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گزارش

گردشگری حیات وحش

هیجان و شگفتی در قلب
نیلوفر منصوریه
طبیعتایران
شهال منصوریه :گردشگری حیات وحش نوعی از گردشگری است که در آن مهمترین
عامل محرک سفر ،تماشــای طبیعت بکر و رویارویی با حیات وحش در مناطق طبیعی
و دســت نخورده است و ناگفته هم پیداســت که در این زمینه این شاخه از گردشگری
کشورهایی که دارای تنوع زیستی گیاهی و جانوری و به طور کلی منابع طبیعی گسترده
حیات وحش هســتند از مزایای بسیاری بهره مند خواهند شد .ایران هم با داشتن 1141
گونه جانوری در اقلیمی جداب ،متنوع و بســیار گسترده دارای پتانسیل فوق العاده ای در
زمینه گردشگری حیات وحش است.
در صفحه امروز گردشــگری ،به دیدنی ترین مناطق گردشــگری حیات وحش ایران
رفتهایم .شما هم با ما همراه شوید تا این بار به قلب طبیعت برویم و هیجان و شگفتی را
در کنار حیات وحش ایرانی تجربه کنیم.
گوزن تماشایی در دشت ناز
شــاید خیلی ها اطالع نداشته باشند که در
ایران گوزن بسیار زیبایی زیستگاه دارد که به
گوزن زرد ایرانی شــهرت دارد ،متاسفانه این
گونه گوزن در حال انقراض اســت .زیستگاه
این حیوان در جنگل های متراکم و انبوه دز و
کرخه در خوزستان است اما برای تماشای آن
میتوانید عالوه بر خوزستان به «دشت ناز» در شمال شرقی شهر ساری بروید که یکی
از مهمترین مناطق حفاظت شده نگهداری از این گوزن شگفت انگیز است .اینجا بهترین
جایی اســت که می توان امیدوارانه ســرک کشــید و از میان انبوه شاخ و برگ درختان
جنگلی توسکا ،راش ،ممرز ،بلوط انجیری پیچ و تاب شاخ های زیبای گوزن زرد ایرانی را
جست و جو کرد تا عاقبت بتوان آن را با شکوه بی نظیرش از پشت فنس های این منطقه
حفاظت شده دید .توصیه می شود چنانچه قصد دارید از این گوزن دیدن کنید از طریق
تور و به صورت گروهی سفر کنید ،زیرا نیازمند مجوز اداره محیط زیست استان مازندران
هستید ،همچنین این تورها به صورت ترکیبی با گشت های مختلف مانند بازدید از تاالب
و شبه جزیره میانکاله و تماشای پرندگان مهاجر در فصل مخصوص خود برگزار می کنند.
روباه و غزال در کالمند
دشــت بهادران یکــی از مهمترین مراکز
حفاظت آهو در کشــور اســت بنابراین اگر
وسوسه تماشای چشــم های آهوی کمیاب
ایرانی را در ســر دارید ،پیشــنهاد ما به شما
این منطقه است .منطقه حفاظت شده کالمند
و بهادران در نزدیکی شهرســتان مهریز یزد
میتواند تجربه ای فراموش نشــدنی باشد ،جایی که در وسعتی بیش از  230هزار هکتار
مجموعه ای از متنوع ترین جانوارن گوشــتخوار و علفخوار ،پرندگان و خزندگان زیبا از
گربه سانان خطرناکی مانند یوزپلنگ ،پلنگ ،کفتار و تا خزندگانی مانند مارجعفری ،الک
پشــت و بزمجه را در میان تپه ماهورهای زیبایش مانند گنج پنهان کرده اســت ،اینجا
نمونه ای کم نظیر و کامل از مناطق حفاظت شــده کویری ایران اســت .هرچند دشت
بهادران که یکی از مهمترین مراکز حفاظت آهو در کشــور اســت تنوع زیستی فراوانی
ازجملــه ،انواع میش و بز ،روباه و خرگوش ،پرندگانی مثل عقاب طالیی ،درنا ،لک لک،
زاغ ،تیهــو ،قمری ،جغد ،چکاوک ،کبک ،زاغ بور ،هوبــره و باقرقره دارد که در نوع خود
ارزشمند هستند.
تماشای الک پشت ها
ســواحل جنوب کشــور و دریای نیلگون
خلیج فارس عالوه بر جاذبههای گردشگری
و تفریحات آبی ،جاذبه دیگری دارد که اخیرا
مورد اســتقبال بســیاری از گردشگران قرار
گرفته اســت که یکی از محبوبترین شان
بازدید از الک پشــت دریایی پوزه عقابی است ،این الک پشت زیبا به خودی خود برای
هر گردشگر می تواند دیدنی و جذاب باشد.
بهترین زمان برای بازدی از این الک پشــت ها فصل تخم گذاری آنهاســت .این
الک پشــت ها از اواسط اســفند تا اواخر اردیبهشت برای تخم گذاری از دریا به سواحل
جنوبی کشــور می آیند و در زمان تخم گذاری به دلیل انرژی ای که مصرف می کنند
کمی بیحال می شوند ،پس این زمان بهترین فرصت برای مالقات است .البته اگر دنبال
هیجان بیشتر هستید بهتر است بدانید که از اوایل خرداد تا اواسط تیرماه بچه الک پشت
ها از تخم بیرون می آیند و این فرصت را غنیمت بشــمارید و با لذت صحنه رژه جوجه
الک پشتها را برای رسیدن به دریا تماشا کنید .از مهمترین زیستگاه های الک پشت
پوزه عقابی ســاحل شیب دراز قشم اســت و همچنین می توان به سواحل جزایر کیش،
هنگام ،الرک و نخیلو اشاره کرد.
تمساح خجالتی
با وجود اینکه تمساح ها و کروکودیل ظاهر
و هیبتی ترســناک دارند اما مردم روســتای
«درگس» در نزدیکی چابهار با آنها همزیستی
مســالمت آمیزی دارند .اگر مشتاق دیدن این
حیوان کمیاب و جالب هستید پیشنهاد میکنیم
که سفری به جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان داشته باشید ،جایی که با داشتن
تنوع زیســتی چشمگیر و پوشش گیاهی زیبایش اکوسیستمی بسیار جالب توجه دارد ،به
طوری که چیزی حدود هشــت درصد از کل مساحت آن تحت نظارت سازمان حفاظت
محیط زیســت قرار گرفته است تا گونه های جانوری و گیاهی استثنایی در آن به خوبی
حفظ شــود .منطقه حفاظت شده «گاندو» در ناحیه «باهوکالت» و رودخانه سرباز465 ،
هکتار مســاحت دارد و محلی امن برای زندگی تمساح محبوب این منطقه یعنی تمساح
پــوزه کوتاه یا گاندو اســت .البته در مناطق دیگری مثل محدوده های آبی شــهرهای
چابهار ،نیکشهر ،راسک و سراوان هم می شود آن را پیدا کرد .نکته جالب اینجاست که
تمســاحها با ظاهر ترسناکشان برای مردم این منطقه ترسناک نیستند بلکه مردم بومی
آنها را موجوداتی محتاط ،خجالتی و ترسو می دانند و بسیار آنها را دوست می دارند و
می گویند این حیوانات نماد برکت و آبادی هستند .مردم زندگی در کنار تمساح را در کنار
خودشان نشان دهنده سالی پرآب و برکت می دانند به همین دالیل هم به اندازه محیط
بانان مراقب این بزرگترین خزندگان دنیا هستند.
دلبر ،یوز ایرانی
دلبر نام بامســمای یوز خوش خط و خالی اســت که در «پارک ملی توران» زندگی
میکند .در نزدیکی های چشمه ماجرد در قلب این پارک می توان ردپای این یوز تیزرو
را دید .تجربه دیدن ســریع ترین گربه سان ایران یعنی یوزپلنگ آن هم از نزدیک حتی
اگر برای چند لحظه هم باشد بدون شک تجربه هیجان انگیز و منحصر به فردی است
که از نظر خیلی ها می شود به خاطرش چمدان بست و راهی سفر شد .اگر عزم تماشای
دیدن این حیوان کمیاب را دارید پیشنهاد ما به شما «پارک ملی توران» در استان سمنان
است .اینجا بزرگترین ذخیره گاه زیست کره بعد از سرنگیتی تانزانیا و یکی از زیستگاههای
باشکوه و وســیع یوزپلنگ ایرانی اســت .در این منطقه  41گونه پستاندار گوشتخوار و
علفخوار 167 ،گونه پردنده از پرندگان شــکاری 42 ،گونه خزنده خطرناک و بی خطر و
 2گونه دوزیســت در کنار هم زندگی می کنند .در مسیر رسیدن به پارک ملی خارتوران
می توانید از سمنان به دامغان و از آنجا به روستای کوهستانی و زیبای قلعه باال بروید و
در خانه های کاه گلی باصفایش اقامت کنید .جایی که چشم اندازهای رنگین و سکوت
جلســه آورش در غروب بر بلندای دشتی وسیع محسورتان می کند بعد هم به سرمحیط
بانی توران یعنی پاسگاه دلبر می رسید که از آنجا هیجان بیشتر می شود و باید سوار بر
اتومبیل های روباز همه تن چشم شد و خیره به دنبال یوز ایرانی گشت .در جریان دیدار
از این منطقه محیط بانان با شما همراه می شوند با بتوانید باوجود راهنمایانی کاربلد کم
کم با گذر از کنار بزهای کوهی کنجکاو دســته های میش و قوچ و جبیر و آهوی زیبا
چشم ایرانی به دلبر برسید.
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تومان برای
کاهش طالق

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از تخصیص بودجه  ۱۰میلیارد تومانی به سازمان بهزیستی کشور برای کاهش طالق در کشور خبر داد.
حبیباهلل مسعودی فرید ،معاون اجتماعی سازمان بهزیستی اعالم کرد :رشتههای روانشناسی ،روانپزشکی و مشاوره بیشترین نقش را در این حوزه بازی میکنند .در مطالعات صورت گرفته توسط
سازمان بهزیستی کشور ،مددکاری اجتماعی به واسطه نوع کار خود قادر است به فرزندان خانوادههای در شرف طالق و فرزندان در معرض تهدید آنها کمک کند.
معاونت امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی گفت :در بهمن  ۹۵سازمان بهزیســتی  ۵میلیارد تومان بودجه از وزارت کشور دریافت کرده است که به دلیل تخصیص اعتبار در بهمن همه عملیاتها و
برنامههای اجرایی سازمان برای سال  ۹۶طراحی شده است .بودجهای بالغ بر  ۱۰میلیارد تومان برای بحث اقدامات پیشگیرانه و مربوط به طالق به سازمان بهزیستی تعلق گرفته است .اقدامات سازمان
به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از طالق روند خوب داشته ،ولی هنوز نیاز به تخصیص اعتبارات بیشتر برای این موضوع هستیم که انشاء اهلل تحقق پیدا کند.

اجتماعی

پس از یک صد سال برای ماه رمضان  ۹۶پیشنهاد شد

نقارهخان ه تهران به صدا در آید

سردر باغ ملی مرمت شد ،همچنین اتاقکی باالی آن است
که میتواند نقارهخانه تهران شــود ،زیرا پیشترها وقت افطار
و ســحر از میدان توپخانه تهران صدای توپ شنیده میشد
و اکنــون با احیای نقارهخانه تهــران ،همزمان با ماه رمضان
میتوان این فضای آیینی را احیاء کرد.
به گزارش تســنیم ،نقارهخانه چنانکه پیداست این نام از دو
کلمه «نقاره» و «خانه» ترکیب شد ه است و به محلی که در
آن «نقاره» نوازند اطالق میشود.
به نقارهخانه «نوبتخانه» هــم میگفتند و به نوازندههای
نقاره «نوبتنواز» و «نوبتزن» میگویند .نقارهخانه پیشینهای
بسیار قوی دارد و از روزگار باستان در ایران معمول بود ه است
و در پایتختها و شــهرهای والینشــین به حکام این امتیاز
داده میشــد که نقارهخانه داشــته باشند و در طلوع و غروب
آفتاب گروههای نوازنده در محل بلندی گرد میآمدند و نقاره
مینواختند و در واقع با نواختن نقاره ،خورشید مظهر حیات و
روشنائی و «مهر» را استقبال و یا بدرقه میکردند.
در نقارهخانه ســازهایی مثل «کرنا» و «سرنا» هم نواخته
میشــود که این همنوازی ،صبح و شــام ،برای استقبال از
خورشــید و بدرقه بود ه است .هنوز هم در مکانهای متبرکه

مانند حرم حضرت امام علیبن موســی الرضا(ع) و شاهچراغ
نقارهخانه وجود دارد که در مواقع خاص نواخته میشود.
براساس اسناد رسمی و تاریخی موجود در مرکز اسناد رسمی
و نسخ خطی کشور ،تاریخچه نقارهزنی در حرم علیبن موسی
الرضا به  417سال پیش بازمیگردد که بیشتر سندهای مربوط
به نقارهخانه حرم مطهر از دوره قاجاریه به جای مانده است.
قدیمیترین ســند مربوط به نقارهخانه حرم مربوط به سال
 1012هجری قمری و براســاس اســناد معتبــر حکومتی،
نقارهخانــه حرم در دوره قاجاریه همزمان با رســمیت یافتن
مجموعه آستان قدس رضوی ،سر و سامان مییابد که البته از
دورههای زمانی مختلف در این خصوص اسناد پیوسته موجود
نیست .در مرکز اسناد آستان قدس رضوی بیش از  6میلیون
ســند وجود دارد که از این تعداد نزدیک به  802سند قدیمی
مربوط به نقارهخانه حرم مطهر است.
در این رابطه احمد مســجدجامعی ــ عضو شــورای شهر
تهران در جدیدترین پســت اینستاگرامی خود با گذاشتن چند
عکس از سردر باغ ملی نوشت :حاال که سردر باغ ملی تعمیر
و مرمت شــده ،اتاقکی باالی آن است که میتواند نقارهخانه
تهران شود.

جریمه صنایع آالینده برای
خسارت به محیط زیست

نظر نمایندگان مجلس این است که روی ماده ضوابط استقرار
صنایع بحثها و تحلیل های بیشتری انجام شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان این مطلب
گفت :واحدهای آالینده ســه تا پنج برابر آســیبی که به محیط
زیست رسانده اند جریمه می شوند.
ناصر مهردادی با اشاره به اینکه استانداردهای زیست محیطی
بــرای واحدهای صنعتــی ،تولیدی ،معدنــی ،خدماتی ،عمومی
و کارگاهی تعریف شــده اســت بیان کرد :براساس مصوبه اخیر
مجلس چنانچه هریک از این واحدها اســتانداردهای الزم را در
بخش آلودگی آب و هوا و ...رعایت نکنند  ،سه تا پنج برابر آسیبی
که به محیط زیست رسانده اند ،جریمه خواهند شد.
وی با بیان اینکه با ابالغ این مصوبه محیط زیست واحدهای
آالینده سه تا پنج برابر جریمه میشوند ادامه داد :محیط زیست
اگر بتواند برای اجرای این قانون اقدام ســریع و عملیاتی انجام
دهد ،به حل مشکالت زیســت محیطی کمک بسیاری خواهد
کرد.

پیشترها وقت افطار و سحر از میدان توپخانه تهران صدای
توپ شنیده میشد و اکنون با احیای نقارهخانه تهران ،همزمان
با ماه مبارک رمضان امســال میتــوان در فضای جدید این
تجربه آیینی را احیاء کرد.

همچنیــن در مــوزه امــامزاده صالــح شــمیران ،ابزار و
وســایل نقارهخانــه نگهــداری میشــود و معلوم اســت
کــه زمانی در آنجــا هم همانند حــرم امام رضــا(ع) نقاره
میزدند.

تهران با یک باران بهاری قفل میشود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران بابیان اینکه ماده
ضوابط استقرار صنایع هنوز به تصویب نرسیده است اظهار کرد:
نظر نمایندگان مجلس این اســت که روی این ماده بحث ها و
تحلیل های بیشــتری انجام شــود و درحال حاضر ماده ضوابط
اسقرار صنایع در کمیسیون های مجلس درحال پیگیری است.
مهــردادی بیــان کرد :این مــاده به فاصلــه صنایع مختلف
از شــهرها باتوجــه شــدت آلودگی و دیگر مســائل زیســت
محیطــی مــی پــردازد و از جملــه اصــل هایی اســت که
مــی تواند بــه بهبــود کیفیت هــوای کالن شــهرها کمک
کند.
جریمه ســه تا پنج برابری واحدهای صنعتی ،تولیدی ،معدنی،
خدماتی ،عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز
اســت ،از جمله مصوبات الیحه هوای پاک بود که هفته گذشته
در مجلس شــورای اسالمی به تصویب رسید ،همچنین ضوابط
اســتقرار صنایع یکی از ماده های الیحه هوای پاک بود که به
تصویب نمایندگان مجلس نرسید.

رئیس کمیته محیط زیست شــورای شهر تهران با
بیان اینکه معابر شــهر تهران با یک باران بهاری قفل
میشــوند گفت :مردم از حمل ونقل شخصی استفاده
میکنند چرا که از بابت حمل ونقل عمومی خیالشــان
آسوده نیست.
محمد حقانی با اشــاره به قفل شدن تهران پس از
بارندگی صبــح دیروز با بیان اینکه متاســفانه ضعف
ناوگان حمل و نقل عمومــی در بخش های مختلف
هنــگام بارندگی دوچندان می شــود گفت :به موازات
افزایــش تعداد وســایل نقلیه شــخصی در خیابان و
بزرگراهها ها تعداد وســایل نقلیه عمومی و تاکسی ها
کاهش می یابد .وی با بیان اینکه متاســفانه درمواقع
بارندگی اتوبوس به وســیله ای کمیاب و تاکســی به
وســیله ای نایاب تبدیل می شــود ،گفــت :عالوه بر
اینکه تعداد تاکســی های گردشی در سطح شهر کم
میشودشاهد به حداقل رسیدن تاکسی های خطی در
خطوطی هستیم که باید در آن فعالیت کنند.
حقانی با بیــان اینکه اتوبوس ها نیــز در روزهای
بارندگی کمتر دیده شــده و سرفاصله حرکت آنها از

ایستگاه ها کمترمی شــود و درنتیجه مسافران مدت
زمان بیشتری را در ایستگاه ها میمانند ،گفت :انتظار
میرود هنگامی که باران بر روی زمین جریان ترافیک
را مختل و خدماترســانی را دشوار میکند از ظرفیت
موجود در زیر زمین یعنی مترو بیشــتر اســتفاده شود
که متاســفانه چنین نیست و در زمان بارندگی مترو با
تمام ظرفیت باید به میدان بیاید و نسبت به جابجایی
مسافران که ممکن است در زمان های عادی از مترو
استفاده نکنند بیشتر شود .اما متاسفانه سرفاصله حرکت
قطــار های مترو کاهش نمی یابد و برهمین اســاس
شاهد انبوه مسافرانی هستیم که در ایستگاه های مترو
مدتها منتتظر می مانند .وی با یان اینکه مردم خیالشان
از حضور ناوگان حمل ونقل عمومی راحت نیســت و
بــر همین اســاس در روزهای بارانــی از خودروهای
شخصیشان اســتفاده میکنند ،گفت :نمی دانیم باید
دعا کنیم باید باران ببارد یا نبارد و حق مردم تهران این
نیست که از بدیهی ترین حقوق شهروندی که همان
استفاده از خدمات مطلوب و منظم حمل ونقل عمومی
است بی بهره باشند.

 4هزار میلیارد هزینه طرح بازنشستگی پیش از موعد روستاییان و عشایر

ق بیمه اجتماعی یکــی از صندوقهای چهارگانه
صنــدو 
زیرمجموعــه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســت که
مراحل اجرایی آن در سال  84آغاز شد اما بستر قانونیاش به
سال  83بازمیگردد که در جریان تصویب آییننامه اجرایی
صندوق در هیات وزیران تدوین شد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان ،روستاییان
و عشایر ،با بیان این مطلب گفت :این صندوق  ۶۰۰میلیارد
تومان از دولت طلبکار اســت و با توجه به منابع محدودی
که در اختیــار دولت قرار دارد ،طلب صنــدوق از دولت هر
ســاله بیشتر میشود و در این بین ،تنها راهکار ،توجه بیشتر
نمایندگان مجلــس در جریان تصویب الیحه بودجه به نیاز
صندوق است.محمدرضا رستمی در نشست مشترک با رئیس،
اعضای هیات رئیسه و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اســامی در توضیح این صندوق و فعالیتهای آن
ق بیمه اجتماعی یکی از صندوقهای چهارگانه
گفت :صندو 
زیرمجموعــه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســت که

مراحل اجرایی آن در سال  84آغاز شد اما بستر قانونیاش به
سال  83بازمیگردد که در جریان تصویب آییننامه اجرایی
صندوق در هیات وزیران تدوین شد.
وی افزود :صندوق بیمه اجتماعی به ســه قشر کشاورز،
روستایی و عشایر خدمات ارائه میکند .اقشاری که بر اساس
آخرین سرشــماریها  22میلیون نفــر جمعیت دارند که بر
اساس برآوردها  6میلیون خانوار هستند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و
عشــایر با تاکید بر اینکه این صندوق دومین صندوق بیمه
همگانی است و باقی مراکزی از این دست ،عمدت ًا تخصصی
هستند و به سازمانهای خاص خدمت میدهند گفت :عالوه
بر این اقشار که گفته شــد رانندگان حمل بار و مسافر بین
شهری ،کارکنان نظام مهندسی کشاورزی ،ساکنان شهرهای
زیر  20هزار نفر و همچنین شاغلین فصلی و کشاورزان غیر
ساکن در روستاها افرادی هستند که از خدمات بیمه اجتماعی
بهره میبرند.

مجسمه «شیرسنگی» در میدان حسن آباد

شــهردار منطقه  11تهران از نصب مجســمه "برد شیر"
اهدایی به خانواده شهدای آتش نشان شهر تهران ،در میدان
حسن آباد مقابل نخستین ایستگاه آتش نشانی شهر تهران در
هفته آینده خبر داد.
نصراله آبادیان ضمن اعالم این خبر به پیشــینه فرهنگی
مجسمه "برد شیر " یا همان شیر سنگی در بین قوم بختیاری
اشــاره کرد و گفت :این "بردشــیر" نمایه ای انتزاعی از شیر
و نماد شــجاعت ،مردانگی ،جوانمردی ،فــداکاری و از خود
گذشــتگی در فرهنگ بختیاری اســت و برجسته ترین نماد
هویتی بختیاری هاســت که بار تاریخ پر عظمت این قوم را
بر دوش می کشد.
شــهردار منطقه  11افزود :شــیر ســنگی هفته آینده طی
مراســمی با حضور خانواده شــهدای آتش نشان و جمعی از
مســئولین در میدان حسن آباد مقابل نخستین ایستگاه آتش

نشانی شــهر تهران در کنار مجســمه آتش نشان ها نصب
خواهد شــد .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 11؛
وی خاطر نشان کرد :هم اکنون مجسمه برد شیر در ایستگاه
آتش نشانی حسن آباد است و اداره زیبا سازی منطقه در حال
ساخت سکویی برای مجســمه است .بر اساس این گزارش،
سنگ خام این مجســمه از معادن زاگرس بختیاری (نزدیک
مسجدسلیمان) استخراج و در شهرکرد توسط هنرمند "علی
نوذری" یکی از تندیس ســازان بختیاری ســاخته و پرداخته
شــده است .ارتفاع این تندیس شیرانه  ، ۰۵/۱طول آن ۹۰/۱
متر ،عرض ُگرده شــیر 50ســانتیمتر و وزن آن حدود  3تن
اســت .این اقدام با همکاری مرکز ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری تهران ،انجمن فرهنگی بختیاری های مقیم تهران
و شهرداری منطقه  11انجام و روز یکشنبه سوم اردیبهشت،
مجسمه شیر سنگی در میدان حسن آباد نصب خواهد شد.

رســتمی درباره خدمات صندوق هم گفت :بیمه اجتماعی
ســه خدمت بلند مدت مســتمری پیری ،مستمری فوت و
مستمری از کار افتادگی را ارائه میدهد و بخش درمانی آن
به مجموعه بیمه سالمت واگذار شده است.
وی یکی از ویژگیهــای صندوق بیمه اجتماعی را پایین
بــودن نرخ حق بیمهها دانســت و گفت :این صندوق صرف ًا
موجودیت اقتصادی و مالی ندارد بلکه ترکیبی از موجودیت
اقتصــادی و مالی و حمایت اجتماعی اســت .در واقع بیمه
اجتماعی یک صندوق حمایتی است و به همین دلیل است
که میزان حق بیمه آن نسبت سایر صندوقها پایینتر است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و
عشــایر جوان بودن آن را مورد تاکیــد قرار داد و گفت :این
جوانی یک منفعت و یک مشکل برای صندوق ایجاد کرده
اســت .در این حوزه که جوانی صنــدوق ،انرژی اولیه آن را
حفظ کرده ،یک اتفاق مثبت رخ داده است اما همین جوانی
باعث شــده که بیمه اجتماعی آنطور که باید و شاید شناخته

شده نباشــد و این مشــکلی برای این مجموعه به حساب
میآید .رســتمی اختیاری بودن عضویت در صندوق را یکی
دیگر از مشــکالت موجود در این مجموعه برشمرد و گفت:
همین اختیاری بودن باعث شــده کــه از مجموع  6میلیون
خانوار مشــمول ،تنها یک میلیون و  509هزار خانوار تحت
پوشش باشند و میانگین پوشش در کشور  25شود.
به گزارش روابطعمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر ،وی با اشاره به تصویب طرح بازنشستگی
پیش از موعد در مجلس ،آن را یکی از درخواستهای اصلی
روســتاییان عنوان کرد و گفت :بر اساس دستور مجلس به
دولــت ،این موضوع به وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
ابــاغ و از آنجا به صندوق بیمه اجتماعی ارجاع داده شــد؛
جلسات اجرایی این اتفاق در مجموعه صندوق برگزار شده و
اکنون منتظر دســتور هیات امنا هستیم چرا که این طرح در
کل برای صندوق هزینهای  4هزار میلیاردی دارد و در سال
جاری  160میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

آمار خودکشی دانشجویان صفر شد

معاونت فرهنگی دانشــجویی وزارت بهداشت گفت :آمار
خودکشی دانشــجویان در محیطهای دانشگاهی به صفر
رسید ه و متاسفانه فقط یک دانشجو سال گذشته در خارج از
محیط دانشگاه خودکشی موفق داشت.
محمــد رضــا داودآبــادی فراهانی ،معــاون فرهنگی و
دانشــجویی وزارت بهداشــت ،درمان و علوم پزشــکی در
گفتوگــو با خبرنگار ایلنا با اشــاره به وضعیت ســامت
روانی دانشــجویان گفت :آمار ســال  ۹۳از  ۸خودکشــی
موفق و حدود  ۶۰خودکشــی ناموفق حکایت داشــت و در
آن موقعیــت زمانی وضعیت بســیار نگرانکننده بود .پس
از آن بــا اقداماتی نظیر آموزش  ۲هزار نفر از دانشــجویان
تحت عنوان همیاران سالمت و کمک گرفتن از آنها برای
نظارت بر وضعیت روانی دانشــجویان به نتایج خوبی دست
یافتیم.

فراهانی به آمار خودکشــیها در ســال گذشته اشاره و
خاطرنشــان کرد :در سه سال  ۸ ،۹۳مورد خودکشی موفق
داشتیم ،ولی خوشــبختانه در سال گذشته این آمار به صفر
رسید اســت ،البته در سال گذشته متاســفانه یک دانشجو
خودکشی موفق داشت که در خارج از محیط دانشگاه بود.
معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت در خصوص
فشــار محیطهای خوابگاهی بر وضعیت روانی دانشجویان
گفت :یکی دیگر از علل افســردگی دانشجویان خوابگاهی
به وضعیت ساختمانهای خوابگاهها باز میگردد .ما توانایی
دوباره ســاخت این ســاختمانهای قدیمی را از نظر مالی
نداریم ،ولی خوشــبختانه در برنامه بودجه ســال جاری ۲۰
میلیارد تومان برای بهسازی این ساختمانها تخصیص داده
شده است که امیدواریم بتوانیم کمی به وضعیت خوابگاهها
رسیدگی کنیم.

