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سردار کمالی :طرح خرید غیبت سربازی درسال  ۹۸حذف میشود

بــه گفتــه رئیــس اداره نیروی انســانی
مشــموالن وظیفــه عمومی ســتاد کل
نیروهــای مســلح طرح خریــد غیبت
سربازی در سال آینده حذف میشود.
بــه گــزارش مهــر ،ســردار موســی
کمالــی گفــت :هماکنــون خدمــت
مقدس ســربازی بــرای دســتگاههای
دولتی  ۲۴ماه ،برای نیروهای مســلح
مناطق عادی  ۲۱ماه ،مناطق محروم
 ۱۹ماه و مناطــق امنیتی درگیر  ۱۸ماه

اســت .این مقام مســئول درخصوص
تعییــن تکلیــف مشــموالن غایــب و
فروش ســربازی یا جریمه مشــموالن
غایــب ،ادامه داد :ســتاد کل نیروهای
مســلح اصــرار بر حــذف طــرح خرید
غیبت سربازی دارد و در سال  ۹۸این
طرح اجرا نخواهد شد.
ایــن مقــام مســئول در خصوص
اســتفاده از تخصــص و توانمنــدی
ســربازان گفــت :در ایــن خصــوص

نیازهای نیروهای مســلح براســاس
شــغل احصــا میشــود ،توانمنــدی
ســربازان مشــخص و مراکز آموزشی
طــی  ۲مــاه صالحیتهــای شــغلی
فــرد را بررســی میکننــد کــه اگــر
صالحیــت الزمــه را نداشــته باشــد
در مشــاغل عمومــی از وی اســتفاده
میشود.
ســردار کمالــی ادامــه داد :در
خصــوص تربیــت ،آمــوزش و

توانمنــدی ســربازان ،قبل از ســربازی
مشــوقهایی بــرای خانوادههــا و
ســربازان در نظــر گرفتــه میشــود که
یــک ســری فعالیتهــا را آمــوزش
ببینند تا اگر تخصصی دارند در مسیر
تخصــص به کارگیری ،رشــد و در بازار
کار وارد شــوند و در ایــن خصــوص بــا
 ۲۰وزارتخانــه و ســازمان مانند وزارت
کار و فنــی و حرفهای تعاملهای الزم
انجام شده است.

با اختصاص  2هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده

مزایای رتبه بندی معلمان تعیین می شود
هدی هاشمی
خبرنگار

سایت رهپویان

سرانجام بعد از سه سال از اجرای فاز
اول نظــام رتبهبنــدی معلمــان ،وزیر
آموزش و پرورش در حســاب رســمی
توئیتــرش اعــام کــرد که بعــد از فراز
و نشــیب زیــاد و با وجود ســختیهای
بودجــه بــرای ســال  ،98بــا حمایــت
رئیــس جمهــوری و پیگیریهــای
محمدباقــر نوبخت اعتبــار رتبهبندی
در الیحــه گنجانــده شــد .خبــری کــه
بــا واکنــش مثبــت معلمــان مواجــه
شــد چــرا کــه چنــد ســالی اســت کــه
زمزمههایــی برای ســرو ســامان دادن
بــه حقــوق معلمــان در قالــب طــرح
رتبهبنــدی مطــرح میشــود .طرحــی
که میخواهد تفاوت حقوق معلمان
را بــا ســایر کارمندان دولت کــم کند و
در ســوی دیگــر انگیــزهای باشــد برای
ارتقــای توانمندیهــای معلمــان در
مــدارس .بــا ایــن حــال اجــرای نظام
رتبهبنــدی معلمــان بــرای مســئوالن
آمــوزش و پرورش چندان آســان هم
نبــود .از اجــرای فــاز اول ایــن طــرح
ســه ســال اســت که میگذرد ،تــا حاال
آنهــا دالیــل اجرایــی نشــدن هرســاله

ایــن نظــام را کمبــود اعتبــار و بودجه
میدانســتند .بــا این حــال آنطور که
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی
وزارت آمــوزش و پــرورش میگویــد
بــرای رتبهبنــدی  2الزام وجــود دارد،
نخســت آنکــه رتبههــای حرفــهای و
امتیازات مربوط به هر رتبه را در قالب
قانون از مجلس اخذ کنیم .همچنین
نحوه اجرای طرح باید از ســوی دولت
مشخص شود که هر کدام از این موارد
ممکــن اســت در دولــت و مجلــس با
تغییراتــی همراه شــوند .تــا زمانی که
قانــون نهایــی رتبهبنــدی معلمــان را
نداشــته باشــیم نمیتوانیــم دربــاره
بــار مالــی آن تصمیمگیــری کنیــم و
هرگونــه پیشبینی بــرای اعتبار مورد
نیاز اجرای این طرح در شرایط فعلی
برآورد اولیه هست که نمیتوان آن را
قطعــی دانســت .در طــرح رتبهبندی
معلمــان  5رتبــه حرفــهای تعریــف
شــده اســت کــه بــرآورد مالــی بــرای
اجــرای آن صرفــاً گمانهزنــی اســت؛
ایــن طــرح هماکنــون در کمیســیون
اجتماعی دولت در حال بررسی است
و منتظر پاســخ ســازمان امور اداری و
اســتخدامی و برنامه و بودجه هستیم
تا به نتیجه نهایی برسیم.

ëëســازو کار افزایش حقوق معلمان به
تصویب نرسیده است
هنوز ســازو کارهــای افزایش حقوق
معلمــان به تصویب نرســیده اســت و
هنوز معلوم نیســت کــدام معلمان با
چــه ویژگیهایــی میتواننــد از مزایــای
نظــام رتبهبندی اســتفاده کننــد .با این
همــه آنطــور که مســئوالن آمــوزش و
پــرورش میگویند این طرح فقط برای
افزایش حقوق معلمان نیســت ،بلکه
ارتقــای شایســتگیها و توانمندیهای
معلمــان مــورد نظر اســت .موضوعی
کــه شــهرام جمالــی فعــال حقــوق
معلمــان بــر آن هــم تأکیــد میکنــد:
آنطور که مســئوالن ســازمان برنامه و
بودجــه اعــام کردند چیــزی در حدود
 2هــزار میلیــارد تومــان بــرای اجــرای
طــرح رتبهبندی معلمان در بودجه در
نظر گرفته شــده اســت .اگر هر ساله در
بودجه برای رتبهبندی معلمان ردیفی
قرار دهند معلمــان امیدوارتر خواهند
شــد .همیــن طــرح رتبهبنــدی موجب
میشــود تــا معلمــان بــرای ارتقــای
شغلی خود خالقیت داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه هنوز سازو کار
مشــخصی بــرای رتبهبنــدی معلمان
در نظر گرفته نشــده اســت ،میگوید:

مــا فکر میکنیم طرح رتبهبندی برای
امســال اجرایــی نشــود و این طــرح با
توجــه به اینکه نیاز به مصوبه مجلس
دارد اگــر خیلــی خوشــبین باشــیم
اجرایش در مهر ماه ســال  98خواهد
بود .البته هنوز نمیدانیم چند درصد
از معلمان شــامل این طــرح خواهند
شــد یــا ماننــد فــاز اول رتبهبنــدی که
در شــهریور  94انجــام شــد  -برخــی
گروههــای فرهنگیــان مثــل معلمــان
بــا ســابقه کمتر از  6ســال و آموزگاران

پیش دبســتانی و معلمان بازنشســته
از دایــره مشــموالن رتبهبنــدی حذف
شــوند  -بازهــم میانگیــن افزایــش
حقــوق معلمــان از محــدوده  200تــا
 250هزار تومان فراتر نخواهد رفت.
مهــدی بهلولــی فعــال صنفــی
معلمــان هــم دربــاره افزایش حقوق
معلمان در نظام رتبهبندی میگوید:
ایــن افزایــش حقــوق یــک جهــش
ناچیــز و مقطعــی در حقوق معلمان
بــه وجــود مــیآورد کــه البته بــا توجه

بــه شــرایط اقتصــادی فعلــی ایــن
افزایش کافی نیســت .با این حال این
الیحه بــه منظور ایجاد ســاز و کارهای
الزم بــرای ارتقــای شایســتگیهای
حرفهای ،منزلــت و مرجعیت علمی
و اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه
در راســتای ارتقــای فعالیتهــای
آموزشــی و پرورشــی آنــان تهیه شــده
اســت و باید دیــد که برای اجــرای فاز
دوم چــه معیارهایــی بــرای افزایــش
حقوق آنها در نظر گرفته شده است.

وزیر ارشاد :تأمین ارز حجاج
مدیریت ویژه میخواهد

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت :یکــی از مســائل و
دغدغههــای فعلی با توجــه به برخی مشــکالت خاص آن
اخبـــار
هم در شــرایط ســختی که قرار داریم تأمین ارز حجاج است
که مدیریت ویژهای را طلب میکند .به گزارش «ایران» ســید عباس صالحی در
مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان حج و زیارت افزود :حج میتواند
موجــب توســعههای منطقــهای ،ملی و بینالمللی باشــد و ســوء تفاهمها را بر
طرف کند و نقطه عزت جهان اسالم است .وی ادامه داد :قدرتی که حج داشته
و دارد میتواند در بعد فردی ،انســان را متحول کند و در حوزه معرفت ،رفتار و
تجربهها سلوک درونی و معنوی انسان را ،انسان دیگر کند.
صالحی با بیان اینکه نباید به موضوع حج به صورت کوتاه نگاه کرد ،افزود :با
توجه به تجربههای  40ساله ،مسیرهای خوبی در این عرصه به پیش بردهایم اما
تا هدف نهایی فاصله داریم .همچنین در این مراسم حجتاالسالم والمسلمین
سیدعلی قاضی عسگر ،نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ،گفت :از سال  59تا
کنون با سپری کردن سختیهای زیاد و با کمک و همدلی مسئوالن به موفقیتهای
خطیری دست پیدا کردیم تا جایی که موجبات رضایت رهبری و مردم را به دست
آوردهایــم ،هرچنــد هنوز کارهای ناتمام زیادی داریم .بویــژه در زمینه عمره که در
حدود  6میلیون مطالبه کننده وجود دارد و همه تالش خود را میکنیم تا مشکالت
از میان برداشته شوند .علیرضا رشیدیان ،رئیس جدید سازمان حج و زیارت نیز با
بیان اینکه حج و زیارت در ارتقای ارزشهای مردم تأثیر بســزایی دارد ،ادامه داد:
تا چند هفته دیگر برای مذاکره در خصوص تمتع آینده با عربســتان وارد مذاکره
خواهیم شــد و در تالش هستیم تا بتوانیم کیفیت این سفر را باال برده و قیمتها
را متعادل و مناسبسازی کنیم اما از آنجایی که قیمتها به دالر است در صورت
همکاری نکردن مقامات ســعودی قطعــاً افزایش قیمت خواهیم داشــت .او در
زمینه عمره و سپردههای مردم در بانکها گفت :تعداد ثبت نام کنندگان عمره
بسیار زیاد است اما به تمام سپردهها در بانکها سود تعلق گرفته است .برقراری
حج عمره از جمله مهمترین دغدغههای این سازمان است که امیدواریم بزودی
مشکالت از میان برداشته شوند.

حذف مرحلهای کنکور از مهر ماه سال ۹۸

وزیــر علوم ،تحقیقــات و فناوری از حذف مرحلهای کنکور از مهرماه ســال ۱۳۹۸
بر اســاس قانون ســنجش و پذیرش دانشــجو خبر داد .به گزارش روابطعمومی
وزارت علــوم ،منصــور غالمــی در ایــن بــاره گفــت :پذیــرش حداقــل  ۸۵درصد
کلیــه ظرفیتهــای آمــوزش عالــی در دانشــگاههای دولتــی ،آزاد اســامی ،پیام
نــور ،مؤسســات غیر انتفاعی ،فنــی و حرفهای و جامع علمی کاربردی بر اســاس
سوابق تحصیلی به دانشگاههای فوق واگذار میشود و داوطلبان متقاضی رشته
محلهای اعالمی ضرورتی به ثبت نام و شرکت در کنکور سراسری ندارند.

