
اجتماعی 3

 تصادفات جاده ای، مهمترین عامل مرگ و میر
یوزپلنگ  آسیایی

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: قبول داریم حداقل تصادفات جاده ای یوزپلنگ ها را می توان کنترل 
کرد ولی نیاز خیلی جدی به همکاری وزارت راه داریم متاسفانه به نظر 

می رسد وزارت راه اولویتی در حوزه محیط زیست ندارد.
حمید ظهرابی در روز جهانی یوزپلنگ در گفت و گو با ایسنا درباره تاثیر وضعیت 
جاده ها بر افزایش تلفات یوز آسیایی اظهارکرد: یکی از اشکاالت طرح های راه سازی 
این است که آن ها از ابتدا مطالعات زیست محیطی نداشتند. در این شرایط منابعی 

در حوزه محیط زیست برای آن ها پیش بینی نشده است.
وی افزود: وزارت راه نهاد بی پولی نیست که برای فنس کشی یک محدوده ۱۰ 
کیلومتری دچار مشکل شود. بخش عمده  طرح های اجرا شده در گذشته پیوست 
زیست محیطی نداشته یا ارزیابی زیست محیطی آن دقیق انجام نشده است و به 
همین علت اکنون ما با این مسایل و مشکالتی مواجه هستیم بنابراین الزم است 
ضرورت توجه به ضوابط زیست محیطی و تامین منابع مالی برای آن ها در طرح ها 

مورد توجه قرار گیرد.
ظهرابی با بیان اینکه ما هزاران کیلومتر جاده در ایستگاه یوز داریم،گفت: اصال 
توانی مالی نداریم که همه آن ها فنس کشی کنیم.در یک نقطه حدودا ۱۶ کیلومتری 
از عباس اباد تا دوراهی زیدر در منطقه خارتوران بیشترین تعداد تلفات یوز را دشتیم 

و در این محدوده شروع به فنس کشی کردیم.
وی خاطرنشان کرد: ابتدا با وزارت راه و شهرسازی توافق کرده بودیم تا این نهاد 
فنس کشی کند اما این قدر تعلل کرد که خودمان مجبور به شروع این کار شدیم 
ودر آخرین پیگیری انجام شده مشخص شد که پیمانکار چهار کیلومتر از دو طرف 

جاده را در حال فنس کشی است حتی میله های آن کاشته شده است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با 
اشاره به وقوع دو فقره تصادف یوز در جاده ها طی سال جاری گفت: دو مورد تصادف 
یوزپلنگ های ایرانی با خودروها طی امسال در این محدوه رخ داد؛ یکی حدود ۴۰ 
کیلومتر جلوتر از این نقطه و دیگری در محور دیگری در استان سمنان به سمت 

خراسان شمالی اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه بیشترین عامل مرگ و میر یوزپلنگ های آسیایی در ایران 
تصادفات جاده ای است،اظهارکرد: ما دو کار باید انجام دهیم؛ یکی خودداری از 
ساخت جاده در زیستگاه های حساس و دیگری ایمن سازی جاده های ساخته شده 
است. الزم است ساخت زیرگذر برای عبور حیات وحش، نصب تابلوها و ایجاد موانعی 
مثل فنس به منظور جلوگیری از ورود حیات وحش به جاده ها در دستور کار قرار 

گیرد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با 
اشاره به خصوصیات رفتاری یوزپلنگ گفت: یوزپلنگ حیوانی است که در مسیرهای 
طوالنی جابجا و پراکنده می شود. این خصوصیت رفتاری باعث افزایش میزان تلفات 
آن در جاده ها می شود این در حالیست که پلنگ خیلی جابجا و وارد جاده ها نمی شود.

20 میلیون کاربر ایرانی اینترنت کمتر از 20 سال سن 
دارند

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از ۵۶ 
میلیون کاربر اینترنت، ۲۰ میلیون نفر زیر ۲۰ سال سن دارند گفت: علت 
بروز بسیاری از آسیب ها در حوزه دانش آموزی فقدان مهارت هایی چون 

سواد رسانه ای است که باید به آن توجه شود.
به گزارش ایسنا، علیرضا کاظمی در نشست علمی تخصصی دختران دهه ۸۰ که با 
موضوع »تأثیر فضای مجازی بر دختران دانش آموز« در باشگاه فرهنگیان برگزار شد 
با اشاره به توجه کمتر به حوزه امور زنان و بانوان گفت: هنوز با عدالت برای زنان در 

حوزه های مختلف از جمله اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فاصله داریم.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها راه برون رفت از مشکالت در جامعه 
امروز نماز و قرآن است اظهار کرد: مشکالتی در فضای مجازی داریم و نیازمند 

ساختارسازی و توانمندسازی هستیم.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در گذشته نهاد 
خانواده و مکتب خانه تربیت را شکل می داد و بعدها نهاد جامعه به آن افزوده شد 
گفت: در جامعه امروز فضای سومی به نام فضای سایبری نیز افزوده شده که ضریب 

نفوذ باالتری دارد.
کاظمی افزود: فضای مجازی می تواند به عنوان ظرفیتی ارزشمند در اختیار نهاد 
تعلیم و تربیت قرار بگیرد، اما شروطی دارد که فراهم شدن استلزامات و زیرساخت ها 

در نظام آموزش و پرورش از این جمله است.
وی با بیان اینکه دانش آموزان در فضای فیزیکی مدرسه، خانه و جامعه و همچنین 
فضای ذهنی و خیالی سیر می کنند عنوان کرد: امروز فضای جدید، فضای مجازی 
است که از آن تعبیر به شهر بی قانون می شود که خطرناک و غیرقابل کنترل است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طبق آمارها 
۲۰ میلیون نفر در اینستاگرام حضور دارند و ۵۶ میلیون نفر کاربر اینترنت در کشور 
داریم گفت: همچنین ۴۰ میلیون نفر کاربر شبکه مجازی و تلگرام هستند که ۴۰ 
درصد آنها از فیسبوک استفاده می کنند. از این ۵۶ میلیون کاربر اینترنت، ۲۰ میلیون 

نفر زیر ۲۰ سال سن دارند.
کاظمی ادامه داد: این آمار نشان می دهد جامعه ما بدون برنامه و کسب مهارت 
الزم و شتابزده وارد این فضا شده است که منجر به بروز آسیب هایی در نوجوانان شده 
است. اطالعات بی کیفیت، غلط، انتشار شایعات، کاهش ارتباطات واقعی، تعارضات 
ارزش ها، شبهه افکنی در حوزه اعتقادی، نقض حریم شخصی از جمله این آسیب ها 

هستند.
به گفته وی، افراد بین  ۲۰ تا ۸۰ ساعت در هفته درگیر فضای مجازی هستند 
که اختالالتی ایجاد کرده و عمده آن شکاف گفتمانی بین خانواده است که افراد را 
به سمت افسردگی سوق داده است و منجر به اختالل در روابط زناشویی شده است. 
فضای مجازی سبک زندگی را تغییر داده و پرخاشگری را در خانواده ها افزایش 

داده است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طبق آمارها حدود 
۶۸ درصد طالق ثبت شده در ۱۵۰ کشور دنیا به علت ارتباط یکی از زوجین با فرد 
دیگری در فضای مجازی است اظهار کرد: فضای مجازی در یادگیری دانش آموزان 
اختالل ایجاد کرده و پیامدهای اخالقی و اعتقادی به دنبال داشته و یک فضای 
هرزه نگاری هم بوجود آمده است. همچنین یکی از دالیل مهم باالرفتن سن ازدواج، 

فضای مجازی است.
وی تاکید کرد که علت بروز بسیاری از آسیب ها در حوزه دانش آموزی فقدان 

مهارت هایی چون سواد رسانه ای است که باید به آن توجه شود.
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انتقاد نایب رییس شورای شهر تهران از زیاد بودن تذکرات اعضا
نائب رئیس شورای شهر تهران ضمن انتقاد از تذکرات اعضای شورا در صحن علنی گفت:  تذکرات در صحن علنی شورای شهر بسیار زیاد است و بسیاری از این تذکرات مبنای حقوقی ندارد. به گزارش ایسنا، سیدابراهیم امینی در حاشیه صد و پنجمین جلسه 
علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز اصالحیه الیحه اخذ عوارض و حفظ و گسترش فضای سبز در دستورکار قرار گرفت البته دو جلسه قبلی نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفته بود. وی با اشاره به اینکه اصالحیه الیحه اخذ 

عوارض و حفظ و گسترش فضای سبز مورد توافق اعضای شورای شهر قرار گرفت،  افزود: براساس این مصوبه برای قطع درختان عوارض جدیدی پیش بینی شده و بسته های تشویقی برای گسترش فضای سبز در شهر تهران در نظر گرفته ایم.

بازدید رایگان از تاریخ مصور یک انقالب

از شایعه تا حقیقت »کاخ هاشمی«
زندگی  درباره  شایعات  حجم  از  بازدیدکندگان  تعجب 
تجمالتی و مشاهده محیط زندگی ساده خانه و اندوه بابت 

مرگ ناگهانی او است.
عصر ایران؛ فاطمه صابری- سوم شهریورماه گذشته و در زادروز 
تولد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی،رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام خانه-موزه او با حضور جمعی از چهره های سیاسی 

ایران در منطقه جماران تهران افتتاح شد.
خانه -موزه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در منطقه جماران، جنب 
حسینیه امام خمینی)ره( قرار دارد؛یعنی همان محل زندگی او و 

خانواده اش طی حدود ۴ دهه بعد از انقالب اسالمی سال ۱3۵7.
حاال بعد از ۵/3 ماهی که از بازگشایی این خانه برای بازدید 
عموم گذشته است به طور متوسط در هر هفته حدود ۴۰۰ ایرانی و 
خارجی بدون تشریفات وارد خانه  یکی از پایه گذاران اصلی انقالب 
اسالمی سال ۵7 و تمام سال های پس از آن می شوند و بعد از 
بازدید با مجسمه تمام قد آیت اهلل هاشمی که لبخندی بر لب دارد 
عکسی به یادگار می گیرند و در دفتر یادبود مجموعه،دلنوشته های 

خود را می نویسند.
عالقه   دهنده   نشان  یادبود  دفتر  این  به  کوتاه  نگاهی 
از  تعجب  رفسنجانی،  هاشمی  شخصیت  به  بازدیدکنندگان 
حجم شایعات درباره زندگی تجمالتی و مشاهده محیط زندگی 
ساده خانه و اندوه بابت مرگ ناگهانی او است.مردی که از نظر 
بازدیدکنندگان دلش برای توسعه ی ایران می تپید. برخی هم 
به واسطه آنکه شنونده یا گوینده اتهاماتی همچون »زندگی هاشمی 
در کاخ« و ثروت اندوزی او بودند،برای این سیاستمدار شناخته شده 

ایران در جهان متن عذرخواهی نوشته بودند.
عصر ایران در ارتباط با چگونگی تبدیل »خانه« ی مورداستفاده ی 
هاشمی رفسنجانی به »موزه« با الهه سادات ذوقی حسینی طراح 

این خانه-موزه به گفت وگو نشسته است.
یک  پایه  معمار  و  معماری  دکتری  دانش آموخته ی  این 
نظام مهندسی تجربه ی طراحی فضاهای درمانی، اقامتی، مسکونی، 
تجاری فرهنگی و مذهبی دیگر را هم در کارنامه دارد و مولف چند 

کتاب  و مقاله تقدیر شده درباره معماری است.
این طراح جوان از چگونگی آغاز کار و طرح های در دست اجرا 
برای خانه-موزه سخن گفت و به عصر ایران توضیح داد او هم 
مانند اکثر بینندگان در بدو ورود به این محیط تحت تاثیر سادگی 
فضای خانه یکی از پایه گذاران اصلی نظام جمهوری اسالمی قرار 

گرفته بود.
زمان 7 ماهه برای طراحی خانه-موزه هاشمی

ذوقی حسینی در گفت وگو با عصر ایران گفت؛چند ماه بعد 
از فوت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مسابقه محدود توسط دفتر 
نشر معارف انقالب برگزار شد که طراحانی از شهرها و ارگان های 
مختلف دعوت شدند و پس از ارائه طرح ها و داوری ایده های اولیه، 

طرح این جانب به عنوان برگزیده انتخاب شد.
طراحی  پروسه  وارد  طرحم،  انتخاب  از  افزود؛بعد  طراح  این 
معماریان شدم و با اتمام جزییات داخلی و تابلوها طراحی شد 
و به مرور مراحل اجرا از دی ماه ۹۶ شروع و تا آخرین روز قبل از 

افتتاح یعنی دوم شهریورماه ۹7 به طول انجامید.
او به ذکر این نکته که ارائه ایده های اولیه از فروردین ۹۶ شروع 
شد گفت؛ آغاز رسمی پروسه طراحی، خرداد ۹۶ و اجرا دی ماه ۹۶ 

تا شهریور ۹7 به طول انجامید.
طراح خانه-موزه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در گفت وگو با عصر 
ایران با اشاره به طراحی خانه-موزه آیت اهلل هاشمی گفت؛بیشترین 
تالش من در طراحی این خانه کمترین دخل و تصرف در فضای 
زندگی بوده و جز جابجایی سه چهار تابلو روی دیوار هیچ گونه 

تغییری در فضا ایجاد نکردم.
الهه ذوقی حسینی طراح خانه - موزه هاشمی و فاطمه هاشمی 

دختر آیت اهلل هاشمی
وقتی مبل های خانه هاشمی مندرس شد

ذوقی حسینی توضیح داد؛ البته به واسطه رفت وآمد بیشتر به 
منزل آیت اهلل هاشمی بعد از فوت ایشان بعضی از وسایل خانه 
مانند  مبل های نشیمن ورودی به واسطه قدیمی بودن طی یک 

سالی که طرح در حال اجرا بود، مندرس شد .
 به گفته این طراح، بعضی از فضاهای بالاستفاده در داخل منزل 
آیت اهلل هم که قبال به صورت انباری استفاده می شد تخلیه و در آن 

قسمت ها ویترین نصب شد.
طراح خانه-موزه هاشمی با ذکر این نکته که در حال حاضر نظر 
جمع این است که بعضی از آثار و هدایایی که در موزه ریاست 
جمهوری رفسنجان نگهداری می شود به صورت دوره ای در محل 
خانه -موزه جماران به نمایش دربیاید گفت؛برای روز افتتاح برخی 

اشیایی که در محل دفتر نشر معارف انقالب نگهداری می شد هم 
به نمایش درآمد که بعد از آن جمع آوری شد.

از  او توضیح داد؛برخی اشیا مانند سالح های ترور هم بعد 
مهندس  آقای  نظر  طبق  همچنین  و  شد  جمع آوری  افتتاح 
اهدا  ملی  اسناد  مرکز  به  اسناد  از  بعضی  هاشمی  محسن 

می شود.
زیرزمین خانه هاشمی؛محل گعده های کوچک

ذوقی در ادامه توضیح داد؛ فضایی هم در زیرزمین خانه آیت اهلل 
هاشمی برای گعده های کوچک در نظر گرفته شده و با برنامه های 

دوره ای فعال خواهد شد.
وسایل  از  برخی  سرنوشت  درباره  هاشمی  خانه-موزه  طراح 
متعلق به رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام به عصر 
ایران گفت؛بعضی از وسایل مانند تابوت مراسم وداع و ماشین 
شخصی آیت اهلل هاشمی که به علت کمبود فضا  قابلیت نگهداری 
در خانه-موزه جماران آیت اهلل هاشمی را ندارد به موزه ریاست 
جمهوری رفسنجان منتقل شده و در موزه رفسنجان نگهداری 

می شود  .
آیت اهلل  خانه-موزه  اصلی  تفاوت  که  نکته  این  ذکر  با  ذوقی 
هاشمی با سایر خانه - موزه ها محتوای سنگین آن در طراحی 
بود گفت؛برای طراحی،تمام سال های زندگی آیت اهلل هاشمی باید 

موردبررسی قرار می گرفت و چکیده ای از آن در معرض نمایش 
می آمد.

او توضیح داد؛در همین راستا زندگی آیت اهلل هاشمی به ۱3 گام 
اصلی تقسیم شد که در هر گام تصاویر اسناد کتاب های خاطرات 

و اتفاقات آن دوران بررسی و طراحی شد .
راهکارهایی برای حفظ فضای خانه

ذوقی با اشاره به تمهیداتش برای طراحی خانه-موزه هاشمی 
بگیرد  صورت  خانه  این  در  تخریب  کمترین  آنکه  افزود؛برای 
و عناصر الحاقی همچون تابلوهای تصاویر کمترین صدمه را به 
دیوارها وارد کند به جای نصب تعداد زیادی تابلو روی یک دیوار 
تمام تصاویر را روی یک صفحه شیشه ای چاپ کردیم و آن را به 

دیوار نصب کردیم که کار نو و تازه ای بود.
طراح خانه رئیس جمهوری اسبق ایران توضیح داد؛ روی هر 
صفحه شیشه ای یک تصویر بزرگ به عنوان مهم ترین اتفاق آن گام 
از زندگی آیت اهلل نقش گرفت و سپس سایر تصاویر چیده شد و 
روی هر تابلو دیوارکدی نصب شده که سایر تصاویر را می توان از 

طریق آن دریافت کرد.
او اضافه کرد؛ پروسه زندگی آیت اهلل نیز به نظم درآمده که روی 
هر تابلو می توان آن را دریافت کرد و کتاب »یاقوت سرخ« هم 
که شامل اشعار آن است و در محل موزه ارائه می شود  از تکنیک 
واقعیت افزوده هم به صورت محدود استفاده شده و همچنین 
بخش های از زندگی آیت اهلل در قسمت های مختلف خانه روی 

همان تلویزیون های قدیمی پخش می شود.
تاریخ مصور یک انقالب

ذوقی حسینی با ذکر این نکته که به علت ارتباط تنگاتنگ 
زندگی آیت اهلل هاشمی و انقالب اسالمی خانه-موزه آیت اهلل را 
می توان به نوعی بخشی از تاریخ مصور انقالب هم دانست گفت؛ 
به عنوان یک  باشم؛ چون  امانت دار  بود که  براین  تمام سعی ام 
معمار اعتقاد دارم امانت داری اصل اولیه هر کاری است و نباید 
نظرات شخصی احساسی و یا سیاسی در طراحی تاثیرگذار باشد، 
و همچون پزشکی که تمام هم و غم خود را می بایست بر درمان 
بیمار بگذارد و وظیفه اش نجات جان انسان در هر سمت و رده و 
موقعیت اجتماعی و جناح سیاسی است معمار نیز می بایست در 

طراحی فضا و خصوصا این چنین فضاهای خاصی امانت دار باشد.
این طراح اضافه کرد؛کانسپت اصلی خانه-موزه توسط آقای 
مهندس هاشمی شکل گرفت و راهنمایی و مشاوره ایشان در 
تمام پروسه طراحی برای جمع آوری اطالعات،دقت در کیفیت و 

هزینه های کم اجرا وجود داشت.
ذوقی با ذکر این نکته که به عنوان مخاطب تحت تاثیر سادگی 
و صمیمیت فضای زندگی آیت اهلل هاشمی قرار گرفتم به عصر 
ایران گفت؛تمام سعی ام را کردم که الحاقات در روحیه فضا تاثیر 
نگذارد ولی به واسطه تعمیرات و افزودن ویترین های شیشه ای و 
نورپردازی های جدید وضع موجود از زمان استفاده خانواده از خانه، 

شکیل تر شده است.
برایم  هاشمی  آیت اهلل  خانه-موزه  گفت؛طراحی  پایان  در  او 
فرصتی شد که تاریخ انقالب را مطالعه کنم؛موضوعی که برایم 
جذابیت و دانسته های فراوانی را به ارمغان آورد؛همچنین شناخت 
بیشتر شخصیت خاص و تاثیر گذار آیت اهلل هاشمی از مواهب 

این پروژه بود.

 رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

5 درصد اعتبارات کشور صرف مدیریت بحران می شود

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: ۵ درصد از اعتبارات کشور برای 
مباحث مدیریت بحران در نظر گرفته شده که شامل سه درصد پیشگیری و 

دو درصد مقابله با بحرانهاست.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، اسماعیل نجار روز سه  شنبه در حاشیه برگزاری 
نشست مشترک مدیران کل مدیریت بحران استان های سراسر کشور و دبیران ستاد 
مدیریت بحران مناطق ٢٢ گانه شهر تهران در جمع خبرنگاران این مطلب را عنوان 

کرد.
رئیس سازمان بحران کشور در خصوص بودجه این سازمان گفت: در حال حاضر 
دولت با مشکل مالی مواجه است اما در زلزله غرب کرمانشاه هم شاهد بودیم دولت با 
تسهیالت و امکانات بانکی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مصوبه داده شد. بیش از نیمی 
از آن پرداخت شده است که عددی قابل توجه است و این نشان از آن دارد که هر جا 

الزم باشد بودجه تخصیص داده می شود.
وی گفت: کارشناسان ظرفیت گسل های موجود در تهران را بررسی کرده اند و اگر 
خدای نکرده روزی در این کالنشهر رخ دهد، حدود ۲ میلیون نفر تحت تاثیر مستقیم 
و ۸ میلیون باقیمانده نیز تحت تاثیر غیر مستقیم این حادثه قرار خواهند گرفت و 
آالینده ها، منابع نفتی، گاز و نظایر آن عامل تشدید رخداد خواهند شد، از این رو 

تهران نیازمند استفاده از ظرفیت استان های معین خواهد بود.
رئیس سازمان بحران کشور با اشاره به اینکه بنا به دستور وزیر کشور مقرر شد تا 
همه استان های کشور به عنوان معین استان تهران در نظر گرفته شوند، توضیح داد: 
این دستورالعمل با هماهنگی تمام دستگاه های اجرایی کشور، سازمان ها و نهاد های 

مربوطه و نیز سایر استان ها تهیه و تصویب و ابالغ شده است.
نجار اضافه کرد: امروز جلسه ای با مدیر بحران استان ها و شهرداران مناطق تهران 
داریم تا در صورتی که حادثه ای در پایتخت در حد کالن رخ داد، بتوانیم از همه 

ظرفیت استان ها برای مقابله و کاهش خسارت جانی این آمادگی را ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: در صورت وقوع بحران با توجه به ریزش دیوارها و مسدود شدن راه 
ها در تهران به بالگرد و خدمات امداد و نجات هوایی نیاز داریم. در حال شناسایی تمام 
پدهای موجود و اماکنی که امکان بلند شدن و فرود بالگرد دارند و با سازمان های 
مربوط در حال هماهنگی های الزم هستیم تا بتوانیم از ظرفیت های هوایی موجود 

استفاده کنیم.
نشست مشترک مدیران کل مدیریت بحران استان های سراسر کشور و دبیران 
ستاد مدیریت بحران مناطق ٢٢ گانه شهر تهران صبح امروز )سه شنبه( با حضور 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رئیس سازمان مدیریت و پیشگیری شهر تهران 
،مدیران کل بحران استان ها و دبیران ستاد های مدیریت بحران مناطق ۲۲ گانه تهران 

به میزبانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.
در تهران به دلیل موقعیت استراتژیک در صورت بروز حوادثی با ابعاد بزرگ، ظرفیت 
های محلی پاسخگوی حادثه نخواهند بود و نیازمند بکارگیری ظرفیت های استانی، 

منطقه ای و ملی جهت عملیات مقابله، بازسازی و احیاء مجدد خواهیم بود.

جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: 
ساالنه 9۰ هزار نفر در بخش های پزشکی، کفالت و موارد 

خاص از انجام خدمت سربازی معاف می شوند.
سردار ابراهیم کریمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
انتظامی ایرنا در پاسخ به اینکه آیا شرایط معافیت با توجه به بروز 
بیماری های نوپدید جسمی و روانی تغییر کرده است؟ افزود: 
شرایط معافیت هیچ گونه تغییری نکرده است و در قانون فعلی 

همه این موارد پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در قانون معافیت، بیماری ها دسته بندی شده 
است، چنانچه بیماری باشد که در قانون ذکر نشده باشد در زمره 
سایر بیماری هایی قرار می گیرد که در قانون به عنوان سایر 

آمده است.
سردار کریمی در توضیح این مطلب افزود: یکی از مواد قانونی در 
بحث معافیت، سایر بیماری هایی است که به مرور زمان شناخته 
می شوند که در این شرایط متخصصان جلسه ای می گذارند، 
شرایط و موضوعات بیماری را استخراج می کنند و براساس آن 

فرد را معاف کرده یا به انجام خدمت سربازی دعوت می کنند.
وی گفت: بر این اساس معافیت هیچ فردی به دلیل اینکه 
بیماریش در قانون ذکر نشده باشد، به تاخیر نمی افتد بلکه بر 
اساس روال ذکر شده بیماری فرد مورد رسیدگی قرار می گیرد و 

در صورت لزوم معاف می شود.

جانشین نظام وظیفه عمومی نانجا گفت: معافیت ها در سه 
بخش پزشکی، کفالت و موارد خاص انجام می شود، موارد خاص 
نیز شامل مواردی است که معافیت مربوط به ماده ۴۴ یا پزشکی 

نمی گنجد.
سردار کریمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عده ای از 
جوانان برای نرفتن به سربازی دست به کارهایی می زنند که به 
آسیب هایی به جسم خودشان منجر می شود، آیا چنین اقداماتی 
در کمیسیون پزشکی قابل تشخیص است؟ گفت: شرایط فعلی 
مثل گذشته نیست که برخی اقدامات جوانان تشخیص داده نشود 
که فالن بیماری یا عارضه به خودی خود در فرد وجود داشته 
یا خودش باعث به وجود آمدن آن عارضه شده است، به عنوان 
مثال مثل گذشته فقط چاق بودن افراد دلیلی بر معافیت وی از 
سربازی نمی شود. وی اضافه کرد: یک زمانی در قانون معافیت 
چاقی یا الغری مفرط افراد به معافیت آنها منجر می شد اما اکنون 
باید چاقی یا الغری مفرط افراد به دلیل بیماری باشد در غیر 
این صورت فرد معاف نمی شود. سردار کریمی تصریح کرد: البته 
اکنون معافیت از سربازی شامل حال همه افرادی که دچار چاقی 
یا الغری مفرط به دلیل بیماری هستند نیز نمی شود، برخی 

معافیت دائم و برخی معافیت از رزم می گیرند.
وی ادامه داد: اگر فردی کاری انجام دهد که نمره چشمش 
باالتر برود با تجهیزات پزشکی می توان تشخیص داد که عامل 

افزایش نمره چشم، خودش بوده یا از ابتدا دچار این عارضه بوده 
است.

وی در توصیه به جوانان گفت: از آن جایی که ممکن است 
برخی اقدامات خطراتی برای جوانان در پی داشته باشد که مجبور 
شوند تا پایان عمر این عارضه را با خود به یدک بکشند، توصیه 
می کنیم چنین اقداماتی انجام ندهند زیرا خدمت سربازی آن قدر 
سخت نیست که بخواهند برای خودشان مشکالتی ایجاد کنند. 
اگر برخی واقعا بیمار هستند، بیایند و روال عادی کار را انجام 
دهند. فرد بیمار را به سربازی نمی بریم بر اساس قانون افراد سالم 

باید به سربازی بروند.
سردار کریمی در مورد معافیت آن دسته از افرادی که دچار 
بیماریهای روحی و روانی هستند، گفت: بر اساس قانون هر فردی 
که به سن ۱۸ سالگی تمام برسد باید خود را برای انجام دوره 
خدمت سربازی معرفی کند، در ابتدا یک پزشک غربالگری یا 
معاینه اولیه از افراد را انجام می دهد در صورتی که خود فرد هیچ 
ادعا و خود اظهاری از بیماری پنهان نداشته باشد، این فرد به 
سربازی می رود. در این مرحله وظیفه پزشک این است که با فرد 

مصاحبه، بیماری غیر مشهود را از او سوال کند.
وی ادامه داد: البته همه بیماری ها به صورت بالینی تشخیص 
داده نمی شود، بخشی از بیماری اعصاب و روان برخی از افراد 
تشخیص داده می شود اما برخی تشخیص داده نمی شود به 

عنوان مثال فردی که دچار بیماری دو شخصیتی است، ممکن 
باشد،  قرار گرفته  او  است پزشک در معرض شخصیت خوب 
اما زمانی که خودش می گوید سرطان یا بیماری روانی دارد یا 
بیماری که قابل دیدن از طریق ظاهر نیست، وی برای معاینات 
تخصصی تر به بیمارستان های تخصصی نیروهای مسلح معرفی 
می شود و در صورتی که بیماری روانی داشته باشد تحت نظر 

مشاوره و روانپزشکان قرار می گیرد.
سردار کریمی اضافه کرد: نوع بیماری و میزان بیماری فرد نیز 
در کمیسیون یا شورای پزشکی سازمان نظام وظیفه نیز بر اساس 
قانون تطبیق و بررسی می شود که در صورت الزم فرد معافیت 
دائم یا موقت می گیرد و اگر در حدی باشد که می تواند دوران 

سربازی را سپری کند، معاف از رزم می شود.
وی در پاسخ به این سوال که تکلیف فردی که بیماری ش در 
حین خدمت سربازی آشکار می شود، چیست؟ گفت: در صورتی 
که در حین خدمت بیماری فرد تشخیص داده شود یا بیماری 
فرد در قبل از سربازی حاد نبوده اما بعد از سربازی حاد می 
شود، در صورتی که ضرورت داشته باشد از سربازی معاف شود، 
مراحل پزشکی و تشخصی را طی می کند و در نهایت معاف می 
شود. برخی نیز سالم هستند اما در دوران خدمت سربازی دچار 
مجروحیت می شوند که الزم است از سربازی معاف شوند که همه 

این اقدامات در بازه زمانی خودش انجام می شود.

 جانشین سازمان نظام وظیفه:

ساالنه 90 هزار نفر از خدمت سربازی معاف می شوند


