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یک توئيت

سربازها پولدارمیشوند

گزیده

ورود اولین بخش واکسن کرونا
به کشور؛ طی روزهای آینده

نایب رئیس کمیسیون تلفیق درگفت وگو با خراسان:
حقوق سرباز صفر متاهل 2میلیون و400هزار تومان می شود

یک عکس
کمبود گاز در سیستان و بلوچستان

رسانه های جهان

مصطفی عبدالهی -کمیسیون تلفیق بودجه
 ،1400حداقل حقوق سربازان را  1.8میلیون
تومان تعیین کــرد تا در صــورت تصویب آن در
صحنعلنیمجلس،حقوقسربازانوظیفهدچار
تحولی اساسی شود .روز گذشته که همچنان
افکارعمومی در تب و تــاب مــاجــرای درگیری
فیزیکی یک نماینده مجلس با سرباز راهنمایی
و رانندگی بــود ،خبری از مصوبات کمیسیون
تلفیق منتشر شد که در نــوع خــودش متفاوت
بود« .سیدمحسن دهنوی» عضو هیئت رئیسه
مجلس در توئیتی اعــام کــرد« :حداقل حقوق
ماهیانه سرباز 1.8 ،میلیون تومان خواهد شد و
مزایایینظیرحقماموریت،تاهل،بدیآبوهوا،
مناطق مرزی و ...نیز عالوه بر مبلغ فوق محاسبه
وبهحسابشانواریزمیشود».درشرایطیکهبر
اساس اعالم ستادکل نیروهای مسلح ،میانگین
حقوقفعلیسربازان 480هزارتوماناست،این
افزایش حدود  3.7برابری ،تحولی اساسی در
میزاندریافتیسربازانایجادخواهدکرد.
▪واکنشهایقابلپیشبینی

دویچه وله :موسسه
علمی پــاول ارلیش
آلمان در گزارشی
تاکید کرده است که
تمام  ۲۱نفری که
پس از تزریق واکسن کرونا درآلمان
درگذشتهاند ،به بیماریهای سختی
مبتال بودهاند که احتماال علت اصلی
مرگ آنها بودهاست.

حمله سایبری به سمینارآنالین
بزرگداشت سردار سلیمانی
حمله سنگین سایبری از مبدأ آمریکا به واحد
الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی ،با هوشیاری
متخصصان فنی آن واحد دفع شد .عزیز نجفپور
آقابیگلو رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد
الکترونیکی و دبــیــر شـــورای فــضــای مجازی
دانشگاه آزاد اسالمی ،در اینباره گفت :پس از
برگزاری همایش یادبود حاج قاسم سلیمانی
با عنوان «سلیمانی؛ قهرمان صلح و همزیستی
ادیان» که هفته قبل در واحد الکترونیکی این
دانشگاه برگزار شد ،سامانههای این واحد مورد
حمله شدید سایبری از سوی آمریکا قرار گرفتند
که با هوشیاری متخصصان فنی آن واحد ،این
حمله دفاع شد.

همزمانی این مصوبه با اتفاق تلخ سیلیخوردن
یک سرباز ،واکنشهایی به همراه داشت .برخی
نگاهیمثبتداشتندوگفتند«:خداخیرتانبده،
واقعا حقوق  300تومنی به هیچجا نمیرسه»،
«تشکرازاقداممفیدوالزمعزیزان،البتهقابلتوجه
باشه که اگر دولت این قانون را اجرا نکند ،این
تصمیم در حد همین توئیت ارزش دارد» .برخی
هم این مصوبه را با آن اتفاق تلخ مرتبط دانستند؛
مثل کاربری که نوشت« :شما همکارانتان را
کنترل کنید که سیلی به سرباز نزنند ،حقوق
اضافهبماند».
▪طرحتحولاساسی

اما مــروری بر خبرهای چندماه گذشته ،نشان
میدهد که تغییر ساز و کار سربازی در کشور،
حرف همین یکی دو روز اخیر نیست و نمیتوان
طرح آن را به ماجرای نماینده و این سرباز ربط
داد؛ هرچندکه شاید این اتفاق ،در جدیترشدن
عزم اعضای کمیسیون تلفیق برای توجه بیشتر
به سربازان اثر داشته است .اواخر مهرماه بود که
«ابوالفضلابوترابی»عضوکمیسیونامورداخلی
وشوراها،ازطرح«مالیاتبرتامینامنیت»سخن
گفت؛ طرحی که هنوز تکمیل و تصویب نشده
اما اصل موضوعش این است« :با اجــرای طرح
«مالیاتبرتامینامنیت»افرادبین 28تا 50سال
کهبهسربازینمیروند،بایددرطولاین22سال
برای دریافت خدماتی مثل دریافت گواهینامه،

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل
نیروهای مسلح :با این افزایش حقوق ،سربازی
خوشایند می شود
گذرنامه،خریدرسمیخودروومنزلو…مبلغی
بهعنوانمالیاتبرتامینامنیتپرداختکنندکه
از آن برای تامین مالی حقوق سربازان استفاده
خواهدشد».
▪آمارسربازانغایب

نکته مهم دربـــاره ایــن طــرح ،اطــاع از تعداد
مشموالن غایب یا همان سرباز فراریهاست؛
اف ــرادی که با تصویب طــرح مالیات بر تامین
امنیت ،باید تا  50سالگی به ازای دریافت
برخی خدمات اساسی ،مالیات پرداخت کنند.
خبرهای رسمی منتشرشده در اینباره حاکی
است که حدود  2میلیون و  900هزار مشمول
غایب در کشور داریم که به دالیل متعدد ،ترجیح
دادهان ــد به سربازی نروند ،در حالی که اکثر
جوانان همسن و سال آنهــا از قانون اساسی
کشورتبعیتکردهاند.
▪مدتسربازیچقدراست؟

ایــن هم مهم اســت که بدانیم هماکنون مدت
سربازی در کشور چند ماه است؟ ستادکل
نیروهای مسلح ،آخرین تغییرات در این
خصوصرامهرماهامسالاعمالکرد:
مناطقامنیتیدرگیروجزایرطرحنازعات: 17ماه
 مناطق عملیاتی و امنیتی غیردرگیر،محروم و بد آب و هــوا ،مــرزی و سایر جزایر
خــلــی ـجفــارس 18 :م ــاه بـــرای ســربــازان
غیربومی 21،ماهبرایسربازانبومی
 مناطق عــادی 21 :مــاه بــرای سربازانغیربومی 24،ماهبرایسربازانبومی

نایبرئیس کمیسیون تلفیق در گفتوگو با خراسان:

منابع الزم بودجهای برای اجرای افزایش حقوق
سربازان پیشبینی شده است

محمداکبری -نایبرئیس کمیسیون
تلفیق بــودجــه  ۱۴۰۰از مــصــوبــه ایــن
کمیسیون از محل تبصره  ۱۴برای تعیین
حقوق ســربــازان خبر داد و گفت :بــا این
مصوبه ،حقوق ســربــازان در ســال آینده
یکمیلیون و  ۸۰۰هزار تومان خواهد بود.
سید محسن دهنوی در تشریح این مصوبه
به خبرنگار پارلمانی خراسان گفت :طبق
اینمصوبهحقوقسربازاندرسالآینده۷۵
درصدحقوقپایوریعنیکمترینحقوقپایه
در نیروهای مسلح تعیین شده است .براین
اساسحداقلحقوقسربازاندرسالآینده
یکمیلیونو ۸۰۰هزارتومانخواهدبودکه
در موارد مختلف ،مزایای سربازان از جمله
ق تاهل ،حق ماموریت ،حضور در مناطق
ح 
مرزی و مناطق بد آب و هوا و ...به آن افزوده
خواهدشد .اینحقوقپایینترینپایهتعیین
شده و به عنوان مثال حقوق سربازصفر با

داشتن حق تاهل به ۲میلیون و ۴۰۰هزار
تومان افزایش مییابد .وی دربــاره منابع
تامین بودجه این مصوبه گفت :براساس
گفتوگووتعاملباستادکلنیروهایمسلح
منابع الزم برای این افزایش حقوق از محل
تبصره  14بودجه درنظر گرفته شده و در
صورتنهاییشدنآندرصحنعلنی،سال
آیندهاجراییمیشود.ویخاطرنشانکرد:
بحث افزایش حقوق سربازان قانون تازهای
نیست و سالهاست که وجود داشته است؛
منتها امسال با توافقات صورتگرفته میان
مجلس و ستادکل نیروهای مسلح برای
تامین بودجه الزم آن ،زمینههای اجرای
آنبرایسالآیندهمهیاشدهاست.دهنوی
تاکیدکرد :حق سرباز را باید بدون منت به
او داد و سپاسگزارش بود و امیدواریم این
مصوبه مقدمهای برای ایجاد سازوکارهای
سربازیحرفهایباشد.

▪وضعیتسربازیدرکشورهایمختلف

شایدبرایشماهمجالبباشدکهبدانیدوضعیت
سربازیدرکشورهایمختلفجهانچگونهاست.
فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری
عمومی،وابستهبهمرکزبررسیهایاستراتژیک
ریــاس ـتجــمــهــوری در شـــمـــاره 27خـــود که
تابستان 97منتشر شــده ،به این ســوال پاسخ
داده است 61 :درصد کشورهای جهان (123
کشور) سربازی اجباری ندارند 11 ،درصد (24
کشور) به مدت یکسال و کمتر سربازی دارند،
 4درصــد ( 7کشور) صرفا در امــور مدنی یا به
صورتنظامیغیرمسلحسربازیدارند 7،درصد
( 14کشور) از سربازی انتخابی بهره میبرند8،
درصد ( 15کشور) از ترکیب نیروهای داوطلب و
اجباری استفاده میکنند و 9درصد (ایران و16
کشور دیگر) سربازی اجباری بیش از یکسال و
غیرانتخابیرابهاجرامیگذارند.
این موضوع هم در طرح مالیات بر تامین امنیت
موردتوجه بوده است و طراحان آن در مجلس،
گفتهاند«:سربازیبایدازسرباز یکعاشقوطن
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بسازد ،بر همین اساس فداکاری و جانفشانی
برایسرزمینبااجبارمعناندارد؛عشقبهوطن،
سرباز دلسوز و فداکار میخواهد برای اینکه
بتوانیم نیروهای مسلح را از این جهت تقویت
کنیم باید نام اجباری را از سربازی حذف کنیم
وشایدافزایشحقوقسربازانکوچکتریناقدام
درراستایفداکاریاینعزیزانباشد».
پاسخ رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز
ستاد کل به خراسان:حمایت مجلس موجب
خوشایندشدنسربازیمیشود
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل
نیروهای مسلح ،نگاه مثبتی بــه ایــن مصوبه
کمیسیون تلفیق دارد و معتقد است در صورت
تصویب نهایی ،نتایج خوبی از آن حاصل خواهد
شــد« .امــیــردریــاداردوم غالمرضا رحیمیپور»
در گفتوگو با خراسان میگوید« :این فرایند با
حمایت مجلس موجب خوشایندشدن سربازی
میشود» .وی ارائه توضیحات بیشتر در اینباره
را به بعد از تصویب نهایی آن در صحن علنی
مجلس موکول میکند و میافزاید« :انشاءا...
زمانی که بودجه توسط مجلس به تصویب برسد،
ستادکل نیروهای مسلح جزئیات اجراییشدن
این مصوبه و برنامههای خود را در این خصوص
اعــام خواهد کــرد» .با امیر رحیمیپور دربــاره
برخی نگاههای منفی به دوره سربازی صحبت
و این نکته را مطرح میکنم که برخی از جوانان،
دوره دوساله سربازی را به نوعی اتالف وقت و
سپریشدن بهترین روزهای جوانی میدانند .او
در اینباره به طرح مهارتآموزی سربازان اشاره
وتصریحمیکند«:مهارتآموزیجزوبرنامههای
سال ستاد کل نیروهای مسلح است و انشاءا...
بودجهآننیزتخصیصدادهمیشود».اشارهامیر
رحیمیپوربهطرحیاستکهطبقآن ،هرسرباز
باید یک مهارت تخصصی و  ۵مهارت عمومی (از
جمله امداد و نجات ،سبک زندگی ،کسب و کار،
مهارتهای مالی و حقوقی) را بعد از اتمام دوره
سربازیفراگرفتهباشد.

وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت ورود واکسن
کرونا به کشور ،گفت :درباره واکسن این مژده را
بدهم که ما واکسن را برای تزریق ،قبل از رسیدن
واکسن تولید خودمان تدارک دیدیم و منابع آن را
تامین کردیم .دکتر سعید نمکی ادامه داد :آقای
رئیسجمهورهمهرروزپیگیرهستندوانشاءا...
در روزهای آینده اولین بخش واکسن وارداتی را
از منابع مطمئن وارد خواهیم کرد.

پیشبینی خشکسالی شدید
و متوسط تا پایان سال آبی

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران
ســازمــان هواشناسی ،ضمن اشـــاره بــه اینکه
کمبارشی در کشورنگرانکننده اســت ،گفت:
تــاکــنــون تنها  ۳۰درصـــد از بــارنــدگــی ساالنه
بــرای تامین آب کشور اتفاق افتاده اســت .احد
وظیفه دیروز ضمن اشــاره به اینکه جمعبندی
ایستگاههای هواشناسی نشان مـیدهــد که
هماکنون بارشها در کل کشور  ۲۵درصد کمتر
از نرمال است ،اظهارکرد :بهطورکلی تاکنون در
ایران  ۶۸میلیمتر بارش داشتهایم این درحالی
است که میزان نرمال بارش در کشور از مهرماه تا
اوایل بهمن حدود  ۹۱میلیمتر است .وی با بیان
اینکهبارشهادراستانهایهرمزگانوسیستان
و بلوچستان در وضعیت بسیار نامناسبی است،
افزود :در هرمزگان طی چهارماه اخیر فقط حدود
۱۰میلیمتربارشگزارششدهاست؛ایندرحالی
است که میانگین بلندمدت بارشها در استان
هرمزگان طی اینبازه زمانی حدود  ۷۲میلیمتر
است .وظیفه با بیان اینکه اکنون به میانههای
سالآبی رسیدهایم و تاکنون فقط  ۳۰درصد از
بارندگیساالنهبرایتامینآبکشورراداشتهایم،
افزود :از اینرو  ۷۰درصد از بارش ساالنه تامین
نشده و این مسئله نگرانکننده است .وی با بیان
اینکه هماکنون در دوره خشکسالی هواشناسی
هستیم،تصریحکرد:پیشبینیمیشودکهتاپایان
سالآبی خشکسالی در حد متوسط و شدید در
کشورباشدبنابراینانتظارمیرودکهدستگاههای
متولیبهویژهوزارتنیروبرایذخیرهآبدرکشورو
مدیریتبهینهآنبرنامهریزیکنند.

