اجتماعی

چهارشنبه  ۱۹خرداد ۱۴۰۰
 ۲۸شوال .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۷۹

یک توئيت

نقشهراهکودکاندرفضایمجازی
شورای عالی فضای مجازی با تصویب سند راهبردی «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»
در ایمن سازی شکل و محتوای فضای مجازی گام بلندی برداشت

بی بی سی دیروز در گزارشی به بحران
کرونا در هند پرداخت و نوشت:وضعیت
کرونا در هفته های اخیر در هند ،این
کشور را ویران کرد؛چون بیمارستان ها
به میزان کافی فضای بستری نداشتند و
حتی افراد با کمبود فضا برای سوزاندن
اجساد مواجه شدند .صدها نفر به دلیل
دسترسی ضعیف یا عدم دسترسی به
خدمات بهداشتی مناسب جان باختند
و بیشترآن ها حتی قادر به انجام آزمایش
کووید نبودند.کارشناسان بر این باورند
کهتعدادمرگومیربهویژهدرروستاهای
هندبسیاربیشترازآماررسمیاست.

یک عکس
فصل کوچ عشایر در لرستان

گروه اجتماعی -شورای عالی فضای مجازی
«سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای
مجازی» را تصویب کــرد؛ سندی که اگرچه
شاید با سرعتی کند در م قایسه با حرکت
پرشتاب دنیای دیجیتال مصوب شده اما باز
هم امیدوارکننده است و میتواند این فضا را
برای حضور کودکان و نوجوانان ما امنتر کند.
▪ناامنی و ناآگاهی

فضای مجازی با همه مزیتها و نکات مثبتی
که دارد ،همانند فضای حقیقی و شاید هم
بیشتر از آن ،با آسیبها و خطراتی مواجه است
که اگر از آن غفلت کنیم ،تاوان سنگینی برای
جامعه و خانواده خواهد داشت .هرچند قانون
جرایم رایانهای در کشور مانع خوبی در مقابل
برخی آسیبها و خطرات فضای مجازی بوده
اما امنکردن این فضا برای کودکان ،مطالبه
مهمیاستکهنیازمندقوانینومصوباتیفراتر
از قانون جرایم رایانهای و به نوعی اقداماتی
پیشگیرانه بوده است .حاال به نظر میرسد
تصویب سند صیانت از کودکان و نوجوانان
در فضای مجازی ،میتواند پاسخگوی این
نیاز باشد.
▪فرصت یکساله برای تفکیک محتوای
مناسب ردههای سنی

رسانه های جهان
وال اســـتـــریـــت
ژورنــــــــــــــال :یــک
پژوهش درباره منشأ
کــــوویــــد 19تــوســط
یک آزمایشگاه ملی
ایاالتمتحده به ایــن نتیجه رسید که
فرضیه ادعــای ساخت ویــروس از یک
آزمایشگاه چینی در شهر ووهــان چین
قابلقبول است .بایدن ،رئیسجمهور
آمریکا ،بهتازگی دستور داده است که
آژان ـسهــای اطالعاتی ایاالتمتحده
درب ــاره نحوه بــروز ویــروس کرونا به او
گزارشدهندکهآیااینویروس ازتماس
انسانباحیوانآلودهحاصلشدهاستیا
ازیکحادثهآزمایشگاهی.
آنــاتــولــی :بــراســاس
دادههــــــای شـــورای
آموزشعالی ترکیه
تــعــداد زنــانــی کــه در
ایــن کشور در مقطع
دکتری تحصیل میکنند با افزایش
چشمگیر به 3هــزار نفر رسیده است.
براساس دادههــای موجود 8میلیون و
 220هزار دانشجو در  207موسسه
آمــوزشعــالــی دولتی و خصوصی در
ترکیهمشغولبهتحصیلهستند.
یــورونــیــوز :کــوبــی،
پیرترین شامپانزه نر
آمریکای شمالی که
در ب ــاغوح ــش ــی در
شهر سانفرانسیسکو
نگهداری میشد در  ۶۳سالگی مرد.
مسئوالن این باغوحش گفتهاند:اکنون
درجهانبین ۱۰۰تا ۲۰۰هزارشامپانزه
وجودداردومتوسطامیدبهزندگیآنها
در طبیعت  ۳۳سال است ،در حالی که
همینمیانگینبامراقبتهایانسانیبه
 ۵۰تا ۶۰سالمیرسد.

اولین داروی آلزایمر تایید شد
تنظیمکنندگان مقررات دارویی در ایاالتمتحده
پس از حدود ۲۰سال اولین داروی جدید بیماری
آلزایمر را تایید کردند .به گــزارش بیبیسی،
کارشناسان سالمت در انگلیس میگویند :اولین
داروی بیماری آلزایمر پس از حدود  ۲۰سال
توسط تنظیمکنندگان مــقــررات دارویـــی در
ایاال تمتحده تایید شد که با این اقدام شرایط
برای مصرف آن در انگلیس نیز فراهم میشود.
این دارو که با نام آدوکانوماب ()Aducanumab
شناخته میشود به جای عالیم آلزایمر ،علت
اصلی این بیماری را که شایعترین شکل زوال
عقل است ،هدف قرار میدهد.

این سند در جلسه شورایعالی فضای مجازی
که هفدهم خــرداد به ریاست رئیسجمهور
تشکیل شد ،به تصویب رسید .آنطور که پایگاه
اطالعرسانی دولت اعالم کرده است ،طبق
این سند مقرر شد کلیه سکوها(پلتفر مها) و
ارائهدهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی
در مدت یکسال ،نسبت به صیانت از دادهها،
ردهبندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر
رده سنی از خدمات عمومی اقــدام کنند.
عالوه بر آن ،با تصویب این سند وزارتخانهها نیز
مکلف شدند به شکل غیرانحصاری در رابطه با
سکوها و خدمات صیانتشده برای خردساالن
اطالعرسانی کنند.
▪ 9سیاست کالن غیرقطعی

اگرچه تا عصر دیروز متن کامل این سند منتشر
نشد و پیگیریهای ما برای دریافت توضیحات
مسئوالن مرتبط به نتیجه نرسید ،اما در برخی
رسانهها از جمله خبرگزاری مهر و به نقل از

تدوینکنندگان ایــن سند ،از لحاظ شــدن 9
موضوع به عنوان سیاستهای کــان آن یاد
شدهاست:
 -۱توسعه محیطهای صیانتشده در فضای
مجازی
 -۲ردهبــنــدی محتوا و خــدمــات متناسب با
سنوجنسیت
 -۳ارتقای سواد فضای مجازی و مهارتافزایی
کودکان با ابزارهایی که در اختیار والدین قرار
میگیرد.
 -۴آگاهسازی و هوشیارسازی والدین و مربیان
بهدلیلنقشحمایتیکهدراینزمینهدارند.
-۵پیشگیریازارائهمحتوایخدماتمضر
 -۶برخورد قضایی با کسانی که علیه کودک و
نوجواناقداممجرمانهانجاممیدهند.
 -۷مراقبت اجتماعی از کسانی که در این فضا
آسیبدیدهاند یادرمعرضخطرهستند.
-۸مشارکتمحوریبخشخصوصی
-۹توسعههمکاریهایبینالمللی باکشورهای
مختلفیکهنسبتبهاینموضوعدغدغهدارند.
همچنین برخی از مهمترین انتظارات از اجرای
اینسندشاملاینموارداست:
 -۱پــیــادهســازی معماری محیط امــن بــرای
کودکان در فضای مجازی با مقرراتگذاری
وزارتارتباطات وترغیب بخشخصوصی برای
ارائهخدماتدراینبخش
 -۲مدیریت محیط صیانتشده توسط وزارت
ارشاد و تولیدکنندگان محتوا با دریافت مجوز از
وزارتآموزشوپرورش
-۳تأمینپایداریکسبوکارارائهدهندهمحتوا
و تعیین حقالسهم تولیدکنندگان محتوا و
تخصیص اعتبارات ساالنه برای تولیدکنندگان
محتواتوسطوزارتارشاد

-۴نظارت بر ضوابط و ممیزی محتوا توسط
سازمان تبلیغات اسالمی با کمک نهادهای
مردمی
 -۵حمایت از سختافزارها و نرمافزارهای
مربوط به جویشگر ایمن ،نرمافزارهای تحت
کنترل و تبلتهای دانشآموزی توسط وزارت
ارتباطات .در این زمینه وزارت صمت در بخش
سختافزاریمیتواندمشارکتکند.
-۶الزامبخشهایحاکمیتیبرایآنکهمحتوا
را در محیط امن صیانتشده ارائه دهند .البته
استفاده از این محیط صیانت شده داوطلبانه و
بر بستر شبکه ملی اطالعات در نظر گرفته شده
است.
 -۷بهکارگیری کودکان و نوجوانان مستعد و
خالقبرایتوسعهمحتوایخدماتمفیدتوسط
وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سازمان
بسیج ،سازمان تبلیغات اسالمی ،سازمان صدا
وسیماووزارتارشاد
 -۸امکان نظارت برخط فنی برای والدین؛ تا
بتوانندبرخیخدماتراکمیازیادکرده وتنظیم
کنند .به بیان دیگر با توجه به تنوع فرهنگی
موجوددرکشور،میزاندسترسیفرزندبهفضای
مجازیتوسطوالدینتنظیمشود.
 -۹الــزام به همه ناشران محتوا در ردهبندی
خدمات؛بهنحویکهمحتوایباالی ۱۸سالدر
محیطمربوطبهکودکانقرارنگیرد.
البته مجدد تاکید میکنیم که این سیاستها و
انتظارات،آنچیزیاستکهدررسانههامنتشر
شده و ممکن است سند مصوب شامل تغییراتی
باشد.
▪تجرب ه مجامع جهانی چیست؟

مروری بر مقاالت و پژوهشهای انجا مشده

دراینباره که در رسانههای معتبر منتشرشده
و قابل دسترسی است نیز اطالعاتی درباره
نوع مواجهه دیگر کشورها با این موضوع در
اختیارمان میگذارد که قابل توجه است:
یونسکو در ســال  ۱۹۹۹بــرای حمایت از
حــقــوق کــودکــان یــک طــرح اقـــدام تصویب
کرد .یونیسف نیز در گزارش ساالنه وضعیت
کودکان در سال  ۲۰۱۷از همه ذ ینفعان
خــواســت حقوق کــودکــان در فضای سایبر
را محقق کنند .شــورای اروپــا هم در سال
 ۲۰۱۸بخشی از استراتژی خود درباره حقوق
کودک را به محافظت و تحقق حقوق کودک
در فضای مجازی و محیط دیجیتال اختصاص
داد .همچنین کنوانسیون حقوق کودک به
عنوان یک توافق بینالمللی ،دولتهای
عضو را ملزم کرده است از کودکان در برابر
تمام اشکال خشونت جسمی و روانی و ضرب
و جرح یا سوءاستفاده حمایت کنند.
▪سختگیریهای آلمان ،انگلیس و آمریکا
در حمایت از کودکان

از آلمان به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز
در حمایت از حــقــوق کــودکــان در فضای
مــجــازی نــام ب ــرده م ـیشــود .در ایــن کشور
عالوه بر هماهنگی اپراتورهای تلفن همراه
برای داشتن نظا مهای شناسایی مشترکان
زیــر سن قانونی و محافظت از کــودکــان در
مقابل محتوای نامناسب ،آمــوزش استفاده
امن از اینترنت نیز جزو دروس مــدارس این
کشور تعریف شده اســت .در انگلستان هم
سامانههایی برای مدیریت محتوای مناسب
گرو ههای سنی ،به ویژه کودکان پیشبینی
شده اســت .این سامانهها بار سنگین روی
دوش خانواد هها و نگرانی آ نهــا را دربــاره
آسیبهای فضای مجازی برای کودکانشان
کاهش میدهد .آمریکاییها نیز با تعریف
قانونی به نام کوپا ،سطح دسترسی کاربران
زیــر ســن قانونی بــه برخی محتوای فضای
مجازی را محدود میکنند .نکته قابل توجه
درباره قوانین حمایتی این کشورها این است
که تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایتها و
شبکههای اینترنتی ،ملزم به رعایت ضوابط
تعیینشده درباره نوع محتوای ارائهشده برای
گروههای سنی مختلف هستند و تخطی از آن
با مجازاتهایی همراه خواهد بود.

تزریق واکسنکرونا به  ۵میلیون دوز رسید

گزارشها از اختالل در روند واکسیناسیون کرونا
گزارشهای روزانه وزارت بهداشت نشان میدهد که تا روز
گذشته حدود  ۴میلیون و 940هــزار دوز واکسن کرونا در
میان جامعه هدف تزریق شده است .مرکز روابط عمومی
و اطالعرسانی وزارت بهداشت اعالم کرد :تا عصر دیروز
۴میلیون و 253هــزار نفر دوز اول واکسن کرونا و 683
هزارنفر نیز دوز دوم را تزریق کردهاند.
در عین حال خبرگزاری فارس دیــروز نوشت :گزارشهای
رسیده از برخی استانها از پایان ذخایر واکسن یا در شرف
به پایان رسیدن واکسن خبر میدهد؛ این در حالی است که
اکنون گروه سنی باالی 80سال باید دوز دوم واکسن خود را

دریافت کند و روند تزریق دوز دوم سایر گروههای سنی نیز بر
اساسبرنامهتدوینشدهواکسیناسیونملیدرادامهفراخواهد
رسیدودرکنارآننیزواکسیناسیونمرحلهاولسایرگروههای
سنی ضروری است تا روند واکسیناسیون به روال معمول و
برنامهریزیشدهادامهپیداکند.
کیانوش جهانپور ،رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت،
دراینباره ضمن عذرخواهی از مردم و افرادی که در تزریق دوز
دومواکسندچارمشکلشدهاند،اعالمکرد :درروزهایاخیربه
دلیلتاخیردرورودواکسنتوسطشرکتهاوکشورهاییکهقرار
بودواکسنبهماتحویلدهند،ممکناستبرنامهتزریقواکسن

مطابق زمانبندی پیش نــرود.در همین زمینه دکتر علیرضا
ناجی ،رئیس مرکز تحقیقات ویروسشناسی دانشگاه شهید
بهشتیهمدیروزاینطورگفت:متاسفانهبهدلیلبدقولیهایی
کهشرکتهایتولیدکنندهواکسنمثلچینوروسیهکردهاند،
دسترسی به واکسن برای ما بسیار بسیار سخت شده است.
از طرف دیگر صندوق کواکس (شبکه جهانی توزیع عادالنه
واکسن)همبهدلیلمشکالتیکهدردنیاوجوددارد،دستمارااز
سهمیهواکسنیکهبایدبهمامیداد،خالیگذاشتهاست.کشور
هندوستان هم به دلیل مشکالت خودش یا دالیل دیگری که
ممکناستباشد،ازتحویلواکسنبهماخودداریکردهاست.

تصویب کلیات الیحه  ۱۵هزار
میلیاردی رتبهبندی معلمان

کشف  ۳۰۰قلم داروی
غیرقابل استفاده

شکایت مجلس از روحانی
درباره سند 2030

محمداکبری -نمایندگاندیروزباکلیات الیحهنظامرتبهبندی
معلمان با  ۲۲۷رای موافقت کردند .به گــزارش خبرنگار
پارلمانی خراسان ،این الیحه با هدف استقرار نظام پرداختها
براساس تخصص ،شایستگیها وعملکرد رقابتی معلمان،
توسعهمستمرونظاممندصالحیتهاوکیفیتعملکردمعلمان،
ت شغلی و ارتقای تعهدحرفهای معلمان در
تقویت انگیزه و رضای 
دستور کار قرار گرفته است .منادیسفیدان رئیس کمیسیون
آموزش و نماینده موافق درباره این مصوبه گفت :این الیحه با
تالش مجلس امروز برای معلمانی که ما را آموزش دادند پس
از  ۱۰سال انتظار به سرانجام رسید .البته برای مواد این الیحه
در کمیسیون کار کارشناسی انجام میشود و برای اینکه این
الیحه از طرف دولت آینده پس فرستاده نشود ،کلیات آن امروز
بررسی شد .وی افزود ۱۵ :هزار میلیارد تومان برای رتبهبندی
معلمان درنظر گرفته شده است و اعتقاد داریم برای هر معلمی
باید این کار انجام شود و اجــرای این الیحه سبب تحول در
آموزش و پرورش خواهد شد و امیدواریم تحفه ناقابلی برای
معیشت و ارتقای معلمان باشد .این خبر حاکی است ،مخالفان
نیز با تایید اینکه الیحه مذکور باید سالها قبل مورد بررسی
قرار میگرفت ،بررسی دوشوری این الیحه جهت تامین نظر
حداکثری جامعه فرهنگی کشور را حداقل انتظار خود نسبت
به آن بیان میکردند.

رئیسپلیسفتادرپایتخت،ازدستگیریفردیخبردادکهدر
تلگراماقدامبهفروشداروهایتقلبیکرونا میکرد.سرهنگ
داودمعظمیگودرزیدراینبارهاظهارکرد:فردیبهپلیسفتا
تهرانبزرگمراجعهکردومدعیشددرفضایمجازیاقدام
بهخریددارویمربوطبهکروناکردهوزمانیکهبرایاستفاده
آن با پزشک مشورت کرده ،متوجه شده داروها فاسد و تاریخ
گذشته است؛ شاکی در ادامه اظهارات خود گفت باتوجه به
نیازمادرمبهاینداروها،درفضایمجازیجستوجوکردمو
درفضایتلگرامباشخصیناشناسکهخودراازواردکنندگان
ایندارومعرفیمیکرد،آشناشدموپسازصحبتهایاولیه
بندهمبلغزیادیجهتخریداینداروهابرایویواریزکردمو
پسازدریافتداروهابابررسیپزشکمشخصشداینداروها
به هیچ عنوان قابل استفاده نیست .وی افزود :کارشناسان
پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را آغاز کردند که با بهدست
آمدن اطالعات هویتی متهم و پس از تشریفات قضایی ،در
نهایت مجرم در مخفیگاه خود در یکی از مناطق غربی تهران
دستگیر و بیش از 300قلم داروی غیرقابل استفاده مربوط
بهکروناازمحلاختفایویکشفشد.متهمپسازانتقالبه
پلیسفتاهرگونهجرمیراانکارمیکرداماپسازروبهروشدن
باشاکیپروندهوادلهدیجیتالضمنپذیرشبزهانتسابیبه
فروشداروهایفاسداعترافکرد.

با گذشت حدود  5سال از ماجرای سند آموزشی یونسکو با عنوان
سند 2030این موضوع همچنان در کشور با چالش همراه است.
در تازهترین مورد ،دیروز نمایندگان با ارسال گزارش کمیسیون
حقوقی درخصوص استنکاف رئیسجمهور از اجرای اصول  ۷۷و
 ۱۲۵قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰به قوه قضاییه موافقت
کردند .دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی در این باره گفت:
مطابق اصل 77قانوناساسی«عهدنامهها،مقاولهنامهها،قراردادها
وموافقتنامههایبینالمللیبایدبهتصویبمجلسبرسد»ومطابق
اصل  125قانون اساسی «امضای عهدنامهها ،مقاولهنامهها،
موافقتنامههاوقراردادهایدولتایرانباسایردولتهاوهمچنین
امضایپیمانهایمربوطبهاتحادیههایبینالمللیپسازتصویب
مجلسبارئیسجمهوریانمایندهقانونیاوست».باوجودایناحکام
امادولتیازدهمبدونطیمراحلقانونیوبدوناینکهسند2030
رابرایبررسیوتصمیمگیریبهمجلسارسالکند،اینسندراامضا
وتعهداتیرادرجوامعبینالمللیمتوجهکشورکردهاست.ازاینرو
طبققانوننقضاصولقانونیتوسطرئیسجمهور برایکمیسیون
حقوقیمحرزاستکهباموافقتنمایندگاناینتخلفبرایبررسی
به قوه قضاییه ارسال میشود.این خبر حاکی است ،سند آموزشی
 ۲۰۳۰یونسکوکهسال ۹۵درکشوررونماییشد،دربخشآموزش
وپرورشدارایرویکردهاییاستکهبااهدافسندتحولبنیادینو
برخیارزشهایفرهنگیکشوردرتضاداست.

5
گزیده

آیا با تزریق نکردن دوز دوم،
واکسن کرونا بی اثر میشود؟
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در واکنش
به برخی صحبتها درباره کمبود واکسن ،گفت:
در صورت تزریقنکردن دوز دوم واکسن در موعد
مقرر ،واکسن بیاثر نمیشود ،اما ممکن است در
چنین شرایطی از مقدار کارایی واکسن کاسته
شود و برای مثال از  ۹۵درصد به  ۹۰درصد برسد.
مسعود مردانی دیروز گفت :بین تزریق واکسن در
دوزاولودوزدومبستهبهنوعآنیکبازهزمانیمجاز
وجود دارد و این موضوع در واکسنهای مختلف ،با
یکدیگر متفاوت است و ممکن است یک واکسن در
دوزاول ۸۰درصدایمنیبخشیایجادکندوواکسن
دیگری در دوز دوم این مقدار اثربخشی را داشته
باشد.ویضمناشارهبهاینکهدربرخیواکسنها
نظیر جانسون اند جانسون تزریق یک دوز کافی
است ،ادامه داد :فاصله مجاز بین دوز اول و دوم در
واکسن اسپوتنیکوی روسی بین  ۳تا  ۴هفته و در
آسترازنکا این بازه زمانی بیشتر است و بهطور کلی
فاصله مجاز بین دوز اول و دوم به نوع واکسن و سن
افراد بستگی دارد .این فوقتخصص بیماریهای
عفونی توضیح داد :در کشور انگلستان عدهای از
افراددردوزاولبافایزرواکسینهشدندوبعدازمدتی
شرکت آمریکایی به آنها واکسن نداد و ازاینرو در
دوز دوم به آنها واکسن آسترازنکا زده شد و بعد از
مدتیبابررسیهایانجامشده،ایننتیجهبهدست
آمدکهتفاوتچندانیدرمقداراثربخشیواکسنبه
وجود نیامده است.وی با بیان اینکه هماکنون ما از
این موضوع آگاه نیستیم که تزریق واکسن دقیقا تا
چه زمانی از ما در مقابل ویروس محافظت میکند،
افزود:بهطورکلیبراساسیافتههایماتزریقدودوز
واکسنبینششماهتایکسالایمنیایجادمیکند
وهنوزمشخصنیستکهایمنیبخشیواکسنکرونا
تاپایانعمرباشد.

رئیس  WHOمجدد انتقاد کرد

 44درصدواکسنهادرکشورهای
ثروتمندو  ۰/۴درصددراختیار
کمدرآمدها
رئیسسازمانبهداشتجهانی،واکنشخودرابه
توزیعناعادالنهواکسنکرونا درجهانتکرارکرد.
طبق گزارش خبرگزاری تیآرتی ترکیه ،تدروس
آدهانوم در نشستی رسانهای در مقر این سازمان
در ژنو ،با بیان اینکه در  6ماه پس از شروع اولین
واکسیناسیون،کشورهایبادرآمدباالتقریب ًا44
درصدازدوزهایفعلیرادرجهانتزریق کردهاند،
به این واقعیت اشاره کرد که فقط  0.4درصد از
این واکسنها در کشورهای کمدرآمد تزریق شده
است .آدهانوم تصریح کرد« :ناامیدکنندهترین
نکتهدربارهاینآمارایناستکهماههاست تغییری
نکرده است .واکسیناسیون ناعادالنه تهدیدی
برای کل ملتهاست ،نه تنها کسانی که کمترین
میزان واکسیناسیون را دارنــد ».وی در بخشی
دیگر ،دربـــاره وضعیت کرونا در جهان گفت:
در سطح جهانی ما همچنان شاهد خبرهای
دلگرمکننده درزمینه کاهش روند شیوع بیماری
هستیم .تعداد موارد ابتال   در نوع جدید ویروس
کرونا در  6هفته اخیر و تعداد مرگ و میرها در 5
هفتهگذشتهکاهشیافتهاست.

چه کسانی برای پلیس شدن
در اولویت هستند؟

رئیس هسته گزینش پلیس پایتخت در پاسخ به
اینکهآیاسربازاننیرویانتظامیدراولویتجذب
در این نیرو قرار دارند ،گفت :این افراد از امتیاز
بیشتری برخوردارند ،اما معنایش این نیست که
ما دستورالعملهای خودمان را نادیده بگیریم.
دستورالعملها همان است و همه باید شرایط را
داشته باشند ،اما اگر بهفرض دو نفر با تمام شرایط
یکسان هوشی و جسمی و  ...باشند ،فردی که
سرباز نیروی انتظامی بوده است ،به سبب آنکه
شناخت بیشتری از این نیرو دارد و ما هم شناخت
بیشتری از او داریم ،انتخاب میشود .سرهنگ
هادی علیپور درباره جذب فرزندان افراد نظامی
نیز گفت :در این مورد نیز اولویت وجود دارد ،اما به
معنای صرف نظر از دستورالعملها نیست.

