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جامعه

سازمان بهداشت جهانی:

واکسن کرونا  ۱۸ماه دیگر
آماده میشود
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOاعالم کرد
که امیدوار است ظرف  ۱۸ماه آینده به واکسنی
برای ویروس کرونا دست یابد .پیش ازاین اعالم
میشد ،این ویروس هنوز دارویی ندارد.
▪ایران همچنان پاک

همچنین جهانپور رئیس مرکز اطال عرسانی
وزارت بهداشت دیروز تاکید کرد :ایران همچنان
از ویروس کرونا پاک است .هیچ مورد این ویروس
را تاکنون نداشتهایم و در دو روز گذشته حتی
مورد مشکوک جدیدی نیز در کشور نبوده است.

عذر خواهی آذری جهرمی برای
انتشار تصویرلباس فضا نوردی
هــادی محمدی –وزیــر ارتباطات در حاشیه
نشست هیئت دولت در خصوص علت اصلی به
مدار نرسیدن ماهواره ظفر یک با تاکید بر « 12
ثانیه لعنتی »توضیح داد :در  12ثانیه آخر که
ماهواره باید سوختش یا توان موتورش افزایش
پیدا می کرد این اتفاق نیفتاد  .البته می تواند به
کیفیت سوخت یا وزن مرحله دوم ماهواره یا توان
موتور ارتباط داشته باشد اما اگر فقط  12ثانیه
دیگر موتور فعالیت می کرد قطعا در مدار قرار
میگرفت زیرا متخصصان ما اشکال ماهواره پیام
را رفع کرده بودند و در خصوص ماهواره ظفر یک
نیز تا  95درصد موفقیت آمیز بود.آذری جهرمی
همچنین افزود  :سعی می کنیم ماهواره ظفر 2
تا اوایل خرداد سال آینده پرتاب شود .خبرنگاری
از وزیر ارتباطات درخصوص پست هفته گذشته
وی با عنوان لباس فضانوردی ایرانی پرسید که
جهرمی در پاسخ ضمن عذرخواهی از آن نوشته
اظهار کرد « :هدف این بود که ما برنامه ارسال
فضانورد را با ساخت  5کپسول زیستی اجرا
کنیم اما یک خطای غیر قابل انکار رخ داد و تیم
رسانهایمادرانتخابتصویراشتباهکردندواصل
بحث را که موضوع تصمیم ما برای اعزام فضانورد
بود  ،پوشاند که باید از دوستانی که در این حوزه
تالش می کردند نیز پوزش خواست ».

5

قانونی که دود می شود!

در شرایطی که قانون اجرا نمی شود ،یک مجتمع تجاری در تهران در اقدامی متفاوت سیگاری ها را  50هزار تومان جریمه می کند
محمد جواد رنجبر -آیا می دانید مصرف
دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه
عمومی جریمه دارد؟ ایــن جریمه طبق
قانونی است که سال  85تصویب شده ،اما
خبری از اجرایی شدن آن نیست!
بــه گــــزارش خ ــراس ــان ،بــر اســـاس مــاده
 13قــانــون جامع کنترل و مــبــارزه ملی
با دخانیات که  15شهریورماه 1385
در مجلس مصوب شده اســت ،استعمال
دخانیات در نهادهای موضوع ماده ()18
قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و
مرتکب به شرح زیر مجازات میشود :چنان
چه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور
باشد ،به حکم هیئت رسیدگی به تخلفات
اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای
(الف) و (ب) ماده ( )9قانون رسیدگی به

تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه
سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور
محکوم میشود.طبق ایــن قانون دیگر
مرتکبان به جزای نقدی از  30تا  43هزار
تومان محکوم میشوند.همچنین بر اساس
تبصره یک مــاده  13این قانون ،مصرف
دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه
عمومی موجب حکم به جزای نقدی از 22
تا  43هزار تومان است.
در این قانون ،محل هایی که مورد استفاده
و مراجعه عموم مردم است از قبیل اماکن
متبرکه دینی ،بیمارستان ها ،درمانگاهها،
سالن های همایش ،سینماها ،فضاهای
عمومی ،مهمان خانهها و مهمان سراها،
رستوران ها ،قهوهخانهها ،کارخانجات،
پایانههای مسافربری ،فروشگا ههای

بــــزرگ ،امــاکــن فــرهــنــگــی و ورزشــــی،
مـــــدارس ،دانــشــگــا ههــا ،وسایلنقلیه
عمومی ،مؤسسات دولــتــی و عمومی،
بانک ها ،شهردار یها و هر نوع مرکز و
محل جمعی دیگر ،از جمله اماکن عمومی
اطالق شده است.با این حال این قانون در
کشور اجرایی نمی شود و همچنان شاهد
استعمال دخانیات در اماکن عمومی
همچون بوستان ها و مجتمع های تجاری
هستیم؛ به گونه ای که متاسفانه بوستان
ها که باید محلی عاری از دود و دخانیات
باشند ،محل تجمع سیگاری ها شده است،
به ویژه بوستان های خطی که به جای این
که محلی برای آرامش شهروندان باشد،
به خاطر بوی بد سیگار موجب بدحالی
مردم می شود!

▪ماجرای جریمه  ۵۰هزار تومانی

طبق قانون ،مسئولیت اجــرای ممنوعیت
استعمال دخانیات در اماکن عمومی و
سایر اماکن مندرج در قانون با مدیران یا
کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوط است.
بر ایــن اســاس به تازگی هیئت مدیره یک
مجتمع تجاری در تهران در اقدامی قابل
تقدیربرایاستعمالهرنخسیگاردرمجتمع
مذکور  ۵۰هزار تومان جریمه تعیین کرده
است.در این مجتمع تجاری بنرهایی نصب
شده است که در آن ضمن اشــاره به قانون
ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن
عمومی ،اعالم شده است که برابر مصوبه
هیئت مدیره ایــن مجتمع تــجــاری ،برای
استعمال هر نخ سیگار در آن 50 ،هزار
تومان جریمه تعیین شده است.

ناکامی بازنشستگان درمیدان «تلفیق

»

2عضوکمیسیون تلفیق در گفت وگو با خراسان از اصالح نشدن بودجه همسان سازی حقوق بازنشستگان خبردادند

محمد اکــبــری -الیــحــه بــودجــه 99دول ــت در
شرایطی به مجلس رسید که فقط شش هزار
میلیارد تومان برای طرح همسان سازی حقوق
بازنشستگان پیش بینی کرده بود .این درحالی
اســت که طبق گفته نمایندگان مجلس ،طرح
همسان سازی برای اجرا طبق برنامه باید ساالنه
15ه ــزار میلیارد تومان بودجه داشته باشد.
تسنیم روزگذشته جدولی منتشر کرد که 40
موردازمهمترینمصوباتکمیسیونتلفیقبودجه
99را ذکر کــرده اســت .در یکی از مــوارد چنین
نوشته است«:اختصاص  3700میلیارد تومان
برای رتبهبندی معلمان ،معلمان حقالتدریس
مـــدارس شــبــانــهروزی ،هــنــرســتــانهــا ،سرانه
دانشآموزی و همسانسازی حقوق بازنشستگان
فرهنگی».اگر این  3700کمیسیون تلفیق را
حتی فقط برای همسان سازی فرض کنیم باز هم
دردی از بودجه همسان سازی بازنشستگان دوا
نمی کند .در واقع کمیسیون تلفیق هم چندان
نتوانست برای این موضوع قدمی بردارد.قربانی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس در این باره چنین میگوید:
«مبلغ تخصیص یافته برای همسانسازی حقوق
بازنشستگان در الیحه بودجه سال  99کافی
نیست ،حداقل باید سالی  15هزار میلیارد تومان
برای اجرای قانون همسانسازی در نظر گرفته
شود اما به دلیل کافی نبودن اعتبارات ،دولت
پیشنهاد شش هزار میلیارد تومانی را در الیحه
بودجه ارائه کرده است».
▪در بودجه  99تحقق نیافت

در عین حال دیدگاه رضا شیران خراسانی عضو
کمیسیون تلفیق مجلس به عدد دیگری اشاره
دارد .او دیروز به خراسان گفت :برای همسان
سازی حقوق بازنشستگان کشور نیازمند 50
هزار میلیارد اعتبار هستیم که این امر در بودجه
 99تحقق نیافته است.وی افزود :آن چه دولت
برای همسان سازی تخصیص داده و تغییراتی
که کمیسیون تلفیق برای این موضوع اعمال

کرده نه تنها کفاف همسان سازی را نمیدهد
بلکه ممکن اســت مــوضــوع متناسب ســازی
حقوق را که به صــورت پروسه ای با اعتبارات
کم دنبال می شود نیز به خوبی تامین نکند.
به گفته وی دولــت در زمینه تخصیص اعتبار
بــرای همسان ســازی محدودیت منابع دارد.
هرکسی بگوید می توانیم این اعتبار حدود 50
هزار میلیارد را تامین کنم حرف خالف واقع
زده است .شیران خراسانی گفت :با این حال
خبرهای خوشی برای بازنشستگان فرهنگی
کشور در راه است چرا که با تصمیم نمایندگان
مجلس در کمیسیون تلفیق تخصیص هزینه
یک دوازدهم بانک ها و موسسات دولتی به حوزه
فرهنگ به  2درصد افزایش یافته است.
▪دولــت امسال هم به وظیفه قانونی خود
عمل نکرد

پژمانفر عضو دیگر کمیسیون تلفیق مجلس
اظهار کــرد :مسلم اســت یک عقب افتادگی

محسوس در زمینه همسان س ــازی حقوق
بازنشستگان به دلیل عدم اجرای وظیفه قانونی
دولت دیده می شود.
وی افزود :باوجود آن که مجلس دربرنامه ششم
توسعه دولت را ملزم به اجرای قانون همسان
سازی کرده است اما از آن جایی که دولت اعالم
کرد به دلیل ضعف محدودیت منابع قــادر به
اجــرای یک باره آن نیست قرار شد دولت طی
پنج سال و در هر سال  20درصد از این قانون
را محقق کند.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
خاطرنشان کرد :جای تاسف است که دولت
همانند سال های گذشته امسال هم در تحقق

این مقدار از قانون ناتوان ظاهر شده است در
صورتی که این قانون رشد  20درصد به تایید
شورای نگهبان رسیده و خود گواه آن است که
منابع مالی آن موجود اســت.وی تصریح کرد:
این ســوال بــرای مــردم به وجــود آمــده است که
قانونی که اجرایی نمی شود چه فایده ای دارد از
سوی دیگر از آنجایی که این موارد مربوط به یک
وزارتخانه نیست و مسئولیت آن برعهده سازمان
برنامه و بودجه و محاسبات است نمی توان این
موضوع را با استیضاح و سوال از وزیر پیگیری
کرد اما همچنان این مطالبه را از دولت داریم که
به وظیفه خود طبق قانون عمل کند.

