
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از افتتاح و آغاز 
36 پــروژه تأمین اجتماعی در 19 اســتان در هفته 
دولــت خبر داد و گفت: تا هفتــه آینده کل مطالبات 
داروخانه ها تا آخر ســال 95 را تســویه می کنیم که 

حدود 120 میلیارد تومان است.
به گزارش ایســنا، ســید تقی نوربخش در نشست 
خبری که به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت ترتیب 
داده شــده بــود با بیان اینکه ســازمان بــا توجه به 
ماموریت های درمانی در دولت یازدهم اقدام به تجهیز 
و توســعه امکانات درمانی خود کرد گفت: پروژه های 
مختلف ما در مناســبت های مختلف به بهره برداری 

می رسند.
وی افزود: در هفته دولت در 19 اســتان پروژه هایی 
را کلید می زنیم و یا بهره برداری می کنیم که از جمله 
آن ها می توان به اســتانهای آذربایجان غربی، اردبیل، 
اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان 
شمالی و جنوبی و رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، 
قزوین، کردستان، گیالن، مازندران و هرمزگان اشاره 

کرد.
نوربخــش با بیان اینکه 36 طرح بــا مجموع متراژ 
27هزار و 30 متر در این 19 اســتان بهره برداری و 
یا آغاز می شــوند گفت: جمع کل هزینه طرح ها 90 
میلیارد تومــان خواهد بود. از این تعــداد 28 پروژه 

درمانی و 8 پروژه بیمه ای است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: به اعتماد 
مجــدد رییس جمهور و نماینــدگان مجلس به دکتر 

ربیعی خوشحالیم.
نوربخش با اشاره به برنامه های دولت دوازدهم برای 
پایدارســازی منابع صندوق های بیمه ای گفت: تأمین 
اجتماعی تنها صندوقی اســت که از حیث محاسبات 
بیمــه ای هنوز میان منابــع و مصارفش تعادل وجود 

دارد و ضریب پوشش 5 حفظ شده است.
وی افزود: توانســته ایم علی رغم تعهدات سنگین، 
بالــغ بر 6 هزار میلیارد تومــان در هر ماه بدون اتکاء 
بــه منابع عمومی هزینه کنیم و ماهانه بالغ بر 4200 
میلیارد تومان مستمری و بیمه بیکاری بدون دیرکرد 

در سال 96 بپردازیم.
نوربخش با بیان اینکه ســاختار و تعــادل منابع و 
مصارف صندوق ها چالش بزرگی اســت گفت: رئیس 
جمهــور هم اعالم کرده اند بیش از 150 هزار میلیارد 
تومان در سال صرف تعهدات صندوق ها در بخش های 
مختلف می شود که معادل نیمی از بودجه دولت است.

مدیرعامل سازمان تأمین با بیان اینکه سال گذشته 
80هزار میلیــارد تومان هزینه مصــارف بخش های 
بیمه ای مان بود عنوان کرد: البته ما بر خالف ســایر 
صندوق هــا، بدون اتکا به بودجه عمومی امور را پیش 
می بریــم. در تأمین اجتماعی از ســال های گذشــته 
اینگونه عمــل کردیــم و امیدواریم در قبال ســایر 

صندوق ها هم همینگونه عمل شود.
نوربخش درباره مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد 
گفت: داروخانه ها و پزشــکان در اولویت پرداخت قرار 
دارند، در برخی شــهرها مطالبات را تا اسفند تسویه 
کردیم و در برخی دیگر جلوتر هســتیم. ضمن آنکه 
تأمیــن اجتماعی بابــت دارو 1800 میلیارد تومان از 
مراکز دولتــی و خصوصی وزارت بهداشــت طلبکار 
اســت، البته با توجه به اینکه دارو کاالی استراتژیک 
است، خود را موظف می دانیم علی رغم طلب سنگین 
از داروخانه هــا در تأمین مواد اولیه و دارو مشــکلی 

ایجاد نشود.
وی اعــالم کرد که تــا هفته آینــده کل مطالبات 
داروخانه ها تا آخر ســال 95 را تســویه می کنیم که 

حدود 120 میلیارد تومان است.
نوربخــش دربــاره کارت هوشــمند درمــان نیــز 
عنوان کــرد: در فاز اول دفترچه هــا در مراکز ملکی 
حذف شــدند. تا یک ماه گذشــته 20 میلیون نسخه 
الکترونیک در قالب این طرح تولید شد و طرح بدون 
نقص و ایراد در حال اجراســت. گام دوم این بود که 
در استان یزد دفترچه ها در مراکز طرف قرارداد هم به 
صورت پایلوت حذف شوند که در جریان است و قرار 

شده در سه استان دیگر هم شروع شود.
وی افــزود: در زمینه اســتقرار نســخه الکترونیک 
مشــکلی نداریم و طرح قابل توسعه است و امیدواریم 
با همکاری وزارت بهداشــت این طرح در کل کشــور 
مستقر شــود. پرداخت ها به پزشکان در طرح پایلوت 

آنالین و بروز است.
نوربخش با بیان اینکه حدود دو میلیون همپوشانی 
برای کسانی که دو یا چند دفترچه داشتند حذف شد 
گفت: امید است تا پایان شهریور کلیه همپوشانی ها از 

بین برود و هر ایرانی فقط یک دفترچه داشته باشد.
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی دربــاره 
ورشکســتگی صندوق تأمیــن اجتماعی افــزود: ما 
صندوق بین نســلی هســتیم و دولت تضمین کننده 
صندوق های بیمه ای اســت. یک نگرانی ما این است 
که تعهدات روی هم مانده گذشــته برای دولت های 

آینده ایجاد مشکل نکند.
نوربخش ادامه داد: ما هنوز به نقطه ســربه ســری 
نرســیده ایم و نســبت بیمه شده به مســتمری بگیر 
هنوز به زیر 5 نرسیده است. در برخی صندوق ها این 
نســبت به زیر یک رسیده اســت. امروز نظام تصمیم 
گیر کشور به این نتیجه رسیده اند که باید راه حل ها 
و راهبردهایی برای رفع مشکالت صندوق ها اندیشیده 

شود که در دولت دوازدهم از اولویت هاست.
وی درباره تســهیالت ویژه به بازنشســتگان گفت: 
از جملــه برنامه های ما برای آینده، ســهام دار کردن 
بازنشســتگان در پروژه های نفت و پتروشــیمی است 
که اکنــون مراحل تصویب خــود را در هیأت مدیره 

می گذراند.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعــی درباره بیمه 
کارگران ساختمانی نیز عنوان کرد: 200هزار سهمیه 
جدید بیمه کارگران ساختمانی در حال توزیع است و 
آمار بیمه شدگان ساختمانی به یک میلیون و صدهزار 

نفر می رسد.
نوربخش درباره اقدامات این ســازمان پس از برجام 
عنوان کرد: آمریکا تالش کرد در این مســیر ســنگ 
اندازی کند تا ظرفیت های برجام محقق نشــود اما ما 

به سهم خودمان توانستیم گامهای موثری برداریم.
وی افــزود: بــه دنبــال فاینانــس بــرای تولیــد 

بیمارستان های نسل 5 در شیراز هستیم.
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دیدگاه

مدیرکل امور اداری صندوق بازنشستگی کشوری از برگزاری آزمون استخدامی این صندوق در اوایل مهرماه خبر داد.
امیرحسین غالم زاده در گفت وگو با ایسنا،  در این باره اظهار کرد: چارت آزمون در حال تصویب است و اکنون به سازمان مدیریت ارسال شده است.

وی افزود: تا یکی دوماه آینده و تا اوایل مهرماه آزمون استخدامی را از طریق سازمان سنجش برگزار خواهیم کرد.
مدیرکل امور اداری صندوق بازنشستگی کشوری  با بیان اینکه 100 نفر طی این آزمون جذب و وارد صندوق بازنشستگی خواهند شد عنوان کرد: این نیروها در تهران و 30 نمایندگی استانی مشغول به کار می شوند. سهمیه تهران 40 نیرو و سهمیه 
شهرستان ها 60 نیرو خواهد بود. غالم زاده با بیان اینکه تفکیک جنسیتی در آزمون نداریم و داوطلبان باید دارای مدرک فوق لیسانس به باال باشند گفت: رشته های مورد قبول مرتبط با فعالیت های صندوق اعم از بیمه، مدیریت دولتی، مدیریت 
بازرگانی، حسابداری، حقوق و آمار است. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار است طی هفته جاری آزمونی داخلی برای تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی به پیمانی در صندوق بازنشستگی برگزار شود؟ نیز گفت: خیر، در حال حاضر چنین 

برنامه ای برای تبدیل وضعیت پرسنل نداریم.

برگزاری 
آزمون استخدامی 
صندوق بازنشستگی 
کشوری در مهرماه

بازنشستگان تأمین اجتماعی 
سهامدار پروژه های نفت و پتروشیمی می شوند

بهشــت مادران؛ نه به خاطر ابراز خرسندی از اینکه فضایی مناسب برای خانم ها 
در کالن شــهر تهران اســت و یا اینکه گالیه ای بابت معدود بودن فضاهایی از این 
دست برای بانوان داشته باشیم بلکه این بار، بوفه بوستان را گشت تعزیرات با یک 

خانم قاضی و دو بانوی بازرس از اتاق اصناف تهران، زیر ذره            بین برد.
گشــت مشــترک تعزیرات حکومتی روز سه شنبه بر اساس شــکایات متعدد 
شــهروندان از وضعیت بهداشتی و گران فروشی بوفه این بوستان به صورت سرزده 

به محل یاد شده اعزام شد.
وقتی خودرو تعزیرات، جلوی در بوســتان توقف کرد، نگهبان لبخندی زد و گویا 
می دانســت که علت مراجعه گشت تعزیرات چیست. خانم قاضی به نگهبان گفت 

که لطفا حضور گشت تعزیرات را به بوفه پارک اطالع ندهید.
فضای بوستان بانوان مفرح و کامال متفاوت نسبت به بوستان های دیگر است. با 

اینکه وسط هفته است اما جلوی در پارک خیلی شلوغ شده است.
خانم های زیادی به صورت گروهی به پارک آمده اند؛ فقط ابتدای بوســتان آنهم 
بــا فاصله یک نگهبان آقــا می بینیم و بعد، کمی با فاصله از این در، در دوم آهنی 

بزرگی قرار دارد که بعد از آن، دیگر هیچ آقایی اجازه ورود ندارد.
ســبدهای خریدی جلــوی در ورودی وجــود دارد که تنها در فروشــگاه های 
زنجیره ای هست اما اینجا کاربری متفاوتی دارد و خانم ها برای بردن وسایل پیک 

نیک به داخل بوستان از آن استفاده می کنند.
شــاید تاکنون خانم ها را این گونه در فضــای باز ندیده بودم؛ وارد دنیای دیگری 
می شوی؛ همه گویی یکدیگر را می شناسند و وجه اشتراکی دارند؛ آرامش، راحتی، 
آزادی و نشاط در چهره تک تک خانم هایی که این فضا را انتخاب کرده اند، کامال 

هویداست.
از همه گروه های سنی هستند؛ خانم های مسن، دختران جوان، دختر بچه هایی 
که مشــغول بازی هستند و بچه های کوچکی که در این فضا بازی می کنند. گویا 

آنان هم مانند من از این شرایط متعجب شده اند.
مادرانی که با کالســکه به صورت گروهی آمده انــد؛ جمعی از خانم ها در حال 
ورزش هســتند؛ گروهــی با صدای بلند شــعر »تولد، تولد، تولــدت مبارک «را 
می خواننــد و صدای موســیقی و کف زدن گروهی دیگر نیــز در این فضا طنین 

انداخته است اما فاصله آنان دور است.
نزدیک زمان صرف ناهار اســت و خانم هایی هم بــا قابلمه های غذا آمدند تا در 

فضایی آزاد در یک جمع زنانه غذا بخورند.
تقریبا در نقطه ای وســط این بوســتان، بوفه کوچکی وجود دارد که تنها جایی 

است که خانم ها می توانند مایحتاج خود را تأمین کنند.
مخزن های یخ دربهشــت در رنگ های مختلف، خاکشیر و بستنی قیفی، جلوی 
در این بوفه فضای کامال تابســتانی را رقم زده است و دختر بچه هایی که بستنی 
قیفی و یا لیوان های یخ دربهشــت دارند و در حال خریدند هم جلوه تابســتانی به 

فضا می بخشد.
خانم قاضی از بچه ها قیمت بســتنی قیفی را می پرسد ؛ آنان نیز پاسخ می دهند: 

2 هزار و 500 تومان و لیوان های کوچک یخ در بهشت هم چهار هزار تومان .
وقتی یکی از بازرســان اتاق اصناف تهران به عنوان مشــتری از فروشنده بوفه 

قیمت آب معدنی کوچک را می پرسد، فروشند می گوید: هزار تومان.
فروشنده،همچنین قیمت نوشیدنی لیمویی با طعم نعنا که روی بسته آن، قیمت 
2 هزار تومان درج شده است، سه هزار تومان اعالم می کند و نوشیدنی پاکتی هزار 

تومانی را هزار و 500 تومان می گوید.
در این لحظه خانم قاضی تعزیرات به فروشــنده اعالم می کند که از تیم گشت 
تعزیرات است و برای بازرسی سرزده آمده است ؛ ضمن اینکه تخلف گران فروشی 
برای آنان محرز شده است که فروشنده به سرعت حرف های خود را تغییر می دهد 

و قیمت ها را اصالح می کند و می گوید: به دلیل شلوغی اشتباه کرده ام .
این در حالی اســت که اشتباهی در کار نیســت ؛ چرا که این شخص در زمان 
حضور اعضای تیم گشت، آب معدنی و نوشیدنی ها را به قیمت های باال به مشتریان 

دیگر فروخته بود و خانم قاضی تعزیرات شاهد این ماجرا به شمار می آمد.
بازرســان از خانم ها و کــودکان، قیمت خوراکی هایی را جویا شــدند که اتفاقا 
آنان )خانم ها و کودکان( این خوراکی ها را از بوفه خریده بودند و فروشــنده همه 
ایــن اقالم را باالتر از قیمت واقعی به مشــتری ها فروخته بــود و قاضی تعزیرات 

فروشنده ها را مجبور کرد تا مبالغ اضافی را به مشتریان ، پس بدهد.
پس از این، تیم تعزیرات به آشــپزخانه بوفه ســر زد و تخلفات بهداشتی متعدد 
نیز محرز شد.همچنین زمانی که از فروشندگان کارت بهداشت خواسته شد، هیچ 

یک از سه نفر، کارت بهداشت نداشتند.
صاحــب اصلی بوفه کــه در زمان بازدید در محل حاضر نبــود، تلفنی با قاضی 
تعزیرات صحبت کرد و مقرر شد تا فردا برای رسیدگی به پرونده اش به شعبه 30 

تعزیرات حکومتی استان تهران مراجعه کند.
زهرا کائید، قاضی شعبه 30 تعزیرات حکومتی استان تهران در پایان این بازدید 
از اینکه فضای بوســتان بهشت مادران مورد سودجویی و سوءاستفاده عده ای قرار 
گرفته اســت و تخلفات متعدد صنفی و بهداشتی بوفه بوستان نیز محرز است به 

شدت ابراز تاسف کرد.
کائید به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پیش از این نیز در بازدیدهای ســرزده به این 
محل جرایم و تذکرات مکرر داده شده است؛ متاسفانه جریمه ها بازدارندگی کافی 

را ندارد و نقص و خالء موجود در قوانین، موجب تکرار ارتکاب جرایم می شود.
قاضی شــعبه 30 تعزیرات تهران ،میزان جریمه ها را پایین بیان کرد و اینکه هر 
واحــد صنفی در صورت تخلف در بار اول به میزان دو برابر جریمه می شــود، در 
صورت تکرار میزان جریمه چهار برابر می شود و در مرتبه سوم جریمه ها تا 6 برابر 
افزایــش می یابد و اگر بازهم تکرار تخلف اتفاق بیفتد، در آن واحد صنفی، پارچه 

اعالم تخلف نصب می شود.
کائید خاطرنشــان کرد: البته مشکلی که در این زمینه در قانون وجود دارد این 
است که سابقه تکرار تخلفات برای یک سال است و اگر هر واحد صنفی در طول 
یک ســال تکرار تخلفات را داشته باشــد با این شیوه برخورد می شود و به عنوان 
مثال اگر واحد صنفی در ســال 95 ســه مرتبه مرتکب تخلف شده باشد، اعمال 
قانون می شــود و در صورتی که در ســال 96 همان تخلف را تکرار کند، پرونده 
جدید برای آن تشــکیل می شــود و گویی که پیش از این تخلفی نداشته است و 
سابقه ها به صورت ساالنه لحاظ می شود و این موضوع زمینه تکرار و شکل گیری 

چرخه تخلف را فراهم می کند.
این مقام قضایی موضوع یادشــده را نقصی در قانون بیــان و برای اصالح روند 

موجود ابراز امیدواری کرد.
وی یادآور شــد: شــهروندان می توانند از طریق ســامانه 135 سازمان تعزیرات 
حکومتی و یا ســامانه 124 ســازمان صنعت، معدن و تجــارت تخلفات را برای 
رســیدگی اعالم کنند تا گشــت های مشــترک تعزیــرات حکومتی بــه همراه 
دســتگاه های نظارتی در اســرع وقت و به صورت ســرزده به تخلفات و شکایات 

رسیدگی داشته باشند.

گرانی در بهشت مادران

مدیــر کل حفاظــت و مدیریت شــکار و صید 
سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تشکیل 
جلسه کمیته فنی ساماندهی پلنگ رودسر معروف 
به آرزو و پلنگ گلستان معروف به ورکان از روشن 

شدن تکلیف آن ها تا هفته آینده خبر داد.
علی تیمــوری بــا بیــان اینکه کمیتــه فنی 
ســاماندهی تا هفته دیگــر در دفتر حیات وحش 
با حضور جمعی از اســاتید دانشگاه در حوزه های 
مختلف از جمله رفتارشناسی حیات وحش برگزار 
می شــود، اظهار کرد: هوشــنگ ضیایی - مشاور 
معاونت محیط زیست طبیعی- نیز دراین کمیته 
حضور خواهد داشت تا در مورد رهاسازی ورکان 

و رودسر در طبیعت تصمیم نهایی گرفته شود.
ورکان شرایط رهاسازی ندارد

وی با تاکید بر اینکه در شــرایط حاضر ورکان 
شرایط مناسبی برای رهاسازی ندارد،گفت: ممکن 
اســت در روزهای آینده ورکان را در یک محیط 
بزرگ تر قرار داده و طعمــه زنده ای مثل گراز در 
دســترس او قرار دهیم تا فرصت شــکار برای آن 

فراهم شود.
مدیــر کل حفاظــت و مدیریت شــکار و صید 

ســازمان حفاظت محیط زیســت تاکید کرد: از 
نظر مــا ورکان به دلیل اینکــه آموزش های الزم 
را برای زندگــی در طبیعت ندیده و برای گرفتن 
طعمه دچار مشــکل خواهد شد شرایط مناسبی 
برای رهاسازی ندارد و رهاسازی آن با ریسک باال 

همراه خواهد بود.
تیموری افزود: ســعی داریم با قرار دادن ورکان 
در شــرایط جدید مثل محیط بزرگ تر و شــکار 
زنــده، آمادگی ایــن حیوان را ارزیابــی کنیم اما 
تصمیــم نهایی در مورد رهاســازی ورکان هفته 

آینده از سوی کمیته فنی گرفته می شود.
»آرزو« شرایط بهتری نسبت به ورکان دارد

مدیــر کل حفاظــت و مدیریت شــکار و صید 
ســازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره 
به شــرایط مساعد پلنگ رودســر مشهور به آرزو 
که سال گذشته به دلیل گیر افتادن در تله دچار 
آســیب شــده بود، گفت: آرزو هفت ماه است که 
بعد از جراحی در باغ وحــش باراجین قزوین در 
محیطی به مســاحت600 متر نگهداری می شود 
و گونه های زنده اعم از گــراز و خرگوش برای او 

گذاشته می شود تا شکار کند.  
وی با تاکید بر اینکه آرزو شرایط متفاوتی نسبت 
به ورکان دارد، گفت: آرزو چهار ســال سن دارد، 
در طبیعت زندگی کرده و کامال وحشــی اســت 
بنابراین شرایط مناسب تری برای رهاسازی دارد.  
تیمــوری در مورد محل رهاســازی آرزو اظهار 
کرد: در صورت تصمیم رهاسازی از سوی کمیته 
فنی در زیســتگاه اصلی و همان جایی که به تله 
افتاده اســت یعنی رودسر گیالن رها خواهد شد. 
به طور کلــی در کمیته فنی نظر قطعی در مورد 

رهاسازی ورکان و آرزو داده می شود.

فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
تهران گفت: کمبود نیروی محیط بان با فشــار به 
محیط بانانی که حضور دارند جبران می شود و این 

وضعیت ظلم به محیط بانان است.
نقی میرزاکریمی در گفت و گو با ایســنا با بیان 
اینکه در زمینه تعداد نیروی محیط بانی، تجهیزات، 
امکانــات و اعتبــارات کمبود داریــم، اظهار کرد: 
سازمان حفاظت محیط زیســت تفاهم نامه ای را با 
وزارت دفاع و سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم 
کرده بود که بر اساس آن قرار بود تجهیزات یگان 

حفاظت کشور تأمین شود.
وی ادامه داد: متاســفانه این تفاهم نامه تاکنون 
به نتیجه نرســیده است. در مراسم روز محیط بان 
که بــا حضــور معصومــه ابتــکار - رئیس وقت 
ســازمان حفاظت محیط زیســت- برگزار شد. او 
وعــده داد که تاچنــد وقت دیگر ایــن تجهیزات 
بین واحدهای یگان حفاظت توزیع می شــود ولی 

 هنوز این امکانات و تجهیزات به دست ما نرسیده 
است.

میرزاکریمــی بــا تاکید بــر اینکــه امکانات و 
تجهیزاتی کــه در اختیار یــگان حفاظت محیط 
زیست اســت پاســخگوی مناطق تحت مدیریت 
محیط زیست و حیات وحش استان تهران نیست، 
تصریح کرد: محیط بانان تــالش می کنند که این 
کمبودها را جبران کنند. بر اســاس دستورالعمل 
یگان حفاظت که مصوب ستاد کل نیروهای مسلح 
اســت، یک محیط بان باید برابر قانون استخدامی 
کشــور کار کند ولی در حال حاضر یک محیط بان 
دو برابر آنچه که در قانون است کار می کند، بدون 
 آن که حــق ماموریت و اضافه کار بــه او پرداخته 

شود. 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
تهران افزود: برابر قانون استخدامی محیط بان باید 
24 ســاعت کار و 48 ساعت اســتراحت کند. در 

حال حاضر این قانون برعکس اجرا می شــود یعنی 
محیط بان با 48 ساعت کار، 24 ساعت استراحت 

می کند.
میرزاکریمی در پایان اظهار کرد: اســتان تهران 
ســه پارک ملی، چهار منطقه حفاظت شــده، سه 
منطقه شــکار ممنوع و سه اثر طبیعی- ملی دارد 
و تعــداد نیروهای محیط بانــی جواب گوی حجم 
کاری و ماموریت ها نیست البته با تالش همکاران 
ما ســال گذشته در استان تهران افزایش جمعیت 

حیات وحش و کاهش تخلفات را داشتیم.

رئیس اداره حیات وحش اداره کل محیط زیســت 
مازندران گفت که ردپای حدود 150 قالده پلنگ در 

جنگل های این استان سال گذشته شناسایی شد.
کــوروس ربیعی روز سه شــنبه در گفــت وگو با 
خبرنگارایرنــا افزود : پلنــگ از حیوانات پر جنب و 

جوشی اســت که یک جا نمی ماند و با این وضعیت 
شناسایی دقیق آن ها دشوار است.

وی اضافه کرد : براســاس قواعد محیط بانی تعداد 
پلنگ یا حیوانات وحشــی مشــابه از طریق ردیابی 

شناسایی و برآورد آماری می شود.
ربیعی افزایش جریمه شکار ؛ طرح پرداخت غرامت 
به دامداران خســارت دیده و آگاهی سازی جامعه را 
سه عامل اصلی افزایش زادآوری این حیوان کم یاب 

اعالم کرد.
 آمار پلنگ ایرانی در کشور

ایران مهم ترین زیستگاه پلنگ در خاورمیانه است 
و جمعیت مناســب پلنگ کشــورمان امکان بقای 

گروه هــای کوچک ایــن حیوان را در قفقاز، شــرق 
ترکیه و احتماالً ترکمنستان، از راه مهاجرت های بین  
مرزی افزایش داده است. آمارهای منطقه ای در سال 
95 در ایران نشــان می دهد که جمعیت این پلنگ 
در کشورمان به کمتر از 500 قالده رسیده است که 
بیشــترین گونه این جانــور در جنگل های مازندران 

سکونت دارند.
در مازندران حدود 500 گونه جانوری اعم ازپرندگان، 
پستانداران، خزندگان، دوزیستان و ماهی ها شناسایی 
شدند که 26 گونه جانوری استان در فهرست اتحادیه 
جهانی حفاظت قرار دارند که پلنگ ایرانی یکی از این 

گونه های مورد حمایت است.

رئیس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
فارس گفت: اغلب جوجه فالمینگوهایی که طی روزهای گذشــته 
دربستر خشــک دریاچه و تاالب بختگان گیر افتاده بودند با ابتکار 
روستاییان و دوست داران محیط زیســت شرایط زیست بهتر پیدا 

کرده و به دریاچه مهارلو یا آب گیرهای اطراف پرواز کردند.
اسماعیل امیری گفت: اوایل مرداد 96 تعدادی جوجه فالمینگو در 
بســتر خشک تاالب و دریاچه بختگان در دام خشک شدن دریاچه 
افتادند که با مشورت صاحب نظران و تشکیل جلسه کمیته بحران 
در اداره کل محیط زیســت فارس و اســتفاده از تجربیات علمی و 
دانــش محلی راه حل احداث کرت و ذخیره آب در محل زیســت 
فالمینگوها که ترکیبی از تجربه و عمل و دانش بومی بود اجرا شد 

و موفقیت آمیز هم بود.
امیری اظهار داشت: با احداث کرت های نسبتا عمیق به تعداد 18 
فقره و با توجه به ســطح ایستایی باالی آب مقدار مناسبی آب در 
این کرت ها جمع و مواد غذایی و آب مورد نیاز با شــرایط حداقلی 
و دست ساز انسان تا آماده شــدن جوجه ها برای پرواز فراهم شد 
و برخــی از جوجه ها در این مدت بزرگ شــدند و قدرت پرواز پیدا 

کردند.
رئیس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
فارس ادامه داد: اغلب جوجه فالمینگوهایی که بزرگ شدند، پرواز 
کردند از جمله 2 جوجه فالمینگو که تصاویر آن در فضای مجازی 
منتشر شده پرواز کردند و با دیدن اولین آب در حاشیه استخرهای 
آب شهرســتان اســتهبان فرود آمده اند که این موضوع به محیط 
زیست شهرستان استهبان گزارش شد و با هماهنگی صورت گرفته 

این فالمینگوها هم به دریاچه مهارلو منتقل و رها سازی شدند.
امیری از شهروندان خواست در صورت مشاهده فالمینگو در کنار 
آب گیرها یا اســتخرها به محیط زیست اطالع دهند زیرا از آنجایی 
که دخالت انســان در طبیعت و عوامل طبیعی مانند خشک سالی، 
تغییرات دما موجب تخریب محیط زیســت شــده و چرخه طبیعی 
و اکولوژی را به هم زده ما شــاهد برخــی رخ دادها از جمله فرود 
فالمینگوهــا در مناطق غیرزیســت محیطی ، باغ ها و اســتخرها 
هستیم. طی چند روز گذشته دوست داران محیط زیست و ساکنان 
روســتای بســتروم در حاشــیه دریاچه بختگان قبل از آنکه تعداد 
بیشتری جوجه فالمینگو در بستر خشــک دریاچه گرفتار شوند با 
همکاری مأموران محیط زیست موفق شدند حدود یک هزار جوجه 
فالمینگو تازه متولد شــده را از خطر مرگ نجــات دهند. دریاچه 
بختگان که دومین دریاچه بزرگ داخلی ایران بعد از دریاچه ارومیه 
به شمار می رود اکنون نزدیک به 14 سال است که به دلیل تداوم 
خشک سالی و برداشت بی رویه آب از چاه های حوضه آب ریز توسط 
کشــاورزان همچون بســیاری از تاالب های دیگر فارس خشک 
شده است. امسال با آب گیری موقت دریاچه و بارندگی های نسبتا 
مناســب زمستانی ، فالمینگوها در ســواحل شرقی بختگان فرود 
آمدند و شــروع به النه ســازی و تخمگذاری کردند اما با گذشت 
زمان و افزایش دمای هوا اندک آب موجود در دریاچه خشــک شد 
و موجب گردید تا ده ها جوجه فالمینگو در پهنه خشــک بختگان 
گرفتار شــوند. دریاچه و تاالب بختگان در فاصله 250 کیلومتری 
شرق شیراز دراستان فارس قرار دارد، دریاچه مهارلو در فاصله 35 
کیلومتری شرق شــیراز نیز محل زیست فالمینگوها در سال های 

پرباران است.

سرنوشت»آرزو«و»ورکان«هفتهآیندهمشخصمیشود

ظلمی که به محیط بانان می شود

ردیابی 150 قالده پلنگ درجنگل های مازندران

جوجه فالمینگوهای 
تاالب بختگان به پرواز درآمدند


