
"می باشد" همچنان غلط می باشد
جهانگیری: نفت را به روش های دیگر می فروشیم.

منظور برادر جهانگیری از روش های زیر کدام یک 
از گزینه های زیر است؟

الف( هفت روش سامورایی
ب( روش ده سامورایی

ج( روش های مختلف سامورایی
د( هر هفده گزینه فوق صحیح است.

برادر عارف: در چند روز اخی��ر مردم و جوانان اصرار 
داش��تند که در انتخابات ثبت نام کنم، اما احساس 
می کنم که خارج از مجلس بهتر می توانم کمک کنم.

عبارت"خارج از مجلس" به کدام یک از گزینه های 
زیر نزدیکتر است؟

الف( سرکوچه و همصحبتی با عباس آقا بقال
ب( توی پارک محله با چند س��رهنگ و تیمسار و 

دکتر بازنشسته
ج( توی خونه با نوه و نتیجه ها

د( اتاق فکر تهیه لیست جدید امید به اسم لیست 
"جمعیت امیدواران نامیده شده توسط دولت تدبیر و امید

یک مقام مسئول: نرم افزار "ویز" در روز غائله اخیر 
در تهران، همه جمعیت را به سمت اتوبان ها هدایت 
می کرد تا راه بندان ایجاد شود؛ در حالی که در حالت 
طبیعی کامال برعکس است و باید مردم را از جای 

پرترافیک به جای خلوت هدایت می کرد.
ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...

الف( نرم افزار خوب چیزی است که آدم را به جاهای 
خلوت هدایت کند.

ب( خوب است آدم نرم افزارش را به جای خلوت ببرد.
ج( نرم افزارها در جاهای شلوغ حال نمی دهند.

د( هر سه گزینه فوق غلط است و هر چه ایشان می 
فرمایند صحیح می باشد!

ننجون

ما در جریان افزایش قیمت بنزین نبودیم
نماین��ده مردم شاهین ش��هر در مجلس گفت: ما ک��ه در جریان نبودیم 
قرار اس��ت کاالها گران ش��ود و یا بنزین افزایش قیمت داشته باشد، اما 

متأسفانه در شرایط کنونی کاالها در حال گران شدن است.
حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی در جلس��ه مجل��س با اش��اره ب��ه حضور 
رئیس جمهور در نشست علنی و تقدیم الیحه بودجه سال 99، در تذکری 
گفت: به نظر من بهتر بود که هیئت رئیس��ه مجلس اجازه می  داد تا نمایندگان 

تذکرات خود را در جریان سخنرانی رئیس جمهور مطرح می کردند.
وی اف��زود: آقای روحان��ی مطالبی را یک طرفه بیان کرد ک��ه ما اصال باورمان 
نمی ش��ود که چنین س��خنانی عملیاتی شود، ما در گذش��ته هم سخنان عمل 
نش��ده  ایشان را دیده ایم، لذا عموما حرف هایی که از رئیس جمهور می شنویم را 

باور نمی کنیم مگر اینکه خالف آن ثابت شود.  تسنیم

جامعه روحانیت مبارز کاندیدا معرفی نمی کند
حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی در باره اینکه آیا جامعه روحانیت 
مبارز لیستی از کاندیدا برای مجلس شورای اسالمی ارائه می کند یا نه، 
گفت: در جلس��ات شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تصمیم بر این 
اس��ت که ما نه برای تهران و هیچ شهر دیگری در کشور کاندیدا معرفی 
نخواهی��م کرد. پورمحمدی افزود: باید م��ردم را هدایت بکنیم به انتخاب 
خوب، بهترین ها، آن افرادی که برای کشور و خود مردم مفید باشند و به آرمان 
ها، مصالح و منافع ملی خوب بیندیش��ند. وی ادامه داد: به نیروی های ارزشی، 
متدین، مومن ، انقالبی و وفادار به نظام و رهبری هم توصیه کردیم که شما با 
هم متحد شوید و جمع بشوید، ما از وحدت ، هماهنگی و انسجام شما حمایت 
می کنیم ؛ اگر به این جمع بندی رسیدند طبعا از مردم هم دعوت می کنیم که 

به این جمع مومنین و بهترین ها رای بدهند. ایسنا

از پاسخ های زنگنه قانع نشدیم
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: وزیر نفت درباره افزایش قاچاق سوخت و عدم 
توجه به توسعه پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها و فرآوردهای نفتی که از محورهای 
طرح استیضاح است، توضیحاتی ارائه کرد که قانع کننده نبود. احمدامیرآبادی 
فراهانی در حاشیه جلسه علنی عصر روز گذشته مجلس در جمع خبرنگاران، 
درباره  برگزاری جلسه استیضاح وزیر نفت، اظهار داشت: این جلسه در کمیسیون 
انرژی مجلس برگزار شد. وی افزود: وزیر نفت درباره افزایش قاچاق سوخت و عدم توجه 
به توسعه پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها و فرآوردهای نفتی که از محورهای طرح استیضاح 
وی است توضیحاتی ارائه کرد که قانع کننده نبود. نماینده مردم قم در مجلس تصریح 
کرد: به دلیل اینکه زمان برای بررس��ی س��ایر مواد این طرح وجود نداشت قرار بر این 
شد تا وزیر نفت در جلسه ای دیگر در کمیسیون انرژی حضور بیابد و توضیحاتی را به 

نمایندگان ارائه کند که این جلسه فردا دوشنبه 18 آذر خواهد بود.  فارس

رئیس جمه��ور گف��ت: دش��منان م��ا، آمری��کا و رژیم 
صهیونیس��تی فکر می کردند با تحریم شدید، ملت ایران 
ملت را از س��اخت کش��ور و دول��ت را از اجرای قانون و 
بودجه ناتوان خواهند س��اخت ولی تا امروز ناامید شدند 

و در آینده هم همینطور خواهد بود. 
حسن روحانی رئیس جمهور، پس از آنکه الیحه بودجه سال 
1399 را تقدیم مجلس کرد در دفاع از الیحه دولت گفت: 
همزمان��ی تقدیم این الیحه را با ایام ش��عف ملت ایران و 
نمایندگان برای حضور در انتخابات یازدهمین دور مجلس 
ش��ورای اس��المی را به فال نیک می گیریم و امیدواریم با 
حضور پرشور مردم بهترین ها برای مجلس شورای اسالمی 
توس��ط ملت ش��ریف ایران انتخاب شود و مجلس یازدهم 
همانند مجالس گذشته بتواند مسیر و راه خود را که قرآن 
کریم مشخص کرده»َوأَْمُرُهْم ُشوَری بْیَنُهْم« عملیاتی کند. 
نمایندگان مجلس میراث دار ش��خصیت هایی مانند شهید 
مدرس، آیت اهلل عاشمی رفسنجانی و شهدای عزیز مجلس 
ش��ورای اس��المی و خادمانی که در این 10 دوره خدمت 

گرده اند خواهند بود.
وی اف��زود: مطال��ب درباره بودجه س��ال 99 را از اینجا 
آغاز می کنم که س��ال گذش��ته که در محضر شما بودم 
و بودجه س��ال 98 تقدیم شد، ما در سخت ترین شرایط 
تحریم بودیم؛ در محضر ش��ما وع��ده دادیم دولت توان 
خود را بکار خواهد گرفت و کنار اس��تواری ملت بزرگ 
ایران و ارکان دیگر نظام از جمله مجلس شورای اسالمی 
خواهد توانس��ت بودج��ه را محقق کند و تا امروز چنین 
بوده است. تقریبا 9 ماه از  سال 98 گذشته و بودجه های 
جاری به موقع پرداخت شده و بودجه عمرانی نیز تاکنون 
34 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و طرح های مهم و 
اساسی که مدنظر دولت بوده یا افتتاح شده و یا تا پایان 

سال ان شاهلل افتتاح خواهد شد.
وی ادام��ه داد: در س��ال جاری برای کاالهای اساس��ی 

ارز 4200 تومان��ی را اختصاص دادیم و همچنین برای 
بودجه س��ال 99 بازهم برای کاالهای اساسی ارز 4200 
تومان��ی اختصاص دادی��م. طرح های مختلف��ی در این 
زمینه وجود داشت که برای رفاه مردم و اینکه مشکالت 
معیشتی کاهش یابد ولی می دانید ارز چندنرخی چه کار 
س��ختی اس��ت ولی دولت این را تحمل می کند تا مردم 
در فشار نباش��ند، پس ارز خصیص یافته برای کاالهای 
اساس��ی همانند امس��ال، ارز 4200 تومانی خواهد بود. 
کاالهای غیر اساس��ی نیز با ارز نیمای��ی خواهد بود که 
در این بودجه قیمت ارز نیمایی را 8500 تومان مدنظر 
قرار دادیم و تالش می کنیم معیش��ت مردم در سختی 
نباشد.می کوش��یم  حقوق و مس��تمری اف��رادی که در 
جامعه آسیب پذیرتر هس��تند را به مقداری که در توان 
دولت اس��ت را افزایش دهی��م. در دو هفته اخیر 1000 
میلیارد تومان برای کمک به معلولین عالوه بر آنچه در 
سال های پیش پرداخت میشده اختصاص دادیم. درباره 

مستمری بگیران شرایط به گونه ای است که نسبت به دو 
س��ال اخیر بیش از 2 برابر افزوده شده و در سال آینده 
حقوق ثاب��ت کارمندان و کارگ��ران 15 درصد افزایش 
می یابد و این یعنی اقشاری که تحت فشار هستند فشار 
کمت��ری را تحمل کنند. تالش ما این بوده به کس��انی 
که مش��کالت بیش��تری دارند کمک معیش��تی هم در 
ماه های باقی مانده س��ال جاری پرداخت شود که شامل 
60 میلی��ون نفر از اعضای خانواده عزیز ایران هس��تند 
می ش��ود و ممکن اس��ت در اثر درخواست مردم بر این 
مق��دار افزوده ش��ود ولی ما این را اج��را می کنیم چون 
مردم عزیز ما در فش��ار کمت��ری قرار بگیرند و این روند 

در سال 99 هم ادامه خواهد یافت.
روحانی در جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
ب��ه نمایندگان می گویم که مبنای بودجه ما طبق فش��ار 
حداکثری و ادامه تحریم هاس��ت و به این معنا نیست که 
دولت قدم های دیگری را برندارد ولی مبنا بر این اس��ت و 

طبق این موضوع، بودجه سال 99 را طراحی کردیم. ضمن 
اینک��ه خبر می دهم که روابط اقتصادی ما با کش��ورهای 
همسایه و چند کشور غیر همسایه در ماه های اخیر روند 
بهت��ری را طی می کند و امیدواریم س��ال آینده ش��رایط 
بهتری با این کش��ورها داشته باشیم و صادرات ما با ورود 
موقت در اتحادیه اوراسیا رونق بیشتری خواهد یافت. ورود 
ما به ای��ن اتحادیه یعنی صادرات ما یا بدون تعرف و یا با 
تعرف��ه کم انجام می ش��ود و ما کار همی��ن را با ترکیه به 

نحوی دیگر و با کشور آذربایجان نیز اجرا می کنیم.
وی ادام��ه داد: آنچه در س��رمایه گذاری مدنظر ما بوده 
این است که از 5 میلیارد دالر سرمایه گذاری روسیه در 
ایران که 2 میلیارد آن تاکنون نهایی شده، امیدواریم 5 
میلیارد دالر س��رمایه در سال آتی وارد کشور شود و با 
کشورهای دیگر مش��ابه این را داریم. شرایط اقتصاد ما 
به گونه ای اس��ت که اقتصاد ما بهتر خواهد بود و تالش 
می کنیم شرایط طوری نباشد که مردم در فشار باشند و 
هرچه به دست آوردیم در سایه حمایت مجلس شورای 
اس��المی، هدایت های مقام معظم رهبری و حضور مردم 

در بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی بوده است.
رئیس جمهور گفت: سعی می کنیم شبکه ملی اطالعات 
داخلی به  گونه ای تقویت ش��ود ک��ه رفع نیازمندی های 
مردم نیازی به خارج نداش��ته باش��د و اخی��را هم مقام 
معظ��م رهبری دس��توری در این زمین��ه دادند که در 

شورای عالی فضای مجازی آن را دنبال می کنیم.
روحان��ی اظهار داش��ت: حق��وق و مزای��ای کارکنان و 
بازنشتگان در س��ال آینده 15 درصد افزایش می یابد و 
همچنین همسان سازی حقوق بازنشستگان ادامه خواهد 
یافت. مبارزه با فقر مطلق به عنوان مسئله ای مهم دنبال 
می ش��ود و اعتبار الزم برای ریشه کنی آن در نظر گرفته 
شده است. همچنین برای رتبه بندی معلمان پیش بینی 

کرده ایم.  تسنیم

رئیس س��تاد انتخابات کش��ور آمادر نهایی 
ثبت نام کنندگان در انتحابات یازدهمین دوره 
مجلس را 16 ه��زار و 145 نفر اعالم کرد و 
گفت: 248 نف��ر از نمایندگان دهمین دوره 
مجلس ش��ورای اس��المی در این انتخابات 

ثبت نام کرده اند.
جمال عرف در یک نشس��ت خبری درباره 
آم��ار نهایی داوطلب��ان انتخاب��ات مجلس 
یازدهم گفت: آم��ار کل ثبت نام داوطلبان 
در انتخابات مجلس که قطعی ش��ده اند 15 

هزار و 618 نفر است.
وی ادام��ه داد: باتوجه به اینکه طبق قانون 
باید قبل از ساعت 24 شب گذشته ثبت نام ها 
تمام می ش��د، تعدادی از داوطلبان که در 
س��تاد بودند، به صورت دستی فرم ها را پر 
کردند و اگر ثبت نام شان نهایی شود تعداد 
نهایی ثبت نام کنندگان به 16 هزار و 145 

نفر افزایش می یابد؛ 52٧ نفر فرم دس��تی 
تحویل گرفته اند.

ع��رف خاطرنش��ان کرد: ح��دود 88 درصد 
داوطلب��ان انتخاب��ات مجل��س آقایان و 12 
درص��د را خانم ه��ا تش��کیل دادن��د. وی با 
اشاره به میانگین سنی ثبت نام کنندگان در 
انتخابات مجل��س نیز تصریح کرد: میانگین 

سنی 36 تا 40 سال، سه هزار و 209 نفر؛ از 
41 تا 45 سال، دو هزار و 83٧ نفر و از ٧1 

تا ٧5 سال نیز 61 نفر ثبت نام کردند.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: بیشترین 
گروهای شغلی ثبت نام کننده در انتخابات 
مجل��س نیز کارمندان با 5 هزار و 464 نفر 
و کمترین گروه شغلی شرکت کنندگان نیز 

نظامی ها با 90 نفر بودند.
عرف تاکید ک��رد: ایثارگران نیز 26 درصد 
ب��ا 4هزار و 101 نف��ر و نمایندگان ادوار 4 
درصد براب��ر با 633 و اف��راد قباًل دواطلب 
ش��ده نیز حدود 23 درصد برابر با 3 هزار و 

533 نفر بودند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: نمایندگان 
کنون��ی ک��ه در یازدهمی��ن دوره انتخابات 
مجل��س ثبت نام کردند نیز 2 درصد برابر با 

248 نفر بودند. میزان

خ���ب���ر

می دانیم مردم در سختی هستند و قدرت خریدشان کاهش یافته است

 بودجه 1988هزار میلیارد تومانی
سال 1398 در مجلس

تقدیم بودجه 1399 به مجلس از س��وی رییس جمهور، مخالفت با قانونی  ش��دن ش��وراهای 
محلی، افزایش عوارض نوسازی، اعالم وصول سوال از وزیران نیرو و اقتصاد از مهمترین اخبار 

جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی بود. 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به ریاست علی الریجانی و با حضور حسن روحانی رئیس 
جمه��ور، محمدباقر نوبخت، رییس س��ازمان برنامه و بودجه و امی��ری معاون پارلمانی رییس 
جمهور برگزار ش��د و تقدیم الیحه بودجه س��ال 99 توسط روحانی در دستور کار این جسله 
قرار گرفت. رئیس جمهور در این جلس��ه بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی س��ال 1398 را 

تقدیم مجلس کرد.
دراین جلس��ه یک عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سخنان رییس جمهور 
در تش��ریح جزییات الیحه بودجه س��ال آینده گفت که بهتر بود نمایندگان در حضور رییس 
جمه��ور تذک��رات و نقطه نظرات خود را مط��رح می کردند. حاجی دلیگانی افزود: متاس��فانه 

شرکت های دولتی هم در گران کردن کاال و خدمات خود از دیگران سبقت گرفته اند.
اس��داهلل عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم با اعالم اینکه الیحه بودجه، 4 اسفند ماه 
در صحن مجلس بررس��ی می شود، گفت: هم اکنون استیضاح سه وزیر کشور، نفت و آموزش 
و پرورش در دس��تور کار مجلس قرار دارد وی افزود: ظرف امروز)روز یکش��نبه( و دوش��نبه 
امروز سه وزیر یاد شده با حضور در کمیسیون های مربوطه به دغدغه های نمایندگان پاسخ 

خواهند گفت.
همچنین اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت که کمیسیون های 
تخصصی مجلس ش��ورای اس��المی در جلس��ات خود نماین��دگان خود را ب��رای عضویت در 
کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه س��ال 1399 انتخاب می کنند. در ادامه جلسه نمایندگان با 
101 رای موافق، ٧9 رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر با رد یک 
استفس��اریه با قانونی شدن ش��وراهای محلی مخالفت کردند. همچنین نمایندگان در بررسی 
الیحه درآمد پایدار و هزینه ش��هرداری ها و دهیاری ها، عوارض نوس��ازی را به دو و نیم درصد 
افزایش دادند. در ادامه جلس��ه، نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصالح قانون نظارت بر 
مس��افرت های خارجی کارکنان دولت موافقت کردند. در این جلس��ه علی اصغر یوسف نژاد 4 

سوال از وزیران نیرو و اقتصاد اعالم وصول شد. ایسنا

جمع��ی از نماین��دگان مجل��س طرح 
اس��تیضاح وزیر نفت را در دس��تورکار 
دارن��د و برخ��ی از موافقان اس��تیضاح 
زنگنه قصد دارند هم زمان با استیضاح، 

از زنگنه به قوه قضائیه شکایت کنند.
»ش��کایت نمایندگان مجل��س از بیژن 
زنگنه ب��ه قوه قضائی��ه« در کنار طرح 
اس��تیضاحی که ب��رای وزی��ر نفت در 
پارلم��ان تهیه ش��ده، حکایت از تمرکز 
نمایندگان بر روی عملکرد زنگنه دارد.

س��ید محم��د ج��واد ابطح��ی نماینده 
خمینی ش��هر در خانه ملت، علت تمرکز 
بر روی عملکرد وزیر نفت را اینگونه بیان 
می کند »در شکوائیه نمایندگان، خواستار 
این شدیم که قوه قضائیه به اقدامات وزیر 
نفت که موجب وارد آمدن ضرر و زیان به 
بیت المال شده، رسیدگی کند.«  ابطحی 
البته ضرر چند ص��د میلیاردی به بیت 
الم��ال با حذف کارت س��وخت و احیای 
مج��دد آن را یک��ی از مهمترین دالیلی 
برش��مرد که باعث شکایت نمایندگان از 

وزیر نفت شده است.
ای��ن نماینده مردم در خانه ملت عنوان 
می کن��د که بین اس��تیضاح کنندگان و 
شاکیان از وزیر نفت توافق شده تا بحث 
پیگیری ش��کایت از زنگنه تا مش��خص 
شدن نتیجه نهایی استیضاح کنندگان با 

وزیر نفت در کمیس��یون انرژی متوقف 
شود و در نهایت پس از نشست پیگیری 
استیضاح و ش��کایت در دستورکار قرار 
گیرد. وی که از پیگیری همزمان طرح 
استیضاح زنگنه و شکایت از وی سخن 
می گفت، تاکید کرد که عالوه بر فعل ها 
و اقدامات��ی که منجر به ض��رر و زیان 
به کش��ور ش��ده، برخی اقدام��ات وزیر 
نفت که منجر به بروز فس��اد ش��ده هم 
در ش��کوائیه نمایندگان مطرح و به آن 

پرداخته شده است.
دیگر نماینده ای که درباره علت تمرکز 
ب��ر روی عملک��رد زنگن��ه توضیحاتی 
نماینده  ابوتراب��ی   ابوالفضل  می ده��د، 

مردم نجف آباد در مجلس است.
ابوتراب��ی تاکید دارد ک��ه دلیل تمرکز 
نماین��دگان بر روی زنگنه حیف و میل 
بیت المال در ای��ن وزارتخانه و تاثیرات 
منفی حذف کارت س��وخت و ضررهای 

این اقدام زنگنه بر زندگی مردم است.
امضاه��ای  ک��ه  می کن��د  اع��الم  وی 
اس��تیضاح بی��ژن نامدار زنگن��ه به ٧1 
امضا رسیده اس��ت.  علت حذف کارت 
سوخت و راه اندازی مجدد آن، افزایش 
قاچ��اق س��وخت، ارائ��ه  اطالعات غلط 
درب��اره افزای��ش قیمت بنزی��ن، عدم 
صداق��ت درباره  علت گران ش��دن نرخ 

بنزی��ن، وجود دس��تگاه کارت خوان در 
دفت��ر وزارت نفت، ناکارآمدی در انعقاد 
قراردادهای میادین مش��ترک گازی و 
نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست 
در واگذاری ه��ا و همچنین عدم توجه 
به توسعه پاالیش��گاه ها و پتروشیمی ها 
و فرآورده های نفتی از جمله محور های 

استیضاح وزیر نفت است.
البته اس��تیضاح کنندگان در تش��ریح 
جزئیات انتقادات خ��ود از وزیر نفت به 
نامه ای هم اشاره می کنند که بهمن ماه 
سال گذشته خطاب به سران قوا نوشتند.  
نمایندگان در آن نامه تاکید کرده بودند 
که با توجه به از دس��ت دادن فرصت ها 
توس��ط وزیر نفت، با اص��الح مدیریت 
وزارت نف��ت تصمیم��ی عاج��ل جهت 
تامین منافع ملت و افزایش توان مقابله 
با تحریم های آمریکا توسط سران قوا و 
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
اتخاذ ش��ود. وزیر نفت اما ب��ه این نامه 
پاسخ هایی داد که با توجه به تدوین طرح 
جدیدی برای استیضاح زنگنه، می توان 
دریافت که عملکرد وزیر نفت نمایندگان 
را برای عدم پیگیری اس��تیضاحش قانع 
نکرده اس��ت و فقط محورهای جدیدی 
در این زمینه توس��ط نمایندگان تدوین 

شده است.  فارس
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طرح »استیضاح« و »محاکمه« همزمان زنگنه در مجلس و دادگاه

در نشست خبری تشریح شد
ثبت نام بیش از 1۶ هزار داوطلب در انتخابات مجلس یازدهم

آنها با ناکارآمدی آمدند!
ادامه از صفحه اول

مردم نبوده است؟ احساس تکلیف آنگاه ارزشمند 
است که با آگاهی و توانمندی همراه باشد. اینکه 
تکلیفی صرفا احساس شود و سودی برای زندگی 
مردم نداش��ته باش��د و قطعا به تشدید مشکالت 
زندگ��ی مردم منتهی ش��ود جز ضرر به کش��ور 
چیزی دیگری نیس��ت. بر اندیشمندان و نخبگان 
جامعه اس��ت که با ژرف اندیش��ی به ریشه یابی 
مش��کالت زندگی مردم در قان��ون و قانونگذاری 
کش��ور بپردازند و ضمن آگاهانیدن مردم، آنها را 
ب��ه انتخاب مردان و زنانی ب��رای نمایندگی خود 
ترغیب نمایند که کار نمایندگی در راس��تای حل 
مشکالت زندگی مردم را بدانند و بتوانند آن را در 

کارآمدسازی قوانین اجرای کنند.

سرمقاله

مصوبه نظام رتبه بندی معلمان ابالغ شد

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه موضوع نظام 
رتبه بندی معلمان را برای اجرا ابالغ کرد.

هیئت وزیران در جلس��ه 3 آذر 1398 به پیشنهاد  
وزارت آموزش و پرورش و به اس��تناد قانون برنامه 
پنجس��اله ششم توسعه، نظام رتبه بندی معلمان را 
تصوی��ب کرد.مطابق این تصویب نامه، رتبه بندی به 
مفه��وم فرآیند تعیین رتبه ه��ای پنج گانه معلمان 
براساس س��نجش نظام مند صالحیت ها و عملکرد 
آن��ان اطالق می شود.مش��موالن طرح طبقه بندی 
مش��اغل معلمان، ش��امل آموزگار، دبیر، هنرآموز،  
مربی امور تربیتی، مش��اور واحد آموزش��ی، مراقب 
سالمت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی 
هس��تند. هم چنین، به منظور ایج��اد انگیزه برای 
معلمان��ی که براس��اس ضوابط و مق��ررات مربوط، 
آخرین طبقه و رتبه ش��غلی را اخ��ذ نموده یا می 
نمایند، به ازای هر س��ال س��ابقه تجرب��ی که بعد 
از تاریخ الزم االجرا ش��دن این تصویب نامه کسب 
می کنند مش��روط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد 
ساالنه آنان نیز کمتر از 90 درصد نباشد، مشموالن 
شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش 
حقوق معادل )100( و )50( امتیاز ضربدر ضریب 
ریالی س��االنه برخوردار می ش��وند. گفتنی است، 
ای��ن تصویب نامه از تاریخ 1 مهر 1398 الزم االجرا 

است.  فارس


