
 مردمازآبكرخههمميترسند
مدير كل حفاظت محيط زيست خوزستان هم 
اخيراً گفته بود كه فقط طي دو شب در منطقه 
هورالعظيم تعداد ۱۰ دس��تگاه ش��وكر برقي و 
چهار فروند قايق كه به صيد الكتريكي مشغول 
بودند، توقيف شدند و اين برخوردها در تمام نقاط 

آبي استان ادامه خواهد داشت. 
به گفته محمدجواد اشرفي، صيد ماهي با شوك 
الكتريكي در چند سال اخير رواج بيشتري پيدا 
كرده كه اين موض��وع را به لحاظ حساس��يت 
در شوراي تأمين اس��تان مطرح كرديم. طبق 
مصوبات شوراي تأمين استان كليه فرمانداران 
بايد نهاي��ت برخورد خود را جه��ت مقابله اين 
روش صيد با به كارگيري نيروي انتظامي در كنار 

محيط بانان محيط زيست را داشته باشند. 
طي سال هاي اخير س��ودجويان با وصل كردن 
يك كابل به ب��رق و انداخت��ن آن در رودخانه 

تعداد قابل توجهي از ماهي ها را صيد مي كنند. 
ماهي هاي ب��زرگ بر اثر اين ش��وك الكتريكي 
بيهوش و سپس توسط صيادان صيد مي شوند و 

هزاران بچه ماهي در رودخانه تلف مي شوند. 

با اين اقدام غيرقانوني عالوه بر ماهي ها، س��اير 
آبزيان منطقه هم قربان��ي اين صيد بي رحمانه 
هس��تند. اين در حالي اس��ت كه صيد ماهيان 
با اين روش بر اس��اس ماده ۱۳ قانون ش��كار و 

صيد و ماده ۶۷۹ قانون مجازات اس��المي جرم 
محسوب ش��ده و متخلفان بايد بعد از تشكيل 
پرونده و تنظيم صورت جلس��ه براي رسيدگي 
و سير مراحل قانوني به مقامات قضايي معرفي 

مي شوند. 
تابستان سال گذش��ته هم صيد آبزيان با برق 
در رود كرخه جنجال س��از ش��د. اي��ن معضل 
عالوه بر وارد كردن ضربه هاي��ي جبران ناپذير 
به اكوسيستم منطقه و نابودكردن تمامي آبزيان 
كرخه، براي ساكنان آن منطقه هم خطرناك بود 
به گونه اي كه مردم جرئت نداشتند به آب كرخه 

حتي دست بزنند!
صيد آبزيان بايد قانوني و با استفاده از ابزارآالت 
مناس��ب باش��د؛ چراكه صيد بي روي��ه عده اي 
فرصت طل��ب، عالوه بر تخري��ب جبران ناپذير 
محيط زيست، باعث مي شود امرار معاش ساير 

اهالي دچار مشكل شود. 

 نسلكشيدرآب
آن طور كه فعاالن محيط زيس��تي در خوزستان 
خبر داده اند، صيد ماهي با ش��وكر برقي با وجود 
غيرقانون��ي و غيراخالقي بودن آنط��ور كه بايد 
توسط مسئوالن محيط زيس��ت پيگيري و مهار 
نشده است و سودجويان به راحتي مي توانند با از 
بين بردن اكوسيستم ارزشمند رودخانه كرخه به 

درآمدي نامشروع دست پيدا كنند. 
 در همين زمينه يكي از فعاالن محيط زيس��ت 
خوزس��تان به خبرگزاري ميزان گفت: » يكي از 
آبزيان در خطر انقراض كه جمعيت هاي كوچكي 
از آنها در جنوب غرب كش��ور باقي مانده، ماهي 
بني است كه ش��وكرهاي الكتريكي بقايشان را 
تهديد مي كنند و در صورتي كه ماهيگيري به اين 
روش غيرقانوني ادامه پيدا كند به زودي شاهد از 

بين رفتن نسل ماهي بني خواهيم بود.«
امير س��رخه با بيان اينكه الك پشت فراتي يكي 
ديگر از گونه هاي در خطر انقراض منطقه است 

كه از ش��وك الكتريكي در امان نيس��ت، يادآور 
شد: »صيادي با روش شوك الكتريكي جمعيت 
آبزيان را به شدت كاهش داده و در نتيجه حيات 
جانوراني را كه از آبزيان تغذيه مي كنند، به خطر 

انداخته است.«
وي اضافه كرد: »شنگ ماكسويل ) جانداري شبيه 
به سگ آبي( كه اخيراً توسط سيد باقر موسوي، 
فعال محيط زيست خوزستان براي اولين بار در 
كش��ور در هورالعظيم كش��ف و طي يك مقاله 
علمي با مشاركت دانشمندان و محققان خارجي 
به جهان معرفي ش��د،  يكي ديگ��ر از گونه هايي 
است كه شوكرهاي الكتريكي بقايش را به چالش 

كشيده اند.«
س��رخه با بيان اينك��ه ماهي هاي صيد ش��ده با 
استفاده از شوكر را دالالن براي فروش به بازارهاي 
ماهي فروشان اهواز، حميديه، سوسنگرد و بستان 
مي رسانند، گفت: » وجود اين شوكرها آب را براي 
نوشيدن و همچنين ورود دام ها ناامن كرده و براي 

دامداران به مشكلي الينحل تبديل شده است. از 
اين رو جوامع محلي بارها نارضايتي خود را نسبت 
به صيد آبزيان توسط شوكرهاي برقي اعالم كرده 

و خواهان جلوگيري از اين قتل عام ش��ده اند، اما 
اين نسل كشي غيرانساني همچنان در آب هاي 

هورالعظيم ادامه دارد.«
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شوكربازان هم به جان هورالعظيم افتادند !
هجومقايقهايمتخلفبرايصيدماهيباشوكر،چرخهآبزيانتاالبهورالعظيمرابهخطرانداختهاست

 وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي با بيان اينكه 8 تا۱۰ ميليون نفر از 
جامعه به نوعي با موضوع مواد مخدر درگير هس��تند، گفت:5۰ درصد 

طالق ها و ۶5 درصد همسر آزاري ها با اعتياد مرتبط است. 
 معاون هماهنگي امور عمراني استاندار تهران با افزايش كرايه هاي 
حمل و نقل عمومي از اول ارديبهشت مخالفت و زمان آن را از ۳۱ خرداد 
اعالم كرد. پيش از اين مسئوالن شهري پايتخت از افزايش ۳5 درصدي 

كرايه ها از ابتداي ارديبهشت ماه خبر داده بودند. 
 گزارش حسابرسي سازمان زيباسازي ش��هر تهران براي سال مالي 
۱۳۹۴ در جلسه روز گذشته ش��وراي شهر بررس��ي و بر عدم رعايت 
ش��فافيت در صورت هاي مالي و قرارداد ها و تخلف��ات مالياتي تأكيد 
شد. مطابق مشروح مذاكرات صحن شوراي شهر پايتخت، حدود ۱۴۱ 
ميليارد ريال قرارداد مالي در سازمان زيباسازي بدون رعايت تشريفات 

قانوني منعقد شده است. 
 ثبت س��فارش و خريد اينترنتي كتاب هاي درس��ي سال تحصيلي 

۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ از روز يك شنبه ۲۲ فروردين ماه آغاز خواهد شد. 
 سخنگوي س��ازمان انتقال خون از رش��د ۴۱ درصدي اهداي خون 
در ايام نوروز ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ خبر داد و گفت: از 
ابتداي ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ تا چهاردهم فروردين ماه سال ۱۴۰۰ 

در سراسر كشور ۱5 هزار و ۳۹ واحد پالسما اهدا شده است. 
 مدير مركز حفاظت فوك خزري ايران با انتشار نامه اي ضمن انتقاد از 
اجراي پروژه گردشگري آشوراده تأكيد كرده است كه اجراي اين پروژه 

خالف موازين حفاظتي از فوك خزري و به  شدت مخرب است. 
 مدير عامل س��ازمان خدمات درماني نيروهاي مس��لح گفت: براي 
نخستين بار در كشور حتي پس از پايان دوران خدمت سربازي؛ سربازان 
وظيفه، تحت پوشش حمايتي بيماري هاي صعب العالج قرار مي گيرند. 
 محدوديت هاي ناش��ي از كووي��د۱۹ مراجعه نوجوان��ان درگير با 
مش��كالت رواني اين بيماري جهاني را در كشورهاي اروپايي به  شدت 

افزايش داده است. 
 رئيس پارك علم و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي، ايجاد ۱8 مركز 
نوآوري در پژوهش��كده و دانشكده ها را دس��تاورد بزرگ اين دانشگاه 
عنوان كرد و گفت: هدف از اين مراكز نوآوري، ايجاد يك شبكه مويرگي 

در حوزه فناوري و تجاري سازي در دانشگاه شهيد بهشتي است. 

دادستانكلكشور:

فيلترينگ اشتباه است
 فضاي مجازي مديريت مي خواهد

متأس�فانهمديري�تفض�ايمج�ازيم�افش�ل،ولوره�ا
اس�ت؛بحثفيلترينگيكبحثاش�تباهاس�تم�انميگوييم
فض�ايمج�ازيراببندي�د،بحثم�امديري�تاينفضااس�ت.
حجت االسالم محمدجعفر منتظري، دادس��تان كل كشور در مراسم 
توديع و معارفه دادس��تان نظامي تهران اظهار كرد: اين سازمان حلقه 
وصلي بين سه قوه اس��ت، اقتدار كش��ور به اقتدار نيروهاي مسلحش 
وابسته است.  وي افزود: نقش سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حفظ 
و پيشگيري بسيار مهم است، اين سازمان وظيفه اصلي خودش را بايد 

متمركز بر پيشگيري كند. 
وي گفت: حرف اول اقتدار كش��ور را نيروهاي مسلح مي زند، دشمن 
جرئت نمي كند نگاه چپ به كش��ور كند و اين نشئت گرفته از قدرت 

نيروهاي مسلح است. 
منتظري افزود: دشمن با حربه جنگ اقتصادي سال هاست به ميدان 
آمده است، به همين دليل بحث اقتصاد ما در كشور بايد به گونه اي تعريف 

شود كه وابستگي ما به خارج از كشور به شدت كم شود. 
دادستان كل گفت: اقشار آسيب پذير و دهك هاي پايين در اين جنگ 
اقتصادي تحت فشار هستند، اگر مديران اقتصادي كشور يك آرايش 
مناسب در برابر جنگ اقتصادي داشتند االن وضعيت اين افراد اينگونه 

نبود و وضعيت بهتري داشتيم. 
وي خاطر نشان كرد: فضاي مجازي امروز جزو ضروريات مردم شده است 
و مي تواند يك بستر بسيار ارزشمند باشد و بسيار فوايد دارد، اما خطرات 
اين حوزه هم بسيار مهم است، دشمن جنگ ديگري را عليه ما در فضاي 

مجازي به راه انداخته است. 
به گزارش خبرگزاري مهر، منتظري بيان كرد: متأسفانه مديريت فضاي 
مجازي ما فشل، ول و رها است؛ بحث فيلترينگ يك بحث اشتباه است 
ما نمي گوييم فضاي مجازي را ببنديد، بحث ما مديريت اين فضا است. 
دادس��تان كل گفت: عده اي با مديريت اشتباهشان در فضاي مجازي 
خون ب��ه دل رهب��ري كرده اند، اين اف��راد بايد ي��ك روزي جوابگوي 

رفتارهاي خود باشند. 
همچنين محمدجعفر منتظري در پاس��خ به سؤالي مبني بر اينكه آيا 
رفع فيلتر يوتيوب براي برخي از افراد مانند دانشجويان و خبرنگاران را 
تأييد مي كنيد يا خير، اظهار كرد: بحث فيلترينگ و رفع فيلترينگ براي 

دستگاه ها را در كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه تصويب كرده ايم. 
وي افزود: البته اي��ن موضوع را چندين ماه اس��ت كه تصويب كرديم، 
دستگاه ها حسب مورد هركدام بايد نيازهاي خودشان را اعالم كنند تا 
بعد از اينكه نيازشان به كارگروه رسيد، در دبيرخانه كارهاي الزم انجام 
شود.  دادستان كل كشور بيان كرد: بنابراين ما اين آمادگي را داشتيم، 
پيگيري هم كرديم، پيرو آن هم به وزارتخانه ها و دستگاه هاي مربوطه 
نامه زديم تا كار انجام شود، مقدماتش فراهم شده است، اما دستگاه ها 

مقداري در انجام كار تأخير دارند. 
حجت االس��الم منتظري در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه آيا فيلتر 
»كالب هاوس« در دستور كار قرار دارد يا خير، به مهر گفت: هنوز راجع 
به اين مسئله تصميم گيري نشده اس��ت.  وي همچنين درباره آخرين 
وضعيت پرونده آذري جهرمي گفت: آخرين تصميمات در اين پرونده 

را بايد از كسي سؤال كرد كه پرونده را در دست دارد. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

سپاه و بسيج برای مقابله با سهمگين ترين
موج كرونا بازمی گردند 

ركوردابتالازابتدايكروناباشناسايي
۱۷هزارو۴3۰بيمارجديدشكستهشد

روزگذشتهباشناسايي۱۷هزارو۴3۰بيمارجديدمبتالبهكوويد۱۹
دركشورركوردتعدادمبتاليانبهاينبيماريازابتدايشيوعكرونا
دركشورشكستهشد.الگويغالبكرونادركشورنوعجهشيافته
آناس�توهمينمس�ئلهمديريتاوضاعراس�ختترميكند.در
پايتختدردومينروزاعالموضعيتقرمز،۱۰3بيمارستانازمجموع
۱۷۵بيمارستاناس�تانتهراندرگيركروناهستند.وسايلحملو
نقلعموميهمچنانيكيازاصليترينكانونهايانتش�اربيماري
استوهمينمسئلهستادمقابلهباكرونارادركالنشهرتهرانبرآن
داشتهتابرايمديريتشرايطاضطراريموجودپيشنهادتعطيلي
يكهفتهايتا۱۰روزهپايتختراب�هرئيسجمهورارائهكنند.حاال
بناستتاهمچونگذشتهيكبارديگربسيجوسپاههمبادرخواست
وزيربهداش�تبهمي�دانمديريتموجت�ازهكرونابياين�د.براين
اساسروزگذشتهطبقفرمانسرلشكرحس�ينسالمي،فرمانده
كلسپاهپاس�دارانانقالباسالميمقررش�دمرحلهجديدطرح
شهيدسليمانيپسازسكونجمعيتسيالوفراهمشدنشرايط،
بااجرايس�ناريوهايبازنگريش�دهبرنامهريزيوعملياتيشود.
در ۲۴ س��اعت منته��ي ب��ه روز سه ش��نبه ۱۷ فروردين م��اه ۱۴۰۰ با 
شناسايي۱۷ هزار و ۴۳۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور ركورد 
تازه اي از تعداد مبتاليان به كرونا ثبت شد كه از اين تعداد ۲ هزار و ۳۶۹ نفر 
از آنها بستري شدند. بر اين اساس مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 

يك ميليون و ۹۶۳ هزار و ۳۹۴ نفر رسيد. 
در همين زمان، ۱۷۴ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان اين بيماري به ۶۳ هزار و 5۰۶ نفر رسيد. 
تا كنون يك ميليون و ۶۶۷ ه��زار و ۷۹ نفر از بيم��اران  بهبود يافته يا از 
بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. ۴ هزار و ۱۳8 نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت 
قرار دارند.  در حال حاضر 88 شهرستان قرمز و ۱۳۹ شهرستان نارنجي 
هستند. همچنين ۱۹8 شهرس��تان در وضعيت زرد و ۲۳ شهرستان در 

وضعيت آبي قرار دارند. 
 ركوردبيمارانبستريدرپايتختشكستهشد

معاون درمان ستاد كروناي اس��تان تهران با تأكيد بر اينكه الگوي غالب 
كرونا در كش��ور نوع جهش يافته آن اس��ت، گفت:»در حال حاضر ۱۰۳ 
بيمارستان در استان تهران درگير كرونا هستند و ناچاريم با لغو خدمات 
درماني الكتيو در مراكز درماني اصلي، ظرفيت بيشتري براي رسيدگي به 

بيماران كرونايي اختصاص دهيم.«
عليرضا زالي، فرمانده عمليات مقابله با كرونا در كالنشهر تهران با اشاره به 
وقوع سناريويي تلخ در پي جدي نگرفتن توصيه هاي بهداشتي، از ثبت 
ركورد بي س��ابقه در بس��تري هاي كرونا در تهران خبر داد. به گفته وي 
ميزان بس��تري بيماران كرونايي به ۴ هزار و ۴۰۰ تخت در استان تهران 
رس��يده و يك هزار و ۱۲۰ نفر از اين بيماران يعني حدود ۲5 درصد آنها 
در بخش هاي مراقبت ويژه هس��تند. زالي با اشاره به ميزان بستري يك 
هزار و ۱۰۰ بيمار در روز جاري خاطرنشان كرد:» در ۱۴ ماه گذشته چنين 
ركوردي در استان تهران ثبت نش��ده بود كه نشانه نگران كننده اي براي 

روزهاي آينده است.«
فرمانده عمليات مقابله با كرونا در كالنشهر تهران تصريح كرد:» پيشنهاد 
ما براي گ��ذر از اين بحران، تعطيلي يك هفته تا ۱۰ روزه اس��تان تهران 
اس��ت و آن را به معاون اول رئيس جمهور، وزير كش��ور و وزير بهداشت 

اعالم كرده ايم.«
 خيزدوبارهسپاهوبس�يجبراياجرايدورجديدطرحشهيد

سليماني
با قرمز و نارنجي شدن بيش از نيمي از نقشه كشورمان سعيد نمكي وزير 
بهداشت يك بار ديگر دست به دامان س��پاه و بسيج شد تا براي مديريت 
وضعيت پيش آمده وارد ميدان شوند. در پي نامه وزير بهداشت درمان و 
آموزش پزشكي به فرمانده كل سپاه و رئيس سازمان بسيج مستضعفين در 
خصوص اجراي طرح شهيد سليماني در سراسر كشور؛ سردار سرتيپ دوم 
پاسدار رمضان شريف سخنگو و مسئول روابط عمومي كل سپاه از دستور 
سرلشكر حسين سالمي به رئيس سازمان بسيج مستضعفين و فرماندهان 
سپاه هاي استاني، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل)عج( و معاونت بهداشت، 
سالمت و دفاع زيستي سپاه در اجابت درخواست وزير بهداشت خبر داد. 
 به گفته وي با توجه به موج جديد بيماري و گستردگي، شيوع و ابتال به 
ويروس جهش يافته كرونا در كشور و اجتناب ناپذيري تمهيدات مناسب و 
جدي براي مقابله و مديريت مؤثر اقدامات، با ابالغ سرلشكر حسين سالمي 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي مقرر گرديد، مرحله جديد طرح 
شهيد سليماني پس از سكون جمعيت سيال و فراهم شدن شرايط، اجراي 

سناريوهاي بازنگري شده برنامه ريزي و عملياتي شود. 
شريف افزود:»بر اين اساس شناسايي خانه به خانه و محله محور موارد ابتال 
به كرونا توسط تيم هاي تخصصي پزشكي بسيج در چارچوب تعيين شده 
وزارت بهداشت درمان و علوم پزش��كي با مشاركت مردم در اقصي نقاط 
ميهن اسالمي آغاز خواهد شد و اميدواريم با الطاف الهي و همكاري هاي 
مردم در حداقل زمان ممكن، كنترل موج چه��ارم بيماري كوويد ۱۹ ، 
قطع زنجيره انتقال، كاهش مرگ و مير ناشي از كرونا و پوشش حمايتي از 

گروه هاي در معرض خطر و آسيب مجدداً حاصل شود.«
 فعالشدنسپاهوبسيجبرايكمكهايمؤمنانه

سخنگوي سپاه پاسداران همچنين فعال شدن مجدد تيم هاي حمايتي 
س��پاه و بس��يج براي تأمين و توزيع كمك ه��اي مؤمنان��ه به جمعيت 
آسيب پذير را از ديگر دس��تورات اخير فرمانده كل سپاه به فرماندهان و 
مسئوالن رده هاي سپاه برش��مرد و تصريح كرد:»با توجه به نزديكي ماه 
مبارك رمض��ان و همزماني آن با موج چهارم ش��يوع وي��روس كرونا در 
كشور، ظرفيت ها و تيم هاي حمايتي مربوط كمك هاي مؤمنانه با حضور 
پاسداران، بسيجيان و داوطلبين مردمي مجدداً در سراسر كشور فعال و 
در كنار ساير نهادها و دستگاه ها به حمايت از آسيب ديدگان و نيازمندان 

مي پردازند.«
وي طرح شهيد سليماني را موجب ارتقاي جايگاه و موقعيت بين المللي 
جمهوري اسالمي ايران در مقابله با ويروس كرونا دانست و اظهار اميدواري 
كرد عزم، اراده، همكاري و هم افزايي مثال زدني موجود نزد دس��تگاه ها، 
نهادها و سازمان هاي فعال در اين عرصه به زودي شرايط قابل قبولي در 

مهار، كنترل و مديريت بيماري را رقم بزند. 
س��ردار ش��ريف در پايان با تأكيد بر اهميت رعايت دس��تورالعمل هاي 
بهداش��تي و مراقبتي س��تاد ملي مبارزه با كرونا در مديريت و بازگشت 
وضعيت قابل مديريت و رضايت بخش گذشته خاطر نشان كرد:»در صورت 
لزوم ظرفيت هاي نقاهتگاهي سپاه و بسيج با اعالم نياز ستاد ملي مبارزه با 

كرونا نيز مجدداً فعال و به ارائه خدمات خواهند پرداخت.«

مدتهاس�تبهدوكلمه»طبيب«و»حكيم«ميانديش�م؛و
نياكانيكهدرشيوهبيانخويشنيزعالمانهرفتارميكردند.

طبيبكسياستكهديدارويطيبخاطرآورده،همنشيني
بااوحالانسانراخوبميكند.

حكيمنيزكسيكهكارشنهازسِربيمباالتي،كهبااِتقانهمراه
است؛حكيميعنيمحكمكار!

...ومنچگونهدمازمسئوليتاجتماعيزده،ازپزشكانيكه
جوانمردانهوس�طميدانمبارزهباكروناجانفشانيميكنند،

تقديرنكنم!
اينابياتشيريننظامي،پيشكشآنان!

عمربهخشنوديدلهاگذار/تازتوخشنودبَُودكردگار
سايهخورشيدسوارانطلب/رنجخودوراحتيارانطلب

دردستانيكنودرماندهي/تاترسانندبهفرماندهي
گرمشوازمهروزكينسردباش/چونمهوخورشيدجوانمرد

باش
هركهبهنيكيعملآغازكرد/نيكياورويبدوبازكرد...
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رئي�سس�ازمانزندانهابااع�المافزايش
اشتغالزندانيانبهباالي۵۰درصد،ازفراهم
شدنامكانطرحنيازهاومشكالتخانواده
زندانيانازداخلمنزلبامسئوالنخبرداد.
محمدمه��دي حاج محمدي، رئيس س��ازمان 
زندان ه��ا درب��اره برنامه س��ازمان زندان ها در 
راس��تاي اجراي س��ند تحول قضايي در سال 
۱۴۰۰ و كاه��ش جمعيت كيف��ري زندان ها 
گفت: همزمان با قوه قضائيه اجراي سند تحول 
قضايي در سازمان زندان ها نيز دنبال شده است 
و از نش��انه هاي اين تحول در سازمان زندان ها 
توفيقات ما در رابطه با اش��تغال و جهش بيش 
از ۳۰ درصدي آن است، به طوري كه اشتغال 
زندانيان از كمتر از ۲۰ درصد به باالي 5۰ درصد 
رسيده اس��ت.  وي ادام��ه داد: همچنين توجه 
بيشتر به بحث خانواده زندانيان از ديگر اقدامات 
ما در راستاي سند تحول قضايي است. در همين 
راس��تا نيز س��امانه اي براي حمايت از خانواده 
زندانيان با عنوان »سامانه حمايت« راه اندازي 

مي شود و به زودي آغاز به كار مي كند. 
رئيس س��ازمان زندان ها خاطر نش��ان كرد: به 
واسطه اين سامانه خانواده زندانيان مي توانند 
از داخل منزل و در بستر فضاي مجازي مسائل، 
مشكالت، دغدغه ها، نيازها و نگراني هاي خود 
را با مسئوالن سازمان زندان ها در ميان گذاشته 
و از خدمات سازمان زندان ها، خيرين و انجمن 

حمايت از زندانيان بهره مند شوند. 
حاج محمدي در گفت و گو با ايلنا خاطر نشان 
كرد: ما در سازمان زندان ها همزمان دو مأموريت 
را دنبال مي كنيم؛ اولين مأموريت ما دستگيري 
از زندانياني اس��ت كه در زندان ها هس��تند و 
همچني��ن مراقبت از خانواده ه��اي آنها كه در 
معرض افتادن هس��تند. از همين رو در س��ال 
۱۴۰۰ تالش مي كنيم تا اقدامات مان در رابطه 
با اشتغال زندانيان را تثبيت كنيم و ارتقا دهيم. 
همچنين تالش مي كنيم تا به س��مت اشتغال 

هدفمند پايدار و مستمر حركت كنيم. 
وي ادامه داد: اهتمام و توجه ويژه اي در رابطه 
با خانواده زندانيان خواهيم داشت، چراكه اين 
خانواده ها به واسطه حبس سرپرست خانواده در 
معرض آسيب هستند و ما تالش مي كنيم تا اين 

خانواده ها كمترين آسيب را ببينند. 
رئيس س��ازمان زندان ه��ا خاطر نش��ان كرد: 
زندان ها و س��ازمان زندان ه��ا و مأموريت ما به 
مثابه يك اقيانوس پرمش��كل و پرتالطم است 
كه با مش��كالت متعددي مواجه است و به نظر 
مي رس��د كه اگر ما بخواهيم در تبديل زندان 
به آموزش��گاه نيكي ها و تربي��ت گاه با توجه به 
فرمايش مقام معظم رهبري موفق شويم، حتماً 
نياز به توجه و عنايت بيشتر برادران عزيزمان در 
دولت و مجلس شوراي اسالمي داريم تا بستر و 

شرايط آموزش هاي تربيتي فراهم شود. 

يكيازمباحثمه�متفاهمنامهدرازمدتي
ك�هبيناي�رانوچي�نوج�وددارد،بخش
علموفن�اورياس�ت.جمهورياس�المي
اي�رانبرنامهه�ايبس�يارگس�تردهاي
برايتكمي�لاينبن�دازتفاهمنام�هدارد.
قائم مقام وزير علوم در ام��ور بين الملل با بيان 
اينكه تمامي موارد مهم مربوط به همكاري هاي 
علمي و فناوري از جمله انتقال تجربيات، بورس 
تحصيلي، انتقال دانش فني، دوره هاي همكاري 
در سطح اساتيد دانش��گاه ها و پارك هاي علم 
و فن��اوري در تفاهمنام��ه ايران ب��ا چين ديده 
ش��ده به خبرگزاري ايلنا گفت: » بخش مهمي 
از اين تفاهمنام��ه به فعاليت عل��م و فناوري و 
دانش��گاه ها اختصاص پيدا كرده است. در ماده 
۶۴ برنامه ششم توس��عه اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي كل كش��ور، مصوبه اي وجود دارد كه 
دانشگاه هاي ايران مي توانند پژوهشگاه، دانشگاه 
يا مركز تحقيقاتي مشترك با دانشگاه ها و مراكز 

تحقيقاتي معتبر خارج از كشور داشته باشد.«
حس��ين س��االر آملي تصريح كرد: » بر مبناي 
قانون مذكور و مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
در برنام��ه شش��م توس��عه، ما باي��د در جهت 
همكاري هاي بين دانش��گاهي براي تأس��يس 

دانشگاه هاي مشترك اقدام كنيم.«
 وي افزود: » با توجه به اهميت كش��ور روسيه 
رايزن همكاري هاي علمي ما با كش��ور روسيه 

دانشگاه ش��هيد بهشتي اس��ت. عالوه بر اين با 
دانشگاه هاي كشورهاي حاشيه درياي خزر نيز 
ارتباطات خودمان را داريم كه مسئوليت آن را به 
دانشگاه گيالن سپرديم. همچنين چندي پيش 
نشس��تي با رؤساي دانش��گاه هاي بزرگ ايران 
و كشور روسيه داش��تيم، اين نشست هر سال 
برگزار مي شود تا طي آن از تجربيات و دانش هم 
استفاده كرده و تبادل نظر كنيم؛ اين اقدام نيز به 

دانشگاه تهران سپرده شده است.«
 س��االر آملي درباره روند پروژه هاي مشترك 
ب��ا دانش��گاه هاي خارجي ه��م گفت: » ما در 
س��ال هاي اخير تح��والت جدي در توس��عه 
همكاري هاي علمي و بين المللي داش��تيم و 
اين تحوالت جدي در چندين شاخه خودش 
را نش��ان داد؛ يكي از آن پروژه هاي مشتركي 
بود كه ما با دانش��گاه ها و كشورهاي خارجي 
داشتيم. در حال حاضر ۴۶۶ پروژه تحقيقاتي 
خارجي بين دانشگاه هاي داخل و خارج انجام 
مي ش��ود. هر ب��ار پروژه هاي قبلي ب��ه اتمام 
مي رسد پروژه هاي جديد ديگر طراحي و آغاز 
مي شوند. هر يك سال يا يك سال در ميان اين 
برنامه ها تمام ش��ده و اقدامات جديد ديگري 
شروع مي شود. دوره هاي مشترك تحصيلي 
ما از جمله فوق ليس��انس، دكت��ري و صدها 
دوره ديگر با دانشگاه هاي خارج از كشور هم به 

شدت افزايش پيدا كرده است.«

باش�روعفصلبه�ارمتخلفانيكهبا
استفادهازش�وكربرقي،ماهيصيد
ميكنندبهجانآبزي�انهورالعظيم
افتادند.مش�كالتمتعددآبيتاالب
كمبود،ح�االچرخهآبزي�انآنهم
بهخطرافتادهاس�ت.تابس�تانسال
گذشتههمصيدآبزيانبابرقدررود
كرخهجنجالسازش�د؛بهطوريكه
مردمحاش�يهرودكرخهتامدتهااز
آباينرودهماس�تفادهنميكردند.
اف�راديك�هب�ااس�تفادهازش�وك
الكتريكيبهصي�دماهيميپردازند
عالوهبرماهي،س�ايرآبزيانراهمبه
كاممرگميكشانند.اينافرادبااين
كارچرخهزيس�تيجانداراندريايي
راب�اخط�رج�ديمواج�هميكنند.

 حملهشوكريبه2تاالبمهمكشور
با شروع فصل بهار، تخم ريزي ماهيان در تاالب هورالعظيم و حركت 
آنها به آب هاي كم عمق شروع مي شود. برخي افراد هم از اين فرصت 
سوء اس��تفاده مي كنند و ب��ا قايق هاي ماهيگيري ب��زرگ در منطقه 
حفاظت ش��ده هورالعظيم جوالن مي دهند تا با اس��تفاده از ش��وك 
الكتريكي، عالوه بر ماهي، تمامي آبزيان منطقه را قتل عام مي كنند. 

تاالب شادگان هم پيش از اين بارها مورد هجوم صيادان شوكري قرار 
گرفته بود. تاالب بين المللي شادگان در جنوب غربي ايران در استان 

خوزستان واقع شده  و در واقع از سه تاالب شادگان، خورموسي و خور 
االميه تشكيل شده است.  هورالعظيم هم يكي از بزرگ ترين تاالب هاي 
ايران و بزرگ ترين تاالب خوزس��تان به شمار مي آيد كه در مرز ايران 
و عراق واقع شده اس��ت.  تاالب هورالعظيم از ديدگاه منابع جانوري و 
گياهي، غني است و مساحتي بالغ بر ۱۲۰ هزار هكتار را در بر مي گيرد. 
ذخاير آب اين تاالب از رود كرخه، در ايران و نيز رودخانه دجله در عراق 
تأمين مي شود. جالب اينكه سراس��ر تاالب هورالعظيم با ني پوشيده 

شده  و فقط افرادي ماهر مي توانند در آن صيادي كنند. 

زهرا چیذري 

تأسيس دانشگاه هاي مشترك با چين و روسيهبيش از نيمي از زنداني ها شاغل شدند

   گزیده


