اجتماعی

سه شنبه  ۹شهریور ۱۴۰۰
 ۲۲محرم .۱۴۴۳شماره ۲۰۷۴۱

معمایهمسانسازیِحقوقمعلمان

یک توئيت

5
گزیده

واکسیناسیون دوباره رکورد زد

ماجرایپرداختفوقالعادهویژهمعلمانکهبهگفتهرئیسسازمانبرنامهوبودجه ،اشکالقانونیدارد
ابهاماتیایجادکردهو واکنشهایبسیاریرابرانگیختهاست.دراینمیان،پایگاهاطالعرسانیدولت
ازتوافقسهجانبهایبرایرفعمشکلخبردادکهدرعینحال ،شیوهآن درخبرانتشاریافته ،همچنانمبهماست

لوموند دیــروز در گــزارشــی به تبعات
آموزشی کووید ۱۹پرداخت و نوشت:
کرونا در برخی کشورها بر روند آموزش
تاثیر بسیار مخربی گذاشته است .مثال
در آفریقای جنوبی دستکم  ۱۰هزار
کودکمجبوربهترکتحصیلشدهاند.

یک عکس

مصطفی عبدالهی-با صحبتهای رئیس
سازمان برنامه و بودجه ،معمای چرایی به تاخیر
افتادنپرداختفوقالعادهویژهمعلمانتاحدودی
رمزگشایی شد .هرچند که شامگاه روز گذشته،
پایگاه اطالع رسانی دولت در خبری اجمالی از
توافقسهجانبهبرایپرداختفوقالعادهمعلمان
پسازرفعمغایرتاحکامصادرهخبرداد .اینخبر
درعینحالموضوعراشفافنکردکهرفعمغایرت
بهچهصورتخواهدبود .
▪شروعماجراباتاخیردرپرداختحقوقمرداد

ِ
راحت کرونا ،در بیخیالی مردم
خیال

عکس  :مهر

حــدود  800هــزار معلم حقوق مــردادمــاه خود
را با تاخیر دریــافــت کــردنــد؛ اتفاقی که وزارت
آموزش و پرورش دلیل آن را «ایجاد ابهامات برای
دستگاههایمسئول»اعالمکرد.درنهایتحقوق
معلمان با تاخیر و بدون لحاظکردن فوقالعاده
ویژه پرداخت شد و وزارتخانه وعده داد پیگیری
الزمبرایپرداختاینفوقالعادههاازشهریورماه،
صورتبگیرد.
▪موضعصریحسازمانبرنامهوبودجه

رسانه های جهان

اســـپـــوتـــنـــیـــک:
افزایش شدید موارد
ابتال بــه کــوویــد19
و نـــــیـــــاز شـــدیـــد
بــیــمــارســتــانهــا به
اکسیژن مایع ،باعث شد تا پرتابهای
فضایی در ماه جدید میالدی به تعویق
بیفتند.
دویچه ولــه :از روز
گــذشــتــه در بیشتر
خیابانهای پاریس،
خودروها دیگر مجاز
نیستندسریعتراز۳۰
کیلومتر در ساعت حرکت کنند .این
تصمیمبهمنظورکمکبهبهبودوضعیت
محیط زیست ،کمتر شــدن آلودگی
صوتیوآرامشبیشترساکناناینشهر
گرفتهشدهاست.

امــا حــاال «مسعود میرکاظمی» رئیس جدید
سازمان برنامه و بودجه کشور هم با توضیحاتی،
دالیــل مخالفت خــود را با پرداخت فوقالعاده
ویژه پیشنهادی از سوی وزارتخانه ارائــه کرده و
گفته اســت« :ما با این موضوع مواجه شدیم که
میزان همسانسازی معلمان بیشتر از میزان
قانونی شده است ،دراین شرایط چاره چه بود؟
بگوییم تحت فشار پرداخت کنیم؟ یا بگوییم باید
احکام صادره اصالح شود؟ از وزیر سابق آموزش
و پرورش خواستیم اصالح احکام را انجام بدهند
تا مطابق قانون باشد ،اما گفتند این کار سه روز
طول میکشد ،ما هم برای اینکه پرداخت حقوق
معلمان به تاخیر نیفتد ،حقوق مــرداد را مشابه
حقوقتیرماهپرداختکردیمتاوزارتخانهاقدامات
الزمبعدیراپیگیریکند».
▪افزایش مبلغ همسان ســازی نیاز به مجوز
دولت دارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه ،جزئیات بیشتر را
اینطور تشریح کرد«:به وزارتخانه اعالم شد که

درشرایطفعلیپرداختمبالغتعیینشدهمغایربا
آییننامهها و مصوبات دولت است و اگر قرار است
تغییریدرمحاسباتهمسانسازیحقوقمعلمان
اتفاقبیفتدومیزانشافزایشیابد،بایدمجوزدولت
رادریافتکندومنبعمالیآننیزدیدهشود».
▪میرکاظمی:ایکاشاینکارهارا نمیکردند

معاون رئیسجمهور در پاسخ به این ســوال که
«آیــا مسئول انجام ایــن محاسبات میدانسته
کارش خالف قانون است یا نه» ،هم اظهار کرد:
نمیخواهیم بدبین باشیم ،اما در روزهــای آخر
دولت اتفاقاتی افتاده که خیلی اخالقمدارانه
نبوده ،ای کاش این کارها را نمیکردند .امروز
ما را در تنگنا قــرار دادهانــد و احساس میکنیم
معلمان در مقابل دولت قرار گرفتهاند .در حالی
که واقعا اینطور نبوده و هدف ما رعایت انضباط
مالیاست».
▪دفاع ۲کمیسیون مجلسازاقداموزارتخانه

واکــنــش نمایندگان مجلس بــه ایــن مــاجــرا هم
نامهنگاری با سازمان برنامه و بودجه و درخواست
پرداخت فوقالعاده ویــژه معلمان بــوده است.
حاجیبابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
و مــنــادی سفیدان رئیس کمیسیون آمــوزش
در نامههای جداگانه به میرکاظمی ،پرداخت
فوقالعاده ویژه را قانونی و با هماهنگی مجلس
و رئــیــس ســابــق ســازمــان بــرنــامــه و بــودجــه
اعــام کــردهانــد .در نامه حاجیبابایی آمده
اســــت« :بــنــد ( )۱۰مــــاده ( )۶۸قــانــون
مــدیــریــت خـــدمـــات کـــشـــوری بـــا رعــایــت
مصوبه شــمــاره .۱۳۸۰۹۱ت  ۵۰۰۰۰ه

مــورخ  ۱۳۹۳/۱۱/۱۵هیئت وزیــران برای
مشمولین طــرح طبقهبندی مشاغل معلمان
کشور به میزان حداقل  ۲۱درصد و حداکثر ۲۷
درصد و بر اساس ترتیبات مندرج در جزء( )۵بند
(الف) تبصره ( )۱۲قانون بودجه سال ،»۱۴۰۰
پرداختفوقالعادهویژهدراحکامحقوقیمعلمان
درجشدهوفرهنگیانعزیزهماینمبلغرادرتأمین
هزینههایزندگیخودلحاظنمودهاند».
▪آموزش و پرورش :به دنبال اخذ مجوز دولت
هستیم

از سوی دیگر معاون برنامهریزی و توسعه منابع
وزارت آمــوزش و پــرورش هم گفته است :احکام
صادرهمعلمانتغییرنکردهاماپرداختفوقالعاده
ویژه نیازمند اخذ مجوز از دولت و سازمان برنامه و
بودجه است و ما به دنبال مجوز افزایش قانونی و
پایدارخواهیمبود.
▪موافقتباکلیتواختالفبرسر 6درصد؟

آنچه هماکنون نگرانی بسیاری را برای معلمان
ایجادکردهوواکنشهایآنهارابههمراهداشته،
مبهمبودنموضعقطعیسازمانبرنامهوبودجهبا
اعمال فوقالعاده ویژه معلمان است؛ اگرچه که تا
حدودیمیتوانآنراتحلیلکرد.میرکاظمیدر
صحبتهای خود به «ضرورت دریافت مجوز برای
افزایش همسانسازی» اشــاره و اختالف ریالی

ناشی از این افزایش را  1700تا  1800میلیارد
تومانمحاسبهکردهاست.ازسویدیگرمعاونوزیر
آموزش و پرورش نیز اعتبار ماهانه موردنیاز برای
پرداخت این فوقالعادهها را ماهانه 350میلیارد
تومان ،یعنی  4200میلیارد تومان در هر سال
اعالمکردهاست.بنابراینبهنظرمیرسدطبقاین
نشانهها ،مخالفتی با کلیت پرداخت وجود ندارد
بلکه میزان آن محل اختالف است؛ همانطور که
تسنیمنیزمدعیشده«پیگیریهاازسازمانبرنامه
وبودجهنشانمیدهد،بحثبرسرسقفافزایش
این آیتم حقوقی است ،سازمان برنامه و بودجه بر
افزایش 21درصدیتاکیدداردامادراواخردولت
قبلبرافزایش 27درصدیتوافقشدهاست».
▪توافق سه جانبه برای پرداخت فوق العاده
معلمان

در این میان ،در حالی که از دیروز واکنش هایی
درباره توقف پرداخت فوق العاده معلمان مطرح
شدهبود،شامگاهروزگذشته پایگاهاطالعرسانی
دولتگزارشداد«:درجلسهایباحضورمعاونین
وزارت آمــوزش و پــرورش ،دیــوان محاسبات کل
کشور و ســازمــان برنامه و بــودجــه در خصوص
پرداخت فوق العاده ویژه معلمان به استناد «بند
 ۱۰ماده  ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری،
با رعایت مصوبه شماره /۱۳۸۰۹۱ت ۵۰۰۰
هه مورخ  ۱۳۹۳/۱۱/۱۵هیئت وزیران» برای
مشمولینطرحطبقهبندیمشاغلمعلمانکشور
بهمیزانحداقل ۲۱وحداکثر ۲۷درصدبراساس
بندالفتبصره۱۲قانونکلکشور،مقررشدپساز
رفعمغایرتاحکامصادره،افزایشفوقالعادهویژه
مشمولینمفادمصوبهیادشدهدرشهریورماهسال
 ۱۴۰۰اعمال شود.بر این اساس مابه التفاوت
فروردین تا مرداد  ۱۴۰۰نیز ،همزمان با حقوق و
مزایایشهریورماهپرداختخواهدشد».
در عین حــال مشخص نیست کــه مبنای رفع
مغایرت هاچهدرصدهاییخواهدبود.

روز گذشته بــا تــزریــق ۷۶۵هـــزار و  ۱۳۴دوز
واکــســن ،رکــورد تزریق روزانـــه واکسن کرونا
در کشور شکسته شــد .طبق گ ــزارش وزارت
بهداشت ،تاکنون ۱۸میلیون و ۵۵۱هزار و۹۶۴
نفر دوز اول واکسن کرونا و  ۸میلیون و  ۳۸۹هزار
و  ۲۹۶نفر نیز دوز دوم را تزریق کردهاند و مجموع
واکسنهای تزریقشده در کشور به  ۲۶میلیون و
 ۹۴۱هزار و  ۲۶۰دوز رسیده است.
در همین حال رئیس جمعیت هالل احمر اعالم
کرد :برای واکسیناسیون کامل جامعه و خروج
کشور از بحران کرونا به  ۱۸۰میلیون دوز واکسن
نیاز داریم .به گفته کریم همتی ،هالل احمر در
کنار پیگیری واردات واکسنهای تاییدشده،
در حال بررسی واکسن ویژه گروههای خاص و
اطفال برای وارد کردن به کشور است.
▪تعداد واکسنهای تولید شده برکت
به  ۸میلیون دوز رسید

همچنین رئیس مرکز اطالع رسانی ستاد اجرایی
فرمان حضرت امــام(ره) درباره آخرین آمار تولید
واکسن برکت در کشور توئیت کرد :تعداد تولید
واکسن کووایران برکت تا امروز حدود  ۸میلیون
دوز و تعداد واکسن تحویلی به وزارت بهداشت تا
امروزحدودچهارمیلیونودویستهزاردوزاست.
▪ ۶۶۹فوتی دیگر

امــا خبر ناگوار ایــن کــه ،متاسفانه در طــول ۲۴
ساعت منتهی به ظهر دیروز ۶۶۹،بیمار کرونایی
دیــگــر جــان خــود را از دســت دادنـــد و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۱۰۷هزار و ۱۵۱
نفر رسید.همچنین  ۷هزار و  ۸۸۶نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در بخش مراقبت های ویژه
بیمارستانهاتحتدرمان قراردارند.

 ۲۰۰مادر باردار در اصفهان
مبتال به کرونا شدند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
گفت :در موج پنجم کرونا  ۱۵۰تا  ۲۰۰مادر
باردار ۲۵تا ۳۰ساله به بیماری کووید۱۹مبتال
شدندکهچهارنفرازآنهادرگذشتند.بهگزارش
ایرنا ،دکتر بهروز کلیدری افــزود :ما پافشاری
زیادی برای واکسیناسیون مادران باردار داریم و
تاکنون حدود ۹۰۰مادر باردار پرخطر در استان
شناسایی شدهاند؛ همه مادران باردار میتوانند
پس از سه ماهگی برای واکسن مراجعه کنند
و واکسن مجاز برای آنها «سینوفارم» تشخیص
داده شده است.
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