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بستری ۵۶ بیمار قارچ سیاه در تهران 
علیرضا زالی فرمانده 
ســتاد مقابله با کرونا در 
کالنشــهر تهران گفت: 
در حال حاضــر ۵۶ بیمار 
مبتال به قارچ ســیاه در 

بیمارستان های تهران بستری هستند. به گزارش 
خبرگزاری مهر، زالی دیروز گفت: در ۷۲ ســاعت 
گذشــته مورد جدیدی از افراد مبتال به قارچ سیاه 
نداشته ایم که نشان می دهد با فروکش پیک پنجم، 

موارد ابتال به این عارضه کاهش یافته است.
    

فایزر فقط برای زنان باردار
بهرام عبدالهی، وزیر 
بهداشــت گفت: واکسن 
سینوفارم در کشور فراوان 
است، واکسن فایزر محدود 
و برای خانم هــای باردار 

است و به ســایر افراد تزریق نمی شــود. به گفته 
عبدالهی مردم باید واکسن سینوفارم و برکت و هر 
آنچه وزارتخانه تایید می کند استفاده کنند تا بدن 
آنها مقاوم شود. وزیر بهداشت گفت: بیشتر مرگ و 
میرها مربوط به کسانی است که واکسن نمی زنند 
و نیاز است مردم هرچه سریعتر واکسن تزریق کنند.

    
نوجوان فداکار ایذه ای درگذشت

نوجوان شجاع و فداکار 
ایذه ای درگذشــت. این 
نوجوان ۱۵ ســاله و اهل 
شهرســتان ایذه استان 
خوزســتان در پــی یک 

حادثه آتش سوزی در ایذه با ایثار و از خودگذشتگی 
جان دو زن میانسال را نجات و خود دچار سوختگی 
شدید می شود. علی لندی به دلیل سوختگی زیاد 
بستری و پس از اقدامات اولیه در بیمارستان طالقانی 
اهواز برای ســیر مراحل درمان خود به بیمارستان 
امام موسی کاظم اصفهان اعزام شده بود، اما به دلیل 

شدت جراحات در گذشت.
    

 ۳۱ هزار نفر تاکنون برای اربعین 
به عراق رفته اند 

معاون حمــل و نقل 
وزارت راه و شهرســازی 
دیروز گفت: ۳۱ هزار نفر 
برای برگزاری مراســم 
اربعین تاکنــون به عراق 

رفته  و ۱۲ هزار نفر هم بلیط خریده اند که در مجموع 
۴۳ هزار نفر می شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 
شــهرام آدم نژاد، گفت: در تالش هستیم با تغییر 
پروازهای داخلی بتوانیم پروازهای بیشتری را برای 

سفر اربعین اختصاص دهیم.
    

»شاد« از امروز در دسترس است
مدیــرکل دفتــر 
فناوری اطالعات وزارت 
آموزش و پرورش خبر 
داد که پلتفرم شــاد از 
روز سوم مهرماه )امروز( 

در دسترس اســت. به گزارش ایسنا، محمود 
حبیبی گفــت: دانش آموزان همانند ســال 
گذشــته با کدملی و تاریخ تولد احراز هویت 
می شوند. به گفته او اگر به هر دلیلی اطالعات 
از ســیدا در شــاد نیامده بود یا هنوز کالس 
بندی ها از سوی ما کامل نشده بود که منتقل 
بشود، مدیر مدرسه می تواند کل فضای مدرسه 
را مدیریــت، کالس درس ایجــاد و معلــم و 

دانش آموز به کالس اختصاص دهد.
    

 تغییر نظر در خصوص 
وضعیت آبی پاییز

ســال آبی جدید در 
حالی با فرا رسیدن پاییز 
آغاز می شود که موسسه 
تحقیقــات آب وزارت 
نیرو برای آن پیش بینی 

وقوع ســیالب در سه اســتان کشــور را دارد و 
احتمال می دهد که ســال پرآبی پیش رو باشد. 
به گزارش خبرگزاری ایرنــا، گرچه پیش بینی 
قبلی این موسســه حکایــت از کاهش بارش ها 
در ســه ماه پاییــز را دارد، اما گــزارش تازه این 
موسسه می گوید: از جمعه مطابق با انتظار موج 
دینامیکی مهاجــر خوبی بر ۱.۳ نیمه شــمالی 
کشــور موثر خواهد شــد که بیشــترین تاثیر 
بارشــی آن در سواحل شمالی اســت. بر اساس 
این گــزارش اوج و پیــک بارش هــا در اردبیل، 
گیالن، مازندران و گلستان متمرکز خواهد بود و 
 احتمال سیالب و توفان تندری در این سه استان 

خیلی زیاد است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

تجمعــات صنفــی معلمــان 
در روزهــای منتهی به آغاز ســال 
تحصیلی در شهرهای مختلف کشور 
در حالــی ادامه یافت که خواســته 
اصلی تجمع کنندگان اجرای »طرح 
رتبه بندی معلمان« اعالم شــد. با 
اجرای این طرح، معلمان براســاس 
شایستگی های عمومی، تخصصی، 
حرفه ای و عملکرد، بــه ترتیب در 
رتبه های پنجگانه آموزشیار معلم، 
مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار 
معلم و استاد معلم قرار می گیرند و 
مجموع حقوق و مزایای آنان نباید 
کمتر از هشتاد درصد حقوق و مزایا و 
فوق العاده های اعضای هیئت علمی 
دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری باشد.
این اعتراضات در حالی است که 
۲۵ شهریورماه، کانال صنفی معلمان 
از خودکشی یک دبیر ریاضی جوان 
در استان فارس، به دلیل »تنگنای 
مالــی« و ناتوانــی بــرای تامیــن 
پیش شــرط وام ۵۰ میلیون تومانی 
خبر داد. خودکشــی کــه هرچند 
جرقه شــروع این اعتراضات نبوده؛  
چرایی تداوم آن را که نسبت به ماه ها 
و سال های پیش، گسترده تر شده، 

توضیح می  دهد. 
در حالی که براساس برآورده های 
کارشناسی گفته می  شود خط فقر 
در سال ۱۴۰۰ در ایران ۱۲ میلیون 
تومان برآورد می  شــود، حقوق یک 
معلم با یک سال سابقه کار ۳ میلیون 
۵۰۰ هزار تومان اســت. رقمی که 

به باور بســیاری کفاف هیچ کدام از 
هزینه هــای زندگــی را نمی  دهد و 
بســیاری را از ادامه فعالیت در این 
صنف دلزده و خسته و ناامید کرده 

است.
برگــزاری حــدود ۲۰ تجمــع 
اعتراضی معلمان در روزهای اخیر 
ســبب شــد که دیروز محمدباقر 
قالیبــاف، رئیس مجلس شــورای 
اســالمی از بررســی مجدد طرح 
رتبه بندی فرهنگیان در کمیسیون 
تلفیق خبــر و وعده دهــد که »تا 
۱۰ روز آینده نتیجه این بررسی به 
صحن می آید«. این در حالی است 
که در روزهای اخیر ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور در جلســه شــورای 
آموزش و پرورش هــم تاکید کرد 
که »مشــکالت مالی و معیشــتی 
فرهنگیان باید یکبار برای همیشه 

رفع شود«.
اما بســیاری از معترضان وعده 
حصول نتیجــه از این ســخنان را 
جدی نگرفتند. حتــی رحیم زارع، 
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق 
بودجه ۱۴۰۰ هم در روزهای اخیر 
از احتمــال موکول شــدن اجرای 
طــرح رتبه بندی معلمان به ســال 
آینده خبر داده بود. او گفت: »برای 
اجرایی کــردن ایــن الیحه حدود 
۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مالی 
نیاز اســت«. عددی که برخی آن را 
در توان دولت برای اجرایی شــدن 
وعده حل مشکالت معلمان، قلمداد 

نمی  کنند.
  نظام رتبه بندی معلمان

 10 ساله شد
سالهاســت که اعضــای هیئت 
علمی دانشــگاه ها براســاس نظام 

رتبه بندی شغلی فعالیت می  کنند 
و براســاس آن جایگاه خاص خود 
را دارند و متناســب بــا آن حقوق 
دریافت می  کنند، اما تاکنون چنین 
سازمانی برای معلمان تعریف نشده 
و یک معلم از بدو استخدام تا هنگام 
بازنشســتگی تحت هیــچ نظامی 

رتبه بندی نمی شود.
هر چند دولت در چندین مرتبه 
اقدام به افزایــش حقوق فرهنگیان 
کرد، اما با نگاه بــه رتبه بندی هیات 
علمی ها، برای نخستین بار در سال 
۱۳۹۰ و بــا تدوین ســند بنیادین 
آموزش و پرورش، به نظام رتبه بندی 
معلمان به عنــوان راهکاری مثبت 
در افزایــش کیفیــت کار معلمان 

اشاره شد. 
در الیحه رتبه بنــدی پنج طبقه 
برای معلمان شامل معلم پایه، معلم 
مربی، معلم حرفه ای، معلم سرآمد و 
معلم راهبر تعریف شده است که با 
افزایش رتبه فــرد، حقوق و مزایای 

دریافتی نیز افزایش خواهد داشت.
فوق العاده رتبه بندی در ماده ۷ 
این الیحه به این صورت تعریف شده 
است: »فوق العاده مذکور درصدی از 
مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های 
مستمر آنان است که به طور میانگین 
)۲۵درصد( بیشتر از میانگین حقوق 
و فوق العاده های مستمر مشمولین 
قانون مدیریت خدمات کشوری در 
نظر گرفته می شود. این فوق العاده 
به صورت مســتمر و مشمول کسور 
بازنشســتگی اســت. درصدهای 
فوق العــاده هریــک از رتبه هــای 
موضوع ایــن قانــون در آیین نامه 

اجرایی تعیین خواهد شد«.
همچنیــن در کلیــات نظــام 

رتبه بنــدی معلمــان از تخصص، 
شایســتگی ها و عملکرد رقابتی به 
عنوان معیارهای قــرار گرفتن در 
یکی از رتبه هــای پنج گانه نام برده 
شده است. حداقل سابقه الزم برای 
ورود به طــرح رتبه بندی ۲ ســال 
اســت و به منظور دریافــت ارتقاء 
رتبه نیز فــرد باید حداقل ۶ ســال 
در رتبه فعلی توقف داشــته باشد و 
بتواند سایر شرایط الزم تعیین شده 
در آیین نامه اجرایی را نیز کســب 
کند. عالوه بر این ها، حداقل سابقه 
خدمتی برای نیل به رتبه های ۴ و ۵ 
نیز در این قانون به ترتیب ۲۰ و ۲۶ 
سال تعیین شــده است و تخصیص 
رتبه ها نیز به گونــه ای خواهد بود 
که همــواره حداقــل ۳۰ درصد از 
افراد مشمول در رتبه ۱، حداقل ۲۵ 
درصد در رتبه ۲، حداکثر ۲۰ درصد 
در رتبه ۳، حداکثــر ۱۵ درصد در 
رتبه ۴ و حداکثر ۱۰ درصد در رتبه 

۵ جای گیرند.
در ســال ۹۴ وزارت آمــوزش و 
پرورش خبر از اجــرای مرحله اول 
این طرح را با اعتبار یک هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان داد، اما این طرح پس 
از آن و در ســال های بعــد به دلیل 

کمبود بودجه مسکوت ماند.

در خردادمــاه ۹۸ دولــت اعالم 
کرد که بــا اعتبار ۲ هــزار میلیارد 
تومانی این طرح را دوباره به جریان 
می  اندازد. اما این رقم بسیار کمتر از 
میزانی بود که مشکل اجرایی شدن 

چنین طرحی را حل کند
 بودجه مورد نیاز برای 

رتبه بندی معلمان چقدر است
برخی از ۲۰ هزار میلیارد تومان 
و برخی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
سخن می  گویند، عددی که گروهی 
از فعاالن صنفــی معتقدند برخی 
با بــزرگ جلــوه دادن آن قصد ابتر 
نگه داشــته این الیحه را دارند. اما 
به راســتی اجرای الیحه رتبه بندی 
معلمان چه میــزان بودجه ای نیاز 
دارد و تامین آن در ید قدرت دولت 

خواهد بود.
براساس آمارها ۷۵۰ هزار معلم 
براساس قانون مشمول رتبه بندی 
معلمان می  شوند. که براساس آمار 
نیروی انســانی در وزارت آموزش 
و پــرورش، ۳۸۶ هزار نفــر در رتبه 
عالی، ۱۴۰ هزار نفر در رتبه خبره، 
۹۲ هزار نفر در رتبه ارشد، ۶۰ هزار 
نفر در رتبه پایه و ۷۰ هــزار نفر در 
رتبه مقدماتــی قرار دارنــد که در 
قانون رتبه بندی معلمان با توجه به 
آئین نامه بر حسب سابقه، مدرک، 
پژوهش و ســایر شاخص های دیگر 
در رتبه های مختلف قرار می  گیرند.

در همین باره اسماعیل جعفری، 
فعــال کانــون صنفــی معلمــان 
می  گوید: »مبلغ حکــم کارگزینی 
معلمان از ۳ و نیم میلیون تا حداکثر 
۱۱ میلیون تومان)بــرای معلمان 
با ســابقه و شــرایط خاص( است. 
این بدان معنی اســت که میانگین 
درایفتی معلمان چیــزی حدود ۵ 
میلیون تومان اســت. این در حالی 
است که حداقل حکم هیئت علمی 
مرتبه مربی با پایه یک ۱۰ میلیون 
تومان و حداکثر حکم هیئت علمی 
مرتبه استادیار با پایه سه مبلغ ۳۰ 
میلیون تومان اســت که این بدان 
معنی اســت که میانگین حداقل و 
حداکثر دو رتبه فــوق ۲۰ میلیون 
اســت. در رتبه بنــدی معلمان ۸۰ 
درصد ایــن ۲۰ میلیــون مبلغ ۱۶ 
میلیون تومان خواهد بود. این یعنی 
حقوق میانگیــن معلمــان باید از 
۵ میلیون بــه ۱۶ میلیــون تومان 
براســاس قانــون افزایش داشــته 

باشد«.
به گفتــه او بودجــه الزم برای 
اجرای این افزایش برای ۷۵۰ هزار 
معلم چیــزی در حــدود ۷۷ هزار 
میلیارد تومان خواهــد بود. این در 
حالی است که همانطور که گفته شد؛ 
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 

۱۴۰۰ اعالم کرد کــه برای اجرایی 
کــردن این الیحه حــدود ۶۰ هزار 
میلیارد تومان اعتبار مالی نیاز است 

و آن هم قابل تامین نیست.
جعفری اما پیشــنهاد می  کند: 
»مجلــس در صــورت وجــود 
محدودیت های مالــی برای دولت، 
ضمن حفظ بند همترازی ۸۰ درصد 
در الیحه می تواند، اجرای رتبه بندی 
را در چند گام زمانی به ســر انجام 
برساند. ضمن اینک با فرض اجرای 
کامل ایــن الیحه در ســال ۱۴۰۰ 
حــدود ۱۱ درصد ایــن مبلغ )کل 
بودجه محاســبه شــده( به عنوان 
مالیات بر درآمد، بــه خزانه دولت 

بازخواهد گشت«.
منتقدان به طرح رتبه بندی

در حالــی کــه همیــن طــرح 
رتبه بندی در هزارتوی تامین بودجه 
گیر افتاده است بسیاری از فرهنگیان 
معترض، تنها اجرای طرح رتبه بندی 
را کافی نمی  داننــد. آنها می گویند 
با توجه بــه حقوق پاییــن معلمان 
در کشــور، ابتدا باید افزایش کلی 
حقوق همه معلمان را در دســتور 
کار قرار داد و بعــد رتبه بندی آنها 

اجرایی شود. 
در حالــی کــه دیــروز علیرضا 
کاظمی، سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش اجرای رتبه بندی معلمان 
در آســتانه ســال تحصیلی جدید 
را یک خبر خوش دانســت و اعالم 
آمادگی کــرد که تــا در چارچوب 
اعتبار پیش بینی شــده، این طرح 
را اجرایی شــود، این در حالی است 
کــه براســاس برآوردهــا افزایش 
میزان حقوق به حداقــل ۷۷ هزار 
میلیــارد تومان تزریــق بودجه به 
وزارت آموزش و پــرورش نیاز دارد. 
وزارتخانه ای که بودجه کلی امسال 
آن ۱۱۰ هزار میلیــارد تومان بوده 
است به نظر نمی  رســد توانی برای 
اعالم آمادگی ها برای رفع مشکالت 

معلمان داشته باشد.

اوج گیری اعتراضات صنفی معلمان همزمان با شروع سال تحصیلی جدید؛

یکدههکشوقوسبرایاجراینظام»رتبهبندی«

خبر

سیدحمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیر خانه  ای بی گفت: 
از حدود شش هزار کیلو پانسمانی که یونیسف با حمایت مالی 
دولت آلمان به وزارت بهداشت جهت استفاده بیماران ای بی 
داده است، ۲۸۰۰ کیلو پانسمان گم شده و وزارت بهداشت هم 

در این زمینه شفاف سازی نکرد.
او در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص پیگیری این 
پانسمان های گمشده گفت: حوالی تیر امسال به کمیسیون 
بهداشــت مجلس رفتیم و در حضور مدیران ارشــد وزارت 
بهداشت از جمله رییس ســازمان غذا و دارو و معاونان جلسه 
گذاشتیم. آن جا هم نتوانســتند دقیق جواب بدهند که این 
۲۸۰۰ کیلو پانسمان در چه انباری نگه داری می شود. قرار شد 
وزارت بهداشت گزارش دقیقی بدهد. اعالم کردند که بخشی 
از پانسمان ها در انبار سازمان غذا و دارو و بخشی از آن در انبار 
هیات امنای ارزی است، اما نتوانستند بگویند که چه مقدار بوده 

است و عددی را مطرح نکردند.
وی ادامه داد: کمیسیون بهداشت به دو نفر از نمایندگان که 
یکی از آن ها آقای بندپی، نماینده مازندران بود، ماموریت داد 

که کارها را پیگیری کنند و از انبار خانه ای بی و سازمان غذا و 
دارو بازدید داشته باشند و جلساتی را برگزار و اعالم کنند این 
۲۸۰۰ کیلو که »خانه ای بی« ادعا می کند تحویل نگرفته است 
و در بازار آزاد ســردرآورده، وضعیتش چه شده استاما پس از 
گذشت بیش از دوماه، هنوز کمیسیون بهداشت به ماموریتی 
که داشته، توجه نکرده است. من هنوز هم روی حرفم هستم 
که ۲۸۰۰ کیلو پانسمان موجود نیست. دولت هم که تغییر پیدا 
کرد. اینکه مســئوالن جدید وزارت بهداشت می خواهند این 
موضوع را پیگیری کنند یا خیر نمی دانم، اما مســئوالن قبلی 

رفتند و جوابی به ما ندادند.
نگرانی از اتمام ذخایر پانسمان

هاشــمی گلپایگانی افزود: ما که ادعا می کنیم این تعداد 
پانسمان نیست، اما اگر وجود هم داشته باشد و به ما داده شود، 
قطعا با مصرفی که بیماران دارند، بعد از مدتی تمام می شود، 
اما در آن زمان باز نگرانی دیگری ایجاد می شــود که تهیه این 
پانسمان با توجه به تحریم ها به چه صورت خواهد بود. امیدواریم 
که مسئوالن جدید وزارت بهداشت به خصوص شخص آقای 

وزیر اهتمام داشته باشند و جلســاتی را برقرار کنند. البته ما 
درخواست جلسه کردیم تا باالخره پاسخی به خواسته ما داده 
شود و ضرورت دارد که آقایان شفاف ســازی انجام بدهند تا 

اعتماد عمومی لطمه نخورد.
هاشمی گلپایگانی افزود: ما برای یکی دو ماه ذخیره جزئی 
در انبار داریم، اما اگر تکلیف آن ته مانده مشخص نشود قطعا با 
اتمام ذخیره به مشکل می خوریم. من که به زخم بیمار نمی توانم 
بگویم که آقای وزیر جدید آمده است و بگذار کارگروه تشکیل 
شود. خیلی زود دیر می شــود. امیدوارم به این موضوع زودتر 

پرداخته شود که ما باید برای آینده چه فکری کنیم؟
هاشمی گلپایگانی گفت: من به عنوان مسئول خانه ای بی 
و همکاران دیگرم در ســایر سمن ها متوجه هستیم که دولت 
تازه مستقر شده است و مشکالت بسیار زیادی سرراه وزارت 
بهداشت است؛ به ویژه بیماری کرونا که مهارش از هرچیزی 
واجب تر است و اولویت بیشتری دارد. اما قطعا مسئوالن ارشد 
وزارت بهداشت در کنار کرونا و ســایر مسائل باید به بیماران 

خاص هم توجه داشته باشد.

تقاضا از وزیر بهداشت جدید
هاشمی گلپایگانی گفت: من دو تقاضا دارم. یک اینکه دکتر 
عین اللهی، وزیر محترم جدید بهداشت، معاونت اجتماعی را 
که آقای دکتر نمکی منحل کردنــد را احیا کنند. اگر معاونت 
اجتماعی احیا شود بسیاری از مشکالت سمن ها مطرح و حل 
می شود. درخواست دومم هم این است که از ایشان به عنوان 
یک برادر تقاضا دارم که هرچه سریع تر با سمن های مردم نهاد 
در حوزه سالمت و بهداشت جلسه ای داشته باشند که بتوانند 
مشکالت را بسنجند و مطرح کنند. برای این مساله کارگروهی 
تنظیم کنند و در این امور وارد شوند. امیدوارم به زودی به این 
درخواست جامه عمل بپوشــانند. در دولت قبل ۲۸ ماه این 
درخواست را گفتیم، اما به نتیجه نرسید. به هرحال االن خیلی 
دیر است و امیدواریم آقای وزیر هم اهتمام جدی داشته باشند.

مدیر خانه ای بی ابراز نگرانی کرد؛

گم شدن ۲۸۰۰ کیلو پانسمان بیماران پروانه ای و بی توجهی مجلس 

هر چند دولت در چندین 
مرتبه اقدام به افزایش 
حقوق فرهنگیان کرد، 
اما با نگاه به رتبه بندی 

هیات های علمی ، برای 
نخستین بار در سال 1۳۹0 

و با تدوین سند بنیادین 
آموزش و پرورش، به نظام 

رتبه بندی معلمان به عنوان 
راهکاری مثبت در افزایش 

کیفیت کار معلمان اشاره 
شد

در طرح رتبه بندی پنج 
طبقه برای معلمان شامل 

معلم پایه، معلم مربی، معلم 
حرفه ای، معلم سرآمد و 
معلم راهبر تعریف شده 

است که با افزایش رتبه فرد، 
حقوق و مزایای دریافتی نیز 

افزایش خواهد داشت
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