فعالیت  ۲۶هزار سفیر داوطلب اهدای عضو در ایران

دوشنبه  15آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3368

نایبرئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان از همکاری بیش از  ۲۶هزار سفیر داوطلب اجتماعی اهدای عضو با این انجمن از
سراسر کشور خبر داد .امید قبادی گفت :سفیر اهدای عضو ،فردی است داوطلب از هر رشته و صنفی که بخشی از وقت و
توانمندی خود را برای خدمترسانی به حوزه اهدا و آگاهسازی مردم نسبت به این مساله صرف میکند.

اجتماعی

اخبار

«وطنامروز» از روند بررسی و حساسیتهای الیحه رتبهبندی معلمان گزارش میدهد

رتبهبندی یا افزایش حقوق!

بارش برف و باران در  ۱۵استان

معاون پیشبینی و هشدار سازمان
هواشناسی گفت :روزهای سهشنبه
و چهارشنبه هفته جاری در کشور
جوی آرام خواهیم داش��ت و بدین
ترتیب افزایش غلظت آالیندههای
جویدرشهرهایصنعتیوپرجمعیتپیشبینیمیشود.
محمد اصغری در گفتوگو با فارس ،درباره آخرین وضعیت
جوی کشور اظهار داشت :سامانه بارشی از بامداد دوشنبه
(امروز) از سمت غرب وارد کشور میشود و تا بعدازظهر
در کشور فعال است و در استانهای کرمانشاه ،لرستان،
کردستان ،ایالم ،همدان ،مرکزی ،زنجان ،آذربایجان شرقی،
آذربایجان غربی ،اردبیل ،قزوین ،قم ،ش��مال خوزستان،
لوبختیاری سبب بارش
غرب اصفهان و غرب چهارمحا 
برف و باران و وزش باد ش��دید موقت میشود .وی ادامه
داد :این س��امانه در استانهای البرز و تهران ،همچنین
ارتفاعات گیالن ،مازندران و سمنان سبب بارش پراکنده
خواهد شد .وی افزود :اواخر وقت چهارشنبه و روز پنجشنبه
 18آذر با ورود سامانه بارشی دیگری به کشور در برخی
نقاط ش��مال غرب و غرب کشور بارش خواهیم داشت.
معاون پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی اضافه کرد:
اواخر وقت سهشنبه هفته جاری تا پنجشنبه افزایش نسبی
دما و وزش باد جنوبی در استانهای ساحلی خزر پیشبینی
میشود .اصغری در تشریح وضعیت جوی پایتخت گفت:
آس��مان تهران دوشنبه (امروز) نیمهابری ،همراه با غبار
صبحگاهی ،گاهی ابری همراه با بارش پراکنده و وزش باد
پیشبینیمیشود.همچنینبیشینهوکمینهدمادرتهران
 12و  4درج��ه خواهد ب��ود .وی افزود :ارومیه و تبریز با
کمینه دمای  2درجه زیر صفر ،شهرکرد با کمینه دمای
 6درج��ه زیر صف��ر و زنجان و همدان با کمینه دمای 4
درجه زیر صفر سردترین مراکز استان هستند و بندرعباس
با بیشینه دمای 28درجه باالی صفر گرمترین مرکز استان
خواهد بود .معاون پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی
اضافه کرد :بر این اساس در  14استان کمینه دما صفر و
زیر صفر درجه خواهد بود.

مددجویان کمیته امداد یک قدم
دیگر به خانهدار شدن نزدیک شدند

با دستور رئیس بنیاد مستضعفان برای پرداخت ۳۵
میلیارد تومان دیگر به منظور اجرایی کردن تفاهمنامه
احداث  ۱۰هزار واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد،
مبلغ پرداخت شده این بنیاد به کمیته امداد به  ۸۵میلیارد
تومان رس��ید و مددجویان این کمیته یک قدم دیگر به
خانهدار شدن نزدیک شدند .به دنبال امضای تفاهمنامه
میان بنیاد مس��تضعفان ،کمیته امداد و بنیاد مسکن به
منظور احداث ۱۰هزار واحد مسکونی و همچنین مذاکرات
صورتگرفتهمیانرؤسایکمیتهامدادوبنیادمستضعفان،
با دس��تور سیدپرویز فتاح ،مبلغ  ۳۵میلیارد تومان برای
اجرایی شدن گام دوم این تفاهمنامه و احداث واحدهای
مس��کونی مددجویان فاقد مسکن این نهاد حمایتی ،به
حساب کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز شد .این مبلغ
در شرایطی از سوی بنیاد مستضعفان به حساب کمیته
امداد واریز ش��د که پی��ش از این نیز  ۵۰میلیارد تومان
دیگر از س��وی بنیاد مستضعفان برای اجرایی شدن گام
نخست این تفاهمنامه به کمیته امداد امام خمینی(ره)
پرداخت ش��ده بود .بر اساس این گزارش ،تاکنون بیش
از  ۳۳۰۰نفر از مددجویان واجد شرایط دریافت مسکن
در قالب این تفاهمنامه که برای احداث مسکن آنها پروانه
ساخت اخذ شده شناسایی شدهاند و احداث این واحدهای
مسکونی بر اساس برنامه زمانبندی از پیش تعیینشده
در حال انجام است.

لزوم مناسبسازی معابر شهری
تهران برای معلوالن و جانبازان

عضو هیاترئیسه ش��ورای شهر تهران بر لزوم توجه
بیشتر ش��هرداری به مناسبس��ازی معابر شهری برای
استفاده معلوالن و جانبازان تاکید کرد .جعفر شربیانی در
جلس��ه علنی شورای شهر تهران ضمن گرامیداشت روز
جهانی معلوالن گفت :یکی از نیازهای معلوالن که بارها
بر آن تاکید کردهاند ،ایجاد آسانسور در ایستگاههای مترو
است .این در حالی است که تعدادی از ایستگاههای مترو
در شهر تهران فاقد آسانسور بوده و همین مساله معلوالن
را در اس��تفاده از ش��بکه مترو دچار مشکل کرده است.
وی اس��تفاده از عالئم صوتی در معابر شهری را دومین
نیاز معلوالن در تهران دانس��ت و افزود :استفاده از چراغ
راهنمایی گویا تجربه موفقی است که در دنیا انجام شده
و حتی به صورت آزمایشی در برخی از تقاطعهای شهر
تهران نیز مورد اس��تفاده قرار گرفته و نیاز است در تمام
تقاطعها مورد استفاده قرار گیرد .وی تاکید کرد :برنامه
مناسبس��ازی شهری از سوی وزارت کشور ابالغ شده و
شهرداری تهران در این زمینه وظایفی را بر عهده دارد و
سرپیچی از آن جرم محسوب میشود ،لذا باید این قانون
بیشتر مورد توجه شهرداری قرار گیرد.

نحوه ارائه مشاوره تلفنی به
دانشآموزان با «خط ملی نماد »۱۵۷۰

مدی��رکل امور تربیتی ،مش��اوره و مراقب��ت در برابر
شوپ��رورش درباره
آس��یبهای اجتماعی وزارت آموز 
چگونگی ارائه خدمات مش��اورهای ب��ه دانشآموزان از
س��وی «خط ملی نماد  »۱۵۷۰توضیحاتی ارائه کرد و
اهداف راهاندازی این خط را برش��مرد .مسعود شکوهی
درباره ضرورت راهان��دازی خط ملی نماد  ۱۵۷۰گفت:
محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر مخاطرات سالمت
روان و آسیبهای اجتماعی ،عالوه بر ارائه آموزشهای
خودمراقبتی ،به آمادگی برای واکنش س��ریع و مداخله
بهموقع و مؤثر نیازمند است .وی افزود :خط ملی نماد ،پس
از نصب ،استقرار و راهاندازی سختافزاری در تمام مراکز
استانها و در محل مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی،
از مرداد  ۱۴۰۰به ش��کل رسمی در جهت ارائه خدمات
شروع به کار کرد .وی درباره زمان ارائه خدمات فوریتی
این سامانه گفت :این خدمات اکنون در  ۲شیفت صبح
از س��اعت  ۸صبح تا  ۱۴و شیفت عصر از ساعت  ۱۴تا
 ۲۰با حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی ارائه میشود.

عضو تشکل کشوری پیگیری مطالبات فرهنگیان :افزایش حقوق اگرچه قابل توجه است اما با ماهیت قانون رتبهبندی مطابقت ندارد
مهدی جابری :ای��ن روزها گالیههای صنفی معلمان یکی از
مهمترین اخبار و رویدادهای اجتماعی کشور است .آنها بنا به
وعدهای که در  100روز آخر دولت قبل به شکل غیرواقعی،
عجوالنه و غیرکارشناس��ی مطرح ش��د ،در مسیری مبهم و
پیچیده قرار گرفتند تا جایی که امروز ش��اهد برآورده شدن
انتظاراتش��ان نیس��تند .به گزارش «وطنام��روز» ،ماجرای
گالیههای صنفی فرهنگیان در این روزها به  25اس��فندماه
 1399بازمیگ��ردد؛ زمانی که دولت قبل چند روز مانده به
تعطیالت نوروز با ارسال الیحه رتبهبندی معلمان به مجلس،
دس��ت روی س��وژهای گذاش��ت که تبدیل ب��ه نقل محافل
خانوادگی و اجتماعی در روزهای تعطیل شد تا بستری برای
ایجاد نارضایتی در بخش مهمی از جامعه شود .این در حالی
بود که ماده قانونی مرتبط با این الیحه که برابری حقوق در
مشاغل مشابه را شامل میشود بیش از  10سال به حال خود
رها ش��ده بود و برای رسیدن به مرحله قانونی و اجرایی باید
مطالعات کارشناسی و تخصصی را در فضایی آرام و حرفهای
پشت سر میگذاشت اما دولت سابق بخوبی میدانست قدم
در مسیری گذاشته است که تعهدات اقتصادی و اجتماعی آن
در زمین دولت سیزدهم خواهد افتاد و کسی یقه دولتمردان
پیشین را نخواهد چسبید!
حاال اما به واسطه بذر گالیه و اعتراضی که در زمان حسن
روحانی و محمدباقر نوبخت کاشته و پاشیده شد ،انتظاراتی
در جامعه ش��ریف فرهنگیان ایجاد ش��ده است که با شرایط
ک سو
واقعی دولت از نظر اقتصادی و اجرایی ،فاصله دارد .از ی 
معلمان بر اجرای قانون تاکید دارند و از سوی دیگر ،نمایندگان
مجلس و مقامات دولت ضمن تالش برای احترام گذاشتن به
خواستههای صنفی معلمان ،با محدودیتها و حساسیتهای
خاصی مواجه هستند.
■■نماینده معلمان :نوبخت خیانت کرد

جامعه فرهنگیان کشور این روزها پیام و گالیه خود را از
مس��یرهای قانونی و محترمانه پیگیری میکند .از جمله این
مسیرها میتوان به تشکل کشوری پیگیری مطالبات فرهنگیان
اشاره داشت.
محمدباقر احمدی ،عضو این تشکل کشوری و مدیرگروه
پیگی��ری مطالب��ات فرهنگیان اس��تان ق��م در گفتوگو با
«وطنام��روز» گفت :بیش از  10س��ال اس��ت م��ا به انتظار
نشستهایم تا با اجرای قانون و تحقق عدالت ،شاهد برابری نسبی
حقوق و مزایا در مشاغل مشابه باشیم اما آقای نوبخت اسفندماه
 1399با اعالم این خبر که الیحه رتبهبندی معلمان به مجلس
ارسال شده است ،به ما خیانت کرد .وی در پاسخ به اینکه چرا
مدعی خیانت نوبخت و دولت قبل است ،گفت :الیحهای که
ش��اخص آلودگی هوای تهران باز هم دی��روز روی عدد
 153قرار گرفت تا همچنان هوا ناسالم اعالم شود .به گزارش
«وطنامروز» ،تهرانیها از ابتدای س��ال تاکنون فقط  2روز
هوای پاک را تجربه کردهاند .البته در بیش��تر روزهای  2ماه
گذش��ته هوای تهران آلوده گزارش شده است اما شدت این
ی که از نیمه دوم سال به بعد در پی وارونگی هوا و افت
آلودگ 
دما افزایش مییابد ،نفس پایتختنشینان را به شماره انداخته
است؛ پدیدهای تکراری که هر ساله اتفاق میافتد اما تاکنون
اقدام قابل توجهی برای حل این معضل نشده است .هرچند
عامل اصلی آلودگی هوای تهران ناش��ی از حجم باالی تردد
خودروها بویژه خودروهای فرسوده در این کالنشهر است اما
کارشناسان معتقدند تا قانون هوای پاک اجرا نشود تهرانیها
همچنان باید با آلودگی هوا بویژه در ماههای سرد سال کنار
بیاین��د؛ کنارآمدنی که البته به قیمت جانش��ان نیز تمام
میشود .در همین حال ،اخیرا سازمان بازرسی کل کشور به
مس��اله چرایی عدم اجرای «قانون هوای پاک» ورود کرده و
خواستار ارائه توضیحات وزارتخانهها و سازمانهای مسؤول
از جمله وزارت صنعت ،س��ازمان محیطزیست و شهرداری
تهران درباره میزان اجرای این قانون شده است؛ مساله اصلی
در ورود سازمان بازرسی به این موضوع ،مساله «ترک فعل»
اس��ت .در همین ارتباط ،س��میه رفیعی ،رئیس فراکسیون
محیطزیست مجلس درباره میزان اجرای قانون هوای پاک
توسط دستگاههای مسؤول میگوید :بر اساس بررسیهای
تخصصی انجام ش��ده «ترک فعل» هر  ۲۳س��ازمان مکلف

مجلس شورای اسالمی به «وطنامروز» میگوید :اینکه تشکل
صنفی و نمایندگان محترم معلمان اعالم آمادگی کردهاند در
ازای تصویب عدد و رقم باالتر ،حقوق و مزایای ناشی از آن را
به صورت مرحلهای و در طول چندسال دریافت کنند از نظر
ما به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد.
وی ادامه میدهد :دولت نسیه قبول نمیکند و مجلس هم
نمیتواند براساس تخیالت ،نسیه و شرایط مبهم و اما و اگرها
تصمیم بگیرد یا بودجه را غیرمطمئن ببندد .ما امروز براساس
شرایط موجود میتوانیم تصمیم بگیریم و نباید وعدهای بدهیم
که اجرای آن ناممکن یا همراه با احتمال اندک باشد.

■■دادن وعده سر خرمن ،تخصص دولت قبل بود

ما در همه سالهای اخیر آرزوی اجرایی شدن آن را داشتیم،
به شکل ناقص و با منبع بودجه بسیار ناچیز توسط دولت به
مجلس رفت و ناگهان متوجه شدیم آرزوهایمان برباد رفته و
امیدهایمان برای بهبود شرایط ،به ناامیدی تبدیل شده است.
نماینده جامعه فرهنگیان کشور میافزاید :پانزدهم تیرماه
امسال بود که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعمال
تغییرات و پیشنهاداتی در زمینه الیحه رتبهبندی معلمان ،بار
دیگر موجب خرس��ندی و خوشحالی جامعه بزرگ معلمان
ش��د ،بویژه اینک��ه بر همترازی حداق��ل  80درصدی حقوق
معلمان و اساتید دانشگاه تاکید کرده بود اما با گذشت مدتی،
صحبتهایی در سطح ریاست مجلس مطرح شد که مغایرت
اساس��ی و ج��دی با انتظارات ما داش��ت .بنابرای��ن بار دیگر
گالیههای فرهنگیان کشور به مجلس و دولت منعکس شد.
عضو تش��کل کشوری پیگیری مطالبات فرهنگیان اظهار
م��یدارد :با این  25ه��زار میلیارد تومانی ک��ه امروز آقایان
ب��رای الیح��ه رتبهبندی مط��رح میکنن��د دردی از ما دوا
نمیشود .به طور متوسط ماهانه نزدیک به  2/5میلیونتومان
به حقوق معلمان افزوده میشود .این افزایش حقوق اگرچه
قابل توجه است اما با ماهیت قانون رتبهبندی مطابقت ندارد.

■■ما فرهنگیان حامی دولت رئیسی هستیم اما...

نماینده معلمان کشور با تاکید بر اینکه ما چالشی با دولت

آقای رئیسی نداریم ،میگوید :فرهنگیان کشور از زمان انتخابات
ریاستجمهوری تا امروز حامی دولت سیزدهم بوده و هستند.
ما به گفتمان آقای رئیسی پایبند و معتقد هستیم اما انتظار
داریم ایش��ان و دولتمردان محترم ب��رای تحقق انتظارات و
خواستههای صنفی ما تالش کنند .امید ما این است که قانون
اجرا شود .فرهنگیان کشور انتظاری فراتر از اجرای قانون ندارند.
از نظر ما باید حقوق و مزایای مشاغل مشابه ،برابر باشد و به
همان شرایطی برسد که در قانون اشاره شده است.
احمدی میافزاید :معلمان و فرهنگیان کش��ور از درک و
فهم باالیی درباره ش��رایط اقتصادی کشور و دولت برخوردار
هس��تند .ما ش��رایط را میفهمیم و به همی��ن خاطر اعالم
آمادگ��ی میکنیم حقوق و مزایای ناش��ی از اجرای مطلوب
الیحه را در چند مرحله و در طول  ۳س��ال یا حتی بیش��تر
دریافت کنیم اما به این شرط که آن عدد و رقمی که مورد
انتظار جامعه فرهنگیان است از سوی دولت ارائه شود و در
مجلس به تصویب برسد.

■■نماینده مجلس :نسیه قبول نمیکنیم!

درباره واکنش مجلس به انتظارات صنفی فرهنگیان سراغ
نماین��دگان مجلس ه��م رفتیم تا مصاحب��های کوتاه با آنها
داشته باشیم.
محمدرضا احمدی ،عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات

شاخص آلودگی هوای تهران روز گذشته به  153رسید

آلودگی هوا روی دور تکرار

در اجرای قان��ون هوای پاک
محرز است .در حالی که حل
معضل آلودگی هوا به چالشی
بزرگ تبدیل ش��ده است اما
در بودجه س��ال  1401تمام
ردیفهای بودجهای شهرداری
حذف شده که این موضوع با
واکنش مدیران شهری همراه
شده است ،چرا که آلودگی هوا
و ترافیک  ۲معضل اساسی کالنشهرها بویژه کالنشهر تهران
لونقل عمومی نیز یکی از راههای
است .از طرفی توسعه حم 
رفع این مشکل است که باید دولت در این زمینه کمک کند
اما ردیفهای حمایتی دولت از شهرداریهای کشور در بودجه
پیشنهادی  ۱۴۰۱س��ازمان برنامه و بودجه به هیات دولت
حذف ش��ده و همین امر باعث گله ش��دید اعضای شورای
شهر تهران ش��ده است که مسؤوالن خواستار رسیدگی به
این موضوع ش��دهاند ،چرا که تهران با مشکالت عدیدهای از
جمله آلودگی هوا و ترافیک دست و پنجه نرم میکند .در این
شرایط ،کمک دولت میتواند باعث رفع بسیاری از مشکالت
در این زمینه شود .مهمترین راهکار رفع مشکل آلودگی هوا

و ترافی��ک در تهران توس��عه
حملونقل عمومی است و بر
اساس قانون باید دولت در این
ک کن��د ،هر چند
زمینه کم 
در ادوار گذش��ته این امر رخ
ن��داد و دولت دیون زیادی به
ش��هرداری تهران دارد .میثم
مظفر ،عضو کمیسیون برنامه
و بودجه شورای اسالمی شهر
تهران نیز در این باره میگوید :هر سال ذیل الیحه بودجه کل
کشور تبصرهها و ردیفهایی برای حمایت از مدیریت شهری
در نظر گرفته میشد اما متاسفانه در تنظیم بودجه ۱۴۰۱
کل کشور سازمان برنامه و بودجه هیچ توجهی به مدیریت
شهری نداش��ته و به نوعی تمام این مواد حمایتی را حذف
کرده است .وی حذف سرفصلهای مرتبط با توسعه و نوسازی
لونقل عمومی را از جمله مهمترین مواد حذف شده
ناوگان حم 
خواند و گفت :حذف اعتبارات مورد نیاز اتصال متروی تهران به
شهرهای اطراف ،تامین و تجهیز فنی مترو ،حقوق و عوارض
گمرکی واردات واگن و تجهیزات شرکت مترو ،کمکهزینه
خرید اتوبوس و مینیبوس ،کمک به نوس��ازی خودروهای

فراخوان افراد باالی  ۴۰سال برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا

ُ
کودکان در تیر رس امیکرون

وی��روس جهشیافت��ه کرونا موس��وم به اُمیکرون بس��یار
سرایتپذیر است .شاخصه مهم این ویروس جدید عالوه بر انتقال
باال ،درگیر کردن کودکان است .به گزارش «وطن امروز» سفیر
ایران در آفریقای جنوبی با بیان اینکه اُمیکرون بیشتر بچهها را
هدف قرار داده است ،گفت :تعداد مبتالیان به کرونا در آفریقای
جنوبی در این مدت از کمتر از ۵۰۰نفر در روز ،اکنون به بیش
از  ۱۶هزار نفر در روز رس��یده اس��ت .به گزارش ایسنا ،مهدی
آقاجعفری با اشاره به شیوع اُمیکرون (گونه جدید کرونا) در این
کشور آفریقایی ،در صفحه اینستاگرام خود
در این باره نوشت ۱۰ :روزی هست که در
آفریقای جنوبی سویه یا گونه جدید کرونا
به نام اُمیکرون شناسایی شده .بالفاصله
ش��رکتهای هواپیمای��ی پروازه��ا را به
آفریقای جنوبی متوقف کردند و دنیا نگران
گسترش این کرونای جدید شده است.
تعداد مبتالیان به کرونا در آفریقای جنوبی در این مدت از
کمتر از  ۵۰۰نفر در روز ،دیروز به بیش از  ۱۶هزار نفر رسید.
خوشبختانه تعداد فوتیها محدود و دیروز  ۲۱نفر بود .نکته مهم
و کلیدی در اُمیکرون این است که بیشتر بچهها را هدف قرار
داده است؛ بچههایی که یا واکسن نزدهاند یا فقط یک دوز زدهاند.
البته بزرگترها را که هر  ۲دوز واکسن را هم زدهاند ،مبتال کرده
است .این نوع از کرونا الحمدهلل بیشتر عالئم خفیف دارد و کمتر
به بستری شدن در بیمارستان منجر میشود ولی در عین حال
دیروز اعالم شد کودکان زیر  ۵سال هم در بیمارستان بستری
شدهاند ۳ .نفر از فرزندان اعضای سفارت ه م هفته گذشته مبتال

شدند .به احتمال زیاد از مدرسه گرفتهاند .خدا را شکر مشکل
تنفسی و درگیری ریه ندارند .اُمیکرون فعال در بیشتر از ۴۰کشور
جهان چرخیده و در همسایگی ایران هم مشاهده شده است.
سازمان جهانی بهداشت گفته همه کشورها باید آماده اُمیکرون
باشند .پس لطفا رعایت پروتکلهای بهداشتی را جدیتر بگیریم
بویژه مراقب کودکان و نوجوانان و بویژه دانشآموزان عزیز که
در ایران نیز برخی اخیرا در مدرسه حضور پیدا میکنند ،باشیم.
■■واکسنهای تزریقشده در کشور به  ۱۰۷میلیون رسید

با وجود تحت پوش��ش گسترده قرار
گرفتن واکسیناس��یون در کش��ور برای
مقابل��ه با ویروس کرون��ا اما برای ایمنی
بیشتر در برابر این بیماری ،قرار است افراد
 40س��ال به باال دوز سوم واکسن کرونا
را تزری��ق کنند .رئیس اداره بیماریهای
قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت،
شرایط تزریق دوز سوم واکسن کرونا به افراد باالی  ۴۰سال را
توضیح داد .دکتر محسن زهرایی گفت :با توجه به اینکه هدف
برنامه واکسیناسیون کرونا ایجاد حداکثر سطح ایمنی در بدن
افراد است ،مطالعات نشان داده افراد بویژه کسانی که واکسن
با پلتفرم غیرفعال نظیر سینوفارم ،برکت و بهارات تزریق کرده
بودند ،ممکن است بعد از مدت زمانی سطح ایمنی بدنشان افت
کند و الزم باشد دوز سومی هم تزریق کنند .وی افزود :ابتدا گروه
سنی باالی  ۶۰سال اعالم شد و با توجه به اینکه پیشرفت برنامه
هدف ما است ،در حال حاضر از همه افراد باالی  ۴۰سالی که
در نوبت اول و دوم یکی از واکسنهای نام برده را تزریق کرده

«رویدادها و گالیههای امروز فرهنگیان حاصل وعدههای
پوچ و هوایی دولت قبل بود .این را هم تشکالت صنفی معلمان
قبول دارند و هم نمایندگان مجلس».
حجتاالسالم دکتر علیرضا س��لیمی ،عضو هیاترئیسه
مجلس شورای اسالمی به «وطنامروز» میگوید :دولت قبل
برای تصویب و اجرایی شدن این الیحه به شکل کارشناسی و
واقعی ،کار خاصی انجام نداد .آن دولت فقط وعده سر خرمن
داد و ما امروز نمیتوانیم مش��ابه آن وعدهها را بدهیم چون
باید واقعنگر باشیم .سلیمی تصریح میکند :البته اگر دولت
بگوید بودجه بیشتری برای الیحه رتبهبندی معلمان درنظر
میگیرد ،مجلس هم موافقت خواهد کرد اما همه ما میدانیم
که باید براساس واقعیت و شرایط موجود کشور تصمیم بگیریم.
وی میافزاید :از نظر من همین رقم  25هزار میلیارد تومان
که دولت برای تحقق آن اعالم آمادگی کرده است ،عدد مناسب
و قابل قبولی است .این دولت گام اول را خوب برداشته است و
حتما در آینده گامهای بهتری برداشته میشود.
عضو هیاترئیسه مجلس معتقد است :باید از دولت آقای
رئیسی بابت همین مقداری که اعالم آمادگی کردهاند تشکر
کنیم چون این تصمیم براساس عقل و منطق و تدبیر اتخاذ
شده است و حاصل تفکرات ناسالم و مسموم نیست.
■■گام به گام تا نقطه مطلوب

اکنون در این شرایط باید چه تصمیمی گرفت؟ این سوالی
است که  ۳ضلع را درگیر پاسخ کرده است؛ دولت ،مجلس و
فرهنگیان .اما با توجه به اینکه تشکل صنفی فرهنگیان برای
دریافت مطالبات خود به صورت مرحلهای اعالم آمادگی کرده
است و از سوی دیگر دولت نیز بنا به گفته نمایندگان مجلس،
برداش��تن گامهایی مطمئن را در دس��تور کار دارد ،میتوان
امیدوار بود طرفین این ماجرا به مدلی از تفاهم و توافق دست
یابند که براس��اس آن با گذشت زمان ،قدم به قدم و با تکیه
بر صبر ،امیدواری و خویشتنداری به نقطه مطلوب رسید.
لونقل عمومی (تاکسی و اتوبوسهای فرسوده)
فرسوده حم 
و نیز حذف س��هم تهران از ردیف درآمدی وصول تخلفات
راهنمایی و رانندگی از جمله این حذفیات است .به گفته مظفر،
استدالل سازمان برنامه و بودجه این است که سهم شهرداری
تهران از  ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده به  ۴درصد در بودجه
پیشنهادی افزایش داشته ،بنابراین مدیریت شهری دیگر از
لحاظ مالی بینیاز شده است .این اقدام سازمان برنامه و بودجه
صدای رئیس شورای شهر تهران را هم درآورد و چمران در این
باره هشدار داد .مهدی چمران ،رئیس شورای شهر تهران در
لونقل عمومی در
این باره میگوید :با این اقدام وضعیت حم 
سال آینده به مراتب بدتر خواهد شد و این یک هشدار جدی
است .به گفته چمران ،این اقدام ،وضعیت شهرداریهای کل
کش��ور را در آینده با چالش و مشکل روبهرو خواهد کرد .ما
با مشکل آلودگی هوا و ترافیک روبهرو هستیم و راهحل این
لونقل عمومی است که متاسفانه بودجه
معضالت توسعه حم 
آن در س��ال  ۱۴۰۱توسط س��ازمان برنامه و بودجه حذف
شده است .وی به موضوع آلودگی هوا در تهران اشاره کرد و
گفت :این یک هشدار است و خواهش ما این است هماکنون
مدیریت سازمان برنامه و بودجه که از دوستان ما هستند و
ارادت داریم این مساله را اصالح کنند و ما نیز آمادگی داریم
با آنها بنشینیم و این اصالحات را انجام دهیم ،چرا که این
مساله مشکالت عدیدهای را برای شهرداریهای کل کشور
ب��ه وجود خواهد آورد .در صورت عدم اصالح بودجه ۱۴۰۱
شرایط در سال آینده بدتر خواهد شد.

 ۷۶فوتی و  ۳۱۰۹مبتالی جدید

آمار جانباختگان ناشی از بیماری «کووید »19-همچنان  2رقمی و زیر  100نفر در یک شبانهروز گزارش میشود .وزارت
بهداشت دیروز اعالم کرد :در شبانهروز گذشته  ۳۱۰۹مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند .همچنین  ۹استان مرگومیر
ناشی از کرونا نداشتند .گفتنی است از ظهر شنبه تا ظهر یکشنبه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۳ ،هزار و  ۱۰۹بیمار
جدید مبتال به «کووید »19-در کشور شناسایی شدند که  ۵۹۳نفر از آنها بستری شدند .متاسفانه در این مدت ۷۶ ،بیمار
«کووید »19-هم جان خود را از دست دادند و بدین ترتیب مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به  ۱۳۰هزار و  ۲۰۰نفر
لوبختیاری ،قزوین ،بوشهر ،ایالم ،قم،
رسید .در شبانهروز گذشته در  ۹استان کشور شامل کهگیلوی هوبویراحمد ،چهارمحا 
گومیر بیماران کرونایی گزارش نشده است .خوشبختانه تاکنون  ۵میلیون و
کرمانشاه ،البرز و مازندران ،هیچ موردی از مر 
 ۹۲۳هزار و  ۳۱۶نفر از بیماران کرونایی بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۳هزار و  ۲۴۹نفر از بیماران
ش مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .بنا بر آمارها ،تاکنون  ۳۹میلیون و
مبتال به «کووید »19-در بخ 
 ۳۰۹هزار و  ۸۷آزمایش تشخیص «کووید »19-در کشور انجام شده است .در حال حاضر  ۲شهر کشور در وضعیت قرمز۹ ،
شهر در وضعیت نارنجی ۱۵۳ ،شهر در وضعیت زرد و  ۲۸۴شهر در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.
روز

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

 11آذر

3839

76

623

 12آذر

3603

78

649

 13آذر

2157

58

463

7298

 14آذر

3109

76

593

7117

باشند و  ۳ماه از تزریق دوز دوم گذشته باشد ،دعوت میکنیم
مراجعه کنند و دوز سوم را تزریق کنند .او اظهار کرد :افراد باالی
 ۶۰سالی که واکسن اسپوتنیک یا آسترازنکا تزریق کرده باشند
و  ۶ماه از نوبت دومشان گذشته باشد ،مشمول برنامه دریافت
واکسن یادآور میشوند.
همچنین بنا بر اعالم وزارت بهداشت ،در شبانهروز گذشته

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان
8958
7369

 ۳۸۸هزار و  ۶۱۴دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
تاکنون  ۵۸میلیون و  ۹۴هزار و  ۱۶۹نفر دوز اول ۴۸ ،میلیون و
 ۱۴۹هزار و  ۷۹۱نفر دوز دوم و یک میلیون و  ۲۸۷هزار و ۸۱۱
نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردهاند .بدین ترتیب
مجموع واکسنهای تزریقشده در کشور به  ۱۰۷میلیون و ۵۳۱
هزار و  ۷۷۱دوز رسید.

