
آم�وزش  ریی�س کمیس�یون 
مجل�س ش�ورای  تحقیق�ات  و 
اس�امی ب�ا تش�ریح جزئی�ات 
الیحه نظ�ام رتبه بندی معلمان، 
اع�ام ک�رد: تمام�ی ۵۰۳ هزار 
معلم رس�می آموزش و پرورش 
تا پایان سال ۱۴۰۰ در پنج طبقه 

رتبه بندی می شوند.
علیرض��ا من��ادی در نشس��ت با 
خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ 
س��ال از آغاز س��بک نوین آموزش 
در ای��ران می گ��ذرد ام��ا در طول 
این س��ال ها تنه��ا جایگاه اس��اتید 
دانشگاه ها مشخص شده و همچنان 
جایگاه معلمان در سیستم آموزشی 
مش��خص نبود و شکاف زیادی بین 

جایگاه معلم و استاد وجود داشت.
وی ادام��ه داد: الیحه رتبه بندی 
معلم��ان در کمیس��یون آم��وزش 
مجلس تصویب شد و بر این اساس 
نسبت به شایستگی، تخصص، حرفه 

ای گری و کس��ب امتیازات الزم در 
رتب��ه بندی پنچ گانه ب��ه ترتیب از 
بدو اس��تخدام تا ۲۱س��ال س��ابقه 
معلمی شامل آموزشیار معلم، مربی 
معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم 

و استاد معلم طبقه بندی شد.  
وی با بیان اینکه معلمان هر پنج 
سال یک رتبه و در مناطق محروم، 
مرزی و عش��ایری هر چهار س��ال 
یک رتبه ارتقا م��ی یابند، افزود: بر 
اساس سیاست های ابالغی مجموع 
حقوق و مزایای رتبه های پنج گانه 
معلم��ان هم��ه س��اله از ۸۰درصد 

مجموع حق��وق و مزای��ای اعضای 
هیات علمی دانشگاه ها خواهد بود 
و این  موضوع تبدیل به قانون شد.  
و  آم��وزش  کمیس��یون  ریی��س 
تحقیقات مجلس ش��ورای اسالمی 
اظه��ار ک��رد: مجم��وع حق��وق و 
مزایای رتبه ه��ای مندرج در الیحه 
رتبه بن��دی معلمان نبای��د کمتر از 
۸۰ درصد از حق��وق اعضای هیات 
علم��ی رتبه متناظر در وزارت علوم 
با در نظر گرفتن استان و شهر محل 
خدمت باشد در واقع استادیارمعلم 
بای��د ۸۰ درص��د حقوق اس��تادیار 

دانشگاه را دریافت کند.
من��ادی درخصوص رتب��ه بندی 
معلمان بازنشس��ته نیز گفت: دولت 
مکلف اس��ت همه امتی��ازات قانون 
خدمات کشوری را در مورد معلمان 
اعمال و در س��ند تح��ول بنیادین 
آم��وزش و پرورش نیز ل��زوم تمام 
وقت ش��دن معلمان را اجرایی کند 
و لذا حقوق معلمان بازنشسته نباید 
کمت��ر از ۹۰ درصد معلمان همتراز 

شاغل باشد.
وی اضافه ک��رد: تا ۲ هفته آینده 
احتم��اال ای��ن مصوبه کمیس��یون 
آم��وزش در الیحه رتب��ه بندی در 

نوبت صحن قرار می گیرد.
منادی اظه��ار کرد: این الیحه در 
ابتدا ۱۱ بند داش��ت که مورد قبول 
مجلس قرار نگرفت بر این اس��اس 
به منظور اعتالی کرامت معلمان و 
افزایش کیفیت آموزش در کش��ور، 
این الیحه را با حساس��یت بیشتری 

در مجلس پیگیری کردیم.
وی ادام��ه داد: ابت��دا ق��رار ب��ود 
معلم��ان در گروه ه��ای یک تا پنج 
تقسیم بندی ش��وند ولی پیشنهاد 
دادیم  بجای عدد از عناوینی مانند 
عناوین اس��اتید دانش��گاه استفاده 

شود.  
نماین��ده مردم تبریز، آذرش��هر و 

اس��کو در مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: بر اس��اس مصوبه کمیسیون 
آم��وزش، معلم��ان جدی��د در بدو 
ورود ب��ه آم��وزش و پ��رورش، در 
صورت داش��تن مدرک لیس��انس، 
بعن��وان آموزش��یار معل��م، مدرک 
فوق لیسانس، مربی معلم و مدرک 
دکترا، اس��تادیار معل��م رتبه بندی 

شوند.
وی ب��ا بیان اینک��ه در این طرح 
کمیسیون آموزش، حقوق ها نباید 
بی��ش از ۲۰ درص��د بی��ن ۲ رتبه 
فاصله داشته داش��ته باشند، تاکید 
ک��رد: معلم��ان باید برای رس��یدن 
به رتب��ه دانش��یارمعلم حداقل ۱۵ 
س��ال سابقه و برای رسیدن به رتبه 
اس��تادمعلم ۲۱ سال  سابقه داشته 
باش��ند در حالیک��ه در الیحه ارائه 
ش��ده دولت این مدت ها به ترتیب 

۲۰ و ۲۶ سال بود.
ب��ه  اش��اره  ب��ا  همچنی��ن  وی 
اعضای هیات  همسان سازی حقوق 
علمی دانش��گاه ه��ای وزارت علوم 
و وزارت بهداش��ت اضاف��ه کرد: در 
مرحله دوم بازگش��ت الیحه بودجه 
به مجلس، می��زان این الیحه را به 
اندازه ۴۲۰۰ میلی��ارد تومان برای 
وزارت عل��وم افزایش دادیم که این 
امر مانع خروج برخی از اس��اتید از 
کشور نیز ش��د بطوریکه حقوق ۸۵ 
هزار استاد دانشگاه، ۶ تا ۱۴ میلیون 

تومان افزایش  داشته است.
نماین��ده م��ردم تبریز، اس��کو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی 
از تاس��یس موزه پارلمان در تبریز 
زیر نظر مجلس ش��ورای اسالمی با 

۵۰میلیارد ریال اعتبار خبر داد.
منادی اظهار ک��رد: خانه تاریخی 
ابراهیم کالنتری به عنوان نخستین 
نماینده تبریز در مجلس و سومین 
ش��هردار تبریز برای تاس��یس موزه 
پارلمان در نظر گرفته شده است.  

مع�اون اول ریی�س جمه�وری، آیین نام�ه 
اجرای�ی ثب�ت ی�ا به روزرس�انی اطالع�ات و 
پرداخت ها به کارکنان دس�تگاه های اجرایی 
در س�امانه پای�گاه اطالعات کارکن�ان نظام 

اداری را ابالغ کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات 
دولت،  هیات وزیران در جلسه مورخ ۹ تیر ۱۴۰۰ 
و در اج��رای تکلی��ف مندرج در اج��زاء )۱( و )۲( 
بند )الف( تبصره )۲۰( قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰ 
کل کش��ور مبنی بر ثبت یا بروزرس��انی اطالعات 
و پرداخت ها به کارکنان دس��تگاه های اجرایی در 
سامانه پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری )پاکنا(، 
آیین نامه اجرای��ی مربوط به این بند از قانون را به 
تصویب رس��اند. ب��ه موجب آیین نام��ه فوق، همه 
دس��تگاه های اجرای��ی مکلفند اطالع��ات فردی و 
اس��تخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده 
و پرداخت های مس��تقیم و مستمر و غیرمستمر به 
تمامی کارکنان رس��می، پیمانی، قرارداد کارمعین 
)مش��خص(، کارگ��ری، کارکن��ان حوزه س��المت 
براس��اس قان��ون مربوط ب��ه خدمت پزش��کان و 
پیراپزش��کان و س��ایر کارکنان که براساس ضوابط 
و مقررات مربوط به موج��ب حکم یا قرارداد مقام 
صالحی��ت  دار در یک دس��تگاه اجرایی به خدمت 

پذیرفت��ه می ش��وند را در س��امانه کارمن��د ایران 
)س��امانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا( حس��ب 
مورد ثب��ت و همواره بروزرس��انی کنند. چگونگی 
ثب��ت اطالعات کارکنان مذکور در ش��یوه نامه های 
مس��تقلی که توسط س��ازمان های برنامه و بودجه 
کش��ور و اداری و استخدامی کش��ور و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه های اجرایی 
مذکور تدوین می ش��ود، تعیین می شود. همچنین 
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور با رعایت ترتیبات 
مق��رر در ماده )۳۰( قانون برنامه و بودجه کش��ور، 
نس��بت به تخصی��ص اعتبار پرداخت مس��تقیم و 
مس��تمر )حقوق( کارکنان و محاس��به هزینه های 
پرس��نلی ش��رکت های دولتی با دریافت اطالعات 
کارکن��ان به ص��ورت تبادل اطالع��ات الکترونیک 

)وب سرویس( با سامانه کارمند ایران اقدام خواهد 
کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه داری کل 
کشور( نیز نسبت به پرداخت های مستقیم و مستمر و 
غیرمستمر همه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل 
اعتب��ارات هزینه ای )عمومی و اختصاصی( به ذینفع 
نهایی، پس از دریافت درخواس��ت وجه از دس��تگاه 
اجرایی و انطباق اطالعات پرداخت های مس��تقیم و 
مستمر ثبت شده توسط دستگاه اجرایی با اطالعات 
ثبت شده در سامانه پاکنا، به صورت تبادل اطالعات 
الکترونیک )وب سرویس( و در سقف تخصیص اعتبار 
صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت 
ترتیب��ات مقرر در ماده )۳۰( قان��ون برنامه و بودجه 

کشور –مصوب ۱۳۵۱-  اقدام خواهد کرد.
ابالغ مصوبه انتصاب رییس کل بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران
مع��اون اول رییس جمه��وری همچنین مصوبه 
مربوط به انتصاب اکبر کمیجانی رییس کل جدید 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را ابالغ کرد.

در جلسه هیات وزیران مورخ ۹ تیر ۱۴۰۰، اکبر 
کمیجانی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
با تصویب هیات وزیران و تایید رییس جمهوری، به 
س��مت رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران منصوب شد.

رییس کمیسیون آموزش مجلس:

معلمان رسمی تا پایان ۱۴۰۰ رتبه بندی می شوند
از سوی جهانگیری

آیین نامه ثبت یا به روزرسانی اطالعات و پرداخت ها به کارکنان ابالغ شد

طعم شیرین سال ۹۵  فراموش نشدنی است!
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران:

دولت دوازدهم ساالنه ۴ هزار میلیارد تومان در آذربایجان شرقی هزینه کرده است

www.asrazadionline.ir

 محسنی اژه ای همواره
 بر مبانی انقالب پایبند 
بوده است

 صفحه۲ ««

  تالشمان جلوگیری
 از پیک پنجم کرونا

در آذربایجان شرقی است
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 صفحه7 ««

 قاچاق علوفه
 به کشورهای 

همسایه

3
 رییس سازمان صنعت

 معدن و تجارت:
آذربایجان شرقی 
قطب دوم تولید 
فوالد در کشور 

می شود

7

مدیرعام��ل اتحادیه دام��داران گفت: دولت 
بای��د هرچه س��ریعتر با توجه ب��ه موضوع 
را  علوف��ه  و  یونج��ه  واردات  خشکس��الی، 
در دس��تور کار خ��ود قرار ده��د. همچنین 
جلوی قاچاق علوفه را به کش��ورهای عراق 

و افغانستان را بگیرد...

ریی��س س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
آذربایجان ش��رقی گفت: این اس��تان قطب 
س��وم فوالد کش��ور را در اختی��ار دارد و با 
توجه به برنامه ریزی که در حال انجام است 
ظرف ۲ سال آتی استان به قطب دوم تولید 

فوالد در کشور تبدیل خواهد شد...

 مدیرعامل پاالیشگاه
 امام خمینی )ره( شازند:

پروژه تولید کک 
سوزنی پاالیشگاه 
شازند ۱۴۰۴ به 

بهره برداری می رسد

4
رضایی: 

برای حفظ سالمتی 
ناشنوایان چاره ای 
جز برکناری بهتری 

نداشتم

6

ریی��س انجم��ن کش��تی ناش��نوایان علت 
برکن��اری اکبر بهتری از س��رمربیگری تیم 
ملی کش��تی آزاد جوانان ناش��نوایان را بی 
اعتنایی وی نس��بت به تذک��رات چند باره 
برای برگ��زاری تمری��ن در مکانی خارج از 

قرنطینه عنوان کرد...

 صفحه  ۲««

15 April 2018 

دستور جلسه: 
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آگهى  تجدید مناقصه عمومى
  شــهردارى اشــتهارد

WWW.SETADIRAN.IR

setadiran.ir

IR280100004081011407970038

شهردار اشتهارد - مهدى مال حسنى


