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پنج هزار تهرانی سال گذشته به دلیل سکته قلبی فوت کردند

مدیر عامل ســازمان بهشــت زهــرا(س)
اعــام کــرد :از  56هــزار و  95نفــر متوفی
ســال گذشــته در تهران ،پنج هــزار و 539
نفر بر اثر سکته قلبی فوت شدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت
خدمات شهری شهرداری تهران ،سعید
خــال در ایــن باره افــزود :از  56هــزار و 95
متوفی در سال گذشته یک هزار و  490نفر
نوزاد بودند.

وی ادامه داد :همچنین  31هزار و  721نفر
از فوت شــدگان را آقایان و  22هزار و884
نفر را خانمها به خود اختصاص دادند.
خال بــا اشــاره بــه اینکه بیشــترین فوت
شــدگان از نظــر ســنی  65ســال بــه بــاال
بودند ،اضافه کرد :در مجموع در این رده
ســنی  32هــزار و  944نفــر جان خــود را از
دســت دادند که  15هزار و  513نفر از آنها
خانمها و  17هزار و  431نفر آقایان بودند.

وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته در
مجمــوع 38هــزار و  456نفر در بهشــت
زهرا(س) دفن شدند ،گفت :از این تعداد
یک هــزار و  231نفر را نــوزادان 16 ،هزار و
 90نفــر را خانمهــا و  21هــزار و  135نفر را
آقایان به خود اختصاص دادند.
مدیر عامل ســازمان بهشت زهرا(س) با
بیان اینکه همچنیــن  17هزار و  639نفر
در ســال  96خارج از بهشت زهرا به خاک

سپرده شــدند ،تصریح کرد :از این تعداد
 259نفــر را نــوزادان 10 ،هــزار و  586نفــر
را آقایــان و  6هــزار  749را بانــوان به خود
اختصاص دادند .خال با اشاره به کمترین
و بیشــترین علت فوت در سال  96عنوان
کــرد :بیماری میکروســفالی با یــک مورد
فوتی(آقــا) کمتریــن میزان علــت فوت و
پنج هزار و  539نفر به علت ســکته قلبی
(آنفاکتوس) به تفکیــک  2هزار و  221نفر

خانم و  3هزار و  318نفر آقا ،جان خود را
از دست دادند.
وی با بیان اینکه کمترین تعداد متوفیان
در منطقــه  22بــا یک مــورد فوتــی اعالم
شد ،گفت :همچنین منطقه پنج به دلیل
میــزان جمعیت بــا  3هــزار و  577مورد
فوتــی به تفکیک یکهزار و  561نفر خانم،
 2هزار و پنج نفر آقا و  11نفر نوزاد بیشترین
تعداد فوتی را به خود اختصاص دادند.

از سردیس  2500ساله سرباز هخامنشی رونمایی شد

 2هزار قطعه تاریخی تخت جمشید از ایران خارج شده است
زهرا کشوری
خبرنگار

عکس :امیرحسام زرافشان/ایران

موزه ملی ایران دیروز شــاهد رونمایی معاون
رئیــس جمهــوری از ســردیس  2500ســاله
سربازهخامنشیبود.اینسربازپارسیابتدای
مهرماه ســالجاری بعد از  80سال با «حسن
روحانی» رئیس جمهوری از نیویورک به ایران
بازگشــت تــا جلــوی دوربینهــای خبرنگاران
داخلــی و خارجــی قرار گیرد« .محمدحســن
طالبیــان» معاون میــراث فرهنگی کشــور در
مراســم رونمایی از این سرباز پارسی از خروج
 2هــزار قطعــه تاریخــی از تخــت جمشــید
در طــی دهههــای گذشــته خبــر میدهــد .او
میگوید«:بیشتر این آثار قبل از انقالب و بدون
اطالع دولت وقت از کشور خارج شده است».
ëëروزشلوغموزهملی
خیابان سی تیر یکشنبه شــلوغی داشت.
البته شــلوغی آن تنها به حضور اهالی رســانه
برنمــی گشــت .مــوزه ملــی در ایــن خیابــان
تاریخی میزبان گروههای پرتعداد گردشگران
اروپایی و آســیایی بود که حضــور پر رنگ آنها
از چشــم خبرنگاران دور نمانــد .برخی از آنها
بعــد از دیــدن بخــش تاریخــی مــوزه ،منتظر
بودند تا ســرباز ماجراجوی هخامنشــی را هم
به تماشــا بنشــینند« .علی اصغر مونســان»
رئیسسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستی
و گردشگری در این باره میگوید«:ایران تنها5
روز فرصت داشت تا بتواند سرباز هخامنشی

را از حراجــیای در نیویورک بیرون بکشــاند».
او میافزایــد« :ایــن اثــر تاریخی کــه بهصورت
غیــر قانونی از کشــور خارج شــده ،قــرار بود در
یــک حراجی در نیویورک به فروش برســد که
پــس از اطالع مقامات ایرانــی از این موضوع،
وزارت امور خارجه و ســازمان میراث فرهنگی
با همکاری و همراهی الزم با سرعت اقدامات
اولیــه را بــرای جلوگیــری از به حراج گذاشــته
شدن آن انجام دادند».
امــا آن پنج روز فرصــت طالیی چطور به
ایرانیهادادهمیشود؟بهگفته«محمدحسن
طالبیــان» پای این کهنه ســرباز بــه امریکا که
میرســد خانم وکیــل ایرانی که با دادســتانی
نیویــورک کار میکــرد در ایمیلــی بــه عمارت
آزادی ،خبــر حــراج آن را بــه گوش مســئوالن
میــراث فرهنگــی میرســاند .اگر ایــن ایمیل
بــه ایران نمیرســید آن حراجی پاییزه ســرباز
هخامنشی را وارد مسیر دیگری میکرد .سرباز
پارســی پیش از ایــن حراجی ،دو بــار در لندن
به حراج گذاشته میشــود اما خبرآن به گفته
طالبیــان بــه ایران نمیرســد .حاال بایــد ایران
ثابــت میکــرد کــه آن ســرباز دور از وطن باید
به پرســپولیس ایران برگردد .معــاون میراث
فرهنگــی میگویــد« :اطالعات مختصــری از
مدارک و اســناد مربوط به حفاریهای تخت
جمشید توسط مؤسسه شرق شناسی شیکاگو
در ســال  1930بــه دســت آمــد بوده امــا کافی
نبود ».کارشناسان باید با بررسیهای میدانی
به قضات پرونده ثابت میکردند که آن جای

خالــی در ایــوان جنوبــی کاخ شــورا متعلق به
این ســرباز است .تا پاییز سالجاری همه چیز
چراغ خاموش پیش رفت .طالبیان میگوید:
«کارشناسانمعاونتمیراثفرهنگیوپایگاه
تخت جمشــید بالفاصلــه گــزارش تکمیلی
را بهدلیــل حساســیتهای آن بــدور از علنــی
شــدن موضــوع تهیه کردنــد ».اســناد موجود
نشــان می دهد که «دانلد مک کاون» معاون
وقت ســایت تخت جمشــید ،ســرقت سرباز
هخامنشی را در سال  1936به مقامات ایرانی
گزارش میکند اما هیچ مدرکی وجود ندارد که
نشان بدهد دولت وقت علیه کسانی که سرباز
هخامنشــی را از کاخ شــورای تخت جمشــید
خــارج کردهانــد ،اقامــه دعوا کــرده باشــد .به
هرحالبراساسروالجاری،اقداماتقضایی
داخلــی و دادخواهی های بین المللی و کلیه

مکاتبات و پیگیری ها در یک فرآینــد اداری از
طریق معاونت حقوقی ســازمان با مرکز امور
حقوقیبینالمللیریاستجمهوریصورت
می گیــرد اما بهگفتــه طالبیــان  5روز فرصت
زمانــی کمــی اســت تــا ایــران بتواند از مســیر
معمــول کار را پیش ببــرد بنابراین همه چیز
بین مقامات ایرانی شفاهی صورت میگیرد.
تصاویر ،نقشــهها و اســناد این نقش برجسته
در تخت جمشید از طریق نمایندگی ایران به
نیویــورک میرود تا دادســتانی این شــهر وارد
ماجرا شــود .دادســتان در همان ساعت اولیه
آغاز نمایشــگاه (حراجی) پلیــس امریکا را به
ســراغ ســرباز هخامنشی میفرســتد تا سرباز
پارسیازحراجیخارجشود.طالبیانمیگوید:
«پسازتوقیفاثر،فرآیندقضاییپروندهبرای
اثبات مالکیت ایران بر اثر یادشده و استخدام

وکیــل درالهــه آغاز شــد ».طرح دعــوا به طور
همزمان در نیویورک و کانادا پیگیری میشود.
سرانجام دادســتانی نیویورک رأی به استرداد
سربازهخامنشیبهپرسپولیسایرانمیدهد.
پرونــده مفتوحــه در دادگاه کانادا نیز مختومه
اعالم میشود و سرباز هخامنشی به نماینده
ایراندرسازمانمللتحویلمیشود.
طالبیان حضور ســرباز هخامنشی در تهران
را شــروعی بــرای بازگرداندن اشــیای بــه غارت
رفته ایران در کشورهای مختلف میداند .دولت
اول و دوم روحانــی موفقیتهــای بســیاری در
بازگرداندن اشــیای تاریخی-باســتانی به کشــور
داشــتند .طالبیان اعتقــاد دارد«:رونــد و تعامل
صــورت گرفتــه حاکــی از آن اســت کــه چنانچه
ردی از اســناد و اشــیای ســرقتی در هــر گوشــه از
جهان باشــد ،میتــوان امیدوار بود کــه موزهها و

دستگاههایقضاییرأیبهبازگشتآثاربدهند».
او از بســتهبندی الواح گلی هخامنشــی هم خبر
میدهــد و مهمتریــن مســأله پیــش رو بــرای
بازگرداندنآنهارا«بیمه»الواحمیداند.بهگفته
طالبیان شیکاگو بازگشت اشیا را بیمه نمیکند.
اینمشکلراسربازهخامنشیهمبرایبازگشت
بــه وطــن داشــت .در نهایــت مســئوالن میراث
فرهنگی حضور حســن روحانی در نیویــورک را
غنیمتشمردندتاسربازهخامنشیهممسافر
هواپیمــای رئیــس جمهوری شــود .آنطــور که
طالبیانمیگوید«:سازمانمیراثفرهنگیبرای
بازگشــت الواح هخامنشــی به کشور هم منتظر
فرصتی از این دســت اســت تا بتواند الواح گلی
را به کشــور بازگرداند ».این الواح پیش از انقالب
به رسم امانت به مؤسسه شرق شناسی شیکاگو
ســپرده شــدند اما وارد ماجراهای سیاســی شد.
در نهایت قضات امریکایــی رأی را به نفع ایران
دادند.
«علی اصغــر مونســان» رئیس ســازمان
میراثفرهنگینیزدراینبارهمیگوید«:سرباز
هخامنشــی پیش از بازگشــتن به پرسپولیس
برنامه ســفر به چند شهر دیگر خواهد داشت
تــا در معــرض دیــد شــهروندان آن شــهرها
قرار بگیــرد ».او البته نامی از شــهرها به میان
نمیآورد .ســرباز هخامنشــی بعد از این سفر
 80ساله به ایوان جنوبی کاخ شورا بازمیگردد.
همانجاییکه«ارنستهرتسفلد»سرپرست
کاوش مؤسســه شــرق شناسی شــیکاگو برای
نخستین بار در سال 1932با او رخ به رخ شد.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ:

30درصد جرایم راهنمایی و رانندگی
در تهران رخ میدهد

فرمانــده نیروی انتظامــی تهران بزرگ با اعــام اینکه 30
درصــد جرایــم راهنمایی و رانندگی در تهــران رخ میدهد
اخبار
از برنامهریــزی بــرای اعمــال قانون هدفمنــد در این حوزه
خبر داد .بهگزارش خبرگزاری صداوســیما ،ســردار حســین رحیمی ،با حضور
در صحــن شــورای شــهر تهــران در خصوص عملکــرد پلیس پایتخــت تأکید
کــرد :نیــروی انتظامــی به دو شــیوه در مواجهه با جرایم عمــل میکند .اگرچه
نیروی انتظامی در برخورد با جرایم بهصورت تهاجمی و برخورد ســلبی باید
عمــل کند اما پلیس پایتخــت در اقدامی بینظیر در دنیا عملکرد ارشــادی را
نیز در دســتور کار خود قرار داده اســت .وی تصریح کرد :شاید کارهای ارشادی
جــزو وظایــف نیــروی انتظامــی نباشــد امــا پلیســی کــه راهبــرد و دکتریناش
مــردم مــداری اســت در ایــن بخش نیــز اقدامات جــدی را انجــام میدهد .او
اظهار داشــت :امروز به نیروی انتظامی تهران ابالغ شــده اســت تا با شناسایی
جمعیت آســیب پذیر اطراف خود ،اقدامات آموزشــی و اصالحی را در دستور
کار قرار دهند ضمن اینکه امروز هرخودرویی که توسط پلیس توقیف میشود،
مالک آن پیش از ترخیص خودروی خود باید کالس آموزشی را طی کند.
وی در پایان از  6میلیون تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیسی خبر داد.
رئیس پلیس پایتخت از تســهیالت پلیس بــرای خودروهای باالی یک میلیون
ط بندی
تومــان خالفــی خبر داد .بهگفته ســردار رحیمی ،این تســهیالت و قســ 
جریمهها در ستاد ترخیص زنجان و خلیج فارس انجام میشود.

کمبود کاغذ برای چاپ کتب درسی سال 98

سرپرست سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش کشور با اشاره به اینکه برای
تولید و چاپ کتب درســی ســال  ۹۸با کمبود 40درصدی کاغذ روبهرو هستیم،
گفــت :در حال حاضر بخشــی از کاغذ مورد نیاز وارد کشــور شــده و برای خرید
مابقی نیز در حال رایزنی هستیم.
به گزارش ایســنا ،حیدر تورانی ،با بیان اینکه تا ســال  ۱۴۰۰کتاب درسی جدید
التألیــف و نونگار نداریم ،اظهار کرد :البته هرجا نیاز به اصالح باشــد تغییرات
جزئــی اعمــال خواهــد شــد .مــا یکــی از برنامههایــی کــه بــرای آینــده داریم
یکپارچهسازی کتب براساس رویکرد سند تحول بنیادین است.
سرپرســت ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش کشــور اظهار کرد :سیاست
دیگر چند تألیفی کتب درســی است .باید تألیف کتب درسی از انحصار خارج
شــود و به دســت مؤلفــان توانمند دیگر ســپرده و درواقع برون ســپاری شــود.
همچنین قصد داریم به سمت الکترونیکی کردن کتابهای درسی در پایهها و
مقاطع تحصیلی باالتر حرکت کنیم.

