
زهرا چيذري 
  گزارش یک

اينجا پاي م�رگ و زندگي در ميان اس�ت 
پس مي توان تجارت�ي پر س�ود را رقم زد 
و حتي ب�ه وادي جنايت وارد ش�د؛ قاچاق 
اعضاي بدن انس�ان و باندهاي مخوفي كه 
در اين ح�وزه فعالن�د واقعيت�ي غير قابل 
انكار اس�ت و در تمام دنيا وج�ود دارد، اما 
به تناسب حضور چنين باندهايي قوانيني 
براي محدوديت فعاليت اين باندها تدوين 
شده است. نايب رئيس كميسيون قضايي 
وحقوق�ي مجلس معتقد اس�ت در ايران با 
ضع�ف قانون در ح�وزه برخورد ب�ا فروش 
اعضاي بدن مواجهيم؛ موضوعي كه موجب 
شده تا جرائم متعددي شكل بگيرد و گاهي 
متخلف�ان براي رس�يدن ب�ه مقاصد خود 
افرادي را گروگان مي گيرند تا بتوانند برخي 
اعضاي بدن وي را خارج كنند. بنا به تأكيد 
كمالي پور، اين تخلفات تا جايي پيش رفته 
كه گاهي اين قاچاقچيان، كودكان به ويژه 
ك�ودكان خياباني را شناس�ايي مي كنند و 
بعد از گروگانگي�ري و خارج كردن اعضاي 
بدن، آن را  به صورت قاچاق می فروش�ند. 
در برابر اين، دكتر س�يد محمد كاظميني،     
رئي�س مرك�ز مديري�ت پيون�د وزارت 
بهداشت تأكيد مي كند» براي هر عضوي كه 
برداشته و پيوند مي شود، تمام مشخصات 
اهداكنن�ده و گيرنده آن روش�ن اس�ت و 
لذا تخلفي به اس�م قاچاق وج�ود ندارد.«

 سال 93 بود كه رسانه اي شدن دو اتفاق نشان 
داد بحث خريد و فروش و قاچاق اعضاي بدن 
انسان چندان هم خيالي نيست و واقعيت دارد. 
يكي از اي��ن اتفاقات دس��تگيري اعضاي باند 
قاچاق اعضاي انسان توسط وزارت اطالعات 
بود كه نش��ان داد بر خالف برخ��ي انكارها، 
قاچاق اعضاي انسان در ايران هم اتفاق مي افتد 

و اين مسئله آنقدر جدي است كه سازماندهي 
شده و داراي تشكيالت باشد. اين موضوع در 
كنار رسانه اي شدن ماجراي پيوند كليه ايراني 
به غير ايراني در بيمارستان هاي تهران باعث 
شد تا ش��وراي پيوند وزارت بهداشت تشكيل 
جلس��ه دهد. بر اس��اس مصوبات اين جلسه، 
پيوند عضو به اتباع خارج��ي در ايران ممنوع 
و انجام عمل پيوند فقط در بيمارس��تان هاي 
دولتي مجاز ش��د. با وجود اي��ن، نايب رئيس 
كميس��يون قضايي وحقوقي مجلس معتقد 
اس��ت نحوه اهداي عضو به سمتي پيش رفته 
كه گاهي افراد اعضاي بدن خ��ود را به دليل 
مش��كالت اقتص��ادي مي فروش��ند و همين 
اقدامات زمينه ج��والن قاچاقچيان را فراهم 
مي كند، در اين مسير ما شاهد جرائم متعددي 
هس��تيم به گونه اي كه گاهي متخلفان براي 
رس��يدن به مقاصد خود اف��رادي را گروگان 
مي گيرند تا بتوانند برخ��ي اعضاي بدن وي 

را خارج كنند. 
   قاچاقي كه با مرگ دو بيمار عربستاني 

رو شد
حضور بان��د قاچ��اق اعضاي ب��دن و خبري 
ش��دن پيوند كليه ايراني به تبعه عربستاني با 
دستمزد 300 ميليون توماني، شوكي بود بر 
بدنه جامعه و به خصوص افرادي كه در ليست 
انتظار پيوند اعضا روزهاي باقي مانده عمرشان 
را مي ش��مارند. ب��ه خصوص اينك��ه در حال 
حاضر ۲۵ هزار نفر در كش��ور در انتظار پيوند 
عضو هس��تند و روزانه هفت تا ۱0 نفر از افراد 
در فهرس��ت انتظار جان مي دهند. براس��اس 
آمارهاي ارائه شده از سوي انجمن حمايت از 
بيماران كليوي، س��ال 9۲ حدود هزار و 800 
عمل پيوند كليه انجام شده، ولي فقط حدود 
800 مورد از آن با هماهنگ��ي انجمن بوده و 

بيش از ه��زار مورد از اي��ن عمل ها به صورت 
غيرقانوني و شامل پيوند كليه از شهروند ايراني 
به ايراني يا ش��هروند ايراني به خارجي بوده و 
با تخلف برخي بيمارستان ها و پزشكان انجام 
شده اس��ت. دو بيمار عربستاني بستري شده 
در يكي از بيمارس��تان هاي خصوصي تهران 
نمونه  اي از تخلفاتي اس��ت كه در حوزه پيوند 
اعضا رخ مي دهد. به گفته پروفسور بروند، پدر 
علم نفرولوژي كشور نيز طي دو سال اخير 97 
هندي براي پيوند عضو به ايران آمده اند. اين 
در حالي است كه مطابق بند 3 دستورالعمل 
مصوب ۱387/7/۲9 اهداكننده و گيرنده كليه 

بايد داراي تابعيت يكسان باشند. 
   ضعف قانون دربرخورد با جرم قاچاق 

عضو
ناي��ب رئيس كميس��يون قضاي��ي و حقوقي 
مجلس در گفت وگو با خانه مل��ت با انتقاد از 
ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضاي 
بدن گفته اس��ت: »گذر زمان زمينه ساز بروز 
جرائمي ش��ده كه جرم انگاري ب��راي آن در 
قانون پيش بيني نش��ده اس��ت. واقعيت آن 
است كه هرچه زمان جلوتر مي رود با يكسري 

اقداماتي مواجه مي شويم كه با گذشته تفاوت 
زيادي دارد تا جايي كه امروزه دريافت اعضاي 
بدن از حس انسان دوستي خارج و وارد مقوله 

اقتصادي شده است.«
به باور كمالي پور به نظر مي رسد قوانين موجود 
در حوزه فروش و قاچاق اعضاي بدن كارايي 
الزم را براي برخ��ورد با قاچاقچي��ان ندارد و 
بايد هرچه سريع تر راهكار اساسي ايجاد كرد 
كه در س��ايه آن بتوان مانع شيوع اين تخلف 
شد؛ چراكه اگر اين تخلف رواج پيدا كند، آثار 

زيان باري را به همراه خواهد داشت. 
وي معتقد اس��ت: متأس��فانه اين تخلفات به 
ص��ورت پنهاني ص��ورت مي گيرد ك��ه براي 
جلوگيري از آن بايد بازنگري در قوانين موجود 

صورت گيرد. 
كمالي پور درب��اره س��كوت قان��ون در برابر 
فروش اختياري اعضاي بدن از س��وي افراد، 
هم اينگونه توضيح داده اس��ت: »امروزه براي 
فروش اعض��اي بدن افراد از س��وي صاحبان 
عضو بايد سازوكاري تعريف شود، زيرا گاهي 
قاچاقچي��ان در توجي��ه تخلف خ��ود عنوان 
مي كنند كه افراد راضي ب��ه فروختن اعضاي 
بدن خ��ود بودند و از اين طري��ق براي تخلف 

خود بهانه تراشي كنند.«
از نگاه نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي 
مجلس، ترويج فرهنگ اهداي عضو موضوعي 
اساسي است هركسي كه مي خواهد عضوي از 
اعضاي بدن خود را بفروشد بايد از يك قانون 
مدوني تبعيت كند كه مانع تخلف سودجويان 

شود. 
   تخلفي به نام قاچاق وجود ندارد

در برابر اظهارات اين عضو كميسيون قضايي 
و حقوقي مجلس شوراي اسالمي دكتر سيد 
محمد كاظميني رئيس مركز مديريت پيوند  
وزارت بهداشت به »جوان« مي گويد: برداشت 
عضو و پيوند يك اقدام درماني پيچيده است 
كه صرفاً در مراكز مجهز و مش��خص صورت 
مي گيرد و به هيچ وجه عملي نيس��ت كه در  
مراكز بي نام و نشان يا مثاًل به صورت زيرزميني 

صورت گيرد. 
بنا به تأكيد اين مسئول اصوالً هيچ عضوي از 
كودكان زنده براي پيوند برداشته نمي شود و 
در پروتكل هاي درماني وجود ندارد، بنابراين 

قاچاق آن هم ميسر نيست. 
رئيس مركز مديريت پيوند مي افزايد: اهداي 
عضو از مبتاليان مرگ مغزي هم در سيستم 
مشخصي با فرآيند پيچيده توسط واحدهاي 
فراهم آوري اعضاي پيوندي انجام مي شود كه 
هم به لحاظ فني و هم به لحاظ مقرراتي امكان 

انجام قاچاق وجود ندارد. 
وي تصريح مي كن��د:  به طور كل��ي براي هر 
عضوي كه برداش��ته و پيوند مي ش��ود، تمام 
مش��خصات اهداكننده و گيرنده آن روش��ن 
است، بنابراين تخلفي به اس��م قاچاق وجود 
ندارد. اگر منظور قاچاق انس��ان ب��ه خارج از 
كشور باش��د يا ش��ياداني كه به اس��م پيوند 
صرفاً كالهب��رداري و ارع��اب مي كنند، ما از 
آن بي اطالع هستيم و به پيوند اعضا در كشور 

مربوط نمي شود. 
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گندم زمانيكبري فرشچي 

روزنامه »جوان« در گفت وگو با كارشناسانی از مجلس و  وزارت بهداشت
 از احيای باندهای گروگانگيری كودكان با هدف قاچاق اعضا گزارش می دهد

كمالي پور: ضعف قانون باعث شده است قاچاقچيان بگويند خود افراد راضي به فروختن اعضاي بدنشان هستند

اصالحيه قانون كار توسط دولت از مجلس پس گرفته شد

فروش اعضای بدن کودکان از میانبرهای قانونی

   مديركل دفتر مراقبت در برابر آس��يب هاي اجتماعي آموزش و پرورش 
گفت: از بين آسيب هاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر، »گرايش به دخانيات«، 
»خش��ونت«، »مصرف مواد« در بين نوجوانان و دانش آموزان نياز به توجه 

بيشتري دارند. 
   رئيس انجمن علمي شنوايي شناسي ايران، از سكوت وزارت بهداشت در 
مقابل دخالت برخي تخصص ها در حوزه شنوايي شناسي انتقاد كرد و افزود: 
افراد غير متخصص در كلينيك هاي متفرقه بيمار ويزيت مي كنند كه اين  

كار غيرقانوني است. 
    نمايشگاه رس��انه هاي تخصصي با هدف معرفي جايگاه و ظرفيت هاي 
رسانه هاي تخصصي، هموارسازي تحقق اقتصاد دانش بنيان و ارتقاي سواد 
علمي جامعه، به مدت چهار روز در بازه زماني ۲۵ فروردين تا ۱0 ارديبهشت 

ماه 96 برگزار مي شود. 
   با هزينه يك خير مدرسه ساز، بيش از ۲۱ هزار جلد كتب آموزشي بين 

دانش آموزان شهرستان اهر توزيع شد. 
    احتمال انتقال صرع در بارداري از طريق ژنتيك ۱0 تا ۲0 درصد است كه 
اگر مادر به اين بيماري مبتال باشد ريسك ابتالي كودك به بيماري بيشتر 

خواهد بود. 
   همه مجروحان ح��وادث ترافيكي به صورت رايگان درمان مي ش��وند و 
در سال 94، 700 هزار پرونده حوادث ترافيكي را به صورت رايگان پوشش 

داده ايم. 
    رئيس سازمان مديريت بحران كش��ور گفت: توجه به رويكرد علمي و 
فرهنگ سازي گسترده مديريت سوانح طبيعي در كشور با آموزش و تربيت 
نيروي انس��اني متخصص و ايجاد انگيزه در ميان عالقه مندان به اين رشته 

تحصيلي از اهداف اين برنامه ملي است. 
    كيفيت هواي تهران روز گذش��ته با افزايش ميزان غلظت آالينده ها در 
شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار گرفت و پيش بيني مي شود روند 

افزايش ميزان غلظت آالينده ها در روزهاي آينده نيز ادامه داشته باشد
    رئيس س��ازمان محيط زيس��ت در تماس تلفني با وزير بهداشت عراق 
ضمن تش��ريح تأثيرات منفي طوفان هاي گرد و غبار حاصل از كانون هاي 
موجود در عراق بر ايران، خواستار همكاري كش��ور همسايه براي رفع اين 

چالش مهم شد. 
    ساخت پنجره هاي حرم هاي مطهر امامين جوادين )ع( توسط مردم كوار 
و قلمزني درهاي حرم امامزاده سيدمحمد )ع( توسط مردم استان البرز در 

حال انجام است. 
    دبير كارگروه س��اماندهي مد و لباس با بيان اينك��ه مأموريت كارگروه 
ساماندهي مد و لباس جريان سازي براي طراحي لباس ايراني اسالمي است، 
گفت: اطمينان دارم بالغ بر ۵0 درصد از آثار سال گذشته جشنواره مد و لباس 

فجر به توليد انبوه رسيده است. 
    مدير كل امور اجتماعي و مؤسسات خيريه سازمان اوقاف با بيان اينكه 
طرح »دست هاي مهرباني« در روز ۱4 اسفند اجرا مي شود، گفت: درآمدهاي 

3 هزار و ۱۵۲ موقوفه در قالب اين طرح صرف نيازمندان مي شود. 
    نماينده ممس��ني در مجلس با بيان اينكه دول��ت در پرداخت پاداش 
پايان خدمت فرهنگيان ۵هزار و ۵00 ميليارد تومان بدهكار اس��ت، اعالم 
كرد: آموزش و پرورش نيازمند ۲0 هزار ميليارد تومان اعتبار براي نوسازي 

زيرساخت هايش است. 

»يار گمشده« خود را از کالس اول پیدا کنید !

قبال ها در الب��ه الي صفحات كتاب قصه ها، نقاش��ي ها و به خصوص كتب 
آموزش زبان انگليسي سراسر كش��ور با مواردي كه ناقض احكام اسالمي 
مي شد، برخورد كرده بوديم. مثل عادي جلوه دادن دوستي دختر و پسر، 
اس��راف در لباس و خوراك، نشان دادن همزيس��تي با حيوانات خانگي از 
قبيل سگ و گربه كه اساسٌاً هيچ كدام در قالب آموزه هاي اسالمي و ايراني 

گنجانده نمي شود. 
اما منتظر هر چيزي بوديم جز قبح شكني ارتباط با جنس مخالف آن هم 

در كالس اول دبستان!
موضوع مربوط به درج تصويري از كتاب تمرين و كار رياضي اول دبستان در 
فضاي مجازي است، چنانچه يكي از تمرين ها به گونه اي طراحي شده كه 

فقط جنس مخالف را بايد به هم وصل كرد تا كامل شوند. 
در باالي اين صفحه نيز نوشته ش��ده اس��ت »بچه ها در حال انجام بازي 
»يار گمشده« هستند. لباس هاي هركدام تعدادي خال دارد. هر كس بايد با 
كسي يار شود كه مجموع خال هاي روي لباسشان با هم ۱0 بشود. هر كس 
را به يارش وصل كن.« آموزش صريح ارتب��اط با جنس مخالف تا آنجا كه 
ما مي دانيم با فرهنگ اس��المي در تضاد است، اما خوشبينانه آن است كه 
بگوييم ش��ايد واكنش هاي فضاي مجازي تحت عن��وان »نفوذ فرهنگي« 
چندان مورد توجه طراحان كتب درس��ي در سيس��تم آموزش و پرورش 

قرار نگرفته است. 
اكنون سؤال اين است اگر در طراحي اين تمرين، تعداد خال هاي برابر با ۱0 
معطوف به يارگيري مكمل از جنس مخالف نمي شد، خدشه اي در تمرين 
به وجود مي آمد؟ يا مثاًل اگر به جاي »بچه ها« تصوير ديگري در نظر گرفته 

مي شد، بهتر نبود؟!
تا االن فكر مي كرديم بايد نگران كتاب هاي جايگزيني باش��يم كه در زير 
پوس��ت خود نگاه غربي دارند و به رقابت با كتاب هاي داخلي آمده اند، اما 
ظاهراً ش��عاع نگراني ها بايد بيش از اينها ادامه داشته باشد و گويي كسي 
مطلع نيست كه تصوير س��ازي از س��نين پايين، نقش اساسي را در ذهن 

كودكان بر جاي خواهد گذاشت. 

معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد خبر داد

ايجاد ۱۸۰هزار فرصت شغلي در هر سال
مع�اون اش�تغال و خودكفاي�ي كميته ام�داد اعالم كرد س�االنه 
۱۸۰ ه�زار فرص�ت ش�غلي ايج�اد ش�ده، اي�ن در حال�ي اس�ت 
كه هزين�ه ايجاد هر ش�غل ۱۸ ميلي�ون تومان ب�وده و پيش بيني 
مي ش�ود اين رق�م در س�ال ۹۶ ب�ه ۲۵ ميلي�ون تومان برس�د. 
محمد اميد در مورد عملكرد حوزه اشتغال و توانمندسازي گفت: كميته 
امداد ساالنه ۱80 هزار فرصت ش��غلي ايجاد كرده كه بخشي در قالب 

كاريابي  و بخشي از طريق ايجاد تسهيالت بوده است. 
وي افزود: در س��ال 9۵ با توجه به منابع بانكي 9 ه��زار ميليارد تومان 
اعتبار قرض الحسنه پيش بيني ش��ده بود، همچنين هزينه ايجاد هر 
شغل ۱8 ميليون تومان بود كه پيش بيني مي ش��ود اين رقم در سال 
96 به ۲۵ ميليون تومان برسد.  معاون اش��تغال و خود كفايي كميته 
امداد افزود: طرح استعداد سنجي خانواده هاي تحت پوشش اجرا شد 
كه بر اساس آن خانواده هاي تحت حمايت كميته امداد، مورد سنجش 

استعداد كار و اشتغال به صورت ميداني و حضوري قرار گرفتند. 

سوز آمار بد سوختگي در ايران
حادثه پالسكو هر چند، يك بار ديگر جامعه را در برابر اين گونه حوادث 
تلخ هوش��يار كرد، اما با سردي آتش پالس��كو اين هوشياري هم گرد 
فراموشي گرفته است. در حالي كه به گفته مدير عامل انجمن سوختگي 
ايران، شاخصي كه در دنيا وجود دارد با عنوان شاخص ۵0 - ۵0 يعني 
از هر دو نفري كه دچار س��وختگي باال مي شوند يك نفر فوت مي كند. 
اين شاخص در كشور ما 60 درصد است و در امريكا 9۵ و در اروپا كمي 

كمتر از اين درصد است. 
معصومي مدير عامل انجمن س��وختگي ايران مي گويد: سوختگي 
بيماري فقراس��ت؛ در جاهايي كه فض��اي محدودي وج��ود دارد، 
سيم كشي نامناسب است يا درمان مناسبي وجود ندارد، رخ مي دهد. 
در كش��ور ما به رغم اينكه درآم��د ناخالص ملي خوب اس��ت، اما در 

سوختگي وضعيتمان در حد بنگالدش است. 
وي درباره آمار سوختگي در كشورمان اينگونه توضيح مي دهد»ساالنه 
در كشور ۲30 هزار نفر مي سوزند كه از اين تعداد 30 هزار نفر بستري، 
3 هزار نفر فوت كرده اند و براي هر درصد از سوختگي ۵ ميليون تومان 

هزينه مي شود. «
مديرعامل انجمن س��وختگي ايران تصريح مي كن��د: فردي كه دچار 
سوختگي مي شود از هر طبقه اي كه باشد يك طبقه سقوط مي كند. از 
كار افتاده مي شود،  درمان و دوره بازتواني سختي را دارد،  بنابر اين بايد 

روي پيشگيري و آموزش بيشتر كار كنيم. 
وي مي افزايد: برخي بيمه ها حماي��ت از اين خدمات را قبول كرده اند، 
اما حتماً بايد بيمارس��تان استاندارد داشته باش��يم؛ چراكه هنوز يك 
تخت استاندارد در حد بين المللي نداريم. اميدوارم بيمارستاني كه در 

شهرستان كن در حال ساخت است، سريع تر تكميل شود. 
معصومي با بيان اينكه در كش��ورهاي اروپاي��ي راهنماهاي باليني در 
سوختگي وجود دارد،  تأكيد مي كند: رس��يدگي به بيمار در هفته اول 
سوختگي بسيار مهم اس��ت؛ چراكه بي توجهي به آن باعث فوت بيمار 

بر اثر عفونت مي شود. 
به گفته وي ميزان آموزش و تحصيالت در كشور باال است، اما در زمينه 
سوختگي اينگونه نيس��ت. با توجه به اينكه از 30 نوع بالي طبيعي در 
دنيا بيش از ۲0 مورد آن در كشور رخ مي دهد و آتش سوزي در اكثر اين 

باليا رخ مي دهد، نياز است كه زيرساخت ها در كشور بهتر شود. 
معصومي مي افزايد:  اعمال جراحي س��وختگي بس��يار پرهزينه است 
بايد بيمه ها آن را تحت پوش��ش قرار دهند اكنون ه��زار و 3۵0 تخت 
سوختگي داريم ولي به ۲ هزار و 400 تخت جديد با توجه به جمعيت 

كشور نياز داريم. 

پ�س از ماه ها انتق�اد، ب�ا درخواس�ت وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماع�ي اصالحيه قانون 
كار از مي�ز كميس�يون اجتماع�ي مجل�س 
برگشت خورد تا وعده ربيعي به تشكل هاي 
كارگ�ري ش�كل واقعي ت�ري پي�دا كن�د. 
همزمان با ارس��ال اليحه اصالحي��ه قانون كار 
به مجلس ش��وراي اس��المي بود ك��ه موجي از 
اعتراض��ات تش��كل ها و انجمن ه��اي كارگري 
برانگيخته ش��د و اصرارها بر لزوم بازگشت اين 
اليحه به دول��ت ه��ر روز بيش از قبل ش��دت 

مي گرفت. 
تأكيد بر بازگش��ت اليحه اصالح قان��ون كار به 
دولت، يك��ي از خواس��ته هاي كارگراني بود كه 
جهت تحقق خواسته خود بارها مقابل مجلس 
دست به تجمع و اعتراض زدند و عالوه بر اينكه 
اين اصالحيه را تضعي��ف جامعه كارگري تلقي 
مي كردند، تمامي اشكاالت و معايب موجود در 
زمينه قانون كار را نيز ناشي از عدم اجراي دقيق 
قانون و صدور آيين نامه ها و دس��تورالعمل هاي 

مغاير قانون مي دانستند. 
   شرايط اصالح قانون كار

ايجاد انعطاف براي حل اختالف��ات كارگران و 
كارفرمايان، تقويت بيمه بي��كاري و همچنين 
همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و دولت 
با رويك��رد حمايت از توليد و س��ه جانبه گرايي، 
تقويت شرايط و وضعيت هاي جديد كار، تقويت 
تشكالت كارگري و كارفرمايي از جمله شرايط 
اصالح قانون كار بود كه نمايندگان تشكل هاي 

كارگري بر آن تأكيد داشتند. 
آنها معتقد بودند كه دولت موظف است، قانون 
كار و تأمي��ن اجتماع��ي را ب��ا رعايت ش��رايط 
سه جانبه گرايي و اخذ نظرات شركاي اجتماعي 
خود و با رعايت برخي ش��رايط اصالح كند و از 
آنجايي كه اليح��ه قانون كار اساس��اً در دولت 
گذشته به مجلس تقديم شد، تنها به دليل عدم 
رعايت ش��رايط قانون از جمله لزوم اخذ نظرات 

شركاي اجتماعي به دولت بازگردانده شد. 
   اليح�ه بي توجه ب�ه انتق�ادات تقديم 

مجلس شد
اين در حالي اس��ت كه مرداد ماه امسال اليحه 

مذكور بدون هيچ تغيي��ري از جمله جلب نظر 
شركاي اجتماعي تقديم مجلس شد كه در متن 
اليحه ارسالي پنج شرط ذكر شده در قانون مورد 

توجه قرار نگرفته بود. 
به گفته تش��كل هاي كارگري، اصالحيه جديد 
صرفاً حذف قسمتي از مواد حمايتي قانون كار 
از كارگران )حداكثر زمان موقت براي كارهاي 
با جنبه كار موقت، ش��رط تأييد نهاد كارگري، 
تضعيف قدرت چانه زني كارگران( را هدف قرار 
داده بود. اينچني��ن بود كه انتق��ادات از دولت 
يازدهم شدت گرفت، اما با وجود اعتراضات مكرر 
تش��كل هاي كارگري، اين اليحه در دستور كار 

كميسيون اجتماعي مجلس قرار گرفت تا پس از 
بررسي، كليات آن رد يا تصويب شود. 

   وع�ده به تش�كل هاي كارگري ش�كل 
واقعيت مي گيرد ؟

اكنون در حالي كه س��ه جلس��ه كميس��يون 
اجتماع��ي مجل��س درب��اره بررس��ي اليح��ه 
اصالحيه قانون كار برگزار شده است و قرار بود 
نشست بعدي آن نيز در اوايل سال 96 تشكيل 
ش��ود، علي ربيعي در روزهاي اخير نامه اي به 
كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
نوشته تا كار بررس��ي اليحه متوقف و به دولت 
باز گردانده ش��ود و اينچنين در ماه هاي پاياني 
دولت، وعده ها به تش��كل هاي كارگري شكل 

واقعي تري پيدا كند. 
بهبود وضعيت معيش��ت، ترميم ش��كاف بين 
دستمزد و هزينه هاي كارگران از جمله وعده هاي 
دولت يازدهم قبل از انتخابات بود كه توانس��ت 
آراي زيادي از س��وي كارگران ج��ذب كند؛ اما 
طبق گفته نمايندگان كارگري اصالحيه قانون 
كار نه تنها در راس��تاي مطالبات كارگران نبوده 
اس��ت بلكه منجر به افزايش فش��ار بر آنها هم 

مي شود. 
در حالي كه دولت تالش داش��ت تا با فرافكني، 
مسئوليت اليحه را به دوش دولت قبل بيندازد، 
با نپذيرفتن اين ادعا از س��وي جامعه كارگران 
مواجه ش��د و اكنون ظاهراً در آستانه انتخابات 
عودت اصالحيه قان��ون كار از مجلس را تنها راه 

جلب اعتماد جامعه كارگري مي داند. 

اولين گام مثبت براي احقاق حقوق كارگران
نيره ساري

  گزارش 2

المان میدان انقالب   و سردر باغ ملي 
بهره برداری می شود

مديرعامل سازمان زيباس�ازي ش�هرداري تهران از بهره برداري 
از المان ميدان انقالب و س�ردر باغ ملي تا قبل از سال نوخبر داد.

مديرعامل سازمان زيباسازي ش��هرداري تهران در طرح استقبال از 
بهار 96 با بيان اينكه سازمان زيباسازي همه ساله در حوزه تبليغات 
فرهنگي و كارهاي هنري و محيطي به موضوع��ات فني و عمراني و 
همچنين پيرايش ش��هر نيز توجه كرده و اقدامات متفاوتي را در اين 
زمينه به انجام رسانده است، گفت: رس��الت اصلي ما ارتقاي سيما و 

منظر شهري است. 
اين در حالي است كه امسال و در پايان سال همزمان با شهادت حضرت 
زهرا)س( كه از نيمه اسفندماه آغاز مي شود، برنامه هايي را در دستور كار 
قرار داده ايم. به طوري كه اين موضوع مقارن با والدت حضرت زهرا)س( 
و روز مادر و همچنين ۱3 رجب در فروردين س��ال 96 شده است كه با 
توجه به اين موضوعات برنامه ريزي هاي الزم را در دستور كار قرار داده ايم.  
به گفته عيسي  عليزاده تملك خانه مينايي در منطقه۱۱ و همچنين خانه 

عروسك در خيابان سي تير در سال آينده انجام مي شود.  

عليزاده در خص��وص اينكه مي��دان وليعصر)عج( نيز تا پايان امس��ال 
افتتاح مي شود، خاطر نشان كرد: سال آينده از طريق فراخواني نسبت 
به س��فارش المان اين ميدان نيز برنامه هايي در دستور كار قرارخواهد 
گرفت كه پيش بيني مي شود تا پايان سال 96 اين المان به پايان برسد؛ 
چراكه ميدان وليعصر ۱3 متر عمق دارد و در شش ماه اوليه سال آينده 

بايد طرح اين آلمان تعيين تكليف شود.   
محمدخاني معاون فني و عمراني سازمان زيباسازي شهر تهران با بيان 
اينكه از كارهاي شاخص امسال مرمت سردر باغ ملي است كه از بناهاي 
قديمي شهر تهران بوده و در دس��تور قرار دارد، تصريح كرد: اين بنا به 
عنوان نمادي از دوره قاجار اس��ت كه با دستور مستقيم شهردار تهران 
مرمت آن آغاز شده است. در حال حاضر نيز 9۵ درصد كار به اتمام رسيده 
است و تنها بخشي از مبلمان داخلي بنا باقي مانده كه ان شاءاهلل تا پايان 

سال به اتمام خواهد رسيد. 

فرهادي: سال آينده به انتقادات پاسخ مي گويم!
وزي�ر عل�وم در پاس�خ ب�ه درخواس�ت دانش�جويان بس�يجي 
دانش�گاه ام�ام ص�ادق)ع( مبني ب�ر برگ�زاري جلس�ه اي براي 
پاس�خ ب�ه سؤاالتش�ان گف�ت: ق�ول مي ده�م در س�ال آينده 
جلس�ه اي براي پاس�خ به س�ؤاالت دانش�جويان برگ�زار كنيم !

در جريان مراسم تقدير از برترين هاي دانشگاه امام صادق)ع(، جمعي از 
دانشجويان بسيجي اين دانشگاه در نامه اي اعالم كردند كه درخواست 
صحبت با وزير علوم در مراس��م تقدي��ر از برترين هاي دانش��گاه امام 

صادق)ع( را داشتند، ولي به آنها فرصتي داده نشده است. 
 پس از پايان مراسم، يكي از دانشجويان بسيجي اين دانشگاه نامه بسيج 
دانشجويي دانشگاه امام صادق)ع( را به وزير علوم داد و از وي خواست 
تا در جلسه اي پاسخگوي س��ؤاالت دانشجويان باشد.  محمد فرهادي 
نيز در پاسخ به اين دانشجو گفته است: چشم، قول مي دهم سال آينده 
و قبل از برگزاري انتخابات در جلسه اي پاسخگوي سؤاالت دانشجويان 
باشم، البته به طور معمول نيز ساالنه در جلساتي با دانشجويان صحبت 

مي كنم.  
بسيج دانش��جويي دانش��گاه امام صادق )ع( در نامه خود از وزير علوم 
خواسته تا با حضور در بين دانش��جويان و تالش جهت رفع ابهامات و 
شنيدن انتقادات و دغدغه هاي دانشجويي، در ماه هاي آخر دولت تدبير 
و اميد نمره منفي گريز از پاسخگويي در جمع دانشجويان را از كارنامه 

وزارت علوم پاك كند.

امروزه براي فروش اعضاي 
بدن افراد از سوي صاحبان 
عض�و باي�د س�ازوكاري 
تعريف ش�ود، زي�را گاهي 
توجي�ه  در  قاچاقچي�ان 
تخلف خود عنوان مي كنند 
كه افراد راضي به فروختن 
اعضاي بدن خ�ود بودند و 
از اين طريق ب�راي تخلف 
خود بهان�ه تراش�ي كنند


