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شهرنوشت

روز یک شنبه باالخره بعد از ۱۲ 
ســال قانون رتبه بنــدی معلمان با 
پرداخت علی الحســابی با اختالف 
۴ تــا ۱۵میلیون تومان به حســاب 
معلمان رسما کلید خورد. فارغ از این 
اختالف در مبلــغ پرداختی، یکی از 
موضوعاتی که باعث نگرانی و البته 
اعتراض معلمان شده، عدم پرداخت 
علی الحساب و عدم شمولیت برخی 
از معلمان در قانون رتبه بندی است. 
معلمان طرح مهرآفریــن و قرارداد 
معیــن از جمله معلمانی هســتند 
که طبق تبصره ۴ مــاده ۴ آیین نامه  
اصالح شده ی هیأت وزیران مشمول 

قانون رتبه بندی نمی شوند.
این عدم شــمول طی چند روز 
گذشــته اعتراضات و واکنش های 
بسیاری  از سوی جامعه فرهنگیان 
به دنبال داشــت؛ تا جایی که وزیر 
آمــوزش و پــرورش در گفتگــوی 
زنده ی تلویزیونی از تکمیل فرآیند 
استخدام معلمان طرح مهرآفرین تا 
پایان شهریور ماه خبر داد. اما ظاهرا 
توضیحات وزیر کافی نبوده اســت، 
زیرا نمایندگان مجلــس نیز دیروز 
به موضوع ورود و در صحن علنی به 
آن اعتراض کردند و از یوسف نوری 

خواستار توضیح شدند.
روز سه شنبه نیز علیرضا منادی 
سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش 
و حمیدرضا حاجــی بابایی، رئیس 
فراکسیون فرهنگیان طی نامه های 
جداگانه خطــاب به قالیبــاف،  در 
خصوص ضرورت مشمول شدن ۸۰ 
هزار معلم طرح مهرآفرین در اجرای 
قانون رتبه بندی معلمان تاکید کردند 
و با اشاره به اینکه این تبصره خالف 
تفسیر نمایندگان از قانون رتبه بندی 

معلمان است، خواســتار رسیدگی 
سریع به موضوع شدند.

آوردن شرط در آیین نامه 
خالف قانون است

وزیر آمــوزش و پــرورش دلیل 
عدم شــمول قانون درمورد معلمان 
مهرآفرین چنین توضیح داده است: 
معلمان مهرآفرین زمانی از قرارداد 
شرکتی وارد آموزش و پرورش شدند 
و بعضا از خدماتشــان تا ۱۵ ســال 
می گذرد. در مصوبه سال ۹۹ شورای 
عالی انقالب فرهنگی آمده هر کس 
وارد آموزش و پرورش می شود باید 
آزمون داده و تعیین تکلیف شــده 
باشد. صحبت شده که اینها در آزمون 
داخلی شرکت کنند. تالش می کنیم 
مجوزش را بگیریم تا آخر شهریورماه 
آزمونشــان را برگزار کرده و تعیین 

تکلیف شوند.
یک فعال فرهنگی در پاسخ به این 
توضیح وزیر می گوید: نباید شرطی 
تحت عنوان تکمیل شــدن فرآیند 
اســتخدام در آیین نامه رتبه بندی 

وجود داشته باشــد زیرا آوردن این 
شرط در آیین نامه خالف قانون است.

مهدی محمدیــان می افزاید: هر 
دو گروه از معلمان طرح مهرآفرین 
و قرارداد کار معین حکم کارگزینی 
دارند و تمامی حقوق و مزایای آن ها 
مشابه معلمان رسمی است بنابراین 
انتظار مــی رود آن ها نیز مشــمول 

رتبه بندی شوند.
محمدیان قول وزیــر آموزش و 
پرورش برای تکمیل شــدن فرآیند 
استخدامی معلمان طرح مهرآفرین 
تــا شــهریورماه، را موردتأییــد 
معلمان نمی داند و تصریح می کند: 
مــا می گوییم بــا توجه بــه اینکه 
نمایندگان مجلس تفســیر دیگری 
از قانــون دارند و تفســیر قانون هم 
برعهده مجلس است و این معلمان 
حکم کارگزینی دارند، نباید شرطی 
تحت عنوان تکمیل شــدن فرآیند 
اســتخدام، مانــع اجــرای قانون 

رتبه بندی برای این معلمان شود.
این فعال فرهنگی ادامه می دهد: 
ضمن اینکه اگر این تبصره برداشته 
شــود مشــکل معلمان قــرارداد 
کار معیــن نیز حل خواهد شــد در 
غیراینصورت این معلمان همچنان 
مشــمول رتبه بندی نمی شــوند. 
اگرچه تعداد معلمان قــرارداد کار 
معین کم است و شــاید خیلی دیده 
نشــده اند اما انتظار ما این است که 

مشکل این معلمان نیز حل شود.

اجرای سلیقه ای
قانون رتبه بندی معلمان

 نایــب رئیس کمیســیون امور 
داخلی کشور و شــوراهای مجلس 
شورای اســالمی نیز با اشاره به عدم 
شمول قانون بر بیش از ۸۰ هزار معلم 
در قالب طــرح مهرآفرین؛ از اجرای 

سلیقه ای قانون رتبه بندی معلمان 
انتقاد کرد.

محمدرضا صباغیــان بافقی در 
جلسه دیروز - چهارشنبه ۲ شهریور-  
گفت: معلمان طــرح مهرآفرین در 
حالت اشتغال و معلمان مامور امروز 
استثنا شــده اند و آنها را از این طرح 
محــروم کرده اند؛ چرا بایــد در این 
شرایط ســخت اقتصادی بعضی از 
معلمان از قانون رتبه بندی اســتثنا 
شوند؟ مگر آنها خرج و زندگی ندارند و 
تورم روی آنها تاثیر نمی گذارد؟ مگر 

آنها معلمان خارج از کشور هستند؟
نماینده مردم ابرکوه، بافق، خاتم و 
مهریز در مجلس، در تذکری شفاهی 
به وزیر آموزش و پــرورش تصریح 
کرد: مجلس در اقدامــی بجا طرح 
رتب بندی معلمان را تصویب کرد و 
امروز در حال اجرا است اما متاسفانه 
این قانون به صورت ســلیقه ای در 

حال اجراست.

حذف بی دلیل 100 هزار معلم
از چرخه رتبه بندی 

دیروز همچنیــن نماینده مردم 
رشت در مجلس گفت: انتظار داشتیم 
که دولت در اجرای ایــن قانون که 
مجلس تصویب کرده با دســت باز 
عمل کند و به یاری فرهنگیان بیاید 
اما با اقدامات و حرکت هایی که دولت 
داشت و اعمال  سلیقه ای که بر روند 
اجرایی قانون نظام رتبه بندی صورت 
گرفت، متاســفانه کام فرهنگیان را 

تلخ کردند.
جبار کوچکی نژاد در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، درخصوص انتقادات و 
گالیه های فرهنگیان نسبت به نحوه 
اجرای قانون رتبه بندی، گفت: مجلس 
شورای اســالمی طی دو دوره دهم و 
یازدهم درگیر الیحه نظام رتبه بندی 

فرهنگیان بود و اعتقاد داشــت که با 
اجرای نظام رتبه بندی فرهنگیان هم 
بخشــی از نیازهای مادی فرهنگیان 
حل می شود و هم ارتقای فرهنگیان 
و منزلت اجتماعی ایــن عزیزان را به 
همراه دارد. در نهایت الیحه ای را دولت 
قبلی آورد، پس از تغییرات اساسی و 
فرآیند طوالنی که مجلس طی کرد، 
موفق شد که این الیحه را با موافقت 

دولت به تصویب برساند.
وی ادامــه داد: در جریان اجرای 
این الیحه با آیین نامه ای که نوشتند 
بخش وسیعی از کســانی که مامور 
به خدمت هســتند را از رتبه بندی 
حذف کردنــد، حــدود نزدیک به 
۱۰۰ هزار معلمی کــه بیش از ۱۰ 
سال ســابقه دارند و نیروهای جوان 
و علمی هستند و در حال فعالیت در 
آموزش و پرورش هستند را از چرخه 
رتبه بندی بــدون هیچگونه دلیل و 
توجیهی حذف کرده اند. متاســفانه 
مجلس هم در این بخش اقدام عملی 

نکرده است.
وی اضافه کرد: البته ما از وزیر در 
این زمینه ســوال طرح کردیم و به 
زودی باید بیاید و به سواالت در این 
زمینه پاســخ بدهد اما معتقد به این 
هستم که شیرینی قانون رتبه بندی 
که امر بســیار خوبی بود و کل نظام 
پای این کار بود را متاســفانه ضایع 

کرده و کام فرهنگیان را تلخ کردند.
کوچکی نژاد با تاکید بر پیگیری 
این مســاله توســط مجلس عنوان 
کرد: البته مجلس به شــدت پیگیر 
اســت و اگر هم به زودی دولت این 
کار را انجام ندهد و این مشکل را حل 
نکند قطعا با سوال و طرح های جدید 
تالش می کند که از حقوق فرهنگیان 
دفاع کند و این مشــکل فرهنگیان 

عزیز را حل کند.

مهرآفرینی ها 
باید مشمول رتبه بندی شوند 

دیروز در جریان جلسه علنی در 
ادامه اعتــراض نمایندگان مجلس 

به اجرای ناقص قانــون رتبه بندی 
معلمان و عدم شــمول قانون برای 
گروه کثیری از این قشــر، نماینده 
مردم جیرفت در مجلس نیز خواستار 
حل مشــکل بیش از ۶۰ هزار معلم 

طرح مهرآفرین شد.
ذبیــح اهلل اعظمــی در تذکری 
شــفاهی خطاب به وزیر آموزش و 
پرورش، اظهار کرد: مشــکل بیش 
از ۶۰ هــزار معلم طــرح مهرآفرین 
باید حل شود. این افراد شامل طرح  
رتبه بندی نشدند که خالف مصوبه 

مجلس است.

برخورد با معلمان مهرآفرین 
خارج از عرف و قانون است 

در همین راســتا، نایــب رئیس 
کمیســیون امور داخلی کشــور و 
شوراهای مجلس شــورای اسالمی 
خواســتار توجــه وزیر آمــوزش و 
پرورش به وضعیــت معلمان طرح 
مهرآفرین و ضایع نشــدن حق آنها 

شد.
محمد حسن آصفری در جلسه 
روز سه شــنبه مجلس در تذکری به 
یوسف نوری گفت: برخوردی که با 
معلمان طرح مهرآفرین صورت می 
گیرد خارج از عرف، ضوابط و قانون 
اســت. معلمان این طرح بعضاً ۲۰ 
سال اســت که در حال همکاری با 

آموزش و پرورش هستند.
وی با بیــان اینکه »همه معلمان 
طرح مهرآفرین در نقاط محروم در 
حال فعالیت هستند«، افزود: مجلس 
مجوزی را نداده که معلمان این طرح 
در رتبه بندی قــرار نگیرند و به آنها 
مبلغی علی الحســاب داده شده و با 
آنها تسویه شود. تجربه این معلمان 
به مراتب بیشــتر از تجربه نیروهای 
جدیدی است که می خواهند مشغول 

به کار شوند.

وصالی مالل آور 
از پی یک انتظار طوالنی 

به هر حــال معلمان خســته و 
به تنگ آمــده از انتظــاری طوالنی 
برای رتبه بنــدی و افزایش حقوق؛ 
از شــروع اجرای این قانون چندان  
راضی و خشــنود به نظر نمی رسند. 
آنها معتقدند نه واریزی ۱۱ میلیون 
تومانی تمام حقی است که به گردن 
آموزش و پرورش دارند و نه پروســه 
طوالنی بارگذاری مدارک شــغلی 
نشــانه های مثبتی از نهایی شدن 

اجرای این قانون دارد.
گمان می شــد قانون رتبه بندی 
به پیچ آخــر رســیده و این چالش 
نفس گیر فرهنگیان بــا دولت حل 
شده؛ اما شیوه اجرای قانون بر نگرانی 
معلمان افزوده است و اطالعات ضد 
و نقیضی که شــنیده می شود دامنه 
این نگرانی را افزایش می دهد. عدم 
شــمول قانون بــرای معلمان طرح 
مهرآفرین و قرارداد معین نه تنها کام 
مشموالن این حکم که همکاران آنها 

را نیز تلخ کرده است.

اعتراضات به حذف فرهنگیان طرح مهرآفرین و قرارداد معین از قانون، ادامه دارد 

»هیچمطلق«،سهمبرخیمعلمانازرتبهبندی

 یک فعال صنفی: آوردِن 
شرط »تکمیل شدِن فرآیند 

استخدام در آیین نامه 
رتبه بندی« خالف قانون 
است، زیرا هر دو گروه از 
معلمان طرح مهرآفرین 
و قرارداد کار معین حکم 
کارگزینی دارند و تمامی 

حقوق و مزایای آن ها 
مشابه معلمان رسمی است 

و بنابراین باید مشمول 
رتبه بندی شوند

معلمان خسته و 
به تنگ آمده از انتظاری 

طوالنی برای رتبه بندی و 
افزایش حقوق؛ از شروع 
اجرای این قانون چندان  

راضی و خشنود به نظر 
نمی رسند و عدم شمول 
قانون برای معلمان طرح 

مهرآفرین و قرارداد معین 
نه تنها کام مشموالن این 
حکم که همکاران آنها را 

نیز تلخ کرده است
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نفیسه محمدزاده

سخنگوی ستاد امر به معروف خبر داد:

طرح برخورد با سلبریتی های 
هنجارشکن

سخنگوی ســتاد امر به معروف از طرح برخورد 
با سلبریتی های هنجارشــکن خبر داد. سیدعلی 
خان محمدی با بیان اینکه »این طرح را به کمیسیون 
فرهنگی مجلس و ریاست جمهوری ارائه دادیم، اما 
هنوز تصویب نشده است«، گفت: دستورالعمل هایی 
را هم در حوزۀ امر به معروف به دستگاه های دولتی 
ارائه دادیم. وی  گفت: به خوبی می دانیم که برخی 
جریان های رســانه ای می خواهند از کنار موضوع 
عفاف و حجاب برای انتخابات بهره برداری سیاسی 
کنند، اما ما با نیت احیای یکی از فرائض الهی پا در 
میدان گذاشتیم و از ســرزنش هیچ سرزنشگری 

بیم نداریم.
    

زن خبرساز ماجرای قطار
تهران - یزد سفیر شد

خانم آمر به معروف یزدی از 
سوی ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر کشور به عنوان »سفیر 
کشــوری جهاد تبیین طرح 
عفاف و حجاب« معرفی شد. به 
گزارش فرارو،  مراسم تقدیر از زینب جعفری که چندی 
قبل در قطار ۶۲۰ تهران - یزد، با یک زن بر سر حجاب 
درگیری فیزیکی پیدا کرده بود در سالن شهدای امر به 
معروف ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار 
شد.  حکم یادشده در این مراسم به وی اهدا شده است.

    
رئیس پلیس تهران بزرگ خبر داد:

اجرای طرح های ویژه   درخصوص  
مقابله با سرقت و زورگیری

رئیس پلیس تهران بزرگ از اجرای طرح های ویژه  
مشترک پلیس و دستگاه قضایی در خصوص مقابله با 
سرقت و زورگیری خبر داد. به گزارش ایلنا، سردار حسین 
رحیمی، در یک نشســت خبری درباره گشت امنیت 
اخالقی نیز گفت: براساس قانون رعایت شئون اسالمی 
الزامی است و باید در معابر، خیابان ها، تاکسی مترو   و ... 
رعایت شود در این رابطه ۳۳ دستگاه هم مسئولیت دارند.

    
شکایت از اعضای شورای شهر 
تهران  به دلیل صدور یک رای

نایب رئیس شورای شهر 
تهران گفــت: حکمــی در 
خصوص باغات صادر شــده 
و در بســتر آن یک فرد از ۲۱ 
عضو شورا شکایت کرده است. 
به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ســروری، در دیدار با 
اعضای دیوان عدالت اداری با پیشنهاد تشکیل کارگروه 
مشترک میان مدیریت شهری و دیوان عدالت اداری 
افزود: ما باید از طرفی شهر را مدیریت کنیم و از سوی 

دیگر، پاسخگوی شکایات شهروندان باشیم.
    

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست
 استان تهران خبر داد:

دستگیری   ۵۸   شکارچی
از ابتدای امسال

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران 
از دستگیری ۵۸ متخلف شکار و صید از ابتدای امسال 
خبرداد. به گزارش ایسنا، فرهاد زندی گفت: این تعداد 
شامل ۵۳ فقره تخلف شروع به شکار همچنین صید 
وشکارغیرمجاز انواع گونه های جانوری از جمله شکار 
قوچ و میش وحشی، کل و بز، کبک و صید انواع قزل آال 
بوده اســت. وی تصریح کرد: طی این مــدت با اقدام 
به موقع ماموران اجرایی، ۱۸۲ عدد گونه های جانوری 

کشف و از فروش غیرمجاز آنها جلوگیری شد.
    

۴۲   راس گور ایرانی 
در شرایط تکثیر در اسارت

گــور ایرانی گونــه ای در 
معــرض انقــراض و یکی از 
زیرگونه های گور آســیایی و 
بزرگترین پستاندار در کشور 
است که طی  سال های گذشته 
اقداماتی برای حفاظت از جمعیت این گونه و تکثیر در 

اسارت آن انجام شده است.
به گزارش ایســنا،  متخصص اکولوژی و مدیریت 
حیات وحش، در این زمینه گفت: با توجه به شــرایط 
زیســتگاه های گور ایرانی در کشور می توان گفت که 
تکثیر در اسارت یکی از راه حل هایی است که می تواند به 
افزایش جمعیت این گونه کمک کند.  عبداهلل ساالری، 
افزود: در عین حال نباید صرفا تمام منابع، توان، تمرکز 
و اعتبارات را در زمینه تکثیر در اسارت هزینه کنیم و 
الزم است به  موازات آن در زمینه حفاظت از زیستگاه ها 

و گورهایی که در آن زندگی می کنند نیز اقدام شود.

از گوشه و کنار 

 رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: دانش آموزان ما در 
یک هنرنمایی آشکار از گروه ۱۰ نفره ای که اعزام شده بودند ۹ نفر مدال طال گرفتند 
و یک نفر نیز موفق به کسب مدال نقره شد. بر این اساس پرمدال ترین کشور بعد 
از ایران، آمریکا بود که فقط توانست سه مدال طال بگیرد و این تفاوت بسیار بارز و 

چشمگیر است.
الهام یاوری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به موفقیت دانش آموزان ایرانی 
در المپیاد جهانی نجوم، بر لزوم فرهنگ سازی برای شرکت دختران در المپیادهای 

جهانی تاکید کرد.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان درباره امتیازهایی که برای 
این دانش آموزان در نظر گرفته شده، اظهار کرد: مدال آوران المپیاد از کنکور معاف 
هستند و در هر رشته و دانشگاهی که بخواهند می توانند ادامه تحصیل بدهند. در 
یک تفاهمی که اخیرا بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 
و وزارت علوم انجام داده اند بورســیه های تحصیلی و تســهیالتی برای پذیرش 
بدون کنکور از کارشناسی به کارشناسی ارشد و دکتری در نظر گرفته شده است. 
همچنین تســهیالتی برای عضویت این افراد در هئیت علمی دانشگاه ها در نظر 
گرفته شده است. این افراد عضو بنیاد ملی نخبگان و باشگاه دانش پژوهان جوان نیز 

می شوند و از حمایت های دیگری هم برخوردار خواهند شد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در ادامه درمورد این موفقیت 
تصریح کرد: ما تا به حال چنین موفقیتی با این میزان مدال را تجربه نکرده بودیم و 

در نوع خود اتفاق بزرگی است. 
یاوری در پاسخ به این سوال که آیا بین این ۱۰ نفر مدال آور، دانش آموز دختر نیز 

بوده است یا خیر توضیح داد: خیر همه این دانش آموزان پسر بودند. 
او با بیان اینکه پسر بودن همه تیم هیچ دلیل خاصی ندارد، گفت: البته ما به این 
مسئله توجه داریم. یادآوری می کنم که در تعداد دانش آموزان مدال آور کشوری ما 
که یک مرحله قبل از این المپیاد جهانی است، اتفاقا تعداد دختران در حال پیشرفت 
است، اما تا به قله برسد و دانش آموزان دختر مدال آور ما در عرصه جهانی نیز بیشتر 

شوند، قدری زمان الزم است.
یاوری افزود: سال قبل تعداد دخترانی که در المپیاد کشوری مدال آور بودند، 
حدود ۳۰ درصد بود، اما امسال رشد داشته و به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. ما 
تالش می کنیم تعداد دختران المپیادی را بیشتر کنیم، اما این هدف زمان می برد 

به این دلیل که هم فرهنگ می خواهد، هم امکانات و هم اختیاراتی الزم است. 
او در مورد اینکه آیا مسائل فرهنگی-اجتماعی نیز در تعداد دختران المپیادی 
موثر است، عنوان کرد: بله قطعا همینطور است، اینکه دختران ما عالقه مند باشند 
و ریسک کنند و وارد فضا شوند و برای این هدف زحمت بکشند و اعتماد به نفس 

داشته باشند و تصمیم بگیرند که واقعا کار کنند، خیلی مهم است.  رئیس سازمان 
ملی پرورش استعدادهای درخشــان با تاکید بر تاریخ موفق حضور دختران در 
المپیاد گفت: البته باید توجه کنیم در تاریخ ۳۰ سال گذشته نمونه های بسیار خوبی 
از دختران مدال آور در المپیاد داشته ایم که در سالهای اخیر مقداری کمرنگ شده 

و انشاهلل ما تالش می کنیم این مسئله را جبران کنیم.
شــایان ذکر اســت؛ در پانزدهمین المپیــاد جهانی نجــوم و اخترفیزیک 
)IOAA۲۰۲۲( که در شهر کوتایسی گرجستان برگزار شد، تیم دانش آموزان 
جمهوری اسالمی ایران، مهدی اســتادمحمدی، سپهرسالمت، محمدمهدی 
عابدیان، فرهاد عزیزی سطری، سیدیوســف میریوسفی، سهند اسماعیل زاده، 
سهند اکرمی پور، آریا قنبری، آرسام مجد به مدال طال و علیرضا اعالیی هره دشت 

به مدال نقره دست یافتند.

رئیس سازمان ملی استعدادهای درخشان:

در المپیاد نجوم، ایران ۶ مدال طال بیشتر از آمریکا کسب کرد

گفت وگو


