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بازار شایعات و حواشی در هفتههای بالتکلیفی شهر و شهرداری تهران داغ است
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در
پیشنهادي مطرح کرد

ﺷﻬﺮدار ﭘﯿﺮ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﯿﻢ

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

تسامح اجتماعي در مناطق آزاد
ﺻﺪرا ﻣﺤﻘﻖ

گفتوگوی »شرق« با رئیس سازمان امدادونجات هاللاحمر درباره فرایند جستوجوی بقایای پیکر جانباختگان هواپیماي یاسوج

نمیتوانیم برای یافتن جنازهها کشته بدهیم
تجمع خانوادههای قربانیان هواپیمای پرواز تهران  -یاسوج در مقابل هاللاحمر
شــرق :دیروز خانوادههــای جانباختگان ســانحه
هواپیمایی تهران -یاســوج به دلیــل آنچه بهعنوان
کوتاهی مسئوالن هاللاحمر و نبود مدیریت واحد در
جستوجوی اجساد بیان میکردند ،مقابل ساختمان
صلــح هاللاحمــر تجمــع کردنــد .خانوادههــای
حادثهدیــده علت اعتراض خــود را کندی اقدامات
دســتگاههایی مانند هاللاحمر و سایر دستگاههای
مربوطــه اعالم کــرده و معتقدند که دو مــاه از این
حادثه میگذرد ،ولی جستوجوی اجساد بهدرستی
انجام نگرفته و هنــوز  ۴۸خانواده هیچ قطعهای از
فرد درگذشــته خود را دریافت نکردهاند .خواســته
تجمعکننــدگان ،دیدار با رئیس ســازمان هاللاحمر
بوده ،اما رئیس سازمان هاللاحمر در لحظه تجمع
اصال در سازمان حضور نداشته است.
پیــش از ایــن اعتراضات ،زمانی کــه تنها  ۴۰روز
از این حادثه گذشــته بود ،محمدعلی انواری ،برادر
یکــی از قربانیان این حادثه ،برای »شــرق« نوشــته
بود» :آنچه در این میان تأســف را دوچندان میکند،
شــیوه مواجهه مســئوالن با این قبیل وقایع اســت.
گویی عدالت و اخالق گاه در هیاهوی منافع جناحی
قربانی میشــوند و وای بر ما اگر معیار و سنجشمان
تنها بر محور اصول حزب و دســتهمان استوار شود.
بهراستی چه تفاوتی میکند چهرهای منتقد و نزدیک
به این گــروه و آن جناح باشــیم مادامــی که هنوز
نمیدانیم -و البته که انشــاءاﷲ فقط جهل باشــد-
وظیفهای کــه بر دوشــمان نهاده شــده را چگونه
محافظت کنیــم و تعهداتش را بجا آوریم .قریب به
 ٤۰روز از آرمیــدن پیکرهای  ٦٦سرنشــین هواپیمای
تهران -یاســوج بر فراز قلههای پربرف دنا گذشت و
دریغا که مسئولی دلیرانه سینه سپر کند و تمامقد در
مقابل ملت بزرگ ایران سر عذرخواهی و شرمندگی
فرو آرد ،اما ســؤال اینجاست؛ ســؤالی بسیار ساده و
بیابهام ،اینکه آیا یک عذرخواهی شایسته و درخور،
بهگونهای که وجدان برخی از مسئوالن را که نه ،اما
دســتکم روح بهدردآمده ملتی را کمترین التیامی
باشد ،بایسته نبود؟«
مرتضی ســلیمی ،رئیس امدادونجات ســازمان
هاللاحمــر ،در گفتوگو با »شــرق« ،بــا بیان اینکه
گالیــه خانوادههای کشتهشــدگان پرواز آســمان به
ســازمان هاللاحمــر نیســت ،تأکید کــرد» :ما این
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 » ۱۱میلیــون ایراني در ســال  ۹۶با قصد خرید
و تفریــح ،راهــي ترکیه و امارات شــدند .آیا وقت
بازنگري در سیاستها براي مواجهه با گردشگران
مناطق آزاد نرسیده اســت؟ همچنانکه در حوزه
اقتصادى قائل به تســامح در مناطق آزاد هستیم
و معافیــت ۲۰ســاله داریم ،در حــوزه فرهنگی و
اجتماعی نیز باید قائل به تســامح باشیم .با اندکي
تسامح و همدلي داخلي ميتوانیم سهم خود را از
بازار گردشگري پس بگیریم .روا نیست ثروت ملي
ما در پسکوچههاي غربت جاري شود«.
این مطالب را روز گذشته ابراهیم انصاريالري،
مدیرعامــل و رئیس هیئتمدیره ســازمان منطقه
آزاد کیش ،در اکانت توییتر خود اعالم کرد .اگرچه
آمار ۱۱میلیوني او از سفر گردشگران ایراني در یک
سال به کشورهاي ترکیه و امارات به احتمال بسیار
زیاد صحیح نیســت ،اما نفس موضوعي که طرح
کرده اســت ،ولو اینکه در حد یک اظهارنظر صرف
و طرح مسئله و فتحالباب باشد ،حاوي نکاتي مهم
است.
تعداد مسافران خروجي
آمار گردشــگران خروجي ایران براي ســال ۹۶
هنوز اعالم نشــده اســت ،اما بر اســاس آمارهاي
رسمي که سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و
گردشگري منتشر کرده است ،کل مسافران خروجي
ایراني در ســال ۹ ،۹۵میلیونو  ۱۹۶هزار نفر اعالم
شــده بود .از این تعــداد ،چهارمیلیونو  ۲۲۹هزار
ایراني در ســال  ۹۵به قصد زیارت از کشور خارج
شــدهاند .به صورت مشــخص ،از میان ۹میلیونو
 ۱۹۶هزار ایراني که سال گذشته به خارج از کشور
ســفر کردند ،چهارمیلیونو  ۲۲۹هزار نفر به عراق
ســفر کردهاند و مابقي این تعداد ایرانیانی بودهاند
که به کشورهاي همسایه ازجمله ترکیه ،جمهوري
آذربایجان و اروپا مانند فرانسه و ایتالیا در سال ۹۵
سفر کردهاند.
در همین حال ،بر اســاس خبري که خبرگزاري
رســمي ترکیه منتشــر کرده ،اتحادیــه هتلداران
ترکیه اعالم کرده است در سال  ۲۰۱۷بیش از ۲٫۵
میلیون گردشگر ایراني به این کشور سفر کردند.
در ایــن بیانیــه اینطور آمده اســت» :با وجود
برخي مشکالت در دو سال گذشته ،بازار گردشگري
ترکیه در ایران رشــد داشته است .سال  ۲۰۱۶بیش
از یکمیلیونو  ۶۶۵گردشــگر ایراني به ترکیه سفر
کردهاند .ســال  ۲۰۱۷ایــن میزان بــا  ۵۰٫۲درصد
افزایــش ،به دومیلیــون و  ۵۰۱هزار نفر رســید«.
این بیانیــه همچنیــن اضافه ميکنــد» :میانگین
حضور گردشــگران ایراني در ترکیه ،شــش شب و
مخارج آنها حــدود هزار دالر اســت .درحاليکه
دیگر توریســتها حدود  ۶۳۰دالر در ترکیه هزینه
ميکنند .گردشــگران ایراني در ایام تعطیل و براي
خرید ،بیشتر به استانبول ،وان و آنتالیا ميروند«.
نگاهي به این آمار ،تأیید ميکند آمار ۱۱میلیوني
ســفر ایرانیان تنها به ترکیه و امارات در یک ســال
درست نیست.
تسامح و همدلي در حوزه فرهنگی و اجتماعی
با هدف توســعه گردشــگري مناطق آزاد که حاال
مدیرعامــل و رئیس هیئتمدیره ســازمان منطقه
آزاد کیش از آن سخن ميگوید ،اولینبار نیست که
طرح ميشود .در سالهاي پیش از این ،به صورت
جســتهگریخته چندبار چنین پیشــنهادي از سوي
کســاني دیگر نیز مطرح شــده بود ،اما هیچگاه به
نتیجه نرسید .سالها پیش به صورت غیررسمي و
تأییدنشده از داریوش ثابت ،سرمایهگذار و هتلدار
معــروف که در خارج از ایران نیز چندین هتل دارد
و در کیــش هتل معروف داریوش و پارک دلفینها
را راهاندازي کرده است ،نقل ميشود که در اواخر
دهــه  ،۷۰گفته بود اگر برخــي از محدودیتهاي
اجتماعــي در جایي مثل کیش برداشــته شــود،
رونق گردشگري این جزیره ميتواند بخش زیادي
از بودجه کشــور را تأمین کند .فارغ از درســتي یا
نادرســتي این نقل قول ،نه چنین پیشــنهاداتي به
جایي رسید و نه ســرانجام حضور خودش در این
جزیــره؛ چراکه چند ســال بعــد دارایيهاي خود
را در کیــش فروخــت و قیــد فعالیــت در حوزه
گردشــگري کیــش را زد .با این همــه ،موضوعي
که روز گذشــته انصــاريالري ،مدیرعامل و رئیس
هیئتمدیره ســازمان منطقه آزاد کیش ،در توییتر
به آن پرداخــت ،ميتواند ســرآغازي جدید براي
پرداختــن و گفتوگو درباره این موضوع همیشــه
داغ ،اما کمتر مورد توجه مسئوالن و تصمیمگیران
باشــد .ســهلگیري و تغییر برخي حد و حدود در
مناطق آزاد کشور ،بيتردید ميتواند بخش زیادي
از مسافران ایراني مشــتاق سفر به خارج از کشور
را کــه صرفا در پــي چند روزي مســافرت فارغ از
محدودیتهاي موجود در ایران هســتند ،بهجاي
کشورهاي بیگانه راهي این مناطق در داخل کشور
کند .موضوعي کــه ميتواند عالوه بر جلوگیري از
خروج مبالغ هنگفتي ارز از کشور ،رونقي چشمگیر
به صنعت کمرمق گردشگري داخلي بدهد .عالوه
بر این ،مناطق آزاد کشور بهخصوص جزایر ایراني
خلیجفــارس ميتواننــد به نقاطي جــذاب براي
گردشــگراني از دیگر کشــورهاي جهــان نیز بدل
شــوند .باید دید در روزهاي آینده واکنشها به این
طرح مسئله ابراهیم انصاري چطور خواهد بود.

معصومه اصغری :اعضای شورای شهر پنجم هنوز از راه نرسیده درگیر
انتخابی شــدند که بیشــتر از هفت ماه جواب نــداد و حاال هر چقدر
هم که از این شــرایط و اتفاقات عصبانی یا دلخور باشند ،مجبورند در
کوتاهترین زمان دســت به انتخابی دوبــاره بزنند؛ انتخابی که از همین
حــاال نگرانیها و ابهامات زیــادی دارد چراکه هر کــدام از گزینهها و
احتماالت انتخابیشــان موانعی در درون یا بیرون از جمع خودشــان
دارد .شــنیدههای خبرنگار »شــرق« از اعضای شورای پنجم حکایت
از عزم آنهــا برای انتخاب از میان گزینههایی غیرمعروف و البته جوان
دارد؛ گزینههایی که ممکن اســت معرفیشان به جامعه واکنشهایی
را هم در پی داشــته باشــد ،اما درنهایت عملکرد قابلقبولی داشــته
باشند و شورا از آنها حمایت کند.
یکی از اعضای شــورا با اشاره به جلســات غیررسمی اعضا با هم
و با جریانهای سیاســی به »شرق« گفت :فعال بیشتر اعضا گزینههای
موردنظر خودشــان را معرفی میکنند یــا روی آنها حرف میزنند ،اما
روی چنــد محور مهم یعنی چهرهنبــودن و پیرنبودن اتفاقنظر داریم
و گزینههایــی هم با همین محور معرفی شــدهاند و در روزهای آینده
مطرح میشــوند .گویا اعضا توافقی روی فعال حرفنزدن دارند و یکی
دیگر از اعضا نیز که تمایلی به گفتوگوی رســمی ندارد ،به »شــرق«
گفت :در میان گزینههای شــهرداری افراد باالي  ۶۰ســال را معرفی
نمیکنیم و تا جایی که میدانم ،در میان گزینههای برخی از همکاران
چهرههای جدید غیرسیاسی مطرح شدهاند.
رفتــن نجفی با آن عجله کــه حتی حاضر نبود یک روز بیشــتر در
شــهرداری بماند و تاریخ استعفایش را یک روز عقب بیندازد ،اعضای
شــورای پنجم را در فشــار بیشــتری قرار داد .اعضا تصور نمیکردند
اینقدر زود از درون تحت فشار قرار گیرند و هنوز رفتن شهردار قطعی
نشــده و حواشی آن تمام نشــده ،فشــارها برای انتخاب جدید شروع
شده است .بهنظر میرســد تمایل اصالحطلبان به عقبانداختن این
انتخــاب و اســتفاده از فرصت قانونی انتخاب جدید برای شــهرداری
است و پیشنهاد تعویق یکهفتهای بررسی استعفای نجفی و انتخاب

سرپرست و نگذاشــتن بررسی گزینههای شــهرداری در جلسه دیروز
شورا گویای این تمایل به تأخیر است.
اعضای شورای پنجم با شرایطی سخت در انتخاب میان گزینههایی
ســوخته ،محدودشده ،تأییدنشده و البته کمتجربه و جوان و ناشناخته
قرار دارند .در یک طرف ،از همان ابتدای خبر استعفای نجفی و شروع
پیشبینیهــا برای شــهردار جدید برخی گزینههای همیشــگی و پای
کار حرفشــان پیش کشیده شد .به روال همیشــگی در چنین مواردی
از همان ابتدا کســی خبری را رســمی اعالم نمیکنــد و همه خبرها
در بستری از شــایعه مطابق با خواســت پخشکنندگان شایعه پیش
میروند و در نهایت وقتی تیرها به هدف نمیخورد ،خبری کوتاه اصل
موضوع را تکذیب میکند .هرچند که این بار حبیباﷲ بیطرف که حاال
معاون وزیر نفت است ،از همان روز اول انصرافش را رسما اعالم کرد،
ولی عدهای دوســت داشــتند او را همچنان در لیست خود بیاورند .در
ایــن میان گزینههای قدیمی دیگری نظیــر محمود حجتی هم مطرح
شدند اما استقبال زیادی از آنها نشد یا تیم رسانهای فعالی نداشتند.
در طرف دیگر گزینههایی مطرح شدند و در فضای مجازی حرفشان
به میان میآمد که احتمال آمدنشــان و قبول مسئولیتشان از برگشتن
نجفی هم کمتر است؛ قاسم تقیزادهخامسی که برای ادامه همکاری
بهعنوان شــهردار مشــهد اصرار دارد یا محسن هاشمی و محمدرضا
عارف که پایشــان بند قولهایشان و رأی مردم است .اصالحطلبان که
راه آمده بعد از ســالها را از همان ابتدا خیلی جدی و محکم گرفتند،
حــاال در همیــن ابتدای راه به دنبــال راه و اســتدالل و توجیهی برای
خودشــان ،افکار عمومی و بستن راه انتقادها هســتند تا اگر الزم شد،
گزینههای محدودشده را پیش بکشند.
دراینمیــان مــوارد ادای دین بــه مدلهای مختلفی بــروز داده
میشــود؛ از یک گفتوگوی خبــری تا گزارشهــای مفصل خبری و
تلگرامــی که کامــال رو بازی میکننــد .عضو کمیســیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی به شــورای شهر تهران پیشــنهاد داد با انتخاب و
رأی قاطع به محســن هاشمی بهعنوان شهردار تهران ،گروههای فشار

صاحب قدرت را خلعســالح کند .نمونــه آن هم این توییت مصطفی
کواکبیان اســت که در توییترش نوشــت» :اعضای شورای شهر ،تهران
مظلوم را از بالتکلیفی درآورید زمان را از دســت ندهید نگران یک رأی
اصولگرایان در شورای ۲۱نفره نباشید و با رأی قاطع به محسن هاشمی
گروههای فشار صاحب قدرت را خلعسالح کنید«.
اصالحطلبــان گزینههای محتمــل دیگری همچــون محمدعلی
افشانی را هم دارند ،اما اینطور که شواهد گویاست ،روی این دو گزینه
هم اجماع ندارند و در اینروزها ترجیح میدهند روی گزینههای جدید
و کمترشناختهشــده مانور بدهند .ردپای این رویکرد را هم میتوان از
این اظهارات محمد علیخانی بــا ایلنا دید .او گفته نباید بهدنبال افراد
دارای نام و نشــان باشــیم .نباید دنبال افرادی باشیم که صرفا مشهور
بــوده و مســئولیتهای مهم داشــتهاند ،من شــخصا بهدنبال چنین
گزینههایی نیســتم .من بهدنبال پیشنهاد افرادی برای پست شهرداری
هســتم که برنامه داشــته و عملگرا باشــند .این رویکرد اعضا درباره
پیشــنهاد گزینههایی غیرمشــهور اما با کارنامهای مثبت و درعینحال
جوان حتی اگر پیشــنهاد حزب مشخصی نباشــد ،درحالحاضر تبدیل
بــه رویکرد غالب اعضا شــده اســت و در میانهای کــه اصالحطلبان
راه پسوپیشــی بــرای بیان برخــی موضوعات و دلخوریهــا ندارند
و فعال باید ســکوت اختیار کننــد ،این گزینه بهترین گزینه در شــرایط
فعلی است .در شــرایط فعلی که دیدگاههای چند جریان سیاسی در
سرنوشت اصالحطلبان شــورای پنجم دخالت مستقیم دارد ،شورای
سیاســتگذاری اصالحطلبان بنــای یکصدا یــا تعیینتکلیف واحد
را دارد و ممکن اســت با انتخاب یک یــا دو گزینه و نظر مثبت رئیس
دولت اصالحات ،فرد موردنظر انتخاب نهایی شود .با این وجود به نظر
میرســد پای گزینههای مطرحشده همچنان در مسئله مهم تخصص
سررشته در مسائل شهری و تأیید از مراجع سهگانه و تأییدات باالسری
بهجز دو مورد در سایر موارد بلنگد و خوب است این موضوع از همین
حاال مدنظر قرار گیرد و یکباره چند ماه بعد از شــروع به کار شــهردار
قصههای جدید از وجود پروندهها و نبود تأییدات الزامی شنیده نشود.

اجســاد را پس از پیداکردن پایین میآوریم و تحویل
پزشکیقانونی میدهیم.
شناسایی اجســاد کاری تخصصی نیست و گالیه
خانوادهها از امدادرســانی نیســت؛ گالیــه آنها این
اســت که باالخره اجسادی که پایین آورده میشوند
زودتر تحویل خانوادهها شــوند و این کار ما نیســت،
اینها یک نماینده به مــا معرفی کردند و حتی ما در
جلســاتی که برگزار میکنیم آنها را دعوت میکنیم.
االن تنها کسانی که باالی کوه برای شناسایی اجساد
وجود دارند ،تیم هاللاحمر هستند« .وی تأکید کرد:
»کلیت مسئله این است که از روز اول که این حادثه
اتفــاق افتاده ،تا روز چهلوهفتــم ،گزارش آن آماده
شده است.
روزهــای اول چهار فرونــد بالگرد اعــزام کرده
بودیم ،االن شــرایط به دلیل وجــود بهمن خطرناک
اســت و مــا نمیتوانیم بچههای مــردم را به خطر
بیندازیم و باز هم کشته بدهیم ،ما همه این مسائل و
شرایط را برای خانوادههای داغدار توضیح دادهایم.
آنها اصرار دارند که محــل حادثه را ببینند و ما هم
برای این اتفاق اعــالم آمادگی کردهایم تا آنها ببینند
کار در چه شرایط ســختی انجام میشود« .سلیمی
خاطرنشــان کرد» :تقریبا هرچقدر جســد و بافت که
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پیدا شــده تحویل پزشکیقانونی دادهایم و اطالعات
این اجساد در اختیار ســازمان پزشکیقانونی است.
قطعا بافت و جســد هنوز هــم در قله وجود دارد و
با توجه به شــرایط جوی اصال نمیتوان زمان پایان
عملیات را تخمین زد ،کارکــردن در وضعیت جوی
موجود بســیار سخت اســت و دما حتی از منفی ۱۵
درجه کمتر اســت و کارکــردن در چنین شــرایطی
ســخت اســت و انــرژی میگیــرد .آنها بایــد برف
پنجمتری را جابهجا کنند و این کار را بســیار مشکل
میکند«.
رئیس ســازمان امدادونجات تأکید کرد :از لحاظ
شرایط فنی ،نیروی انسانی و لجستیک ما هیچ مشکل
و کمبودی نداریم .در ابتدای این حادثه ما تجهیزات
و امکاناتی که تیمهای عملیاتی نیاز داشــتند سریعا
برایشان تأمین کردیم و به منطقه فرستادیم.
همچنیــن دکتــر کامــروز امینــی ،مدیــرکل
پزشــکیقانونی کهگیلویهوبویراحمــد ،نیــز درباره
بافتهای کشفشــده به »شــرق« اینطــور گفت:
از ابتدای ســانحه هوایی تهران -یاســوج و شــروع
عملیات کشــف اجســاد تاکنون تعــداد  ۲۰۹بافت
انسانی در ابعاد مختلف به اداره کل پزشکیقانونی
استان تحویل داده شده و این بافتها تحت معاینات

دقیق کارشناســی و نمونهبرداری برای آزمایشــات
ژنتیــک و احراز هویت و کدگــذاری برای جمعبندی
نتایج آزمایشــات قرار گرفتهاند .وی افــزود :تاکنون
در دو مرحلــه تعــداد  ۱۹پیکــر شــرایط تحویل به
خانوادهها را داشتهاند که این شرایط مبتنیبر تکمیل
حداکثری بافتهای انســانی یک پیکر بوده اســت.
درحالحاضر با توجه به اینکه جســتوجو در محل
ســانحه همچنان ادامه دارد ،شــرایط تحویل سایر
پیکرها نیز منــوط به تکمیل حداکثــری یک پیکر یا
اعالم خاتمه عملیات جســتوجو از سوی مسئوالن
ذیربط است.
مراحل مختلف آمادهسازی ،انتقال و تحویل پیکر
جانباختگان بــه خانوادههایی که امکان حضور در
شهر یاســوج را نداشــتند ،ضمن هماهنگی با امور
متوفیان شــهرداری یاســوج ،مدیریت بحران استان
و اداره پزشــکیقانونی محل ســکونت ایشان انجام
گرفته است.
همچنین بنا بــر گزارش روابطعمومی ســازمان
پزشــکیقانونی ،بــا توجــه به احــراز فــوت تمام
مســافران ،کادر پــروازی و امنیــت ســانحه هوایی
بر اســاس فهرســت اعالمــی شــرکت هواپیمایی
آســمان ،درحالحاضر صــدور گواهی فــوت برای
جانباختــگان ســانحه هوایــی با انجــام مکاتبات
قضائی بازپرس پرونده و درخواســت خانوادهها در
اداره پزشــکیقانونی شهرســتان بویراحمــد انجام
میگیــرد ،اما صدور جواز دفن نامبــردگان منوط به
وجود شرایط تکمیل و امکان تحویل پیکرهاست.
پرواز شماره  ۳۷۰۴هواپیمایی آسمان که روز ۲۹
بهمن از تهران عازم شــهر یاسوج بود ،ساعاتی پس
از پرواز در کوه دنا ســقوط کرد و همه  ۶۵سرنشــین
آن کشته شدند .این هواپیما زمانی در حوالی سمیرم
اصفهان ســقوط کرد که تنها حــدود  ۲۰کیلومتر با
فرودگاه مقصد فاصله داشــت .در روزهای ابتدایی
امدادرسانی ،خانوادههای داغدار این حادثه با تأکید
بر اینکه راضی نیستند گروه امدادونجات برای یافتن
اجســاد دچار خطرهای احتمالی شــوند ،از سازمان
هاللاحمر درخواســت کرده بودند کــه عملیات را
متوقف کند ،اما حاال با گذشت دو ماه از وقوع حادثه،
هنوز تکلیف اجســاد این سقوط مشخص نشده و به
نظر میرسد صبر خانوادهها تمام شده است.

از برنامههاي احیاي
دریاچه ارومیه عقبیم
 شــرق :رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست
ضمن سفر به اســتانهاي آذربایجان شرقي و غربي
از دریاچه ارومیه بازدید کرد .عیسي کالنتري معاون
رئیسجمهــور و رئیــس ســازمان حفاظت محیط
زیست پنجشــنبه  ۲۳فروردین در سفر به استانهاي
آذربایجان شرقي و غربي و بازدید از دریاچه ارومیه،
گفــت :اگرچــه فاصله زیــادي با حجــم نرمال آب
دریاچه ارومیه وجود دارد ،اما از نظر حفظ وســعت
در وضعیــت خوبي قــرار داریم .او افــزود :کمي از
برنامه احیا عقب هستیم ،اما اقداماتي مانند حفاظت
فیزیکي حوزه اطراف دریاچه ،جلوگیري از چراي دام
و برداشــت علوفه که از جمله اقدامات ضروري در
راســتاي تثبیت بستر دریاچه و احیا به شمار ميآیند،
با جدیت در حال اجرا است .معاون رئیسجمهور با
تأکید بر اینکه دریاچه ارومیه قابل احیاست ،تصریح
کرد :البته باید عــزم ملي براي احیای دریاچه وجود
داشته باشد و جمیع شرایط از جمله شرایط اعتباري
احیا فراهم شود.

ممنوعیت استفاده از پیامرسانهاي
خارجي براي مدارس
 شرق :وزارت آموزشوپــرورش در بخشنامهاي
به مــدارس اســتفاده از پیامرســانهاي خارجي را
ممنوع کرد .وزارت آموزشوپرورش در بخشنامهاي
بــه مــدارس اعــالم کرده اســت کــه اســتفاده از
پیامرســانهاي خارجــي بــراي به اشــتراکگذاري
اطالعات ممنوع اســت و تنها باید از پیامرسانهاي
داخلي اســتفاده کننــد .صبح روز گذشــته نیز وزیر
آموزشوپرورش با پیوســتن به پیامرســان ســروش
اعــالم کرد که تمام واحدهــاي اداري این وزارتخانه
باید براي امور اداري از پیامرســان داخلي اســتفاده
کنند.

دالیل اصلي مرگومیر تهرانيها
در سال گذشته
 ایســنا :از  ۵۷هزارو  ۲۹۷واقعه فوت ثبتشده
در اســتان تهــران ۳۲ ،هــزار و  ۱۲۳نفر مــرد و ۲۴
هزارو  ۸۲۳نفــر زن بودهاند کــه از مهمترین دالیل
فوت تهرانيها نیز ميتوان بــه بیماريهاي قلبي و
عروقي اشاره کرد .بر اســاس آمارهاي سازمان ثبت
احوال اســتان تهران در سال  ۱۳۹۶تعداد  ۵۷هزارو
 ۲۹۷واقعه فوت در اســتان به ثبت رسیده که از این
تعــداد  ۳۲هزار و  ۱۲۳واقعه مربوط به فوت مردان
و  ۲۴هزار و  ۸۲۳واقعه مربوط به زنان بوده اســت.
همچنین تعداد  ۳۵۱واقعه فوت نامشــخص نیز به
ثبت رسیده اســت .از طرفي بیشترین نرخ فوتهاي
ثبتشــده مربوط به شهرستان تهران با  ۵.۴۲درصد
و کمترین آن مربــوط به کهریزک با  ۰.۱۶درصد بوده
است.
در ســال  ۹۶از مجموع  ۵۴هــزار و  ۷۹۶واقعه
فوت جاري ثبتشــده از تعداد کل فوتيهاي استان،
 ۴۵.۸۴درصد از فوتيها در گروه ســني بیشتر از ۷۵
سال به ثبت رسیده که بیشترین درصد از فوت جاري
ثبتشــده در این گروه ســني قرار دارد .همچنین در
این گروه سني ،تعداد فوتشدگان  ۴۹.۹۱درصد مرد
و ۵۰.۰۹درصد زن را شامل ميشوند .کمترین درصد
فوت جاري هم مربوط به گروه سني  ۱۰تا  ۱۴سال با
حدود  ۰.۳۷درصد است.
براســاس این گــزارش ،تعداد  ۵۴هــزار و ۷۹۶
واقعه فوت جاري در ســال  ۹۶در اســتان تهران به
ثبت رسیده است که تعداد فوت جاري ثبتشده در
نقاط شــهري برابر با  ۵۴هزار و  ۵۶۰واقعه و تعداد
فوتهاي جاري ثبتشــده در نقاط روستایي برابر با
 ۲۳۶واقعه است .از طرفي تعداد فوتهاي ثبتشده
مــردان  ۳۱هــزار و  ۵۵مــورد و تعــداد فوتهاي
ثبتشــده زنان برابر با  ۲۳هزار و  ۷۴۱نفر اســت که
نســبت جنســي فوت جاري در اســتان برابر با ۱۳۰
است .همچنین بیش از  ۵۰هزار واقعه فوت در سال
 ۹۶در اســتان تهران ثبت شده که از این تعداد دالیل
فوت  ۲۵هزار و  ۶۱۴نفر با سهم درصدي ۴۴.۷۰بر اثر
بیماريهاي قلبي و عروقي بوده است .بعد از آن نیز
بیماريهاي دستگاه تنفسي با سهم درصدي ۱۴.۱۹و
بیماريهاي عفوني و انگلي با سهم درصدي ۹.۹۳
جایگاه دوم و سوم عوامل فوت تهرانيها را به خود
اختصاص دادهاند.

