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که چه مدلی از قــرارداد را باید  دقیقًا معلوم نیست 
منعقدکنند. هم در حوزه انعقاد قراردادهای نیروی 
دارد.  ایــن مشکل وجــود  قــراردادهــای  انسانی هم 
که در بخش تولید و اقتصادی  این ها نیازی است 
که به فرمایش آقای طاهر نژاد  جامعه ما وجود دارد 
اولویت  جهت  یک  از  و  اساسی  و  اول  اولویت  اآلن 
نقش  مــا  اســـت.  اقــتــصــادی  بحث  کــشــور،  امنیت 
نظام  این  در  را  حقوقی  فعاالن  و  حقوقی  خدمات 

کجا دیدیم.«

ازظرفیتفارغالتحصیالن ضرورتاستفاده
حقوقیدرجهتپیشبردامور

ــا  مــعــاون پــژوهــش مــرکــز وکـــال یــــادآور شـــد: »آی
بتوانند در  کــه  کــردیــم  نگاه  رویــکــرد  ایــن  بــا  را  ــال  وک
تکمیلی  پــازل  یک  یا  کنند  نقش آفرینی  حــوزه  این 
نیازی  که  موضوع  ایــن  بــرای  که  کــرده ایــم  طراحی 
با بهره گیری  به تربیت وکیل نداشته باشیم. شاید 
از  وسیعی  حجم  کــه  حقوقی  غ التحصیالن  فار از 
را  مــا  تــحــصــیــل کــرده  و  انــســانــی متخصص  ــیــروی  ن
تشکیل می دهند )با تربیت حداقلی آن ها( بتوانیم 
یک نیاز عمده ای را از بخش تولید و اقتصادی رفع 
معمواًل  ما  کنم  استفاده  واژه ای  می خواهم  کنیم. 
کار بردیم؛  را به  در بخش صنعت و فنی این تعبیر 
با دانشگاه است. معمواًل  ارتباط صنعت  آن بحث 
به  ذهنمان  همه  مــی رود  کار  به  عنوان  این  وقتی 
انرژی  و  هوافضا  مهندسی،  فنی  رشته های  سمت 
را با  آمــوزشــی مــان  آیــا نظام  ــی رود. ولــی مــا  اتمی مـ
که بیاید با بخش بدنه فعال در عرصه  این رویکرد 
صنعت،  مثل  ــد  دارن حقوقی  نیازهای  که  حقوقی 
ــه شــرکــت هــای  ک ــنــیــان  مــثــل شــرکــت هــای دانــش ب
خدمات  هیچ گونه  که  داریــم  زیــادی  دانش بنیان 
کنون  تا تخصصی  به طور  شرکت ها  این  به  حقوقی 

ارائه نشده است.«
وقــوع  از  پیشگیری  بحث  »وقــتــی  ــزود:  افـ وی 
خاص  معنای  به  جــرم  لزومًا  می شود  مطرح  جــرم 
آن نیست، بحثمان چه بسا ازدیاد پرونده در نظام 
بار قوه  که  اما مطلوب ما این است  قضایی است؛ 
کارآمدی  از  قضائیه  قــوه  شــده  موجب  که  قضائیه 
نداشته  کثری  حدا کــارآمــدی  و  شــود  دور  خــودش 
کاهش بدهیم. وقتی در این فضا بخواهیم  باشد را 
به نظام  نسبت  را  رویکردهایمان  باید  شویم  وارد 
بخشی  یک  یعنی  کنیم؛  اصــالح  حقوقی  خدمات 
ــت مــی شــود،  ــال ــات حــقــوقــی مــان نــهــاد وک ــدم از خ

کــه در  ــهــادهــای دیــگــری مــی شــود  یــک بــخــشــی ن
نظام  مثل  هستند،  فعال  حقوقی  خدمات  عرصه 
خدمات  دارد  که  است  نظامی  رسمی،  کارشناسی 
مواردی  از  عمده ای  بخش  می شود،  ارائــه  حقوقی 
مجرای  از  اســت  احتیاج  آن  به  قضائیه  قــوه  در  که 
کارشناسی دارد انجام می شود، ولی ما چیزی  نظام 
پیش بینی  برایش  است  وضعیت  این  شایسته  که 
یک  ما  فعاالن  این  تمام  به  باید  کنون؛  تا  نکردیم 

نگاه دیگری داشته باشیم.«

لزومبهرهگیریازفناوریهاینوین
فراهانی درباره لزوم توجه به فناوری های نوین 
»بهره گیری  گفت:  حقوقی  خدمات  ارائــه  عرصه  در 
نــویــن مــی تــوانــد در عــرصــه خدمات  فــنــاوری هــای 
کند، باز این به نظرم  کمک  حقوقی و قضایی به ما 
قضایی  نــظــام  در  ــکــرد  روی و  نــگــاه  اصـــالح  مستلزم 
به  حقوقی  فــنــاوری هــای  از  صحبت  وقتی  اســت. 
منظور  دقیقًا  ببینیم  باید  می شود،  عامش  معنای 
اینکه  آیا صرفًا  فناوری های حقوقی چیست؟  از  ما 
کنیم؟ در یکی دو هفته پیش  سامانه ای راه اندازی 
مختلفی  سامانه های  بــود  قضائیه  قــوه  هفته  کــه 
رونمایی شد. مثاًل یک نمونه را بخواهم بگویم مثاًل 
قانون بان قرار است نقش سوت زنی را داشته باشد. 
نسبت  کــه  تکالیفی  و  حقوق  از  بتوانند  اشــخــاص 
شوند.  گــاه  آ شــده،  وضــع  اجرایی  دستگاه های  به 

کند.« فضای مطالبه گری را احیا 
نظام  اصــالح  حــوزه  در  »مثاًل  کــرد:  اضافه  وی 
که من در جریان هستم، یک  تا جایی  کارشناسی 
مطالعه  ــورد  م دارد  کارشناسی  فرایندهای  نظام 
که  اســت  ایــن  پایه  و  ایــن مقدمه  که  قــرار می گیرد 
کارشناسی  ارجــاع  سامانه  عنوان  تحت  سامانه ای 
کارشناسی نیز در  صورت بگیرد. این سامانه ارجاع 
حوزه زمان و رفع اطاله دادرسی می تواند مؤثر باشد 
کارشناسی  کاهش فساد در ارجاعات  هم در حوزه 

که از سوی قضات صورت می گیرد. به نوعی می تواند 
کارآمدی دستگاه قضا را افزایش دهد اما باز هم این 

کافی نیست.« رویکردهای حداقلی 
بازار خدمات حقوقی در  فراهانی درباره نقش 
گفت:  به جریان انداختن فعالیت شتاب دهنده ها 
فعالیت  اینکه  ــرای  ب بستر  و  زمینه  ــردن  ک »فــراهــم 
که اآلن خیلی فعال هستند  شرکت های استارتاپی 
ارائــه  و  ــد  دارن حیات  اقتصاد  دیگر  حــوزه هــای  در  و 
حقوقی  خــدمــات  ســمــت  بــه  ــا  ت می کنند  خــدمــت 
که الزم است  بیایند، خودش یکی از اقداماتی است 
کارهایی  یک  البته  کند.  توجه  آن  به  قضائیه  قوه 
هم دارد انجام می شود. مثاًل در تابستان قرار است 
می تواند  شــود،  برگزار  حقوقی  فناوری های  رویــداد 
توجه  جلب  و  ترغیب  جهت  در  باشد  اولیه ای  گام 
این  به  که  سرمایه گذاری  و  استارتاپی  شرکت های 
حوزه بیایند و در این حوزه فعالیت داشته باشند.«

تغییرنوعنگاهبهمدیریتمیدان؛نرمافزار
تحول

راهکارهای تحقق  حاجی علی خمسه دربــاره 
راهکارهای  مــورد  »در  شــد:  یـــادآور  تحولی  اهــداف 
که ناظر به خود  تحول، ما یکسری اقداماتی داریم 
که  که باید تحول آفرین باشد  جنس فعالیتی است 
همگانی  و  آشنا  تعبیر  یک  در  فعالیت  جنس  آن  از 
می شود به جنس فعالیت انقالبی و جهادی یادکرد. 
گر چنین جنس فعالیتی وجود نداشته باشد بحث  ا
نگاه  در  باشد.  بی معنا  کم وبیش  شاید  هم  تحول 
در  باید  خــودش  فرمانده  و  مدیر  شخص  تحولی، 
حرکت  ایــن  و  تحول  جبهه  مقدم  خط  و  پیشانی 
نوع  تغییر  تحول  نــرم افــزار  باشد.  انقالبی  و  تحولی 
باشد  قرار  گر  ا باشیم.  باید داشته  که  نگاهی است 
که تا اآلن انجام می شد، با سرعت  همان اقداماتی 
و توان و پیگیری بیشتر انجام دهیم لزومًا به تحول 
که  منجر نمی شود. تغییر زاویه دید و نوع نگاه است 

تحول را ایجاد می کند.«

قوه توسط قوانین اجــرای برحسن نظارت
قضاییه

خاطرنشان  قــوه  نظارتی  وظیفه  دربـــاب  وی 
بازرسی  سازمان  و  قضائیه  قوه  فعلی  »رویکرد  کرد: 
دادم  انجام  را  خــود  پسینی  نظارت  که  اســت  ایــن 
که این  بنابراین وظیفه ام را انجام داده ام. در حالی 
را  کار  این  نگاه تحولی سازگار نیست چرا؟ وقتی  با 

بــرای  بستر  و  زمینه  کـــردن  فــراهــم     
که  اینکه فعالیت شرکت های استارتاپی 
اآلن خیلی فعال هستند و در حوزه های 
دیگر اقتصاد حیات دارند و ارائه خدمت 
حقوقی  خــدمــات  سمت  بــه  تــا  می کنند 
است  اقداماتی  از  یکی  خــودش  بیایند، 
توجه  آن  به  قضائیه  قــوه  اســت  الزم   که 

کند.


