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رئیسسازمانپیشگیریومدیریت بحرانتهران:

وزیر ارتباطات و فناوری و وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نشست مشترک در خصوص توسعه اشتغال:

موانع کسب و کار فعاالن حوزه فناوری اطالعات باید رفع شود

پذیرش شروط اعزام حجاج ایرانی از سوی عربستان

عضــو هیــأت رئیســه مجلــس شــورای
اســامی در تشــریح جلســه غیرعلنــی
مجلــس بــا موضــوع «بررســی مســائل
حج  ،»۹۶از پذیرش شروط ایران توسط
دولت عربستان خبر داد.
اکبــر رنجبــرزاده در حاشــیه جلســه
علنــی دیــروز مجلس شــورای اســامی
در جمــع خبرنــگاران ،دربــاره جلســه
غیرعلنــی مجلــس شــورای اســامی
اظهارداشــت :دولت عربســتان به ایران
اعــام کــرده کــه مثــل ســالهای قبــل
میتوانید حجاج را اعزام کنید ،ســازمان
حــج و زیــارت نیز اعــام کرده اســت که
جمهــوری اســامی مثل ســالهای قبل
اعزام زائران برایش مقدور نیست ،بلکه
بــرای اعــزام زائــران باید هیأتــی جهت
مذاکــره به عربســتان بیایــد ،تــا بتوانیم
ضمانتهایــی بــرای حفــظ ســامت،
امنیــت و عــزت زائر ایرانی در عربســتان
بگیریــم .نماینــده مــردم اســدآباد در
مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد:
عربســتان در ابتــدا اعالم کرده اســت که
جمهــوری اســامی میتواند مثل ســایر
کشــورها در مراســم حج حضور یابد ،در
ابتــدا ایــران نپذیرفتــه ودر نهایــت آنهــا
باالخره پذیرفتهاند که شــروط جمهوری
اسالمی را قبول کنند.
وی در تشــریح شــروط جمهــوری
اســامی جهت حضور زائــران ایرانی در
مراســم حــج گفــت :طــرف عربســتانی
قبــول کــرده کــه در مــورد ســامت و
امنیت زائران بــه ایران ضمانت بدهد و
برخوردی درشأن با زائران ایرانی داشته
باشد؛ این شروط توسط طرف عربستان
پذیرفته شــده و به صورت کتبی ،ابالغ و

توافق شــده از لحظه ورود حجاج ایرانی
به فرودگاه تا خروج از کشــور عربســتان،
شــروط ایــران پذیرفته شــود .بارها کتبی
و شــفاهی اعــام شــده کــه عربســتان
ضمانتهــای الزم بــرای حفظ حرمت
زائران ایرانــی را میدهد تا بتوانند تمام
مراحل و مناسک حج را به جا آورند.
رنجبــرزاده اظهــار داشــت :فقــط در
برگــزاری دعــای کمیــل در محیــط بــاز
اعــام کردنــد بــه لحــاظ تهدیــد امنیتی
داعــش ،امــکان تأمیــن امنیت مراســم
دعــای کمیــل در مســجدالنبی وجــود
نــدارد؛ بنابراین مقرر شــده دعای کمیل
در اماکن سربســته برگزار شــود تا امنیت
زائران تأمین شود.
عضو هیأت رئیســه مجلس شــورای
اســامی تصریــح کــرد :مراســم برائــت
مثل گذشته با بلندگو برگزار خواهد شد و
هیچ تغییری در برنامههای ایران وجود
ندارد.
وی در خصــوص برگزاری حج عمره
نیز گفــت :باید ببینیم دولت عربســتان
بــه چه شــکل تضمینهای خــود را اجرا
میکنــد تــا در مورد حج عمــره تصمیم
بگیریــم .رنجبــرزاده در خصــوص
پرداخت دی ه شــهدای فاجعه منا اظهار
داشــت :مســئوالن ســازمان حــج اعالم
کردنــد دیه شــهدای واقعــه جرثقیل در
مســجدالحرام پرداخــت شــده اســت،
امــا جمهــوری اســامی اعــام کــرده که
باید دیه شــهدای منا نیز پرداخت شــود
امــا هنــوز طــرف عربســتانی نپذیرفتــه
اســت؛ زیــرا پذیــرش پرداخــت دیــه بــه
زائران ایرانی موجــب پذیرش قصورات
عربستان در این فاجعه میشود.

منبع  :سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

وزیــر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی با بیان
اینکه با اجرای طرح تکاپو بلوغ اشــتغال
در دولت تدبیر و امید تحقق یافته است،
گفت :طی ســال گذشــته  100هزار شغل
در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
محقق شده است.
به گزارش «ایران»،دکتر علی ربیعی
شــامگاه سهشــنبه در نشســت مشترک
در خصــوص توســعه اشــتغال بــا وزیــر
ارتباطات و فناوری و همچنین معاونان
این وزارتخانه با بیان اینکه سیاستهای
گذشــته دیگر پاســخگوی نیازهای ایجاد
اشتغال نبود ،افزود :دولت تدبیر از همان
روز نخســت میدانســت کــه با توســعه
صنایع نســل دوم(فوالد ،پتروشــیمی یا
ســیمان) نمیتواند اشــتغال را توســعه
دهــد و بــه همیــن ســبب مطالعــات
عمیقــی در خصــوص تحلیــل بــازار کار
از ســه ســال پیش در ایــن وزارتخانه آغاز
شــد .وی ادامه داد :در صورتی که ســیاق
گذشــته را طــی میکردیــم نــرخ بیکاری
روند صعودی داشت .دکتر ربیعی ادامه
داد :ایــن پرســش در میــان کارشناســان
اقتصــادی پیش آمد «چرا با اینکه رشــد
اقتصــادی بــاال رفــت اما باز هــم همین
میزان شغل در کشور ایجاد شده است؟»
وی گفــت :برای مطالعــه وضعیت بازار
کار از تجــارب جهانــی یاری گرفتیــم و از
کارشناســان بینالمللــی دعــوت کردیم
کــه بــرای بررســی بــازار کار و رســیدن
بــه نتیجــهای مطلــوب بــا کارشناســان

وزارتخانــه همکاری کنند .دکتر ربیعی با
بیان اینکه در ســال گذشته  22.5میلیون
شــاغل در کشــور داشــتیم اما فقط 15.5
میلیوندفترچهبیمهتأمیناجتماعیدر
کشــور وجود داشــت ،گفت :از تفاوت این
دو رقــم پی بردیم حــدود هفت میلیون
شغل غیررسمی در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه حوز ه «ای ســی تی»
مهمترین رشــته در طرح تکاپو محسوب
میشــود ،گفــت :برای توســعه اشــتغال
نیاز به ســازو کارهای مألوف داریم .وی با
اشاره به اشتغال در حوزه سالمت گفت:
بــه نظر میرســد اشــتغال در ایــن حوزه
فقط از طریق افزایش تخت بیمارستانی
و ســاخت بیمارســتان حاصل نمیشود
در حالــی کــه میتوان اشــتغال وســیعی
در گردشــگری ســامت ،گیاهان دارویی،
تربیــت نیــروی انســانی بــرای مراقبــت
ســالمندان در خانــه یا حتــی فیزیوتراپی
معلــوالن و ســالمندان در خانــه تربیــت
کرد.جامعه ایران رو به سالخوردگی است
و باید از هماکنون به دنبال تربیت نیروی
انسانی ماهر برای نگهداری سالمندان در
خانه یا مراکز نگهداری سالمندان باشد.
ëëارتقایبخشخدمات
باالکترونیکیکردن
همچنین در این نشست وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعــات گفت :بخش خدمات
تولیدی در ایران کشش زیادی برای توسعه
اشــتغال دارد.این بخش با ســرمایهگذاری
محدود قابل گسترش است .دکتر محمود

ëëســال گذشته  22.5میلیون شاغل در کشور داشتیم اما فقط  15.5میلیون دفترچه بیمه تأمین اجتماعی در کشور
وجود داشت ،گفت :از تفاوت این دو رقم پی بردیم حدود هفت میلیون شغل غیررسمی در کشور وجود دارد
نیم نگاه

 ëëبایــد موانــع کســب و کار را از جلــو پــای نیــروی انســانی فعــال در بخــش کســب و کار الکترونیــک برداریــم
و آن را ساماندهی کنیم

واعظی افزود :تفاهمنامههایی که در برخی
استانها با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات امضا
شــد به دلیل اعتقاد به ایجاد اشــتغال بود.
وی تأکیــد کــرد :ایــن یــک بــاور عمومی در
همــه ارکان دولــت اســت که برای توســعه
اشتغال در کشور باید به یاری یکدیگر بیایند
تا بتوانند مشکل اشــتغال را حل کنند .وی
گفــت :ممکــن اســت در بخش کشــاورزی
محدودیــت مالی نباشــد اما بــه احتمالی
مشــکل کمبود خــاک و آب وجــود دارد در
حالی کــه در بخــش خدمــات محدودیت
چندانی نداریم .دکتر واعظی بیان داشت:
وقتی مطالعه بخش خدمات را در دیگر
کشورهاانجاممیدهیممتوجهمیشویم

که بخش خدمات در این قبیل کشورها از
موقعیتمناسبیبرخوردارهستند.
وی معتقــد اســت :الکترونیکــی کردن
فعالیتهــای بخــش خدمــات ،اعتبــار
باالتــری به ایــن بخش میدهــد .بنابراین
بایــد فرهنــگ کســب و کار الکترونیکــی
توســعه یابد .دکتر واعظی معتقد اســت:
وقتی صنعت آی تی کمی در کشور بزرگ
میشود با مشکالتی نظیر مشکالت بیمه
یــا مالیــات مواجــه میشــویم .وی تأکیــد
کــرد :باید موانــع کســب و کار را از جلو پای
نیــروی انســانی فعــال در بخش کســب و
کار الکترونیک برداریم و آن را ســاماندهی
کنیــم .وی با بیان اینکه به توســعه کســب
و کار در بخــش آی تــی خوشــبین هســتم،

گفــت :بســیاری از مشــاغل را میتــوان در
این بخــش راهاندازی کــرد .وزیر ارتباطات
معتقد اســت :باید مشــوق فعاالن بخش
آی تــی باشــیم.فردی کــه بــا یــک رایانــه
میتواند کسب و کاری راهاندازی کند بواقع
بــا کمترین هزینه مبادرت بــه تولید ثروت
میکنــد .در ایــن نشســت یکــی از مدیران
وزارت ارتباطــات بیان داشــت :بســیاری از
جوانان 16یا 17ساله که هنوز به سن قانونی
نرسیدهاندفعالیتمیکنندکهدرآمدهای
قابــل قبولــی را هــم کســب میکننــد .در
صورتی که ســازمان تأمیــن اجتماعی این
افراد را با وجود سن پایین بیمه کند نه تنها
به نفع آنان بلکه سازمان تأمین اجتماعی
هم از این موضوع منتفع خواهد شد.

اعتبار بن کارتهای<سبد غذایی> تا پایان اردیبهشت
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
بیاناینکهبیشازدومیلیونخانواربستههایامنیتغذایی
اســفندماه خود را دریافــت نکردهاند ،گفت :مشــموالن تا
پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند از بن کارتهای خود با
مراجعه به فروشگاههای معین خرید کنند .احمد میدری
افزود :ســه میلیــون و  400هزار خانواده شــامل  10میلیون
نفــر تحت پوشــش نهادهای حمایتی بهزیســتی و کمیته
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امداد قرار دارند که ابالغ شــد تا در بهمن و اسفندماه سال
 94نســبت به دریافــت بن کارتهای بســتههای حمایت
غذایــی اقدام کرده و اقالم مورد نیاز خود را از طریق هفت
فروشگاه بزرگ کشور اعم از اسکان ،رفاه و شهروند دریافت
کنند .وی افزود :شــارژ ریالی ایــن بنکارتها بین  30تا 110
هزار تومان برای خانوار و بر حســب نفرات متفاوت است.
او بــا بیــان اینکه تنها یــک میلیون و  200هزار خانوار ســبد

80ëëمیلیوندالرقرارداد
در حوزه پوشاک امضا شده است
معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان
اینکــه پوشــاک از رســتههای مهــم ایجاد
اشتغال در کشور است ،گفت :طی یکسال
گذشــته 80میلیــون دالر قراردادهــای
بینالمللی در حوزه تولید پوشــاک امضا
کردهایمکهامسالعملیاتیمیشوند.
دکتر عیســی منصــوری افــزود :حوزه
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات بیشــترین
ظرفیــت را برای تعامل بخــش دولتی با
بخش خصوصــی دارد .بــه همین دلیل
نیازمنــد نوعــی سیاســتگذاری جدیــد در
حوزه اشــتغال هســتیم .منصــوری بیان
داشت :هماکنون 70درصد ارزش افزوده
اقتصــادی در حــوزه فنــاوری اطالعات و
ارتباطــات در تولیــد محتــوا اســت .امروز
دیگــر تنهــا ســخت افــزار تولیــد ثــروت
نمیکنــد و باید برای رقابــت وارد عرصه
تولیدمحتواشد.
منصوری با اشــاره به «انستیتو بازی»
در ســنندج گفــت :انتظــار داریم کــه این
انســتیتو که تاکنون در تولید بازی و صادر
کــردن آن به کشــورهای اروپایی فعالیت
میکنــد ،بتوانــد به بــازار آی تــی در دیگر
کشــورها اتصــال یابــد .وی ادامــه داد:
شــرکتهای کوچک آی تی میتوانند به
شرکتهایبزرگکشورهنداتصالیابند.
فرصت شــغلی زیاد داریم اما بایدآنها را
شناساییکنیم.

کاالی خــود را در اســفندماه دریافت کردنــد ،گفت :در این
میان تاکنون در اســتان تهران تنها  18درصد و در سیستان
و بلوچســتان  66درصد مشــموالن بن کارتهــای خود را
دریافت کردند .رقم اختصاص یافته به این منظور که بین
 180تا  200میلیارد تومان اســت در بانک مرکزی محفوظ
اســت .به گفته میدری قرار اســت در فصل بهار یک بسته
جدید حمایت غذایی توزیع شود.

اخبار

مستندات مدیریت حادثه پالسکو
قابل ارائه است

رئیس سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران در
واکنشبهاظهارنظریکیازاعضایشورایشهردرخصوص
نبود مدیریت بحران در حادثه پالســکو و مشــخص نبودن
مســئولیتها در ســاعات اولیــه وقــوع حادثــه گفت :در حادثه ســاختمان پالســکو
ساختارهای الزم بالفاصله در محل حادثه تشکیل شد و مسئولیتها نیز مشخص
بود .احمد صادقی در پاســخ به اظهارات محمد ســاالری یادآور شــد :مدیریت هر
حادثه نیاز به تشــکیل دو ســاختار در محل دارد ،نخست سامانه فرماندهی حادثه
که به طور مستقیم از فرمانده میدان و نیروهای عملیاتی تشکیل شده و با تقسیم
کار در صحنه عملیات اجرایی حضور دارند و هر گروه عملیاتی فعالیت تخصصی
خــود را اعــم از اطفای حریــق ،آواربــرداری ،امداد و نجات ،تأمین نظــم و امنیت و
پشتیبانی نیروهای حاضر در صحنه انجام میدهند .این سامانه از بخشهایی چون
فرمانده حادثه ،چهار معاونت شامل عملیات ،برنامهریزی ،پشتیبانی و امور مالی
و نیز چهار مسئول شامل مسئوالن ایمنی ،روابط عمومی ،هماهنگی و فنی تشکیل
شده است .ساختار دوم ستاد مدیریت بحران یا مرکز عملیات اضطراری است که از
نقش ستادی و مدیریتی برخوردار است.
وی افزود :این دو ســاختار در تمام حوادث باید در محل حادثه تشــکیل شــود و
بسته به سطوح حادثه و تکثر حادثه ،ابعاد و ترکیب آن متفاوت است .از همین رو
در حادثه ساختمان پالسکو برخالف برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی و افراد
ناآگاه به دانش مدیریت بحران ،هر دو ساختار بالفاصله در محل حادثه تشکیل و
براساس آن مسئولیتها مشخص و مصوب گردید و تمام اقدامات مصوب ستاد
اجرا شد .دکتر صادقی یادآور شد :با توجه به این که محل حادثه کامالً مشخص
بــوده اســت و صرفاً یک نقطــه درگیر حادثه بود ،ســتاد مدیریت بحــران تهران
بهعنوان پشتیبانی فرماندهی حادثه در محل حادثه عمل کرده و برخی به اشتباه
گالیه کردهاند که چرا ستاد در محل حادثه تشکیل شده و در ستاد مرکزی تشکیل
نشــده اســت که طرح این موضوع به این شــکل صحیح نبوده و مبنای علمی و
اجرایــی براســاس دانش مدیریت بحران نــدارد .وی گفت :براین اســاس گفتن
این که مســئولیتها در ســاعات اولیه این حادثه مشخص نبوده یا نقص داشته
غیر علمی اســت و نحوه مدیریت حادثه پالسکو براساس مستندات به دقیقه و
ثانیه مشــخص و قابل ارائه میباشــد و طرح این ادعا که فرآیند مدیریت حادثه
مشخص نیست نیاز به ارائه مستندات دارد.

ممنوعیت هرگونه بهرهبرداری منجر به تخریب تاالبها

بعد از تصویب الیحه هوای پاک در مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان
مردم روز گذشــته بــا تصویب کلیــات الیحه حفاظت ،احیــا و مدیریت
تاالبهــای کشــور در مــادهای از آن ،هرگونه بهرهبــرداری را که منجر به
تخریــب تاالبها شــود ممنــوع کردند .به گزارش ایســنا ،براســاس این
مصوبــه مجلــس هرگونه بهرهبــرداری و اقدامی که منجــر به تخریب و
آلودگی غیر قابل جبران تاالبها شــود ،ممنوع است ومرجع تشخیص
تخریــب و آلودگــی غیــر قابل جبران ســازمان حفاظت محیط زیســت
است .همچنین براســاس تبصره ذیل این ماده از الیحه حفاظت،احیا
و مدیریت تاالبهای کشــور ،دســتورالعمل تخریب و آلودگی غیر قابل
جبران تاالبها حداکثر ظرف مدت  ۶ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط
سازمان حفاظت محیط زیست تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران
میرسد تا مبنای عمل سازمان مذکور و تمامی مراجع ذیربط قرار گیرد.
این دستورالعمل باید متضمن حفظ و احیای تاالبهای کشور باشد.

