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رسانه های جهان

اســپــوتــنــیــک:
مرکز مطالعات
اجــســام نزدیک
بـــــــــه زمـــــیـــــن
( )CNEOSناسا
تایید کرده است
که سیارکی بزر گتر از بلندترین
ساختمان جهان در حــال نزدیک
شدن به سمت زمین است .تخمین
زده میشود که این سیارک عظیم،
قطری حدود  1.8کیلومتر داشته
باشد کــه دو بــرابــر آســمــا نخــراش
بــرج خلیفه دبــی بــا ارتــفــاع 828
است .ناسا این سیارک را «بالقوه
خطرناک» نامیده است ،اما به نظر
مـیرســد کــه بعید اســت ســیــاره ما
آسیبی ببیند .ایــن سیاره در روز
جــمــعــه حــوالــی ســاعــت 14:26
بــه وقــت گرینویچ بــه نزدیکترین
فاصله خــود بــه ســیــاره مــا خواهد
رسید.
تی آر تی:دکتر
روزامـــــــــونـــــــــد
لـــــــوئـــــــیـــــــس،
رئــــیــــس م ــرک ــز
مـــبـــارزه ب ــا آبــلــه
ســازمــان جهانی
بهداشت ،در نشست مطبوعاتی
هفتگی در دفتر ژنــو سازمان ملل
متحد اظهار کــرد :اگرچه ویــروس
آبله میمون تمایل به گسترش دارد،
امــا خطرناک نیست .ویــروس آبله
میمون که در اروپا گسترش یافته،
تاکنون حداقل  250نفر را در 16
کشور مبتال کرده است .وی گفت :بر
اساس اطالعاتی که درباره ویروس و
سرایت آن داریم ،میتوانیم بگوییم
که این همهگیری را میتوان تحت
کنترل درآورد.

حرف مردم

درددلیکسریدارشاغل
در آموزش و پرورش:

ما فرزند ناتنی آموزش وپرورش
هستیم
یک مخاطب روزنامه خراسان که به شغل شریف
سرایداری مدرسه در آموزش و پرورش مشغول
اس ــت ،درددله ــای ــش را دربـــاره پایین بــودن
حقوق و مسائل مربوط به آن ،در متنی نوشته و
برای ما ارســال کرده است که امیدواریم مورد
توجه مسئوالن آمــوزش و پــرورش قــرار گیرد:
ما سرایداران وخدمتگزاران آموزش وپرورش
با اینکه صبح یک ساعت قبل از همه همکاران
وارد مدرسه میشویم و فعالیتمان را شروع
میکنیم و عصر دوساعت دیرتر از همکاران از
مدرسه خارج میشویم اما متاسفانه هیچگاه در
افزایش حقوقها و رتبهبندیها دیده نشده و مورد
توجه قرار نگرفتیم .حتی اندک مزایایی که در
گذشته داشتیم ،همان را هم به مرور زمان حذف
کردند .اگر ۲۵سال قبل کارانه ،حق لباس ،حق
سرایداری ،اضافه کار عوامل اجرایی و ...به ما
تعلق میگرفت ،این موارد در این سالها به مرور
حذف شد؛ به طوری که االن به جز حقوق که آن
هم کف حقوق نیروهای دولتی است ،به ما تعلق
میگیرد .باید بگویم حق سنوات در کار ما یعنی
کشک .چــرا ایــن حــرف را میگویم ،چــون االن
نیرویی که۲۹سال سابقه خدمت با چند فرزند دم
بخت یا دانشجو دارد با کسی که مجرد و کمتر از
یک سال جذب شدهاست ،همه 5میلیون و600
هزار تومان دریافت میکنند .ما فکر میکنیم
هیچکس در آموزش و پرورش آن طور که باید از
حقوق ما دفاع نکرده و انگار ما فرزند ناتنی آموزش
و پرورش هستیم...

مصطفی عبدالهی – اگرچه مهمترین خبر
دیــروز صحن علنی مجلس ،انتخاب هیئت
رئیسه جدید بهارستان بود اما این جلسه با یک
اتفاق مهم دیگر هم همراه بود :موافقت 184
نماینده برای ارجاع پرونده استنکاف متولیان
قانون هوای پاک به قوه قضاییه.
گرد و غبارهای نفسگیر این روزهــا دوبــاره
یادمان آورد که سهلانگاریها و کمکاریهای
دستگاههای متولی ،تا چه انــدازه میتواند
برایمردموکلکشورمصیبتبارباشد.اگرچه
برای ساماندهی کانونهای گرد و غبار ،بهانه
خارجی بودن منشأ آنها میتواند توجیهی
برای برخی کوتاهیها باشد اما درباره «قانون
هوای پاک» که  5سال از ابالغ آن میگذرد
و تمامی برنامههای آن هم راهکار اجرایی
داشته است ،دیگر هیچ عذر و بهانهای پذیرفته
نیست و باید مسئوالن متخلف در اجرای آن را
بازخواست کرد؛ همان اتفاقی که حاال با ورود
جدی سازمان بازرسی ،دیــوان محاسبات و
نمایندگان مجلس در حال محقق شدن است.
▪ترک فعل  4وزارتخانه و  4سازمان

آنط ــور کــه «احــد آزادی خـــواه» ،سخنگوی
کمیسیون کــشــاورزی مجلس ،در صحن
علنی دی ــروز اعــام کــرد ،دی ــوان محاسبات
مستندات ترک فعل وزارتخانههای کشور،
نیرو ،صمت ،اقتصاد و سازمانهای محیط
زیست ،ملی استاندارد ،گمرک و بیمه مرکزی
درخصوص استنکاف از اجرای قانون هوای
پاک را به مجلس ارائه کرده است و حاال با رای
نمایندگان ،پرونده آنها به قوه قضاییه و مرجع
ذیصالح اداری ارجاع میشود.
▪سازمان بازرسی :تخلف برخی دستگاه ها
احراز شده است

 29دی ماه سال  1400و در آخرین روزهای
مهلت قانونی دستگاههای اجرایی برای انجام
ماموریتهای محوله درقــانــون هــوای پاک،
«اصغر جهانگیر» معاون قوه قضاییه از پیگیری
قضایی اجرانشدن این قانون خبر داد و گفت:
«زمان درنظر گرفته شده در قانون تمام شده
اما بخش زیــادی از آن هنوز اجرا نشده است
و دستگاههای مختلف به وظیفه خود عمل
نکردهاند» .پیش از او نیز« ،غالمعباس ترکی»

قــانــون) ،آییننامه اجرایی آن توسط هیئت
وزیران تصویب و ابالغ میشد ،اما این کار پس
از  4سال و در خرداد  1400انجام شد.
 با وجــود آمــار چشمگیر موتورسیکلتهایفــرســوده ،تاکنون هیچگونه دستورالعملی
درخصوص نحوه اجــرای آزمونهای معاینه
فنی موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی ابالغ
نشده است.
 با وجــود الــزام قانونی تکمیل و راهانــدازیشبکهملیپایشآلودگیصوتی،اینشبکهملی
تاکنون راهاندازی نشده و طرح جامع مدیریت
کاهش آلودگی صوتی نیز تکمیل نشده است.
▪چرا برخورد قضایی مهم است؟

معاون سازمان بازرسی کل کشور در این باره
گفته بود :طبق بررسیهای سازمان ،بسیاری
از تکالیف قانونی دستگاهها ،اجرا نشده و به
همین دلیل دستگاههای متخلف را به مراجع
قانونیمعرفیکردهوموضوعبههیئتتخلفات
نهاد ریاستجمهوری هم اعالم شده است.
▪دیوان محاسبات :فقط  10درصد قانون
اجرا شده است

درهماندیماهسالگذشته،دیوانمحاسبات
همگزارشرسمیخودرادربارهکیفیتاجرای
قانون هوای پاک منتشر کرد که حاوی نکات
مهمی بود ،از جمله:
* طبق گزارش سال گذشته دیوان محاسبات،
تنها حدود  ۱۰درصد احکام قانون هوای پاک
به صورت کامل انجام شده و عمده گزارشها از
ترک فعل مسئوالن حکایت دارد.
* از  ۲۲۰حکم قانون ،تنها  ۲۰مورد به صورت
کامل انجام شده ۱۴۰،حکم ناقص و ۶۰حکم
نیز فاقد عملکرد بود ه است.
▪کارهای بر زمین مانده

امااینکهدراجرایاینقانون،چهکارهاییباید
انجام میشد و نشده ،سوالی است که پاسخ آن
رامیتواندرگزارشدیوانمحاسباتکهدیروز
هم در صحن علنی مجلس ارائه شد ،پیدا کرد:
 وزارت نیرو مکلف بود حداقل  ۳۰درصدافزایش ساالنه ظرفیت موردنیاز برق کشور را

از انرژیهای تجدیدپذیر تامین کند که محقق
نشده است.
 وزارت کــشــور مــوظــف بـــود بــا همکاریوزارتخانههای صمت و اقتصاد ،زمینه نوسازی
ناوگان حمل و نقل عمومی را ظرف مدت پنج
سال و با اقداماتی همچون صفرکردن سود
واردات خودروهای هیبریدی و الکتریکی و
موتورسیکلت برقی ،فراهم سازد اما به عنوان
مثال با وجود فرسودگی  ۴۰درصدی ناوگان
اتوبوسرانی تهران ،در ســال  99هیچگونه
نوسازی در این شهر انجام نشده است.
 -باید سه ماه پس از مــرداد( 96تاریخ ابالغ

قانون های اجرا نشده بسیاری در کشور داریم،
اما اینکه چرا اجرا نشدن قانون هوای پاک و
مطالبهعمومیبازخواستازمدیرانسهلانگار،
برای همه مهم است دالیل واضحی دارد :تعداد
روزهــای پاک در بسیاری از استانها کاهش
یافته و حتی به صفر رسیده ،آمار روزهای هوای
ناسالم در اکثر استانها افزایش یافته و تلختر
از اینها ،ساالنه حدود  41هزار و  700مرگ
زودرسدرکشوربهدلیلمواجههطوالنیمدتبا
ذراتآالیندهمعلقاستکهطبقگزارشوزارت
بهداشت ،عالوه بر درد و رنج انسانی ،فقط در
سال 99حدود ۴/۳میلیارددالرهزینهمرتبط
با مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای  ۲۵شهر
کشوربرایماداشتهاست.

معاون سازمان بازرسی کل کشور در گفت و گو با خراسان:

تعقیب کیفری و اداری در انتظار مسئوالن متخلف

معاون سازمان بازرسی کل کشور دربــاره رونــد پیگیری قضایی تخلفات
محرزشده در اجرای قانون هوای پاک ،به خراسان میگوید :متناسب با ترک
فعلهایانجامشده،پیگیریقضاییالزمهمانجامخواهدشد؛اگراینترک
فعلها ساختار مجرمانه داشته باشد ،تعقیب کیفری انجام خواهد شد و در صورتی که ناشی از
سهلانگاری اداری تشخیص داده شود در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری بررسی خواهد
شد« .محمد باقری کمار علیا» معاون حقوقی ،نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل
کشورتصریحمیکند:درمواردیمانندپروندهقانونهوایپاک،تخلفاتمدیرانکلومقاماتباالتر
ازآندرهیئترسیدگیبهتخلفاتادارینهادریاستجمهوری پیگیریمیشودوبرایمسئوالنبا
رتبهپایینتر،موضوعدرهیئتهایرسیدگیبهتخلفاتاداریوزارتخانههاودستگاههایاجرایی
دنبالمیشود.اوبرایننکتههمتاکیدمیکندکهاینپروندههامشمولمرورزمانوتغییردولتها
نمیشودوهرمسئولیبایدپاسخگویترکفعلهایانجامشدهدرزمانمسئولیتخودباشد.

افزایش تقاضا برای فرزندخواندگینوزاد تازه پیدا شده
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی ،جدیدترین
وضعیت نوزادی را که روز گذشته در همین صفحه خبر
پیدا شدنش در سطل زباله را منتشر کردیم ،شرح داد
و گفت :تقاضای بسیار زیادی برای فرزندخواندگی این
نوزاد به ما اعالم شده است.
محمد نصیری در واکــنــش بــه خبر پیدا شــدن نــوزاد
دو روزه در سطل زباله در محله نازیآباد تهران گفت :حال
عمومی نوزاد مساعد گزارش شده است و به زودی تحویل
سازمان بهزیستی میشود.
وی دربــاره رونــد نگهداری از این گونه نــوزادان گفت:
برای این قبیل بچهها که خانوادهای وجود ندارد ،پرونده
تشکیل و از مسیر دستگاه قضایی به سازمان بهزیستی
به منظور فرزندخواندگی تحویل داده میشود .پس از
بررسیهای الزم اگر تحت هر شرایطی اولیایی برای این
کودک یا کود کهای مشابه مشخص نشود ،آ نها را به
عنوان فرزندخوانده به خانواد ههایی که اعالم آمادگی
کردند ،تحویل میدهیم.

کشف یک غار جدید
در مسیر مهران ایالم
سرپرست ادار هکل میرا ثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی ایالم ،از
کشف یک غار جدید در مسیر منتهی
به شهرستان مهران ایالم خبر داد.
بنابر گــزارش روابطعمومی وزارت
مــیــراث فــرهــنــگــی ،فــرزاد شریفی
سرپرست ادارهکل استان ایالم دیروز
در ایــن بــاره گفت :کارگرانی که در
حین احـــداث تــونــل در مسیر ایــام
– مهران بودند ،به وجــود یک حفره
کوچک در دل کوه پی بردند و با ورود
به داخل این حفره ،متوجه وجود یک
غــار با قندیلها و سنگهای آهکی
شــدنــد .او یــادآور شــد :ایــن غــار مورد
کــاوش و بررسی اولیه کارشناسان
ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی ایــام قــرار گرفت تا
در صورت قابلیت داشتن ،ثبت ملی
شود  .

نصیری اظهار کرد :از دو روز گذشته که خبر پیدا شدن
این نوزاد در رسانهها منتشر شد ،متقاضیان زیادی برای
تحویل این کودک به عنوان فرزندخوانده ،اعالم آمادگی
کردهاند.
بسیاری از افراد در تماس با سازمان بهزیستی و برخی
دیگر با مراجعه به این سازمان اعــام کردند که قصد
سرپرستی این نوزاد را دارند.
وی بیان کــرد :نکته مهم آن است که بالغ بر  ۱۷هزار
خانواده متقاضی برای امر فرزندخواندگی در صف نوبت
سازمان بهزیستی هستند .اگر بنا باشد این کودک به
خانوادهای به منظور فرزندخواندگی داده شود ،اولویت
با این قبیل افراد است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی در پایان
گفت :ساالنه تنها  ۱۵۰۰نوزاد به عنوان فرزندخوانده
به خانوادههای متقاضی داده میشود و تعداد زیادی از
خانواد هها بعد از ثبتنام برای تحویل فرزندخواندگی
باید در صف نوبت بمانند.
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وزیرکار :بازنشستگان نگران
نباشند ،افزایش حقوق به زودی
پرداخت می شود
وزیــر تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی با اشــاره به
اینکه دولت طی هفتههای اخیر درخصوص
اصـــاح نــظــام پــرداخــت یــاران ـههــا دســتــورکــار
شلوغی داشته است ،گفت :منتظر طرح موضوع
افزایش حقوق بازنشستگان در جلسه دولت
هستیم و بــازنــشــســتــگــان عــزیــز کــشــورمــان
درخــصــوص افــزایــش حقوق و مستمری خود
نگرانی نداشته باشند و بـــهزودی پــرداخــت
میشود.
حــجــتا ...عبدالملکی در پــاســخ بــه سوالی
درخصوص زمــان اعمال افزایش مستمری و
حقوق بازنشستگان در سال جاری به خانه ملت
گفت :ایــن مــوضــوع در دستورکار دولــت قرار
دارد؛ اما دولت طی هفتههای اخیر در خصوص
اصـــاح نــظــام پــرداخــت یــاران ـههــا دســتــورکــار
شلوغی داشته است و ما منتظر طرح موضوع
افزایش حقوق بازنشستگان در جلسه دولت
هستیم .وی تاکید کــرد :بازنشستگان عزیز
کشورمان درخصوص افزایش حقوق و مستمری
خود نگرانی نداشته باشند و بهزودی پرداخت
خواهد شد .عبدالملکی همچنین در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه آیا این افزایش حقوقها
در پرداختی خردادماه اعمال خواهد شد ،گفت:
بعید است تا آن زمان این موضوع تعیینتکلیف
نشود ،مسلما در روزهــای آتی در جلسه دولت
بحث افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان
مطرح خواهد شد و امیدواریم در خردادماه این
افزایش حقوقها اعمال شود.

ادایاحترامجانبازانشیمیایی
سراسرکشوربرمزارشهید
سلیمانی
حسین بردبار ۲۰۰ -نفر از جانبازان شیمیایی
ســراســر کشور بــر مــزار س ــردار دله ــا ،ســردار
شهید حاج قاسم سلیمانی ،گردهم آمدند تا با
آرمــا نهــای مکتب این شهید واالمقام تجدید
پیمان کنند .به گــزارش خبرنگار خراسان،
سید کمال لــوح مــوســوی ،دبیرکل جمعیت
حمایت از مصدومان شیمیایی بااشاره به اهداف
این گردهمایی گفت :این جانبازان به کرمان
آمد هاند تا بگویند هما نگونه که در طول دفاع
مقدس لباس رزم و دفاع بر تن و بیش از سی سال
جراحات ناشی از عــوارض شیمیایی را تحمل
کردند ،همچنان به آرما نهای اصیل انقالب
اسالمی و راه پر نور شهید سلیمانی و مکتب او
پایبند هستند .وی پیام این جانبازان به نسل
کنونی را صبر و استقامت در راه آرمانهای امام
خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و
مکتب شهید سلیمانی به عنوان راه عزت و افتخار
هر ایرانی ذکر کرد.
ســردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثــارا...
کرمان نیز در جمع این جانبازان با ذکر خاطراتی
از سردار دلها گفت :شهید سلیمانی در زمانی
که مسئولیت فرماندهی سپاه ثارا ...را در کرمان
داشــت ،شبی مرا به منزل خویش دعــوت کرد
و پس از صــرف شــام به من گفت که دو چیز از
خداوندمتعال درخواست کردهام؛ یکی اینکه
خودم را وقف انقالب کنم که اگر کسی خودش
را وقــف دیــن و انقالب کــرد ،دیگر از همه چیز
م ـیگــذرد .وی افـــزود :نکته دومــی کــه شهید
سلیمانی از خداوند متعال خواسته بود این بود
که خدایا آنقدر من را مشغول به امور مفید کن
که نه تنها گناه نکنم بلکه حتی فکر گناه هم نکنم.

