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سپید: در جلسه شورای روز 12 بهمن مهمترین 
نکته ای که موردبحث اعضای شورای شهر قرار گرفت، 
حادثه پالسکو بود. احمد دنیامالی در تذکرات پیش از 
دستور سیصد و بیست و پنجمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر تهران، اظهار داشت: »ما نیازمند بررسی 
همه جانبه در مورد حادثه ساختمان پالسکو و شهادت 
آتش نشانان هستیم و درخواست می کنم جلسه روز 
یکشنبه به صورت علنی برگزار شود و کل این جلسه 
را به بررسی و ارائه توضیحات در خصوص حادثه 
پالسکو اختصاص دهیم. وی افزود:» شهردار نیز در 
جلسه روز یکشنبه حضور پیدا کند تا به سؤاالت و 
ابهاماتی که در خصوص حادثه پالسکو دارند پاسخ 
داده شود. «پرویز سروری،  رئیس کمیسیون نظارت 
شورای شهر تهران با اعالم اینکه حادثه پالسکو زنگ 
خطر بود که برای تهدیدهای بالقوه خطرناک شهر 
تهران به صدا در آمد و نیازمند اقدامات جدی تری 
است، گفت:» اگر تهران با یک تکانه مواجه شود، 
بی شک پالسکویی به وسعت چندین هکتار خواهیم 
داشت و با یک سونامی و فاجعه مواجه خواهیم شد.«
شورای  مردمی  مشارکت های  کمیته  رییس 
رویکرد  تغییر  ضرورت  بر  تهران  شهر  اسالمی 
و نگاه فراجناحی به ابعاد حادثه پالسکو و دیگر 
حوادث شهر تاکید کرد. الهه راستگو درسیصد و 
بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش نشان بابیان 
اینکه در حادثه پالسکو جای خالی مدیریت یکپارچه 
شهری بار دیگر احساس شد اظهار داشت: »این بار 
شاید زمان آن باشد که با رویکردی فراجناحی به 
 ابعاد این حادثه و دیگر حوادث شهر نگریست.«

وی افزود: »حادثه پالسکو تنها ریزش یک ساختمان 
و مرگ افرادی بی گناه نبود بلکه یادآوری بی توجهی 
به تمام هشدارهایی بود که نادیده انگاشتنش این بار 
 فاجعه ای را رقم زد که هیچگاه از یادها نخواهد رفت.«

رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های 
اینکه ساختمان  بر  تاکید  با  تهران  مردم نهاد شهر 
پالسکو تنها ساختمان فرسوده و ناپایدار شهر نیست 

افزود:»پالسکو تنها یکی از هزاران ساختمانی است که 
چرایی بی توجهی به بحرانی بودنشان همواره سوالی 
بدون پاسخ بوده است.« راستگو به تذکرات اعضای 
شورا در خصوص رسیدگی به وضعیت ساختمان های 
فرسوده و ناایمن اشاره کرد و گفت:» شاید در این میان 
بی توجهی به برخی تذکرات اعضای شورا و مدیران 
شهری، چرایی الینحل ماندن این مسئله را روشن تر 
سازد؛ چراکه باید پرسید به چه علت به تذکرات 
 مدیریت شهری و اعضای شورا توجه نمی شود.

وی بابیان اینکه پالسکو اولین حادثه شهر نبوده و آخرین 
هم نخواهد بود تصریح کرد:» آنچه در میان تمامی 
این حوادث بیش از هر چیز خودنمایی می کند کشف 
 این سوال همیشه بی جواب است »مقصر کیست؟««

عضو چهارمین دوره شورای اسالمی شهر تهران 
افزود:» اگرچه شاید بتوان انگشت اتهام را به سوی 
احتمالی  وقوع حوادث  در  ارگانی  و  هر سازمان 
این  کشف  حتی  که  است  آن  مهم  اما  چرخاند؛ 
پاسخ نیز نخواهد توانست زمان را به عقب برده 
 و خسارات جانی و مالی واردشده را جبران سازد.«

موازی کاری ها  متوجه  را  قصور  راستگو 
مدیریت  اجرای  زمان  »تا  کرد:  تأکید  و  دانست 
توپ  پاسکاری  جز  نتیجه ای  شهری  یکپارچه 
 مسئولیت میان دستگاه ها را شاهد نخواهیم بود.«

  وی با یادآوری دوباره اینکه پالسکو تنها یکی از 
هزاران ساختمان ناایمن این شهر بود، عالءالدین 
داشت:  اظهار  و  دانست  دیگر  پالسکوی  هم  را 
»ساختمان آلومینیوم نیز در صورت بی پاسخ ماندن 
بود.« خواهد  دیگر  پالسکویی  ارسالی،   تذکرات 

فعالیت  از  حمایت  و  توان افزایی  ستاد  رییس 
خاطرنشان  تهران  شهر  مردم نهاد  سازمان های 
کرد:» شاید دیگر زمان پرسش این سوال باشد که 
به عنوان  مدیریت شهری  و  اجرایی شورا  قدرت 
 مقصرین بی بدیل تمامی حوادث چه میزان است.«

راستگو تاکید کرد: »قصور متوجه افرادی است که 
نبوده اند.« کاری ها  موازی  رفع  به   هیچ گاه حاضر 
وی در ادامه به روزرسانی تجهیزات آتش نشانی و 
جایگزینی امکانات ازدست رفته را خواستار شد و 
افزود: »تخصیص اعتبار جهت بهبود شرایط رفاهی 

امروز  تا  ابتدا  از  آتش نشان  شهدای  خانواده های 
گیرد.« قرار  ویژه  موردتوجه   96 بودجه  در   باید 

شورای  فرهنگی  و  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
آتش نشانان  اینکه  بابیان  تهران  شهر  اسالمی 
بیشتر  توجه  افزود:»  نسوزند  دیگران  تا  سوختند 
است.« ضرورت  یک  فداکار  نیروهای  این   به 

احمد مسجد جامعی، عضو شورای اسالمی شهر 
تهران در صحن علنی شورا گفت: »در شمارش 
امضاها، امضای آقای شیبانی شمرده نشده بود و از 
سوی دیگر عباس جدیدی نیز گفت اگر این طرح 
را برای بنده هم ارسال می کردید امضا می کردم.« پس 
از شمارش مجدد امضاهای طرح کمیته حقیقت یاب 
حادثه پالسکو دو فوریت آن مجددا مطرح و تصویب 
شد. عباس جدیدی هنگامی که برای امضاء طرح 
کمیته حقیقت یاب حادثه پالسکو در مقابل قسمت 
هیئت رئیسه شورا قرار گرفت با صدای بلند خطاب به 
اعضاء گفت با امضای بنده دوفوریتی شد. مهدی چمران 
نیز در پاسخ به این صحبت جدیدی گفت:»باالخره 

شاخه بز را جدا کردی«

 اسماعیل گرجی پور، مدیرکل دفتر بیمه های 
اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
»وزارت رفاه در قالب سامانه خدمات حمایتی نظام 
جمهوری اسالمی اقدام به ثبت نام کارگران ساختمانی 
کرده است. کارگران ساختمانی تا 30 اسفند امسال 
مهلت دارند به سامانه خدمات رفاهی وزارت رفاه 
مراجعه و ثبت نام کنند. این امر بر اساس مصوبه 
جلسه چهارم کارگروه اصلی رفع موانع اجرایی قانون 
بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی انجام می شود «
   دکتر احمد شجاعی، ریس سازمان پزشکی 
قانونی گفت: »   در جریان ادامه عملیات جست وجو 
در محل دپوی آوار پالسکو، دو قطعه از اجساد 
جان باختگان حادثه پالسکو کشف شد این دو قطعه ای 
که به نظر می رسد مربوط به دو تن از جان باختگان 
باشد، در پزشکی قانونی تحت آزمایش DNA قرار 
خواهد گرفت تا نسبت به احراز هویت این افراد از 
طریق تطبیق آن با DNA خانواده هایی که اعالم 
مفقودی کرده اند، اقدام  شود. در اولین زمان ممکن 

نتایج آزمایشات اعالم خواهد شد.«
 علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری های وضعی 
قوه قضائیه گفت: » متاسفانه بر اساس آمارها بیشترین 
مدل 88 و  با  خودروهایی  به  مربوط  سرقت ها 
پایین تراست که به هیچ وجه از  سیستم ایمنی باالیی 
برخوردار نیستند. بهره گیری از دستگاه ردیاب خودرو 
سال  تولیدی  خودروهای  روی  بر  آن  نصب  و 
ساخت 1388 و قبل از آن قرار است به صورت آزمونه 
در استان های تهران، البرز،  خراسان رضوی،  فارس،  

اصفهان و کرمانشاه  اجرا شود.  «
  اصغر باقری، مدیرکل سازمان بهزیستی استان 
تهران گفت: »با توجه به اینکه 70 درصد شکل گیری 
شخصیت افراد در دوران کودکی انجام می شود باید 
زیرساخت های فرهنگی در عرصه کودکان در کشور 
توسعه یابد که طبق شاخص  های فرهنگی یونسکو 
که باالترین رده آن رتبه 100 است در حال حاضر 
ایران رتبه ای پایین تر از 15 را دارا است.  توصیه ما 
این است که اگر افراد قصد تأسیس مهدهای کودک 
را دارند حتماً باید مجوز دریافت کنند و عناوینی با 
عنوان خانه خالقیت، موسیقی و یا خانه قرآن نمی تواند 

جایگزینی برای فرار از اخذ مجوز شود.«

خبرخوان حوادث

قاتل فراری را شناسایی کنید

نزاع  یک   وقوع  خردادماه   یکم  روز 
به  خراسان  میدان  محدوده  در  درگیری  و 
کالنتری 11۴ غیاثی اعالم شد و با بررسی های 
اولیه نشان داد جوانی 32  ساله براثر اصابت 
ضربات چاقو به قتل رسیده و قاتل نیز از محل 
متواری شده است. پلیس  آگاهی تهران  قرار 
گرفت. کارآگاهان جنایی در همان تحقیقات 
اولیه اطالع پیدا کردند که مقتول در نزاع با 
یکی از اوباش منطقه خراسان به نام یوسف 
۴0 ساله به قتل رسیده است. بررسی سوابق 
مجرمین  از  یکی  او  که  داد  نشان  یوسف  
سابقه دار درزمینه درگیری ، قدرت نمایی با 
سالح سرد و اخالل در نظم عمومی است 
که بارها دستگیر و روانه زندان شده است. 
در ادامه رسیدگی به پرونده مشخص شد که 
قاتل  و مقتول چند روز پیش از وقوع جنایت  
با یکدیگر درگیری  نیز ، در چندین نوبت 
لفظی داشته اند. در ادامه و با شناسایی تعدادی 
از شاهدان صحنه جنایت مشخص شد که 
در زمان درگیری خونین ، مقتول هیچ گونه 
سالح سردی همراه خود نداشته و حتی به 
ندارد  درگیری  قصد  که  داشته  عنوان  قاتل 
اما قاتل علیرغم این موضوع ، با چاقو به او 
حمله ور شده و او را به صورت وحشیانه و با 
واردکردن ضربات  چاقو به قتل رسانده است. 
مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران، با انتشار 
این خبر اعالم کرد : »در ادامه رسیدگی به این 
پرونده، محل سکونت متهم پرونده در منطقه 
تهران پارس شناسایی ، در مراجعه کارآگاهان 
به این محل مشخص شد که  یوسف بالفاصله 
از محل سکونتش  ارتکاب جنایت  از  پس 

متواری شده است.«
در ادامه رسیدگی به پرونده و با توجه به 
متواری بودن متهم و برای دستگیری این مجرم 
سابقه دار و خطرناک ،درخواست انتشار بدون 
پوشش تصویر وی از سوی بازپرس شعبه هفتم 

دادسرای ناحیه 27 تهران صادرشده است .

فراکسیون  رئیس   : مهر   خبرنگار   
با  مجلس  پایدار  توسعه  و  محیط زیست 
دانش آموختگان  اشتغال  موانع  به  اشاره 
 18/5 رسمی  نرخ  گفت:»  محیط زیست، 
تأسف  مایه  بیکار  فارغ التحصیالن  درصدی 
و هدر دادن سرمایه های هنگفت انسانی است.« 
توسعه  و  محیط زیست  فراکسیون  رئیس 
پایدار مجلس  در نشست تخصصی »موانع 
دانش آموختگان  اشتغال   راهکارهای  و 
محیط زیست« در دانشگاه تهران با گرامیداشت 
یاد شهدای واقعه  دل خراش پالسکو گفت: 
»مهم ترین درس و عبرت حادثه پالسکو این بود 
که عدم توجه به علم و تخصص با آمیزه تعهد 
در حفظ و پایداری و مقابله با آسیب پذیری 
بناها و بنیادها باعث فروریزش آن می شود. 
محمدرضا تابش تأکید کرد: »در جامعه نیز 
چنین رخدادهایی قابل تصور است و عالج آن 
توجه به علم و تخصص و استحکام پیوند ملت 

و حاکمیت است. وقتی در جامعه بی اعتمادی 
حاکم شود پیروزی ها رنگ می بازد و معجزه 
اعتماد، شکست ها را تبدیل به پیروزی می کند.«
فارغ التحصیالن   اشتغال  وضعیت  تابش 
با  وی  خواند.   آور  تأسف  را  دانشگاهی 
ابراز تأسف از اینکه از حدود 11/2 میلیون 
فارغ التحصیل دانشگاهی حدود نصف آن ها 
نقشی در تولید ندارند  افزود:» به عبارتی یعنی 
حدود 5/5 میلیون نفر درس خوانده اند تا مدرک 
بگیرند و رشته تحصیلی آن ها دخالتی در اشتغال 

این فارغ التحصیالن و اقتصاد کشور ندارد.
و  درحال توسعه  کشور  برای  امر  این   
آور  اثر  کار  و  نام  جویای  جوان  جمعیت 
است.«عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس  
تحصیالت  دارای  جمعیت  شدن  برابر   1۴
افتخارآمیز  را  اسالمی  انقالب  از  بعد  عالی 
کار  بازار  ظرفیت های  اینکه  از  اما  دانست 
پیشرفت آن چنانی نداشته ابراز تأسف کرد.

از  را  بیکار  فارغ التحصیالن  بیشترین  تابش 

علوم  و  دامپزشکی  کشاورزی،  رشته های 
تربیتی ذکر کرد و خواستار آن شد تا دولت 
متناسب با ظرفیت های کشور و بازار کار به 
ایجاد رشته های دانشگاهی و پذیرش دانشجو 
نیز  کار  متقاضیان  آن طرف  از  و  کند  اقدام 
و  تحقیق  رشته  انتخاب  از  قبل  است  الزم 
پایشی  از وضعیت کار داشته باشند تا بعد 

از فارغ التحصیلی بیکار نمانند.
نائب رئیس فراکسیون تلفیق برنامه  ششم  
توسعه کشور گفت: »در قانون برنامه توسعه 
توسعه  با  ارتباط  در  خوبی  احکام  ششم 
به  محیط زیست  و  طبیعی  منابع  کشاورزی 
تصویب رسیده است که زمینه تحقق آن ها و 
اشتغال زایی فارغ التحصیالن این رشته ها باید 
توسط دولت فراهم شود.«محمدرضا تابش 
وجود شرکت های دانش بنیان و واگذاری ها 
توسط دولت به بخش خصوصی را ازجمله 
برای  می تواند  که  دانست  راهکارهایی 

فارغ التحصیالن دانشگاهی ایجاد اشتغال کند.

نرخ 18/5 درصدی فارغ التحصیالن بیکار مایه تأسف است
درنگ

مصوبه بازنشستگی زودهنگام زنان
 ایسنا: شهیندخت موالوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده گفت: »موضوعاتی مانند اصالح و تغییر سن بازنشستگی زنان 
بهتر است در قالب یک قانون دائمی مانند قانون مدیریت خدمات 
کشوری پیگیری و تصویب شود، نه در یک قانون پنج ساله. موضوعاتی 
مانند اصالح و تغییر سن بازنشستگی زنان را در چارچوب اصالح 
قانون مدیریت خدمات کشوری پیگیری و بررسی کردیم و نظرات خود 
را ارایه داده ایم و با توجه به اینکه متن الیحه اصالح قانون مدیریت 
خدمات کشوری هنوز نهایی نشده است پس  امکان گنجاندن پیشنهادات 
مرتبط در آن وجود دارد.« وی گفت: »اجرای آزمایشی قانون مدیریت 
خدمات کشوری اسفندماه به پایان می رسد، سپس  پیشنهادات قبلی 
برای اصالح این قانون مرور و این الیحه به مجلس ارسال می شود.« 
موالوردی در پایان با اشاره به اختیاری بودن بازنشستگی زنان پس 
از 20 سال خدمت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: 
مصوبه  این  در خصوص  نگهبان  شورای  نظر  اعالم  منتظر  »اکنون 
هستیم.« نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه بررسی الیحه 
برنامه ششم توسعه و در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی نمایندگان 
به کل الیحه برنامه ششم توسعه با الحاق ماده ای در مورد بازنشستگی 
زنان شاغل موافقت کردند و به موجب آن همه سازمان ها و دستگاه های 

زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی را موظف 
کردند تا با درخواست بازنشستگی کارمندان زن شاغل در دستگاه های 
دولتی و بیمه شدگان زن تأمین اجتماعی در صورت داشتن 20 سال 
سابقه کار بدون محدودیت سنی موافقت کنند. بر اساس این مصوبه 
میزان محاسبه مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش 

از موعد بر مبنای پرداخت حق بیمه  متقاضیان خواهد بود.

خبر

سیصد و بیست و پنجمین جلسه شواری شهر

دعوتشورایشهرازقالیبافبرایپاسخگویی


