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حادثه تلخ ریزش معدن در آزادشهر ،اهالی استان
گلستان و همه ایرانیان را عزادار کرد .این انفجار
ساعت  12ظهر روز چهارشنبه رخ داد و به کشته
شدن بیش از  35معدنکار انجامید که با توجه به
محبوسبودن تعدادی از کارگران در دل زمین،
احتمال افزایش آمار کشتهشدگان وجود دارد .در
پی این حادثه ،مقام معظم رهبری با صدور یک
اطالعیه ،ضمن تسلیت به بازماندگان ،تسریع در
امدادرسانی و رسیدگی به آسیبدیدگان حادثه
معدن یورت را خواستار شدند .رئیسجمهور
نیز ضمن تسلیت این حاثه ،به معاون اول خود
ماموریت داد «تمام اقدامات الزم را برای کاهش
آالم خانوادههای محترم آسیبدیده و رسیدگی
و جبران ابعاد مختلف خسارات جانی و مادی
حادثه به عمل آورد ».حسن روحانی همچنین
هیأتی متشکل از وزرای صنعت و معدن و کار
و رفاه اجتماعی را به منطقه اعزام کرد .نماینده
ولیفقیه و استاندار گلستان نیز با صدور یک
بیانیه مشترک ،سه روز عزای عمومی در این
استان اعالم کردهاند.
آخرین خبرها از امادادرسانی به کاگران
محبوس در معدن یورت حاکی است با انتقال
تجهیزات جدید به محل ،پیشروی در دل
زمین سرعت بیشتری پیدا کرده است .البته به

جامعه

تقسیم شهروندان تهرانی
به درجه 1و2
ایلنا:کوروشمحمدی،رئیسانجمنآسیبهای
اجتماعی گفت« :متأسفانه نگاه مدیریت شهری
بهگونهای است که شهروندان تهرانی را به
شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم کرده
است که در این نگاه شهروندان آسیبپذیر مورد
بیتوجهی و غفلت قرار میگیرند».
محمدی با اشاره به تأثیر مدیریت شهری بر
افزایش آسیبهای اجتماعی در محلههای
پرآسیب تهران ،ادامه داد« :محالتی که بهعنوان
نقاط بحرانی شهری در حوزه آسیبهای
اجتماعی میشناسیم در حقیقت محصول
سوء مدیریت شهری است ».به گفته او محله
هرندی از ابتدا به این شکل نبوده است .به
وجود آمدن چنین محالتی نتیجه بیتوجهی و
نوع نگاهی است که مدیریت شهری دارد .رئیس
انجمن آسیبهای اجتماعی گفت« :متأسفانه
تمرکز خدمات و توزیع امکانات و فرصتها
به علت مدیریت ناصحیح همواره در مناطق
مرکزی شهر بوده و این نقیصهای است که در
مدیریت شهری تهران قابلمشاهده است که
باعث شده برخی مناطق بسیار ضعیف شوند».
محمدی با تأکید بر اینکه این مناطق ضعیف
نتیجه نوع نگاه مدیریت شهری است ،ادامه داد:
«متأسفانه نگاه مدیریت شهری یک نگاه مقطع
گرا و شعار گرا است و عمدتا به دنبال زیباسازی،
تمرکز امکانات و توسعه در مناطق مرکزی و
باالی شهر است تا جایی که از منطقههای محروم
غافل شدهاند .همین موضوع باعث شده که
شخصیت جغرافیایی تحت عنوان شخصیت
منطقه آسیبپذیر در ذهن جامعه شکل بگیرد».
به گفته او ،امروز اسم منطقه ولنجک در ذهن
شهروندان تداعیکننده یک منطقه خوش
آبوهوا و گرانقیمت است اما وقتی اسم
منطقه هرندی را میآورند ،نقطه بحرانی و
آسیبهای منطقه اولین موضوعی است که
به ذهن افراد جامعه میرسد .این نشاندهنده
این است که مدیریت در تقویت باورپذیری
بیشتر این ذهنیت نقش مؤثری داشته است.
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گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری استان
گلستان ،حجم آوار بیش از براوردهای اولیه
است و تونلهای مختلف معدن نیز چندین بار
ریزش داشتهاند.
وی همچنین به خبرنگاران گفت« :هماکنون
شرایط معدن و خانوادههای معدنچیان حساس

است و از مردم خواهش میکنیم اخبار حادثه
را از منابع خبری معتبر و یا صداوسیما دریافت
کنند و به خبرهای ناموثق و غیر کارشناسی توجه
نکنند ».اشاره صادقی علی مقدم به انتشار شایعاتی
در فضای مجارزی مبنی بر عمدیبودن این انفجار
بود که البته چندین بار از سوی منابع رسمی

تکذیب شد .همچنین وزیر کار که به محل معدن
رفته است ،در جمع خبرگاران گفت« :با توجه به
شرایط پیش آمده طبیعی است بازماندگان حادثه
شرایط ویژهای داشته باشند که باید به صورت
خاص نیازهای آنها تامین شود و با پیگیریهای
به عمل آمده مستمریهای خانوادههای بازمانده

ظرف هفته پیش رو برقرار خواهد شد».
علی ربیعی ادامه داد« :بر اساس دستور ویژه
رییس جمهور  3کمیته فنی ،انسانی و نوسازی
فعالیت خود را برای رسیدگی به حادثه آغاز کردند.
این کمیته وظیفه علت یابی حادثه و انتشار آن
را در کوتاهترین زمان ممکن بر عهده دارد .البته

اجرای طرح مسافرت سریع کلید خورد

کاهش زمان ایستایی مسافران درفرودگاه امام

سپید :صنعت گردشگری صنعت بسیار
بزرگی است که فرودگاهها در آن نقش
بسیارپررنگیدارندوساالنهدرآمدبسیاری
را نصیب کشورها میکند.
این صنعت هر روز در حال پیشرفت
است و تکنولوژی نیز تأثیر زیادی روی
آن دارد تا مسافران بتوانند بهترین لذت را
از طول چند روز سفر خود داشته باشند.
وقتی مسافران وارد ترمینال میشوند،
اولین چیزی که جستوجو میکنند
نمایشگرهای مربوط به اطالعات پرواز
است تا از گیت و وضعیت پرواز خود
مطلع شوند اما گاهی تعداد این پروازها
آنقدر زیاد است که پیدا کردن یک پرواز
در آن میان اصال کار سادهای نیست؛ آرزوی
هر شخصی این است که یک تجربه عالی
و بهیادماندنی را بدون هیچگونه زحمتی
در داخل فرودگاه تجربه کند اما در اکثر
اوقات،مسافراناحساسرضایتندارندو
فکر میکنند که وقتشان در داخل فرودگاه
به هدر میرود.
عدم اطالعرسانی بهموقع از تأخیر پروازها
و تغییرات در برنامه پروازها ،فقدان اطالعات
مناسبجهتراهنماییوهدایتمسافران،ایستادن
در صفهای طوالنی چک کردن بلیت و… از
مشکالتی است که موجب عدم رضایت مسافران
میشود و یک تجربه ناخوشایند را در ذهن آنها
ثبت میکند ،به همین جهت فرودگاه بینالمللی
امام خمینی (ره) در راستای رفاه و ارائه بهترین
خدمات فرودگاهی به مسافران در تالش است
که با اجرای طرح «مسافرت سریع» میزان ایستایی
مسافران این فرودگاه را به حداقل برساند.
در حال حاضر استفاده از موبایل در طول سفر
چندان اقدام عجیبی نیست و بسیاری از افراد
برنامه سفرشان را با موبایل خود ترتیب میدهند
به همین جهت فرودگاه امام خمینی (ره) برای
کاهش ایستایی مسافران در تالش است تا از این

تکنولوژی که امروزه در دسترس تمام انسانهاست
برای ارائه خدمات فرودگاهی و جلب رضایت
مسافران این فرودگاه استفاده کند .هدف پروژه
خدمات «آنالین چک-این» تسهیل پروسه جريان
مسافری و کاهش زمان ایستایی مسافر در محوطه
چک-این است که بر این اساس مدتزمانی كه
مسافر در فرودگاه از تاکسی پیاده و از گیت گذرنامه
عبور میکند حدود  ۱۰دقیقه به طول میانجامد.
برای راهاندازی این پروژه در فرودگاه بینالمللی
امامخمینی(ره)روزگذشتهنمایندگانیاتاازترمینال
این فرودگاه بازدید و در خصوص پروژه خدمات
ی کردند.
«آنالين چک-این» مذاکره و برنامهریز 
احمدرضا بیاتی مدیر همکاریهای بینالمللی
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در رابطه
با این پروژه عنوان کرده است؛ فاز اول پروژه،
موبایلچک-اینوآنالینچک-اینبهعالوهسلف

بگیج دراپ ( )Self Baggage Dropاست ،به این
معنی که چک-این و گرفتن کارت پرواز توسط
مسافربهصورتآنالینویابهوسیلهموبایلازطریق
اپلیکیشن انجام میشود و با رسیدن به فرودگاه،
موبایل آنان درواقع بهعنوان كارت پرواز خواهد
بود و مسافر با استفاده از کیوسکهای اتوماتيک
مستقر در محوطه ترمينال میتواند تگ بار همراه
خود را نيز دريافت كند که این پروسه تنها یک
دقیقه به طول میانجامد.
در این طرح مسافران مراحل «چك اين» از
طريق تلفن همراه خود انجام خواهند داد این به
معنای آن است که مراحل چك -اين و دريافت
كارت پرواز و تحويل بار بهصورت آنالين و از
طريقتلفنهمراهمسافرينانجامخواهدشد؛عالوه
بر موبايل ،كيوسکهايی در سالن فرودگاه تعبيه
خواهد شد كه از اين طريق نيز میتوان چک-اين

و دريافت تگ بار را مسافران شخصا
انجام دهند.
در حالی بهزودی طرح مسافرت
سریع در فرودگاه بینالمللی امام
خمینی(ره) اجرا خواهد شد که اواخر
سال گذشته مدیران خاورمیانه «یاتا»
در یک کارگاه آموزشی در خصوص
تکنولوژیهای جدید فرودگاهی به
مدیران شهر فرودگاهی امام (ره)
ازجمله پلیس ،گذرنامه ،سپاه ،گمرک
و...حضورداشتندآموزشالزمرادادند.
مسافران با این تکنولوژِی «آنالين
چک-این» میتوانند از منزل کارت
پرواز چک و تگبار خود را پرینت
بگیرند و دیگر نیازی به مراجعه به کانتر
نیست و مستقیما به سمت گذرنامه
میتوانند بروند.
جالب است بدانید بر اساس
تحقیقات  SITAحدود  ۷۲درصد
از مسافران که در این تحقیق شرکت
کر دهاند ،ترجیح میدهند که اطالعات
پرواز را مستقیما روی موبایل خود دریافت کنند
چون بهراحتی میتوانند بهجای انتظار در گیت
خروجی ،قهوهای بنوشند یا خرید انجام دهند،
به همین دلیل فرودگاههای متعددی در جهان
اپلیکیشنهایی برای اندروید یا آیفون تولید
کردهاند که اطالعات پرواز را به مسافران اطالع دهد.
همچنین تکنولوژی استفاده از کارت پرواز روی
موبایل (که در بسیاری از فرودگاههای جهان انجام
میشود) هم موردعالقه مسافران است ( ۶۰درصد
مسافران به این امکان عالقه دارند) اما در مقابل
پرداخت از طریق موبایل هنوز برای مسافران هوایی
جذاب نیست .گفتنی است که اکنون این طرح
«آنالين چک-این» در بزرگترین و پر رفت و
آمدترین فرودگاههای جهان توسط یاتا اجراشده
است و میزان ایستایی مسافران در آن فرودگاهها
را به حداقل رسانده است.

تا این لحظه بررسیهای اولیه بیانگر آن است
که علت حادثه تعویض باتری لوکومتیو و جرقه
حاصل از آن بوده اما تصمیم ما بر این است که
با بررسی دقیق علت اصلی را مشخص و آن را
به اطالع افکار عمومی برسانیم».
وی در عین حال از تامین کمکهای اولیه مورد
نیاز خانواده بازماندگان در کمترین زمان ممکن
خبر داد و افزود« :با توجه به شرایط پیش آمده
طبیعی است بازماندگان حادثه شرایط ویژهای
داشته باشند که باید به صورت خاص نیازهای
آنها تامین شود».
ربیعی همچنین با یادآوری اینکه بعد از این
حادثه فعالیت معدن زمستان یورت دست کم
برای مدت  6ماه متوقف خواهد شد ،افزود:
«این اطمینان را میدهم که تا راه اندازی مجدد
این معدن تمامی مطالبات مزدی 270کارگر آن
بر زمین نماند».
وی با بیان اینکه این کارگران حتی یک روز
هم بدون حقوق نخواهند ماند ،افزود« :چه از
طریق کارفرما و چه از طریق بیمه بیکاری
این مهم را به سرانجام میرسانیم چنانچه در
همین رابطه قرار است برای ساعت  8صبح
شنبه پیش رو در دفتر وزیر صنعت جلسهای
برگزار شود».

خبرخوان
حجت علی شایانفر ،مدیرکل بحران استانداری
خراسانرضویازوقوع37پسلرزهازسهشنبهشب
تا ظهر روز چهارشنبه در استان خبر داد و گفت:
«پس از زلزله  5.3ریشتری که سهشنبهشب در
ساعت  1:42دقیقه بامداد رخ داد تا ساعت 10
صبح روز چهارشنبه 37 ،پسلرزه رخداده است
که کانون این زلزله در سفید سنگ فریمان بوده
است .از این  37مورد 4 ،مورد پسلرزه باالی سه
ریشتر بوده و  13تیم ارزیاب هاللاحمر و 97
امدادگر به مناطق زلزلهزده اعزامشدهاند .جلسات
ستاد بحران شهرستا نها هم تشکیلشده است و
امکانات و بیمارستانهای شهرستانها هم فعال
هستند .متأسفانه دو نفر براثر زلزله شب گذشته
مجروح شدهاند که یکی از آنها به دلیل ترس
دچار مشکل شد ،تعدادی از واحدهای
ترکخوردهی قبلی ریزش داشته است .در مشهد
همنیروهاآمادهباشهستند.ازابتدایشروعزلزلهها
در سفید سنگ تا روز سهشنبه بیش از 1600
پسلرزه داشتهایم که  18مورد پسلرزه بین  4تا
 5ریشتر و یک پسلرزه باالی پنج ریشتر بوده
است .طبیعتا پسلرزهها تا زمانی که زمین به تعادل
برسد ادامه دارد و در بعضی زلزلهها ممکن است
تا بیش از یک ماه پسلرزهها ادامه پیدا کند».
سعید کنعانی ،مدیرعامل جمعیت هاللاحمر
آذربایجانشرقیازپیداشدنجسدآخرینمفقودی
سیل آذرشهر خبر داد و گفت« :در جستوجوی
گسترده نجات گران هاللاحمر ،صبح روز 13
اردیبهشت جنازه تنها مفقودی باقیمانده سیل
غلهزار آذرشهر پیدا شد .این جسد متعلق به یک
دختربچه  22ماهه به نام پریناز هدایتی است که
توسط نیروهای هاللاحمر استان در حوالی کانال
شهید سرداری روستای تیمورلو پیداشده است.
در سیل آذربایجان شرقی مجموعا  43نفر از
هموطنانمان جان خود را از دست دادند».
رحمتاهلل حافظی ،رئیس کمیسیون سالمت،
محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر
تهران درباره طبقهبندی جامعه به  4درصد و 96
درصد توسط یکی از کاندیداهای ریاست
جمهوری ،گفت« :تعامالت عمده شهرداری در
این سالها با همان چهار درصد صورت گرفته
است .اآلن چه اتفاقی افتاده که امروز این چهار
درصد بد شده و  96درصد خوب شدهاند؟»

بهترینهدیه

بیش از  345 000جلد تا کنون منتشر شده است پرتیراژترین
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