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طرح پالک کوبی از حوادث شتری
در استانهای جنوبی میکاهد

جادههای بی حفاظ در جوالنگاه شترها

توگو با «ایران» اعالم کرد
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در گف 

آغاز غربالگری عمومی و افزایش
تست کرونایی

خبر

هدی هاشمی
خبرنگار

در هفتههــای اخیر یکبــار دیگر بحث
رتبهبندی معلمان مطرح شــد .اینبار
نماینــدگان مجلــس بودنــد کــه نظام
رتبهبندیمعلمانرابهچالشکشیدند
و اعــام کردند ،این نظام باید بازنگری
شود .آنها از مسئوالن آموزش و پرورش
خواســتند تا یکبار برای همیشه الیحه
نظام رتبهبندی معلمان را به مجلس
ارائه دهند تا نمایندگان آن را به صورت
قانون به وزارت آموزش و پرورش ابالغ
کننــد .به گفتــه نماینــدگان ایــن قانون
خیال معلمان را برای اجرایی شدنش
راحتتــر میکنــد .البتــه نــگاه اصلــی
مجلس بر معیشــت معلمان و بهبود
حقوق و مزایای معلمان است .از سوی
دیگر مسئوالن وزارت آموزش و پرورش
معتقدنــد دولــت در افزایــش حقــوق
معلمــان در چنــد مرحلــه اقداماتی را
انجــام داده و در تازهتریــن اقــدام هــم
الیحــه رتبهبنــدی را آماده کرده اســت
که در آن تغییرات اساســی برای ترمیم
حقوق آنهــا و تعیین جایگاه اجتماعی
و تقویــت انگیزههــا دیده شــده اســت.
بــه همین بهانه بــا علــی الهیارترکمن
معــاون برنامهریــزی و توســعه منابــع
توگویی
وزارت آمــوزش و پــرورش گف 
کردهایم که میخوانید.
ëëمجلــس از دولت خواســته تــا الیحه
رتبهبندیراهرچهسریعتربرایتصویب
ارائهدهدتاموضوعرتبهبندیبهصورت
قانونــی در وزارت آمــوزش و پــرورش
پیگیری شود .نمایندگان مجلس گفتند
کــه میخواهند نظام رتبهبندی شــفاف
و واقعــی را بــرای معلمــان در قالــب
قانــون اجرایی کنند ،در ســوی دیگر این
دولت اســت کــه میگویــد در ارتباط با
نظــام رتبهبندی هیچ کــمکاری نکردند.
شما بفرمایید اجرای نظام رتبهبندی در
وزارتآموزشوپرورشباچهمشکالتی
همراه بوده که حاال مجلس بــه آن ورود

کردهاست؟
مــاده  ٦٣قانــون برنامــه ششــم
توسعه به صورت شفاف درباره اجرای
رتبهبنــدی معلمــان تعییــن تکلیــف
کرده اســت .اگر مالحظــه کنید متوجه
میشــوید که در آنجا گفته شــده ،تهیه
نظــام رتبهبنــدی حرفــهای معلمــان
بــا دولــت اســت و تصویبــش در قالب
بودجــه با نماینــدگان مجلس شــورای
اســامی اســت .ســال  ٩٨این موضوع
رعایــت شــد و مجلــس زحمــت ایــن
کار را کشــید .در زمــان تصویــب قانــون
بودجه ســال  ٩٨هم مجلــس اعتباری
بــرای رتبهبنــدی معلمــان پیشبینی
کــرد .وزارت آمــوزش و پــرورش هم بر
اســاس سازوکارهایی که از سال  ٩٤اجرا
کــرد یــک بازنگــری کلــی در امتیــازات
مربوط به هر کدام از رتبههای حرفهای
معلمان و نحوه ارزشیابی آنها داشت.
در نهایــت از اول مهرماه ســال  ٩٨هم
نظــام رتبهبندی بــا معیارهــای جدید
اجرایی شــد .البتــه این فاز ســوم نظام
رتبهبنــدی بــود کــه در وزارت آموزش و
پرورش اجرایی شد .در اینجا الزم است
بگویــم که در ارتباط با نظام رتبهبندی،
دولــت بــر مبنــای قانون برنامه ششــم
توســعه حرکت کرده اســت .امــا توجه
داشــته باشــید ما باید یک نگاه دیگری
بــه موضــوع رتبهبنــدی میکردیــم .از
نظــر ما رتبهبنــدی یــک فرآیند علمی
در منابع انســانی حوزه آموزشی است.
هــدف رتبهبنــدی هــم ارتقــای کیفیت
منابــع انســانی اســت ،در ایــن فرآینــد
سعی میکنیم که با ایجاد سازوکارهای
انگیزشــی معلمــان را بــرای ارتقــای
کیفیت ترغیب کنیم تا شایستگیهای
حرفــهای خودشــان را ارتقــا دهند ،این
موضوع مرحله به مرحله به رشد کیفی
معلمان کمک میکند .رتبهبندی اصالً
اقدامی بــرای افزایش حقوق معلمان
نیست .درست اســت که از مشوقهای
مالی اســتفاده میکنیم اما مشوقهای

غیرمالی هــم دارد که هدف اصلیاش
ارتقــای کیفیــت منابــع انســانی و البته
ارتقــای کیفیت نظام تعلیــم و تربیت
اســت کــه بــر روشهــای یادگیــری و
یاددهی تأثیر مســتقیم دارد .متأسفانه
ش دارای یــک نظــام
آمــوزش و پــرور 
منســجم حرفهای نبــود ،این نظــام در
آموزش عالی وجــود دارد .وزارت علوم
دارای نظــام ارتقــا اســت .در این نظام
بــه افزایــش و مشــوقهای مالــی توجه
شــده است و از طرفی هم جریمههایی
برای رکــود علمی اعضایــش دارد ولی
آموزش و پرورش این مباحث را ندارد،
گرچــه در اوایــل دهــه  ٨٠اتفاقاتــی در
قانــون مدیریــت خدمات کشــوری رخ
داد اما به صورت کامل این موضوعات
دیــده نشــد .فــاز اول اجــرای رتبهبندی
در ســال  ٩٤انجــام شــد و در آن ســال
دولــت بــا اختصــاص  ٥هــزار میلیــارد
تومان اعتبار رتبهبنــدی را اجرایی کرد.
در آن ســال ســازوکارهایی تعریف شــد
تــا اینکــه در برنامــه ششــم توســعه به
موضــوع رتبهبنــدی اشــاره کــرد و یــک
بنــد از مــاده  ٦٣قانــون بــه رتبهبنــدی
اختصــاص پیــدا کــرد و دولــت هــم بــا
یــک مصوبه دیگــری تمــام امتیــازات
رتبهبنــدی را بــه روز کــرد .البتــه هیأت
تطبیق مصوبــات دولت که در مجلس
اســت ایرادی نســبت به اجــرای قانون
ســال  ٩٨نگرفت اما کماکان این بحث

مورد مطالبه نمایندگان مجلس است
و مــا هم یکبار برای همیشــه باید این
موضوع را حل کنیم .با وجود این ما در
ســالهای  ٩٨ ، ٩٤و  ٩٩نظام رتبهبندی
را اجرا و بر این اســاس الیحه رتبهبندی
را تهیه کردیم و به کمیسیون اجتماعی
دولت ارســال شد که امیدواریم بزودی
تصویبشود.
ëëایــن الیحه چــه تفاوتی بــا الیحههای
قبلیدولتدارد؟
هیچ فرقی ندارد .تمام صالحیتها
در قالب یک نظام منســجم میشــود.
ایــن الیحه یک چارچــوب کامالً علمی
و اجرایــی بــرای رتبهبنــدی معلمــان
ارائه میکند که دقیقاً همه اجزا و نحوه
ســنجش ،امتیازدهــی و مشــوقها و
همچنین نحوه رکود علمی را به صورت
کامــل آوردهایــم .مــا در رتبهبندیهای
قبلی بر اساس اختیارات دولت حرکت
میکردیــم و عمــده ســازوکارهای مــا
قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
اما در این نظام برای صالحیتهای
حرفــهای معلمــان از مجلــس
قانــون میگیریــم .بحــث اینکــه چــه
صالحیتهایی ســنجش شود؟ چطور
ســنجش کنیــم؟ معلمــان چگونــه
ارتقــا پیــدا کنند؟ اگــر یــک معلمی در
فرآینــد رتبهبندی حرفــهای دچار رکود
علمی شــود چــه برخوردی با او شــود؟
فعالیتهــای اثرگــذار بــر کار معلمان

کدامهــا هســتند؟ مشــوقهای مالی از
کجــا تأمیــن شــود؟ همچنین ســاختار
اجرایی کردن نظام رتبهبندی در داخل
وزارت آموزش و پرورش و البته سازمان
برنامه و بودجه چطور باشــد .همه این
موارد در قانون دیده شــده اســت .دیگر
خودمــان را محــدود بــه آن اجازههایی
که در قانون مدیریت خدمات کشــوری
اســت ،نکردیم و اجــازه قانونی را هم از
مجلسمیگیریم.
ëëاگــر بــرای ســال آینــده قانــون شــود
معلمانچقدرافزایشحقوقدارند؟
فعالً نمیتوان دقیــق درباره میزان
افزایش حقوق معلمان اعالم نظر کرد
چرا که ما هنوز در کشاکش بررسی مواد
بودجه ســال  ١٤٠٠هســتیم و تــا نهایی
شــدن آن بایــد منتظــر ماند ،امــا تمام
مواردی را که تأثیرگــذار بر بودجه ١٤٠٠
اســت پیشبینی کردهایم تا به سازمان
برنامهبودجهپیشنهاددهیم.
ëëمجلس میگویــد دریافتــی معلمان
در وزارت آمــوزش و پــرورش بایــد مثل
وزارت علوم باشــد ،آیا نگاه شــما به این
الیحهاینگونهاست؟
مــا معلمهــا را بــر اســاس نظــام
حرفــهای خــودش نــگاه میکنیــم.
نمیخواهیم به ســمت استادی ببریم
و نمیخواهیــم ایــن مقایســه را انجــام
دهیم .هراکنون با توجه به اقداماتی که
در خصــوص حقوق معلمــان صورت
گرفته اســت تفاوت حقوق یک معلم
با استاد دانشــگاه خیلی کم شده است
تا جایی که خیلی از استادان دانشگاه به
این قضیه اعتراض کردند.
ëëامســال بــا اجــرای نظــام رتبهبنــدی
معلمانچقدرافزایشحقوقداشتند؟
اگــر حقــوق یــک معلــم را در ســال
 ٩٩بــا حقوقی که در ســال  ٩٨میگرفت
مقایســه کنیــم به ایــن نتیجــه خواهیم
رســید که رشــد خوبــی صــورت گرفته و
آمارهــا هــم نشــان میدهــد کــه حقوق
معلمان  58درصد افزایش یافته است.

یادداشت

در پــی اعالم اســتاندار تهــران مبنی بــر اجرای طــرح جدید
محدودیتهای تردد از ساعت  21در کالنشهر تهران که قرار
بود به احتمال زیاد از روز شــنبه  24آبان ماه آغاز شــود ،وزیر
کشور اعالم کرد که ممنوعیت فعالیت مشاعل از ساعت ۱۸
غیر از مشــاغل ســطح یک اعمال میشــود .همچنین طرح
محدودیتترددخودروهایشخصیبعدازساعت ۲۱همدر
قرارگاه مطرح شد و ما ابعاد ،محاسن ،معایب و هزینههای
این طرح را بررسی کردیم که گزارش این بررسیها را به ستاد
ملــی مقابله با کرونــا ارائه دادهایم و هر تصمیمی که ســتاد
بگیــرد آن را اجــرا خواهیم کــرد .به گزارش ایرنــا ،عبدالرضا
رحمانــی فضلــی در پایان دومین جلســه قــرارگاه عملیاتی
ســتاد ملی مبارزه با کرونا از آغاز طــرح غربالگری عمومی و
افزایش تعداد تســت در استان کرمانشاه به عنوان نخستین
اســتان کشــور خبر داد و گفت :رعایت پروتکلهــا ،انضباط و
فاصله اجتماعی که در دو هفته گذشته به  ۴۶درصد رسیده
بود ،اکنون به  ۷۰تا  ۷۵درصد رسیده است.
او گفــت :بنــای قــرارگاه این اســت کــه از ظرفیتهــای همه
مردم و همه جغرافیای کشور و ساختار اداری استفاده کنیم.
بر این اســاس مقرر شــد اســتانها ،شهرســتانها ،شــهرها و
بخشــداریها چنین جلســاتی را در قالب ســتادهای استانی
داشــته باشــند و اجرای مصوبات را به صورت دقیق پیگیری
کرده و به صورت روزانه به قرارگاه گزارش دهند.
وی با اشــاره بــه اجرای طــرح غربالگری عمومــی و افزایش
میزان تســت گفت :مــا مبنــا را در طرح غربالگــری عمومی
محــات گرفتیم و بنا براین اســت که محالت تقســیمبندی
شــود .بســیج ،شــهرداریها ،فرمانداریها ،بهداشت ،هالل
احمر ،مساجد و مردم محل در این زمینه همکاری خواهند
داشت و همه امکانات در اختیار آنها قرار گرفته است.
همچنین علیرضا رئیســی ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله با
کرونــا گفت :خبری که مبنی بــر موافقت رئیسجمهوری با
تعطیلی دو هفتهای تهران و مخالفت استاندار با اجرای آن
مطرح شــده بود ،به هیچ وجه صحت نــدارد.وی ادامه داد:
در ســتاد ملی که با ریاســت رئیسجمهوری برگزار میشود،
اگر از ســوی کمیتهها پیشنهادی داده شود ،مطرح میشود و
اجماعی درباره نظرات انجام شــده و ســپس تصمیمگیری
میشود .اگر ستاد ملی تصمیمی را اتخاذ کرده و ابالغ شود،
قطعاً الزم االجراست و کسی نمیتواند آن را اجرا نکند.
ضمناً سخنگوی وزارت بهداشــت گفت :از ظهر روز  18آبان
تــا ظهــر روز  ۱۹آبــان  ۱۳۹۹و بــر اســاس معیارهــای قطعی
تشــخیصی ۱۰ ،هزار و  ۴۶۳بیمــار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشــور شناسایی شدند که ســه هزار و  ۵۷۴نفر از آنها بستری
شــدند .ســیما ســادات الری گفت :در طول این مدت ۴۵۸ ،
بیمــار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادنــد و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۳۸هزار و  ۷۴۹نفر رسید.

جزئیات الیحه رتبهبندی معلمان با امتیازها و مشوقهای مالی

ضرورت فراهم کردن شرایط پذیرش
محدودیتهای کرونایی

قابلیــت مشــارکت و همراهــی مــردم
ایــران باالســت .گاهی که سیاســتمداران
از همراهــی مردم بــا تحریمها صحبت
میکننــد ،از بــن جــان میدانــم کــه
آرمین امیر
همینطوراست.سالهادرشرایطجنگی
جامعه شناس و استاد
با یکدیگر و مســئوالن همراهــی کردند و
دانشگاه
در تحریــم ،در اجــرای محدودیتهــای
کرونایــی هــم کردهانــد و میکننــد .فقــط هم جنــگ و تحریم نیســت،
خانواده دوســتی و خانوادهگرایی هم به نوعی همراهی با شــرایط خوب
و بد خانواده اســت ،نتایج پیمایشهای ملی نشان میدهد ،مهمترین
گروه مرجعی که بر نظر مردم در انتخابات تأثیر میگذارد خانواده است.
یکی از شاخصهای علوم اجتماعی برای سنجش همراهی با شرایط و
تصمیماتجمعی،شاخصجمعگراییاست.
شــاخص جمعگرایی/فردگرایــی یکــی از شــاخصهای بررســی رفتار
مردم اســت .طبق پیمایش بینالمللی هافســتید ،فردگرایی در ایرانیان
نمره  41را آورده که نمرهای زیر متوســط است .فردگرایی در ایران نزدیک
به ترکیه و روســیه بــا نمرههای  37و  39اســت .نمــره فردگرایی در چین
 20اســت .امریــکا ،اســترالیا و آلمان در این شــاخص نمــرات  90 ،91و 67
گرفتهانــد .جمعگرایی/فردگرایی اشــاره به این دارد که فــرد تا چه حد در
تصمیمگیریهــا و تمایالتــش دیگــران را لحــاظ میکند یا خــودش را در
نظر میگیرد .البتــه این دیگران میتواند از خانواده تا هم میهنان و تمام
جهانیان را در بر گیرد .من روســیه و ترکیه را بهعنوان کشــورهای منطقه،
آلمان را بهعنوان کشــور منضبط ،استرالیا را بهعنوان کشور موفق در مهار
کرونا و امریکا را بهعنوان کشــوری ناموفق در کنتــرل کرونا در اینجا آوردم.
بر اســاس ایــن داده ها ،تقریباً میتــوان حدس زد که کنتــرل و مهار کرونا
ارتباطــی با میــزان فردگرایی جوامع نــدارد و مورد اســترالیا این را بخوبی
نشــان میدهــد .از طرفی هــم میبینیــم فردگرایــی ایرانیــان نزدیک به
متوســط اســت ،بنابراین جمعگرایی ما کمی باالتر از متوســط اســت .لذا
زمینههــای جلب مشــارکت مــردم در پذیرش محدودیتهــای کرونایی
وجود دارد اما حتی در چین هم که کمترین میزان فردگرایی را دارد این امر
بدون قواعد سختگیرانه و همزمان با خدماترسانی به مردم انجام نشده
است .لذا مشارکت مردم یک تضمین نیست ،مهمتر این است که چقدر
زمینههــای مشــارکت را فراهــم کردهایم .مورد اســترالیا نشــان میدهد
دولتهــا بــا ارائــه برنامهای که برای مــردم قابل قبول باشــد ،حد باالی
مشــارکت را جلب کنند و سپس کنترلهای ســختگیرانه اجرا کنند .این
میان یک چیز را فراموش نکنیم ،از مردم نباید انتظار افراطی داشــت،
مردم نمیتوانند جای دولت عمل کنند و در شرایطی که زمینهها آماده
نیستمشتاقانهبهاستقبالکمکردنازفعالیتهایروزمرهبروند.آنچه
مفید و عملی به نظر میرســد این اســت که دولتها ،با در نظر گرفتن
شرایط اقتصادی و اجتماعی ،به تصمیمی برسند که پیوست اجتماعی
مستدل و مقبولی داشته باشد ،سپس این تصمیم را برای مردم توضیح
دهنــد تا مردم منطق آن تصمیم را دریابند و احســاس کنند خودشــان
هم برنده این تصمیم هستند .سپس زمینهها آماده شود و نظارتهای
سختگیرانهاجراشود.

