گفتوگوی همدلی با تهیه کننده برنامه «ایران» در شبکه پرس تیوی؛

میگویند پس شترها کو؟!
بسیاری از مخاطبان اعتراف می کنند تا قبل از دیدن برنامه ما،
کشور ایران را با سرزمینهای عربی اشتباه میگرفتند
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

شنبه  25اسفند  9 _ 1397رجب  16 _ 1440مارس  _ 2019سال پنجم _ شماره  8 _ 1115صفحه _ قيمت  1500تومان

حزب «مجمع ایثارگران» با همراهی یاران «میرحسین موسوی» و «سیدمحمد خاتمی»
پا به عرصه سیاسی ایران گذاشت

تکثر در تحزب

همدلی| گروه سیاســی ـ محسن فیضالهی ـ مجمع ایثارگران
اصالح طلب پس از نشستها و گمانهزنیهای بسیار سرانجام پا به عرصه
سیاسی کشور گذاشت .حزبی متشکل از چهرههای برجسته و موثر سیاسی
در ایران که با توجه به وزن آنان ایثارگران اصالح طلب در آن نمود بیشتری
دارند ،میتوان شاهد حضور پررنگ اعضای آن در عرصه پر مناقشه سیاسی
ایران باشیم .پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که آیا با

عید نوروز با بغض حاجی فیروز

نقاب شادی

توجه به فرهنگ ضعیف تحزب و حزبگرایی در کشور ،تشکیل یک حزب
جدید میتواند به چالشهای این ضعف فرهنگی کمک کند؟ پرسش بعدی
آنجاست که آیا بهتر نیست احزاب اصالح طلب طی یک فرایند ائتالفی زیر
یک چتر واحد قرار بگیرند تا در یک حرکت و انســجام گروهی گسترده،
مطالبات مدنی مردم ایران را پیگیری کنند؟ این پرسشها از مطالباتی
است که در ادامه و در گفتوگو با دکتر عبداهلل ناصری ...
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حمله تروریستی به دو مسجد
در شهر کرایستچرچ ،حداقل
 ۴۹قربانی بر جای گذاشت

گزارش «همدلی» از حاشیههای اجرای سیاستهای یک شبهای
که ضد تولید عمل کردند
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خبر

رئیس کل دادگستری استان تهران:

حکم دادگاه مربوط به نماینده مجلس قطعی نیست
ایرنا-رئیس کل دادگســتری استان تهران در
پاسخ به سوالی درمورد سرنوشت حکم دادگاه
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفت:
رای صادرشده قطعی نیست.
«غالمحسین اســماعیلی» روز جمعه درباره
حکم دادگاه یکی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی اظهارداشت :این رای تازه صادر شده و
غیرقطعیاست.
وی افزود :به اســتناد مــاده  352قانون آیین
دادرســی کیفری و نیز به اســتناد ماده 353
همان قانون به جهت غیر قطعی بودن دادنامه از
بیان جزییات رای دادگاه قانونا معذوریم.
ماده  352قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
ســال  1392تصریــح دارد :محاکمات دادگاه

علنی اســت ،مگر در جرائم قابل گذشت که
طرفین یا شــاکی ،غیر علنی بودن محاکمه را
درخواست کنند .همچنین دادگاه پس از اظهار
عقیده دادستان ،قرار غیر علنی بودن محاکم را
در موارد زیر صادر می کند:
الف  -امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت
یا خالف اخالق حسنه است.
ب  -علنی بــودن ،مخل امنیــت عمومی یا
احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره  -منظــور از علنی بودن محاکمه ،عدم
ایجــاد مانع بــرای حضور افراد در جلســات
رسیدگی است.
ماده  353قانون آیین دادرسی کیفری نیز اعالم
می دارد :انتشــار جریان رســیدگی و گزارش

پرونده که متضمن بیان مشــخصات شــاکی
و متهــم و هویت فردی یا موقعیــت اداری و
اجتماعی آنان نباشد ،در رسانه ها مجاز است.
بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه
فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است.
تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
بر اســاس تبصره  ۲این ماده؛ انتشــار جریان
رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی
که متضمن بیان مشــخصات شاکی و متهم
اســت ،در صورتی که به عللی از قبیل خدشه
دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی
جامعه ،ضرورت یابد ،به درخواست دادستان کل
کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر
است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد:

تالش برخی نمایندگان برای تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان
حاجی دلیگانی بــا تاکید بر اینکه قانونی که
جامع و مانع نباشــد جای نگرانی دارد ،گفت:
اگر قرار باشد در قانون منافع یک طرف دیده
شود ،زمینه استثمار را فراهم میکند و آن گاه
برخورد با آن دیگر امکانپذیر نخواهد بود.
به گــزارش ایلنا ،عضو کمیســیون برنامه و
بودجه مجلس شورای اســامی درباره طرح
برخی صاحبان خیریهها بــرای بیاثر کردن
بخشهایی از قانون کار گفت :این طرح اعتقاد
دارد قانون کار مانع اشتغالزایی است و طراحان
آن معتقدند اگر دستمزد بین کارگر و کارفرما
توافقی باشد ،اشتغالزایی صورت میگیرد.
حسین علی حاجی دلیگانی با انتقاد از طرح
ایجاد اشــتغال با پرداخت دســتمزد  500یا
 300هزار تومانی گفت :این درست است که
امکان دارد با تعریف برخی طرحها اشتغالزایی
به وجــود بیاید امــا چنین طرحــی زمینه
سوءاستفاده از کارگران را فراهم میکند.
وی با تاکید بر اینکه این قبیل طرحها زمینه

استثمار نیروی کار را فراهم میکنند ،گفت:
این طرح باید از ســوی مرکــز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی بررسی شود.
نماینده شــاهین شــهر؛ توافق بین کارگر و
کارفرما بــرای دریافت دســتمزدی خارج از
مصوبه شــورای عالی کار را محتمل دانست
و گفت :اکنون نیز در بســیاری از بنگاههای
اقتصــادی انجــام کار توافقی اســت اما اگر
قرار باشــد این به قانون تبدیل شــود که هر
دســتمزدی که کارفرما پیشنهاد کرد ،کارگر
به آن تن بدهد ،باعث نگرانی در آینده است.
وی بــا تاکید بر اینکه قانونی که جامع و مانع
نباشد جای نگرانی دارد ،گفت :اگر قرار باشد
در قانون منافع یک طرف دیده شــود ،زمینه
استثمار را فراهم میکند و آن گاه برخورد با
آن دیگر امکانپذیر نخواهد بود.
حاجــی دلیگانی در تشــریح طــرح برخی
نمایندگان مجلــس گفت :برخی معتقدند تا

زمانی که قانون کار وجــود دارد کارفرمایان
رغبتی به اســتخدام نیــروی کار ندارند زیرا
نگــران پرداخت مزایای قانونــی به کارگران
هستند و چنانچه این مزایای تعریف شده در
قانون را به کارگــر ندهند ،کارگر به اداره کار
شــکایت میکند و با ابزار قانونی حقش را از
کارفرما میگیرد بنابراین آنها میخواهند قانون
حمایتی از کارگــران کمرنگ یا بهتر بگوییم
بیاثر شود.
عضــو کمیســیون برنامه و بودجــه با اعالم
بر اینکه حذف قانــون کار در روابط کارگر و
کارفرما درســت نیست ،گفت :برخی با هدف
نادیده گرفتن قانــون در عرصه کار با بعضی
نماینــدگان وارد مذاکره شــده و نمایندگان
نیز طرحی را در دســت تهیه دارند تا برخی
مواد قانون کار بیاثر شود که مهمترین آنها،
نادیده گرفتن آن قســمت از قانون کار است
که در مورد حداقل دستمزد نیروی کار بحث
میکند.

کاهش  12تا  15درجه ای دما در نیمه شمالی کشور در هفته جاری

مدیرکل پیشبینی و هشــدار سریع سازمان
هواشناســی از کاهش  12تا  15درجه ای دما
در نیمه شمالی ایران از روز یکشنبه خبر داد.
احد وظیفــه در گفت و گو با ایســنا ،با بیان
اینکه شنبه سامانه بارشی در شمال شرق فعال
بوده و به تدریج از کشور خارج میشود ،اظهار

کرد :همچنین اواسط روز شنبه سامانه بارشی
جدیدی از شمال غرب وارد کشور خواهد شد.
روز یکشنبه ســامانه بارشی تمام کشور را فرا
خواهد گرفت و در جنوب غرب و جنوب کشور
از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
به گفته وظیفه طی روزهای آینده نوســانات

محسوســی در نیمه شمالی رخ خواهد داد ،به
طوری که جمعه کاهش دمای  ۵تا  ۸درجهای،
یکشــنبه افزایش دمای  ۶تــا  ١٠درجهای و
بعدازظهر یکشنبه و طی روز دوشنبه کاهش
 ۱۲تا  ۱۵درجهای برای نوار شــمال کشــور
پیشبینیمیشود.

ایرنا

جهل مسلح
این بار در
نیوزلند
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چوب بی برنامگی بر سر صنعت

همدلی| گروه اقتصادی -قانون نانوشته ای در ایران وجود دارد که میگوید
قوانینی که برای حمایت از تولید تدوین و مصوب شده در نهایت به ضد خود
تبدیل میشــوند .اگرچه آگاهان اقتصادی در مقاطع مختلف بارها در این باره
هشــدار داده اند اما به نظر میرســد که با وجود اظهار نظرهای کارشناسی اما
همچنان تولید در کشور رکود بیسابقهای را تجربه میکند .بیش از  60درصد از
واحدهای تولیدی تعطیل شده است و ما بقی نیز با  30تا  40درصد از ...

