
وزارت ارتباطات:
پیام رسان های بومی تا پایان سال

به هم متصل خواهند شد

معاون وزیر ارتباطات وعده داد تا پایان سال از 
اتصال پیام رسان های بومی به یکدیگر رونمایی 
شود. اتصال پیام رسان های بومی طرحی است 
که مدت هاست در مرکز توجه وزارت ارتباطات 
قرار گرفته و حال در شرف اجرایی شدن است. 
وزیر ارتباطات اوایل دی ماه ســال جاری اعالم 
کرد تا دهه فجر یا تا پایان سال، پیام رسان های 
بومی به هم متصل می شوند. زارع پور این اقدام را 
در راستای جلوگیری از سردرگمی مردم دانسته 
بود. حال رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت و 
معاون وزیر ارتباطات بار دیگر این وعده را تکرار 
کرد. »امیر محمدزاده الجوردی« که حضوری 
فعال در شبکه اجتماعی ویراستی دارد، در پاسخ 
به پیگیری یک کاربر از اتصال پیام رســان های 
بومی به هم نوشــت: »ان شــاءاهلل طبق وعده 
وزیر محترم تا پایان سال رونمایی خواهد شد.« 
گفتنی اســت در این طرح مرکــز انتقال پیام 
بین پیام رسان ها ایجاد شــده است و کاربران 
پیام رسان های بومی مختلف بدون نیاز به نصب 
 سایر پیام رسان ها به یکدیگر پیام خواهند داد.

به طور مثال یک کاربر »بله« می تواند به کاربر 
 »ایتــا« پیام دهد بدون اینکه در ایتا حســاب 
کاربری داشته باشد. مدیر پیام رسان گپ، اوایل 
مهرماه درباره نحوه کارکرد این سیستم گفت: 
»در این سیستم وقتی که پیام از یک پیام رسان 
به پیام رســان دیگر منتقل شد، کاربر متوجه 
می شود که کدام مخاطب در دیگر پیام رسان ها 
فعال بوده اســت و تمام پیام ها از مسیر مرکز 
تبادل پیام بین دو پیام رسان جابه جا می شود و 
فایل ها و محتوای چندرسانه ای نیز از طریق یک 
واسطه بین همه این پیام رسان ها قابل مدیریت 
اســت.« همان طــور که پیش تر به آن اشــاره 
شــد، وزارت ارتباطات با اتصال پیام رسان های 
بومی به دنبــال ازبین بردن ســردرگمی مردم 
در رابطه با تعدد پیام رســان های بومی است؛ 
هرچند برخی پیام رســان ها مانند آیگپ با این 
طرح مخالفت کرده و اظهار داشــته اند در آن 
شرکت نمی کنند. به گزارش عصر ایران، هنوز 
مشخص نیست کدام پیام رسان ها قرار است به 
یکدیگر متصل شوند، اما با توجه به اینکه سه 
 پیام رسان »روبیکا«، »ایتا« و »بله« بیش ازپیش 
موردتوجه وزارت ارتباطات قرار دارند، پیش بینی 
می شود دست کم این سه پیام رسان در این طرح 

اتصال فعال باشند.

چندی پیش کلیپی از رقص چند دختر در شهرک اکباتان حواشی 
زیادی را ایجاد کرده بود حاال دختران رقصنده در شهرک اکباتان، 
از اقدام خود در ارائه رقص گروهی زننده در محوطه این شهرک ابراز 
ندامــت و عذرخواهی کردند. به گزارش عصرایران، در ویدیویی که 

منتشر شده، آن ها می گویند: برای انتشار فیلم از ما اجازه نگرفتند 
و از ما اســتفاده سیاسی شده است. ضمن اینکه به خاطر حرکتی 
که انجام دادیم از مردم عذرخواهی می کنیم. ما کشورمان را دوست 

داریم... ما دختران شما هستیم ماهم گاهی خطا می کنیم.

آفتاب یزد- گروه شــبکه: توافق اخیر ایران و 
عربستان سعودی با وساطت چین محل بحث های 
تازه ای شده و اگرچه در مجموع مورد استقبال 
قرار گرفته اما بهانه ای شده است که مجریان صدا 
و سیما به صورت آشکارا به محمد جواد ظریف 
توهین کنند. به تازگــی مهدی خانعلی زاده در 
 تلویزیون گفته ما با دو مدل دیپلماسی روبه رو
هستیم. یکی دیپلماسی زانو زدن دکتر محمدجواد 
ظریف در مقابل برخی سران کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و دیگری دیپلماسی میدانی شهید 
قاسم سلیمانی که عربســتان سعودی را وادار 

می کند از چین بخواهد واسطه شود. 
با واکنش هایی روبرو شــده  حاال این موضوع 
است. در همین راستا عصرایران طی یادداشتی 
به قلم مهرداد خدیر نوشته است: »نواصولگرایان 

رادیکال که حامی یا طراح حمله به سفارت سعودی در دی 
۱۳۹۴ و هوادار قطع روابط با سعودی بودند حال در موضعی 
طلب کارانه برای آن که حامیان را قانع کنند که گفتار و رفتار 
قبلی نادرست نبوده به سیاست های تنش زدایی در دولت های 
اعتدال و اصالحات حمله می کنند حال آن که اتفاقا در توافق 
قرار بر بازگشت به تفاهم ۱۳۷۷ و ۱۳۸۰ است. هر چند می توان 
یادآور شــد که پروژه را شورای عالی امنیت ملی پی گیری 
کرده و دریابان علی شمخانی در دولت قبل هم واجد همین 
سمت دبیری بوده و جواد ظریف را باید با همتای او در دولت 
فعلی مقایسه کرد و نه با شهید سلیمانی یا حتی با دریابان 
شمخانی و همچنین می توان پرسید تفاسیری از این دست 
آن هم از رسانه رسمی چگونه با منافع ملی سازگار است و 
چنانچه طرف های عربستانی رصد کنند به مصلحت است یا 
نه. از این رو جا دارد بار دیگر داستان زانو زدن را یادآور شویم 
تا بدانیم از چه قرار بوده است. نخست بی مناسبت نیست که 
بخشــی را از آنچه در مرداد ماه آورده بودیم و نقدی بود بر 
برنامه ای در همین شبکه سه که انگار از شبکه جوان به ارگان 

جبهه پایداری بدل شده بار دیگر نقل کنیم: 
در مرداد ماه و در برنامۀ »سیاست خارجی« که به حاشیه های 
اجالس سران ایران و روسیه و ترکیه دربارۀ سوریه در تهران 
اختصاص داشــت توییت یک فعال رسانه ای را نقد کردند 
چون به حرکت خودروهای روسی به عنوان کاروان مراقبان 
و محافظان و گارد پوتین در تهران طعنه زده بود که »تهران 
در شهریور ۱۳۲۰ هم این گونه اشــغال نشده بود!« در آن 
نوشــته آورده بودم این تعبیر را نمی پسندم چرا که پس از 
تجاوز روسیه به اوکراین، والدیمیر پوتین طبعا هدف اقدامات 

تروریستی اســت و مراقبت از جان او بسیار افزایش یافته 
و تهران به عنــوان میزبان هم باید این مالحظات را در نظر 
داشته باشد و انتظار میهمان نیز جز این نبوده و پروتکل ها 
یا شرایط خود را دارند اگرچه توی ذوق هم زده و آن یکی - 
اردوغان- هم کم دشمن ندارد. ضمن این که هم زمانی سفر 
با حضور جو بایــدن در منطقه - ولو به خاطر انزوای پوتین 
پس از حمله به اوکراین باشد- حائز اهمیت و واجد ارزش های 
باالی خبری بود. نقد اما به خاطر موضوعی دیگر بود. این که 
فیل مجری - امیر حسین طهماسبی- ناگهان یاد هندوستان 
کرد و گفت: »دوســتان آقای ظریف یادشان رفته که او در 
مقابل امیر کویت زانو زد و آن تحقیر ملی را رقم زد؟« حال 
که دوباره داستان زانو زدن را پیش کشیده اند می توان همان 

توضیحات را آورد: 
در عرف دیپلماتیک وقتی مقام باالتر )از حیث همتایی( در 
حالت نشسته باشد، مقام پایین تر جلوی او ناگزیر است هم 
سطح شود. مراد از باال و پایین جایگاه دو کشور نیست و در 
عرف دیپلماتیک، وزیر خارجۀ یک کشور از امیر یا پادشاه 
یا رئیس جمهوری کشور دیگر پایین تر است. ولو یکی وزیر 
خارجه آمریکا باشد و آن طرف رئیس جمهور ماداگاسکار! 
ضمن این که بحث سن و سال و سابقه و مسلمانی هم هست. 
در عرف مسلمانی احترام و ادب به بزرگ تر الزم است. آن قدر 
علیه کشورهای خلیج فارس گفته اند و شنیده ایم که یادمان 
رفته مسلمان هستیم وهستند و خیال کرده اند همۀ دنیا بَدند 
و ما فقط خوبیم که انتظار دارند دیپلمات ها هم این گونه رفتار 
کنند. در حالی که اعراب غالبا آرام و شمرده صحبت می کنند 
و با آنان باید در آرامش سخن گفت. خاصه اگر شخص در سن 

باال باشد به سبب ثقل سامعه هم می تواند باشد. 
در آن نوشته آورده بودم: مجری جوری از امیر 
کویت سخن می گوید که یادش رفته یا اصال به 
خاطر سن و سال نداند دکتر علیرضا مرندی بعد 
از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی به عراق 
رفت تا صدام حسین را که هزارهزار بار آرزوی 
مرگ و ســقوط او را کرده بودیم برای شرکت 
اسالمی  کنفرانس  در اجالس سران ســازمان 
به تهــران دعوت کند و در بغداد با صدام دیدار 
کرد و با او دست هم داد )همان اجالس که بعداز 
 آن دولت و پایــان وزارت مرندی و در پاییز ۷۶ 
در دورۀ خاتمی برگزار شد؛ صدام حسین البته 
نیامد وگرنه عکس خاتمی با صدام هم، داستان 
می شد(. دکتر مرندی هم البته فداکاری کرده بود 
که چنین ماموریتی را پذیرفت کما این که بعدتر 
برخی از خانواده های شــهیدان بر او خشم گرفتند و گفتند 
دیدار و دســت دادن را هم توجیه کنیم لبخند، دیگر چرا؟! 
دربارۀ دیدار و دعوت حضــوری اما چه باید می کرد؟ وقتی 
جنگ تمام شده و وزیران وقت هر یک حامل پیام دعوت از 
یکی از سران به تهران بود -و عراق هم مستثنا نبود- گریزی 
جز این نداشت. منطق شان را تماشا کنیم و لذت ببریم! لبخند 
دکتر مرندی و دست دادن ناگزیر وزیر بهداری )بهداشت( با 
جرثومۀ نکبت و فساد ایراد نداشته ولی نشستن هم سطح 
وزیر خارجه با امیر کویت تحقیر ملی اســت؟! جدای اینها 
امیر کویت مانند ســعود الفیصل سعودی از وزیران خارجه 
پرسابقه جهان بود و ۲۸ سال در جایگاه وزیر خارجه کویت 
فعالیت کرد و بر اساس سابقه هم احترام می گذارند هم چنان 
که ســفیران مقیم ایران همواره احترام صالح زواوی سفیر 
پرسابقۀ فلسطین را نگاه می داشتند که البته به لحاظ ُخلق 
و خوی شخصی او هم بود. در پارلمان ایران قبل از ساختمان 
کنونی بهارســتان که وسیع اســت و تا مجلس ششم هم 
 اینگونه نشستن مرسوم بود و گویاترین تصویر مربوط به آقای 
حداد عادل کنار آقای خاتمی رئیس جمهور وقت است. چون 
حالت دیگری متصور نیست. نه می توان وقتی رئیس جمهور 
نشسته ایستاد چه بسا سخنان همدیگر را متوجه نشوند و 
نه می توان از مقام باالتر و نشسته خواست او هم برخیزد و 
بایستد. بنابراین می نشیند تا هم سطح شوند. در مورد خاتمی 
هم البته مالحظات شــخصیتی او در نوع رفتار آقای حداد 
بی تأثیر نیست. با این حساب البد آقای حداد هم با این نوع 
نشستن و گفت وگو کل اصولگرایان را تحقیر کرد. در حالی که 

شکلی کامال مرسوم بوده و غیر این شگفت آور بود.

وضعیت این روزهای توهین به ظریف این بار به بهانه توافق با عربستان! 
اقتصادی مردم

ادامه از صفحه اول:
... همچون ماه های گذشته در دو شاخص ساالنه و 

نقطه ای مربوط به روغن ها و چربی هاست.
بــا این حال در بررســی ماهانه این ســبزیجات 
)ســبزی ها و حبوبات( هستند که بیشترین نرخ 
تورم را به خود اختصاص داده اند و روی شــاخص 

۱۱.۷ درصد ایستاده اند.
همچنین گرانی دالر و فشــار بر توده عموم مردم 
طی چهار ماه مرداد تا آبان باعث شده این نرخ فراتر 
از ۲.۲ درصد نرفت. حال به نظر می رسد نوسانات 
قیمت دالر روی بازار کاالهای اساسی تخلیه شده 
و نمود آن را به وضوح می توان در تورم مواد غذایی 

دی ماه مشاهده کرد.
گرچــه قرار بود جراحی اقتصــاد ایران به طبابت 
ابراهیم رئیسی و سید احسان خاندوزی سفره مردم 
را بزرگ تر از گذشته کند، اما تنها پس از گذشت 
شــش ماه از این جراحی زخم های آن سربازکرده 
و نمونه هــای این زخــم را می توان در بــازار ارز 
مشاهده کرد. بازاری که دیگر معامله گران آن روی 
قیمت هایی باالتر از ۴۵ هزار تا ۵۰ هزار تومان برای 

دالر فردایی توافق می کنند.
داده های رســمی دولت، نرخ تــورم مواد غذایی 
طی دی ماه در بازه های ماهانه، ســاالنه و نقطه ای 
به ترتیــب اعــداد ۴.۱، ۶۵.۷ و ۷۰.۱ درصــد را 
نشــان می دهد. در حالی تورم گروه خوراکی ها و 
آشامیدنی ها در بازه ماهانه از عدد چهار درصد عبور 
کرده که در آذر ماه این شاخص برای اولین بار در 
سال جاری روند منفی پیدا کرد و ۰.۱ درصد زیر 

صفر ایستاد.
حال اما بار دیگر فشــار تورم روی سفره مردم قرار 
گرفته و خوراکی ها، آشامیدنی ها و... نسبت به سایر 
گروه های کاالیی سرعت بیشتری در افزایش قیمت 

پیدا کرده اند.
مرکز آمــار ایــران در تازه ترین گــزارش خود از 
وضع تورمی کشــور اعالم کرد که شاخص قیمت 
مصرف کننده مناطق شــهری در دی ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش خوراکی ها 
به نزدیک ۷۰ درصد رسیده و در بخش روستایی 

حتی از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کرده است.
براساس این گزارش مقایسه نرخ تورم دی ماه با ماه 
قبل یعنی آذرماه نیز بیانگر رشد تورم ۴.۱ درصدی 

اقتصاد کشور در بخش خوراکی ها است.
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به بودجه 
پیشنهادی دولت رئیســی برای سال آینده برای 
کشــور نرخ تورم ۴۰ درصدی را پیش بینی کرد. 
بر این اســاس مردم ایران در سال پیش رو عالوه 
بر لمــس افزایش ۷۰ درصــدی قیمت کاالهای 
خوراکی که امسال رخ داده، سال آینده نیز دستکم 
با افزایش دوباره ۴۰ درصد دیگر به قیمت کاالها 

روبرو خواهند شد.
مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی با تایید 
تورم باالی ۴۰ درصد برای سال ۱۴۰۲ تاکید کرد 
با توجه به نرخ رشد اقتصادی پایین کشور در سال 
آینده شاهد افزایش فقر در جمهوری اسالمی ایران 

خواهیم بود.
قیمت گوشــت قرمز در دی مــاه ۱۵ درصد و در 
سه هفته نخست بهمن ماه نیز ۲۰ درصد افزایش 
داشته که در مجموع تنها طی دو ماه قیمت گوشت 

قرمز حدود ۳۵ درصد افزایش را نشان می دهد.
قیمت گوشــت با کیفیت در برخی از فروشگاه ها 
به کیلویــی ۵۰۰ هزار تومان رســیده و بدترین 
نوع گوشت هم کمتر از کیلویی ۲۲۰ هزار تومان 

فروخته نمی شود.
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، آذرماه سال جاری 
تورم به رقم ۵/۴۸ درصد رســیده است. در همین 
حــال آمارهای بانک مرکزی نیز نشــان می دهد 
متوســط قیمت مســکن در آذرماه سال گذشته 
۳۲ میلیــون و ۵۹۰ هزار تومان بوده که در آذرماه 
امســال در رقم ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان قرار 

گرفته است.
بنابراین تورم یک ساله مســکن نیز ۵/۴۷ درصد 
تخمین زده می شود. تورم اجاره بها نیز در یک سال 
گذشته همسو با این دو شاخص، ۳/۴۱ درصد رشد 

داشته است.
این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس 
از احتمال افزایش قیمت سوخت و بنزین علیرغم 
 پیش بینــی آن در الیحــه بودجه ســال آینده 

خبر می دهند.
و گزارش تأسف بار این است که خانواده ها حدود 
۷۰ درصــد از درآمــد خود را به اجاره مســکن 

اختصاص می دهند.
از مدت ها پیــش و همزمان با افزایــش نرخ ارز، 
زمزمه هایی مبنی بر آزادسازی قیمت سوخت نیز 
شنیده می شــود. لذا در صورت عملی شدن این 
تصمیم تورم بسیار بیشــتری بر جامعه تحمیل 

خواهد شد.
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بیدار شــو ای دیده که ایمــن نتوان بود حافظ نامه 
زین سیل دمادم که در این منزل خواب است

وزیر صمت گفتند: در چند روز آینده قیمت ها کاهشی می شود. حافظ 
می گوید اگر در خواب می بینی قیمت ها کاهشــی شده بیدار شو که 

سیل گرانی جاریست.

آفتاب یزد - گروه شبکه: با گذشت چند ماه 
از ماجرای مسمومیت دانش آموزان، هنوز عوامل 
اصلی این مسمومیت ها دستگیر نشده اند. البته 
تعــدادی را در این خصوص دســتگیر کرده اند 
امــا عامل اصلی نبوده اند. در همین راســتا یک 
عضو کمیته حقیقت یاب بررسی علل مسمومیت 
دانش آموزان با اشاره به آمار این موضوع از ابتدای 
مســمومیت تا دو روز گذشــته خاطرنشان کرد 
که تعدادی از عوامل بازداشــت شده و در مرحله 
بازجویی قرار دارند اما هنوز عوامل اصلی دستگیر 
نشــده اند. محمد حســن آصفری در گفت وگو 
با ایســنا با اشــاره به جلســه اخیر کمیته ویژه 
حقیقت یاب درباره مسمومیت دانش آموزان گفت: 
این جلســه با حضور نمایندگانی از دستگاه های 
وزارتخانه هــای اطالعــات، آمــوزش و پرورش، 

بهداشــت و نماینده ویژه ای از مرکز آزمایش های مسمومیت های 
وزارت بهداشــت و متخصصان مربوطه برگزار شد. وی با اشاره به 
آمار دانش آموزان مسموم شده از ابتدای این موضوع تا روز یکشنبه 
هفته جاری )۲۱ اسفند( گفت: یک بخشی از مسمومیت ناشی از 
استفاده از نفتالین و همچنین ماده ای به نام برنج بوده است. بخشی 
از مسائل هم بخاطر شیطنت دانش آموزان بود که زودتر مدارس را 
تعطیل کنند. بخشی هم هدفمند و با غرض انجام شد )تقریبا بیش 
از ۱۰۰ نفر در این قضیه دستگیر شدند( که در بین دستگیرشدگان 
تعدادی دانش آموز بودند که بخاطر شیطنت این کار را انجام داده 
و با اخذ تعهد آزاد شدند. این عضو کمیسیون شوراها گفت: بخشی 
هم مربوط به کســانی بود که در اغتشاشات چند ماه پیش نقش 
داشــتند و مربوط به برخی از تشکل های غیر قانونی فعال بودند. 

بخشی هم با عناصر سرویس های اطالعاتی بیگانه مرتبط بوده که 
هنوز بطور دقیق مشــخص نیســت و این موضوع در حال بررسی 
است. وی خاطرنشــان کرد: متاسفانه کسانی که دنبال این قضیه 
بودند تا حدودی به هدف شــان یعنی به تعطیلی کشاندن مدارس 
رسیدند. تقریبا ۶۰ درصد از دانش آموزان قبل از تعطیلی مدارس، به 
کالس های در نیامدند. آن ها بیشتر دنبال این بودند که ناکارآمدی 
نظام را جلوه دهند. آصفری گفت که برخی از دســتگیر شــدگان 
مرتبط به برخی از رســانه ها و سایت های داخلی بودند که اخباری 
را تهیه کرده و به خارج می فرســتادند تا بتوانند از طریق مجامع 
بین المللی محکومیت هایی را برای ایران به عنوان ناکارآمدی نظام 
و مســئوالن دنبال کنند. این نماینده مجلس با بیان اینکه تا روز 
گذشته از ۲۶ استان سه اســتان درگیر مسمومیت شدند، گفت: 

بعد از صحبت های رهبری هم این قضیه کاهش 
پیدا کرد و دستگاه های اطالعاتی امنیتی با وزارت 
آموزش و پرورش هماهنگ شــدند تا سرنخ های 
اصلی دستگیر شوند. تعدادی بازداشت شده که 
در مراحل بازجویی قرار دارد؛ منتهی هنوز عوامل 
اصلی دستگیر نشده اند. یعنی این که آن هایی که 
به بعضی از سرویس های اطالعاتی وصل باشند. 
این موضوع در حال بررسی است. الزم است این 
نکته را هم بگویم کسانی که این کارها را کردند 
دســتگیر شــده اما هنوز عوامل اصلی دستگیر 
نشــدند. وی در پایان گفت که در جلسه بعدی 
کمیته حقیقت یاب سال آینده گزارش تهیه شده 

در صحن علنی قرائت خواهد شد. 

< بهتر است از کلمه بدحالی استفاده کنیم
از سوی دیگر مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در باره ماجرای 
مســمومیت در مدارس گفت: ابتدا بهتر است از کلمه بدحالی به 
جای مسمومیت اســتفاده کنیم. در استان فارس ۸ نفر بازداشت 
شــده اند و مرتبطین احتمالی هم تحقیقات در مورد آن ها انجام و 
نتایج اعالم می شــود. قوه قضائیه هیچ مسامحه ای با سرحلقه های 
احتمالی این موضوع نخواهد داشت و با برهم زنندگان امنیت روان 
مردم و کســانی که مواد مرتبط با این مسئله را تهیه می کنند با 
قاطعیت برخورد و اشــد مجازات بر اساس تصمیم دادگاه خواهند 
داشــت. وی افزود: مســمومیت یک چیزی است که باید عوارض 
آن مشخص باشد. آزمایشگاه های تخصصی و سم شناسی مشخص 
می کنند که مسمومیت هست یا نه؛ تا االن گزارش یا یافته علمی 

مبنی بر مسمومیت نداشته ایم.

درباره رتبه  بندی معلمان
ادامه از صفحه اول:

فرض کنید معلمی از شــاگردان آزمونــی بگیرد وقتی ببیند چند 
دانش آموز حائز نمرۀ ۲۰ می شوند بارم سواالتش را کم کند یا بخش 
دوم یک سوال را حذف کند تا کسی نتواند نمرۀ کامل را اخذ کند؛ 
هرچند معلمان صبور و فهیم سرزمینم چنین نمی کنند ولی این تیم، 
 با کاهش امتیازات برخی مستندات، در حق فرهنگیان این جفا را 

روا داشتند. این اقدام وزارتخانه اشتباه است.
به فرهنگیان سرزمینم حق می دهم زبان به ِشکوه بگشایند وقتی 

می بینند بانیان رتبه بندی پس از بارگذاری مســتندات، خودسرانه 
اقدام به تغییر امتیاز همان مســتندات می کننــد بی آنکه قبل از 
بارگذاری، اطالع رسانی کرده باشند. گویا این جماعت نمی دانند تا 
چیزی اعالم نکنند چیزی به ما فرهنگیان الهام نمی شــود. وقتی 
معیار رتبه بندی نه شایستگی که میزان اعتبار باقی مانده تا پایان 
سال است؛ بدیهی است که از مجموعۀ عظیم آموزش و پرورش که 
کانون تولید علم، خردورزی و دانایی است باید تنها ۱۳۰۰ فرهنگی 
حائز رتبه ۵ شوند؟ بدیهی است ۳۱ درصد فرهنگیان نسبت به این 
الیحۀ تهی از شایستگی، اعتراض کنند و این اعتراض حق طلبانه، 
بیانگر این اســت که این الیحه به رغــم وعده های رنگین، در اجرا 

ناکام بوده است.
با فاقد رتبه اعالم شدن برخی همکاران منتقد، با نارضایتی فراگیر 
ســایه انداخته بر سر آموزش و پرورش، با یأس و امیدسوزی حاکم 
شــده بر فضای مدارس، ضرورت دارد عــالوه بر نهادهای نظارتی، 
شــخص رئیس جمهور و مجلس، با عوامل بروز این بی اعتمادی، 
این قانون شــکنی و جفای آشکار در حق فرهنگیان برخورد کنند 
چــرا که اقدامات خیره ســرانۀ برخی مدیران غیرپاســخگو، باعث 
نارضایتی شدید فرهنگیان شده است که استمرار این فضا و تعلل 
تصمیم گیران، می تواند باعث بروز چالش های جدی در امر آموزش 

و پرورش شود.

گاهی برخی پیامک هــای تبلیغاتی خصوصا 
نزدیک های آخر سال بدجور روی اعصاب مردم 
می روند و دائم هم ارسال می شوند. وعده های 
عجیب و غریبی هم به مردم می دهند. دراین 

مورد اعضای خبرچین چنین گفتند:
* یک تور گردشگری پیام داده: »همین االن 
برو تو لینک ثبت نــام کن. تو تعطیالت عید 
حالشو ببری، جای با صفا ببریمت« منم پاسخ 
دادم: بنده دیگر حالی ندارم که حالشــو ببرم؟ 
جای باصفا هــم نمی خواهم، با آدم غریبه هم 

هیچ جا نمی روم!
*برای من پیام آمــده: یک لحظه غفلت یک 
عمر پشــیمانی »اگر غفلت کنی باختی. پس 
ســریع برو تو لینک ثبت نام کن. بلیط بختتو 
رزرو کن« منم غفلت نکردم و پاسخ دادم: بنده 
غفلت هم کنم نمی بازم چون چیزی در زندگی 
ندارم که غصه باختن داشته باشم. پس با ما از 

بخت و اقبال حرف نزن!
* پیام آمده: مشــترک عزیز بــدون پرداخت 
هزینه شــارژ اینترنت بگیر. منــم ذوق زده از 
طریق همون برنامه شــارژ گرفتم. جالب بود 
بدون هزینه برام شــارژ ارسال شد. فقط چند 
دقیقه بعد دیدم چنــد برابر هزینه معمول از 
حسابم کسر شد. به اسم شارژ رایگان جیبمو 

زدند!
* پیامک آمده: »بیا قطار جادویی را در نوروز 
تجربه کن«. اما بنده به همان »قطار پیشرفت« 

بسنده می کنم قطار جادویی نمی خوام.
*برای من پیــام دادند: »بهترین ویال با ویوی 
زیبا امکانات عالی انتظار تو را می کشه. همین 
حاال اقــدام کن. چند تا ویالی دیگه بیشــتر 
نمونده«. منم پیام دادم: خودم صاحب ویالیی 
ســاحلی لوکس فول امکانات بــا نمای زیبا و 
ویوی زیبا هستم. اگه مشتری دارید بفرستید 
برای ویالی من. اتفاقا پس از مدتی یکی تماس 
گرفت و گفــت: ویالتو چقدر اجــاره میدی؟ 

گفتم: اجاره رفت!
* پیام دادند: »آیا تا حاال تجربه زندگی زیر آب 
داشتی؟ میدانی چه عظمت و زیبایی زیر دریا 
وجود دارد؟ پس پاشو تنبلی نکن بیا زیر آب«. 
لینک ثبت نام ســفر دریایی هم فرستادند. به 
اینان عرض می کنم: خجالت بکشید مردم را به 
زیر آب دعوت نکنید. این مردم روی خشکی هم 
نمی توانند زندگی کنند چه رسد به زیر آب؟ تازه، 
اســم »زیر آب« نیاورید که یاد زیرآب زنی های 
برخی دوستان در خبرچین می افتم ضمن اینکه 
حضور در زیر آب جزو اولویت های من نیست. 
اولویت من گزینه دیگریست. مثال تهیه قدری 
آجیل و شکالت و شیرینیست که آن هم برای 

من مقدور نیست!

خبرچین

با ما از اقبال 
حرف نزن

 امیر حسین ذاکری 
طنزنویس 

 

 دیالوگ 

ببین رضا پروانه! به دوســتت بگو بیاد آگاهی 
خودشــو معرفی کنه. ما هم ســعی می کنیم 

حالشو درک کنیم.
پوست شیر - جمشید محمودی 

عذرخواهی دختران رقصنده شهرک اکباتان

عضو کمیته حقیقت یاب: 

هنوز عوامل اصلی مسمومیت دانش آموزان دستگیر نشده اند


