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رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ به ایلنا خبر داد:

 شناسایی و پلمپ 
آرایشگاه  های مختلط 

رئیس پلیس امنیت تهران بــزرگ از برخورد 
با آرایشــگاه های مختلط و پلمپ برخــی از این 
آرایشــگاه ها خبر داد. ســردار علی  ذوالقدری در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا تصریح کرد: از ابتدای سال 
جاری تاکنون مواردی از این نوع آرایشــگاه های 
مختلط شناسایی و پلمپ شده اند و صاحبان آنها 
نیز به مراجع قضایی معرفی شــده اند. وی درباره 
فعالیت های آریشــگاه های مختلط خاطرنشان 
کرد: چنانچه تخلفی در حوزه صنوف انجام شــود، 
فرقی نمی کند آرایشگاه یا هر صنف دیگری قطعا 
پلیس قاطعانــه برخورد خواهد کــرد. همچنین 
درباره برنامه های این پلیس در خصوص کنترل و 
رصد اراذل و اوباش تهران گفت: در روزهای گذشته 
طرحی را در تهران اجرا کردیم که 366 نفر از اراذل و 
اوباش سطح دار و افرادی که اقدامات مجرمانه انجام 
می دادند جمع آوری شدند. ذوالقدری گفت: این افراد 

تحویل مقامات قضایی شده اند. 
    

۴۰ درصد عطاری ها غیرمجازند

مدیر کل امور فرآورده های طبیعی، ســنتی و 
مکمل سازمان غذا و دارو با اشاره به نحوه ساماندهی 
فروش داروهای گیاهی در داروخانه ها و عطاری ها، 
گفت: حدود 6۰ درصــد از عطاری های موجود در 
ســطح عرضه در صنف مربوطه ثبت نام شــدند و 
۴۰ درصدشان عطاری های غیرمجازند. بنابراین 
در بهترین حالت می توانیــم عطاری هایی را مورد 
نظارت قرار دهیم که در صنف ثبت شده اند. مهناز 
خانوی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت عرضه 
داروهای طبیعی در کشور، گفت: اساسا داروهای 
طبیعی فقط و فقط باید از داروخانه تامین شــوند. 
بنابراین تنها محل رسمی عرضه ای که اجازه فروش 
هر داروی گیاهی، داروی سنتی و مکمل تغذیه ای 
که واجد مجــوز از اداره کل فرآورده های طبیعی 
باشد، داروخانه است. وی با بیان اینکه گیاه دارویی 
بسته بندی شده،  دمنوش، روغن گیاهی و به طور 
کلی فرآورده هایی که ادعــای درمانی ندارند، حق 
فروش در عطاری ها را دارند، با اشاره به تخلفات در این 
زمینه گفت: عطاری ها یک صنف هستند و سازمان 
غذا و دارو طبق قانون سازوکاری برای نظارت و ورود 
مستقیم به عطاری ها را ندارد. در حال حاضر وزارت 
کشور به عنوان ناظر بر عطاری ها عمل می کند. باید 
توجه کرد که در استان تهران عطاری ها جزو صنف 
ِسَقط فروشان که شــامل بقالی ها و خرده فروشی 
است، هســتند. حال ما در کنار صنف از عطاری ها 
بازدید می کنیم و این همکاری مشــترک وجود 
دارد. در موارد تخلف، نیروی انتظامی همراه ماست 
که آنها امکان پلمب یا جمع آوری دارند. متخلفین 
به نهادهای قضایی معرفی می شــوند و این نهادها 

موظفند که آنها را جریمه کنند. 
    

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی: 

۸۵ درصد مدارس غیردولتی 
استیجاری اند

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: 
بیش از ۸۵ درصد مدارس ما استیجاری اند و اجاره بها 
به شدت افزایش یافته است. به گزارش ایلنا، مجتبی 
زینی وند، در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع 
»جایگاه مدارس غیردولتی در مهارت آموزی« روی 
آنتن شبکه آموزش سیما رفت درباره شرایط مدارس 
غیردولتی و سختی هایی که از حیث تامین منابع 
دارند، گفت: از حیث صرفه جویی در فضا و تجهیزات 
و..  بر اساس آمار سال قبل مدارس غیردولتی بیش 
از ۴۵ هزار میلیارد تومــان صرفه جویی مالی برای 
آموزش و پرورش و دولت داشــته است. وی درباره 
اشــتغالزایی مدارس غیردولتی نیز گفت: بیش از 
۲۰۰ هزار نیروی شــاغل داریم. هزینه دولت برای 
اشــتغال هر نیروی خدمات و صنعت و... مشخص 
است. زینی وند ادامه داد: درباره اینکه آقای میرزاده 
اشــاره کرد که  »اگر آموزش و پرورش به مدارس 
غیردولتی کمک کند درست نیست« باید بگویم 
که دولت باید مواد حمایتی قانون را احیا کند. ما برای 
اولین بار صندوق حمایت از موسسان را ایجاد کردیم.

از گوشه و کنار

نسرین هزاره مقدم

اجرای طرح رتبه بندی معلمان از 
ابتدای دهه ۹۰ تا امروز به تعویق افتاده 
است؛ امسال باز هم وعده داده اند این 
طرح مهرماه اجرا خواهد شد؛ اما چگونه 
با یک پنجِم بودجه مورد نیاز، قرار است 

طرح را اجرایی کنند؟!
تاریخچــه »طــرح رتبه بنــدی 
معلمان« به ســال های آغازین دهه 
۹۰ بازمی گردد؛ در طول ســال های 
اخیر بارها وعده هایی بــرای اجرای 
دقیق و کارآمد ایــن طرح به معلمان 
دادند، اما هر بار به بهانه های مختلف 
از جمله »عدم اختصــاص بودجه در 
الیحه بودجه« یا »عدم تامین اعتبار 
برای بودجه اختصاص یافته« اجرای 

طرح معوق شد.
تاریخچه طرح رتبه بندی

اولین، بــار موضــوع رتبه بندی 
معلمــان در دولت دهم و بــه دنبال 
تصویب ســند تحول بنیادین مطرح 
شد. بر این اساس، آموزش و پرورش 
آئین نامه  ای تهیه کرد که در آن با توجه 
به شرایطی که معلمان احراز می کردند 
آنان را به چهار رتبه تقسیم کرد و قرار 
شد حقوق معلمان به پایه  ی ۸۰ درصد 
اعضای هیئت علمی دانشگاه برسد. 
این طرح پیشــنهادی برای تصویب 
به مجلس و شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی فرســتاده شــد اما به دلیل 

ابهاماتی رد شد.
دومین بار، دومین بار رتبه بندی در 

دولت یازدهم مطرح شد که از مهرماه 
۹۴ و به نام »مرحله اول رتبه بندی« 
اجرا شد. اما در این مرحله نیز به دلیل 
عدم تناسب بودجه اختصاص یافته 
برای اجــرای رتبه بنــدی که حدود 
۱3۵۰ میلیارد تومــان بود، تعدادی 
از معلمان ازجمله آمــوزگاراِن پیش 
دبستانی و معلماِن با سابقه ی کمتر از 6 

سال، حذف شد.
در نهایت، در سال ۹۵ و در جریان 
تدوین برنامه ششم توسعه، رتبه بندی 
معلمان، به عنوان تکلیفی قانونی در 
ماده 63 قانون برنامه ششــم توسعه 
مطرح شد و با توجه به ابالغ این قانون 
در ابتدای سال ۹6، می بایست تهیه 
الیحه رتبه بندی از زمان شروع برنامه 
ششم در دستور کار آموزش و پرورش 
و دولت قرار گرفتــه و حداکثر تا قبل 
از بسته شــدن الیحه بودجه ۹۷ به 
مجلس ارائه می  شد؛ اما به گفته شهرام 
جمالی )فعال صنفــی معلمان( یک 
اشتباه عجیب ناشی از مشخص نبودن 
زمان اجرای این طــرح در بند »الف« 
این ماده، ســبب حذف محدودیت 
زمانی برای اجرای آن شد و این بار به 
شــکل قانونی یک فرصت پنج ساله 
تا ســال ۱۴۰۰ در اختیار آموزش و 

پرورش و دولت قرار گرفت.
رتبه

در این چرخه انتظار، سال گذشته 
و امسال نیز، معلمان همچنان منتظر 
ماندند؛ اما تا این لحظــه هنوز هیچ 
خبــری از اجرای مرحلــه دوم طرح 

رتبه بندی نشده است؛ گرچه وعده ها 
کمــاکان ادامــه دارد؛ در این رابطه، 
وعده های بی شمار داده اند: هم سال 
گذشته و هم امسال، مسئوالن وعده 
داده اند که از »مهرمــاه« رتبه بندی 

کامالً اجرا خواهد شد!
وعده ها برای »مهرماه!«

 فروردیــن ۹۷ و در حالی که یک 
ســال از اجرای برنامه ششم گذشته 
بــود، وزیر آموزش و پــرورش درباره 
اجرای طرح رتبه بندی معلمان گفت: 
»امیدواریم با مدیریــت منابعی که 
انجام خواهیم داد، بخشی از این طرح 
را مهر ۹۷ اجرا کنیم«. یک ماه بعد هم 
علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه 
وزیر آمــوزش و پرورش در گفتگویی 
تلویزیونی به اظهــارات امیدوارانه ی 
وزیر قطعیت بخشید و گفت: »مرحله 
دوم رتبه بندی معلمان از مهرماه ۹۷ 

اجرایی می  شود«.
 این وعده ها یک ســال و چند ماه 
بعد یعنی در تابستان ۹۸ بازهم تکرار 
شده اســت؛ با این تفاوت که این بار 
می گویند »رتبه بنــدی« از مهر ۹۸ 

اجرایی خواهد شد!
دوازدهــم تیرماه ســال جاری، 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
گفــت: »تــالش می کنیــم طرح 
رتبه بندی معلمان تا شــهریور ماه 
امســال انجام شــود«. وی افزود: 
۲هزار میلیارد تومان برای سنجش 
صالحیت معلمان و رتبه بندی آنها 
در نظر گرفته شده که امید داریم تا 

مهرماه این کار صورت گیرد. رئیس 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شورای اســالمی نیز گفت: 
»امیدواریم بررسی الیحه طرح نظام 
رتبه بندی معلمان تا ۲ ماه آینده در 
مجلس محقق شود«. محمدمهدی 
زاهدی بعداز ظهر سه شنبه هجدهم 
تیرماه در همایش روســای مراکز و 
پردیس های دانشگاه فرهنگیان، با 
بیان اینکه دولت طی ۵ سال گذشته 
بارها وعده ارائه الیحــه طرح نظام 
رتبه بنــدی معلمان بــه مجلس را 
داده است، افزود: امیدواریم بررسی 
الیحه طرح نظام رتبه بندی معلمان 
تا ۲ ماه آینده در مجلس محقق شود.

با این حســاب، به نظر می رســد 
معلمان مجبورند باز هم تا »مهر ماه« 
منتظر بمانند؛ اما آیا به راســتی این 
مهرماه، باالخــره رتبه بندی اجرایی 
خواهد شد یا باز هم به تعویق می افتد 

و از سال بعد، دو مرتبه از ابتدای سال، 
زمزمه های »مهری دیگر« به گوش 

خواهد رسید؟!
چرا طرح اجرا نمی شود؟!

شــهرام جمالی معتقد اســت؛ 
واقعیت این است که قانون رتبه بندی 
معلمان با مشــکالتی مواجه اســت 
که امکان تحقق اجرای آن را دشــوار 

می سازد.
به گفته او این دشــواری، از عدم 
تخصیص بودجه مورد نیاز برمی آید: 
»سال گذشــته، در قانون بودجه ۹۷ 
ردیف اعتبارِی اختصاصی برای اجرای 
رتبه بندی معلمــان، در نظر گرفته 
نشده بود و از ســوی دیگر آموزش و 
پرورش براساس برآوردهای مختلف، 
با کسری شدید بودجه مواجه بود که 
براســاس اظهارات برخی مسئوالن 
آمــوزش و پــرورش و نماینــدگان 
مجلس، مقدار آن بین ۱۰ تا ۱۴ هزار 
میلیارد تومان برآورد شده بود؛ امسال 
نیز بودجه ۲ هــزار میلیارد تومانی در 
نظر گرفته شــده - در صورت تامین 
اعتبار- بســیار ناکافی است و به هیچ 
وجه، کفاف اجرای طرح را نمی دهد«.

نهم تیر ماه سال جاری، محمدرضا 
پورابراهیمی داورانی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفــت: »حتی در 
صورت کســری بودجه کل کشور، 
اعتبار ۲ هزار میلیــارد تومانی طرح 
رتبه بندی معلمان بــه صورت ۱۰۰ 

درصدی پرداخت خواهد شد«.
او وعده داد: »در واقع مقرر شد اگر 
دولت با کسری بودجه مواجه شود، از 
اعتبارات موضوعاتی همچون حقوق، 
عیدی و مزایای کارکنان و بازنشستگان 
کشوری و لشکری، مستمری بگیران 
و طرح رتبه بندی معلمان کسر نکند 

و پرداخت آنها ۱۰۰درصدی باشد.«
چقدر بودجه نیاز است؟

اما آیا ۲ میلیارد تومان برای اجرای 
کامل این طــرِح بر زمیــن مانده که 
مدتهاست معلمان منتظر اجرای آن 

هستند، کفایت می کند؟ 
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در 
همان نهم تیرماه، در ارتباط با ناکافی 
بودن ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای 
طرح رتبه بندی گفــت: »امکان دارد 
دولت بگوید آنچه در بودجه آمده برای 
۵۰ درصد اجرای رتبه بندی معلمان 
است و مابقی آن ســال آینده انجام 

می شود«.
اما چقدر بودجه برای اجرای دقیق 
رتبه بندی، نیاز اســت؟ علی الهیار، 
معاون وزارت آموزش و پرورش، اوایل 
سال قبل در مصاحبه ای در مورد بودجه 

مورد نیاز برای رتبــه بندی معلمان 
اعالم کرد: »اگر بخواهیم یک مرحله 
جلوتر برویم 3 هزار میلیارد اعتبار نیاز 
داریم و برای اجرای مراحل تکمیلی ۸ 

هزار میلیارد تومان نیاز است«.
حال اگــر حداقل بودجــه مورد 
نیاز برای اجرای »طــرح رتبه بندی 
معلمان« را نه ۱۱ هزار میلیارد توماِن 
عنوان شده توســط معاون وقت وزیر 
آموزش و پرورش، بلکه برای سادگی 
بیشتر، فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان 
در نظر بگیریم، باز هم با آنچه در قانون 
بودجه ۹۸ برای رتبه بنــدی در نظر 
گرفته اند، تفاوت بسیار دارد؛ در واقع 
۲ هزار میلیارِد در نظر گرفته شده در 
بودجه ۹۸، فقط یــک پنجم بودجه 
مورد نیاز برای اجرای طرح رتبه بندی 
 اســت. یک پنجم، چگونه قرار است 

کفایت کند؟!
بهتر است کالم آخر را از زبان یک 
فعال صنفی معلمان بشــنویم؛ رضا 
مسلمی، عضو کانون صنفی معلمان 
همدان می گوید: »آیا بهتر نیســت 
به جای تعریــف و بازتعریِف مکرر 
طرحی مثل رتبه بنــدی که بارها و 
بارها اجرایش به تعویــق افتاده، به 
متن صریح قانون مرجع بازگردند؛ 
به قانون مدیریت خدمات کشوری 
و لزوم تعییــن حقوق شــاعالن و 
بازنشســتگان دولت براساس »نرخ 
تورم رسمی« و خط فقر؟! مگر خط 
فقر یا همان ســبد معاش حداقلی 
تعیین نشــده؟ مگر گروه کارگری 
شورای عالی کار، حداقِل هزینه های 
زندگی را برای اردیبهشــت ماه ۹۸ 
محاســبه نکرده انــد؛ حقــوق ما 
معلماِن شــاغل و بازنشسته چقدر 
 با 6 میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومان 

فاصله دارد؟!«

باز هم وعده اجرا در مهرماه داده اند

رتبه بندی معلمان؛ طرحی که ناکام ماند

یادداشت

  شبکه یاری کودکان متشکل از سازمان های 
مدنی فعال در حوزه حقوق کودک روز سه شنبه 
۲۵ تیرماه، در بیانیه ای خواستار توقف هرچه 
سریعتر طرح پرحاشــیه جمع آوری کودکان 
کار شــد. این طرح که برای چندمین بار طی 
سال های اخیر، تابستان امسال هم با مشارکت 
نهادهای حاکمیتی چون بهزیستی، فرمانداری و 
شهرداری در حال اجراست، با واکنش گسترده 
نهادهای مدنی و فعاالن حقوق کودک مواجه 
شده است. اکنون و درپی ادامه دار شدن اجرای 
این طرح به کمک دو نهاد ظاهــرا غیردولتی! 
و شنیده شدن زمزمه هایی درخصوص ردمرز 
شدن ده ها کودک کارگر پناهجو به بهانه نداشتن 
اوراق هویتی و مجوز اقامت، شبکه یاری کودکان 

بیانیه ای صادر کرده است.
در این بیانیــه آمده اســت: »جمع آوری 
کودکان برای سی و اندی بار با وعده های جدید 
در بیســت و دوم خرداد، همزمان با روز مقابله 
با کار کودک، بار دیگر رونمایی شــد. طی این 
طرح که با اسامی مختلفی چون »ساماندهی«، 
»جمع آوری« و »جذب« اجرا می شود، کودکان 
طی فرآیندهایی اضطراب آور و تنش زا دستگیر 

و به مراکز قرنطینه منتقل می شوند و ایام تلخی 
را )طبق اظهار خود کــودکان( در مکان هایی 
نه چندان مناسب سپری می کنند، گاه از حق 
تماس با والدین و خویشاوندانشــان محرومند 
و گاه همچون یک زندانی حــق خروج از اتاق و 
هواخوری در حیاط را جز برای یکی دو ساعت 
ندارند. در حالی که در این مراکز، گاه بر شدت 
آالم جســمی و روحیشــان افزوده می شود، 
دوباره به وضعیت قبل بــاز می گردند. گرچه 
ادعای اصرارورزان بر اجرای این طرح ها معرفی 
داوطلبانه کودکان، تشــکیل پرونده حمایتی 
برای ایشان و پیگیری وضعیت کودکان است، 
اما در عمل نه تنها تاکنون هیچ یک از این ادعاها 
اثبات نشده، بلکه زمزمه هایی مبنی بر رد مرز 

کودکان کار افغانستانی به گوش می رسد. «
در بخــش دیگر ایــن بیانیــه می خوانیم: 
»رد مرز این کودکان مصــداق بارز نقض اصل 
عدم بازگردانی پناهجویــان و پناهندگان در 
عرف بین المللی اســت. از نتایــج این طرح ها 
اعم از تعداد کودکان خارج شــده از چرخه کار 
و خانواده های توانمند شده و مورد حمایت قرار 
گرفته تاکنون نه در امسال، حتی طی سال های 

متمادی که این طرح اجرا شده است، خبر و آمار 
رسمی ارائه نشده است. اما از گفته های کودکان 
دستگیر شده تحت پوشش انجمن های فعال 
در این زمینه حکایت غیرداوطلبانه بودن حضور 
کودکان، شــرایط نامســاعد مراکز قرنطینه، 
تراشیدن موها و تحقیر کودکان، بازگشت مجدد 
اکثر کودکان به چرخه کار و... بوی بهبود از این 

اوضاع شنیده نمی شود.«
در ادامه ایــن بیانیه می خوانیــم: »گرچه 
تک تک ایــن برخوردها و رفتارهــا با کودکان 
غیراخالقی، غیرانسانی و مصداق نقض آشکار 
اصول بنیادین حقوق کودکان است، اما مسئله 
حتی فراتر است. نگرش حاکم بر کلیت این نوع 
سیاستگذاری که در آن اصل نه بر حل ریشه ای 
مســئله، بلکه بر پنهان کردن مســئله، مافیا 
خواندن کودکان کار برای تاثیر بر افکار عمومی 
نســبت به معارض قانون بودن این کودکان و 
چشم بســتن بر بزرگترین مافیاهای استثمار 
کودکان در زباله گردی و کارگاه های زیرزمینی، 
مجازات فقرا و خانواده آنها به جای حل مساله فقر 
و مقابله با کودک کار به جای کار کودک، توجه 
و دادن اصالت به مبلمان شهری و ظاهر شهر به 

جای حل مشکالت شهروندان، گشتن به دنبال 
روشی کوتاه مدت و شعبده بازی گونه برای یک 
درد مزمن اجتماعی که ریشــه در ساختارها و 
سیاست های کالن اقتصادی و اجتماعی دارد 
و انداختــن توپ در زمین بازی ســازمان های 
مردم نهاد )که بارها مطالبــه خود را تصویب و 
اجرایی شدن آیین نامه حمایت از کودکان کار 
و کودکان در معرض آسیب عنوان کرده اند( و 
خواستن راه حل جایگزین برای حل یک شبه 
مســاله، ابعاد تلخ تری از این مســاله را آشکار 
می ســازد.« فعاالن مدنی در انتهای این بیانیه 
اضافه کرده اند: »ما انجمن ها و موسسات فعال 
در زمینه مسائل اجتماعی و کودکان، فعالین 
جامعه مدنی، روشــنفکران و اصحاب رسانه و 

چهره های علمی، هنری، ورزشی دارای دغدغه 
کودکان جامعه، ضمن ابراز تاســف و نگرانی از 
“جمع آوری کودکان کار” که در ابعاد مختلف 
غلط بــوده و مغایر حقوق کــودکان و مصالح 
عالیه آنان اســت، خواســتار پایان اجرای این 
طرح، یکبار برای همیشه و اتخاذ سیاست های 
بلندمــدت و کوتاه مدت مناســب و مبتنی بر 
دانش و بینش برای کاهش آالم و آســیب های 
این کودکان و حمایت از کودکان و خانواده های 
ایشان در راستای کاهش فقر و آسیب های ناشی 
از آن به عنوان مهمترین دلیل حضور کودکان 
در خیابان هســتیم و  می خواهیــم که کلیه 
بخش های حاکمیت به تعهدات خود در مقابل 

کودکان مطابق قانون عمل کند.«

بیانیه شبکه یاری کودکان؛

طرح های »جمع آوری کودکان« را جمع کنید

عضو کانون صنفی معلمان 
همدان می گوید: »آیا بهتر 

نیست به جای تعریف و 
بازتعریِف مکرر طرحی 
مثل رتبه بندی که بارها 

و بارها اجرایش به تعویق 
افتاده، به متن صریح قانون 

مرجع بازگردند؛ به قانون 
مدیریت خدمات کشوری 

و لزوم تعیین حقوق 
شاعالن و بازنشستگان 

دولت براساس »نرخ تورم 
رسمی« و خط فقر؟!«

به نظر می رسد معلمان 
مجبورند باز هم تا »مهر 

ماه« منتظر بمانند؛ اما آیا به 
راستی این مهرماه، باالخره 

رتبه بندی اجرایی خواهد 
شد یا باز هم به تعویق 

می افتد و از سال بعد، دو 
مرتبه از ابتدای سال، 

زمزمه های »مهری دیگر« 
به گوش خواهد رسید؟!
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