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دیروز باالخره بررســی الیحه نظام 
رتبه بندی معلمان در مجلس شورای 
اسالمی به پایان رسید و وزارت آموزش 
و پرورش موظف بــه تدوین آیین نامه 

رتبه بندی معلمان شد.
این الیحه بــا ۱۱۷ رأی موافق، ۸۶ 
رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع به تصویب 

نمایندگان رسید
به گفته محمدباقر قالیباف، تصویب 
این الیحه قریب به یک دهه طول کشید، 
اما اکنون با رعایت مسائل قانون اساسی 
و بررســی دقیق و بار مالــی آن تامین 

شده است.
رئیس مجلس شــورای اســالمی 
تصریــح کــرد: در این جلســات هم 
شایسته ساالری و شایسته گزینی و هم 
ارتقا، مباحث مالی و منزلت معلمان را در 
آن در نظر گرفتیم و. براساس آن درصدها 
مشخص شده است، این را از این جهت 
گفتم که ممکن است معلمان احساس 
کنند ما این درصدها را فقط از دید مالی 
نوشــتیم، در حالی که بحث کیفیت و 

منزلت آنها نیز مطرح بود.
وی افزود: ما دراین جلســات توافق 
کردیم که معلم یا مربی از کجا باشند و 

مبنا چقدر باشد.
قالیباف تاکید کــرد: رتبه بندی بر 
مبنای ارتقا، زمــان، مناطق محروم و 
پایه های تحصیلی اعمال و درصدهای 

۱۰، ۱۵ و... در آن مشخص شده است.
طبق این الیحه، معلمان براساس 
شایســتگی های عمومی، تخصصی و 
حرفه ای، تجربیات و عملکرد رقابتی، 
در پنج رتبه، بــه ترتیب آموزش معلم، 
مربی معلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم 

و استادمعلم قرار می گیرند.
برای هــر رتبه فوق العــاده حقوق 
در نظر گرفته می شــود که در احکام 
کارگزینی معلمان تعیین می شــود و 

درصدی اســت از مجموع حقوق ثابت 
و فوق العاده های مســتمر که به طور 
میانگیــن ۲۵ درصد در نظــر گرفته 
می شــود. این فوق العاده، مســتمر و 

مشمول کسور بازنشستگی است.
پس از اجرای نظام رتبه بندی هدف 
این است که حداقل ۳۰ درصد از معلمان 
در رتبه یــک و حداقــل ۲۵ درصد در 
رتبه دو، حداکثر ۲۰ درصــد در رتبه 
ســه، حداکثر ۱۵ درصد در رتبه چهار 
و حداکثر ۱۰ درصــد در رتبه پنج قرار 

بگیرند.
این الیحه شرایط جذب، ارتقا، توقف 
و تنزل رتبه معلمان را تعیین کرده است. 
ورود به فرآیند رتبه بنــدی به حداقل 
دوسال ســابقه نیاز دارد و ارتقای رتبه 

به حداقل شش سال توقف در هر رتبه.
حداقل ســابقه برای رســیدن به 
رتبه های ۴ و ۵ به ترتیب ۲۰ و ۲۶ سال 

تعیین شده است.
بر اساس ماده ۸ این الیحه، آیین نامه 
اجرایی این قانــون در خصوص نحوه 
تشــکیل هیات های ممیزه مرکزی، 
اســتانی، شهرســتانی و منطقه ای، 
چگونگی تعیین امتیــاز معلمان برای 
رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقا، توقف 

و تنزل رتبه و جزئیــات تعیین میزان 
فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات 
حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ 
ابالغ این قانون، توسط وزارت آموزش 
و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون 
آموزش، تحقیقــات و فناوری مجلس 
شورای اسالمی به انتخاب کمیسیون )به 
عنوان ناظر( با همکاری سازمان برنامه و 
بودجه و ســازمان اداری و استخدامی 
کشور تهیه می شود و به تصویب هیات 

وزیران می رسد.
  حقوق معلمان از 

۸ تا ۱۶ میلیون تومان تعیین شد
رئیــس کمیســیون آمــوزش و 
تحقیقــات مجلس گفت: بــا تصویب 
الیحــه رتبه بندی معلمــان، حداقل 
حقوق معلمان ۸ میلیــون و ۸۰ هزار 
تومان و حدکثر آن حدود ۱۶ میلیون 

تومان تعیین شد.
نایب رئیس مجلس نیز درراستای 
مبنای اضافــه حقــوق در این الیحه، 
گفت: معلمان سراسر کشور که معادل 
۷۳۳ هزار و ۶۳۸ نفر هستند، مشمول 
این الیحه هســتند که برای اجرای آن 
تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان در یک 

سال در نظر گرفته شده است.
بــه گفتــه علــی نیکــزاد، برای 
همسان ساری حقوق، ۸۰ درصد حقوق 
مربی پایه یک دانشــگاه تهران، مبنای 

حقوق معلمان خواهد بود.
بازنشستگان قبل از 3۱ شهریور 

۱400 شامل طرح نیستند
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شــورای اســالمی از بودجه 
۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومانی برای 
رتبه بندی معلمان در نیمه دوم ســال 
جاری خبر داد و گفت: این طرح شامل 
افرادی که قبل از ۳۱ شــهریور ۱۴۰۰ 

بازنشسته شدند، نمی شود.

احمدحسین فالحی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به اعتراضات و تجمعات 
معلمان در چند روز اخیــر، بیان کرد: 
خواسته ی فرهنگیان، رتبه بندی بود که 
باید زودتر انجام می شد اما ما فرهنگیان 
را متین تر از آن می دانیم که تجمع کنند 

و شعار دهند.
وی، خاطرنشان کرد: با اجرای طرح 
رتبه بندی، قســمت زیادی از مشکل 
فرهنگیان حل می شــود اما این اقدام، 

کافی نیست.
 دولت برای امسال اعتبار ندارد 

که تامین کند 
معــاون رئیــس ســازمان امــور 
استخدامی در جلسه علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی، نسبت به تغییرات ایجاد 
شده در الیحه نظام رتبه بندی معلمان 
انتقاد کرد و گفت: تغییــرات ماهوی 
در الیحه اعمال شــده که آن را به طرح 
تبدیل کرده اســت، یعنــی در ۸ ماده 
بیش از ۱۵ تغییر اساسی انجام شده و 
تلقی ما حداقل این است که این دیگر 

الیحه نیست.
حسین عرب اسدی بیان داشت: بار 
مالی برای امســال دیده نشده و دولت 
برای امسال اعتبار ندارد که تامین کند، 
ما از ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار 
میلیارد تومان در نظــر گرفتیم که در 
الیحه بودجه تقدیم شده است، بنابراین 
عدد بــار مالی جدید که در پیشــنهاد 

مطرح است، واقع بینانه نیست.
رئیس مجلس در پاسخ به سخنان 
نماینده دولت در دفــاع از الیحه نظام 
رتبه بندی معلمان، گفت: ما نمی توانیم 
تلقی خودمان را بگوییــم و این الیحه 
بوده و رئیس ســازمان بودجه بار مالی 
آن را در ســطح مورد نظر با بررسی در 
صحن قبول کرده است. حال می گویید؛ 
مجلس هر کاری خواسته کرده، این ظلم 

در حق مجلس است و این رفتار درست 
نیست. ما اینجا هم قانون را رعایت و هم 
از حق معلمان دفاع کرده ایم تا بعد از ۱۰ 
سال قانون در مسیر درستی پیش رود و 

مشکلی در آن ایجاد نشود.
نماینده دولت نباید قوه عاقله 

مجلس را زیر سوال ببرد
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات 
و فناوری مجلس نیز در پاسخ به نماینده 
دولت گفت: کسانی به عنوان نمایندگان 
دولت در جلسات بررسی طرح ها و لوایح 
شرکت می کنند نباید قوه عاقله مجلس 
را در بررسی ها زیر ســوال ببرند. برادر 
بزرگواری که به عنــوان نماینده دولت 
در صحن حاضر شدند طوری صحبت 
کردند که گویی ما این طرح را دو روزه 

بررسی کرده و به اینجا رسانده ایم.

محمــد وحیــدی ادامــه داد: اگر 
می بینیم این الیحه شــیر بی یال و دم 
و اشــکم شــده، نتیجه پیشنهادهای 
مکرر شما بوده که نگذاشتید الیحه به 
درستی اجرا شــود نه اینکه مجلس را 
زیر ســوال ببرید و لذا از رئیس مجلس 

انتظار داریم به این افــراد تذکر دهند، 
افرادی که ۱۰ روز اســت که از دانشگاه 
به دولت با یک عنــوان مدیریتی مهم 
تشریف فرما شــده و می گویند که در 
مجلس اینگونه رفتار می شــود. بدنه و 
جامعه فرهنگیان خود قضاوت کند که 
این چه صحبت هایی است که در مجلس 
می شود و خواهشمندم این بزرگواران 

شأن و جایگاه خود را بدانند.
قالیباف نیز در پاســخ به تذکر این 
نماینده گفت: من به صحبت های ایشان 
اعتراض کــردم، اما انصافــا اقای عرب 
اسدی در مدیران پیشکسوت بوده و از 

دانشگاه به اینجا نیامده است.
 رتبه بندی فقط برای معلمان 

اجرا می شود
قالیبــاف دیــروز همچنین گفت: 
رتبه بندی معلمان شــامل بخش های 
اداری و خدماتــی نمی شــود.رئیس 
مجلس افزود: هدف مــا از رتبه بندی 
معلمان ارتقای جایــگاه و منزلت آنان 
در آموزش و جامعه اســالمی اســت. 
رتبه بندی معلمان فقط برای کار معلمی 
است نه بخش های اداری و خدماتی هر 

چند که آن افراد برای ما عزیز هستند.
 در کشور ما تا کسی اعتراض 

نکند، حقش را نمی  دهند
معلمان ایران به طور سنتی با حقوق 
کم و تنگنای معیشتی روبرو بوده اند و با 
وخامت وضعیت اقتصادی در سال های 
اخیر، مشکالتشان بیشتر هم شده است و 
ازاین رو بارها به وضعیت شغلی و درآمدی 
خود اعتراض کرده انــد. این اعتراضات 
در ماه هــای اخیر به شــکل اعتراضات 
سراسری در  کشــور به وقوع پیوست و 
اجرای طرح رتبه بنــدی همواره یکی از 
مهمترین خواسته های معلمان معترض 
بود.عضو کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراها با بیان اینکه متاسفانه در کشور 
ما به نحوی شده است که تا کسی اعتراض 
نکند، حقش را به او نمی  دهند ، در خصوص 
اعتراضات اخیر معلمان و فرهنگیان به 
ویژه در حوزه مباحث معیشتی، گفت: 
حقوق و دریافتی معلمان کم اســت و 
واقعا کفاف زندگی شــان را نمی دهد و 
حق معلمان است که مســائل خود را 
مطالبه کنند. محمدرضا صباغیان بافقی 
درگفت وگو بــا ایلنا افــزود: دلیل این 
تجمعات این است که چند میلیون معلم 
صنف و تشکل صنفی ندارند و طبیعتا 
به این روش تالش می کنند اعتراض و 

دغدغه های خود را بیان کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراها، در پایان تصریح کرد: با تصویب 
و اجرای الیحه رتبه بندی کمی شرایط 
بهتر خواهد شد، اما باید بیش از این ها 
افزایش حقوق داشــته باشند، چراکه 
هرچقدر به حوزه آمــوزش و پرورش 
اختصاص دهیم، یک ســرمایه گذاری 
برای آینده کشور اســت و نباید به دید 

هزینه به آن نگاه کنیم.

الیحه رتبه بندی معلمان پس از یک دهه تصویب شد

تحقق مسالمت آمیز یک مطالبة صنفی از خیابان تا مجلس

گفتوگو

موضوع آالیندگی های هوای کالنشهر اراک سال هاست که 
نفس های این شهر را به شماره انداخته است. منابع آالیندگی 
ثابت و متعددی در شهر اراک وجود دارد که به شدت در آلودگی 
هوای این شهر تأثیرگذار هستند. اما در حال حاضر مهم ترین 
مسئله در آلودگی هوای اراک، غول صنعتی عظیمی با عنوان 
نیروگاه حرارتی شازند اســت که به دلیل استفاده از سوخت 

مازوت باعث آلودگی های پی در پی در هوای اراک شده است.
سهم نیروگاه شازند در آالیندگی باال است

مدیرعامل موسسه محیط زیســتی بوم فناوران مرکزی 
با بیان اینکه بر اساس تعهد سال گذشــته مسئوالن نیروگاه 
حرارتی شازند، ۲ سال زمان برای فرصت انجام فیلتراسیون در 
نظر گرفته شده که حدوداً یک سال از این فرصت باقی مانده 
اســت، گفت:  هنگام آغاز مصرف مازوت توســط نیروگاه در 
آذرماه سال گذشته و همچنین در سال جاری، شاهد افزایش 
میزان آالینده های عمده هوا در ســطح شــهر اراک بوده ایم. 
شــاخص هایی همچون so 2 که می تواند ناشــی از سوخت 

مازوت باشــد، در چنین روزهایی افزایش یافت و متأسفانه با 
پدیده وارونگی همراه بود.

حمیدرضا مهاجرانی در گفت و گــو با ایلنا، افزود: بنابراین 
۲ راه حل می تواند در کوتاه مدت مشکل آلودگی هوای اراک 
را کاهش دهد. گازسوز شدن کامل نیروگاه حرارتی شازند به 
عنوان راه حل نخســت و اعمال فیلتراسیون به عنوان راه حل 
دوم، از مهم ترین راهکارهایی است که می تواند در این راستا 
راهگشا باشد. هر چند این ۲ راه حل ممکن است نتواند مشکالت 
آلودگی هوای اراک را کاماًل برطرف کند، اما با توجه به روشن 
بودن ســهم منابع آالینده هوای اراک الزم است به همه آنها 
رسیدگی شود و نمی توان و نباید در شرایط اضطراری وکوتاه 

مدت، از حل مشکل نیروگاه غافل شد.
مسئولین نیروگاه باید پاسخگو باشند

مدیرعامل مؤسسه محیط زیســتی سبزاندیشان اراک با 
طرح این موضوع که مطابق برنامه زمانبندی که مســئوالن 
نیروگاه حرارتی شازند در جلسات کارگروه کاهش آلودگی 

هوای اراک در سال گذشــته ارائه دادند، برای فیلتراسیون 
کامل این نیروگاه ۲ ســال زمان درخواست کرده اند که هم 
اکنون یکسال آن ســپری شده اســت، گفت: بنابراین می 
توان نتیجه گرفت که این عملیات حداکثر ۲ سال قابل انجام 
بوده اســت. حال اینکه نیروگاه حرارتی شازند چرا تاکنون 
به این فرایند اقدام نکرده را مســئوالن نیــروگاه و مدیران 
محیط زیست باید پاسخ دهند. چرا که حداقل از زمان ابالغ 
قانون هوای پاک در ســال ۱۳9۶ و حتی پیش از آن مطابق 
قوانین پیشین، نیروگاه این تکلیف قانونی را بر عهده داشته 
و سازمان محیط زیست نیز مسئولیت نظارت بر اجرای این 

قانون را داشته است.
حمید اخوان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: مسئوالن 
نیروگاه باید پاسخگو باشــند که چرا برای انجام فیلتراسیون 
سرمایه گذاری نکرده اند، اما به موازات در تمام این سالها، بارها 
درخواست طرح توسعه نیروگاه را پیش کشیده اند که پروژه 
ای به شدت گران قیمت است؟ سئوال اساسی اینجاست چرا 
مسئوالن نیروگاه حرارتی شــازند برای اجرای طرح توسعه، 
بودجه و امکانات و اراده داشته اند، اما برای فیلتراسیون که با 
جان و سالمت مردم نسبت دارد، اراده کافی وجود نداشته است؟ 
عدم انجام این تکلیف قانونی به عنوان اجرای فیلتراسیون و رفع 
آلودگی نیروگاه در این مدت باید توســط مراجع قانونی مورد 

پیگرد قرار گیرد و اگر ترک فعلی رخ داده با آن برخورد شود. چرا 
که ترک فعل در این زمینه مستقیماً موجب صدمه به سالمت 

و امنیت عمومی می شود.
وی ادامه داد: مهم ترین اقدام کوتاه مدت قطع مصرف مازوت 
و تولید برق تنها با استفاده از گاز است، چرا که سوخت  مازوت 
آلودگی به مراتب بیشتر و خطرناک تری از گاز دارد، اما به دلیل 
اینکه نیروگاه حتی در حالت مصــرف گاز نیز خروجی های 
NOX چندین برابر حد مجاز دارد و همچنین در این حالت نیز 
از مهمترین منابع آالینده هوای شهر است، الزم است در اسرع 
وقت نسبت به فیلتراسیون نیروگاه اقدام شود که در حالت گاز 

سوز نیز خطر کمتری شهروندان را تهدید کند.

تنها راه حل کوتاه مدت آلودگی از نگاه فعاالن حوزه محیط زیست:

مصرف مازوت را قطع و از گاز استفاده کنید

عضو کمیسیون امور داخلی 
کشور و شوراها، با بیان 

اینکه متاسفانه در کشور 
ما به نحوی شده است که 

تا کسی اعتراض نکند، 
حقش را به او نمی  دهند ،  
تصریح کرد: با تصویب و 
اجرای الیحه رتبه بندی 

کمی شرایط بهتر خواهد 
شد، اما معلم ها باید بیش از 

این ها افزایش حقوق داشته 
باشند

عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی از بودجه ۱۲ هزار 

و ۵00 میلیارد تومانی برای 
رتبه بندی معلمان در نیمه 

دوم سال جاری خبر داد 
و گفت: این طرح شامل 

 افرادی که قبل از
 3۱ شهریور ۱400 

بازنشسته شدند، نمی شود
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ورود ارباب رجوع به ادارات 
بدون کارت واکسن ممنوع است

معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت 
بهداشــت، گفت: به زودی ارباب رجوع ادارات باید 
کارت واکسن داشته باشند و کســانی می توانند 
خدمت بگیرند که واکســن زده باشند.به گزارش 
مهر، محســن فرهادی با اشــاره به الزامات طرح 
کنترل هوشمند که از ۲۱ آذر ۱۴۰۰ کلید خورده 
اســت، افــزود: ورود کارمنــدان ادارات و در واقع 
ارائه دهندگان خدمت نیز در هر بخشی اعم از دولتی 
و خصوصی به ادارات از ۲۱ آذرماه منوط به داشتن 

کارت واکسن شد.
    

جوان ایرانی در میان پناهجویان 
غرق شده در کانال مانش

مقامات فرانســه 
ملیــت پناهجویانی 
که سه هفته پیش در 
کانال مانش غرق شدند 

را اعالم کردند.
به گزارش بی بی ســی، دولت فرانسه می گوید 
یکی از قربانیان ســیروان علیپور جوان ایرانی ۲۳ 
ساله از شهر سردشت استان آذربایجان غربی است.

سیروان علیپور ۲۷ شــهریور ایران را به مقصد 
ترکیه ترک کرد و پس از ســه هفته به ایتالیا رسید 
و صبح ۴ آذر در کانال مانش به همراه دســتکم ۲۷ 

پناهجوی دیگر دچار حادثه شد.
    

عضو کمیسیون بهداشت:
 یارانه وسایل پیشگیری
 از بارداری برداشته شد

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان در مجلس 
گفت: وســایل پیشگیری هم در دســترس و هم 
قابل تهیه است، فقط دیگر رایگان نیست. فاطمه 
محمدبیگی در گفت وگو با برنا افزود: در شرایطی قرار 
گرفتیم که جمعیت کشور کم است چرا باید وسایل 
پیشگیری را با یارانه به مردم بدهیم؟ اکنون یارانه 
برای درمان ناباروری و ارتقای سالمت مادر و نوزاد و 

فرآیندهای الزم در این امور هزینه می شود. 
    

جزئیات جریمه رانندگان 
بدحساب در آزادراه های کشور

اگــر یــک راننده 
بد حســاب از آزادراه 
تهران-شــمال عبور 
کند و عــوارض خود را 
پرداخت نکند، به ازای 
یکبار تردد از این محور )بر اساس آخرین نرخ نامه 
مصوب در سال ۱۳99( باید مبلغی معادل ۵۰ هزار 
تومان )برای عبور از فاز یک و چهــار( در روز های 

تعطیل پرداخت کند.
به گزارش ایسنا، بر اســاس الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱، عوارض مصوب در شبکه آزادراهی پس از 
عدم پرداخت در زمان مقرر، مشــمول جریمه غیر 
قابل بخشودگی معادل ۲۰ درصد عوارض مصوب 
در آزادراه مربوطه اســت و در صورت اخیر بیش از 
یک ماه در پرداخت عالوه بر اصل عوارض و جریمه 
مذکور، مشمول جریمه ای معادل ۲ درصد مجموع 
نرخ عوارض مصوب و جریمه ۲۰ درصدی به ازای هر 
ماه تاخیر خواهد بود. منابع حاصله از این محل صرف 
استهالک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته 

در شبکه آزادراهی خواهد شد.
    

یک مسئول در سازمان غذا و دارو:
ادعای بی سابقه بودن کمبود 

دارو در کشور صحیح نیست
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو با بیان اینکه ادعای بی سابقه بودن کمبود دارو در 
کشور صحیح نیست، گفت: ارائه آمار این چنینی تنها 
سبب تشویش اذهان عمومی و نگرانی و اضطراب 

مردم می شود.
به گزارش وبدا، »سیدحیدر محمدی«، تصریح 
کرد: کمبودهای دارویی امســال نســبت به سال 
گذشــته که ۲۲۰ قلم بود، یک پنجم کاهش پیدا 

کرده است .
    

حضور ۷۰ درصدی دانش آموزان 
استثنایی در مدارس

سازمان آموزش و 
پرورش اســتثنایی از 
حضــور ۷۰ درصدی 
دانش آموزان استثنایی 

در مدارس خبر داد.
به گزارش ایلنا، براین اساس بیش از ۷۰ درصد 
دانش آموزان به شکل حضوری و ترکیبی در کالس 
حاضر می شوند و ســایرین نیز به شکل مجازی از 

شبکه شاد استفاده می کنند.

ازگوشهوکنار


