
يك ماهي مي ش�ود كه بيدود دود شده است! 
اس�تارت آپي كه قب�ل از هر چيز ب�ا تبليغات 
در سطح ش�هر كارش را آغاز كرد و كم كم در 
كنار بنرها و جايگاه هاي�ي كه در نقاط پرتردد 
ش�هر با تابلوي نارنجي رنگ بيدود علم شده 
بود، دوچرخه هاي نارنج�ي رنگي خودنمايي 
كردند و عالقه مندان به فرار از ترافيك و فرار 
از ش�لوغي وس�ايل نقليه عمومي و صد البته 
ورزش دوستان به اس�تفاده از دوچرخه هاي 
عمومي بيدود ترغيب ش�دند. دوچرخه هايي 
كه با وديعه اي 159 هزار توماني در اختيار همه 
كساني قرار مي گرفت كه اپليكيشين بيدود را 
نصب مي كردند. هزينه هر نيم ساعت استفاده 
از اين دوچرخه ها هم ه�زار و 500 تومان بود. 
همه چيز داشت خوب پيش مي رفت و قيمت 
مناس�ب و در دس�ترس بودن دوچرخه هاي 
بيدود روز به روز مش�تريان اين اس�تارت آپ 
را بيش�تر مي كرد، اما يك باره در اوج شرايط 
اضطرار با گران ش�دن بنزين و سردش�دن و 
آلودگي معمول هوا در روزهاي سرد زمستاني، 
درست در روزهايي كه مردم بيش از هميشه 
به دوچرخه هاي اين استارت آپي نياز داشتند 
و بنا بود بيدود براي كاهش تردد وسايل نقليه 
و كمك به تنفس تهران پاي كار باشد، بيدود 
دود ش�د و به هوا رفت! در اين بين هم تكليف 
بيش از 200 هزار نفر كاربران اين استارت آپ 
و 31 ميليارد و 800 ميليون تومان وديعه اي كه 
اين شركت بابت اس�تفاده از دوچرخه هايش 
از اين اف�راد گرفته بود، هنوز معلوم نيس�ت. 

پيمانكار نارنجي حمل و نقل پاك در سال ۱۳۹۶ به 
عنوان اولين و تنها مجري انحصاري دوچرخه هاي 
اشتراكي هوشمند با نام تجاري »بيدود«، كارش 
را آغاز ك��رد. مرداد س��ال گذش��ته ه��م طرح 
دوچرخه هاي اش��تراكي به طور رسمي از سوي 
ش��هرداري تهران كليد خورد. در اين طرح افراد 
متقاضي با مراجعه به سايت يا نصب اپليكيشين، 
پس از ثبت نام و پرداخت مبلغ ۱5۹ هزار تومان 
به عنوان وديعه و ۳۹ هزار و ۹00 تومان به عنوان 
بسته بيمه شامل ش��خص ثالث، راكب، موكب و 
حوادث انفرادي، مي توانس��تند اين دوچرخه ها 
را در اختيار بگيرند و در هر نقطه اي كه خواستند 
آن را قفل و رها كنند. مرداد امس��ال در سالگرد 
راه اندازي بيدود، غالمحس��ين قاس��مي مجري 
طرح دوچرخه هاي اشتراكي )بيدود( در پايتخت 
در مصاحبه اي با تأكيد بر روند صعودي استفاده 
از اين دوچرخه ها تعداد كاربران اين دوچرخه ها 

را رو به افزايش توصيف كرد و گفته بود:»در حال 
حاضر تعداد كاربران به ۲00هزار نفر رسيده، البته 
متقاضياني در مناطقي كه هنوز در آنها ايستگاه 
ايجاد نشده وجود دارد.« حاال با فرض اينكه همان 
۲00هزار كاربر عضو اپليكيشين بيدود هستند و 
از آن استفاده مي كردند، مي توان با يك محاسبه 
ساده متوجه شد مبلغ ۳۱ ميليارد و 800 ميليون 
تومان وديعه نزد شركت بيدود وجود دارد و اين 
شركت هم اكنون نزديك به يك ماه است بدون 
هيچ توضيحي و بي آنكه تكليف وديعه كاربرانش را 

مشخص كند، دود شده و خبري از آن نيست!
  بهانه هاي دودشدن بيدود 

بعد از جمع شدن ناگهاني پيمانكار نارنجي بيدود 
از سطح شهر تهران نخس��تين واكنش ها نسبت 
به دود ش��دن بي��دود اين توئيت غالمحس��ين 
محمدي رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل 

ش��هرداري تهران بود:» دوچرخه هاي بيدود به 
دليل جلوگيري از صدمات متصور در ناآرامي هاي 
اخير جمع  آوري شدند و بايد در اسرع وقت آماده 
بهره برداري شهروندان شوند.« وي در عين حال با 
اشاره به تعهد اين شركت در برابر وديعه مشتريان 
تأكيد ك��رده بود:» ش��هرداري نيز كم��اكان به 

حمايت هاي خود از اين حركت ادامه مي دهد.«
با اتم��ام ناآرامي ها و بازگش��ت آرامش كامل به 
جامعه همچنان از بيدود خبري نيس��ت. اين بار 
بوي پول به مشام مي رسد و بهانه اين شركت براي 

ادامه كارش بحث هاي مالي و اقتصادي است. 
  اغتشاشات بهانه بود 

خيلي ها پش��ت پرده دودش��دن بيدود از تهران 
را به اختالفات مالي پيش آمده بين ش��هرداري 
تهران و ش��ركت پاك چرخ ايرانيان يعني همان 
پيمان��كار بيدود نس��بت مي دهن��د. مديرعامل 

س��ازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران 
در اين باره معتقد است: »حذف اين دوچرخه ها 
در سطح پايتخت به دليل مش��كل و اختالفات 
داخلي ش��ركت بيدود و س��هامداران آن است و 
ارتباطي به ش��هرداري تهران ندارد. بيدود يك 
شركت خصوصي بوده و ما هيچ گاه وعده حمايت 
از آنها را نداده بوديم. اگر قرار بود حمايت ش��وند 
بايد از اول به ما اعالم مي كردند، ولي با اين وجود 
اميدواريم مشكالت داخلي اين شركت به زودي 
مرتفع ش��ود. موضوع جمع آوري دوچرخه ها به 
شكلي ناگهاني رخ داد و بعد از تغيير قيمت بنزين 
و اغتشاش��ات مربوط به آن يك دفعه ش��ركت 
بيدود دوچرخه هايش را از سطح شهر جمع كرد 
و ش��فاهي به ما اعالم كردند كه به مشكل مالي 

برخورد كرده ايم.«
محسن پورسيدآقايي، معاون مستعفي حمل ونقل 
و ترافيك ش��هرداري تهران هم بحث مالي را در 
حذف دوچرخه هاي بيدود از ش��هر تهران بهانه 
دانست و گفته بود: »به نظرم اين موضوع بيشتر 
بهانه گيري است چراكه درخواست و نامه مكتوبي 
به ما ارس��ال نش��ده، ولي با اين وج��ود به طرق 
مختلف همچون ارائه ايستگاه هاي رايگان، انجام 
تبليغ و كار حمايتي تالش كرده ايم اقدامات الزم 
را جهت همكاري با ش��ركت بيدود انجام دهيم. 
براساس بررس��ي هاي اوليه اختالفات داخلي در 
شركت و عدم تفاهم ميان ش��ركاي آن، مشكل 

اصلي بوده است.«
  بدرود بيدود !

در كنار همه اينه��ا صحبت  با كارب��ران بيدود 
نش��ان مي دهد با وجود آنكه سايت اين شركت 
همچنان باالست، اما كسي پاسخگوي كاربراني 
كه به دنبال تعيين تكليف خود و وديعه هايشان 
هس��تند، نيس��ت. با تمام اينها حسين قاسمي ، 
نايب رئيس هيئ��ت مديره بيدود گفته اس��ت: 
»پايان فعاليت بيدود حقيقت ندارد و ما در حال 
انجام بعضي كارهاي زيرس��اختي هس��تيم و به 
زودي دوباره فعاليت مان را از سرخواهيم گرفت 
البته ما به برخي حمايت ها از س��مت شهرداري 

نياز داريم.«
بيدود حتي اگ��ر دوباره به چرخ��ه حمل و نقل 
عموم��ي بازگردد هم نمي توان��د روزهاي غيبت 
غير موجهش را جبران كند؛ روزهايي كه به دليل 
گراني بنزين از يك سو و آلودگي اضطراري هوا از 
سوي ديگر مردم به استفاده از وسيله نقليه پاكي 
همچون دوچرخه احتياج داش��تند، اما پيمانكار 
حمل و نقل پاك ش��هرداري تهران م��ردم را در 
هواي آلوده تنها گذاشت بي آنكه توضيحي دهد.
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درختان شمشاد هيركاني پس از جان به دربردن از آفت و بيماري حاال به دام سودجوياني افتاده اند كه از نهادهاي نظارتي ترسي ندارند

هزاران شمشاد قرباني

محققان امريكايي: »روزه« بگيريد تا سكته نكنيد

بيدود بي دوچرخه با گروکشي پول مردم!
»بيدود« با 31ميليارد و 800 ميليون وديعه كاربرانش يك ماهي مي شود كه هيچ خدمتي به شهروندان ارائه نمي كند 

اهمي�ت درختان 

عليرضا سزاوار
شمشاد هيركاني   گزارش  2

به حدي است كه 
سال 96 هيئت وزيران رأي به ممنوعيت قطع 
آنها داد. حاال زير چش�م يگان حفاظت منابع 
طبيعي، عده اي سودجو هزاران اصله شمشاد 
هيركان�ي را قط�ع و به ف�روش رس�انده اند. 
هم اكنون از گس��تره حدود ۱/۹ ميليون هكتار 
عرصه هاي جنگلي شمال كشور، حدود 7۲ هزار 

هكتار آن رويشگاه هاي شمشاد است. 
 همدستي شب پره و باليت

در سال هاي اخير پروانه كوچكي به نام شب پره 
شمش��اد با پروازهاي ش��بانه به ج��ان درختان 
ارزش��مند جنگلي شمش��اد در ش��مال كشور 
افتادند. قبل از آن هم بيماري سوختگي شمشاد 
)باليت( از سال ۱۳8۹ رويش��گاه هاي اين گونه 
ارزشمند جنگلي را مورد تهديد قرار داد  و سبب 
خشكيدگي اين گونه ش��ده بودند. آفت شب پره 
و بيماري بالي��ت روي هم به 4۱ه��زار هكتار از 

رويشگاه هاي شمشاد آسيب رساند. 
 به قيمت هيزم

روزگذش��ته يك فعال محيط زيس��ت نوش��هر به 
اسكان نيوز خبر داد كه »بين ۲ تا ۳ هزار اصله درخت 
شمشاد كه ممنوع القطع است را بريدند و به قيمت 
هيزم، به يك ش��ركت توليد نئوپان در اين ش��هر 
فروختند و آب از آب هم تكان نخورد.« اين كنشگر 
همچنين خبر قطع شدن گونه هاي جنگلي ديگري 
از جمله توسكا، افرا و سوزني برگ هايي مانند زربين 
را هم گزارش ك��رده و تأييد كردن��د كه »چگونه 
مي توان پذيرفت قطع درخت در اين حجم بزرگ، 
آن هم در منطق��ه اي ك��ه اداره كل منابع طبيعي 
استان، با صرف ميليون ها تومان مجري حفاظتي 
دارد از چشمان مديركل، فرمانده يگان، جنگلدار و 

مجري حفاظتي پنهان مانده باشد؟!«

 متري 4/5
موض��وع نگران كننده ديگري ك��ه در اين حوزه 
وجود دارد، اين اس��ت كه به گفته اين كنش��گر 
محلي محيط زيس��ت»اداره كل منابع طبيعي 
مازندران - نوشهر، يك پاسگاه كنترل محموله ها 
و مقطوع��ات چوب��ي را در ورودي آن ش��ركت 
نئوپ��ان دارد كه غيرممكن اس��ت محموله هاي 
چوبي از چشم آنها دور باشد. اين موضوع نشان 
مي دهد كه اين قاچاق كاماًل هماهنگ شده بوده 
و متأس��فانه برخي از مأموران و مسئوالن از آن 
خبر داشته اند.« اين در حالي است كه براساس 
مصوبه هيئت وزيران در سال۱۳۹۶ قطع درختان 
شمش��اد ممنوع بوده و قطع هر اصله آن حدود 
8ميليون تومان جريمه دارد. ضمن اينكه پس از 
حكم و جريمه اول، هر متر از چوب شمش��اد در 
صورت استفاده حدود 4/5 ميليون تومان جريمه 

مضاعف خواهد داشت. 

 قانوني كه همچنان پابرجاست
قانون تنف��س جن��گل از اواخ��ر س��ال ۹5 به 
اجرا گذاشته ش��د و براس��اس آن قرار است در 
پايان سال س��وم اجرا )پايان امس��ال( هرگونه 
بهره برداري تجاري و صنعتي از چوب جنگل هاي 
كشور ممنوع ش��ود و دولت نيز مجاز به تمديد 
قرارداده��اي طرح هاي جن��گل داري كه مدت 

اجراي آن به اتمام مي رسد، نيست. 
همچنين براس��اس اي��ن قان��ون، دولت مكلف 
است نس��بت به اصالح آن دس��ته از طرح هاي 
جنگل داري ك��ه مدت اجراي آن تا پايان س��ال 
سوم اجراي قانون برنامه )پايان امسال( به اتمام 

نمي رسد، طبق ضوابط قانوني اقدام كند. 
در عين حال در تبصره۲ اين قانون نيز جمع آوري 
و بهره برداري با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش 
جنگل از درختان پير، خشك سرپا، افتاده، الپي 
و آفت زده غيرقابل احيا صرفاً با مجوز س��ازمان 

جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز شد. 
 خطرات ديگر هم در راه است

هر چند قطع شمشادها از لحاظ قانوني ممنوع 
ش��ده، ولي آفت زدگي رويش��گاه هاي شمشاد 
اواخر سال گذشته در نوش��هر موجب شد كه به 
بهانه جلوگيري از تهديد و آسيب ديگر گونه هاي 

جنگلي قطع شوند. 
تير امس��ال نيز س��رانجام همزمان با سفر وزير 
نيرو به اس��تان گيالن، عمليات اجرايي ساخت 
س��د الس��ك به عنوان يكي از پرمناقش��ه ترين 
سدهاي شمال كشور با مجوز مسئوالن سازمان 

محيط زيست آغاز شد. 
س��د الس��ك كه روي رودخانه امامزاده ابراهيم 
در حال ساخت اس��ت، درصورت احداث منجر 
به تخريب بيش از ۱00هكت��ار جنگل و نابودي 
درختان شمشاد هيركاني و قطع جريان آب در 
پايين دس��ت رودخانه تا تاالب انزلي مي شود و 
محافل محيط زيستي مي گويند، در اين صورت 
روند خشكيدگي تاالب انزلي شتابي دوچندان 

مي گيرد. 
 همچنان قرباني بي توجهي

شمش��اد جنگلي يا شمش��اد هيركاني درختي 
هميشه سبز و سايه پس��ند بومي شمال كشور 
است و عالوه بر ايران، در تركمنستان نيز رويش 
دارد. اين گون��ه گياهي در فهرس��ت گياهان در 
معرض تهديد و در طبقه در معرض خطر انقراض 

جهاني جاي دارد. 
ايران به علت تنوع آب و هوايي و به واسطه ذخاير 
فراوان گياهي از وضعيت منحص��ر به فردي در 
جهان برخوردار اس��ت، اما متأسفانه اين ذخاير 
غني گياهي به داليل مختلفي تخريب شده اند يا 
در معرض نابودي قرار دارند. جنگل هاي هيركاني 
همچنان قرباني بي توجهي و فس��اد موجود در 

سازمان هاي متولي مي شوند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 مريم طالش�ي اين توئيت را بازنش�ر كرد: اين روزها وضعيت 
دستفروش ها هم خوب نيست. اگه س��ري به بازار احساني عبدل آباد 
بزنيد شهرداري همه دستفروش ها را در يك سوله بزرگ جمع كرده و 
ماهانه ۱/5ميليون از هر غرفه كرايه مي گيره. خيلي از اونها مي گفتند 

حتي به اندازه كرايه غرفه هم فروش ندارند. 
-----------------------------------------------------

 آوند فردي با انتش�ار اين عكس نوش�ت: ۱0 هزار فالوور آخر 
جهرمي رو استخراج كردم. نتايج خيلي جالبه: 

- هزار و 785 نفر تاحاال نه توئيت كردند و نه اليك )۱8درصد(
- 5 هزار و ۱40نفر تعداد اليك ها و توئيت هاش��ون كمتر از ۱0عدده 

)5۱درصد(
- 7۲4 نفر فقط جهرمي رو فالو مي كنند )7درصد(
- ۳هزار و ۲85 نفر هيچ فالووري ندارند )۳۳درصد(

-----------------------------------------------------
 محمدي نوشت: در بريتانيا اگر در حال رانندگي صداي ضبط بسيار 
بلند باشد، جريمه اي معادل ۶ هزار و 500 دالر )معادل تقريباً ۹ ميليون 
تومان( و ۹ نمره منفي نصيب تان خواهد شد. اين جريمه را شوراي شهر 
برادفورد واقع درمركز بريتانيا در راس��تاي حفاظت از فضاي عمومي 

جامعه و مبارزه با آلودگي صوتي تعيين كرده است.

فرار دودي!
پورسيدآقايي بازهم موقع پاسخگويي استعفا داد

گويا روال مديري�ت اصالح طلبان�ه همين جاخال�ي دادن ها و هيچ 
حساب كردن مردم و شعورشان است؛ درست وقت حساب و كتاب 
پس دادن غيب مي شوند! چه وزير كشاورزي باشد كه با دستگيري 
نزديكانش و ي�ك روز قبل از اس�تيضاح توس�ط مجلس، اس�تعفا 
دهد و رئيس جمهور كه  با نيش�خند به نمايندگان ملت استعفايش 
را بپذي�رد و چ�ه معاونت حمل و نقل ش�هرداري تهران ك�ه در قفل 
ترافيك و آلودگي استعفا دهد. روزگذش�ته خبر رسيد كه شهردار 
تهران با استعفاي پورس�يدآقايي موافقت كرده است. اين استعفا و 
پذيرش آن يعني پس از همه بالهايي كه بر س�ر شهروندان تهراني 
بر اثر تصميم هاي يك جانبه و غيركارشناسانه پورسيدآقايي آمده 
اس�ت، حاال او با خيال راحت و به جاي محاكمه و ج�واب پس دادن، 
به خانه خواهد رفت! البته اگر بعد از سوخته ش�دن ش�هروندان در 
قطار تبريز - مش�هد كه اتفاق�اً آن زمان هم همين پورس�يدآقايي 
مسئول رجا بود و اس�تعفا داد و سمتي باالتر در ش�هرداري تهران 
گرفت، دو س�ه روز ديگر هم همين آقاي معاون با اين عملكرد غير 
قابل دفاعش، در جايي ديگر سمتي به س�فارش يكي ديگر نگيرد !

 نه ترافيك حل ش��د و نه آلودگي، حاال هم صاحب همه اين معضالت 
استعفا داده است.  ترافيك و آلودگي هوا از مهم ترين معضالت و مشكالت 
كالنشهرهاست كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر زندگي و سالمت 
شهروندان تأثير مي گذارد و در اين ميان شهرداري نيز عهده دار مسئوليت 
بسياري است و ش��هروندان اين انتظار را دارند كه ش��هرداري بتواند در 
اين زمينه كاري انجام دهد نه اينكه با اجراي طرح هاي بدون پش��توانه، 
ناكارآمد و صرفاً درآمدزا ش��هروندان را در فش��ار مضاعف قرار دهد.  در 
پايتخت ۱۳ميليوني معضل ترافيك و آلودگي هوا با اقدامات ابتر شهرداري 

به خصوص معاونت حمل ونقل بر بار اين مشكالت افزوده است. 
با روي كارآمدن دوره جديد مديريت ش��هري هم��واره حوزه ترافيك  
باتصميمات خلق الساعه نه تنها از بار ترافيك و آلودگي هوا نكاسته بلكه 
بر ميزان و پيچيدگي اين معضل هميشگي نيز افزوده است. در اين ميان 
مسئوالن حوزه هاي تصميم گيري نه تنها به دورزدن شوراي شهر اكتفا 
نكردند بلكه به انتقاد و توصيه هاي كارشناس��ان و صاحب نظران حوزه 
ترافيك هم بي توجهي كرده اند.  بار ها پورسيدآقايي، معاون حمل ونقل 
ترافيك شهرداري تهران از تصميمات س��ليقه اي خود دفاع كرده و با 
ارائه آمارهاي س��اختگي درصدد بوده تا از جايگاه مديريتي خود به هر 
قيمتي دفاع كند و در اين بين ش��هروندان و سالمتي آنان فقط قرباني 

شده است. 
ارائه و اجراي انواع طرح هاي ترافيك و طرح كاهش در كارنامه اين فرد نشان 
داد كه وي نه تنها خود رأي است بلكه به فكر شهر و شهروندان نيز نبوده 
و نيست.  انتقادات شهروندان و صاحب نظران و كارشناسان نيز اين مدير 
شهري را متنبه نكرده بلكه بر ناديده گرفتن شهروندان به عنوان صاحبان 

اصلي منجر شد. 
 سايه درآمدزايي بر حل ترافيك 

نگاه تك بعدي به درآمدزايي به جاي حل ريش��ه اي معضل ترافيك در 
طول دوران مديريت اين شخص سبب شد تا همواره سوژه اول رسانه ها 
در انتقادات قرار گيرد.   خبر پذيرش استعفاي اين مدير پرحاشيه در حالي 
رسانه اي شده است كه پيچيدگي ترافيكي در شهر افزايش يافته است. 
در حوزه ش��بكه هاي حمل ونقل عمومي اين مدير شهري به جز شوآف 
رس��انه اي كار خاصي انجام نداده   و بر ميزان مش��كالت اين شبكه نيز 

افزوده شده است. 
 در اين ميان طرح ها و ايده هايي همچون فروش ساعتي صندلي اتوبوس ها 
و سه شنبه هاي بي خودرو فقط حاشيه هاي اقدمات ترافيكي را پررنگ تر 

كرد. 
 فرار به جلو با استعفا 

 اس��تعفاي مديران ناكارآمد پس از آنكه هزينه   هاي بس��يار زيادي را به 
شهر و شهروندان تحميل كرده، جاي تأمل دارد و بدتر از آن پذيرش اين 
اقدام از سوي شهردار تهران است كه ش��عار خود را »تهران شهري براي 
همه شهروندان« اعالم كرده است.  پاسخگو نبودن اين مدير شهري به 
مردم و نمايندگان آنان در شوراي شهر در قبال عملكرد سليقه اي جاي 
بسي تأسف دارد.   چگونه اس��ت كه مديران از اين دست بعد از تحميل 
هزينه هاي بسيار از جيب شهروندان بايد با اس��تعفا و خيال راحت از بار 
مسئوليت خود ش��انه خالي كنند.  در حقيقت كارنامه اين گونه مديران 
به حساب شهردار و شوراي شهر نوشته خواهد شد و هزينه هاي پنهان و 
آشكار معضل ترافيك را پيچيده تر كرده و كار را براي مدير جديد در اين 
پست سخت تر خواهد كرد.   مطالبات شهروندان در حوزه ترافيكي در اين 
دوره مديريت شهري برجا مانده است. گويا دود اين بي تدبيري به چشم 
همه شهروندان رفته  و ترافيك همچنان پابرجاست و آمار هاي ساختگي 

هم مشكلي را حل نكرده است. 

 استاندار تهران از تعطيلی امروز تمام مدارس استان تهران در تمامی 
مقاطع در دو شيفت صبح و بعدازظهر به جز شهرستان های فيروزكوه، 

دماوند و پرديس خبر داد.
 شركت ايران خودرو با نقض قانون هواي پاك به پيش فروش چهار 
محصول داراي اس��تاندارد آاليندگي يورو4 براي آذر س��ال ۹۹ اقدام 
كرده و در اين خصوص محيط زيست اعالم كرد: در صورت عدم توقف 

پيش فروش خودرو، برخورد قانوني در دستور كار قرار مي گيرد. 
 مديرعامل شركت متروي تهران گفت: به دنبال مدل هاي اقتصادي 
هستيم تا سرمايه هاي خرد و كالن مردم را جهت توسعه مترو جذب 
و نقدينگي هاي پخش در كش��ور را به س��مت حمل و نقل عمومي 

هدايت كنيم. 
 رئيس ش��وراي عالي اس��تان ها گفت: به مجلس ش��وراي اسالمي 
پيشنهاد داده ايم كه تعداد اعضاي ش��وراي كالنشهرها افزايش يابد و 

براي شهر تهران به 75 عضو برسد. 
 رئيس ش��وراي اسالمي ش��هر تهران با اش��اره به اين مطلب كه در 
شهرداري تهران ۲00 ميليارد تومان صرف انجام پژوهش ها مي شود، 
گفت: شهردار تهران بايد فكري براي متمركز كردن پژوهش ها كرده تا 

نتايج بهتري به دست  آيد. 
 مديركل دفتر فني وحرفه اي و كاردان��ش وزارت آموزش و پرورش 
از آموزش 7 ه��زار مربي كارآفريني خبر داد و گفت: در حوزه باش��گاه 
كارآفرينان نوجوان فعاليت كرده ايم و اين طرح در خراس��ان رضوي، 

مازندران و اصفهان در حال اجراست. 
 متخصص ارتودنس��ي و ناهنجاري ه��اي فك گف��ت: از خانواده ها 
درخواست مي شود تا كودكان خود را در سنين هشت تا ۱0 سالگي براي 

انجام معاينات دنداني و فكي، نزد يك متخصص ارتودنسي ببرند. 
 كارشناس هموفيلي و تاالسمي اداره بيماران خاص وزارت بهداشت 
با بيان اينكه در حال حاضر در 50 تا ۶0 مركزمان در كشور خون ارائه 
مي ش��ود، گفت: قرار اس��ت اين س��ازوكار را به صورت يك شيوه نامه 
مش��ترك ابالغ كنيم و از اين به بعد براي تمام بيماران تاالس��مي اين 

خون تهيه شود. 
 معاون فني و بهره برداري سازمان تاكسيراني شهر تهران بابيان اينكه 
براساس برنامه ريزي هاي انجام شده تاكس��ي هاي مدل 87 به پايين 
مي توانند از تسهيالت قرض الحس��نه وام 50 ميليوني با سود 4درصد 
با بازپرداخت پنج ساله اس��تفاده كنند، افزود: البته تاكسي هاي مدل 
88 يا 8۹ كه دچار تصادف س��نگين، سرقت مستند به مدارك آگاهي 
يا آتش سوزي شدند و ديگر قابليت كارآيي نيز ندارند مي توانند از اين 

تسهيالت استفاده كنند. 
 محمد كزازي فوق تخصص جراحي قلب و عروق تأكيد كرد: مصرف 
قرص هاي الغري ب��دون تجويز متخصص قطعاً ع��وارض زيانباري به 
دنبال خواهد داش��ت تا جايي كه التهاب عضل��ه اي قلب ايجاد كرده و 
منجر به نارسايي قلب مي شود. از اين رو از افرادي كه قصد الغري دارند 
مي خواهيم به متخصص مراجعه كرده و سعي كنند وزن خود را با ورزش 

و رژيم مناسب كاهش دهند. 
 مجيد ابهري متخصص آسيب شناس��ي و رفتار شناسي گفت: 85 
درصد اسباب بازي هايي كه اين روزها در بازار است، خشونت زا هستند. 
بازي هايي كه عموم��اً از طريق فضاي مجازي در اختيار بچه هاس��ت، 

خشونت را ترويج مي كند. 
 رئيس سازمان توسعه روابط اقتصادي، فرهنگي، سياحتي و زيارتي 
ايران و عراق از ثبت جهاني موكب هاي پياده روي اربعين حسيني در 

سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد )يونسكو( خبر داد. 

مديركل دفتر طب ايراني وزارت بهداشت:

زالودرماني و حجامت
 مورد تأييد وزارت بهداشت است

مديركل دفتر طب ايراني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
گفت: زالودرماني، حجامت و فصد از جنبه درماني مورد تأييد وزارت 
بهداشت و در كتاب تعرفه هاي خدمات پزشكي نيز درج شده است. 
محمدرضا ش��مس اردكاني اف��زود: اين خدمات م��ورد تأييد وزارت 
بهداشت هستند البته تأييد اين خدمات در وزارت بهداشت به معناي 
پوشش بيمه اي آنها نيست، با اين حال خدماتي كه مورد تأييد وزارت 

بهداشت باشند، بايد تحت پوشش بيمه نيز قرار بگيرند. 
وي افزود: به ط��ور كلي تأييد يك خدمت به معناي پوش��ش بيمه اي 
نيس��ت؛ به عنوان مثال زالودرماني يا حجامت كه مورد تأييد وزارت 
بهداشت هستند، بايد براي پوشش بيمه اي از سوي وزارت بهداشت به 
شوراي عالي بيمه پيشنهاد داده شوند و در صورت تصويب در اين شورا 

و تأييد دولت، پوشش بيمه اي خواهند داشت. 
ش��مس اردكاني گفت: جنبه درماني اين خدم��ات، يك بحث علمي 
است، اما از نظر اجرايي وزارت بهداش��ت اقداماتي مانند زالودرماني و 
حجامت را تأييد و معاونت درمان وزارت بهداش��ت نيز آنها را در دفتر 
خدمات پزش��كي ثبت كرده و در كتاب تعرفه نيز قرار گرفته اس��ت.  
مشاور وزير بهداشت در امور طب سنتي درباره پوشش بيمه  اي ويزيت 
متخصصان طب س��نتي نيز گفت: پيشنهاد پوش��ش بيمه اي ويزيت 
متخصصان طب سنتي به ش��وراي عالي بيمه رفته است و در صورت 
تصويب در اين شورا از س��ال آينده تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد.  
مديركل دفتر طب ايراني وزارت بهداشت تأكيد كرد: پوشش بيمه اي 
تعرفه ويزي��ت خدمات طب س��نتي به كس��اني تعل��ق مي گيرد كه 
صالحيت آنها در وزارت بهداشت تأييد ش��ده باشد و فعاليت آنها نيز 

مجوز قانوني داشته باشد. 
----------------------------------------------------- 

افزايش ۳۰۰ درصدي جرائم شكار
 براي حفظ گونه هاي جانوري 

حيات وح�ش  ام�ور  ب�ر  نظ�ارت  اداره  رئي�س 
جرائ�م  درص�دي   300 افزاي�ش  از  الب�رز  محيط زيس�ت 
داد.  جان�وري خب�ر  گونه ه�اي  برخ�ي  غيرمج�از  ش�كار 
حشمت اله كشيري اظهار كرد: در ابالغيه جديد شوراي عالي حفاظت 
محيط زيست، به برخي تخلفات شامل تخريب، آلودگي محيط زيست، 
شكار و صيد غيرمجاز توجه جدي شده است.  وي افزود: اين توجه در 
حدي بوده كه جرائم شكار غيرمجاز بعضي از گونه هاي جانوري تا ۳00 
درصد نيز افزايش داشته است.  كشيري با اش��اره به افزايش جريمه 
شكار گونه هاي شاخص جانوري البرز اضافه كرد: به عنوان مثال مبلغ 
جريمه خرس قهوه اي 50 ميليون تومان بود كه بعد از اين ابالغيه به 
75 ميليون تومان رس��يده اس��ت.  وي افزود: همچنين جريمه كل و 
بزكوهي از ۱0ميليون به ۲5 ميليون توم��ان و جريمه صيد غيرمجاز 
ماهيان نيز از ۳00هزار تومان ب��ه ۶00 هزار تومان افزايش پيدا كرده 
اس��ت.  اين مس��ئول گفت: بدون ش��ك اين اقدام نقش به سزايي در 
حفاظت از گونه هاي حيات وحش و افزايش جمعيت آنها خواهد داشت.  
رئيس اداره حيات وحش استان البرز توضيح داد: محيط زيست فقط 
متعلق به جامعه فعلي نيست بلكه ميراثي است كه بايد براي حفظ آن 
تالش كنيم تا بتوانيم آن را به درستي در اختيار نسل هاي بعدي قرار 
دهيم.  كشيري گفت: از همياران، جوامع محلي و شكارچيان قانونمند 
درخواست مي شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را با ادارات 
محيط زيست و نيروهاي اجرايي در ميان گذاشته و گزارش هاي خود را  

به شماره تلفن ۱540اعالم كنند.

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

نتايج تازه ترين بررسي ها حاكي از  آن است، 
روزه گرفتن مي تواند خطر ابت�ال به ديابت را 
كاهش دهد و به س�المت اف�راد كمك كند. 
بنا بر اين مطالعه، روزه داري به مدت ۱4ساعت 
در روز خط��ر ابت��ال ب��ه ديابت، س��كته مغزي 

و بيماري ه��اي قلبي را كاه��ش مي دهد.  يك 
مطالعه جديد كه توس��ط انجمن قل��ب امريكا 
صورت گرفته است، به خوبي نشان مي دهد روزه 
خطرات ابتال به شرايط مزمن مرتبط با سندروم 
متابوليك را كاهش مي دهد.  سندروم متابوليك 

شامل سه يا پنج عامل خطرناك است كه شامل 
BMI باال، وزن زياد، چربي شكم، قند خون باال و 
كلسترول باال مي شود.   آزمايش روي افرادي كه 
دچار چنيني مشكالتي بودند و روزه مي گرفتند، 
نشان داد روزه داري منجر به كاهش قند و چربي 

س��ريع و مؤثر در  آنها شده اس��ت.  اين مطالعه 
جديد كه در دانش��گاه كاليفرنيا صورت گرفته 
اس��ت، صرف نظر كردن از مصرف غ��ذا گاهي 
اوقات نه تنها به بدن آسيب نمي زند بلكه منجر به 

كاهش كلسترول و كاهش وزن مي شود.

  دورنما


