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 سخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس درباره طرح رتبه بندی معلمان با تاکید بر 
اینکه این طرح با ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز اجرایی 
می شــود، تاکید کرد که دولــت و نوبخت باید به 
قول هایی که درباره تامین بودجه این طرح داده اند، 

عمل کنند. 
رضا حاجی پور در گفت وگو بــا خبرنگار ایلنا، 
درباره طرح رتبه بندی معلمان اظهار داشت: کلیات 
طرح مصوب شده است. آن را به صورت دو شورایی 
پیش بردیم البته اگر دولــت بعد مجددا الیحه ای 
نفرستد. الیحه بررسی و جزئیات آن را برگرداندیم 
کلیات آن در صحن نیز بررسی شد. همچنین در 
کمیسیون جزئیات آن را رسیدگی کردیم، اکنون 
اداره کل قانون باید آن را برای نمایندگان بارگذاری 
کند تا آن ها پیشنهادات خودشان را بدهند و ببینیم 

چه اتفاقی برای آن می افتد. 
وی درباره اینکه آیا این طرح به سال تحصیلی 
۱۴۰۰ خواهد رسید، گفت: نمی دانم؛ اگر به شما 
بگویم که می رسد اما نرسد، جالب نیست اما طرح در 
حال پیگیری است.  نماینده آمل در مجلس درباره 
جزئیات طرح و اینکه چه کمکی به معلمان می کند، 
بیان داشت: تقریباً ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی ها 
را برای معلمین بر اســاس درجــه، رتبه، عنوان، 
مدارک و مدارج تحصیلی که دارند در نظر خواهند 
گرفت و با ایجاد رتبه بندی چیزی از معلمان کسر 

نخواهد شــد؛ به طور مثال فردی که رتبه ۱۹ دارد 
پایین نمی آید بلکه آن را بر اساس رتبه بندی تنظیم 
می کنند و مابه التفاوت حقوق و مزایای آن را به معلم 
پرداخت می کنند. در راستای کاهش رتبه معلمان 
اتفاقی نمی افتد بلکه بناست بر آن افزوده شود، اینکه 
برخی فکر کنند اگر رتبه بندی اتفاق بیفتد، از جایگاه 
باالی خودشــان پایین می افتند، چنین نیست و 
رتبه ها بر اساس مدارج افزایش پیدا می کند.  وی 
همچنین درباره تامین بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی 
طرح و مخالفت دولت، با بیان اینکه واقعیت همین 
بود که اشاره شد، گفت: اما بر اساس تعداد شاغلین 
می توان با ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه این موضوع 
را سر و ســامان داد و به طور کلی برای رتبه بندی 
معلمان به این میزان پول نیاز اســت. البته وقتی 
این طرح قانون شود و در ردیف بودجه قرار بگیرد، 
سالیانه بودجه به آن تعلق می گیرد.  عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقــات مجلس دربــاره اینکه چرا 

معلمان در سه سال اول این طرح رتبه بندی ندارد، 
با اشاره به رتبه بندی معلمان به »آموزشیار معلم«، 
»مربی معلم«، »استادیار معلم«، »دانشیار معلم« 
و »استاد معلم«، بیان داشت: بر اساس سوابقی که 
دارند رتبه بندی برای آن ها انجام می شــود، وقتی 
معلم ابتدا وارد آموزش و پرورش می شود بر اساس 
مدرک تحصیلی به آن ها رتبه می دهند. اما کسی که 
با مدرک لیسانس وارد آموزش و پرورش می شود 
حتما رتبه بندی می شود و حداقل »گروهبان یک« 
که به آن می دهند؛ سرباز صفر کسی است که هیچ 
عنوان و مدارک تحصیلی ندارد که البته اکنون بدون 
لیسانس کسی را جذب نمی کنیم. بنابراین به کسی 
که با لیسانس می آیند خود به خود درجه و رتبه داده 
می شود.  وی همچنین درباره تامین بودجه طرح 
با بیان اینکه ۱۵ هزار میلیارد تومان اکنون به این 
طرح اختصاص یافته است، گفت: آقای نوبخت قول 
داده که همکاری و کمک کنند، اگر االن ۴۰ هزار 
میلیارد داشته باشیم، می توانیم این رتبه بندی را 
سامان بدهیم اما چشمم آب نمی خورد این ۴۰ هزار 

میلیارد از سوی دولت تامین شود. 
حاجی پور تاکید کرد: امیدواریم آقای نوبخت 
وعده هایی که به کمیسیون آموزش و آقای دکتر 
منادی رئیس کمیسیون در راستای تأمین بودجه 
داده است، محقق شود؛ این مجلس و کمیسیون 

کاری کرده، کارستان.

جبهه اصالحات ایران در بیانیه ای تاکید کرد: وکیل مستقل و قاضی مستقل 
دو رکن عدالت قضایی و الزمۀ دادرسی عادالنه اند. 

به گزارش ایلنا، در بخشــی از این بیانیه آمده است: نهاد وکالت در ایران از 
دستاوردهای نهضت مشروطه و استقالل آن از ثمرات نهضت ملی مردم ایران 
است؛ وقتی با پیروزی نهضت مشروطیت قدرت مطلقۀ پادشاه مشروط به قانون 
و عدلیه جایگزین زورآزمایی و قدرت دو طرف دعوا شد، حق انتخاب وکیل نیز  

برای اصحاب دعوا شناخته شد. 
 در بخشی از این بیانیه یادآورشده است: قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران حق انتخاب وکیل در همه دادگاه ها برای طرفین دعوا را به عنوان یکی از 

حقوق ملت مورد تصریح قرار داده است.
این بیاینه می افزاید: متأسفانه آیین نامه ای که اخیرا توسط حوزه ریاست قوه 

قضاییه »اطالع رسانی«شده، این بار با یدک کشیدن عنوان »آیین نامه اجرایی 
الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری« استقالل وکالت را در معرض 

تهدید و تحدید قرار داده است. 
جبهه اصالحات ایران در ادامه با انتقاداتی نسبت به آیین نامۀ مزبور  آن را در 
موارد عدیده، ازجمله جواز عدم تمدید پروانه وکالت توسط مقام قضایی، نافی 
استقالل وکیل و معارض با استقالل کانون وکالی دادگستری برشمرده است.

جبهه اصالحات ایران در پایان این بیانیه  با تأکید بر ضرورت پاســداری 
از اســتقالل کانون وکالی دادگســتری، عنــوان کرد: از رییــس محترم 
قوه قضاییــه انتظــار دارد که در طلیعــه فعالیت خــود با صدور دســتور 
 توقف اجــرای آن، امکان اصــالح قانــون را از طریق فرآیند مقــرر قانونی 

فراهم سازد. 

گفتوگو

خبر

حاجی پور در گفت وگو با ایلنا: 

 چشم مان آب نمی خورد که دولت اعتبار طرح رتبه بندی معلمان را تامین کند 

حمایت جبهه اصالحات ایران از استقالل کانون وکال 

در دیدار اقتصاددانان با ابراهیم رئیسی مطرح شد:

اقتصاد ایران در آستانه تورم 
غیرقابل مهار

سياست 2

چرتکه 3

پیام اصلی سناریوهای »زمین سوخته« و »دولت مظلوم«؛

ازدولت رئیسی انتظار 
زیادی نداشته باشید )!(

دیروز در خبرها آمده بود که »ســیمان 
کمیاب شــد«؛ بــه دنبال آن مســکن هم 
برای چندمین بار گران خواهد شــد. چشم 
ایرانی جماعت باز هم به پراید ۱۴۰ میلیونی 
روشــن شده؛ شــهرهای خوزســتان برای 
چندمین ســال پیاپی صحنه اعتراضات به 
بی آبی شده است. مرگ و میر ناشی از کرونا 
دوباره به باالی ۲۰۰ فوتی صعود کرده است. 
کسب و کارها خوابیده؛ بازار راکد است. این 
بلبشــوی تازه مزین به بی برقی هم هست و 
در نهایت همه اینها در انتظار آمدن ابراهیم 
رئیسی است که در آستانه ورود به پاستور به 
ســر می برد. در برابر این انتظار اما صداهایی 

از اطراف و اکناف رئیســی بلند است، حامل 
این پیام که »از دولت رئیسی انتظار چندانی 
نداشــته باشــید« چون او وارث یک زمین 
سوخته است و چه بسا »مظلوم ترین« دولت 
است! ظاهرا این دیگر تبدیل به سنتی محکم 
در دولت های جمهوری اســالمی شده که 
وعده ، وعیدها و مژده »زندگی شــیرین« را 
اختصاص دهند به ایام انتخابات و درنهایت 
چند روز بعد از آن و هر چه موعد کار نزدیک تر 
می شود، این وعده های فریبنده جای خود را 
به آه و ناله ها از دســت دولت قبل  دهند؛ آه و 
ناله دولتمردان و حلقه مریدانشان هم معموال 

به دو دسته کلی تقسیم می شود؛...

تجمع اعتراضِی مردم چند شهر خوزستان درارتباط با بی آبی

رودخانه ها و مردم تشنه اند؛ وعده ها استوار بر »آب« 
شهرنوشت 6

 گسترش اعتراضات در لبنان،  همزمان
  با انصراف سعد حریری از تشکیل کابینه؛ 

کالف لبنان درهم  پيچيد! 


