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 شهادت دو محیط بان زنجانی 
در حین انجام وظیفه

نــده یــگان  فرما
محیط زیست از شهادت 
دو محیط بــان زنجانی 
خبر داد. به گزارش مهر، 
جمشــید محبت خانی 

گفت: متأسفانه دوشنبه شــب براثر تعقیب و گریز 
بین افراد ناشناس و محیط بانان که در تعقیب یک 
خودروی نیسان در منطقه حفاظت شده فیله خاصه 
استان زنجان بودند، دو نفر از محیط بانان ایثارگر به 
نام های مهدی مجلل و میکائیل هاشمی براثر اصابت 
گلوله سالح جنگی، به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

    
۴۵ درصد به بافت فرسوده شهر 

تهران اضافه شده است
کمیتــه  ئیــس  ر
بودجه و نظــارت مالی 
شورای اســالمی شهر 
تهران گفت: در آخرین 
روزهای اسفند سال ۹۹ 

بالغ بر ۱۵۱۹هکتار به محدوده ۳۳۸۶هکتاری برابر 
با ۴۵درصد بافت فرسوده به شهر تهران اضافه شد. به 
گزارش مهر، مجید فراهانی گفت: بافت فرسوده ای 
که واجد ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری هست 
و مطابق نقشه های کمیسیون ماده ۵ این مساحت 
به بافت فرسوده شهر تهران اضافه می شود. بر این 
اساس زین پس مالکان در این محدوده ها می توانند از 
مشوق ها و تسهیالتی که سازندگان در بافت فرسوده 
دریافت می کنند، استفاده کنند. در محدوده بازار 
تهران و راسته های تجاری نیز واحدهای مسکونی 
که اقدام به اخذ پروانه تخریب و نوسازی می کنند از 
این مشوق ها و تسهیالت قانون ساماندهی و حمایت 

از تولید و عرضه مسکن بهره مند می شوند.
    

اعتیاد عامل 6۵درصد همسرآزاری 
و ۵0درصد طالق هاست

وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی بابیان اینکه 
۸تا۱0میلیــون نفر از 
جامعه به نوعی با بحث و 
موضوع مواد مخدر درگیر 

هستند،گفت:۵0درصد طالق ها و ۶۵درصد همسر 
آزاری ها با اعتیاد مرتبط اســت. به گــزارش فارس، 
سیدعباس صالحی با اشاره به گستره وسیع آسیب مواد 
مخدر بر ارکان مختلف جامعه، خاطرنشان کرد: ازلحاظ 
گستره جمعیت وقتی 2میلیون و ۶00هزار نفر یا کمتر 
و بیشتر در فضای مواد مخدر تعریف می شوند، معنای 
آن این است که ۸تا ۱0میلیون نفر از جامعه به نوعی با 
بحث و موضوع مواد مخدر درگیر هستند؛ ضمن اینکه 
عوارض جسمی و روحی نیز به دنبال دارد.  صالحی 
اضافه کرد: همچنین ۳0درصــد کودک آزاری ها، 
2۵درصد قتل های عمد و 2۳درصد خشــونت ها با 

اعتیاد نسبت دارند و منشأ آن ها اعتیاد است. 
    

ورود به رنگ پوست حاجی فیروز 
صحیح نبود

عضو شورای شهر تهران گفت: معتقدم در جامعه 
ایران گسلی به نام سفیدپوستی یا رنگین پوستی 
نداریم و ورود معاونــت فرهنگی و اجتماعی به این 
مســئله ورود صحیحی نبود. به گزارش ایلنا، سید 
حسن رسولی درباره بخشــنامه حاجی فیروز در 
برنامه های نوروزی شــهرداری گفت: معتقدم در 
جامعه ایران اساساً گســلی به نام سفیدپوستی یا 
رنگین پوســتی نداریم و این ورود صحیحی نبود. 
مهم تر از این در مجموعه مدیریت شهر آقای جوادی 
یگانه به عنوان اســتاد تمام جامعه شناسی و آقای 
حق شــناس به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی 
اجتماعی و هیئت مدیره خانــه تئاتر و هنر آیینی 
در موضــوع واحد مواضع متفاوتــی اتخاذ کردند. 
صرف نظر از این که ورود بــه حوزه فرهنگی آن هم 
سیاست گذاری فرهنگی ارتباطی به شهرداری ندارد 
و به فرض این که داشته باشد، بخشنامه پذیر نیست. 

    
 فیلترینگ کالب هاوس 

در دستور کار نیست
دادستان کل کشور 
گفت: در حــال حاضر 
برنامه ای بــرای فیلتر 
کالب هــاوس نداریم و 
اقدامــات الزم برای رفع 

فیلتر یوتیوب برای برخی دستگاه ها هم انجام  شده 
است. محمدجعفر منتظری در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه آیا رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از افراد مانند 
دانشجویان و خبرنگاران را تأیید می کنید یا خیر، اظهار 
کرد: بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ برای دستگاه ها 
در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده ایم. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

سربازی اجباری یکی از بزرگ ترین 
چالش های پسران جوان است. موضوعی 
که برای گــذر از آن گاهی راهکارهای 
عجیبی به کار می بندنــد. برای مثال با 
وزنشان بازی می کنند، درس خواندن 
را ســال ها طول می دهند، به هر دری 
می زنند تا در وجودشــان بیماری پیدا 
کنند و در بعضی مــوارد حاضرند انگ 
بیمار روانی بودن را تا پایان عمر به خود 
بچســبانند اما زیر بار خدمت سربازی 

نروند. 
همین موارد باعث شــده تا برخی 
مسئولین طرح »سربازی اختیاری« را 
به میان بکشند. طرحی که از همان زمان 
مطرح شدنش مخالفان و موافقان بسیار 
و واکنش های متفاوتی از سوی مردم و 

مسئوالن داشته است. 
دفاع از تمامیت ارضی کشور بر اساس 
قانون وظیفه دینی و ملی هر ایرانی است 
و همه اتباع ذکور مکلف به انجام خدمت 
وظیفه عمومی هســتند، این در حالی 
اســت که به تازگی برخی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی موضوع حذف 
سربازی اجباری را مطرح کرده اند، اما آیا 
این پیشنهاد به صورت جدی تر بررسی 

می شود؟
برنامه حذف »سربازی اجباری« از 

سوی نمایندگان مجلس
براساس ماده سه آیین نامه اجرایی 
قانون نظام وظیفه هر مرد ایرانی از اول 
ماهی که طی آن ماه به ۱۸ ســال تمام 
می رســد تا پایان ۵0 سالگی مشمول 
مقررات خدمت وظیفه عمومی است. در 

مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممکن 
است سن مشمولیت موضوع این ماده 

تا ۶0 سالگی نیز افزایش یابد.
تا اینجا که همه چیز عادی است؛ اما 
جنجال از آنجایی شروع شد که به تازگی 
برخــی نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی مسئله حذف خدمت اجباری 
را مطرح کرده اند که این موضوع مورد 
استقبال برخی مسئوالن و همچنین 
نارضایتی برخی دیگر قرارگرفته است. 

امان اهلل حسین پور، نماینده مردم 
اسفراین و عضو مجمع نمایندگان استان 
خراسان شــمالی در مجلس شورای 
اســالمی در حالی به اســالمی نبودن 
سربازی اجباری اشــاره می کند که در 
توئیتی نوشته است: » ببینید دوستان. 
مسئله ساده است. یک نفر سرباز خوبی 
می شود، یک نفر معلم خوبی،  یک نفر 
آشپز خوبی، یک نفر پزشک خوبی، یک 
نفر دانشمند خوبی، یک نفر سیاستمدار 
خوبی و ... هرکدام هــم در حوزه  خود 
خدمتگزار مردم و کشورشان هستند، 

 سربازی اجباری اسالمی نیست.«! 
ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی 
در مجلس و  نایب رئیس کمیســیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز در 
توئیتی نوشت: » قانون  سربازی اجباری 
به دغدغه بزرگی برای اشتغال و تشکیل 
زندگی نســل جوان تبدیل  شده است. 
اســتخدام نیروهای متخصص نظامی 
به نفع امنیت و اقتدار کشور است؛ باید 
فاصله دانشگاه تا بازار کار را کوتاه کنیم.«

همچنین حسن شجاعی علی آبادی، 
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه 
و نایب رئیس کمیســیون اصل ۹0 در 
مجلس شورای اسالمی در مخالفت  با 
سربازی اجباری توئیت کرد: » برآورده 

کردن نیازهای دست چندم نیروهای 
مسلح با  ســربازی اجباری با صرف دو 
سال از بهار عمر جوانان، مصداق اسراف 
در عمر و موجب آسیب های فرهنگی، 
اقتصادی و حتی سیاسی است. حذف 
 سربازی اجباری به پشتیبانی و مانع زایی 

از تولید نیز می انجامد.«
»سربازی حرفه ای« به جای 

»سربازی اجباری«
از ســوی دیگر نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی دوم فروردین ماه در یک 
پیام توئیتری ضمن مخالفت با سربازی 
اجباری خواستار جایگزین شدن آن با 
استفاده از نیروهای متخصص نظامی 
برای حراســت از امنیت و اقتدار کشور 

شد.
امیرحســین قاضی زاده هاشمی 
نوشت: »وجود ۳ میلیون مشمول غایب 
نشان دهنده ناکارآمدی مدل فعلی است. 
در شرایط جنگ اقتصادی باید از توان 
جوانان برای سازندگی و جهش تولید 
استفاده کنیم؛ نسل جوان سربازان خط 

مقدم این جنگ هستند«.
در همین راستا کمیسیون تلفیق 
ابتدای بهمن ماه سال گذشته تصویب 
کرد که حداقل حقوق سربازان وظیفه 
به یک میلیون و ۸00 هزار تومان افزایش 
یابد و مزایایی نظیر حق مأموریت، تأهل، 
بدی آب وهوا و خدمت در مناطق مرزی 
هم بــه آن ها تعلق بگیــرد. برخی این 
افزایش را مقدمه گذار از سربازی اجباری 

به حرفه ای ارزیابی کرده اند.
اوایل بهمن ماه محســن دهنوی، 
عضو این کمیســیون گفت: در جلسه 
پر چالش کمیســیون تلفیق تصویب 
کردیم، حقوق و مزایای سربازان در سال 
آینده، معادل ۷۵ درصد یک پایور یعنی 

طبق پیش بینی قانون شده و چند برابر 
امسال شود. باید حق سرباز را بدون منت 
به او داد و سپاسگزارش هم باشیم. این 
مصوبه، مقدمه ای بر ایجاد سازوکار های 

 سربازی حرفه ای است.  
دو ماه پیش تر غالمرضا رحیمی پور، 
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد 
کل نیرو های مســلح خبر داده بود که 
حقوق سربازان وظیفه در سال ۱۴00 
سه برابر افزایش می یابد و به یک میلیون 

و ۳۵0 هزار تومان می رسد.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصفهان 
در مجلس با اشاره به طرح اصالح قانون 
نظام وظیفه که شماری از نمایندگان 
دوره قبلی مطــرح کرده اند، می گوید 
قانون کنونی مربوط به ســال ۱۳0۴ 
است و با توجه به تغییرات اجتماعی و 
سبک زندگی در حدود یک قرن اخیر 
به هیچ وجه پاسخگوی وضعیت فعلی 

نیست.
در حــال حاضر طــرح الحاق یک 
ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی یا 
همان اصالح قانون سربازی در دستور 
کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس است و تاکنون جلساتی 
برای بررسی آن با حضور مسئوالنی از 
وزارت دفاع و ستاد کل نیرو های مسلح و 
سازمان نظام وظیفه تشکیل شده است. 
در این نشســت ها مقررشده بازنگری 
جامع در قانــون نظام وظیفه عمومی 

انجام شود.
کارزاری یک ساله تا حذف 

سربازی اجباری
در رابطــه با لغو ســربازی اجباری 
از یازدهــم آذرمــاه ۹۹ در اینترنت و 
شبکه های مجازی کارزاری هم به راه 
افتاده اســت که پایان آن را یازدهم آذر 
۱۴00 اعالم کرده انــد. در این کارزار 
از محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس 
شورای اسالمی درخواست شده تا به این 
طرح رسیدگی کند و زمینه های تصویب 
آن را فراهم آورد.  الزم به ذکر اســت تا 
لحظه نگارش این گزارش ۸2هزار و ۷0۳ 

نفر این کارزار را امضا کرده اند. 
 طرح نیازمند بررسی های 

دقیق تر است
گروهی دیگر اما معتقدند که نباید 
شتاب زده به این مسئله ورود کرد. سردار 
موسی کمالی، مشــاور عالی قرارگاه 
مرکزی مهارت آموزی سربازان نیروهای 
مسلح که سابقه طوالنی در مدیریت اداره 
سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مســلح دارد در این زمینــه می گوید: 
موضوع تجدیدنظــر در مدل خدمت 
سربازی، یک بحث پیچیده نظامی است 
و باید فرماندهــان عالی رتبه نیروهای 
مسلح و استراتژیســت های نظامی در 
این موضوع نظر بدهند. همچنین این 
بحث ها باید در جلســات تخصصی با 
حضور مسئوالن دفاعی و امنیتی کشور 
مطرح شــود نه در توییتر و با اطالعات 
و آمار ضعیف و اشــتباه. از سوی دیگر 
آمار سه میلیون مشمول غایب، به طور 
ناگهانــی پدید نیامده و بــرای غایبان 
یک ســال و دو ســال و حتی ۱0 سال 
اخیر نیست. این میزان مربوط به تعداد 
غایبینی است که متولد سال های ۱۳۵۵ 
تا ۱۳۸2 هســتند؛ یعنی سه میلیون 
مشــمول غایب طی حدود 2۶ سال. 
بنابراین آمار سه میلیون غایب، به طور 
دفعی و در یک بــازه زمانی کوتاه پدید 
نیامده است، لذا آمار میلیونی غایبان، 

پدیده جدیدی نیست.
طرح  مجلس برای سربازی بدون 

پشتوانه علمی و غیرقابل تحقق است
مقام بلندپایه نیروهای مسلح، با بیان 
اینکه ستاد کل نیروهای مسلح صاحب 
دارد و در رأس آن رئیس ستاد است، به 
تندی با طرح مجلس بــرای اختیاری 
کردن خدمت ســربازی مخالفت کرد 

و آن را شعاری و »انتخاباتی« دانست. 
ســردار ابوالفضــل شــکارچی، 

سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح در 
نشست خبری دیروز خود در این ارتباط 
گفت: عده ای درباره خدمت ســربازی 
طرح های یکجانبه بدون پشتوانه علمی 
و غیرقابل تحقق می دهند و انتظارات 
جامعه را باال می برند و دشــمن را شاد 
می کنند چرا که به امنیت کشور لطمه 
وارد می کنند و موجب تضعیف قدرت 
دفاعی کشور می شوند. وی با بیان اینکه 
ما زمانی می توانیم ادعای اجرای سربازی 
حرفه ای را داشته باشــیم که دور یک 
میز بنشــینیم و صحبت کنیم، افزود: 
امروز فردی اعالم کرده که ســتاد کل 
در جلسات حضور پیدا نمی کند. تا االن 
هیچ کس از ستاد کل برای حل مشکالت 
ســربازی دعوت نکرده است. حرف ما 
این اســت که دور یک میز بنشینیم و 
بحث های فنی و تخصصی کنیم و هر 

نتیجهای گرفتیم آن را اجرا کنیم.
این مقام ارشد نظامی تصریح کرد: 
امروز از ما می پرسند که با این سربازان 
چه می کنید؟ ما از ۱00 درصد ســرباز 
مورد نیازی که باید در شرایط غیرجنگی 
در نیروهای مسلح داشته باشیم، حدود 
۶0 درصد سرباز حاضر داریم و بار آن ۴0 
درصد را این ۶0 درصد تحمل می کنند.

سردار شــکارچی تاکید کرد: این 
حرف ها خطرآفرین و آسیب به امنیت 
اســت. ما اصال واژه اجبــاری در قانون 

نداریم، ما خدمت موظفی داریم.
در آخر اینکه طــرح موضوع حذف 
اجبــاری بودن خدمت ســربازی یک 
پیشــنهاد از ســوی مجلس شورای 
اسالمی است و بررسی و اجرای آن نیاز 
به برگزاری جلسات مختلف کارشناسی 
دارد تا به پختگی رسیده و قابلیت اجرایی 
پیدا کند این در حالیســت که جوانان 
دغدغه اشــتغال و ازدواج را دارند و در 
شــرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، 
سربازی باری بر دوش آن ها خواهد بود و 
از سوی دیگر به گفته برخی کارشناسان 
گذراندن این دوره آن هــا را برای ورود 
به عرصه اجتماعی و کار آماده می کند، 
باید دید این پیشــنهاد تا به کجا پیش 

خواهد رفت.

مقام های نظامی ورود به بحث را در صالحیت مجلس نمی دانند؛

طرح اختیاری کردن سربازی »شعاری« و »انتخاباتی« است

خبر

ویروس کرونا دوباره جان گرفته است و بسیاری 
از شهرهای کشور دوباره قرمز شده اند. این درحالی 
است که آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در حال رکورد 
شکستن است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 
از روز دوشنبه تا ظهر سه شنبه ۱۷ هزار و ۴۳0 بیمار 
جدید کرونا در کشور شناسایی شدند. سیماسادات 
الری گفته است که در این بازه زمانی ۱۷۴ نفر از 
هم وطنان جان خود را ازدست داده اند و حاال تعداد 

جان باختگان به ۶۳ هزار و ۵0۶ نفر رسیده است.
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کرونایی
با آغاز پیک چهارم کرونا بیمارستان هایی که 
خالی شده بودند با حجم باالیی از بیماران مواجه 
شده اند. نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونای 
استان تهران گفته است که در حال حاضر ۱0۳ 
بیمارستان در استان تهران درگیر کرونا هستند 
و ناچاریم با لغو خدمات درمانی الکتیو در مراکز 
درمانی اصلی، ظرفیت بیشتری برای رسیدگی به 

بیماران کرونایی اختصاص دهیم.
توکلی تصریح کرد: مردم باید به شرایط بد این 

روزها واقف باشند، میزان ابتال به بیماری به شدت 
باال است و تنها عامل خوش بینانه این روزها این 
است که مرگ ومیر ما در کل به شدت باال نیست 
که این هم ناشی از ۳ علت است، اول اینکه بیماران 
زودتر به مراکز درمانی مراجعه می کنند و دوم اینکه 
مراقبت های بیمارستانی تقویت شده است و دلیل 
سوم هم به میانگین سنی مبتالیان بازمی گردد که 
با کاهش سن ابتال میزان مرگ ومیر هم کاهش 

می یابد.
او با اشــاره به نزدیکی به ماه مبارک رمضان، 
تأکید کرد: اگر شرایط همچنان قرمز بماند قاعدتاً 
برای برگزاری مراســم این مــاه باید تصمیمات 
جدیدی اتخاذ شود ولی ما هنوز پیشنهاد خاصی 

ارائه نکرده ایم.
توکلی با اشاره به اخبار منتشرشده پیرامون 
پیشنهاد قرنطینه ۱0 روزه تهران، اظهار کرد: 
منظور مــا قرنطینه یــا الک داون کامل نبود، 
بیشــتر بحث هایی همچون لغو طرح ترافیک، 
اعمال محدودیت بر مراکز خرید و فروشگاهی، 
ورزشگاه ها، حضور یک ســوم کارکنان ادارات 

و... بود. درهرحال پروتکل های مصوب که برای 
وضعیت قرمز در نظر گرفته شــده اســت باید 

اجرایی شود.
تهران باید تعطیل شود

حسن ابوالقاســمی، رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی بقیه اهلل هم اظهار کرد: مراجعه بیماران 
کرونایی در بیمارســتان بقیه اهلل به ۳00 نفر در 
روز رسیده و از این تعداد ۱0 تا ۱2 درصد بستری 
می شوند، بنابراین متناسب با افزایش بستری ها 
بخش های عادی را به بخش کرونا تبدیل می کنیم.

او بابیان اینکه میزان سرایت بیماری در موج 
چهارم بسیار شدیدتر است، افزود: برای کنترل 
این موج انتظار می رفت، تهران تعطیل شود اما این 

تصمیم هنوز گرفته نشده است.
ابوالقاســمی تأکید کرد: در این شرایط باید 
تصمیم بگیریم که چه کسانی در اولویت بستری 
قرار دارنــد و در این مورد به یک رویه مشــترک 

برسیم.
تخت های »آی سی یو«پر شده اند

مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی 

مقابله با کرونا نیز دیروز خبر از پر شدن تخت های 
»آی سی یو« در بیمارستان ها داد. 

او گفت: گرچه نوع ویــروس کرونا برای همه 
بیماران مبتال تست نمی شود اما به احتمال بسیار 
زیاد نوع ویروس جهش یافته انگلیسی است که در 
کل کشور تاخت وتاز می کند و باعث این وضعیت 

شده است.
لغو فوری تورهای ترکیه

در ایــن مدت یکــی از جنجالی ترین خبرها 
رفت وآمد و سفر به ترکیه بود. کشوری که ازنظر 
شیوع کرونا شرایط خوبی ندارد. در همین راستا 

معاون هماهنگی وزارت کشــور از ابالغ تصمیم 
ستاد ملی مدیریت کرونا، مبنی بر لغو فوری تور 

ترکیه به کلیه شرکت های گردشگری خبر داد.
بر همین اســاس مقرر شــد وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، لغو تور ترکیه 
را فوراً به کلیه شرکت های گردشگری ابالغ کند. 
همچنین مقرر شد، جمعیت هالل احمر نسبت به 
ارتقای مراقبت های بهداشتی در مرزهای زمینی 
و هوایی با ترکیه و تشدید کنترل دقیق مسافران 
ورودی از کشور ترکیه در مرزهای زمینی و هوایی 

اقدام عاجل کند.

معاون درمان ستاد کرونای استان تهران با اشاره به میزان به شدت باالی ابتال؛

پروتکل های وضعیت قرمز باید اجرایی شود

سردار ابوالفضل شکارچی، 
سخنگوی ارشد نیروهای 
مسلح، با بیان اینکه ستاد 

کل نیروهای مسلح صاحب 
دارد و در رأس آن رییس 

ستاد است، به تندی با طرح 
مجلس برای اختیاری 
کردن خدمت سربازی 

مخالفت کرد و آن را شعاری 
و »انتخاباتی« دانست 

مشاور عالی قرارگاه 
مرکزی مهارت آموزی 

سربازان نیروهای مسلح: 
موضوع تجدیدنظر در 
مدل خدمت سربازی، 

یک بحث پیچیده نظامی 
است و باید فرماندهان 

عالی رتبه نیروهای مسلح 
و استراتژیست های نظامی 
در این موضوع نظر بدهند 
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