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رئیس داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران:
مردم برای مصرف داروهای خارجی اصرار نکنند

رئیس داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران از مردم خواست برای 
مصرف داروهای خارجی اصرار نکنند و گفت: بسیاری از داروهای وارداتی 

با کیفیت خوب، داخل کشور تولید می شود.
محمدرضا روئینی در گفت و گو با خبرنگار سالمت ایرنا افزود: به طور 
مثال داروی والزارتان –داروی ضد فشارخون- پنج تولید کننده داخلی دارد 
و اگر نوع وارداتی آن نباشد، اتفاقی نمی افتد البته برای داروهایی مانند 
وارفارین– داروی ضد انعقاد در بیماری های مغزی، قلبی و ریوی- مقداری 
محتاط هستیم. وی تاکید کرد: مردم نباید در مصرف داروی وارداتی اصرار 
کنند چراکه از یک سو کیفیت داروهای داخلی خوب است و از سوی دیگر 
واردات داروهایی که مشابه تولید داخل دارند، محدود شده که البته این 

سیاست وزارت بهداشت است.
۴۰ قلم کمبود دارویی در داروخانه های داروهای خاص

رئیس داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره کمبود برخی 
داروهای داخلی گفت: کمبود داروهای داخلی به ندرت اتفاق می افتد و 
مشکلی در شبکه توزیع در این زمینه وجود ندارد و ممکن است در اقالمی 

اتفاق بیفتد که مشکل واردات مواد اولیه دارو را دارند.
روئینی در ادامه به پرداخت مطالبات بیمه ها به داروخانه های اشاره کرد 
و گفت: در حال حاضر وضعیت پرداخت بیمه ها به داروخانه های شهری 
خوب است و با تاخیر مواجه نیست. وی درباره کمبودهای دارویی در 
داروخانه های داروهای خاص دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: وضعیت 
این داروخانه ها نسبت به سال گذشته بهتر است چون سال گذشته 
حدود ۷۰ قلم کمبود دارویی داشتیم که اکنون این میزان به حدود ۴۰ قلم 

رسیده است. اکنون وضعیت خوب است اما یک ماه دیگر را نمی دانم.
وی ادامه داد: این کمبودها به معنای کمبود دارویی در داروخانه های 
سطح شهر نیست چون داروخانه های ما مانند داروخانه ۱۳ آبان، داروهای 

خاص را پوشش می دهند.
سهمیه بندی داروهای کمیاب

رئیس داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: اگر در 
دارویی کمبود داشته باشیم آن را به صورت سهمیه ای در اختیار بیمار 
قرار می دهیم و این سهمیه بندی غیر از آن تائید اینترنتی برای داروهای 
خارجی است. روئینی افزود: این داروها با سهمیه بندی به دست بیماران 

می رسد تا دوباره شرکت دارویی، آن داروی خاص را وارد کند.
وی با اشاره به شرایط تحریم بر کشور گفت: دارو اسم تحریم نشده 
اما امکان ارسال به موقع پول به شرکت های خارجی با مشکل واجه شده 
است؛ پولی که قبالً دو سه روزه فرستاده می شد در حال حاضر ارسال آن 
دو تا چهار ماه طول می کشد. وی درباره ساز و کار ویژه مالی اروپا با ایران 
موسوم به اینستکس گفت: اگر در این ساز و کار، امکانی باشد که پولی 

جابجا شود، برای دارو کمک کننده است.

معاون استاندار تهران:
تعیین تکلیف تغییر ساعت اداری در استان تهران در 

انتظار هماهنگی دستگاه های اجرایی
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران با اشاره به 
تعیین  تهران گفت:  استان  و دستگاه های ملی در  وزارتخانه ها  حضور 
تکلیف تغییر ساعت اداری در این استان منوط به ایجاد هماهنگی میان 
این دستگاه ها است.  غالمرضا عباس پاشا در گفت و گو با ایسنا در تشریح 
روند تصمیم گیری برای تغییر ساعت اداری در استان تهران اظهارکرد: 
با وجود افزایش گرمی هوا ظرف روزهای اخیر در سطح استان تهران و 
افزایش چشمگیر مصرف انرژی خوشبختانه امسال به مدد بارش های 
مناسب توانسته ایم تاکنون شرایط را بدون ایجاد هر مشکلی پشت سر 
بگذاریم. وی افزود: در جهت کاهش مصرف انرژی باید صرفه جویی را 
در دستور کار خود قرار دهیم که این موضوع به همه دستگاه های اجرایی 
ابالغ شده است و از شهروندان نیز انتظار کمک در تحقق این مهم را 
داریم. اتخاذ تصمیمات مدیریتی دیگر نیز در دستور کار است که یکی از 
آن ها تغییر ساعت اداری در سطح استان است اما باید به این نکته توجه 
داشته باشیم که استان تهران نسبت به سایر استان ها ویژگی های خاصی 
دارد و این موضوع هم به دلیل حضور دستگاه های ملی در این استان 
است. عباس پاشا در پایان گفت: مقرر شد وزیر کشور و وزیر نیرو با 
هماهنگی استانداری تهران نسبت به تعیین تکلیف جابجایی ساعت اداری 
در جلسه ای تصمیم گیری کنند که به محض برگزاری این جلسه تصمیمات 
اتخاذ شده به اطالع شهروندان خواهد رسید. در حقیقت برپایی این 

جلسه با هدف هماهنگی دستگاه های ملی برای این تغییر خواهد بود.

کشف ۳۰ مار افعی از یک متخلف زیست محیطی

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از دستگیری فردی که ۳۰ مار افعی 
دماوندی را از طبیعت صید کرده بود، خبر داد.

افعی  مار   ۳۰ که  متخلفی  گفت:  حکیمی  فردین  ایسنا ،  گزارش   به 
دماوندی را از طبیعت صید کرده بود توسط نیروهای یگان حفاظت محیط 

زیست البرز دستگیر شد.
از  یکی  به  به قصد فروش  را  افعی  مارهای  فرد،  این  افزود:  حکیمی 
مؤسسات تحقیقاتی انتقال داده بود که مارها توسط یگان حفاظت ضبط 

و به مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان تحویل شد.
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لذت های  بهترین  از  یکی  و مسافرت  رانندگی، سفر 
زندگی است البته سفری خوش و ایمن که با آرامش و 
هیچ گونه رخداد بدی همراه باشد، این در حالی است که 
همه ساله جمعی از خانواده های ایرانی در سفرهای جاده 
ای اعم از برون شهری و درون شهری دچار حادثه می 
شوند و جان خود یا عزیزانشان در تصادفات به مخاطره 

می افتد.
همواره گفته می شود سه عامل، جاده، خودرو و انسان 
در تصادفات رانندگی نقش دارد و به گفته کارشناسان، 
شمار  به  تصادفات  در  عامل  ترین  مهم  انسانی  عامل 
می رود به گونه ای که گفته می شود بیش از ۷۰ درصد 
تصادفات مربوط به عامل انسانی است و عامل جاده و 

خودرو در ردیف بعد قرار دارند.
البته برخی کارشناسان نیز معتقدند با ارتقای ایمنی 
خودروها، تلفات انسانی به نصف کاهش می یابد چرا که 
اگر فردی در اثر خطا در رانندگی و عدم رعایت احتیاط 
دچار سانحه شد، نباید در اثر ایمن نبودن خودرو و جاده، 

محکوم به مرگ شود.
از تصادفات  در شرایطی که میزان کشته های ناشی 
قابل  جنگ  از  ناشی  های  کشته  با  ایران  در  رانندگی 
مقایسه است، کارشناسان معتقدند با اصالح هر کدام از 
عوامل سه گانه تصادف یعنی جاده، راننده و خودرو ایمنی 

مسافران افزایش می یابد.
بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، ۱۷ هزار 
و ۱۸۳ نفر در سال ۱۳۹۷ قربانی تصادفات رانندگی شده 
اند. همچنین بر اساس آمار سال ۲۰۱۸ سازمان بهداشت 
جهانی درباره تصادفات جاده ای، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر 
در کشورها، سهم سوئد از تصادفات تنها ۲.۴۹ و سهم 
هلند ۲.۸۱ و آلمان نیز ۳.۵۴ است در حالی که این رقم در 

ایران ۳۲.۳۰ است.
همچنین در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار خودرو ساالنه حدود 
۹ نفر در تصادف ها کشته می شوند، در حالی که در 
ایران به ازای این تعداد خودرو، ۳۷ نفر کشته می شوند. 
تصادف  هزار  آمارها، ساالنه حدود ۸۰۰  برخی  براساس 
رانندگی در کشور رخ می دهد که منجر به کشته شدن 
روزانه ۴۳ نفر می شود. این رقم برای هر ۷۱ دقیقه یک 
نفر است و در واقع حوادث رانندگی در کشور ما پس از 

آلودگی هوا بیشترین قربانی را دارد.
اخیراً سردار سید کمال هادیان فر رئیس پلیس راهور 
درباره تاثیر کیفیت خودرو در تصادفات و تلفات جاده 
ای به خبرنگار ایرنا گفت: حتماً آسیب های خودرو به 
سرنشینان به دلیل ناایمنی تا چند سال آینده افزایش می 

یابد و مشکالتی در پی دارد.
وی افزود: اکنون واردات خودروهای ایمن خارجی منع 
شده است. قطعات این خودرو ها نیز به درستی وارد نمی 
شود همچنین قطعات خودروهای داخلی هم به خوبی 
تامین نمی شود. این روند در آینده زیان های بسیاری 

برای تصادفات در پی خواهد داشت.
هادیان فر ادامه داد: جلسه ای طی چند روز گذشته 
در  خودرو  کیفیت  تاثیر  خصوص  در  خودروسازان  با 

تصادفات و تلفات جاده ای برگذار شده است.
رئیس پلیس راهور اضافه کرد: اگر ایمنی خودرو باال 
باشد میزان جراحت و آسیب افراد هم کمتر می شود در 
واقع، هر قدر ایمنی خودروها باالتر باشد، تصادف فوتی به 
تصادف خسارتی تبدیل می شود و از سویی دیگر از تعداد 

فوتی ها کاسته و به تعداد مجروحان افزوده می شود.
رئیس پلیس راهور گفت: خودروسازان محدودیت ها و 
مشکالت خود را دارند؛ شرایط کشور هم به گونه ای نیست 
که واردات خودرو آزاد شود زیرا شورای اقتصاد به دلیل 

مشکالت ارزی این واردات را ممنوع اعالم کرده است اما 
به هر روی این روند آنگونه که پیش می رود در چند سال 

آینده آسیب هایی در پی خواهد داشت.
 »تحقیق و توسعه« بخش فراموش شده است

سید جواد حسینی کیا عضو هیات رئیسه کمیسیون 
گفت:  ایرنا  به  رابطه  این  در  مجلس  معادن  و  صنایع 
صنعت خودروسازی ما در طول چند دهه فعالیت رشد 

کافی را نداشته و از استاندارهای دنیا عقب است.
وی از سرمایه گزاری نکردن خودروسازها در حوزه تحقیق 
و توسعه انتقاد کرد و گفت: تحریم ها، مدیریت ناکارآمد 
و دخالت های دولتی در تمام دوران، مانع از رشد صنعت 

خودروسازی کشور به نسبت دیگر کشورها شده است.
های  شرکت  در  مازاد  نیروی  وجود  به  کیا  حسینی 
خودروسازی اصلی کشور اشاره کرد و گفت: به طور مثال 
شرکت خودروسازی سایپا، ۱۱ هزار نفر نیروی مازاد دارد 
که این موضوع سبب افزایش هزینه تمام شده خودروهای 

تولیدی می شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
وجود نیروی مازاد و باال بودن هزینه های تولید را مانع از 
سرمایه گزاری شرکت های خودروسازی در حوزه تحقیق 
و توسعه دانست و گفت: این هزینه ها باید صرف ارتقای 
ایمنی خودروها شود و به طور مثال خودرو طوری طراحی 
شود که به جای داشتن یک ایربگ، ۱۰ ایربگ داشته باشد.

وی افزود: ما باید خودرویی صادرات محور و رقابت پذیر 
تولید کنیم که در جهان حرف برای گفتن داشته باشد.

حسینی کیا به سهام ۱۷ درصدی دولت در ایران خودرو 
و ۱۴ درصدی دولت در سایپا اشاره کرد و گفت: امیدواریم 
که صحبت های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 
واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی تحقق 

یابد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
حوزه  در  گری  تصدی  نقش  دولت  اگر  کرد:  اضافه 
خودروسازی را رها کند خود به خود صنعت خودرو کشور 

رشد خواهد کرد.
پلفت فرم های قدیمی از رده خارج شوند

حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در این 
زمینه نیز، گفت: توسعه نیافتگی در حوزه های مختلف 
مرتبط با رانندگی یکی از دالیل باال بودن آمار، تلفات جاده 
ای است. باید بپذیریم که در جامعه ای زندگی می کنیم 

که اصطالحاً توسعه نیافته است.

وی، نوع مواد استفاده شده در ساخت جاده ها در کنار 
شیوه طراحی پیچ ها حتی در جاده های جدید را از جمله 
موارد تاثیرگذار در وقوع تصادفات رانندگی عنوان کرد و 
افزود: در کنار جاده، خودروها هم ایمن نیستند و راننده 

ها هم ایمن رانندگی نمی کنند.
کریمی سنجری معتقد است نقش همه عوامل موثر در 
تصادفات رانندگی باید در کنار هم بررسی شوند و ریشه 
نیافتگی کشور  توسعه  ها  این حوزه  همه  در  مشکالت 

است.
وی خواستار ترویج فرهنگ رانندگی درست در مدارس 
شد و گفت: گویا رعایت نکردن قوانین برای بعضی از افراد 

جذاب تر از رعایت کردن آنهاست.
افزود: ما در یک دهه  این کارشناس صنعت خودرو 
اخیر دو بار تحریم شده ایم و نوک پیکان تحریم صنعت 
خودروسازی کشور را هدف قرار داد؛ تحریم مانع از تحقق 
برنامه های رشد و توسعه در صنعت خودروسازی کشور 

شد.
با  داخلی  خودروسازی  های  شرکت  مذاکرات  به  وی 
کرد  اشاره  برجام  امضای  از  بعد  خود  خارجی  همتایان 
های  شرکت  برخی  با  برجام،  امضای  از  بعد  گفت:  و 
خودروسازی بزرگ دنیا مذاکراتی برای واردات پلتفرم های 
جدید انجام شد چرا که خودرو با پلتفرم قدیمی اجازه 
پیاده سازی خیلی از آپشن ها و ماژول های ایمنی و فنی 

را در خودرو نمی دهد.
کریمی سنجری به ارتقای استانداردهای ۵۱ گانه خودرو 
در ویرایش جدید اتحادیه اروپا به استانداردهای ۸۳ گانه 
اشاره کرد و گفت: اگر اتحادیه اروپا مهلت ۵ ساله ای را 
به صنایع خودروسازی این منطقه برای ارتقای استانداردها 
داده است به این خاطر است که شرکت های خودروسازی 

آنها در حال رشد هستند.
و  بودن صنعت خودروسازی  به وضعیت دولتی  وی 
شرایط تحریمی کشور اشاره کرد و گفت: آیا شرکت های 
خودروسازی در چنین شرایطی می توانند به سرمایه گزاری 
در حوزه تحقیق و توسعه و ارتقای سطح استانداردهای 
ایمنی خود فکر کنند؟ صنعت خودروسازی ما در حال 
استفاده از پلفترم هایی است که در دنیا دیگر استفاده 
نمی شوند به طور مثال پلتفرم پراید مربوط به دو سه 
دهه قبل است و به همین دلیل این خودرو ظرفیت ارتقای 
استانداردها در قوای محرکه و در سیستم های تعلیق را 

ندارد و خودرویی است که باید از رده خارج شود.

کریمی سنجری به تولید نسل های جدیدتری از پلتفرم 
های قدیمی پراید در بازار جهانی خودرو اشاره کرد و گفت: 
تحریم و دولتی بودن خودروسازی ایران مانع توسعه این 

صنعت شده است.
وی به خصوصی بودن صنایع خودروسازی بر اساس 
این خصوصی سازی  و گفت:  کرد  اشاره  تجارت  قانون 
روی کاغذ انجام شده و تا زمانی که اعضای هیات مدیره 
شرکت های خودروسازی را دولت تعیین می کند و دولت 
در موضوعات مختلف این شرکت ها مثل نیروی انسانی، 
صورت های مالی و قیمت گذاری این شرکت ها دخالت 

می کند این شرکت ها زیان ده باقی خواهند ماند.
های  شرکت  افزود:  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
خودروسازی شبیه بنگاه های اقتصادی سودآور اداره نمی 

شوند، بنابراین نمی توانند به تحقیق و توسعه فکر کنند.
نقش ۷۰ درصدی بدنه در ایمنی خودرو

ابوالفضل خلخالی دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز، 
ناایمن بودن خودروها را عامل موثری در باال بودن تلفات 
ناشی از تصادفات جاده ای عنوان کرد و گفت: پارامترهای 
مختلفی روی صدمات و لطمات جاده ای موثر هستند، 
هم راننده هم جاده و هم خودرو اما خودرو عامل مهمی 

در باال بودن تلفات تصادفات جاده ای است.
وی افزود: تاثیر ایمنی خودرو در حفظ جان سرنشین کم 
یا زیاد باشد به هر حل موضوعی است که باید مورد توجه 

خودروسازان قرار گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است بخشی از 
مسائل مربوط به ایمنی خودروها به خودروسازان، بخشی 
به قطعه سازان و بخشی هم به تولیدکنندگان مواد اولیه 

مربوط می شود.
خلخالی گفت: بیشتر از سیستم های کنترلی خودرو، 
بدنه خودرو و مواد تشکیل دهنده آن در ارتقای ایمنی 

موثر هستند.
از  غیر  ایمن،  خودروی  یک  داشتن  برای  افزود:  وی 
تجهیزات ایمنی مثل کمربند و ایربگ، مواد اولیه استفاده 

شده در بدنه خودرو اهمیت فراوانی دارند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: ایمنی یک خودرو 
تا ۷۰ درصد به مواد اولیه استفاده شده در بدنه خودرو 

مربوط می شود.
دنیا  در  که  باالیی  استحکام  فوالدهای  گفت:  وی 
می  کشور  وارد  وارداتی  صورت  به  شود  می  تولید 
شوند و اگر ما از این نوع مواد در بدنه خودروهایمان 
آسیب  تصادفات  در  ما  خودروهای  نکنیم،  استفاده 

پذیر خواهند بود.
خلخالی تاکید کرد: مسائل دیگر مثل کیفیت ترمز، چرخ 
ها و سیستم فرمان هم در ایمنی خودرو تاثیرگذار هستند.

با  مرتبط  صنایع  بر  ها  نظارت  افزایش  خواستار  وی 
خودروسازی در شرایط تحریمی شد و گفت: با توجه به 
برای ساخت  اجبار شرایط  و  وارد نشدن برخی قطعات 
آنها در داخل، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و 
پلیس راهور در معاینه فنی خودروها هنگام شماره گذاری 

نظارت جدی تری اعمال کنند.
های  سازمان  افزود:  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
نظارتی باید جلوی فعالیت قطعه سازان بدون شناسنامه 
که به صورت غیررسمی فعالیت می کنند را بگیرند و از 
طرف دیگر مجموعه های سازنده فوالد خودروها با پیگیری 
برنامه های تحقیق و توسعه، فوالد مستحکم مورد نیاز 

صنعت خودروسازی کشور را تامین کنند.
وی گفت: یک بدنه با فوالد استحکام باال در کنار ایربیگ 
ایمنی  تواند  با کیفیت می  فرمان  و  ترمز  های متعدد، 

خودروها را افزایش دهد.

گزارشی از سهم خودروها در تصادفات جاده ای

مرگ پایان تصادف نیست

روزنامه صبح ایران

جزئیات تبعات و مجازات غیبت از سربازی
روز گذشته با اعالم خبر »اعمال محدودیت و تشدید برخورد با مشموالن 
غایب سربازی« از سوی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای 
مسلح این سوال ایجاد شد که برخورد با این افراد چگونه خواهد بود؟، پرسشی 

که قانون خدمت وظیفه عمومی به آن پاسخ داده است.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی انجام یکسری 
امور و ارائه یکسری تسهیالت به مشموالن غایب سربازی ممنوع و آنان تا 
زمانی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکرده و مدارکی مبنی بر تعیین 

تکلیف آن ارائه نکرده باشند، نمی توانند از این تسهیالت بهره مند شود.
بر این اساس دریافت هر گونه وام و کمک های کشاورزی و صنعتی و 
دامداری و مسکن از طریق بانک ها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته 
انتخابات مجلس شورای  به دولت و نهادهای قانونی، کاندیدا شدن برای 
اسالمی و سایر شورا و انجمن های قانونی، تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه 
دوره های تحصیلی دیپلم و باالتر از آن از وزارتخانه مربوطه، صدور پروانه 
کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی، دریافت مستمری 
از سازمان های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی، استخدام به هر صورت 
رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و 
وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت های دولتی تنها با تعیین تکلیف 

سربازی و ارائه مدارک و مستندات مربوط به آن ممکن خواهد بود.
همچنین متخلف از این ماده قانونی به محاکم قضائی معرفی شده و برای 
بار اول معادل هزینه ساالنه یک سرباز جریمه خواهند شد اما درصورت تکرار 
برای بار دوم عالوه بر جریمه به سه ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم و 
باالتر به جریمه و انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند. مبلغ جریمه بر 
اساس هزینه سربازان نیز براساس قانون بودجه همان سال محاسبه خواهد 
شد. برابر ماده ۶۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، اشتغال به کار مشموالن با 
برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فقط مدت اعتبار آنها بالمانع 
خواهد بود ودر همین راستا نیز پس از اتمام مهلت اعتبار، فاقد اعتبار خواهند 

بود.
در مورد مجازات ها و تشدید برخورد با مشموالن غایب نیز برابر ماده ۵۸ 
برای  که  عمومی  وظیفه  عمومی مشموالن خدمت  وظیفه  قانون خدمت 
رسیدگی و یا اعزام برای طی دوره ضرورت احضار می شوند چنانچه در مهلت 
یا موعد مقرر خود را م،عرفی نکنند، همچنین مشموالنی که معافیت موقت 
دریافت داشته اند و پس از انقضای مدت اعتبار، ظرف یک ماه برای تجدید 
رسیدگی خود را معرفی نکنند، غایب شناخته می شوند، پس از معرفی یا 
دستگیری در صورتی که طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بالمانع 

تشخیص داده شوند به خدمت اعزام می شوند.
بر این اساس مشموالنی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه 
و در زمان جنگ تا ۱۵ روز باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت 
اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از سه ماه و در زمان جنگ بیش از ۱۵ روز 
باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبیه می شوند. مشموالنی که مدت غیبت 
اولیه آنان در زمان صلح از یک سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز کند، 
عالوه بر اعمال اضافه خدمت مذکور، فراری محسوب می شوند و به مراجع 

صالح قضائی معرفی خواهند شد.
برابر تبصره ۱ ماده ۵۸، مشموالن غایبی که به خدمت اعزام می شوند در 
صورتی که در حین خدمت، حسن اخالق و رفتار و جدیت در انجام وظیفه از 
خود نشان دهند، یا در عملیات جنگی ابراز شجاعت و فداکاری کنند به طوری 
که مراتب مورد گواهی فرماندهان و رؤسای ذیربط باشد، برابر ضوابطی که از 
سوی ستاد کل ابالغ می شود با تصویب مقامات سرلشکری و یا هم طراز در 

سازمان مربوط از انجام اضافه خدمت، یا بخشی از آن معاف خواهند شد.
همچنین مطابق ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی نیروی انتظامی 
موظف است در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشموالن غایب 
و رسیدگی به وضعیت آنان اقدام کند و کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی 
مشمول ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی و 
مؤسسات غیردولتی و خصوصی و بانک ها و نیروهای مسلح باید همکاری الزم 

را در این مورد به عمل آورند.

طبق ماده ۵۹ این قانون نیز مشموالن خدمت دوره ضرورت چنانچه در 
مدت آموزش اولیه و یا در حین خدمت مرتکب غیبت یا فرار گردند به نحوی 
که ادامه خدمت آنان مستلزم تجدید دوره آموزش باشد، ضمن رسیدگی 
قانونی به غیبت یا فرار آنان، مجدداً به دوره آموزش اعزام می شوند و پس از 
پایان آموزش در یگان قبلی به خدمت ادامه می دهند. مدت آموزش قبلی این 
افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود. همچنین چنانچه در مورد کارکنان 
وظیفه ای که به دستور مقامات قضائی بازداشت می شوند رأی برائت یا قرار 
منع پیگرد صادر شود مدت حبس، جز خدمت وظیفه عمومی آنان محسوب 

می شود.
استخدام مشموالن به طور کلی در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به 
دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت 
دائم نیز طبق ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی ممنوع است و البته 
استخدام مشموالن غیر غایب در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی با رعایت 

مقررات این قانون از محدودیت مقرر در موارد فوق مستثنی است.
برابر ماده ۶۳ مکرر کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در مؤسسات 
کارگاه ها،  آموزشگاه ها،  شرکت ها،  کارخانه ها،  قبیل  از  غیردولتی  و  دولتی 
انتظامی،  بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها، به کارگیری کنند توسط نیروی 
وزارتخانه های »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و »صنعت، معدن و تجارت« 
شناسایی و به محاکم صالحه قضائی معرفی می شوند. مجازات اینگونه افراد 
برای بار اول هزینه ساالنه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه ساالنه 
سه سرباز است. تبصره ثبت نام در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائه 
آموزش به منزله به کارگیری محسوب می شود و مشمول این مجازات ها است.

روز گذشته، سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل 
نیروهای مسلح در گفت وگو با ایسنا )متن کامل( گفته بود: که نه تنها هیچ 
تصمیمی در مورد ارائه تسهیالت به سربازان غایب اتخاذ نشده، بلکه برخورد 
با این افراد نیز تشدید خواهد شد و به زودی طرح تشدید برخورد با مشموالن 
غایب و همچنین به کارگیرندگان این افراد اجرایی می شود و برابر قانون با این 

افراد برخورد خواهد شد.
وی با بیان این که بسیاری از مشموالن غایب هنگام دریافت گواهینامه، 
تمدید گواهینامه، تعویض پالک و … شناسایی شده اند، تصریح کرد: در همین 
راستا نیز به زودی برخورد با آنان آغاز خواهد شد. همچنین محدودیت های 
اجتماعی برای مشموالن غایب نیز تشدید خواهد شد که از جمله آن می توان 
به ممنوعیت ارائه وام بانکی به مشموالن غایب، ممنوعیت ثبت و تأسیس 

شرکت و … اشاره کرد.


