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پایان غم انگیز زندگی دختری که
خودسوزی کرد

قائم مقام وزیر علوم:

قانون مقابله با تقلب علمی از اول مهر ابالغ
میشود

قائــم مقام وزیر علوم گفت :شــیوه نامه و دســتورالعمل
اخبار آییــن نامه اجرایی قانون پیشــگیری و مقابله با تقلب در
تهیه آثار علمی ،از اول مهر ابالغ میشود.
بهگــزارش مهــر ،عبدالرضا باقری با اشــاره اهمیــت آیین نامــه اجرایی قانون
پیشــگیری و مقابله با تقلــب در تهیه آثار علمی گفت :اهمیــت اجرایی کردن
قانــون مقابلــه با تقلب علمی بــه اندازهای زیاد اســت ،که در اجالس رؤســای
دانشــگاهها که  ۲۴شــهریور ماه سالجاری برگزار میشــود یک پنل ویژه به این
موضوع اختصاص داده شده است.
قائم مقام وزیر علوم افزود :در این پنل ،درباره دستورالعمل و تبیین قانون مقابله
با تقلب علمی بحث و بررسی خواهد شد.

حق بیمه و مزایای بازنشستگی با بیمه دانشجویی

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر:

بیمه درمان اعتیاد بزودی اجرا میشود

ســخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :سه هزار معتاد در کشور
از پوشش بیمهای درمان برخوردار میشوند.
به گزارش خبرآنالین ،سردارســعید منتظرالمهــدی افزود :با پیگیریهای
مکرر ســتاد مبارزه بــا موادمخدر و همکاری ســازمان بیمه ســامت ،بیمه
درمان برای سه هزار معتاد در کشور از مهرماه سالجاری برقرار میشود.
وی بــا اشــاره به اینکــه در زمان درمــان ،حمایتهای بیمهای بســیار مهم
اســت؛ گفــت :یکــی از برنامههای مهم ســتاد مبــارزه با موادمخــدر فراهم
کردن ســازوکار بیمه برای معتادان اســت و ســعی بر آن اســت تا این روند
برای همه معتادان تحت پوشــش بیمه تا ســال آینده ادامه داشــته باشد.
منتظرالمهدی تأکید کرد :بسیاری از معتادان از ادامه فرآیند درمانی خود
بهدلیل هزینه باالی درمان منصرف میشــوند و این درحالی اســت که اگر
این افراد حمایت شــوند ،دوبــاره به چرخه اعتیاد بازنخواهند گشــت.نگاه
مــا بیشــتر ،حمایتی اســت تا گروههــای در معرض خطر و آســیب را تحت
پوشش و حمایت قرار دهیم.

نماز ظهر عاشورا جلوه خاصی به آیینهای عاشورایی در سراسر کشور داد
زهرا کشوری
خبرنگار

«دل پــر از خــون ،دیــده پــر از اشــک».
بــاز ایــن چــه شــورش اســت کــه در
خلــق عالــم اســت؟ خــرم آبادیهــا
خــاک عــزا بــر ســر گرفتهانــد .صــدای
«یــا حســین(ع)» یزدیهــا به آســمان
رســیده است .ســهضرب و چهارضرب
و پنجضــرب بــر ســینه میکوبنــد و
یکصدا میگویند«:چگونــه گویم که در
گلویم بغض بارانها اســت ».ســادات
خوانســاری شــال عزا به کمر بســتهاند.
عزاداران کویری فقــط نخلها را در یزد
و میدان امیرچخماق نمیگردانند .این
رسم همه از کویر آمد ه است .کاشانیها
هــم در عــزای ســید و ســاالر کربال نخل
کشی میکنند .اصفهانیها عزا را محله
بــه محله میبرنــد و میآورند تا میدان
«نقــش جهــان» لبریز از ســیه پوشــانی
شود که لبیک یاحسین(ع) بر لب دارند.
خمینــی شــهر یــا آنطــور کــه برخیها
میگویند«:حســینیه ایران» ،بــا برپایی
کاروان «هشــتم محرم» به سوگ ورود
کاروان امام حسین(ع) به نینوا نشسته
اســت .قافلهای از شترســواران و اســب
ســواران(بهطول چندیــن کیلومتــر) که
در صف نخســت آن تعزیــه خوانان در
نقــش انبیای الهی همچون آدم ،نوح و
سلیمان ایستادهاند .بعد از آنهاست که
یاران امام حسین(ع)وارد میشوند و در
آخر سپاه عمر بنی سعد!
ëëشاه حسین گویان
علمبنــدی ســنت رایــج مرندیها
اســت .مرندیها امســال هــم علمها
را برافراشــته و تا بیست و هشتم صفر
پاییــن نمیآورنــد .هــر کســی حاجتی
دارد روســری ،پارچه و شال را به علم
میبندد و با زمزمه یا حســین(ع) و یا

ابوالفضل نذر خویش را از روح بزرگ
شــهدای کربــا میخواهــد .قربانیها
هم در پای علمها ذبح میشوند.
اهالــی روســتای «شیشــوان»
عجبشــیر هم به یاد آتشی که به جان
خیمههــای اباعبــداهلل افتاده ،مشــعل
گردانی کرده و شــاه حسین گویان شب
عاشــورا را به صبح می رســانند60 .نفر
از رزمنــدگان و ایثارگــران تبریــز هم راه
افتادهانــد تــا بــا پــای پیــاده بــه آســتان
دوســت در کربال بروند .آنهــا  33روز در
راه خواهند بود تا اربعین حسینی سر بر
آســتان او بگذارند .تبریز هم در عاشورا
اشــک ماتم میریزد .ارومیه زانوی غم
به بغل میگیرد و بر سر میکوبد.
بیرجندیهــا هــم بــا آییــن «بیــل
زنی» رویارویی لشــکریان حســین(ع)
بــا یزیدیــان را یــادآور میشــوند.
قصرشــیرین هم در عزای حسین(ع)
و یارانــش ســاز آییــن چمــر میزنــد.
مشــعل گردانیهــا از جنوب ایــران تا
جنــوب تهــران در دولــت آبــاد ادامــه
مییابد .مشــعل گردانان دولت آباد،
نجفیها و کربالییهای مقیم شهرری
هستند .زنان آستانه اشرفیه هم چون
زنــان قبیلــه بنــی اســد که بــرای دفن
کشتههای کربال رسیدهاند ،دستههای
عــزاداری راه انداختهانــد .آنهــا بیل و
ســاقههای گندم به همراه دارند .بیل
نمادی برای دفن پیکر شهدا است .با
ســاقههای برنج در عــزای نینوایان بر
سر و صورت میزنند.
 ëëنشستهام سر سفره ُمحرم تو
نذرهــای محــرم هرســال رنــگ و
بــوی جدیــدی بــه خــود میگیرنــد .از
راهنمایــان گردشــگری کــه بهصورت
رایــگان گردشــگران خارجــی یــزد را
راهنمایــی میکنند تــا «علی غفاری»
فــوق تخصــص کلیه به همــراه «علی

بــرش

زخمی میکند.

تشــتگذاری آذری زبانها هم یادآوری آب فراتی اســت که به روی ابوالفضل العباس بســتند.
دستههای عزادار با ندای شاخسی واخسی (شاه حسین وای حسین(ع)) خود را به خیمههای به
آتش کشیده میرسانند و به ســوگی مینشینند که بیش از  1300سال است که دل هر دردمندی را

صابــری» پزشــک عمومــی و «الهــام
صابــری» فــوق لیســانس پرســتاری
کــه بــه مناســبت روز عاشــورا بیماران
روســتای نوقــاب گنابــاد را بهصــورت
رایــگان ویزیــت کردنــد .هندوانــه هم
بــه نذریهــای امســال اضافــه شــده
بــود .نــوش آبادیهــای کاشــان هــم
بعــد از آییــن خیمه کوبی ،قهوه ســرو
میکنند که به «قهوه انوشه» معروف
اســت .آماده شــدن آن چهارســاعت
زمان میبرد .نذر روســری در روستای
کلوده «محمودآباد» هم گره زدن دل
عــزادار اهالــی بــه پیرعلــم ابوالفضل
العبــاس اســت تــا حاجت روا شــوند.
هــرگاه نذرشــان بــرآورده شــد در روز

هفتــم محــرم ســال بعــد جلــو علــم
گوســفند قربانــی میکنند یــا مبالغی
را هدیــه میدهنــد تــا بــرای برگــزاری
مراســمهای عــزاداری و اطعام دهی
در ماه محرم هزینه شود.
بســیاری ســعی کردنــد عاشــورا و
تاسوعا را در بوشهر باشند .برخی سمت
یــزد رفتند .بیشــتر از آئین های ســنتی
عزاداری بوشهر در فهرست ناملموس
و میراث معنوی ثبت ملی شــده است.
آثاری کــه اصالت آنها بــه دوران زندیه
و قاجاریــه بــاز میگــردد 19 .آئیــن از
70آئین ثبت ملی این شــهر همســایه
باخلیــج فــارس متعلق به مــاه محرم
اســت .تعزیــه ،ســینه زنــی بوشــهری،

شروه خوانی ،علمکشــون «خورموج»،
علــم گردانــی «درودگاه» ،نان پوشــی،
مختــک ،مراســم شــب یازدهــم مــاه
محرم (نگهداری فانوس های روشن در
تنور) ،ســنج و دمام ،شهید کردن علم،
پخت هریسه ،خاکسپاری شهیدانکربال
«گنــاوه» ،پامنبــری ،گندمکوبــی
«شــبانکاره» ،پخــتآش بوشــهری،
هیامظلوم  ،گرده بخشــو ،شبیه گردانی
عاشــورا و تعزیــه قانیــان در بنــدر ریگ
از جملــه آئینهــای محــرم در بوشــهر
است که در فهرست آثار ملی ثبت شده
است.بیشتر آئینهای عزاداری درچهار
محل قدیم شــهر بوشــهر شــامل کوتی
(شــیخ ســعدون) ،شــنبدی ،دهدشتی

گزارش «ایران» از واکنشها به احکام صادره درباره کارگران هفت تپه

تشکیل کمیته مشترک برای بررسی احکام کارگران
رئیس قوه قضاییه دستور تجدیدنظر در آرای صادره را داد
حمیده امینی فرد
خبرنگار

انتشار خبر صدور  110سال زندان برای
 7متهم پرونده معــروف به «کارگران
نیشــکرهفت تپــه» کــه در یــک هفتــه
اخیــر بــا واکنشهــا و انتقادات شــدید
فعاالن مدنی ،کارگری و مردم مواجه
شــده بود ،بــا ورود رئیس قــوه قضائیه
و دســتور ویــژه او بــرای تجدیدنظــر و
رســیدگی منصفانــه وارد فــاز جدیدی
شد .دستور ویژه او البته هنوز به نتیجه
منجر نشــده ،اما میتــوان امیدوار بود
که دســتور «رســیدگی منصفانــه» ،در
نهایت به «انصاف» ختم شود.
ایــن اقــدام رئیســی کــه بهطــور
مستقیم دستور تجدیدنظر و رسیدگی
منصفانــه بــه آرای صــادره از ســوی
یکــی از شــعب دادگاه انقــاب در
برخی از پروندههای اخیر بوده اســت،
البتــه واکنــش وزیــر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی و انجمنهــای کارگــران را
هــم بــ ه دنبــال داشــته اســت .آنهــا با
تقدیــر از مداخلــه ســریع او ،اعتراض
را حــق کارگــران دانســته و خواســتار
به ســرانجام رســیدن ایــن موضوع به
شــکل درســت خــود شــدند .محمــد
شــریعتمداری ،وزیــر کار در نامــهای
بــه رئیــس قــوه قضائیــه ،انتشــار خبر
صدور احکام سنگین برخی از کارگران
هفــت تپــه را شــوک آفریــن نامیــده
و مینویســد« :خوشــبختانه مطلــع
شــدیم حضرتعالى با مداخلهای بجا
و بموقع دستور تجدیدنظر و رسیدگی
منصفانــه بــه ایــن احــکام را صــادر
فرمودید .مســلم آن است که با توجه
به فشــارهای زاید الوصــف بدخواهان
ایــران و نظــام ســلطه کــه بویــژه در
تحمیــل تحریمهای ظالمانــه متبلور
اســت و خصوصــاً با توجه به ســخنان
رهبــری معظــم انقالب کــه فرمودند:
«کارگــر در امتحــان بــزرگ دوران
انقــاب و دوران دفــاع مقدس نشــان
داد کــه از بــن دنــدان دارای وجــدان
دینــی و وجدان ملی اســت «ضرورت
دارد رویکــرد منصفانــه و مشــفقانه
بــا مســائل و اعتراضــات کارگــران (که
حــق آنــان اســت) در دســتور کار همه
مــا متولیــان امر قــرار گیــرد .در همین
چارچــوب ضمــن تشــکر از مداخلــه

سریع حضرتعالی ،اینجانب بهعنوان
مســئول دســتگاه متولی تنظیم روابط
کار اعالم آمادگى مى کنم در کمیتهای
مشــترک در کلیــه مــوارد مشــابه نظر
کارشناســی دســتگاه متبــوع را نســبت
بــه مســائل کارگری اعــام نمــوده ،تا
یکــی از مســتنداتی باشــد کــه مبنــای
تصمیم و قضاوت قرار گیرد .برهمین
اســاس در جلســه هیــأت وزیــران نیــز
این موضوع مورد بررســی قرار گرفت
و مقرر شــد کمیتهای ســه نفره مرکب
از وزیــر دادگســتری ،معــاون حقوقــی
رئیس جمهوری و اینجانب موضوع را
پیگیری کند».
ســخنگوی قوه قضائیه نیز در عین
حال که دستور رئیس قوه برای تسریع
در تجدیدنظــر منصفانــه در احــکام
صــادره را تأییــد میکنــد ،از صــدور
قــرار منع تعقیــب برای  ۴۱بازداشــتی
اعتراضــات کارگــری خوزســتان خبــر
میدهد.
بــ ه گــزارش ایســنا ،غالمحســین
اســماعیلی میگویــد :پرونــدهای کــه
بابــت شــرکت جمعــی از کارگــران در
تجمــع غیرقانونــی و اخــال در نظــم
عمومی در اســتان خوزســتان تشکیل
شــده بــود  41نفــر متهم داشــته که در
مورد همه آنها قرار منع تعقیب صادر
شده است.
او در ادامــه پیرامــون پرونده هفت
نفــر از متهمان دیگــر که پرونــده آنها
در ســال گذشــته از اســتان خوزســتان
بــرای رســیدگی بــه اســتان تهــران
ارســال شــد و اخیــراً در یکی از شــعب
دادگاه انقــاب رســیدگی ،رأی بــدوی
صادر شــده و با فضاســازی رســانهای
همراه بــوده ،میگویــد :اوالً به محض
صــدور رأی ،ریاســت قــوه قضائیــه
دســتور دادهانــد در مرحلــه تجدیــد
نظر در اســرع وقت رســیدگی عادالنه
و منصفانــه صــورت پذیرد .ثانیــاً رأی
صادره همانگونه که از دســتور ریاست
قــوه قضائیــه اســتنباط میگــردد غیر
قطعــی بوده و اظهارنظر و داوری باید
پــس از صــدور حکــم قطعــی انجــام
شــود .ثالثاً :ادعــای محکومیت برخی
افــراد به مجازاتهــای هفده یا هجده
ســال حبس صحت نداشته و حداکثر
مجــازات متهمــان اصلــی پرونــده
هفــت ســال و بــرای برخی دیگــر پنج

ســخنگوی قوه قضائیــه  :رئیس قوه قضائیه بر شــنیدن
صــدای کارگــران تأکیــد دارنــد و معتقدنــد بــه جــای
بــرش
برخوردهایشــدیدقضاییوامنیتی بایدزخمراعالجو
مشکالت کارگری و معیشــتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این
فضا برای اغراض آلوده خود سوءاســتفاده کنند زمینه سوءاستفاده برای آنها
وجود نداشــته باشــد .براین اســاس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکالت و
مطالباتآنهاجزوبرنامههایآیتاهللرئیسیدرسفرهایاستانیبودهاست.
ســال اســت .رابعــاً ،اقدامــات مندرج
در دادنامــه در زمره اتهامــات امنیتی
است.
اســماعیلی در عیــن حــال تأکیــد
میکنــد :رویکرد قوه قضائیــه در دوره
جدید این است که باید میان مفسدان
اقتصــادی و قشــر ضعیفــی همچــون
کارگــر کــه در اثــر فشــار اقتصــادی و
مشــکالت معیشــتی حتــی دســت به
اقدامــات مجرمانــه میزنــد ،تفکیک
جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت
قاطعیت و با اشــد مجــازات برخورد،
امــا درخصــوص گــروه دوم بایــد بــا
تسامح و رأفت برخورد کرد.
ëëکارگران را سهام دار کنید
اکبــر شــوکت ،رئیــس هیــأت مدیره
کانــون انجمنهــای صنفــی کارگــران
ســاختمانی کشــور ،ورود مســتقیم
رئیس قــوه قضائیــه به این موضــوع را
نشــاندهنده حساســیت او نســبت بــه
مســائل کارگــری میداند و بــه «ایران»
میگویــد :پیشــنهاد وزیــر کار مبنــی بــر
تشــکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به
پروندههای اینچنینی ،خواســت ما هم
هست .در کشــورهای دیگر نیز این نوع
پروندههــا ،در تشــکلها و انجمنهــای

و بهبهانــی برگــزار میشــود و کمتــر
بوشهری اســت که در این ماه در محله
و زادگاه خود حاضر نباشــد .دزفولی ها
هــم با چــوب زنــی از جمله آئیــن های
سنتی عزاداری شهر به سوگ اهل بیت
رسول اهلل نشستند.
ëëمن هم یک پاکبانم
ظرفهــای یکبــار مصــرف و باقی
مانده غذا هم یکی از مســائلی اســت
کــه چنــد ســالی ذهــن فعــاالن حوزه
محیــط زیســت را بــه خــود مشــغول
داشــت ه اســت .آنهــا طرحــی ســبز راه
انداختهاند تا با جمعآوری زباله اجازه
ندهند کمر یک پاکبان خم شود .سال
گذشته هشتگ «پاکبان جزو سپاهیان
یزید نیســت» در شبکههای اجتماعی
پررنگ شد و امسال هم هشتگ «من
هم پاکبانم».
گروههــای زیــادی در شــهرهای
مختلف اقدام بــه پخش نایلون میان
عــزاداران برای جمــعآوری زبالههای
باقی مانده از مراسم کردند.
«حجت نظری» عضو شورای شهر
هــم در پســتی اینســتاگرامی از مــردم
دعــوت کــرد تــا امــروز در کنــار یکدیگر
بــه جمــعآوری زبالههــای پالســتیکی
و ظــروف یکبــار مصــرف رها شــده در
خیابانها بپردازند .کنش اجتماعی که
از آن به «نذر سبز محرم» یاد میشود.
همچنیــن دیــروز نمــاز ظهــر
عاشــورا بــا شــکوه و عظمــت خاصی
در سراســر کشــور در خیابانهــا و
مســاجد برگــزار شــد .عــزاداران بعد
از شــنیدن صــدای اذان بــا پهــن
کــردن فــرش در کــف خیابانهــا بــه
اقامــه نمــاز پرداختنــد .برخــی دیگر
از عــزاداران نیــز در مســاجد و تکایــا
نمــاز ظهــر عاشــورا را بــه جماعــت
برگزار کردند.

اعزام زائران حج عمره
بزودی

مهر

قائممقامسازمانتأمیناجتماعیدربارهچگونگیاستفادهازبیمهدانشجویی
تأمین اجتماعی گفت :دانشجویان میتوانند برای بیمه کردن خود بهصورت
کامل به شعب سازمان مراجعه کنند و از مزایای مختلفی چون مستمری در
دورانبازنشستگیبهرهمندشوند.
محمدحســن زدا بــه ایســنا گفت :امکانــی فراهم شــده تا دانشــجویان نیز
بتوانند خود را بیمه کنند .گاهی ســؤاالتی پرســیده میشــود مبنی بر اینکه
اگــر دانشــجو دفترچه بیمه داشــته و تحــت تکفل والدین خود باشــد دیگر
نیــازی به بیمه شــدن ندارد؟ پاســخ این اســت کــه بهرهمنــدی از دفترچه
بیمــه تحــت تکفــل پــدر ،فقط یــک فرصــت درمانی اســت و فرزنــدان در
آینده حقوق بازنشســتگی ندارند .وی با اشاره به اینکه سه مدل بیمه برای
دانشــجویان وجــود دارد ،گفت :مــدل اول با حق بیمه ۱۲درصدی اســت و
مزایای بازنشســتگی دارد .مدل دوم حق بیمه  ۱۴درصدی اســت و شــامل
خدمات بازنشســتگی و فوت میشود .مدل سوم نیز خدمات بازنشستگی،
فوت و ازکارافتادگی را در برمیگیرد.
دانشــجویان دانشــگاهها با ارائه کارت دانشــجویی معتبر بر اســاس درآمد
مبنای پرداخت حق بیمه که از ۱ ۱/برابر حداقل دســتمزد مصوب شــورای
عالــی کار کمتــر نخواهــد بود ،از تاریخ  31شــهریور ســال گذشــته مشــمول
مقــررات مربــوط به قانــون بیمه صاحبان حــرف و مشــاغل آزاد قرار داده
شدهاند و میتوانند با بیمهپردازی تحت پوشش این سازمان قرار گیرند.
بر اساس بخشنامه امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ،چنانچه
دانشــجو صرفاً به تحصیل اشــتغال داشــته و تحت تکفل قانونی پدر یا مادر
باشــد ،بهرهمنــدی وی از خدمــات درمانی ســازمان تأمیــن اجتماعی به تبع
والدین ،همزمان با بیمهپردازی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
(بیمه دانشجویی) با رعایت سایر شرایط مقرر امکان پذیر خواهد بود.

شور عاشورایی در ایران

مهر

گــروه اجتماعــی /دختر جوانی کــه هفته گذشــته مقابل
گزارش دادگاه انقــاب تهران خودســوزی کرده بود پس از  ۸روز
خبری
جدال با مرگ سرانجام جان باخت.
بهگزارش خبرنگار «ایران» ،ســحر  ۲۹ســاله صبح دوشنبه  ۱۱شهریور مقابل
دادگاه انقــاب تهــران در اقدامــی هولنــاک بــا ریختــن بنزیــن روی بدنــش
خودســوزی کــرد .وی با کمــک امدادگران اورژانس به بیمارســتان ســوانح و
سوختگی مطهری منتقل شد ،اما پزشکان شدت سوختگی وی را  ۹۰درصد
اعالم کردند و اقدامات درمانی آغاز شد.
در حالــی که علت ایــن اقدام دختر جوان مشــخص نبود یکــی از مقامهای
قضایــی در توضیحــی کوتاه به مرکز رســانه قــوه قضائیه اظهار داشــت :این
دختــر مدتی قبل به علــت بدحجابی و توهین و درگیری بــا مأموران پلیس
امنیــت بازداشــت امــا با ســپردن وثیقه آزاد شــده بــود .روز حادثــه نیز برای
رســیدگی به وضعیت پروندهاش به دادگاه انقالب رفته بود که متوجه شــد
قاضــی پرونــده بهدلیل فوت یکی از بســتگانش به مرخصی رفته اســت .اما
وی مقابــل دادگاه اقــدام بــه خودســوزی کرد .ایــن دختر جوان روز دوشــنبه
۱۸شهریور بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان مطهری جان باخت.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز به درگذشــت «سحر.خ»
واکنــش نشــان داد .به گــزارش خبرآنالین ،معصومه ابتــکار در اطالعیهای،
دربــاره اقدامــات انجــام شــده بــرای رســیدگی به شــرایط ســحر.خ از ســوی
معاونت امور زنان و ریاست جمهوری توضیح داد.
او در این اطالعیه با ابراز تأســف و تأثر شــدید از درگذشــت ســحر.خ ،با بیان
اینکه این معاونت هفته گذشــته پس از اطالع از موضوع خودســوزی خانم
ســحر.خ و بررســی صحت و ســقم موضوع در جلســه چهارشــنبه دولت ،به
دســتیار ویــژه حقوق شــهروندی خود ،شــهناز ســجادی مأموریــت داد تا در
محل بیمارستان حاضر و موضوع را شخصاً بررسی کند ،گفت :سجادی روز
پنجشــنبه  ۱۴شــهریور در بیمارســتان با مادر و خواهر ســحر دیدار و جزئیات
ماجرا را همان روز بهطور کتبی گزارش کرد .این گزارش روز شنبه به پیوست
نامهای رســمی به امضای معــاون رئیس جمهوری در امــور زنان و خانواده
برای رئیس محترم قوه قضائیه ارســال شد .در جلسه دولت روز یکشنبه نیز
موضوع مطرح و وزیر ورزش و جوانان در مورد اقدامات صورت گرفته برای
حضور خانمها در مسابقات ورزشی توضیحاتی ارائه کرد.
بهگــزارش عصــر ایــران ،آذری جهرمــی نیــز در پاســخ بــه اعتــراض یکی از
فالورهــای اینســتاگرام خــود بهدلیل ســکوت در برابر این اتفاق نوشــت :کار
من و امثال من موضعگیری و محکومیت نیســت ما مســئولیم و پاســخگو،
در دولت این اتفاق بســیار تلــخ را پیگیری میکنیم .در همین زمینه ،رئیس
ســازمان پزشــکی قانونی کشــور خبــری مبنی بر تحویــل نــدادن پیکر خانم
سحر.خ را تکذیب کرد.
عبــاس مســجدی آرانــی بــا تکذیب خبــر منتشــره در فضای مجــازی مبنی
بــر عــدم تحویل پیکر خانم «ســحر.خ» به میزان گفت :با توجه به ســکونت
خانواده وی در شــهر قم ،جســد ایشان جهت طی مراحل قانونی به پزشکی
قانونی این اســتان منتقل شده است .وی افزود :اقدامات تحویل جسد پس
از بررسیهای الزم و طی مراحل قانونی توسط همکاران پزشکی قانونی قم
انجام و جسد روز دوشنبه به خانواده ایشان تحویل داده شده است.

editorial@iran-newspaper.com

کارگری و کارفرمایی رســیدگی میشود
و کمتر دســتگاههای نظارتــی و قضایی
ورود میکنند.در گذشته هم پروندههای
مشــابه مثل معدن طالی آبدره وجود
داشــت و ایــن اولیــن بار نیســت که این
اتفاق میافتــد چراکه معتقدم قضات
قوه قضائیه در این حوزه نیاز به آموزش
دارند و باید نحوه برخورد را بدانند.
او ادامــه میدهــد :اگــر قــرار بــه
برخورد ریشهای است باید افراد دیگر
محاکمــه شــوند ،نــه کارگــران! چراکه
قبــل از واگذاری بــه بخش خصوصی،
مشــکالت هفــت تپه بســیار کمتر بود.
حتی خاطرم هســت قبــل از واگذاری،
مشــکالت بیمــهای کارگــران در هیأت
امنای سازمان تأمین اجتماعی بدون
کوچکترین ســر و صــدا و کار تبلیغاتی
حل شد.
بهگفته شــوکت ،بنگاههــای دولتی
در هــر حــوزهای نباید به افــراد خاص
که با رانت و واســطه قدرت میگیرند،
سپرده شود .او با بیان اینکه با توجه به
تجربیات گذشته میتوان حدس زد که
آینده این واگذاریها به کجا میرســد،
میگویــد :قطعاً به اعتراضات کارگری
ختم خواهد شد.

شــوکت ادامه میدهــد :در جریان
اعتراضــات کارگــران هفــت تپــه،
ســندیکاهای کشــورهای مختلــف بــه
رئیــس جمهوری نامه زده و خواســتار
عدم برخورد با کارگران ایرانی شــدند،
چراکه در کشــورهای دیگــر اعتراضات
کارگــری بــه رســمیت شــناخته شــده
است.
او بــا اشــاره بــه پیشــنهاد واگــذاری
ســهام به کارگران به جای واگذاری به
واســطهها میگوید :ما باید سهام را به
صاحبان اصلی برگردانیم .این کار در
کشورهای دیگر هم اتفاق میافتد .در
کشــور ما هم این بحث حدود 25 -20
ســال پیش مطرح شــد ،حتی ادارهای
بــا عنــوان واگذاری ســهام بــه کارگران
در وزارتخانــه بــه وجــود آمد ،امــا این
کار ادامــه نیافــت .درحالــی کــه اگــر
ســهام به کارگــران واگذار شــود ،خیال
دولــت نیــز از بابــت فــروش کارخانــه
و همینطــور اعتراضــات راحــت
میشــود .عــاوه بر ایــن مــا طرحی را
بهنام «تعاونیهای کارگری جایگزین
پیمانــکاران» در ســال  93مطرح و به
مجلــس تقدیــم کردیــم کــه اگــر اجرا
و عمومــی میشــد با مشــکالت امروز
مواجــه نبودیــم .البتــه ایــن طــرح در
یکی از پتروشــیمیها اجرا شد و اتفاقاً
حقــوق کارگران بســیار افزایش یافت.
اگرچــه همــه شــهرداریها ،معــادن،
بنگاههــای دولتــی و شــبه دولتــی هم
قابلیــت اجرای ایــن طرح را داشــته و
دارند .اما از آنجا که پیمانکار و واسطه
کــه رانت بگیر و صاحب قدرت اســت
باید حذف شــود و کسی هم زورش به
قــدرت ماورایــی مافیای پنهان پشــت
ایــن ماجــرا نمیرســد ،ایــن طــرح بــر
زمین مانده است.
آیــا کارگر بــا دســتمزد پاییــن توان
خریــد ســهام را دارد؟ پاســخ شــوکت
بــه ایــن ســؤال مثبــت اســت .چراکــه
بــه گفتــه او ایــن واگذاریها با شــرایط
خاص انجام میشــود و حتی بسیاری
از واســطهها با پیش قســط وامها ،این
بنگاههــا را اداره میکننــد کــه میتوان
ایــن امتیــازات را بــه کارگــران داد و از
حقوقشــان برای ســهام اســتفاده کرد.
آنها اعتراض نمیکنند چون میدانند
تا  10ســال دیگر ســهامدار میشــوند و
حقوقشان افزایش پیدا میکند.

بهگفته رئیس سازمان حج و زیارت،
با توجه به روند خوب مذاکرات انجام
گرفته میان مسئوالن ایرانی با وزارت
حــج عربســتان ،در صــورت پاســخ
مثبت به پیشــنهادهای ایران ،اعزام
زائــران حج عمــره پس از مــاه صفر
آغاز خواهد شد.
علیرضا رشــیدیان به ایرنا گفت:
امیــدوارم وزارت حــج عربســتان تــا
 ۱۵روز آینــده پاســخ مذاکرات انجام
گرفتــه را اعالم کند که در این صورت
ســاماندهی و ســازماندهی مــا برای
اعزام به عمره پس از ماه صفر انجام
میشــود .وی اظهار داشت :تضمین
کرامــت امنیــت و آرامــش زائــران
ایرانــی که مورد پذیــرش وزارت حج
عربســتان نیــز قرار گرفــت ،ضرورت
حمایتهای کنسولی از زائران ایرانی
در زمان ســفرهای عمره و بازگشایی
دفتر کنسولی از جمله پیشنهادهای
ما در این مذاکرات بود.
وی اظهــار داشــت :ایجــاد دفتــر
حافــظ منافــع کــه امیــدوارم بــا
پیگیریهــای وزارت خارجــه ایــن
موضوع حل شــود و اعزام و اســتقرار
تعــدادی از اعضــای کنســولگری
هماننــد زمــان حــج واجــب در
عربســتان نیــز از دیگرموضوعــات
مذاکرات طرفین بود .رئیس سازمان
حج و زیارت با بیان اینکه عربســتان
قوانیــن ســختی بــرای اتباع خــود در
صورت ســفر بــه ایران اجرایــی کرده
است ،گفت :در قوانین سخت گیرانه
عربســتان اگراتباع آن کشور به ایران
ســفر کنند عــاوه بــر جریمــه نقدی
گذرنامــه آنــان اخــذ شــده و بــا آنهــا
برخوردهای سختی صورت میگیرد.
ما در این مذاکرات خواســتار لغو این
قوانیــن نیز شــدیم .وی در خصوص
رسیدگی به پرونده شهدای منا گفت:
در ایــن خصوص با مســئوالن وزارت
حج عربســتان چندین دوره مذاکره
انجام شــد .حتی بهصورت کتبی نیز
نامــهای بــه وزارت حــج عربســتان و
امیرمکه ارسال کردیم.
رشــیدیان بــا بیــان اینکــه در این
مذاکــرات عالوه بر موضوع شــهدای
منــا مذاکراتــی نیــز دربــاره شــهدای
مســجد الحــرام و پیگیــری مســائل
حقوقــی آنها به انجام رســید ،گفت:
در ایام حج امســال متأسفانه ۱۹نفر
از حجــاج ایرانــی بهدلیــل کهولــت
ســن و برخــی بیماریها جــان خود
را از دســت دادنــد کــه بــا رضایــت
خانوادهها ،پیکرهای هفت تن از آنها
در عربستان به خاک سپرده شد.

