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یک توئيت

سربازها صاحب فراکسیون شدند
پسازانتقادستادکلنیروهایمسلحازطرحهایجنجالیبرخینمایندگاندربارهسربازی،حاالقراراست
فراکسیونیتخصصیبرایرسیدگیبهموضوعتشکیلشود؛رئیساحتمالیاینفراکسیونجدید
درگفتوگوباخراسانتوضیحاتیدادهاست

یک عکس
بیمارستان های پشتیبان کرونا یکی یکی
فعالمیشوند.تصویر،بیمارستانپشتیبان
در شیراز را نشان می دهد.

مصطفی عبدالهی -حـــدود ش ـشمــاه از
مطرحشدن پیشنهادهای برخی از نمایندگان
مجلس دربــاره اصــاح دوره خدمت سربازی
میگذرد؛ پیشنهادهایی که در نگاه اول بسیار
جــذاب و انگیزهبخش بــه نظر میرسید اما
واکنش ستادکل نیروهای مسلح نشان داد که
هماهنگی و بررسی الزم برای ارائه این طرحها
انجام نشده است .حاال هم آنطور که «حسن
یآبادی»نایبرئیسکمیسیوناصل
شجاعیعل 
نود مجلس به خراسان میگوید ،به زودی در
مجلس فراکسیونی بــرای رسیدگی به امور
سربازانواصالحقانونسربازیتشکیلمیشود
اماباتوجهبهحساسیتواهمیتاینحوزه،نباید
منتظرتغییراتواصالحاتزودهنگامبود.
▪طرحهایپیشنهادیچهبود؟

رسانه های جهان
آناتولی :بنا به اعالم
سازمان آمــار ترکیه
« »TÜİKاتــبــاع
ایرانی با خرید 663
واحــد مسکونی در
ماه مارس ( 2021اسفند و فروردین)
بــازهــم درص ــدر خــریــداران خارجی
مسکن در ترکیه قرار گرفتند .پس از
شهروندان ایرانی ،به ترتیب عراقیها
 644واحــد ،روسهــا  419واحــد،
افغا نها  302واحــد و شهروندان
قــزاقــســتــان نــیــز بــا  166واحـــد در
ردههای بعدی قرار گرفتند.
اســـپـــوتـــنـــیـــک:
دانــشــمــنــدان روس
از ان ــس ــت ــی ــت ــوی
پزشکی تجربی شهر
س ـنپــتــرزبــورگ ،در
حال کار بــرای ساخت اولین واکسن
خــوراکــی جهان علیه وی ــروس کرونا
هستند.مدیرانستیتویپزشکیتجربی
و پروفسور آکادمی علوم روسیه گفت
که آزمایشهای بالینی این واکسن
مخاطی بر اســاس یک فــراورده لبنی
تخمیرشده قرار است طی یکسال به
اتمامبرسد.

درمرورخبرهایمربوطبهاصالحطرحسربازی،
نام چند نماینده مجلس به چشم میخورد؛
نمایندگانیکههمدربرنامهزندهتلویزیونی،هم
درگفتوگوبارسانههاوهمدرصفحاتشخصی
توئیتر و اینستاگرام ،پیشنهادهای خود را ارائه
کردهاند ،از جمله :لزوم اصالح اجباریبودن
خدمت سربازی ،دریافت مالیات از غایبان بین
 28تا 50سالبرایاستفادهازخدماتعمومی،
افزایش دوره خدمت از  2سال به  5سال برای
داوطلبان با شرط پرداخت  90درصد حقوق
کارکنانرسمیو....
▪واکنشرسمیستادکل

امــا انتشار گسترده ایــن خبرها ،سبب شد تا
ستاد کل نیروهای مسلح هم بهطور رسمی
به موضوع ورود کند .هفدهم فروردین بود که
سردار «ابوالفضل شکارچی» ،سخنگوی ارشد
ستادکل ،با انتقاد از برخی اظهارنظرها گفت:
«متاسفانه عدهای با وعدههای پوچ ،توخالی،
بدونپشتوانهمنطقیوعقالنیوبدونمشورت
با متخصصان ،اظهارنظر کــرده و طرحهای
یکجانبهوغیرقابلتحققمیدهند.نمیشود
همینطور بدون تخصص و بدون درنظرگرفتن
موقعیتژئوپولیتیککشوردراینموردصحبت
کــرد .نباید با دادن وعدههای غیرقابل اجرا
شرایطیراایجادکردکهدرنهایتباعدمتحقق،
بهدلسردیسربازانوناامیدیآنانمنجرشود.
مطرحکردن مسائل سربازی در مقابل دوربین

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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در همین زمینه سردار«موسی کمالی» مشاور
عالی قرارگاه مرکزی مهارتآموزی سربازان
نــیــروهــای مسلح نــیــز م ـیگــویــد :مــوضــوع
تجدیدنظر در مــدل خدمت ســربــازی ،یک
بحث پیچیده نظامی است و باید فرماندهان
عالیرتبه نیروهای مسلح و استراتژیستهای
نظامی در ایــن مــوضــوع نظر بــدهــنــد .این
بحثها باید در جلسات تخصصی با حضور
مسئوالن دفاعی و امنیتی کشور مطرح شود
نه در توئیتر و با اطالعات و آمار ضعیف و اشتباه.
آنهم در آستانه انتخابات بیشتر شبیه به کار
نمایشیاست».
▪اولویتباطرحستادکلاست

چند روز بعد از این موضع انتقادی ،اعضای
هیئت رئیسه مجلس تشکیل جلسه دادند
و «محمدحسین فرهنگی» سخنگوی آ نها
دربــاره نتایج این جلسه گفت« :در موضوع
سربازی ،تصمیم بر آن شد که الیحه ستادکل
نیروهای مسلح در اولویت باشد اما در صورت
عدم ارائه آن ،امکان بررسی طرح نمایندگان
هم وجود دارد» .هفته گذشته نیز جمعی از
نمایندگان مجلس با سردار «محمدجواد زاده
کمند» معاون نیروی انسانی ستادکل تشکیل
جلسه دادند و آ نطور که خانه ملت گزارش

داده ،خروجی آن تالش برای تعامل دوجانبه
بوده است.
▪ضرورتاصالحقانونسربازی

«سیدمهدی حجتی» عضو هیئت مدیره
کانون وکالی دادگستری مرکز هم در گفت
و گو با ایرنا ،بر ضرورت کارشناسی تخصصی
بــرای اصــاح قانون ســربــازی تاکید دارد و
میگوید  :نمیتوان در حــوز ههــای مهمی
از این قبیل که با امنیت و استقالل و حفظ
تمامیت ارضی کشور مربوط است به صورت
قشری ،احساسی و با نگاهی عوامانه ،مبادرت
به قانون گذاری کرد و نظرات تخصصی مراجع
نظامی و انتظامی و سازمان نظام وظیفه را
نادیده انگاشت.

▪کاستیهایی که باید رفع شود

وضعیت خاص منطقه ،نیاز کشور به نیروهای
جوان آموز شدیده و د هها دلیل دیگر وجود
دارد که ثابت میکند وجود دوره سربازی در
ایــران امــری مهم و ضــروری اســت؛ اما برخی
کاستیها نیز سبب شده است ،دوره خدمت
ســربــازی انگیز هبخش و قانعکننده نباشد
که نمونه آن ،وجود  3میلیون سرباز غایب در
کشور است .در حالی که به اعتقاد بسیاری
از کارشناسان میتوان با انجام اصالحاتی
در قانون ســربــازی ،هم انگیزه ســربــازان را
افزایش داد و هم سربازی را به فرصتی برای
مهار تآموزی بیشتر تبدیل کرد؛ مطالبهای
که حاال فراکسیون رسیدگی به امور سربازی
مسئول پیگیری آن خواهد بود.

در گفتوگو با خراسان اعالم شد:

فعال هیچ طرحی نهایی نیست؛ تشکیل یک فراکسیون ویژه برای سربازان
«حسن شجاعی علیآبادی» یکی از نمایندگانی است که در جلسه
هفته گذشته با معاون ستادکل حضور داشته است .او در گفتوگو با
خراسان درباره موضوعات مطرحشده در جلسه میگوید :دوستان
ما در ستادکل دغدغههایشان را مطرح کردند و نمایندههای مجلس
هم نظرات جامعه و بهخصوص جوانان را با آنها در میان گذاشتند.
طبیعتا دغدغههای ستادکل درباره مباحث امنیتی و نیاز کشور به
سرباز بود و نظرات نمایندگان هم مبتنی بر دغدغههای اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی .در نهایت قرار شد جلسات دیگری داشته باشیم
تا همه ابعاد بررسی شود و به یک نتیجه مشترک برسیم.
▪هنوز هیچ طرحی نهایی نیست

از شجاعی درباره طرحهای پیشنهادی نمایندگان برای اصالح سربازی
میپرسمواومیگوید:طرحهایمختلفیتوسطنمایندگانارائهشدهاست

اما فعال هیچ چیز قطعی وجود ندارد و باید در جلسه
مشترکباستادکل،بررسیوچکشکاریشود.
▪تشکیل فراکسیون تخصصی در مجلس

شجاعی از تشکیل یک فراکسیون ویژه هم خبر میدهد و میافزاید:
به زودی فراکسیون رسیدگی به امور سربازی در مجلس تشکیل
میشود و با توجه به درخواست نمایندگان ،احتماال ریاست این
فراکسیون برعهده بنده خواهد بود .در این فراکسیون تالش خواهیم
کرد با هماهنگی ستادکل ،مسائل جاری و کالن مربوط به سربازان
را به صورت منسجم پیگیری کنیم .او درخواستی هم از مردم دارد و
میگوید :از همه مردم خواهش میکنیم تا زمانی که اصالح قانون
سربازی نهایی نشده است ،تابع قوانین فعلی باشند و اجازه دهند
موضوع به صورت تخصصی بررسی شود.

5
گزیده

انتقادات جدید وزیر بهداشت:

ماست فروش و سیمان فروش
میخواهند واکسن وارد کنند

وزیربهداشتدرتازهتریناظهاراتخودکهمعموال
تند و آتشین است ،اینبار به دالالن واکسن تاخته
است .چند جمله نمکی را که دیروز در کرمانشاه
بیانشدهاست،باهممرورمیکنیم:
*ماستفروش و سیمانفروش قصد این کردهاند
که واکسن وارد کنند!
*واکسن اسپوتنیک را  ۹دالر خریدیم اما سفیر
ما زنــگ زده میگوید یک فــرد ایــرانــی رفته به
تولیدکننده اسپوتنیک گفته واکسن شما را ۱۶
دالر میخریم .این افــراد در چین هم کار ما را
بههم ریختهاند.
*قلم پای کسی را که واکسن قالبی وارد و با
سالمت مردم بازی کند ،میشکنیم.

نهایی شدن قرارداد خرید
 ۶۰میلیون دوز از روسیه
سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه با اعالم
خبر نهاییشدن قــرارداد خرید  ۶۰میلیون دوز
واکسن اسپوتنیک-وی از روسیه گفت :با اتمام
مراحل ارسال محمولههای باقیمانده از قرارداد
نخست ،قــرارداد جدید نیز از ابتدای خردادماه
وارد مرحله اجرایی میشود .کاظم جاللی با بیان
اینکه براساس قــرارداد نخست ،روسیه متعهد
به ارسال یکمیلیون واکسن ،معادل  ۲میلیون
دوز به ایران بوده است ،افزود :بخش باقیمانده از
قرارداد اول به تعداد یک و نیم میلیون دوز تا اواخر
اردیبهشتماه به کشورمان ارسال خواهد شد.
جاللی با بیان اینکه  ۶۰میلیون دوز واکسن
خریداریشدهدرقرارداددومبرای ۳۰میلیوننفر
ازجمعیتکشورمانکفایتمیکند،افزود:باتوجه
به اینکه هر فرد باید دو دوز واکسن تزریق کند ،از
اینرو ۶۰میلیوندوزواکسنخریداریشدهبرای
 ۳۰میلیوننفرکفایتمیکند.

هر ۳ثانیهیکتماسباپلیس۱۱۰
فرمانده انتظامی پایتخت    ،با اشاره به اینکه
هر سه ثانیه یک تماس مردمی با سامانه110
پلیس پایتخت برقرار میشود ،تصریح کرد:
با بررسیهای انجا مشده ،با صحت و سرعت
عملکرد تیمهای عملیاتی  110رضایت مردمی
از این بخش به  91درصد رسیده است که این
موضوع نشا ندهنده عملکرد خوب و مناسب
تیمهای  110پلیس تهران اســت .به گزارش
فارس ،سردار حسین رحیمی همچنین اظهار
کرد :در سال  99با اقدامات انجامشده و اجرای
طرحهای ابتکاری در حوزه پلیسهای تخصصی
در کشف جرایم  8درصد افزایش داشتهایم.

