
بناب�ر برخ�ی اخب�ار  ب�ه تازگي اس�ناد ملي 
نگهداري ش�ده در س�ازمان اوق�اف به  دليل 
تركيدگي لوله آب از بين رفته اند، اتفاق قابل 
تأس�في كه امكان احياي اين اسناد را منتفي 
كرده اس�ت. مدير رواب�ط عمومي س�ازمان 
اوقاف اخيراً در گفت وگو با خبرگزاري فارس 
اين مسئله را تكذيب كرده اس�ت. در همين 
خصوص، يك منبع آگاه و موثق )پژوهشگر و 
استاد دانشگاه( در گفت وگويي، جزئيات اين 
ماجرا را در اختيار »جوان« قرار داده و تأكيد 
كرده كه انكار اين مشكل از احيا و نجات اين 

اسناد جلوگيري مي كند. 

 وضعي�ت نگهداري آرش�يو مركزي 
اسناد اوقاف به چه شكل است؟

س��ازمان اوق��اف داراي يك آرش��يو مركزي در 
خيابان نوفل لوش��اتو اس��ت كه در طبقه منفي 
دو يك ساختمان قرار دارد كه قباًل از شهرداري 
خريداري شده بود. اين طبقه قباًل در ساختمان 
خريداري شده، محل اس��تخر بوده است! وقتي 
سازمان اوقاف اين س��اختمان را خريداري كرد، 
اين استخر را به آرشيو مركزي اسناد خود تبديل 
كرد. ظاهراً راه هاي ورودي آب را بسته و استخر 
را تبديل به آرش��يو كردند.  اين تبديل وضعيت 

خودش يك مسئله مبهمي اس��ت كه محلي به 
اهميت آرشيو مركزي اسناد در جايي تعبيه شده 
كه از همان روز نخست مي توان حدس زد بعداً با 

مشكالتي مواجه خواهد بود. 
 ماجراي تجميع اس�ناد در س�ازمان 

اوقاف چيست؟
در سال هاي اخير س��ازمان اوقاف شروع كرد به 
تجميع اسناد. اين تجميع اس��ناد به اين شكل 
بود كه از همه شهرس��تان ها و مراكز اس��تان ها، 
درخواس��ت اصل اس��ناد كرد تا در يك آرشيو 
مركزي نگهداري شود.  اين نوع تجميع اسناد قباًل 
هم در كش��ورهاي ديگر تجربه شده و كار بسيار 
خطرناكي است و به هر حال يك اتفاق ناخواسته 
موجب مي ش��ود كه همه اس��ناد از بين بروند و 
در مجموع تجميع اس��ناد، ضريب امنيت بسيار 
پاييني دارد.  در صورتي كه اسناد تقسيم باشد در 
استان هاي مختلف، اگر هم اتفاقي بيفتد، حداكثر 
بخشي از اين اسناد از بين مي رود. ولي زماني كه 
تمام اسناد در يك مكان تجميع مي شوند، همه 

اسناد در معرض خطر قرار دارند. 
 آيا ش�ما به عنوان يك پژوهش�گر 
ارشد به اسناد ملي الكترونيكي شده 

دسترسي داريد؟
 ⁿس��ازمان اوقاف  ادعاهايي در اين رابطه مطرح

كرده، اما واقعيت چيز ديگري اس��ت. مدير كل 
روابط عمومي و روابط بين الملل سازمان اوقاف 
هم در مصاحبه اي با خبرگزاري فارس عنوان كرد 
كه همه اسناد سالم هستند، جاي نگراني نيست 
و از همه اسناد هم نس��خه الكترونيكي داريم. به 
جد به ش��ما مي گويم كه چنين چيزي نيست. 
بسياري از اسناد ملي سازمان اوقاف اصاًل نسخه 
الكترونيكي ندارند و آنچه از بين رفته ديگر قابل 
احيا نيست.  مسئله مهم كه در اين ميان وجود 
دارد و دليل اهميت دادن به اين اس��ناد اس��ت، 
اينكه اين اسناد اصاًل اس��ناد سازماني نيستند و 
اين اسناد ملي هستند. موضوع وقف و اوقاف يك 
بخشي از تاريخ ايران است. اصاًل اينطور نيست كه 
يك سند وقفي يا يك وقف نامه فقط موضوعيت 
اداري و سازماني داشته باش��ند. ما از طريق اين 
وقف نامه ه��ا صدها نكت��ه تاريخ��ي، فرهنگي و 

اجتماعي به دست مي آوريم. 
 اهمي�ت اس�ناد از نظ�ر تحقيقي و 

اجتماعي چه بود؟
پژوهشگران اذعان دارند كه  براي بررسي پيشينه 
تاريخ و فرهنگ ما و حتي صحت س��نجي اموال 

وقفي، وجود اين اسناد ضروري بود. 
متأسفانه سازمان اوقاف در طول ساليان گذشته 
در خصوص پژوهش ه��اي اجتماعي و تاريخي، 

بسيار بسته عمل كرده اس��ت؛ يعني نه اسناد را 
در اختيار محققان قرار داده و نه دانشجوياني كه 
مي خواستند پايان نامه خود را در زمينه اسناد به 
انجام برس��انند، موفق به دسترسي به اين اسناد 
ش��ده اند. در مجموع نوع نگاه حراس��تي به اين 
اسناد كه نه فقط اسناد وقفي بلكه واقعاً اسناد ملي 
هستند، موجب مي شود در شرايطي كه اتفاقي 
براي اس��ناد بيفتد، امكان بحث و حل مش��كل 
وجود نداش��ته باش��د.  تصور كنيد كه مي شد با 
دسترسي به مثاًل يكصد سند، يكصد پايان نامه 
اجتماعي – حقوقي كه ارزش تاريخي هم دارند، 
انجام داد. اگر اين اتف��اق مي افتاد حداقل از اين 
اس��ناد نس��خه اي در آن پايان نامه وجود داشت 
يا  تصاوير اس��ناد و امالك در اختيار محققان و 
به طور كلي اين دسترسي ها نوعي ضمانت براي 

ماندگاري اين اسناد بود. 
 كتمان اين مسئله چه تبعاتي دارد؟

وقتي به هر دليل��ي يك چني��ن حوادثي براي 
مجموعه اي از اس��ناد ملي رخ مي دهد، مي توان 
از آن به عنوان فاجعه ياد ك��رد. اين اتفاقات كه 
با تمركز اس��ناد در ي��ك مكان، هم��ه آنها را به 
نابودي مي كش��اند، قابل جبران نيس��ت.  من با 
ديگر كارشناس��ان و متخصصان اين حوزه هم 
صحبت كرده ام و همگي هم نظر هستند كه وقتي 
چنين حوادثي كتمان مي ش��ود، تبعات ناگوار 
متعددي خواهد داش��ت. از يكطرف زماني يك 
اتفاقي مي افتد و ما مس��ئوليت آن را مي پذيريم 
و به نسبت عمق فاجعه شروع مي كنيم به كمك 
خواستن از ديگر نهادها و با كمك گرفتن از ديگر 

مراكز، مشكل را مرتفع مي كنيم. 
مراكزي همچون سازمان اسناد يا كتابخانه هاي 
ملي و سازماني كه بخش مرمت دارند مي توانند 
در اين موقعيت به حل مشكل كمك كنند. اين 
اس��ناد بايد در ي��ك وضعيت خاصي خش��ك و 

ريكاوري شود. 
وقي ضربه به اسناد ملي كتمان مي شود، نمي توان 
به احياي آن كمك كرد و ما عالقه مندان به اسناد 
بيش از هر چيزي نگران اين هستيم كه اين نوع 
كتمان باعث آسيب بيشتري به اسناد ملي شود. 
اگر نجات بخشي اين اس��ناد با سرعت عمل و با 
همكاري مراكز مختلف انجام شود حتماً نتيجه 
بهتري دارد، اما وقتي كتمان شود و عده معدودي 
در خود سازمان اوقاف بخواهند اسناد باقيمانده 
را ريكاوري كنند، بدون ش��ك زمان زيادي را از 
دست خواهند داد و حتماً بخشي از اين اسناد هم 
از بين خواهند رفت. اگر هم واقعاً اتفاقي نيفتاده 
آنطور كه مسئوالن اوقاف مي گويند، پس اجازه 
بدهند خبرنگاران از آن مجموعه بازديد داشته 
باشند. در غيراين صورت اتفاق ناگواري افتاده كه 

ممكن است واقعاً قابل جبران نباشد.
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تهديد جدي براي چرخه اكوسيستم خاص خليج فارس

اسناد اوقاف در استخر!
»جوان« در گفت و گويي وضعيت اسناد ملي در سازمان اوقاف را مورد بررسي قرار داده است

  محیط زیست جنگل هاي حرا در 
نقاطي از خليج فارس 
رشد مي كنند كه آب ش�يرين وارد آب شور 
دريا مي شود و اكوسيستم منحصربه فردي به 
وج�ود مي آيد كه موجب رش�د اين درختان 
مي شود. چند س�الي اس�ت به علت كاهش 
ورودي آب ش�يرين تع�ادل بي�ن ش�وري و 
ش�يريني آب به هم خ�ورده و اين مس�ئله 
تهديدي براي اين درختان و هشداري جدي 
ب�راي اكوسيس�تم خليج ف�ارس اس�ت. 

۲۲ هزار هكتار از جنگل هاي حرا در سواحل جنوبي 
است كه حدود ۲۰ هزار هكتار آن فقط در استان 
هرمزگان قرار دارد. درختان ح��را به طور ذاتي با 
شوري آب دريا سازگاري دارند و به وسيله تصفيه 
طبيعي كه دارند، آب شور را براي زيست خود به 
آب شيرين تبديل مي كنند، اما بايد تعادلي بين 
آب شور و شيرين نيز برقرار باشد تا در رشد و نمو 
اين درختان خللي ايجاد نشود. اين تعادل به داليل 
مختلف از قبيل سد س��ازي، توسعه كشاورزي و 
فعاليت مزارع ميگو در باالدست به هم خورده است. 
البته خشكسالي دو دهه گذشته و كم بارشي نيز تا 
حدودي اين تعادل را به هم زده و تمام اين مسائل 
دست به دست هم داده اند تا حيات اين درختان 

ارزشمند را با خطر نابودي مواجه كرده اند. 
جنگل هاي حرا قادرند س��االنه حدود ۶ تا ۸ تن 
كربن را در يك هكت��ار از خاك ذخي��ره كنند. 
حفاظت سواحل از گزند س��يالب ها و سونامي، 
جلوگيري از فرسايش سواحل، پشتيباني چرخه 

مواد مغذي موجود در آب، زيستگاه بسيار مناسب 
براي رش��د گياهان و جانوران، توليد اكس��يژن 
به علت فتوس��نتز، تهيه مواد اوليه رزين و تانن، 
وابستگي گونه هايي از ماهيان و ميگوها در دوره اي 
از زندگي خود به اين درختان، استفاده از ژن هاي 
اين درختان در زيس��ت فناوري به عنوان منابع 
ژنتيكي، خواص طبي، كارب��رد آنها در تركيبات 
دارويي، زيباي��ي و چش��م انداز طبيعي و جذب 
توريس��ت، برخي ديگر از فوايد جنگل هاي حرا 
اس��ت.  ۱۰۷ گونه مانگرو وجود دارد كه دو گونه 
آن به نام هاي »حرا « و » چندل « در ايران وجود 
دارد. پراكندگي جنگل ه��اي مانگرو در ايران در 

سه اس��تان هرمزگان، سيس��تان و بلوچستان و 
بوشهر است كه در بوشهر سه منطقه »نايبند«، 
»بردس��تان« و »مل گنزه« وج��ود دارد. نايبند 
بزرگ ترين جنگل حرا در بوش��هر است كه ۳۹۰ 

هكتار وسعت دارد. 
محمد درويش، رئيس كميته محيط  زيس��ت در 
كرسي سالمت اجتماعي يونس��كو در اين رابطه 
گفت: جنگل هاي حرا  بيشترين آسيب را از كاهش 
ورودي آب شيرين به خليج فارس و درياي عمان 
ديده اند كه اين امر به دليل سدسازي هاي گسترده، 
بارگذاري هاي بيش از حد توان اكولوژيك طبيعت 
و ايجاد درياچه ها و پرورشگاه هاي ميگو كه كيفيت 

آب را از بين برده اند رخ داده اس��ت. در واقع اينها 
مهم ترين داليلي اس��ت كه داريم جنگل ها را در 

سواحل جنوب از دست مي دهيم. 
عضو هيئت علمي مؤسس��ه تحقيقات جنگل ها 
و مراتع و آبخي��زداري اظهار داش��ت: اكنون آب 
ش��يرين در خيلي جاها وارد نمي ش��ود، چون در 
باالدست در خيلي جاها كشاورزي، صنايع آالينده 
و سدسازي ها جلوي ورود آب شيرين را گرفته است 
كه اين مسئله به مرور اين جنگل هاي ارزشمند را 

نابود مي كند. 
رئيس كميته محيط  زيس��ت در كرسي سالمت 
اجتماعي يونسكو اظهار داش��ت: اگر اين شرايط 
ادامه داشته باشد و رويشگاه هاي حرا را از دست 
بدهيم، مشكالت زيادي بر محيط زيست منطقه 
ايجاد خواهد شد، چون اين رويشگاه ها مهم ترين 
محل تخم ريزي ماهيان در خليج فارس و درياي 
عمان هستند؛ همچنين مهم ترين تصفيه كننده 
آب به حساب مي آيند كه با ادامه اين روند كيفيت 
آب در خليج فارس و درياي عمان نيز كاهش يافته، 
تنوع زيستي نابود مي شود و سهم بزرگي از درآمد 

صيادي مختل مي شود. 
وي افزود: با از بي��ن رفتن درختان حرا  همچنين 
پديده تغيير اقليم تشديد مي شود، ميزان شمار 
پرندگان كاهش مي يابد، دماي شب و روز افزايش 
مي يابد و سرزمين به سمت عدم توان براي تحمل 
زيس��تمندان حركت مي كند؛ يعني سرزمين به 
سمت بياباني ش��دن پيش مي رود، حتي ممكن 
است با نابودي مانگرو ها و چندل ها، آبسنگ هاي 

مرجاني نيز از بين بروند.

شهرداري
 گوش شهروندان را هم دريابد!

از ميدان ونك تا خياب��ان مرتض��وي و از مرتضوي ت��ا نجات اللهي و از 
نجات اللهي تا قصرفيروزه و اتابك هر روز صبح از ساعت ۹ مردم خواسته 
يا ناخواسته گوش هاي شان را ميزبان اين صدا مي كنند: »قالي و قاليچه، 
 گليم و يخچال فريزر، بخاري و چدن، خرده ريز اداري خريداريم. « اين 
صدا آن قدر در تهران فراگير شده است كه گويي به زودي صاحب اين صدا 
از »يونسكو« درخواست ثبت صدايش را در فهرست آثار ملي خواهد كرد 
و خواهد گفت »نشان به اين نشان«اش تمام كوچه پس كوچه هاي تهران 
است كه شاهدي بر مدعايم هستند.  ترديدي در آالينده بودن و به قولي 
رو مخ بودن اين صدا وجود ندارد،  اما چه مي شود كرد چون شايد يك نفر 
بيدارشدن و آماده شدنش براي سركار رفتن را مديون اين صداست.  به 
قول ديگر »سازمان بهداشت جهاني«يا همان)WHO(  آلودگي صوتي 
عالوه بر ايجاد انواع اثرات فيزيولوژيكي به ايجاد اختالالت روان پزشكي 
و روان شناختي منجر مي شود. آثار فيزيولوژيكي و رواني مواجهه با صدا 
بر انسان غالباً به تدريج ظاهر مي ش��ود و در درازمدت پيامدهاي منفي 
روان شناختي آن از جمله رفتار پرخاشگرانه،  خستگي جسمي- رواني، 
 استرس،  سرگيجه، س��ردرد،  عصبانيت، حواس پرتي، اختالل خواب و 

كاهش بازده كاري بروز مي كند. 
نويس��نده اين س��طور راهكاري در خصوص برطرف كردن مش��كل 
جمع آوري زباله و يخچال فريزر از كار افتاده و مبل و صندلي ندارد،  اما از 
كساني كه دست اندركار شهرداري و امور مربوط هستند مي  خواهد حاال 
كه هم و غم همه درمان كروناس��ت، بعد از از نفس افتادن كرونا فكري 
براي گوش هاي به نفس افتاده ش��هروندان بكنند تا گوش هاي مردم 
اخبار نابودي كرونا را با وضوح تمام بشنوند و با تمام وجود بگويند كرونا 
رفت تا همان طور كه كم كم داريم »صبح بدون تحريم« و »فروپاشي 
تحريم« را در دولت جديد جشن مي گيريم، نابودي كرونا را هم به زودي 

شاهد باشيم و گوشي براي شنيدن اتفاقات خوب داشته باشيم.

علیرضا سزاوار 
  گفت  وگو

حسین سروقامت

افزايش ۳۵ درصدي 
جرائم مربوط به مواد مخدر

رئي�س ش�عبه ۴۱ دي�وان عال�ي كش�ور گف�ت: 3۰ ت�ا 3۵ 
درص�د افزاي�ش آم�ار جرائ�م را بع�د از تصوي�ب م�اده 
۴۵ الحاق�ي قان�ون مب�ارزه ب�ا م�واد مخ�در ش�اهد بودي�م. 
حسين ذبحي رئيس ش��عبه ۴۱ ديوان عالي كشور ويژه رسيدگي به 
جرائم امنيتي و مواد مخدر در نشس��ت تخصصي راهكارهاي نوين و 
مؤثر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفت: شرايط فعلي كشور از نظر 
قاچاق مواد مخدر و اعتياد نامناسب است، روند افزايش قاچاق مواد 
مخدر، باال رفتن تعداد زندانيان، تشكيل پرونده هاي بيشتر و ازدياد 
كشفيات نگران كننده است. همچنين آمار معتادان و جرم هاي متأثر 

از اعتياد افزايش داشته است. 
وي افزود: بع��د از تصويب ماده واح��ده ۴۵ الحاقي قان��ون مبارزه با 
مواد مخدر ش��اهد افزايش روند قاچ��اق مواد مخ��در در عرصه هاي 
مختلف )ورود، توزيع، فروش، حمل و نگهداري( بوده ايم، همچنين 
دستگيري ها، زندانيان، معتادان هم افزايش داشته است.  ذبحي گفت: 
به ميزان ۳۰ تا ۳۵ درصد افزايش آمار جرائم مرتبط با مواد مخدر را بعد 

از تصويب قانون مذكور شاهد بوديم.  
رئيس شعبه ۴۱ ديوان عالي كشور ويژه رسيدگي به جرائم امنيتي و 
مواد مخدر اظهار كرد: افزايش تعداد معتادان، افزايش وزن محموله ها، 
افزايش ميزان مواد مخدر در دستگيري ها زنگ خطر براي جامعه است.  
وي افزود: افزايش گس��ترش جرم از حوزه مواد مخدر به ساير جرائم 
را شاهد هستيم كه دستگيري س��ارقاني كه مواد مخدر و مشروبات 
الكلي همراه دارند، مهر تأييد اين موضوع مهم اس��ت.  ذبحي گفت: 
بيش از ۴ هزار نفر مرگ و مير فقط ناشي از سوءمصرف مواد مخدر را 
ساالنه در كشور شاهد هستيم.  ذبحی  اظهار كرد: اساس انگيزه جرم 
و جرائم مواد مخدر به دست آوردن اموال نامشروع  است كه بايد اين 
تابو شكسته شود.  به گفته وي اگر يك ميليون معتاد را درمان كنيم، 
يك ميليون تقاضا كاه��ش پيدا مي كند.   همچني��ن معاون قضايي 
دادستان كل كشور گفت: ماده ۴۵ الحاقي قانون مبارزه با مواد مخدر 
كمر مبارزه را شكس��ت و امروز شاهد ريخته ش��دن ترس و وحشت 

قاچاقچيان هستيم. 
در همين رابطه معاون دادستان كل كشور، سعيد عمراني مشكالت 
اقتصادي را در وقوع برخي جرائم از جمله اعتياد مؤثر خواند و افزود: 
در اين سال ها زحمات فراواني براي مبارزه با مواد مخدر كشيده شده 
و فقط نيروي انتظامي در اين سال ها نزديك به ۴ هزار شهيد تقديم 
كرده اس��ت.  معاون قضايي دادستان كل كش��ور گفت: اينكه گفته 
مي ش��ود اگر تقاضايي نباش��د عرضه مواد مخدر هم نخواهد بود، امر 
خيلي ساده اي نيست و اگر كسي بتواند هزار نفر را ترك دهد به شرط 

اينكه ديگر گرفتار اعتياد نشود، بايد به او جايزه نوبل داد. 
آقاي عمراني اف��زود: براي جمع آوري معت��ادان متجاهر بايد همه 
دستگاه ها به ميدان بيايند و ما بايد با دغدغه و انگيزه همه دستگاه ها 
مواجه باش��يم.  وي گفت: ما قصد اعتراض به مجلس را نداريم، اما 
ماده ۴۵ الحاقي قانون مبارزه با مواد مخدر كمر مبارزه با مواد مخدر 
را شكس��ت؛ چراكه ما طرفدار اعدام قاچاقچيان نبوديم و با قوانين 
قبلي خودمان داش��تيم مديريت مي كرديم، اما چه شده است كه 
اكنون باالي هزار تن مواد كش��ف مي شود و قاچاقچي هيچ ترس و 

وحشتي ندارد؟
معاون قضايي دادستان كل كش��ور افزود: يك زمان ما اگر تشخيص 
مي داديم كه فردي فقط حمل كننده مواد است در ديوان عالي كشور 
و دادس��تاني كل مديريت مي كرديم، اما يك دوره اي مديريت نشد و 
خشك و  تر با هم سوختند و مجلس شوراي اسالمي آن را بهانه اي كرد 
تا آن ماده الحاقي تصويب شود، اما اثرش اين است كه اگر يك زمان 
مواد مخدر را جاس��ازي مي كردند، اكنون خيلي راحت روي صندوق 
عقب مي گذارند.  عمراني در ادامه گفت: معتاد متجاهر وقتي فقط سه 

ماه نگهداري شود، هيچ ثمري نخواهد داشت. 

اينقدر توي سر بچه های تخس  نزنيد؛ آنان هميشه هم ناموفق 
و سرخورده نيستند!

خبري خوب  براي خانواده هايي كه دست كم با يك بچه تخس 
سر و كار دارند. 

دانش�مندان به اين نتيجه رس�يده اند كه تنها راه رس�يدن به 
پيروزي بهره هوش�ي )IQ( باال نيس�ت؛ ه�وش اجتماعي نيز 

مي تواند سبب موفقيت افراد باشد!
اين كش�ف بزرگ، مزيت مهمي ني�ز دارد. بهره هوش�ي قابل 
تغيير نيست، اما هوش اجتماعي به شيوه هاي مختلف افزايش 

مي يابد. 
دوست داريد چند گام عملي را با هم مرور كنيم؟

عالوه بر ش�ناخت خود، مراقب محيط پيرامونمان نيز باشيم. 
نداي وجدان را هميشه بيدار نگه داريم. روي افكار مثبت تمركز 
كنيم. دايره ارتباطاتمان را گسترش دهيم. مهارت كار تيمي را 
كسب كنيم. مثل يك رهبر انديشيده و عمل كنيم. بيشتر اثر 

بگذاريم و كمتر اثر بپذيريم. . . 
حاال قبول داريد بچه های تخس در اين مهارت ها كارآمدترند؟

4۵۵

راه اندازي بانك اطالعاتي
 مجرمان متواري

مجرمان فراری هيچ گونه خدماتي دريافت نمي كنند 
رئي�س مرك�ز آم�ار و فن�اوري اطالع�ات ق�وه قضائي�ه گف�ت: 
ب�ا راه ان�دازي س�رويس بان�ك اطالعات�ي مجرم�ان مت�واري 
هيچ گون�ه خدمات�ي به مجرم�ان مت�واري ارائ�ه نخواهد ش�د. 
محمد كاظمي فرد در جلسه اي كه با حضور سردار دولت خواه، معاون 
فناوري اطالعات و ارتباط��ات نيروي انتظامي برگزار ش��د، افزود: در 
برخي از اس��تان ها پرونده ها به صورت دستي و فيزيكي از كالنتري به 
دادسرا يا بالعكس ارسال مي شود كه بايد با تجهيز كالنتري يا دادسرا و 

آموزش هاي الزم اين مشكل برطرف شود. 
رئيس مركز آمار و فن��اوري اطالعات قوه قضائيه گفت: ما يك بس��تر 
واحد در بحث ارتباط تصويري در سراسر دستگاه قضا ايجاد كرده ايم، 
به طوري كه ۷۰ درصد تحقيق از زنداني ها در داخل زندان و به صورت 
مجازي انجام مي شود كه البته در برخي از استان ها با تجهيز اتاق قاضي 
و باجه زندان اين عدد به ۹۴ درصد نيز مي رسد و حتي به زودي مالقات 

خانواده زنداني با زنداني نيز در اين بستر صورت مي گيرد. 
وي با اشاره به س��ند تحول قضايي در بحث مجرمان متواري گفت: با 
همكاري ناجا تا پايان سال س��رويس بانك اطالعات مجرمان متواري 
راه اندازي خواهد شد تا از ارائه خدمات به اين مجرمان جلوگيري شود. 
كاظمي فرد با توجه به تأكيد رئيس قوه قضائيه در مورد اطالع رس��اني 
به افرادي كه از كشور ممنوع الخروج مي شوند، افزود: در اين زمينه نيز 
سرويسي ايجاد خواهد ش��د كه به محض ممنوع الخروج شدن فرد با 

ارسال پيامك، اين مهم به وي اطالع داده شود. 
معاون فناوري اطالعات و ارتباطات نيروي انتظامي نيز گفت: با توجه به 
همكاري و همدلي قوه قضائيه و نيروي انتظامي در زمينه الكترونيكي 
كردن خدمات، زيرساخت ها و زيربنا هاي خوبي ايجاد شده كه با سرعت 

بخشيدن به كار ها رضايت مردم را به دنبال خواهد داشت. 
سردار دولت خواه افزود: در پروژه ارتباط بر خط الكترونيكي بين ناجا 
و قوه قضائيه، بيش از ۷۵۰ كالنتري متصل و بيش از هزار مقر تجهيز 
شده است كه اميدواريم با كمك مركز آمار و فناوري اطالعات مشكالتي 

كه در اجراي اين طرح وجود دارد هر چه زودتر برطرف شود. 
معاون فناوري اطالعات و ارتباطات نيروي انتظامي با اشاره به ارتباط 
تصويري ايجاد ش��ده بين قاضي و متهم افزود: ما ب��راي انتقال متهم 
به دادگاه جهت بازجويي، چندين ش��هيد فق��ط در خود تهران بزرگ 
داده ايم كه با الكترونيكي و مجازي شدن اين فرآيند از بسياري خطرات 

و خسارات احتمالي جلوگيري خواهد شد. 

وزارت آموزش و پرورش:

شرط تزريق واكسن 
براي ورود به مدرسه ممنوع است

س�خنگوي وزارت آم�وزش و پ�رورش ب�ا بي�ان اينكه اش�كالي 
ن�دارد كه مدرس�ه اي بخواه�د اطالعات�ي از وضعيت س�المت و 
واكسيناس�يون دانش آم�وزان دريافت كند يا تصوي�ري از كارت 
واكسن آنها را داشته باشد، گفت: مدرس�ه به هيچ وجه نمي تواند 
ش�رط و ش�روط بگذارد يا محدوديتي در اين زمين�ه اعالم كند. 
عليرضا كمرئي، در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا اخيراً با توجه 
به اقدام برخي مدارس براي تشكيل پرونده سالمت دانش آموزان و 
مالك قرار دادن واكسيناسيون براي تشكيل كالس هاي حضوري، 
ارائه كارت واكسيناسيون دانش آموزان به مدارس، الزام آور شده است، 
گفت: به ط��ور كلي به نظر مي رس��د اينكه مدرس��ه بخواهد درباره 
دانش آموزان تحت پوش��ش خودش، اطالعاتي را جمع آوري كند، 

اشكالي ندارد.  
س��خنگوي وزارت آموزش و پرورش  ادامه داد: ممكن اس��ت مدرسه 
بخواهد اطالعاتي از وضعيت س��المت و واكسيناسيون دانش آموزان 
دريافت كند يا تصويري از كارت واكسن آنها را داشته باشد و بداند كدام 
دانش آموزان به سمت ش��رايط كلي مربوط به ايمني رفته اند. كمرئي 
تأكيد كرد: مدرس��ه به هيچ وجه نمي تواند شرط و ش��روط بگذارد يا 
محدوديتي در اين زمينه اعالم كند، اما بايد واكسيناسيون را ترويج كند 
و آگاهي بدهد تا دانش آموزاني كه واكسن نزده اند، حتماً اقدام كنند كه 

اين امر جزو فعاليت هاي اجتماعي مدرسه محسوب مي شود. 

درخشش تيم دانش آموزي ايران  با 9 مدال
در المپياد جهاني نجوم و اختر فيزيك

تيم دانش آموزي ايران توانست در چهاردهمين المپياد جهاني نجوم 
و اختر فيزيك به 9 مدال رنگارنگ و يك ديپلم افتخار دست يابد. 
تيم دانش آموزي ايران توانس��ت در چهاردهمين المپياد جهاني نجوم و 
اخترفيزيك سال ۲۰۲۱ به دو مدال طال، پنج مدال نقره، دو مدال برنز و يك 
ديپلم افتخار دست يابد.  اين مسابقات از ۲۳ لغايت ۲۸ آبان ماه سال جاري 
با شركت ۴۸ كشور جهان به ميزباني كشور كلمبيا و به صورت آنالين برگزار 
شد.  سپهر ميزانيان و سهند اكرمي پور به مدال طال، تارا رضايي خيرخواه، 
زهرا ملكي، محمدطه جاللي ندوشن، سهند اسماعيل  زاده و امين زماني به 
مدال نقره، سيدمحمدمهدي موسوي و اميد رضا نظري بكائي به مدال برنز 

و يحيي قاسمي سوركي به ديپلم افتخار دست يافتند. 

توليد گياه�ان دارويي در ايران كه زيس�ت بومي فعال دارد، 
در دهه اخير با هم افزايي ها و استفاده از توان دانش  بنيان ها 
و شركت هاي خالق، رش�دي ۱۰ برابري را تجربه كرده است. 
در حال حاضر طب��ق آخرين آمار، حدود ۱۸۶ هزار ش��ركت 
دانش بنيان، ۵۸ شركت خالق، ۳۶۰ شركت فناور توليدكننده 
دارو و فرآورده گياهي در كش��ور فعاليت مي كنند كه در كل 
مي ت��وان گفت تعداد ش��ركت هاي فعال در صنع��ت گياهان 

دارويي كه شامل كشت، بسته بندي، بذر، شيرين كننده هاي 
گياهي و غي��ره مي ش��ود، حدود ۸۰۰ ش��ركت اس��ت.  اين 
زيس��ت بوم، طي دهه اخير با افزايش ۱۰ برابري توليد داروها 
و فرآورده هاي گياهي و سنتي داراي مجوز مواجه بوده است؛ 
يعني ۲۰درصد كل مجوزه��اي داروهاي توليدي كش��ور به 
اين بخش تعلق دارد؛ اتفاقي كه با تكميل زنجيره زيس��ت بوم 
فناوري و نوآوري رخ داد.  امروز بيش از شش  سالمتكده و ۲۵۰ 

هزار هكتار زمين زير كشت در كنار شركت هاي دانش بنيان و 
خالق براي رونق دادن به صنعت گياهان دارويي و طب سنتي 
به كار گرفته شده اند.  به نقل از معاونت علمي و فناوري رياست 
جمهوري، ارقام و اعداد نش��ان مي دهند ك��ه اين صنعت در 
مسير رشد و توسعه قرار دارد، اين كار با كمك مراكز نوآوري 
و شتاب دهنده هاي تخصصي با س��رعت و كيفيت بيشتري به 

پيش مي راند. 

علیرضا سجاديفر

رشد 10 برابری توليد دارو و فرآورده هاي گياهي و سنتي
  سالمت


