايي، در همان ب�دو قانوني 
شدن چنين تبصره اي، مخالفت هاي شكلي و ماهيتي 
از س�وي دس�تگاه قضايي مطرح ش�د اما در نهايت 
به تصويب رس�يد. پيش ت�ر از اين ه�م زمزمه هاي 
اصالح اين تبصره مطرح ش�ده بود اما باالخره هفته 
گذشته بود كه سخنگوي كميسيون قضايي از نهايي 
ش�دن اين اصالحات خبر داد و گفت اصالح تبصره 
راهي صحن ش�ده اس�ت. اين خبر در حالي اس�ت 
كه برخ�ي معتقدند خ�ود اين اصالح ه�م به اصالح 
نيازمند اس�ت. مثل عيس�ي اميني، رئي�س كانون 
وكالي مرك�ز كه معتق�د اس�ت در اصالحيه جديد 

ابهاماتي وجود دارد ك�ه مي توان�د در نهايت منجر 
به محرومي�ت كامل متهم از داش�تن وكيل ش�ود. 
حجت االسالم محسني اژه اي سخنگوي پيشين دستگاه 
قضايي بارها در اين باره موضع دس��تگاه قضايي را بيان 
داشته و معتقد بود دستگاه قضايي تنها موظف به اجراي 
قانون بوده  و اين در حالي است كه تبصره ماده ۴۸ قانون 
آيين دادرس��ي كيفري مصوب 1392 از جهت اجرايي 
اشكال دارد.  به اذعان وي، اين تبصره و ماده هم ماهيتي 
و هم شكلي داراي ايراد است. چنانچه از يك طرف رئيس 
قوه قضائيه بايد وكاليي را شناسايي و انتخاب كند و خود 
رأساً آنها را مورد تأييد قرار دهد، از سوي ديگر رئيس قوه 
قضائيه بايد وكاليي را براي جرائم امنيتي تعيين كند، اما 
ش��رايط و ضابطه آن در قانون مشخص نشده است، لذا 
مالك را بايد ايشان تعيين كند و طبيعتاً ممكن است اين 

مالك مورد سؤال عده اي قرار گيرد. 
حاال مطابق آنچه قباًل زمزمه ش��ده بود، شرط انتخاب 
وكيل براي متهمان امنيتي از ميان ليست تعيين شده 

از س��وي رئيس قوه قضائيه با ارائه يك اصالحيه حذف 
مي شود اما برخي معتقدند در كنار اصالح ايرادات تبصره 
فعلي، نمي  توان ب��ه راحتي از ضعف موج��ود در تبصره 

اصالحي گذشت. 
طبق تبصره م��اده ۴۸ »در جرائم عليه امنيت داخلي يا 
خارجي و همچنين جرائم سازمان يافته كه مجازات آنها 
مشمول ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري است، در 
مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكالي 
خود را از بين وكالي رسمي دادگستري كه مورد تأييد 
رئيس قوه قضائيه باشد، انتخاب مي كنند و اسامي وكالي 

مزبور توسط رئيس قوه قضائيه اعالم مي شود.« 
طبق اصالحي��ه اي كه مطرح ش��ده اس��ت »در جرائم 

سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول بندهاي الف، ب 
و ت ماده 302 اين قانون اس��ت و همچنين جرائم عليه 
امنيت داخلي و خارجي، جرائم تروريستي موضوع قانون 
مبارزه با تأمين مالي تروريسم و جرائم اقتصادي با موضوع 
جرم 10 ميلي��ارد ريال و بيش��تر در مرحله تحت نظر و 
تحقيقات مقدماتي، حداكثر به مدت 20 روز مي توان مانع 
از مالقات مظنون با وكيل شد و در صورتي كه به تشخيص 
مقام قضايي نياز به مدت زمان بيشتري باشد، اين تصميم 
در قالب قرار ممنوعيت از حضور وكيل صادر مي شود و در 

واقع اين قرار قابل اعتراض در دادگاه است.«
اين يعني اوالً حسب تش��خيص مقام قضايي در دعاوي 
مش��مول تبصره م��اده ۴۸، متهم تا 20 روز از داش��تن 

وكيل محروم است و دوماً آنكه بعد از آن نيز مقام قضايي 
مي تواند قراري صادر كند كه از حضور وكيل جلوگيري 
شود. به اعتقاد عيس��ي اميني اوالً هر چند تعيين مدت 
براي محروميت متهم از داش��تن وكيل بهتر از تحميل 
وكيل مدنظر قاضي بر متهم اس��ت اما تعيين مدت 20 
روزه، مدت طوالني و نامعقول اس��ت. ثانياً و بدتر از ايراد 
اول، مقام قضايي تا چند مرحله و چند ماه و سال حق دارد 
اين قرار را صادر و متهم را از داشتن وكيل محروم كند. آيا 
اين روش و  تمديد مدت تا زمان نامعلوم، متهم را حتي از 
داشتن وكيل منصوب ماده ۴۸ نيز محروم نمي كند؟ حال 
فرض كنيم دادگاهي نيز در اين دعاوي مهم با اين تمديد 
قرار موافقت كند و اعتراض را نپذيرد، تكليف متهم چه 
مي شود؟ ثالثاً در اين تبصره تكليف دادگاه ويژه اقتصادي و 
وكالي مورد تأييد در آيين نامه آن نيز كه ظاهراً قرار است 

به حيات خود ادامه دهد مشخص نشده است. 
اين در حالي است كه مطابق ماده 5 قانون آيين دادرسي 
كيفري »متهم بايد در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام 
انتسابي آگاه و از حق دسترس��ي به وكيل و ساير حقوق 
دفاعي مذكور در اي��ن قانون بهره مند ش��ود.« بنابراين 
واگذاري حق انتخاب وكيل به متهم ولو اينكه جرمش در 
دايره جرائم امنيتي قرار بگيرد يكي از حقوق آنان محسوب 
مي شود، اما آنچه محل بحث است اينكه در تبصره اصالحي 
دايره شمول عدم مداخله وكيل حتي به جرائم اقتصادي 
گسترش يافته اس��ت. همچنين قيد ممانعت از مالقات 
متهم با وكيل و تمديد آن از سوي مقام قضايي ايراد ديگري 
است كه به جهت عدم آگاهي متهم به حقوق خويش و 

ضرورت تحقيقات مقدماتي به آن اشاره مي شود. 

قش�ر كارگر هم�واره در طول تاري�خ با تحمل 
مصائ�ب روزگار گذران�ده و ش�اهد تضيي�ع 
حق�وق خويش ب�وده اس�ت. در اين مي�ان اما 
وجود تبعيض هاي جنس�يتي، منج�ر به ايجاد 
موقعيت�ي بغرنج ت�ر ب�راي كارگران زن ش�ده 
اس�ت. در اس�تانداردهاي ارائه ش�ده توس�ط 
س�ازمان بين الملل�ي كار)ILO(، قان�ون كار، 
لس�ان صاحبنظران و م�وارد متع�دد ديگر از 
براب�ري حق�وق زن و مرد س�خن گفته ش�ده 
اس�ت تا جايي ك�ه قانونگذار اساس�ي در اصل 
20 ب�ه اي�ن ام�ر تصري�ح مي كن�د ك�ه »زن و 
مرد يكس�ان در حماي�ت قانون ق�رار دارند.«

 همچنين ماده 3۸ قانون كار مقرر مي دارد: »براي 
انجام كار مساوي كه در ش��رايط مساوي در يك 
كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي 

پرداخت شود.« افزون بر اين مواد 75 تا 7۸ قانون 
كار نيز ش��رايط خاصي را براي مشاغل زنان مقرر 
مي كند كه كارفرما مكلف به رعايت آنان است؛ از 
جمله 90 روز مرخصي زايمان، بازگش��ت به كار 
بعد از اتمام مرخصي، پرداخت حقوق در اين ايام، 
ارجاع كار سبك تر به مادران باردار در شرايطي كه 
كار او برايش سخت يا خطرناك باشد، عدم حمل 
بار سنگين، دادن زمان مناسب بين ساعات كاري 
براي شيردهي فرزند و فراهم كردن امكاناتي مانند 

مهد كودك، شيرخوارگاه و... 
در جامعه بين الملل��ي نيز تبعيض علي��ه زنان از 
طريق كنوانس��يون حقوق كار ممنوع اعالم شده 
است. سازمان بين المللي كار در مواد 5 و 6 مقاوله 
15۸ داليل ناموجه ب��راي اخراج كارگ��ران را بر 
شمرده است كه از موارد آن مي توان به اخراج زنان 

به علت بارداري، تأهل، جنسيت و مسئوليت هاي 
خانوادگي اش��اره كرد. در مس��ير حمايت از زنان 
اخراج آنان به دلي��ل ترك موقت��ي كار به داليل 
ازدواج، ب��ارداري، زايمان و مراقب��ت از فرزند نيز 

ممنوع است. 
تمامي موارد گفته شده  باال جهت حمايت از حقوق 
كارگران زن پيش بيني شده است، اما موضوعي كه 

مطرح است ميزان سودمندي اين قوانين و الزامات 
براي زنان اس��ت؛ از آنجا كه رعايت موارد قانوني 
براي كارگران زن از سوي كارفرمايان آنها را مجبور 
به تقبل هزينه هاي بيش��تري ب��راي كارگران زن 
نسبت به كارگران مرد مي كند در حالي كه دستمزد 
اعطايي مساوي است، همين امر موجب بي رغبتي و 
فرار كارفرمايان از به كارگيري و استخدام كارگران 

زن مي ش��ود كه در نتيجه بيكاري زن��ان را در پي 
دارد، يعني اين قوانين به جاي اينكه به سود زنان 
عمل كند در واقع به ضرر ايشان عمل كرده است. 
به همين علت است كه بيشتر زنان مجبور به كار 
در بخش هاي غيررس��مي مي شوند،چراكه تمايل 
به جذب ايشان در بخش هاي رسمي كه از حقوق 
تضمين شده تري بهره مند هس��تند وجود ندارد. 
در بخش هاي غيررس��مي، درآمد كمتر، ش��رايط 
شغلي پرخطر تر و حمايت قانوني كمتر است. شايد 
به همين داليل اس��ت كه مردان به سمت كار در 
اينگونه بخش ها گرايش ندارند اما زنان كه از قدرت 
چانه زني و ش��انس ورود به بخش رسمي كم بهره 

هستند به اين مشاغل رضايت مي دهند. 
مقاول��ه نامه ه��اي 100 و 111 س��ازمان كار 
عالوه بر تأكيد بر تس��اوي حق��وق زن و مرد، به 
برابري در اس��تخدام و اش��تغال نيز توجه كرده 
كه گام بزرگ تري اس��ت. اين يكي از حلقه هاي 
حياتي مفقوده در نظام قانون كار كش��ور ماست 
كه منجر به ش��انه خالي كردن كارفرمايان از به 
كارگيري كارگ��ران زن و به اين ترتي��ب فرار از 
تقبل هزينه هاي ايشان است كه بايد مورد توجه 

مسئوالن امر قرار گيرد. 
*پژوهشگر دوره دكتراي حقوق عمومي

سميرا خوئيني* 
   گزارش3

گندم زمانی
   گزارش 2

 مركز امور مشاوران قوه قضائيه با عمل به تكاليف قانوني
 و پررنگ ساختن ظرفيت هاي تعريف شده براي خود مي تواند دسترسي به خدمات حقوقي را براي همه مردم فراهم سازد

خدماتلوكسحقوقيمردميترميشود

روز چهارشنبه )9۸/2/۱۸( روزنامه جوان در صفحه اجتماعي 
گزارشي با عنوان »وكالت كيلويي چند؟!« نوشت؛ گزارشي كه 
به بهانه اظهارات سخنگوي دستگاه قضا نوشته شد. اسماعيلي 
در آخرين نشست خبري خود از دريافت حق الوكاله ها گاليه و 
اين موضوع را به شفافيت مالي ختم كرد و گفت: »حق الوكاله ها 
هم از طريق دستگاه كارتخوان دريافت شود تا مبادالت مالي 
آنها شفاف باشد و در مظان اتهام قرار نگيرند.« روزنامه جوان 
هم بعد از اش�اره به برخي دريافت هاي ميلياردي پرونده هايي 
چون بابك زنجاني به آمارهاي سال 94 استناد كرد و با تخمين 
مبالغ درآمدي از دريافت هاي نجومي برخي وكال نوشت كه به 
يك ميليارد در سال مي رس�د؛ مبلغي كه حتي يكي از اعضاي 
كميسيون برنامه و بودجه هم آن را مورد تأييد قرار داد و گفت به 
بيش از اين هم خواهد رسيد. اما اين گزارش واكنش هاي جالبي 

را از سوي وكال به دنبال داشت كه در ادامه مي خوانيد.
---------------------------------------

خبر اصالح تبصره ماده 4۸ در حالي است كه ايرادات موجود در آن طرح
 اصالحيه را باز هم نيازمند اصالح مي كند

اصالِحاصالحيكتبصرهقانوني
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