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مراسم تشییع پیکر شهدای آتشنشان پالسکو امروز از ساعت  8:30در مصالی
امــام خمینی (ره) برگزار میشــود .مجتبی عبداللهی رئیس ســتاد تشــییع پیکر
شــهدای آتشنشــان با اعالم این خبر ،گفت :در پی تشخیص هویت پیکر  ١٦نفر
از آتشنشــانان حادثه پالســکو ،مراســم تشییع پیکر این شــهیدان روز  11بهمن
(امروز) در مصالی امام خمینی (ره) برگزار میشود.
معاون اجتماعی شــهرداری تهــران با بیان اینکه بر اســاس برنامهریزیهای
انجام شده ،این مراسم از ساعت  ٨:٣٠آغاز خواهد شد؛ ادامه داد :همچنین روز
چهارشــنبه نیز مراسم بزرگداشتی برای این آتشنشانان از ساعت  ١٤در مدرسه
عالی شهید مطهری برگزار میشود.
خطوط  1و  3رایگان است
همچنیــن دکتر احمدی بافنده مدیرعامل شــرکت بهرهبــرداری مترو تهران
از خدمات رایگان مترو به شــرکتکنندگان در مراســم تشــییع و خاکسپاری پیکر
شهدای آتشنشان حادثه پالسکو خبر داد و ضمن تسلیت و تعزیت به خانواده
شهدای آتشنشان ،جانباختگان و مردم شریف ایران گفت :با توجه به برگزاری
مراســم تشییع پیکر  ۱۶شهید آتشنشان در محل مصالی تهران؛ خدمات مترو
تهران امروز در خطوط یک و ســه از ســاعت  ۷و  ۳۰دقیقه صبح تا پایان مراســم
خاکســپاری رایــگان خواهد بــود.وی با بیان اینکه نــاوگان مترو تهــران در این روز
آمادگی ارائه خدمات حداکثری را دارد ،تصریح کرد :برای انتقال شــهروندان به
سمت بهشت زهرا (س) هم برنامه ریزیهای الزم صورت گرفته است.
احمدی بافنده در پایان خاطرنشان کرد :ایستگاههای شهید بهشتی ،مصالی
امــام خمینــی (ره) و حرم مطهر که در مســیر مراســم قرار دارند بــه احترام این
شهیدان سیاهپوش خواهند شد.
همچنین در اطالعیه شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران آمده اســت« :جهت
رفاه حال شــرکتکنندگان در مراســم تشــییع پیکر شــهدا و جانباختــگان حادثه
پالســکو که امــروز از مصالی بزرگ امام خمینــــــــی(ره) برگزار می شــود ناوگان
اتوبوسرانی پایتخت از ساعت  6صبح از محلهای مشروحه زیر نسبت به انتقال
شــهروندان به محل برگزاری مراســم اقدام خواهد کرد:سامانه یک اتوبوسرانی:
چهارراه تهرانپارس -پایانه آزادی ســامانه  2اتوبوسرانی :پایانه خاوران – میدان
خراســان -شــهرک شــهید بروجردی 13 -آبان (پیروزی)ســامانه  3اتوبوسرانی:
میدان رسالت – میدان تجریش – میدان نبوت  -شهرک شهید محالتی  -فلکه
اول و دوم تهرانپــارس – جمــاران – لویــزان  -حکیمیه.ســامانه  4اتوبوســرانی:
میــدان راهآهن – بــازار دوم نازی آباد – ابوذر – جلیلی -خزانه بخارایی.ســامانه
 5اتوبوســرانی :میدان صادقیه  -شهرک شــهید باقری -اکباتان – میدان آذری-
یافت آباد  -شــهرک ولیعصر  -تهرانســر -خلیج فارس.ســامانه  6اتوبوســرانی:
خانی آباد  -پایانه شهید سروری -فلکه اول دولت آباد -پارکینگ شهرری.

صورتجلسه امضا شده توسط اعضای شورای شهر

امروز ،مراسم تشییع پیکر
شهدای آتش نشان در مصلی

احمـــد مســـجد جامعـــی در حاشـــیه جلســـه غیر
علنی دیروز شـــورای شـــهر تهران از امضـــای 15عضو
شـــورا بـــرای تشـــکیل کمیتـــه حقیقـــت یـــاب حادثه
پالســـکو خبر داد.
وی بـــا بیان اینکـــه دیـــروز طـــرح دو فوریتی مبنی
بر تشـــکیل کمیته حقیقتیـــاب در موضوع پالســـکو
مطرح شـــد و 15نفر از اعضا آن را امضا کردند ،گفت:
ســـاختمان پالســـکو از قدیمیتریـــن ســـاختمانهای
بلندمرتبـــه و مـــدرن خاورمیانـــه و تهـــران بـــود که در
ســـال  41در  17طبقـــه افتتـــاح شـــد و ســـازه آن از نوع
اســـکلت فلـــزی بـــود.وی گفـــت :بـــا وجـــود اختـــاف
بیـــن منابع اطالعاتـــی و رواج شـــایعات مختلف ،برای
مشـــخص شـــدن زمینهســـازیهای فاجعه و قصورها و
تقصیرهـــا بـــه منظـــور آگاهی بخشـــی عمومـــی و ارائه
تصویـــری جامع از آن ،پیشـــنهاد میشـــود بـــا توجه به
اختیـــارات حاصلـــه از بندهای ذیـــل مـــاده  71قانون
تشـــکیالت ،وظایـــف و اختیارات شـــوراهای اســـامی
کشـــور و انتخابـــات شـــهرداران ،مصـــوب اول خرداد
ســـال  75و اصالحـــات بعدی بـــه ویژه بنـــد  19قانون
مذکـــور ،کمیتـــه حقیقتیاب بـــرای رســـیدگی به این
فاجعه تشـــکیل شـــود تـــا بتواننـــد ظرف مـــدت یک
مـــاه با ســـرعت و دقـــت کافـــی ،گزارشهـــای الزم را
ارائـــه دهند.عضو شـــورای شـــهر تهران با بیـــان اینکه
پیشنهاد شده اســـت اعضای این کمیته حقیقتیاب
دو نفـــر از اعضـــای شـــورای شـــهر ،یـــک نماینـــده
از مجلـــس شـــورای اســـامی بـــه انتخـــاب مجمـــع
نمایندگان تهـــران ،یک نفر نماینده شـــهرداری ،یک
نفـــر نماینـــده اســـتانداری ،یـــک نفر حقوقـــدان ،یک
نفـــر متخصص فنی و مهندســـی ،یک نفر متخصص
امـــور آتشنشـــانی ،یـــک نفـــر نماینده آتشنشـــانان
بـــه انتخـــاب خانوادههای آتشنشـــانان شـــهید ،یک
نماینده از کســـبه پالســـکو و یک نماینده از رســـانهها
در این کمیته حضور داشـــته باشـــند ،گفـــت :وظایف
کمیتـــه حقیقـــت یـــاب مشـــخص کـــردن محـــدوده
انجـــام تحقیقـــات ،بررســـی ترتیـــب زمانـــی اتفاقات
منجـــر بـــه حادثـــه ،ارائه گـــزارش در مـــورد تجهیزات
آتشنشـــانی ،ارائـــه نمودارهـــا و جـــداول علـــت –
معلولـــی بـــرای مراحـــل مختلـــف حادثه و ...اســـت.
مســـجدجامعی افزود :خروجی کمیتـــه حقیقت یاب
با توجـــه به اصـــول پاســـخگویی ،مســـئولیت پذیری،
شـــفافیت و عـــدم تبعیـــض و جانبـــداری بایـــد بـــه
سمع و نظر شـــهروندان ،شورای شـــهر تهران ،کمیته
بررســـی ملـــی و مقامات قضایـــی برســـد و همچنین

پیشـــنهاداتی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشـــابه
در آینـــده اعالم شـــود.این عضو شـــورای شـــهر تهران
در ادامـــه افزود :از  25عضو حاضر در جلســـه شـــورا،
تنهـــا  15عضو این فوریـــت را امضا کردنـــد و به دلیل
کمبود وقـــت بررســـی دوفوریت این طرح به جلســـه
بعد موکـــول شـــد.وی گفـــت :اســـامی امضاکنندگان
عبارتنـــد از :مســـجدجامعی ،دبیر،ســـاعی ،شـــیبانی،
دوســـتی ،تندگویـــان ،حقانـــی ،ســـرخو ،ســـاالری،
شـــجاعپوریان ،انصـــاری ،حکیمیپـــور ،دنیامالـــی،
حافظـــی و مختاباد.
تذکر حافظـــی به شـــهردار درباره عـــدم تخصیص
اعتبـــارات مصوب به آتشنشـــانی
رحمـــتاهلل حافظـــی هـــم در تذکری از شـــهردار
تهران خواســـت تا در کوتاه ترین زمـــان درباره چرایی
عـــدم تخصیـــص اعتبـــارات مصـــوب شـــورای شـــهر
تهران دربـــاره بودجه ســـازمان آتشنشـــانی توضیح
دهد.حافظـــی با تشـــکر از دولت برای تشـــکیل هیأت
ویـــژه به منظور بررســـی حادثه پالســـکو دربـــاره عدم
چرایی تخصیص اعتبارات مصوب شـــورا به ســـازمان
آتشنشـــانی تذکری به شـــهردار تهـــران داد و افزود:
در ســـال  94از  114میلیارد تومان دریافتی شـــهرداری
از محـــل دو درصـــد عـــوارض ایمنـــی ســـاختمان،
فقـــط  40میلیارد تومـــان تخصیص داده شـــده و 74
میلیـــارد تومان در محل دیگری هزینه شـــده اســـت.
وی تصریـــح کرد :در ســـال  95نیز از ایـــن محل تا این
تاریـــخ 69 ،میلیـــارد تومان وصول شـــده که تـــا زمان
حادثـــه  21میلیـــارد تومـــان تخصیـــص یافتـــه و یک
هفتـــه بعد از حادثـــه این مبلغ به  50میلیـــارد تومان
رســـیده است.
از هیـــأت دولت درخواســـت میکنم روز دوشـــنبه
ســـاعت شـــروع کار ادارات دولتـــی را با چند ســـاعت
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تأخیـــر تعیین کنند تا شـــهروندان بتوانند در مراســـم
تشـــییع قهرمانـــان خود حضـــور یابند و از مقـــام آنها
تجلیـــل کنند.
محمـــد ســـاالری هم بـــا ارائـــه تذکری بـــه هیأت
رئیسه شورای شـــهر تهران ،خواســـتار حضور شهردار
تهـــران در صحـــن شـــورا و ارائـــه گـــزارش دربـــاره
دالیل وقـــوع حادثه پالســـکو شـــد.وی افـــزود :تمایل
شـــهرداری تهـــران بـــرای ارائه گـــزارش بـــه مجلس
شـــورای اســـامی بـــه جای شـــورای شـــهر تهـــران به
عنـــوان پارلمـــان شـــهری جـــای تأمـــل دارد و این امر
ناشـــی از انفعال شـــورای اسالمی شـــهر تهران است.
ســـاالری تصریح کـــرد :براین اســـاس ضـــرورت دارد
شـــهردار تهـــران گزارش کامـــل درباره دالیـــل وقوع و
مدیریـــت بحران در ایـــن حادثه را هرچه ســـریعتر به
شـــورای اســـامی شـــهر تهران ارائـــه دهد.
همچنین در جلســـه دیروز ،یک فوریت نامگذاری
یکـــی از خیابانهای تهـــران به نام آیتاهلل هاشـــمی
رفســـنجانی بـــه تصویـــب رسید.محســـن ســـرخو
پیشـــنهاد داد :خیابـــان انقـــاب حدفاصـــل میـــدان
امام حســـین(ع) تـــا میدان انقـــاب اســـامی به نام
ایشـــان نامگـــذاری شـــود تا یـــادآور نمـــاز جمعههای
حماســـی ایشـــان در دوران دفاع مقدس در دانشـــگاه
تهـــران باشـــد.همچنین در ادامه احمـــد حکیمی پور
پیشـــنهاد کـــرد؛ خیابـــان رســـالت محـــدوده مصالی
تهـــران تا میـــدان رســـالت به نـــام آیتاهلل هاشـــمی
رفســـنجانی نامگذاری شـــود.غالمرضا انصاری دیگر
عضو شـــورای شـــهر نیـــز پیشـــنهاد داد؛ بلوار کشـــاورز
به نـــام آیتاهلل هاشـــمی نامگـــذاری شـــود.در پایان
مقرر شـــد؛ پیشـــنهادهای نامگـــذاری پس از بررســـی
در کمیســـیونهای شـــورای اســـامی شـــهر تهران به
صحـــن شـــورا بیاید.در ایـــن جلســـه همچنین محمد
مهـــدی تندگویان ،پیشـــنهاد کـــرد به پاس فـــداکاری و
ایثـــار آتشنشـــانان حادثه پالســـکو 30 ،دی در تقویم
رســـمی کشـــور با عنـــوان «روز شـــهدای آتشنشـــان»
نامگذاری شـــود.
گفتنی اســـت پيـــش از ايـــن نيز رئيـــس جمهوري
طـــي دســـتوري بـــا هـــدف اتخـــاذ تدابيـــر الزم بـــراي
پيشـــگيري از وقوع حوادث مشابه ســـاختمان پالسکو
و تقويـــت توان کشـــور در مديريت بحـــران هيأت ويژه
گـــزارش ملـــي بررســـي حادثه ســـاختمان پالســـکو را
منصـــوب کـــرد .همچنيـــن بنابر گفتـــه پروانـــه مافي،
نماينـــده مـــردم تهـــران در مجلس ،هيـــأت پنج نفره
بررســـي فاجعه پالســـکو نيز در مجلس تشـــکيل شده
اســـت تا خروجي گـــزارش ايـــن هيـــأت در قالب يک
گـــزارش در صحـــن مجلس قرائت شـــود.

وزیر علوم :منع ورود ایرانیان به امریکا
در توسعه علمی کشور بیتأثیر است

هدی هاشــمی  /دونالد ترامــپ تنها چند روز بعد از مراســم
تحلیــف نخســتین شــوک را بــه ایرانیــان وارد کــرد .او در
همــان روزهایــی که خیلــی از فعاالن حقوق بشــر بــه ویژه
فعــاالن حــوزه زنــان نســبت بــه تصمیمهای ضــد حقوق
زنان معترض بودند قانونی را به تصویب رســاند که حاال برایش دردسرســاز شده
اســت .فرمانی که طبق آن دســتکم یــک ممنوعیت  90روزه برای اتباع  7کشــور
اســامی برای ورود به امریکا در نظر گرفته شــده اســت .براســاس متن نهایی این
فرمــان ،صدور روادید برای اتباع کشــورهایی که «برای منافــع ایاالت متحده زیان
آور» تشخیص داده شدهاند ،به مدت  90روز تعلیق شده است .براساس ارجاعات
متن این فرمان شــامل حال اتباع دســتکم  7کشــور ایران ،عراق ،ســوریه ،یمن،
لیبی ،ســودان و سومالی اســت .این موضوع زندگی خیلی از دانشجویان ایرانی که
در امریکا زندگی می کنند را هم تحت الشعاع خود قرار داده است .بر اساس آمار
وزارت علوم حدود  10هزار دانشــجوی ایرانی در دانشــگاههای امریکا مشــغول به
تحصیل هستند همچنین بسیاری ازدانشجویان ایرانی ویزا بهدست و منتظر رفتن
به امریکا برای ادامه تحصیلند ،فارغالتحصیالنی که ماهها برای پذیرفتهشدن در
دانشــگاههای امریــکا و دریافت ویزا ،تــاش کردهاند و درکنــار مطالعه زبان مبالغ
زیادی را به دانشــگاهها و مؤسســات فعال در این زمینه پرداختهاند .هنوز معلوم
نیســت کــه سرنوشــت این دانشــجویان چــه خواهد شــد .با ایــن حال وزیــر علوم،
تحقیقــات و فنــاوری توضیحاتــی پیرامــون محدودیتهایی که برای دانشــجویان
ایرانی در امریکا ایجاد شــده ،ارائه کرد و گفت:ممانعت از ورود ایرانیان به امریکا،
کوچکترین اثری در روند توسعه علمی کشور ندارد.
فرهــادی دربــاره وضعیــت دانشــجویان ایرانــی حاضــر در امریــکا گفت:بــه
دانشــجویان دارای فرصت مطالعاتی مهلــت جابهجایی میدهیم.ما یک تعداد
دانشــجوی دکتــرا داریــم کــه بخشــی از دوره خود را بــه عنوان فرصــت مطالعاتی
میتوانند در یکی از دانشگاههای کشورهای پیشرفته دنیا طی کنند .تصمیم گرفته
شــد بــه این دانشــجویان فرصــت داده شــود و این فرصــت نیز جزو ســقف زمانی
تحصیل آنها در نظر گرفته نشود تا بتوانند در دانشگاههای کشورهای دیگر پذیرش
اخذ کنند.وی ادامه داد :یک تعداد از دانشجویان ایرانی خودشان اقدام به تحصیل
در دانشــگاههای امریکا کرده بودند که با این قضایایی که پیش آمده ،مشــکل پیدا
کردند.در حال اندیشیدن تدابیری هستیم تا آنهایی که در آن دانشگاهها تحصیل
میکنند ،بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.
دانشجویان میتوانند در ایران درس بخوانند
ســاالر آملــی قائم مقام امــور بینالملل وزیر علوم ،تحقیقات و فنــاوری در این
باره به خبرنگار «ایران» گفت :روز گذشــته در شــورای معاونین وزارت علوم درباره
این موضوع بحث و بررســی شــد .ما در این شورا سه موضوع را جمعبندی کردیم.
ابتدا اینکه کشورهای امریکا و انگلستان جزو کشورهای راهبردی در حوزههای علم و
فناوری ایران نیستند بنابراین ممانعت از ورود ایرانیان به امریکا کوچکترین اثری
در فرایند توســعه علمی کشور ندارد .موضوع دیگر این است اگر دانشجویی ایرانی
که در امریکا تحصیل میکند بخواهد به خاطر مشکالتی به ایران بازگردد میتواند
مــدارک تحصیلــی اش را برای معاونت دانشــجویی وزارت علوم ارســال کند تا ما
براساس دانشگاهی که دانشجو تحصیل میکند دانشگاه معتبری را برایش در نظر
بگیریــم.وی تأکیــد کرد :دفتر حافظ منافع ایران در امریکا باز اســت همچنین دفتر
ایران در نمایندگی ســازمان ملل هم میتواند پاسخگوی دانشجویان ایرانی باشد.
دانشجویانی که میخواهند درباره چگونگی رفت و آمد به ایران اطالعات به دست
آورنــد میتواننــد به این دفاتــر مراجعه کنند .با این حال ایــن موضع دولت امریکا
است و ما نمیتوانیم بیشتر از این برای دانشجویان کاری انجام دهیم.

معاون وزیر تعاون :زنان  81درصد
فرصت های شغلی را به دست آوردهاند

معاون توســعه اشــتغال و کارآفرینی وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
میگوید ،تاکنون  80درصد شاغالن در کشور را مردان تشکیل میدادند،
اما روند توزیع شــاغالن در یک سال منتهی به تابستان  1395برعکس
شــد و ســهم زنان از اشتغال جدید به  81درصد کل مشاغل ایجاد شده
رسید«.عیسی منصوری» افزود :با وجود آنکه بر اساس هرم جمعیتی
کشور در شرایط حاضر با یک جمعیت جوان مواجهیم ،اما جمعیت
شــاغل در گروه ســنی  15تا 29ســال بهعنوان شــاغالن جوان کشــور در
دهه اخیر در حال کاهش اســت.وی در ادامه اظهار داشــت :جمعیت
شــاغل در گروه ســنی گفته شده از هفت میلیون و  400هزار نفر در سال
 1384بــه پنــج میلیــون و  400هزار نفر در ســال  1394رســیده و به تبع
آن ســهم شــاغالن این رده ســنی از حدود  40درصد کل شاغالن کشور
بــه حــدود 25درصــد کاهش یافتــه اســت .بنابراین گروه هــدف دولت
درمداخالت سیاستگذاری برای ایجاد اشتغال میتواند بیشتر معطوف
به جمعیت گروه ســنی  15تا  29ســال باشــد.منصوری با تأکید بر اینکه
مســائل یاد شده در سیاستگذاری برای اشتغالزایی بسیار حائز اهمیت
است و میتواند تمرکز و مسیر سیاستگذاری را تغییر دهد ،خاطرنشان
کــرد ،همواره میزان بیکاری زنان بیشــتر از مردان بوده اســت.او با بیان
اینکه فاصله نرخ بیکاری زنان و مردان در سال  1384برابر با  7.4واحد
درصد بود ،افزود :این اختالف در سال  1394به  10.9واحد درصد تغییر
کرد .به عبارتی خط روند مربوط به نرخهای بیکاری زنان و مردان واگرا
بوده و فاصله آن دو بیشتر شده است.
وی بــا اشــاره بــه ترکیــب آموزشــی شــاغالن گفــت :باالتریــن ســهم
جمعیــت شــاغل دانش آموختــگان دانشــگاهی مربوط به رشــتههای
علوم اجتماعی ،بازرگانی ،حقوق ،مهندســی ،تولید و ساخت (بیش از
29درصد)و رشته علوم انسانی و هنر است.

آغاز پیشثبتنام سفرهای نوروزی عتباتعالیات همزمان
با آغا ز ده ه فجر

شیعه نیوز

ســازمان حج و زیارت در اطالعیهای اعالم کرد :عالقهمندان اعزام به سفرهای
نوروزی عتباتعالیات میتوانند همزمان با آغاز ایاماهلل دهه فجر در سامانه عتبات
ثبتنامکنند.
بــه گزارش «ایران» بــا توجه به برنامهریزیهای صــورت گرفته پیش ثبتنام
ســفرهای این دوره عتبات عالیات شامل اعزامهای  25اســفند تا 31اردیبهشت
ســال  ،96همزمان با آغاز ایاماهلل دهه فجر انقالب اســامی از ســاعت  9صبح
روز سهشــنبه 12بهمن شــروع و تا ساعت  16روز دوشــنبه  18بهمن ادامه خواهد
داشت.متقاضیان برای پیش ثبتنام این سفرها میتوانند با مراجعه به سامانه
 atabat.haj.irیا مراجعه مســتقیم به دفاتر زیارتی سراســر کشور که اسامی آنها در
پایگاه اطالعرسانی سازمان حج و زیارت اعالم شده است ،نسبت به پیش ثبتنام
خود و همراهانشان اقدام و کد رهگیری دریافت کنند.
با پایان یافتن مهلت مقرر از پیش ثبتنامها قرعه کشی صورت خواهد پذیرفت
که نتایج این قرعه کشــی و همچنین زمان قطعی کردن ثبتنام در کاروانها برای
هــر یک از اولویتها ،روز شــنبه  23بهمن در ســامانه  atabat.haj.irقابل مشــاهده
خواهــد بود.ایــن پیش ثبتنامهــا در قالب گروههای یک تا  7نفــره و گروههای 35
نفــره انجام خواهد گرفــت که  15درصد ظرفیت اعزامهای این دوره به این گروهها
اختصاص داده شــده اســت.متقاضیان ســفر به عتبــات باید گذرنامه بــا حداقل 4
ماه اعتبار از زمان اعزام داشــته باشــند و در غیر این صورت هر چه زودتر نســبت به
دریافت گذرنامه جدید اقدام کنند.

