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اعالم دالیل اصلی مرگ و میر تهرانیها
در سال گذشته

معاون سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی :

 50درصد سفرهای خارجی ساالنه ایرانیها زیارتی است

معاون سازمان میراث فرهنگی،گردشگری
و صنایع دســتی گفت :از  ۹میلیون سفرهای
خارجــی ســاالنه ایرانیهــا ۴.۵ ،میلیــون آن
( 5۰درصد) به ســفرهای زیارتی اختصاص
دارد .محمد محبخدایی با اشاره به تعداد
گردشــگران خروجی از کشــور ،گفت :تعداد
گردشــگر خروجی و ورودی هر کشــور نسبت
مشــخصی با ظرفیت گردشــگری آن کشــور
دارد؛ کشــور مــا بــا  ۸۰میلیــون جمعیــت ۹

میلیون گردشــگر خروجــی دارد در حالی که
آلمــان با  ۸۱میلیــون جمعیت ســاالنه ۸۳
میلیون گردشــگر خروجی دارد به این معنا
که برخی افراد در ســال چندیــن بار با هدف
گردشــگری از ایــن کشــور خــارج میشــوند.
معاون گردشــگری کشــور افــزود :چین یک
میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون جمعیــت دارد و
ســاالنه ۳5میلیون گردشــگر خروجــی و5۹
میلیــون گردشــگر ورودی دارد در واقع از این

آمــار میتوان نتیجه گرفت تعداد گردشــگر
خروجی ایران زیاد نیســت .وی با بیان اینکه
اگرچــه ایــران در جــذب گردشــگر ورودی
ضعیــف اســت و نیازمند توســعه و تقویت،
اما این موضوع با تعداد گردشگران خروجی
از کشــور ارتباطی نــدارد ،بیان کرد :گردشــگر
ورودی کشــور  5میلیون و خروجی  ۹میلیون
است که از این تعداد گردشگر خروجی4.5 ،
میلیون به سفرهای زیارتی اختصاص دارد.

در ایــام نــوروز  ۱۹میلیون گردشــگر داخلی و
یک میلیون خارجی داشتیم؛ ما نمیتوانیم
از خروج گردشــگر ایرانی جلوگیری کنیم و از
کشــورهای دیگر انتظار ورود گردشگر داشته
باشیم.ویبابیاناینکهبرایتوسعهصنعت
گردشگری باید جاذبههای گردشگری ایران
بدرســتی بــه دنیا معرفی شــود ،تأکیــد کرد:
تبلیغات،اطالعرسانی،سیستموشریانهای
جذبگردشگربایددرکشورارتقایابد؛متولی

سازمان ثبت احوال اســتان تهران اعالم کرد :از ۵۷۲۹۷
واقعه فوت ثبت شــده در استان تهران ۳۲۱۲۳ ،نفر مرد
اخبار
و  ۲۴۸۲۳نفــر زن بودهانــد کــه از مهمتریــن دالیل فوت
تهرانیهــا نیــز میتوان به بیماریهای قلبی و عروقی اشــاره کرد .براســاس
آمارهــای این ســازمان در ســال  ۱۳۹۶بیشــترین نــرخ فوتهای ثبت شــده
مربــوط به شــهر تهــران با  ۵.۴۲درصــد و کمترین آن مربوط بــه کهریزک با
 ۰.۱۶درصد بوده اســت .همچنین تعداد  ۳۵۱واقعه فوت نامشــخص نیز به
ثبت رســیده اســت .بنابراین گزارش ســال گذشــته از مجموع  ۵۴۷۹۶واقعه
فوت جاری ثبت شده از تعداد کل فوتیهای استان ۴۵.۸۴ ،درصد از فوتیها
در گروه ســنی بیشــتر از  ۷۵ســال به ثبت رســیده که بیشــترین درصد از فوت
جــاری ثبت شــده در این گروه ســنی قــرار دارد .همچنین در این گروه ســنی،
تعداد فوت شــدگان  ۴۹.۹۱درصد مرد و ۵۰.۰۹درصد زن را شــامل میشوند.
کمتریــن درصد فــوت جاری هم مربوط به گروه ســنی  ۱۰تا  ۱۴ســال با حدود
 ۰.۳۷درصد است .براساس این گزارش ،تعداد  ۵۴۷۹۶واقعه فوت جاری در
سال  ۹۶در استان تهران به ثبت رسیده است که تعداد فوت جاری ثبت شده
در نقاط شــهری برابر با ۵۴۵۶۰واقعه وتعداد فوتهای جاری ثبت شــده در
نقاط روســتایی برابر با  ۲۳۶واقعه است .از طرفی تعداد فوتهای ثبتشده
مــردان  ۳۱۰۵۵مــورد و تعداد فوتهای ثبت شــده زنان برابر بــا  ۲۳۷۴۱نفر
اســت که نســبت جنســی فوت جاری در اســتان برابر با  ۱۳۰اســت .همچنین
بیش از  ۵۰هزار واقعه فوت در ســال  ۹۶در اســتان تهران ثبت شــده که از این
تعــداد دالیل فــوت ۲۵۶۱۴نفر با ســهم درصــدی ۴۴.۷۰بر اثــر بیماریهای
قلبی و عروقی بوده است .بعد از آن نیز بیماریهای دستگاه تنفسی با سهم
درصــدی ۱۴.۱۹و بیماریهای عفونی و انگلی با ســهم درصدی ۹.۹۳جایگاه
دوم و سوم عوامل فوت تهرانیها را به خود اختصاص داده است.

این امر سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی است که برای تحقق این امر
بهدنبال تنظیم راهبردها و سیستمها است.
کشــور بایــد بهدنبال اجــرای درســت الفبای
گردشگری باشد؛ ســازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی بهدنبال تصحیح
شــیوه جــذب گردشــگر و راههــای تبلیغات
است چراکه کشور خود باید بهدنبال ترغیب
گردشگر خارجی برای ورود به کشور شود.

رئیس شورای شهر تهران:

شهردارپایتختتایکماهآیندهانتخابمیشود
حمیده امینی فرد

روزنامه نگار

ایلنا

محســن هاشــمی ،رئیس شــورای شــهر
تهــران از انتخاب شــهردار در بــازه زمانی
کمتر از یک ماه آینده خبر داد.
اعضــای شــورای شــهرتهران دیــروز در
نخســتین جلســه شــورا بعد از استعفای
رســمی شــهردار ،توافــق کردند تــا همان
فراینــد و شــیوه انتخــاب شــهردار کــه در
مــرداد ماه ســال گذشــته بــا  ۱6معیــار به
تصویب رسیده بود ،درباره شهردار جدید
هم اعمال شــود .اما شــورا فرصــت دارد
تــا اگر نظــر اصالحی داشــت ،ظرف چند
روز آینده مطرح کند .البته از ســوی شــورا
هنوز هیچ اســم قطعی و نهایی بهعنوان
کاندیدای شــهرداری بیرون نیامده است
و بهگفتــه علــی اعطــا ،ســخنگوی شــورا،
اعضا همچنــان روی مصادیق و گزینهها
بــه جمعبنــدی نرســیدهاند .بــا این همه
انتشــار برخــی اســامی از ســوی کانالهــا
و شــبکههای اجتماعــی ادامــه دارد .در
تازهتریــن نظرســنجی ،نــام  ۱۰کاندیدای
بهشــت اعالم شــده که ظاهــراً هــر کدام
از آنهــا بهترتیــب احتمــال انتخابشــان از
سوی شورا بیشتر است! محسن هاشمی،
محمدعلیافشانی،حبیباهللبیطرف،

محمــود حجتی ،قاســم تقــیزاده ،پیروز
حناچــی ،ســمیعاهلل حســینی مــکارم،
محمدرضاعارف،شهیندختموالوردی
و محســن مهرعلیــزاده ،بهترتیــب
گزینههایاحتمالیهستندکهبایددیددر
نهایتکدامشانبهپارلمانشهریتهران
راه مییابند! حسینی مکارم که هماکنون
سرپرست شــهرداری تهران است ،درباره
انتشــار این لیســت با تأکید بر تالش خود
برای فراهم آوردن زمینه مناسب جهت
استقرار شهردار منتخب شورا گفته است
کــه در دوران سرپرســتی ایــدهای بــرای
شهردار شدن ندارم .اما طبیعتاً پیشنهاد
فــردی بــرای تصدی ســمت شــهرداری
تهران جزو خواســتههای اعضای شورای
اسالمی شهر تهران است و اگر شورا از من
بخواهد و توفیق خدمت برای شهروندان
را داشته باشم در آن زمان تصمیمگیری
خواهم کرد ،ولی بیتردید توفیق خدمت
بــرای شــهروندان را خداونــد میدهــد و
تصمیــم آن را باید شــورای شــهر بگیرد.
علی اعطــا هم در حاشــیه جلســه دیروز
شورا درباره اینکه آیا ممکن است شهردار
آینده ازمیان اعضای شورای شهر انتخاب
شــود؟ گفت« :ما در گذشته بین اعضای
شــورای شــهر بحث مشــخصی داشتیم
و بــه ایــن نتیجه رســیدیم که هیــچ کدام

از اعضای شــورا از شــورا خارج نشــوند و تا
این لحظــه بحث جدیــدی در این زمینه
صورتنگرفتهاست».بهگزارشخبرنگار
«ایــران» ،هنــوز یــک هفتــه از اســتعفای
پرحاشــیه محمد علــی نجفی ،شــهردار
تهراننمیگذردکهخبراستعفایشهردار
دیگــری درســت در نزدیکــی پایتخــت،
سریالدنبالهداراستعفاهاراکلیدمیزند.
دیروز اصغر نصیری ،شهردار کرج هم با
انتشــار کتبی متن اســتعفایش ،خواستار
ترک پستش در شهرداری کرج شد .گفته
میشــود او بــه علت برخــی اختالفات با
اعضای شــورای شهر کرج بویژه در زمینه
فشــار به انتصابات فامیلی ،استعفا داده
است .اگرچه خود او در این متن ،اشارهای
به هیچ اختالفی نکرده است.
 ëاجــرایحتمــیطــرحترافیــکازهفته
آینده
اجــرای طــرح ترافیــک همچنــان بــا
حاشیههای زیادی همراه است .از یک سو
معاون شهردار با جدیت اعالم میکند که
این طــرح از ابتدای اردیبهشــت ماه اجرا
میشود و از سویی دیگر برخی شوراییها
معتقدند که اجرای ایــن طرح حتی تا ۱۰
اردیبهشــت ماه هم ممکن نیست .یکی
از همین منتقدان الهام فخاری اســت که
در جلســه دیروز شــورا با تذکر نســبت به

این موضوع گفت :با وجود تســریع کارها
اجــرای طرح ترافیک تــا  ۱5فروردین ماه
به تعویق افتاد همچنین بهدلیل ثبتنام
دیرهنگام شــهروندان  ۱۰روز دیگر اجرای
ایــن طــرح بــه تعویــق افتــاده اســت و با
 ۲5روز تأخیــر قــرار بود از  ۱۰اردیبهشــت
مــاه اجرایی شــود اما ظاهــراً اجــرای این
طرح از این زمان هم دیرتر میشــود این
تأخیــر زمانی بدون دریافــت هزینه ضرر
میرســاند و الزم اســت طی گزارش فنی
دالیل الزم را ارائه کنند.
وی البتــه تأکیــد کــرد کــه خبرنــگاران،
توانیابان ،پزشکان و دانشگاهیان درباره
دریافــت خدمــات ویــژه طــرح ترافیک،
اظهارنارضایتیکردهاند.

با این همه معاون حمل و نقل و ترافیک
شــهرداری تهــران دربــاره زمــان طــرح
ترافیک جدیــد گفت :هیــچ تغییری در
زمــان اجــرا صــورت نگرفتــه و هماننــد
گذشته که اعالم شده ،از اول اردیبهشت
مــاه اجرایــی میشــود .وی بــه تعــداد
ثبتنامهــا هــم اشــاره کــرد و گفــت :بر
اســاس آمارهــا  ۷5هزارخودرو تا شــنبه
شــب اطالعــات خــود را وارد ســامانه
کردهانــد و زیرســاختها آمــاده اســت و
بیشتر نگرانیما افرادی است که در طرح
ساکن هستند .پورسیدآقایی همچنین با
اشــاره به الیحه افزایــش قیمت کرایهها
گفــت :بــر اســاس قانــون ،تــا رســیدن
مصوبه ،افزایش کرایه نخواهیم داشت.

محمــد ســاالری هم با اعتراض نســبت
به استعفای برخی از معاونین و مدیران
شــهرداری تهران گفت :این اســتعفا به
معنی عدم همراهی با شهروندان است.
علی اعطا نیز درباره پرونده باغها گفت:
در گذشــته اگر کمیســیون ماده  ۷رأی به
باغ بودن پرونده ثبتی میداد و مالک به
این رأی اعتراض میکرد اعتراض مالک
به شورای شــهر تهران ارسال میشد .در
صورتــی که مرجع تشــخیص بــاغ بودن
پالک ثبتی شورای شهر است.
شــوراییها همچنین یــک فوریت الیحه
تعیین  ۳۰نفر از کارکنان شهرداری تهران
بهعنوانقائممقامذیحسابراتصویب
کردند.

خبرخوش دیوان عدالت
برای دریافتکنندگان بیمه بیکاری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار در
خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری بهدلیل تأخیر  ۴۵دقیقهای
مقرری بگیران ،در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد.
بهگزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ،بهدنبال شکایت
شــاکی از وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی ،دســتورالعمل و
ضوابــط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیــران بیمه بیکاری و
دســتورالعمل و ضوابط حضور و غیاب اثر انگشــتی که توســط
اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار مقرر شده
و در مواد غیبت و تأخیر  ۴۵دقیقهای منجر به قطع مقرری بیمه
بیکاری خواهد شد ،خارج از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل
و بیمه بیکاری وزارت کار بوده و بر این اساس درخواست ابطال
این دستورالعمل را مطرح کرده است .این گزارش حاکی است
هیــأت عمومی دیوان عدالــت اداری پساز بحث و بررســی در
ایــن مورد ،دســتورالعمل یاد شــده را بــا این اســتدالل که قطع
مقــرری بیمــه بیکاری بیمه شــده ،به علت حضور نداشــتن در
اداره کار و تأخیــر در حضور ،خــالف ماده  ۸قانون بیمه بیکاری
است از تاریخ تصویب ابطال کرد.

