
شورای بدون شهر

تشکیل ش��وراهای ش��هر و روس��تا، نقطه 
امیدی ب��ود برای گس��ترش اصولی ش��هرها 
و روس��تاهای کش��ور و جلوگیری از تحمیل 
عقاید و نظرات شخصی شهرداران. از آن جا که 
شهر دارای ابعاد مختلف اجتماعی، معماری، 
شهرس��ازی، زیس��ت محیطی و ... اس��ت؛ لذا 
باید شوراهای ش��هر ترکیبی از تخصص های 
موردنیاز ش��هری باش��د که بحمداهلل اکنون 
در بس��یاری از ش��هرها، از جمله تهران دارای 
شهرس��ازی،  تخصص��ی  کمیس��یون های 
محیط زیس��ت، حمل ونق��ل و ... می باش��د 
که بس��یار مفید و بجاس��ت. بدیهی است در 
این ص��ورت تصمیماتی که اتخاذ می ش��وند، 

همه جانبه و عملی خواهند بود.
اّم��ا نکته مهم آن اس��ت که ش��ورای ش��هر 
باید برای ش��هر تصمیم بگیرد، ب��رای آبادانی 
ش��هر. آبادانی شهر یعنی س��اختن شهری که 
شهروندان بتوانند در آن بدون دغدغه ترافیک، 
آلودگی هوا، آلودگ��ی صوتی و ... زندگی کنند. 
شهرهای کشور به طور عام و شهر تهران به ویژه 
به عن��وان یک ابرش��هر، نی��از ب��ه برنامه ریزی 
منسجم و هماهنگ در همه حوزه های شهری 
دارد اّم��ا بای��د اذعان ک��رد که اکن��ون تهران، 
شهری است که برای سکونت از استانداردهای 
الزم برخوردار نیست و از کیفیت زندگی در این 

ابرشهر، هر روز کاسته می شود. 
در این که ش��هر، هزینه دارد، حرفی نیست. 
در این که شهر نیاز به توس��عه دارد، نمی توان 
س��خنی گفت. در این که شهر و ش��هروندان 
حقوقی نس��بت به هم دارند، نمی ت��وان آن را 
انکار کرد. اّما متاس��فانه در سال های اخیر، در 
شهر تهران اتفاقاتی افتاده و همچنان می افتد 
که نه به نفع شهر و نه به نفع شهروندان است و 
جز ایجاد نارضایتی برای شهروندان و نابودی 

شهر )در آینده( حاصل دیگری ندارد.
به عن��وان مث��ال می ت��وان ب��ه س��اخت 
س��اختمان های بلندمرتبه در ش��مال ش��هر 
ته��ران و مجوز س��اخت واحده��ای تجاری 
بدون مطالعه و جانمایی های الزم اشاره کرد. 
اکن��ون و احتم��اال در آینده بس��یار نزدیک، 
دیگ��ر کوه ه��ای زیبای ش��مال ته��ران قابل 
رؤیت نیستند و این یعنی از بین رفتن آرامش 
بصری شهری. بلندمرتبه سازی در شمال شهر 
تهران موجب ش��ده دیگر وزش ب��اد به داخل 
کریدورهای اصلی تهران جری��ان نیابد و این 
یعنی ایج��اد آلودگی هوا. ساخت وس��ازهای 
بی روی��ه واحدهای تج��اری در خیابان های با 
عرض ک��م، یعنی ایج��اد ترافیک س��نگین و 

اتالف وقت شهروندان. 
از این رو باید گفت که ش��ورای شهر تهران 
به کدام س��و می رود؟ آیا استراتژی و برنامه ای 
برای تهران وجود دارد؟ آیا ش��ورای شهر برای 
خود تصمیم می گیرد و ش��هرداری تهران هم 
برای خود؟ می شود پیش بینی کرد که تهران 
در 5 س��ال آینده چگونه خواهد ش��د و به چه 
س��ویی حرکت خواهد کرد. آنچه اکنون قابل 
لمس است و هر ش��هروندی آن را با پوست و 
گوشت خود لمس می کند، فروش شهر تهران 
اس��ت، به بهانه توس��عه، به بهانه حل مس��أله 

ترافیک، به بهانه  تأمین بودجه و... 
مگر می توان کوچ��ه و گذری را در یک محلّه 
)بلوار اندرزگو در منطقه ی��ک تهران( با خرید 
خانه های مجاور، آزاد کرد، به بهانه روان شدن 
ترافیک و تس��هیل در رفت وآمد وسایل نقلیه و 
پس از مدت کوتاهی سراس��ر این خیابان را با 
دادن مجوزه��ای تج��اری به محلّه ای ش��لوغ، 
پرترافی��ک، با آلودگی هوای ش��دید و آلودگی 
صوتی باال تبدیل کرد؟ )مسیری به طول کمتر 
از یک کیلومتر که در برخی اوقات ش��بانه روز 

باید به مدت حدود 40دقیقه آن را طی کرد!(
آیا فروش ش��هر ته��ران به بهانه توس��عه آن 
نیست؟ معلوم نیست شورای شهر تهران برای 
چه ش��هری تصمیم می گیرد و تشکیل جلسه 
می دهد؟ برای ش��هری که س��اده ترین اصول 
شهری و شهرس��ازی در آن رعایت نمی شود؟ 
)ایجاد ایس��تگاه اتوبوس روی پیاده رو و مختل 
کردن عبورومرور شهروندان روی آن در همین 
بلوار(. آی��ا زمان آن فرا نرس��یده که اندکی هم 
برای شهروندان ارزش قائل شویم؟ شهروندانی 
که هزینه توس��عه شهرش��ان را ب��ا کمال میل 
می پردازند اما افس��وس که گویی شهر را برای 
ماشین ها می س��ازیم نه برای انسان ها. با دیدن 
چنین م��واردی در تهران که کم نیز نیس��تند، 
می توان گفت یا تهران، ش��ورای شهر ندارد یا 
شورای شهر برای شهر تهران برنامه ای ندارد و 
تهران به حال خود رها شده است یا شهرداری 
تهران بدون توجه به تصمیمات ش��ورای شهر 

تهران، کار خود را انجام می دهد!
و به عن��وان یک ش��هروند می توان پرس��ید 
که آیا بهت��ر نبود به جای س��اختن پل زیبای 
طبقات��ی صدر، چش��م انداز زیب��ای کوه های 
ش��مال تهران را از تهرانی ها نمی گرفتیم؟ آیا 
بهتر نیس��ت به جای دادن مجوز برای ساخت 
برج های زیبا که هر روز بر تعدادش��ان افزوده 
می ش��ود به باد اج��ازه می دادی��م وارد تهران 
ش��ود برای این که آلودگی هوا کمتر ش��ده و 

شهروندان راحت تر تنفس کنند؟ و ... 
بنابرای��ن اگر نمی توانیم ی��ا نمی خواهیم یا 
نمی شود که ابروی شهر را درست کنیم، لطفاً 

چشمش را هم کور نکنیم.

جزییات دستگیری شکارچیان اماراتی در ایران

هوبره ها به یغما می روند
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شهروند| مرزهای جنوبی کش��ور به گذرگاه امنی 
برای شکارچیان س��واحل جنوبی خلیج فارس تبدیل 
شده  اس��ت. ش��کارچیان اماراتی و قطری که کرمان، 
سمنان و اس��تان فارس را برای ش��کار هوبره انتخاب 
می کنند و ب��ا پرنده های ش��کاری خ��ود، از مرزهای 
جنوبی کشور می گذرند تا از شکار گونه ای لذت ببرند 
که در فهرس��ت گونه های حفاظت ش��ده ق��رار دارد. 
هوبره سال های  سال اس��ت که به تجارتی پرسود برای 
شکارچیان تبدیل شده است. عرب ها که عالقه بسیاری 
به دیدن جنگ پرندگان شکاری خود با هوبره دارند، پول 
خوبی برای شکار این پرنده پرداخت می کنند و برای این 

لذت، راهی ایران و هند می شوند. 
ش��کارچیان خارجی همواره با خیالی آس��وده وارد 
کشور ش��ده و به راحتی هم خارج می شدند اما به نظر 
می رسد مدتی است استان های کشور برای شکارچیان 
خارجی کمی ناامن شده اند. پس از آن که احمد نبوی، 
مدیرکل بازرسی سازمان محیط زیست، از شکار پلنگ 
توسط یک شکارچی اسپانیایی خبر داد و از ورودوخروج 
ش��کارچیان عرب به کش��ور حکایت ک��رد، خبرهای 
سریالی از دستگیری و شناسایی شکارچیان غیرمجاز 
در اس��تان های ف��ارس و کرمان به گوش می رس��د. بر 
همین اساس، تنها در 10روز گذشته سه گروه شکارچی 
غیرمجاز در استان های کرمان و فارس دستگیر شده اند. 
آخرین روزهای دی ماه بود که مدیرکل محیط زیست 
ف��ارس از دس��تگیری 5تبع��ه قط��ری و امارات��ی در 
نیریز اس��تان فارس خبر داده و در این ب��اره گفته بود: 
»ش��کارچیان در شهرس��تان نیریز فارس شناسایی و 
دستگیر شده اند. در 2 خودروی متخلفان 7نفر شامل 
5تبعه از کش��ورهای عربی حاشیه خلیج فارس )قطر و 
امارات( و 2نفر ایرانی حضور داشتند. از داخل خودروها 
6 بهله پرنده ش��کاری باالبان و آثار شکار تعداد زیادی 
پرنده هوبره کشف و ضبط شد.«  او ادامه داده بود »پس 
از دستگیری متخلفان صورتجلسه تنظیم و مراتب به 
استحضار مقام محترم قضایی رسید و دستگیرشدگان 
تحویل مرجع قضایی ش��ده و تاکنون به جرم خود که 
انجام شکار در استان های بوش��هر، هرمزگان و استان 
کرمان بود اعتراف نموده اند و بررس��ی های دقیق تر در 
این خصوص درحال انجام است. این متخلفان به جرم 
شکار گونه های ارزشمند در دیگر کشورها نیز اعتراف 
کرده ان��د.«  تنها چند روز پس از خبر دس��تگیری این 
گروه از ش��کارچیان قطری و امارات��ی، حاال خبرهایی 
مبنی بر شناسایی و دس��تگیری گروه های دوم و سوم 

شکارچیان خارجی در 10روز گذشته به گوش می رسد. 
ش��کارچیانی که در س��یرجان و ارزویه کرمان، به دام 
افتادند. محمود صفرزاده مدیرکل محیط زیست کرمان، 
در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی سازمان محیط زیست 
)پام( درباره جزییات دستگیری شکارچیان خارجی که 
در ارزویه کرمان دستگیر ش��ده اند، می گوید: »حوالی 
س��اعت 14:30 روز سه ش��نبه 30دی ماه  سال جاری 
ماموران انتظامی پاس��گاه دولت آباد شهرستان ارزویه 
استان کرمان در جلو پاس��گاه خود با 2 دستگاه خودرو 
کمک دار حامل اتباع خارجی مواجه می ش��وند که در 
خودرو آنها 6بهله شاهین بود. ماموران انتظامی منطقه 
پس از مشاهده این افراد با ماموران محیط زیست منطقه 
تماس می گیرند و ماموران محیط زیس��ت نیز پس از 
حضور در منطقه مش��اهده می کنند 5 نفر اماراتی و 3 
نفر ایرانی به همراه 6 بهله ش��اهین در خودرو هستند. 
همچنین مقداری گوشت نیز که به نظر می رسد گوشت 
هوبره باشد - اما به ادعای این افراد گوشت کبوتر است - 

در خودرو این افراد کشف شد.« 
مدی��رکل محیط زیس��ت کرم��ان ادام��ه می دهد: 
»ماموران محیط زیس��ت منطقه ب��ا هماهنگی پلیس 
امنیت ضمن دستگیری این افراد آنها را به همراه پرونده 
متش��کله به دادگاه معرفی کردند که قاضی پرونده نیز 
برای آنها 15روز قرار بازداشت تا تحقیقات بعدی صادر 
کرد.« او با اش��اره به این که تمامی 6 بهله شاهین همراه 

ای��ن افراد مجوز س��ایتیس )کنوانس��یون منع تجارت 
گونه های گیاهی و جانوری در مع��رض خطر انقراض( 
داشتند، می گوید: »برابر دستور قاضی پرونده این پرنده ها 
تحویل اداره محیط زیست کرمان تا تعیین تکلیف وضع 
دستگیرش��دگان ش��د و موبایل آنها نیز ب��رای بازیابی 
اطالعات حافظه به مراجع مربوطه ارس��ال شد.« گفته 
می شود، این شکارچیان از اداره محیط زیست هرمزگان 
مجوز داش��ته اند و این امر موجب نگرانی دوس��تداران 
محیط زیس��ت و حیات وحش ش��ده بود که مدیرکل 
محیط زیست کرمان با اشاره به این که این افراد از استان 
هرمزگان و به صورت قانونی وارد کش��ور ش��ده بودند، 
درباره مجوزی که مهر محیط زیست هرمزگان را دارد، 
می گوید: »اداره محیط زیست هرمزگان مجوزی برای 
جابه جایی ش��اهین های همراه این اف��راد در محدوده 
اس��تان هرمزگان صادر کرده بود که این موضوع نیز در 
سازمان مرکزی در حال پیگیری اس��ت. از سوی دیگر 
گوشت کشف شده همراه این افراد نیز برای بررسی نوع 

پرنده به آزمایشگاه ارسال شده است.« 
او در ادامه از دستگیری گروه دیگری چند روز پیش 
از این گروه در س��یرجان کرمان خب��ر می دهد. به نظر 
می رس��د آنها دومین گروه ش��کارچیان دستگیر شده 
در 10روز گذش��ته هس��تند. صفرزاده در این باره هم 
می گوید: »ماموران محیط زیس��ت کرمان در محدوده 
سیرجان 5 شکارچی غیرمجاز شامل 3 قطری و 2ایرانی 

را به همراه چند پر هوبره دس��تگیر کردن��د که پس از 
بررسی منطقه، سر یک هوبره نیز در نزدیکی محل آنها 
کشف و به همراه متهمان تحویل مرجع قضایی شد. از 
تلفن همراه این شکارچیان تصویر 63 بهله هوبره، 8بهله 
ش��اهین، یک قطعه تیهو و یک قطعه م��رغ دریایی در 
محدوده های بوش��هر، فارس و کرمان کشف شد که بر 
این اساس با دس��تور مقام قضایی متهمان روانه زندان 
شدند و همچنان در بازداشت هس��تند.«  او با اشاره به 
این که ضرر و زیان ش��کار این پرن��دگان 286 میلیون 
تومان است، افزود: در عین حال قاضی این پرونده برای 
متهمان ق��رار وثیقه 500 میلیون تومان��ی صادر کرده 

است. 
مدیرکل محیط زیس��ت کرمان به دستگیری گروه 
دیگری از ش��کارچیان قطری در 7 دی ماه در قطرویه 
فارس اشاره می کند و ادامه می دهد: »این افراد 4 قطری 
و یک ایرانی بودند که در مرحله اول در سیرجان استان 
کرمان دستگیر شدند و به دلیل نبود ادوات و آثار جرم 
توسط قاضی آزاد شدند اما تحت مراقبت قرار گرفتند 
تا س��رانجام هفتم دی ماه در قطرویه ف��ارس به همراه 
ش��کار غیرمجاز دس��تگیر و روانه زندان شدند که این 
گروه نیز همچنان در بازداش��ت به س��ر می برند.« او با 
اشاره به این که استان کرمان یکی از زیستگاه های مهم 
هوبره به حساب می آید، می گوید: »قطعا ماموران یگان 
حفاظت محیط زیست به شدت با هرگونه تخلف شکار و 
صید در استان به خصوص شکارچیان خارجی برخورد 

می کنند.«
 صدور مجوز برای اماراتی ها  

بدون هماهنگی با سازمان محیط زیست
شکارچیان اماراتی در حالی دستگیر شده اند که گفته 
می شود، نامه ای مبنی بر مجوز تردد و آموزش پرواز به 
شاهین ها از اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان 
به همراه داش��ته اند. احم��د نبوی مدیرکل بازرس��ی 
سازمان حفاظت محیط زیست درباره این مجوز حمل 
شاهین که برای اتباع اماراتی صادر شده بود، می گوید: 
»اداره محیط زیست هرمزگان بدون هماهنگی سازمان 
مرکزی نسبت به صدور مجوز جابه جایی 6 بهله شاهین 
که دارای مجوز س��ایتیس بودند، در محدوده اس��تان 

هرمزگان برای این اتباع اقدام کرده بود.« 
او با اشاره به این که این مجوز به هیچ وجه مجوز شکار 
نبوده است، ادامه می دهد: »در عین  حال موضوع صدور 
مجوز حمل، توسط اداره محیط زیست هرمزگان بدون 

هماهنگی با سازمان مرکزی در دست پیگیری است.« 

روي خط خبریادداشت

معاون کمیته امداد: 

 با انباشت فقر مواجه هستیم
ایسنا| معاون حمایت س��المت کمیته امداد از 
راه اندازی ش��بکه مردمی نیکوکاری در کشور خبر 
داد. علی محم��د ذوالفقاری با بیان این که س��االنه 
1350 میلیارد تومان مس��تمری پرداخت می شود 
گف��ت:  کمیته ام��داد درح��ال حاض��ر نزدیک به 
چهار میلی��ون نفر را تحت پوش��ش و س��االنه یک 
و نیم میلی��ون نفر ارب��اب رج��وع دارد. علی محمد 
ذوالفق��اری که در همایش بررس��ی نق��ش مراکز 
نیکوکاری در محرومیت زدایی و ایجاد توسعه پایدار 
در کرم��ان صحبت می ک��رد، افزود: نی��از این افراد 
در بس��ته بندی های مختلف چندین برابر امکانات 
موجود در کمیته امداد اس��ت برای نمونه س��االنه 
200 هزار ظرفیت ازدواج داری��م. او گفت:  بعضی از 
درخواست های مردم از کمیته امداد با سازوکار اداری 
قابل حل نیس��ت و در دهه های گذشته بسیاری از 
مشکالت مردم در امداد ریشه اقتصادی داشت، امروز 
عالوه بر این حوزه ریشه اجتماعی نیز دارد. او افزود:  
امروز با انباشت فقر مواجه هستیم و یکی از دالیلی 
که به سراغ شبکه های مردمی آمده ایم این است که 
سرعت در خدمت رسانی صورت بگیرد. ذوالفقاری 
ادامه داد:  احساس ما این است که شبکه های مردمی 
برای انس��جام دادن به همه انسان هایی است که در 
یک محله می خواهند به کمک ام��داد بیایند و این 
به یک فرد خالصه نمی ش��ود. یکی از مس��ائلی که 
در طراحی شبکه های مردمی به آن پرداخته شده، 
اس��تفاده از جایگاه معتمدان و اس��تفاده از سرمایه 
اجتماعی آنهاست و برای این مراکز مدیریت محلی 
تعریف شده اس��ت. به گفته او، این شبکه های مردم 
می تواند به افزایش خدمت، افزایش حجم تشخیص 
نیازمندان کمک کرده و شناس��ایی نیک��وکاران و 

شناسایی نیازمندان را  انجام می دهد.

رئیس پلیس آگاهی تهران: 

برخورد با مالخران در روزهای 
پایانی  سال تشدید می شود

نسیم| س��رهنگ محمدیان گفت: پلیس آگاهی 
برنامه های ویژه برای تأمین بیش��تر امنیت مردم در 
روزهای پایانی  سال دارد. رئیس پلیس آگاهی تهران 
افزود: از ابتدای س��ال، 3م��ورد آدم ربایی در پایتخت 
به وقوع پیوسته که با کشف صددرصدی پلیس همراه 
بود. سرهنگ عباسعلی با اشاره به این که آدم ربایی از 
ابتدای  س��ال نسبت به  سال گذش��ته کاهش داشته 
است، اظهارداشت: تعداد آدم ربایی ها در مصداق واقعی 
تنها 3 مورد بود که بدون آس��یب به فرد ربوده شده  یا 

پرداخت پول توسط خانواده آنها کشف شده است.

کاهش 12 درصدي تلفات

 كشته شدن 497 نفر 
در تصادفات پایتخت

رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي تهران از کاهش 
تلفات پایتخت خبر داد و گفت: »تلفات در شهر تهران 
12 درصد کاهش داشته است.« سرهنگ سیدتیمور 
حس��یني، رئیس پلیس راهور تهران در رابطه با آمار 
کشته شدگان تصادفات سال جاری گفت: »برابر اعالم 
پزشکي قانوني خوش��بختانه تلفات در 9 ماهه سال 
جاري در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد 
کاهش یافته اس��ت. بر همین اساس با نگاهي به آمار 
مشخص ش��ده اس��ت که خوش��بختانه در حوادث 
رانندگي شهر تهران در مدت 9 ماهه سال، 63 نفر به 
نسبت مشابه سال گذشته کمتر کشته شدند.« وي در 
پایان به تعداد کشته شدگان حوادث شهري در تهران 
اشاره کرد و اظهار داشت: »در 9 ماهه سال 92، تعداد 
566 نفر در تصادفات شهر تهران کشته شدند که این 

آمار در سال جاري به 497 نفر کشته کاهش یافت.«

"|  علی مختاریان  |   
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی|

ف�ارس| رئیس س��ازمان انتقال خون ای��ران گفت: 
به دلیل این که خون رایگان به دس��ت بیمارس��تان ها 
می رسد آنها حاضر نیستند برای مدیریت مصرف خون 
هزینه کنند این درحالی است که چرخه مصرف خون 
نیز در کش��ور قابل ارزیابی نیست. علی اکبر پورفتح اهلل 
گفت: یک��ی از راه هایی ک��ه می توان مص��رف خون را 
مدیریت کرد روش صحیح استفاده از خون در بسیاری 
از اعمال جراحی اس��ت برای نمون��ه در برخی عمل ها 
مانند جراحی قلب و حفره  ش��کمی که فضای استریل 
وجود دارد می توان خون بیمار را ساکشن وارد فیلتر کرد 
و حین عمل از آن اس��تفاده کرد.  او ادامه داد: این روش 
در کشور ما خیلی شایع نیست و بیمارستان ها به دلیل 
این که خون رایگان است حاضر نیستند برایش هزینه ای 
کنند. رئیس س��ازمان انتقال خون ایران اف��زود: ما در 
کشور بحث آموزشی را برای پزشکان و بیماران شروع 
کردیم و تالش داریم که به شکل مطالبه بیماران آن را 

ببینند و بدانند که انتقال خون خودی وجود دارد و قبل 
از عمل بدانند که باید اصالحاتی برایشان انجام شود. 

رئیس س��ازمان انتقال خون، در پاسخ به این که عدم 
مدیریت مصرف خون چ��ه میزان خس��ارت می زند، 
گفت: این ارقام تاکنون به دست نیامده چون چرخه ما 
قابل ارزیابی نیست. در عین حال چرخه مصرف خوبی 
نداریم. در آمریکا می��زان اهدای خون ظرف دو س��ال 
گذش��ته با مدیریت مصرف خون از 16 میلیون اهدا به 

14 میلیون اهدای خون رسیده است. 

شهروند| واگذاری شرکت توس��عه گردشگری به 
بخش خصوصی ابطال شد براساس رأی هیأت داوران 
ماده 20 سیاس��ت های اجرای اصل 44 قانون اساسی، 
واگذاری شرکت توسعه گردشگری به بخش خصوصی 
ابطال شد. غالمحسین حس��ینی، مدیرعامل شرکت 
توسعه گردشگری، اجرای سیاست های اصل 44 قانون 
اساسی را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری با اجرای 
این قانون موافق است اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، 

رعایت حقوق بیت المال در این واگذاری ها است.
او با اش��اره به این که بحث واگذاری ش��رکت توسعه 
گردش��گری به بخ��ش خصوص��ی در قال��ب اجرای 
سیاست های اصل 44 از س��ال 90 وارد فاز اجرایی شد، 
تصریح کرد: آماده سازی شرکت ها برای واگذاری، یکی 
از مهم ترین مواردی اس��ت که در اجرای این قانون باید 
لحاظ ش��ود، موضوعی که در واگذاری شرکت توسعه 
گردش��گری، توجه چندانی به آن نشده بود.حسینی 
ادامه داد: اموال��ی که با انواع مالکیت ه��ای حقوقی در 
اختیار شرکت توسعه بود، در زمان واگذاری موردارزیابی 
دقیق ق��رار نگرفت��ه و تع��دادی از ام��الک و دارایی ها 

به طورکلی قیمت گذاری نشده بود.
مدیرعامل شرکت توسعه گردش��گری اضافه کرد: 

با اعتراض ارگان های نظارتی و تأکید رئیس س��ازمان 
می��راث فرهنگی ب��ه اج��رای قانون ب��ا رعایت حقوق 
بیت المال، س��ه هیأت کارشناس��ی اقدام به ارزیابی و 
قیمت گذاری این ش��رکت کردند اما درنهایت قیمت 
درستی را پیش��نهاد ندادند.او افزود: در چند ماه اخیر با 
حمایت ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی، همکاری 
سازمان بازرسی کل کش��ور، دیوان محاسبات اداری و 
سایر ارگان های نظارتی کش��ور، هیأت داوری ماده20 
سیاس��ت های اجرای اصل 44 قانون اساس��ی، بحث 
واگذاری ش��رکت توسعه گردش��گری را ابطال کردند. 
حسینی با اش��اره به اینکه، خریدار نسبت به ابطال این 
واگذاری اعتراض کرده و پرونده ب��ه دادگاه ارجاع داده 
ش��ده اس��ت، گفت: ما امیدواریم رون��د احقاق حقوق 
بیت المال که مورد تأکید و توجه سازمان میراث فرهنگی 

است با حمایت مرجع قضایی به نتیجه مطلوب برسد.

رئیس سازمان انتقال خون ایران با انتقاد از رایگان بودن خون: 

بیمارستانهاحاضربههزینهکردن
برایمدیریتخوننیستند

براساس رأی هیأت داوران ماده 20 سیاست های اجرای اصل 44 قانون اساسی

واگذاریشرکتتوسعهگردشگری
بهبخشخصوصیابطالشد

سالمت

ش�هروند| نتایج یک مطالعه نشان می دهد، 
افرادی که هر روز س��اعات طوالنی را به صورت 
نشس��ته روبه روی رایان��ه یا تلویزیون س��پری 
می کنند حتی اگر ورزش هم بکنند با خطر زیاد 
ابتال به دیابت، بیماری قلبی، سرطان و طول عمر 

کوتاه مواجه هستند.
به گ��زارش ایرن��ا از الیو س��اینس، محققان 
دانشگاه »تورنتو« در بیانیه ای اعالم کردند: بیش 
از نیمی از متوسط روز یک فرد به صورت نشسته 
روبه روی رایانه  یا تلویزیون س��پری می شود که 
این موضوع خطر ابتال به دیابت، بیماری قلبی و 

سرطان را افزایش می دهد. 
مطالع��ه این محقق��ان همچنین نش��ان داد 
که حت��ی ورزش کردن نیز به رغ��م فوایدی که 
ب��رای تقویت وضع س��المتی دارد اما به تنهایی 
نمی تواند خطر ابت��ال به بیماری های ناش��ی از 
نشستن طوالنی مدت را کاهش دهد. محققان در 
این مطالعه، 47 مطالعه را در زمینه ارتباط میان 

نشستن و میزان مرگ ومیر بررسی کردند.
ای��ن مطالعه نش��ان داد: اف��رادی ک��ه برای 
دوره های طوالنی می نش��ینند نسبت به افرادی 
که کمتر می نشینند، بیش��تر احتمال دارد که 
بر اثر مش��کالت س��المتی جان خود را از دست 

بدهند.

محققان می گویند: نشستن بیش از 8ساعت 
اثرات منفی بر س��المتی دارد. نشستن بیش از 
حد، خط��ر ابتال به بیماری ه��ای قلبی -عروقی 
را 18 درص��د و خط��ر م��رگ ناش��ی از ابتال به 
س��رطان را 17 درصد افزایش می دهد. نشستن 
طوالنی م��دت ب��ا افزایش 91 درص��دی ابتال به 
دیابت نوع دو ارتباط دارد و خطر ابتال به سرطان 
و مش��کالت قلبی - عروقی را ب��ه ترتیب 13 و 

14 درصد افزایش می دهد. 
محقق��ان متوج��ه ش��دند ک��ه نشس��تن 
طوالنی مدت خطر ابتال به س��رطان های سینه، 
روده، راس��ت روده، آندومت��ر و تخم��دان را نیز 
افزای��ش می دهد. این مطالعه همچنین نش��ان 
داد که حتی ورزش کردن هم نمی تواند خطرات 
ناشی از نشس��تن طوالنی مدت را به طور کامل 

برطرف سازد.
برای مث��ال محققان در ای��ن مطالعه متوجه 
شدند که خطر مرگ ناشی از ابتال به بیماری های 
مرتبط با نشس��تن طوالنی مدت در افرادی که 
برای مدت های طوالنی می نشس��تند اما ورزش 
می کردن��د نس��بت به اف��رادی که ک��م ورزش 
می کردند یا ورزش نمی کردند، تنها یک س��وم 
 Annals of کمتر ب��ود. این مطالعه در مجل��ه

Internal Medicine منتشر شده است.

نشستن زیاد مرگ را نزدیک می كند


