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خبر
800مبتال به اومیکرون در کل کشور

وزارت بهداشــت موارد جدید مرگومیر ناشی از ویروس
کرونــا را 24نفر و تعداد مبتالیان به ســویه اومیکرون را
800نفر اعالم کرد .یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت روز پنجشنبه از شناسایی حدود ۸۰۰فرد
مبتال به سویه اومیکرون در کل کشور خبر داد و با اشاره
بهسرعت باالی انتشار این سویه اومیکرون گفت :در صورت
عدم رعایت فرد مبتال ،در عرض  ۱.۵تا سه روز کل اعضای
یک خانواده آلوده و درگیر این ویروس میشود درحالیکه
در سویههای قبلی ،میانگین زمان ابتالی اعضای خانواده
فرد مبتال حدود ۱۰روز بود .روز گذشــته نیز مرکز روابط
عمومی وزارت بهداشــت از ابتــای دو هزار و  ۵۳۹بیمار
جدید مبتال به کرونا در کشــور خبــر داد که ۲۸۵نفر از
آنها بســتری شدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور
به  ۶میلیون و ۲۱۷هزار و ۳۲۰نفر رســید .به گفته وزارت
بهداشــت ۲۴بیمار کرونا جان خود را از دســت دادند و
مجموع جانباختگان این بیمــاری به ۱۳۲هزار و  ۲۶نفر
رســید .تا کنون ۶میلیون ۶۰هــزار و ۶۸۰نفر از بیماران،
بهبودیافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .یک هزار
و ۴۰۹نفــر از بیماران مبتال به کوویــد ۱۹در بخشهای
مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

آیتاهلل سیستانی پیوند کلیه خوک به
انسان را جایز دانست

شــفقنا  -آیتاهللالعظمی سیســتانی پیوند کلیه خوک
به انســان را جایز دانســت .این مرجع تقلید در پاسخ به
استفتایی درباره پیوند کلیه خوک به انسان پاسخ داد :جایز
است و خدا عالم است .در روزهای اخیر خبر پیوند قلب یک
خوک به انســان واکنشهای بسیاری در پی داشته است.
جراحان آمریکایی برای نخســتین بار در تاریخ ،قلب یک
خوک را با موفقیت به یک انســان پیوند زدند .محققان با
دســتکاری ژنتیکی این خوک ،مانع پسزده شدن قلب
بالفاصله بعد از عمل پیوند شدهاند .خوکها به دلیل جثه،
رشد سریع و تعداد زیاد نوزاد در هر زایمان ،اهداکنندگان
ایدهآلی هستند.

در تهران نقطه ناامن نداریم

مهر  -فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادعای دو تن از اعضا
شورای شهر مبنی بر وجود ۲۶هزار نقطه ناامن و تیراندازی
در شهرک رضویه توسط معتادان را تکذیب کرد.
اخیرا ً ناصر امانی عضو شــورای شهر تهران فیلمی منتشر
کرد که در آن صدای تیراندازی شنیده میشود.
سردار حسین رحیمی ،فرمانده انتظامی تهران در واکنش
به فیلمی که از ســوی ناصر امانی عضو شــورای شــهر
منتشرشــده و در آن فیلم صدای شلیک اسلحه شنیده
میشود ،گفت :این مسئله کار سختی نیست که روی یک
فیلم صدا گذاشــته و ادعا شــود که دارد در فالن منطقه
تیراندازی میشود .رحیمی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی
بر اینکه زهرا شمس احسان عضو دیگر شورای شهر تهران
اعالم کرده است که بیش از ۲۶هزار نقطه ناامن در تهران
شناساییشده ولی تاکنون اقدامی برای رفع مشکل صورت
نگرفته است ،گفت :اص ً
ال چنین چیزی وجود ندارد .رئیس
پلیس پایتخت اضافه کرد :من مسئول امنیت شهر هستم
و با قدرت میگویم هیچ نقطه ناامنــی در تهران نداریم،
بدتریــن محلی که ازلحاظ ناامنی میتــوان نام برد «دره
فرحزاد» است که رفتیم و بازدیدهای الزم انجامشده است
و حتی آن محل هم ناامن نیست.

بازداشت یک نفر به اتهام آتش زدن
تندیس سردار سلیمانی

ایســنا -مدیرکل دادگســتری چهارمحال و بختیاری از
دستگیری فردی که تندیس سردار سلیمانی در شهرکرد
را آتش زده بود ،خبر داد .احمدرضا بهرامی گفت :این فرد
ضدانقالب با تالش نیروهای اداره اطالعات سپاه ،سربازان
گمنــام امام زمان (عج) و نیروهــای انتظامی در کمتر از
یک هفته شناســایی و دستگیر شد .مدیرکل دادگستری
چهارمحــال و بختیــاری اضافه کرد :بــرای جلوگیری از
شایعات پس از تکمیل روند تحقیقات ،هدف فرد هتاک و
وابستگی او به گروههای خاص اعالم میشود ،فرد هماکنون
در اختیار نیروهای قضایی است و حکم مقتضی برای فرد
پس از تکمیل پرونده صادر خواهد شد.

قاچاق شاهینسانان به کشورهای جنوبی
حاشیهخلیجفارس

ایلنــا  -مدیرکل دفتر حفاظــت و مدیریت حیاتوحش
سازمان حفاظت محیطزیست گفت :بیشترین گونههای
پرندگان در معرض قاچاق ،شاهینســانان ازجمله بحری
و باالبانها هستند که اغلب به کشورهای جنوبی حاشیه
خلیجفارس قاچاق میشوند .شــهابالدین منتظمی در
ارتباط با قاچاق حیوانات از ایران به کشورهای دیگر گفت:
در حال حاضــر عمدهترین حیوانــات در معرض تهدید
قاچاق ،پرندگان شــکاری هستند .بیشــترین گونههای
پرندگان در معرض قاچاق ،شاهینســانان ازجمله بحری
و باالبانها هستند که اغلب به کشورهای جنوبی حاشیه
خلیجفارس قاچاق میشوند .با توجه به استمرار پایشها
و افزایش مراقبتها ،از سال گذشته شاهد این هستیم که
موارد جلوگیری از این تخلفها زیاد شــده است ،از بخش
اعظمی از این تخلفات جلوگیری میشود و این پرندگان
در زیستگاههای اصلی خود با نظارت کامل همکاران ما در
اداره کل رهاسازی میشوند .او در ارتباط با خبری مبنی بر
صادرات بلبل خرما از مقصد خوزستان به یکی از کشورهای
حاشــیه خلیجفارس گفت :اص ً
ال پرنــدگان زینتی جدا از
موضوع پرندگان حیاتوحش است .بخش اعظم پرندگان
زینتی ازجمله گونههای غیربومی ما هستند .هیچ مشکلی
در بحث صادرات این گونههــا وجود ندارد زیرا بههرحال
اینیک نوع صادرات است .آنهایی که کام ً
ال با هماهنگی
سازمان صادر میشــوند ،مجوز دریافت میکنند .بخشی
مانند صادرات شــترمرغ و کبوترهای پرورشی مجوزهای
قانونی برای تکثیر را در اختیار دارند.
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گزارش «همدلی» از تناقضهای رفتاری جریان موسوم به انقالبی

شاخهای مجازی بهجای جامعهشناسان

همدلی| ماه گذشــته خبری منتشــر شــد که
حاکــی از شــکایت و طلب خســارت گروهی از
طــاب حوزه علمیــه از 15بازیگــر زن به خاطر
بدحجابی بود .ســخنگوی قوه قضایــی از ارجاع
این پرونده به مجتمع قضایی فرهنگ و رســانه و
همچنین در جریــان افتادن تحقیقات اولیه خبر
داد .پس از گذشت چند هفته از انتشار این اخبار،
دعوت از زنان اینفلوئنسر اینستاگرامی در یکی از
ساختمانهای وزارت ورزش و جوانان دولت ابراهیم
رئیسی حاشیهساز شد؛ افرادی که به نام شاخهای
مجازی شــناخته میشوند و به خاطر ظاهری که
دارند شاید میتوانستند خودشان مخاطب شکایت
طالب قــرار بگیرند .علت دعوت از شــاخها برای
تأثیرگذاری رسانهای و ترویج ازدواج در بین جوانان
بود .اینها در کنار هم به واکنشهایی در روزهای
گذشته منجر شــد؛ فارغ از آنکه سبک زندگی و
برونداد سلبریتیهای دعوتشده به یک وزارتخانه
دولتــی خطوربط چندانی با هدف دســتگاههای
حاکمیتی برای ازدواج ندارد ،رفتار ضدونقیض افراد
جریان موسوم به ارزشی بار دیگر آنها را در آماج
انتقادات قرار داده است.
دلواپسان حجاب و اینترنت
اینترنت .اینســتاگرام .حجاب؛ همین ســه کلمه
آدرس سرراستی که ما را مستقیم به یک جریان
سیاسی و اجتماعی خاص میرساند؛ همانهایی
که در برهههای مختلف با اســمهایی مثل جبهه
انقالب ،دلواپســان و  ...خود را معرفی میکردند و
حامیان سرسخت گشت ارشاد و طرحهای مشابه
برای برخورد با بدحجابی در جامعه بودند .بااینحال
در برهههای مختلف رفتارهایی نشان دادهاند که با
آنچه از خود بــروز میدادند کام ً
ال در تناقض بوده
است.
وزارت ورزش و جوانان :ما نبودیم
پسازآنکه انتشار فیلم و تصویر از حضور تعدادی
اینفلوئنسرهای اینستاگرامی در ساختمان شماره
دو وزارت ورزش و جوانان حاشیههایی پیرامون آن
شکل گرفت که این وزارتخانه بیانیهای برای پاسخ
دادن به افکار عمومی منتشــر کرد؛ اما بیانیه این
وزارتخانه و پاسخ مسئوالن اگر حاشیههای بیشتری

در پی نداشت کم حاشیهتر هم نبود .نخستین نکته
ایــن بیانیه آن بود کــه وزارت ورزش و جوانان در
بیانیهاش تالش کرد از خود ســلب مســئولیت
کنــد .این وزارتخانه حضور این ســلبریتیها را به
خاطر ترویج امــر ازدواج در فضای مجازی عنوان
کرد و نوشــت که برگزارکننده این جلسه مجمع
ملی خیرین ازدواج بوده و این وزارتخانه به خاطر
نبود فضای مناسب فقط مکان جلسه را در اختیار
برگزارکنندگان قرار داده است.
از آخوند و شل حجاب تا قهرمان المپیک
وحید یامینپور چهره رسانهای ارزشی که در دولت
سیزدهم معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
شــده نیز توپ را در زمین مجمع خیرین ازدواج
انداخت و البته از کار آنها دفاع کرد .او نوشت« :اگر
مجمع خیرین ازدواج توانسته آدمهای متفاوتی را
که هیچوقت صدای ما بهشان نمیرسد جمع کد
و درباره ازدواج با آنها حرف بزند ،دمشــان گرم!»
او اضافه کرد که «اعتراف میکنم در همین مدت
از آخونــد تا شــلحجاب و از قهرمان المپیک تا
کارتنخواب را دعوت و با آنها گفتوگو کردم».
اگر در دولت روحانی بود...
گذشته از آنکه دعوت اینفلوئنسرهایی که بهجای
بهرهمند بودن از دانش رسانهای با چهره آرایشکرده
و زیروبمی صدای خود مخاطبان را جذب میکنند،

بهجای کارشناسان رســانه نشانهای از عوامگرایی
اســت ،ابراز دوگانگی ،تناقض و معیارهای دوگانه
مســئوالن این وزارتخانه را در آمــاج انتقادات و
واکنشها قرار میدهد .یکی از خبرنگاران منتقد
در توییتی نوشت که اگر این اتفاق در دولت حسن
روحانی رخ میداد «کفن پوشان ساختمان را آتش
میزدند». ...
محمد مبین ،مدیرمســئول پیشــین خبرگزاری
برنامه وابســته به وزارت ورزش و جوانان از برخی
اســتانداردهای دوگانه نوشته که بیارتباط با این
موضوع نیست« :سال  ۹۵نشست جوانان کشورهای
اسالمی در آنتالیا برگزار میشد .در جلسه کمیسیون
فرهنگی مجلس یکی از نمایندگان تهدید کرد اگر
جوانان ایران در آن نشســت حاضر شوند ،محمود
گودرزی ،وزیر وقت را استیضاح میکنند .رسانههای
اصولگرا هم وزارت ورزش و جوانان را برای ســفر
نرفته زیر بدترین نقدها گرفتند».
هدف وسیله را توجیه میکند؟
ســاخت برنامههای تلویزیونــی ،موضعگیری در
مجلس و دفاع از گشــت ارشاد به خاطر حجاب،
گویی در شناســنامه جریان موســوم به ارزشی
ثبتشده اســت اما در بزنگاههای مختلف همین
جریان رفتارهایی نشــان داده کــه بهنوعی ضد
خود بودهاند .اگر نگاهی به اینفلوئنسرهایی که در

وزارت ورزش جمع شده بودند بیندازیم میبینیم
خطوربطی بین آنها و ترویج ازدواج نیست چراکه
اغلب آنها خودشان مجرد هستند.
چهارشنبه گذشته 180نفر از نمایندگان مجلس
انقالبی در نامهای به دولت و قوه قضاییه از این دو قوه
خواستند که برای برخورد با فضای مجازی منتظر
طرح صیانت نمانند .اینفلوئنســرهای اینستاگرام
خود یکی از گروههایی هســتند که احتماالً طرح
صیانت به برخــورد با آنها میانجامد .درحالیکه
در ســالهای گذشــته برخوردهای مختلفی با
اینفلوئنسرها که با عنوان شاخ اینستاگرامی شناخته
میشوند خبرساز بوده ،نامهاین نمایندگان مجلس
انقالبی در نوع خود میتواند نشــان از خطونشان
بیشتری برای آنها باشد؛ اما آنطور که پیداست
افرادی از جریان موســوم به ارزشی معتقدند برای
رسیدن به اهداف مثبت استفاده از هر ابزاری مجاز
است.
از پلنگهای ضرغامی تا تتلوی رئیسی
البته از این نمونهها کم نیســتند و جمع شــدن
اینفلوئنســرهای اینســتاگرام در وزارت ورزش و
جوانان برای ترویج جوانان فقط یکی از آنهاست.
ســال  84محمود احمدینــژاد بهعنوان نماینده
تمامعیار این جریان در رسانه ملی نشست و گفت
آیا مشکل کشور ما موی جوانان ما است؟ و سعی
کرد افرادی با تیپهای مختلف را کنار خود جمع
کند و این به رویهای برای جریان سیاسی اجتماعی
او تبدیل شــد تا در بزنگاههای مختلف روی موج
به قول خودشان شل حجابها سوار شود .عزتاهلل
ضرغامی رئیس که پیشین سازمان صداوسیما که
حاال وزارت گردشگری دولت ابراهیم رئیسی را بر
عهده دارد چنــدی پیش در مصاحبهای اظهارات
حاشــیه برانگیزی درباره پلنگهای اینستاگرامی
مطرح کرده بود .او گفته بود« :بعضی دخترا پلنگاند
فقط باید وایسی نگاهشون بکنی! بعضیهاشون هم
شــاخ هستن فقط باید ازشون لذت ببریم! البته از
حرفاشون ».ابراهیم رئیسی که حاال رئیس دولت
است ،در کارزار تبلیغاتی انتخابات  96در کنار تتلو
خواننده رپ پرمخاطب اما پرحاشیه نشست که این
کار از تناقضهای جریان ارزشی شناخته شد.

وقتی تحمل بار گرانی ،دردناکتر از درد کلیه فروشی میشود

افزایش متقاضیان فروش کلیه

همدلی| بــار تورم روزبــهروز بیشــتر بر دوش
کمدرآمدها سنگینی میکند و تأمین معیشت آنها
را سخت و سختتر کرده است .در این میان اگرچه
مسئوالن هر از چند گاهی آمارهایی در خصوص رقم
خط فقر اعالم میکنند اما اگر گوش شنوایی باشد
گزارشهای ملموس را میتوان از صدای خرد شدن
استخوانهای فقرا شنید؛ جایی که شخص را مجبور
میکند تا برای تأمین یک سرپناه و یا تأمین منبع
درآمد به فروش کلیه خود تــن دهد .گزارشهای
جدید از افزایش متقاضیان فروش کلیه حکایت دارد،
اما این آمارها زمانی دردناکتر میشــود که بدانیم
تقاضا برای خرید کلیه نیز به دلیل گرانی آن کاهش
قابلتوجهی پیداکرده اســت .اوضاع معیشت مردم
هرروز سختتر میشود .افزایش نرخ تورم به بیش
از 50درصد و افزایش خط فقر به 12میلیون تومان
خود گواه وضعیت اقشار ضعیف است .کافی است به
این شرایط ،تشدید نرخ بیکاری را هم اضافه کنیم
تا ملغمهای از مشکالت کوچک و بزرگ را در کنار
هم کامل ببینیم .یکی از معضالتی که در سالهای
گذشته شاهد آن بودیم مسئله فروش کلیه بوده که
با توجه به اظهارات مقامهای مسئول اخیرا ً آمارهای
نگرانکنندهتری در این زمینه شــاهد هستیم؛ اما
شــرایط اسفناک تر اینکه همزمان با افزایش تقاضا
بــرای فروش کلیه ،تعداد متقاضیان برای خرید آن
نیز به دلیل گرانی کلیه کاهش فراوانی داشته است.
این در شرایطی است که روزانه 10نفر به علت عدم
پیوند جان خود را از دست میدهند .در حال حاضر
۳۷هزارو ۱۸۵بیمار به علت نارســایی کلیه تحت
درمان به روش دیالیزم هستند که حدود ۹۰درصد
بیماران کلیوی به پیوند کلیه نیاز دارند .این در حالی
است که سال گذشته ۴۲۰مورد پیوند کلیه از فرد
زنده انجامشده است.
نرخ شکنی کشورهای همسایه برای کلیه

به علت همین مسئله بر اساس خبرها ،تقاضا برای
فروش کلیه در کشــورهای همسایه از جمله عراق
افزایشیافته است .گفته میشود رقم خرید کلیه به
150میلیون تا 300میلیون تومان نیز میرسد .در
ایران نیز اگرچه خریدوفروش کلیه قانونی نیست ،اما
به افــرادی که از طریق قانونی اقدام به اهدای کلیه
میکنند رقمی حــدود 80میلیون تومان پرداخت
میشود .این رقم پیشتر حدود 30میلیون تومان بود
که با افزایش اخیر ،تقاضا برای خرید با همین قیمت
نیز کاهشیافته اســت .البته کل مبالغ 80میلیون
تومان نیز و رقمهایــی بهصورت توافقی نیز به این
مبلغ افزوده میشود.
فروش کلیه به دلیل مشکالت معیشتی
حســین بیگلری ،رئیس انجمن حمایت از بیماران
کلیوی کرمانشــاه در این خصــوص میگوید :در
شهر ما مراجعه برای فروش کلیه بیشتر شده است،
کسی که کلیه خود را میفروشــد از روی ناچاری
اســت ،میخواهد با پولی که دریافــت میکند از
مشکالت معیشتی خارج شود ،به خودش میگوید
پول کلیه
پرایــدی بخرم تا بــا آن کار کنم ،یا بــا ِ
خانهای رهن کنم؛ بنابراین قیمتِ معیشــت مردم
هست که قیمت کلیه را مشخص میکند .بیگلری
با تأیید خریدوفروش کلیه بــا مبالغی باالی مبلغ
تعیینشده در انجمنها میگوید :متأسفانه قیمت
کلیه را خود انجمنها افزایــش دادند؛ قب ًال قیمت
یک کلیه ۱۸میلیون تومــان بود ،اما به ۳۴میلیون
تومان افزایش پیدا کرد ،در یکی دو سال گذشته هم
قیمت ناگهان ۸۰میلیون تومان شد .زمانی که قیمت
کلیه ۳۴میلیون تومان بود طرفین میان خودشان
روی قیمتهایی نزدیک به ۵۰میلیون تومان توافق
میکردند و پیوند انجام میشــد ،اما وقتی انجمن
مرکزی حمایت از بیمــاران کلیوی قیمت کلیه را
۸۰میلیون تومان کرد دیگر کسی با قیمتهای پایین

راضی به اهدای کلیه نمیشود ،االن در کرمانشاه در
توافقهای بیرون از انجمن قیمت کلیه ۱۵۰میلیون
تومان اســت ،البته ما در انجمن قراردادی بیشتر از
۸۰میلیون تومان نداریم.
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه
میگوید« :با توجه بــه افزایش قیمت کلیه تعداد
مراجعــهی افراد متقاضــی برای فــروش افزایش
پیداکرده اســت ،اما چون بیماران ما در استان توان
پرداخت چنین قیمتهایی را ندارند تعداد پیوندها
کم شده است ».او بیان میکند« :وقتی قیمت فروش
کلیه افزایش پیدا کرد تعداد پیوندها در استان ما از
۸۰نفر به ۸نفر رسید ،از طرفی کمبود پیوند سبب
شــد مراجعه بیماران کلیوی برای دیالیز زیاد شود،
درحالیکه اگر روند قیمت کلیه مانند ســابق بود
سالی  ۷۰یا ۸۰نفر به دلیل پیوند کلیه از بار دیالیز
مراکز درمان کم میشــدند ،اما االن برعکس سالی
۸۰نفر برای دیالیز اضافه میشوند طوری که مراکز
دیالیز چند شیفته کار میکنند .دولت هم بابت هر
دیالیز ۷۰۰هزار تومان به بخش دولتی و ۹۰۰هزار
تومــان به بخش خصوصی پرداخت میکند ،با این

وضعیت هزینههای دولت هم چندین برابر شــده و
بیماران هم در عذاب هستند ».همچنین هوشنگ
رضوانپناه ،رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی
گیالن نیز میگوید :ب ه دلیل فقر و مشــکالت مالی
تعداد متقاضیان فروش کلیه افزایش پیداکرده است.
ضرورت جایگزین شدن اهدای اعضای افراد
غیرزنده
حاال علیرغم اینکه امکان اهدا و فروش کلیه از فرد
زنده وجود دارد اما انتقادات زیادی به این مســئله
وارد میشــود .بســیاری از صاحبنظران معتقدند
درصورتیکه برای اهدای اعضا بیشتر فرهنگسازی
میشد امکان پیوند اعضا از افراد غیرزنده و با شرایط
بهتری مهیا میشد .در حال حاضر فقط ۳۰درصد
از موارد مرگ مغزی منجر به اهدای عضو میشود.
درهرصورت افرادی که دست به فروش کلیه میزنند
ی ناچار به این اقدام
به علت مشکالت زندگی و مال 
میشوند ،درغیراینصورت هیچکس (جز در موارد
ی که برادر به برادر یا خواهر
اســتثنایی مانند کلیها 
واگذار میشود) حاضر نیست کلیه خودش را واگذار
کند.

خبر
ادامه اعتراض معلمان
در بیتوجهی مسئوالن

معلمان بار دیگر در اعتراض به اجرایی نشدن الیحه رتبهبندی
معلمان در برخی از شهرهای کشور تجمع کردند .به گزارش
تجارت نیوز ،معلمان در اعتراض به اجرایی نشــدن الیحه
رتبهبندی و وضعیت معیشتی خود در استانها و شهرهایی
ازجمله مرکزی ،شــیراز ،اصفهان ،زنجان ،اردبیل ،شهرکرد
و آذربایجانغربی تجمع کردند .در اردبیل و شــهرکرد نیز
به ترتیب حــدود  ۱۰۰و ۳۰۰معلم به اعتراض پرداختند،
حراســت اداره کل آموزشوپرورش قم مانع ورود معلمان
معترض به ســاختمان شــد .معلمان هم شعارهایی مانند
«معلم زندانی آزاد باید گــردد» و «اجرای همترازی بدون
حقهبازی» سر دادند .الیحه رتبهبندی معلمان پس از سالها،
آذرماه در مجلس تصویب شد .آنطور که منادی سفیدان،
رئیس کمیسیون آموزش مجلس اعالم کرده۷۳۰ ،هزار معلم
مشمول طرح رتبهبندی معلمان میشوند .به گفته او قرار
است با اجرای الیحه رتبهبندی معلمان ،حداقل حقوق آنها
حدود هشــت میلیون و حداکثر ۱۵میلیون تومان دریافت
کنند .اگرچــه مجلس الیحه رتبهبندی معلمان را تصویب
کرد اما روز یکشــنبه ۱۹دیماه ،شورای نگهبان در نامهای
به رئیس مجلس ،برای بررسی الیحه رتبهبندی معلمان از
مجلس مهلت بیشتری خواست .دولت برای اجرای طرح
رتبهبندی معلمان ۲۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است؛
اما طولی نکشــید که یوسف نوری ،وزیر آموزشوپرورش از
کسری بودجه برای اجرای این طرح گفت .او گفت« :به نظر
میآید با توجه به بودجهای که برای سال آینده بستهشده،
در ابتدا کسری آنچنانی نداشته باشیم؛ ولی مطمئن باشید
در بین راه مصوباتی را خواهیم داشــت که با کسری مواجه
خواهیم شــد ».نوری گفت۲۵« :هزار میلیارد تومان اعتبار
برای رتبهبندی در ســال آینده در یکی از ردیفها در نظر
گرفتهشده است ،اما اینکه آیا برای مصوبه مجلس که اکنون
در شــورای نگهبان است کافی است یا خیر ،به نظر ما نیاز
بیشتری دارد و پیشنهاد نمایندگان در مجلس نیز این است
که این بودجه را بهاندازه نیازی که ما داریم ارتقا دهند ».حاال
باید دید تجمعات روز گذشته معلمان میتواند اجرای این
الیحه را تا پیش از سال  ۱۴۰۰سرعت بخشد یا نه؟

یک توله شیر در بوستان ملی باراجین
قزوین تلف شد

یک قالده توله شــیر نر 1.5ساله در دهکده طبیعت قزوین
تلف شــد .رضا نوری ،مدیر دهکده طبیعت بوســتان ملی
باراجین قزوین دراینباره گفت :این توله شیر به نام شیردل
به دلیل درگیری با یک شیر بزرگتر از خود دچار جراحت
شدید شد که تالش و مراقبتهای دامپزشکان نتیجه نداد و
متأسفانه این توله شیر تلف شد .او مداخله غیر کارشناسی در
نحوه اداره دهکده طبیعت را موجب بروز اینگونه مشکالت
دانست و خواستار مدیریت کارشناسی در این زمینه شد تا
از بروز حوادث مشــابه برای سایر حیوانات جلوگیری شود.
نوری اضافه کرد :در حال حاضر هشــت قالده شیر و بیش
از هزار و 500قالده حیوانات مختلف در دهکده طبیعت که
تنها اکو پارک تحقیقاتی ،آموزشی و گردشگری کشور است
نگهداری میشود.

بهزیستیممنوعالمصاحبهشدنمعاونان
و مدیرانش را تکذیب کرد

تسنیم -سازمان بهزیستی ممنوع المصاحبه شدن معاونان
و مدیران خود را تکذیب کرد .بهزیستی اعالم کرد تاکنون
هیچ بخشنامه یا دستوری از ریاست و حوزههای دیگر این
سازمان مبنی بر عدم مصاحبه و ارتباط با خبرنگاران به هر
دلیلی صادر نشده است و این موضوع کذب محض است .این
سازمان افزود :مدیران و معاونین سازمان بهزیستی خود را
ملزم به اصل پاسخگویی به مردم و نمایندگان آنها دانسته
و در مسیر پاسخگویی بهموقع و مناسب به خبرنگاران همه
تالش خود را بهکاربردهاند .انتشار خبر کذب ،بدون مستندات
و مدارک در آن خبرگزاری کاری برخالف اصول خبری است
که انتظار میرفت دقت و سعهصدر بیشتری در انتشار خبر
لحاظ میشد.

