اخبار

تایید تزریق دُز سوم
واکسن کرونا در کمیته
علمی

مدیــر کل اداره دارو و مــواد تحت
کنترل ســازمان غذا و دارو با بیان
اینکه اکنون  ۵٠تا  ۶٠میلیون ذخیره
دارویی واکسن کرونا در کشور داریم
و  ۴٢میلیــون باقیمانده سیاســت
واردات واکســن اســت که ذخیره
باالیی اســت؛ گفت :پیشنهاد شده
است که مجوز دز بوســتر (یادآور)
را به واکسنها بدهیم و تزریق دوز
بوســتر در کمیته علمی واکسن به
تأیید رسیده است.
به گزارش ایسنا ،دکتر حیدر محمدی
در گردهمایی معاونین غذا و داروی
دانشــگاههای علوم پزشکی سراسر
کشــور ،گفت :ما ضابطه نیودراگ
را به عنــوان داروهای تولیدی برای
اولین بار در جهــان تدوین کردیم.
تسهیالت بســیاری برای داروهایی
که برای اولین بار قرار اســت تولید
شوند ،گذاشتیم .البته به شرطی که
اطالعات متقنی درباره اثرگذاری دارو
ارائه کنند و طبق ضابطه این داروها
خارج از نوبت بررسی و فرآیند صدور
مجوز زودتر انجام میشود.
مدیــر کل اداره دارو و مــواد تحت
کنترل ســازمان غــذا و دارو درباره
داروهــای کرونــا گفــت :داروی
توسیلیزومب ،رمدسیویر و فاویپیراویر
به صورت قرارگاهی وارد فهرســت
شــدند و بعــد از آن تولیــد زیادی
داشتیم .بالغ بر  ۵۵میلیون فاویپیراویر
توزیــع کردیم مجموعــا حدود ۶
میلیون و  ٨٠٠رمدســیویر در دوران
کرونا توزیع و مصرف شد.محمدی
درباره تولید واکسن کرونا ،گفت :پنج
شرکت در زمینه واکسن کرونا داریم
که نهایی شدند .شرکت شفافارمد ١٠
تا  ١٢میلیون واکسن برکت تحویل
داده است .بعد از آن انستیتو پاستور را
داشتیم که با ارائه گزارش بینابینی فاز
سه برای واکسن پاستوکووک مجوز
مصرف اضطراری گرفت و قرار است
این واکسن به گروه  ١٢تا  ١٨سال
تزریق شود .مجوز مصرف اضطراری
اســپایکوژن بعد از ارائــه گزارش
بینابینی اول در فاز ســه صادر شد.
باید توجه کرد وقتی گزارش بینابینی
را ارائه میکنیم ،یعنی هنوز مطالعه فاز
سوم تمام نشده است.

اژه ای در شورای عالی قضایی:

عامالن ترور سردار سلیمانی باید
جدیتر تحت تعقیب قرار بگیرند
عامالن ترور ســردار ســلیمانی باید
جدیتر تحت تعقیب قرار بگیرند
رئیس قــوه قضائیه گفــت :عوامل و
مسببین و مباشــرین و معاونین ترور
سردار سلیمانی و دانشمندان ایران باید
جدی تر تحت تعقیب قرار بگیرند.
به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقل
از مرکز رســانه قــوه قضائیه ،حجت
االسالم والمســلمین محسنی اژهای
در جلسه صبح امروز دوشنبه ( ۲۶مهر)
شــورای عالی قوه قضائیــه با تبریک
میالد خجسته پیامبر اعظم (ص) و آغاز
امامت و والیت بقیه اهلل االعظم (عج)
اظهار داشــت :با طلوع نور و رحمت،
بخشــی از کاخهای ظلم مســتکبران
فرو ریخت و امیدواریم با ظهور منجی
موعود که حامــل همین نور و رحمت
واسعه است ،بنیان و ریشه ظلم و همه
کاخهای مستکبران فرو ریزد.
وی همچنین ابــراز امیدواری کرد که
مسلمانان جهان با اتحاد بیشتر ،بصیرت
و تالش و جهادشــان بتوانند دســت
ظالمان و مستکبران و متجاوزان را از
بالد اسالم قطع و کوتاه کنند.
رئیس قــوه قضائیه گفت :امیدواریم به
برکت این ایام و با جهاد اکبر و اجرای
عدالت بتوانیم دســت ظالمان زمان و
متعدیان به حقوق مردم و بیتالمال را
کوتاه کرده و یار مظلوم و خصم ظالم
باشــیم و رنجهایی که در مسیر تحقق

عدالت وجود دارد ما را خســته ،منفعل
و زمینگیر نکند.
حجت االســام اژهای افــزود :امروز
شــیطان بزرگ و صهیونیســتها و
عوامل آنها به اشکال مختلف در حال
گسترش جنایات ضد بشری در جهان
هســتند و در طول تاریــخ و دهههای
اخیر اقدامــات رذیالنه علیه ملتهای
آزادیخواه جهان انجام دادهاند.
وی بر همین اساس از مسلمانان جهان
خواست که در برابر توطئههای دشمنان
هوشیار باشند و فریب و نیرنگ آنها را
که به دنبال تفرقه افکنی در امت اسالم
هستند نخورند و اجازه ندهند شیاطین
به اهداف شوم خود برسند.
رئیس قــوه قضائیــه با بیــان اینکه
انســانهای آزادیخــواه جنایات ضد
بشــری مســتکبران مدعــی دفاع از
حقوق بشــر را تحمــل نمیکنند ،به
جنایات نظام سلطه علیه مسلمانان در
کشــورهای منطقه اشاره کرد و گفت:
در دو هفتــه اخیر عناصــر تفاله نظام
ســلطه که دست پرورده و مستظهر به
حمایت شیطان بزرگ هستند در قندوز
و قندهار افغانستان در روز جمعه مردم
مسلمان بیگناه نمازگزار را به خاک و
خون کشیدند.
محســنی اژهای از دکتر غریب آبادی
معــاون جدید بینالملل قــوه قضائیه
و دبیر ســتاد حقوق بشــر خواست که

بــا کمک وزارت امــور خارجه و دیگر
نهادهای ذیربط ،این جنایات و جنایاتی
که نظام ســلطه در طول سالیان دراز
علیه ملت ایران انجام داده را با فوریت
از طریق مجامــع حقوقی بینالمللی و
دادگستری تهران پیگیری کند.
وی با تاکید بــر اینکه نباید در موضع
صرف تدافعی قرار گرفــت ادامه داد:
کســانی که ایران را بــه نقض حقوق
بشر متهم میکنند درحالیکه خودشان
بزرگترین ناقضان حقوق بشــر هستند
بایــد مــورد مواخذه قــرار گیرند و در
برابر جنایاتی که علیــه مردم ایران و
دیگر ملتهای آزادیخواه انجام دادهاند
پاسخگو باشند.
اژهای بــا اشــاره به ترور سرلشــکر
شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین
دانشمندان کشورمان که توسط آمریکا
و صهیونیستها به شهادت رسیدهاند،
تأکید کرد :عوامل و مسببین و مباشرین
و معاونیــن این جنایتها باید جدی تر
تعقیب شوند و اجازه نخواهیم داد خون
این انسانهای بیگناه پایمال شود.
رئیس قوه قضائیه با اشــاره به بررسی
و تصویب طرح تســهیل صدور مجوز
کســب و کار در مجلس از نمایندگان
ملت خواســت که با استفاده از نظرات
کارشناســان و پرهیــز از تصویــب
پیشــنهاداتی که این طــرح جامع را
ممکن اســت از هــدف اولیه و اصلی

خود خارج کند ،قانونی جامع االطراف
در نهایت تصویب کنند.
حجت االســام محســنی اژهای با
اشــاره به ارائه برخی پیشــنهادات در
خصوص این طرح در صحن مجلس از
نمایندگان خواست که با نگاهی جامع
به این مسئله نگاه کنند.
وی در همین راســتا به معاون اول قوه
قضائیــه و معاونتهای حقوقی و امور
مجلــس مأموریت داد که در بررســی
نهایی این موضوع با مجلس همکاری
کنند.
رئیس قوه قضائیه بــه مأموریتهای
خطیر و متنوع این قوه نیز اشــاره کرد
و با اشاره به مشــکل کمبود بودجه و
امکانات متناســب با این مأموریتها،
خواســتار توجه و مساعدت مجلس و
دولــت برای تأمین نیازهای دســتگاه
قضا شد.
رئیس قوه قضائیــه در بخش دیگری
از ســخنانش خطاب به همکاران خود
در دســتگاه قضــا اظهار داشــت :امر
قضا ســخت و حجم کار ما باالست و
گرفتاریها و مشکالت هم وجود دارد
اما این مشکالت و حرف و حدیثهایی
که برخی معاندان یا حتی خیرخواهان
کم اطالع مطــرح میکنند نباید ما را
از مأموریت اصلی خود که پیشــگیری
از جــرم و قضــاوت به حــق و فصل
خصومتهاست ،باز دارد و از جاده عدل
و انصاف خارج کند.
محســنی اژهای افزود :سختیها نباید
کمترین تأثیــر را در کیفیت کارمان و
اتقــان آرایمان و خیرخواهی و قضاوت
بحق ما درباره تظلمخواهان داشته باشد
و ما باید برای رضای خدا و بر اســاس
آموزههای فقهی و شرعی عمل کنیم.
وی بــا بیان اینکه رســیدن به کمال
زحمت دارد تصریح کرد :ما باید زمینه
ساز ظهور منجی عالم باشیم و در این
راه دشــوار ،هم باید خودمان با تحمل
سختیها در مسیر حق حرکت کنیم و
هم باید با کسانی که در مسیر درست
ســنگ اندازی و مانــع ایجاد میکنند
برخــورد و راه را برای حرکت دیگران
در راه حق ،هموار کنیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه
قضائی مصمم است با همه کسانی که
ســد راه مردم میشــوند و مانع ایجاد
میکنند برخورد قاطع و دست متعدیان
به حقــوق مردم و بیتالمــال را قطع
کند ،تصریح کرد یقین دارم با همدلی
مجلس و دولت و کمک مردم میتوانیم
زمینه تحقق عدالت را هموارتر کنیم.

اخبار

زنگ نماز در کالسهای
مجازی شبکه شاد
گنجانده شود

سرپرســت وزارت آمورش و پرورش
گفت :مهمترین ،واالترین و اصلیترین
مأموریت آموزش و پرورش« ،توسعه و
ترویج فرهنگ قرآن ،عترت و نماز» و
توفیق خدمت در حوزه قرآنی باالترین
نعمت است.
به گزارش ایســنا ،علیرضا کاظمی در
آیین افتتاحیه چهارمین دوره آموزشی
توانمندسازی کارشناسان قرآن ،عترت
و نماز کــه در حــرم مطهر حضرت
امام خمینی (ره) برگزار شــد ،ضمن
گرامیداشــت یاد و خاطره امام راحل و
شهدای گرانقدر انقالب و تبریک اعیاد
ربیــع و والدت پیام آور قرآن و آخرین
پیک رســالت ،حضرت محمد (ص) و
میالد امام جعفر صادق (ع) اظهارکرد:
حضرت امــام(ره) احیاگر واقعی قرآن
بودند که بعد از  ۱۴۰۰ســال اسالم را
زنده و قرآن را احیا کردند.وی افزود :آن
چه را امروز در حوزه پرورشــی و قرآن
و عترت به دســت آورده ایم ،مدیون
خون شهداست و خوشبختانه در سال
هــای اخیر با برنامه ریزی های دقیق،
اتفاقات خوبی در حــوزه قرآن،عترت
و نمازافتــاده اســت.کاظمی تصریح
کرد :از زحمات و تالش های شــبانه
روزی کارشناسان قرآن ،عترت و نماز
سراســر کشور که یکی از فلسفه های
تشکیل این همایش اســت ،تقدیر و
تشــکرمی کنم؛ تبیین سیاســت ها و
برنامه هــای قرآنــی وزارت آموزش
و پــرورش و ایجاد درک مشــترک از
جهت گیری ها و حرکت ها در مســیر
توسعه فعالیت های قرآنی و استفاده از
تجارب ارشمند بخش های مختلف از
دیگر دستاوردهای این همایش است.
وی ادامــه داد :ارتقای ســطح علمی
و قرآنی ،تبیین برنامه های دو ســال
آینده ،تقویت روحیه مشارکتی و تجلیل
از تالش های کارشناسان قرآن،عترت
و نمــاز از دیگراهداف برگــزاری این
دوره دوساالنه است .سرپرست وزارت
آمورش و پرورش خاطرنشان کرد :مهم
ترین ،واالترین و اصلی ترین مأموریت
آموزش و پرورش« ،توســعه و ترویج
فرهنگ قرآن ،عترت و نماز» اســت و
این موضوع مبنای قیام ائمه (ع) و امام
راحل بوده است و ما وظیفه ای جز این
نداریم.

کارشناسان طرح جدید مجلس را بررسی کردند

خرید و فروش دوباره سربازی یا تقویت خدمت حرفهای؟
حتی با گذشت ســالها از خدمت ســربازی اما خاطرات
آن همچنــان نقل دورهمیهای خانوادگی اســت .پدران
از روزهای ســرد و گــرم آن دوران برای فرزندانشــان
میگویند و پســران میداننــد که خودشــان باید روزی
پوتین بهپا و اسلحه بهدست در میدان صبحگاه درحالیکه
فرمانده پادگان درحال ســان دیدن است خبردار بایستند؛
و بعد خودشــان روزی تعریف کننده همین خاطرات برای
دیگران باشــند .حاال این دور تکراری چیزی حدود ۱۰۰
سال اســت که در ایران سابقه دارد ،خدمت سربازی افراد
ذکور در ایران بر اساس قانون نظام وظیفه عمومی مصوب
مجلس شورای ملی از  ۱۶خرداد سال  ۱۳۰۴اجباری شد؛
موضوعی که بعد از انقالب سال  ۵۷ادامه پیدا کرد و حاال
بر اســاس ماده یک قانون نظام وظیفه عمومی برای دفاع
از اســتقالل و تمامیت ارضی ،اتباع ذکور دولت جمهوری
اسالمی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر
مقررات این قانون هســتند .طوریکه هر فرد ذکور ایرانی
در ماهی که طی آن به سن ۱۸سال تمام میرسد مشمول
این مقررات میشود.
*مشکالت سربازی اجباری چیست؟
همانطور که معدنــی عنوان کرد ،بهنظر میرســد حاال
ســربازی اجبــاری از اهداف اولیه خــودش فاصله گرفته
است .طوریکه این روزها در نظر برخی از پسران سربازی
مانند یک سد در برابر اهدافشان ایستاده است ،سدی که
میتواند دو ســال تمام آنها را در وضعیت بالتکلیفی نگه
دارد ،وضعیتی که گاهی پســران برای رهایی از آن یا به
ناچــار ادامه تحصیل میدهند یا با غیبت کردن از خدمت،
جزو غایبان مشــمول بهحســاب میآیند .محمد فاضلی،
جامعهشــناس با اشــاره بههمین وضعیت در واکنشی در
حســاب توئیتری خودش نوشت« :ســربازی مسئله مهم
مرتبط با امنیت اســت اما جوانان زیادی سالها تحصیل
ناخواســته را برای فرار از آن به جان میخرند و نقشــش
در زندگی آنها مثبت نیســت .حــل آن در هر انتخابات
شــعار میشود و بینتیجه به سرانجام نمیرسد .سربازی و
تحصیل کم حاصــل ،دو تیغه قیچی علیه زندگی
ادامهی
ِ
پسران شدهاند».
در همینبــاره مصطفــی آبروشــن ،جامعهشــناس در
گفتوگویی بــه خبرآنالیــن میگوید« :اولیــن واکنش
اجتماعی خدمت ســربازی اجباری فرار و غیبت از خدمت
اســت .این فرار آثار دیگری هم بر جامعه تحمیل میکند
و اکثــر این افراد برای بدســت آوردن امتیازاتی که دیگر
شهروندان از آن برخوردار هستند مجبور به جعل هویت و
سندسازی میشــوند تا از حداقلهای یک زندگی متعارف
بیبهره نباشند».
او ادامــه میدهد« :یکی از عوامل مهــم به تاخیر افتادن
کار و ازدواج جوانان ســربازی اجباری است ،اگر سربازی
حرفهای جای ســربازی اجباری را بگیرد مشاهده خواهیم
کرد ،مطلوبیت ســربازی افزایش پیدا میکند چراکه سرباز
حرفهای به عنوان یک شغل تلقی میشود».

*سربازی حرفهای و داوطلبانه
همانطور که آبروشــن بیان کرد سربازی اجباری میتواند
ســبب فرار ،غیبت و همچنین آســیبهای احتمالی بعد از
آن شود ،موضوعی که این جامعهشناس تالش کرد با ایده
ســربازی حرفهای بهعنوان یک شغل ،جایگزینی را برای
آن معرفی کند .مسئلهای که قبلتر هم توسط امیرحسین
قاضیزاده هاشــمی ،نامــزد ســیزدهمین دوره انتخابات
ریاســت جمهوری در جریــان تبلیغات انتخابــات با بیان
اینکــه «در دولت احتمالی آیندهی من ،حذف ســربازی
اجباری و انجام ســربازی به صورت حرفهای و داوطلبانه
پیگیری میشود ».مطرح شــده بود .موضوعی که بهنظر
میرســد این روزها یکبار دیگر مورد توجه کارشناســان
قرار گرفته است.
در همینبــاره معدنی در ادامه گفتوگو با خبرآنالین بیان
میکنــد« :در دنیای مدرن در بیــش از  ۹۰درصد جوامع
سربازی اجباری وجود ندارد ،این مسئله هم درست نیست
که یک جوان وقتی بهعنوان مثال در دانشگاه الکترونیک
خوانده اســت او را به ســربازی ببریم ،با توجه به مسائلی
که وجود دارد ممکن اســت فرد بهلحــاظ روحی و روانی
بهم بریزد .اما اگر سربازی داوطلبانه شود یعنی کسانیکه
وارد نظام میشــوند آمادگی روحــی و روانی برای انجام
آن دارند ،اتفاق ًا وقتی ســربازی داوطلبانه و حرفهای شود
برای داوطلبان هم خوب اســت چراکه میشود طول دوره
را پنجســاله کرد و به آنها حقوق و درآمد خوبی پرداخت
کرد .با چنین کاری هم ســرباز حرفهای داریم که حقوق و
مزایا میگیرد و هم افراد با اســتعدادهای دیگری که دارند
با ســربازی رفتن دو ســال درگیر انقطاع تفکر و اندیشه
نمیشوند .لذا بهنظرم بهتر است سربازی را حرفهای کنند
و آن را از اجباری بودن خارج کنند».
آبروشــن هم در واکنشی مشــابه عنوان میکند« :خدمت
ســربازی به معنای فداکاری کردن و تا پای جان ایستادن
در راه اهداف مشترک اجتماعی اســت ،کسانی میتوانند
بــه معنای واقعی در این تعریف قرار بگیرند که به شــکل
داوطلبانه در خدمت نیروهای مســلح قرار بگیرند ،در اکثر
کشــورهای جهان خدمت سربازی به شکل حرفهای بوده
و اشــخاص صالحیتدار که توان و روحیه واقعی خدمت
به کشورشان دارند به اســتخدام کوتاه مدت یا بلند مدت
ارتش آن کشور درمیآیند .خدمت سربازی اجباری مربوط
به شــرایطی اســت که کشــور در جنگ به سر میبرد و
تســری دادن این قاعــده در زمان صلــح متقاعد کننده
بهنظر نمیرســد .ایران جزو معدود کشورهایی هست که
خدمت ســربازی در آن اجباری اســت .وجود بیش از دو
میلیون جوان فراری از خدمت و بالقوه آسیبزا را میشود
انعکاس خدمت سربازی اجباری دانست .من بهعنوان یک
جامعهشــناس معتقدم که مبنای اجباری بودن ســربازی
اشتباه اســت و بهنظر میرسد داشتن یک ارتش حرفهای
و کارآمد میتواند جایگزین بهتری برای ســربازی اجباری
باشد .لذا اعالم عمومی خرید خدمت سربازی برای غائبین

هوشمندانهترین تصمیم ممکن میتواند باشد».
*خرید خدمت سربازی ناعادالنه است
همانطورکه کارشناســان گفتند در شرایط کنونی سربازی
اجباری از اهداف خود فاصله گرفته اســت و شاید بتوان از
طریق استخدام سرباز حرفهای گامی موثر برای جلوگیری
از آسیبهای احتمالی آن برداشت .ضمن اینکه بهگفته این
کارشناسان اجباری بودن سربازی سبب شده تعداد زیادی
از مشموالن دســت به غیبت بزنند و برای اعزام شدن به
خدمت اعالم امادگی نکنند .آنطورکه کیومرث ســرمدی
واله ،نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی به
خبرآنالین میگوید« ،بیش از ســه میلیون مشمول غایب
در کشور وجود دارد» و این غیبتها بههمان دالیلی است
که پیشتر کارشناســان مطرح کردند ،همین مسئله سبب
شــد چندی قبل برخی نمایندگان مجلس با امضا طرحی
باعنوان «ســاماندهی و تعیین و تکلیف مشــموالن غایب
خدمت وظیفه عمومی» خواستار رسیدگی به آن شوند .در
ماده یک این طرح پیشنهادی آمده است «مشموالنی که
تــا زمان ابالغ این قانون  ۸ســال غیبت دارند؛ میتوانند
با پرداخت جریمه ،کارت معافیت خدمت دریافت کنند».
ســرمدی درباره لزوم قانونی شدن این طرح به خبرآنالین
میگوید« :بحث ســربازی و استفاده از توان جوانان برای
رفــع نیازهای کشــور خصوص ًا در زمینــه دفاعی یک امر
ضــروری و مهم اســت .اما طبق آمار االن بیش از ســه
میلیون نفر غایب از خدمت ســربازی در کشور داریم ،این
افراد به لحاظ ســن ،افراد تحت تکفــل و گرفتاریهایی
که در خصوص تامین معیشــت دارند بهنظر میآید عم ً
ال
شــرایط انجام خدمت سربازی برایشــان وجود ندارد ،ما
احســاس کردیم ادامه این شــرایط نهتنها مشکلی را حل
نمیکند چراکه این گروه شرایط اعزام به خدمت را ندارند
بلکه سبب شده این جمع با مشکالتی که دارند ،بالتکلیف
بمانند .لذا احســاس شــد وضعیت این گروه از جامعه باید
تعیین تکلیف شــود بنابراین با جمعی از نمایندگان مجلس
طرحی با همین عنوان طراحی کردیم».
او ادامــه میدهد« :در طرح پیشــنهادی آمده که افرادی
که بیش از  ۸ســال غیبت داشته باشــند میتوانند تحت
شــرایطی با پرداخت جریمه کارت معافیت خودشــان را
دریافــت کنند .هــدف این طرح فقط تعییــن تکلیف این
گروه از جامعه اســت که سن و ســال آنها باال رفته و از
حیث گرفتاریهای زندگی عمــ ً
ا امکان اعزام به خدمت
را ندارند».با این وجود این طرح پیشــنهادی مخالفانی هم
دارد ،مثــ ً
ا امیر دریــادار دوم غالمرضا رحیمیپور ،رئیس
اداره ســرمایه انسانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح به
خبرگزاری ایلنا گفته که «ستاد کل نیروهای مسلح کامال
مخالف موضوع خرید و فروش سربازی است ،چرا که این
امر یک موضوع کامال ناعادالنه اســت و ضربه به موضوع
سربازی وارد کرده است».
همچنین معدنی با اشاره به همزمان بودن سربازی اجباری
و امــکان خرید خدمت غایبان ســربازی بیان میکند« :با

روزنامه صبح ایران سیاسی ،هنری ،اجتماعی

اینکه ضمن اجباری بودن ســربازی امــکان خریدن آن
وجود داشــته باشــد مخالف هســتم .یک دوره تاریخی
چنیــن امکانی وجود داشــت و افراد میتوانســتند بعد از
دوره آموزشــی با پرداخت پول کارت پایان خدمت بگیرند،
کســانیکه پول خرید را نداشــتند و بایــد ادامه میدادند
بهلحاظ شــخصیتی خرد میشدند و این تجربه تلخی بود،
آنها احســاس میکردند که فقر خانواده ســبب شده که
باید ســرباز باشند و دو سال از جوانی خودشان را درمحیط
نظامی سپری کنند؛ بنابراین من با همزمانی اجباری بودن
و خریدن سربازی موافق نیستم».
او ادامــه میدهد« :اما میشــود یک پیشــنهاد در چنین
شــرایطی داشــت ،عنوان کنند که هرکســی میخواهد
ســربازی خودش را بخرد باید حقوق کامل یک سرباز را
برای  ۵ســال پرداخت کند ،اگر فــرض کنیم حقوق یک
سرباز ســالی ۴۰میلیون تومان است ،فردی که میخواهد
ســربازی خودش را بخرد  ۲۰۰میلیون پرداخت کند ،این
مبلغ هم تمام ًا برای یک ســرباز هزینه شــود و او بتواند
بهعنوان یک سرباز حرفهای حقوق و مزایای خوبی داشته
باشد».
*طرحی که میتواند سبب غیبت بیشتر مشموالن خدمت
شود
ســرمدی ،نماینده مجلس نیز در پاسخ به برخی انتقادات
طرح پیشــنهادی و اینکه ممکن است افراد برای خریدن
خدمت ســربازی دست به  ۸ســال غیبت بزنند میگوید:
«البته ممکن اســت مشکالتی از این قبیل در طرح وجود
داشــته باشد ،نکته این است که پیشنهاد مجلس فقط یک
طرح اســت و این طرح ابتدا باید توســط هیئت رئیسه به
کمیســیونهای مربوطه ارجاع داده شــود ،بعد از بررسی
پیشــنهادها نکاتی به طرح اضافه یا کم میشــود .بعد از
آن مجدد در صحن علنی بررسی خواهد شد ،لذا مشکالت
احتمالی آن رســیدگی خواهد شــد .البتــه بهنظر نمیآید
جوانان ما برای دریافت کارت پایان خدمت ۸ســال غیبت
کنند تــا بتوانند از این قانون بــرای دریافت کارت پایان
خدمت اســتفاده کنند ،اما با این وجود هر طرحی میتواند
ایراداتی داشته باشــد که در بررسیهای بعدی در صحن
و کمیســیونها ایرادات آن هم شناسایی و برطرف خواهد
شد».آنطورکه بهنظر میرسد کارشناسان با دالیلی مانند
ایجاد وقفه در زندگی و اهداف پسران ،با سربازی اجباری
مخالف هســتند .از طرفــی تجربهی خرید ســربازی در
ســالهای گذشته هم سبب شــده آنها نگران این باشند
که خریدن خدمت حس بیعدالتی در میان سربازان ایجاد
کند و آنها گمان کنند بهدلیل فقر و نداشتن پول است که
باید دو ســال خدمت کنند و در مقابل افرادی که بهلحاظ
مالی توانمند هســتند از گذراندن این دوره معافشــوند.
شــاید در این میان پیگیری و برنامهریزی بیشتر دربارهی
ایده ســربازی حرفهای و داوطلبانه بهویژه در شرایط صلح
چندان بیربط نباشــد ،سربازانی که میدانند کار با اسلحه
شغلشان است و بابت آن حقوق و مزایا دریافت میکنند.
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عضو انجمن زنان و مامایی:

زنان مدیران سالمت خود و
خانواده در بحران کرونا هستند

متخصص و عضــو انجمن زنان و مامایی
ایران با تاکید بر اینکه زنان به عنوان پایه و
اساس خانواده نقش برجستهای در مدیریت
ســامت روان خود و خانــواده در بحران
کرونا دارند ،گفت :توجه به تغذیه ســالم و
برنامهریــزی برای انجام حرکات ورزشــی
مهمترین نکاتی اســت که زنان باید به آن
توجه داشته باشند.
ســوزان پیروان به مناسبت هفته سالمت
بانــوان که به روز زنــان و مدیریت زندگی
سالم در بحران کرونا (تغذیه سالم ،فعالیت
بدنی در منزل) نامگذاری شده ،با بیان اینکه
همه گیری کووید  ۱۹میتواند بر ســامت
روان زنان ،مــردان و کودکان تاثیر بگذارد،
اظهار داشــت :مطالعات علمی نشان داده
که شدت این اختالل در بعضی از گروه ها
مانند افراد پیر بیشتر است اما اثرات روحی و
روانی آن در زنان به خصوص در زنان جوان
دوچندان است.
وی درباره دالیــل این تاثیرگذاری اینگونه
توضیح داد :باید در نظر داشــت که زنان به
صورت ســنتی افرادی حمایتگر هستند به
این معنا که نگرانی زنان نســبت به مردان
در صورت ابتال یکی از افراد خانواده به این
ویروس بیشتر است .ضمن اینکه نگران از
دست دادن شغل به دلیل کم شدن ساعات
کاری خود نیز هستند در حالیکه مسئولیت
خانــه داری را به عهده دارنــد و در نتیجه
زمان کمتری برای استراحت و آسایش خود
خواهند داشت.
متخصص زنــان و زایمان با تاکید بر اینکه
زنان نسبت به مردان به دلیل درآمد کمتر،
بیشتر نگران این مساله هستند که در صورت
ابتال به بیماری نتوانند از خدمات درمانی به
نحو مناسبی استفاده کنند ،یادآور شد :زنان
موجوداتی احساســی هستند و بیشتر تحت
تأثیر استرس و اضطراب قرار میگیرند.
پیروان خاطرنشان کرد :به دلیل اضطراب از
ابتال به کرونا ،تعداد بیشتری از زنان سفرهای
خود را به تعویق انداخته یا شغل خود را رها
کرده و خانهنشین شــدهاند .ضمن اینکه با
پاندمی ویروس کووید ۱۹در جهان ،بیشتر
کشورهای جهان مقررات قرنطینه وضع کرده
اند که این مقررات به معنای بیشتر ماندن در
خانه است.متخصص زنان و مامایی با تاکید
بر اینکه در این دوران ،بســیاری از بانوان از
افزایش وزن ،احساس افسردگی ،اضطراب،
فراموشــی و بی خوابی شکایت دارند و این
اثرات می توانند بعد از اتمام این دوران هم
عوارض جدی داشته باشند ،خاطرنشان کرد:
در مادران باردار میزان اضطراب باالتر است
زیرا عالوه بر نگرانی از وضعیت خود ،نگران
ســامت فرزند آینده هم هستند.پیروان با
یادآوری اینکه در چنین شــرایطی ،زنان به
عنوان پایه و اســاس خانواده وظیفه مهمی
برعهده دارند که هم برای ســامتی خود و
هم سالمتی افراد خانواده برنامه ریزی کنند،
به نکات مهمی که باید از سوی مادر خانواده
به آن توجه ویژه شود ،اشاره و تصریح کرد:
توجه به وضعیت تغذیه خود و ســایر اعضا
نخستین موضوع مهم در دوران کرونا است
تا آنجا که برای جلوگیری از چاقی ،داشتن
یک رژیم غذایی متعادل ضروری است.وی
افزود :بهتر است هر روز مخلوطی از غالت
کامل شامل گندم ،جو ،برنج ،حبوبات مانند
عدس و لوبیا مصرف شــود .مصرف میوه
و ســبزی تازه باید در ســبد غذایی خانواده
گنجانده شود حتی به عنوان میان وعده می
توان از سبزیجات ،میوه و دانه های روغنی
خام و بدون نمک استفاده کرد .همچنین تا

حد امکان از مصرف غذاهای فرآوری شده و
فست فودی که کالری زیاد اما ارزش غذایی
کم دارند پرهیز کرد.
عضو انجمن زنان و مامایی با تاکید بر اینکه
ورزش و فعالیت های بدنی در منزل از دیگر
نکات مهم و ضروری اســت که در دوران
شیوع کرونا باید جدی تلقی شود ،خاطرنشان
کرد :با شیوع کرونا و اعمال وضعیت قرنطینه
باشــگاه های ورزشی و بسیاری از پارک ها
بسته یا محدودیت تردد در آن اعالم شد که
همین امر باعث شد بسیاری از بانوان از رفتن
به باشگاه های ورزشی اجتناب کنند اما نباید
فراموش کرد بهترین کار انجام فعالیت های
ورزشی است که در منزل قابل انجام است.
وی افزود :در حال حاضر ،برنامه های روزانه
انجام فعالیــت های ورزشــی در اینترنت
و فضای مجــازی به صــورت رایگان در
دسترس و بسیاری از کالس های ورزشی
هم از روش آنالین قابل اســتفاده است که
می توام در منــزل از ورزش های قدرتی،
کششــی و حتی هوازی بهــره برد.پیروان
خطاب به بانوان کشور تاکید کرد :مراقبت از
اطرافیان و اعضای خانواده الزم و ضروری
است ولی شما باید مراقب سالمتی روحی و
روانی خود نیز باشید .اگر در قرنطینه هستید،
ارتباطات اجتماعی خود را از طریق تلفن یا
تماس های ویدیویی با خانواده و دوســتان
خود برقرار نگه دارید.
عضو انجمن زنان و مامایی ایران با تاکید بر
اینکه مدتی از دیدن و شنیدن مطالب مربوط
به همــه گیری دوری کنیــد ،توصیه کرد:
فعالیت یا کاری که مورد عالقه شماست را
در این زمان شروع کنید؛ در چنین شرایطی
میتوانید به حفظ آرامش خود و ســایر اعضا
کمک کنید.
در تقویم رسمی کشور ۲۴ ،تا  ۳۰مهرماه به
هفته ملی سالمت بانوان نامگذاری و «زنان،
مدیریت سالمت ،مهار کرونا» به عنوان شعار
هفته ملی سالمت بانوان «سبا» اعالم شده
است .روزشــمار این هفته هم عبارت است
از ۲۴ :مهرمــاه؛ زنــان ،مدیریت اطالعات
و ارتقای ســواد ســامت در بحران کرونا
(دریافت اطالعات از منابع معتبر ،تشخیص
منابع معتبر از غیر معتبر ،استفاده صحیح و
انتشار اطالعات در شــبکه های مجازی)،
 ۲۵مهرماه؛ زنان ،مدیریت ســامت روان
خــود و خانواده در بحــران کرونا (مدیریت
سوگ ،مدیریت استرس ،خشونت خانگی،
روابط خانوادگی ســالم ،تقویت مهارتهای
ارتباطی ،حمایت همسران از یکدیگر)۲۶ ،
مهرمــاه؛ زنان و مدیریت زندگی ســالم در
بحران کرونا (تغذیه سالم ،فعالیت بدنی در
منزل) ۲۷ ،مهرماه؛ زنان و سالمت اجتماعی
در بحران کرونا (فقر -بیکاری-از دســت
دادن سرپرســت خانواده -زنان سرپرست
خانواده -فرصــت کار آفرینی-آموزش راه
اندازی کســب و کار در فضــای مجازی
بــرای زنان) ۲۸ ،مهرماه؛ زنان و ســامت
بــاروری در بحران کرونا (روابط زناشــویی
ایمن و ســالم ،بارداری ،زایمان ،شیردهی)،
 ۲۹مهرماه؛ زنان و واکسیناســیون بیماری
کوویــد (۱۹اهمیت واکسیناســیون و رفع
باورهــای غلط  -دریافت اطالعات صحیح
درباره عوارض واکسیناسیون و مدیریت آن-
واکسیناسیون زنان باردار – واکسیناسیون
نوجوانــان و جوانان – مشــاغل پرخطر و
واکسیناســیون کرونا) و  ۳۰مهرماه؛ زنان و
مدیریت سالمت خانواده(حمایت از همسر و
فرزندان ،پیشگیری از انتقال کووید در بین
افراد خانواده).

حفاظت از تنوع زیستی
در اولویت محیط زیست تهران
مدیر کل محیط زیســت و توســعه پایدار
شهرداری تهران گفت ۷ :رود دره تهران به
عنوان کریدورهای طبیعی با وجود دهه ها
تخریب و ساخت و ساز همچنان بسترهای
مناسبی برای تنوع زیستی هستند.
بــه گزارش مهر ،شــینا انصــاری در آئین
اکران نخستین مســتند تنوع زیستی شهر
تهــران بــا عنوان «شــهر زنــده» ضمن
قدردانی از تولیدکنندگان مستند شهر زنده
و میزبانی شــهرداری منطقــه  ،۱۲گفت:
برای ساخت آثار مستند ،مشکالت و موانع
متعددی وجود دارد به خصوص اگر مرتبط
با موضوعات و مسائل محیط زیستی باشد
مانند فراهم بودن شــرایط و زمان مناسب
جهت حضور گونهها و سوژهها و هماهنگی
بــا مراکز طبیعی و مناطق حفاظت شــده.

مدیرکل محیط زیســت و توســعه پایدار
شهرداری تهران افزود :در اداره کل محیط
زیســت بحث تنوع زیســتی در کنار سایر
مســائل محیط زیســتی همچنان اولویت
ما بــوده و موضوعات مرتبط با آن به قوت
خود پیگیری میشــود.وی اظهار کرد :در
کنار تولید و اکران مســتند تنوع زیســتی
«شــهر زنده» ،برگزاری جشنواره عکاسی
تنوع زیســتی طی سه سال متوالی داشتیم
که مورد اســتقبال عالقه مندان این حوزه
قــرار گرفت.انصاری ادامــه داد :همچنین
کتاب تنوع زیستی شــهر تهران بر مبنای
پروژههای مطالعاتــی در مناطق ٢٢گانه با
همــکاری مرکز مطالعــات و برنامه ریزی
شــهر تهران در دســت چاپ است که به
زودی منتشر میشود.

