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یمحمد خاکسار  باهي سرمای روزنامه یگفتگو  

 
هشتاد وهفتتيرم هدزسي نرايا  معلمانیانون صنفک     

                                                                                                                            
 

افتي به معلم ها تحقق نی تکراروعده  
با   اعتراض کرده وشيشش ماه پبه پرداخت نشدن مطالباتشان ازروزي کرمانشاه داني فرهنگ:ینرگس جودک ،سرمايه

پرداخت نشدن مطالبات فقط مختص . شان شدند به پرداخت حقوقیدگيرسبل سازمان آموزش و پرورش خواستارتجمع مقا

 انيپرداخت اضافه کار شاغالن و پاداش پا. دارندیشابه از شهرستان ها وضع میاري در بساني فرهنگستيبه کرمانشاه ن

 مسووالن وزارت آموزش و پرورش وعده داده شده است و ی بارها از سوی نقدايخدمت بازنشسته ها به صورت سهام 

 ونيزي در صفحه تلوسيرنوي از انعکاس خبر پرداخت مطالباتشان به صورت زانيشد که فرهنگدر تکرار جمالت آنقنيا

 از یکي ،یبه گفته توکل.  دانندی خود میعيآزرده خاطر شدند، چرا که آنان پرداخت حقوق را پس از اتمام کار حق طب

دولت بارها از پرداخت «:  افتاده استقيبه تعو استان شش ماه ني خدمت بازنشستگان اانيمعلمان کرمانشاه، پاداش پا

 ی معلمان مواجه شد و اکنون قرار بر پرداخت نقدراض خبر داد که با اعت٤٤پاداش به صورت سهام عدالت و اصل 

 ماه ني کرمانشاه از فروردیبازنشسته ها.  نکردندافتي هنوز پاداش خود را در٨٦پاداش است اما معلمان بازنشسته سال 

 خواسته را مطرح کرده و مسووالن همچنان وعده نيبه با تجمع در مقابل سازمان آموزش و پرورش استان اهر دوشن

 يی در مناطق روستاسيحق تدر.  پرداخت نشده استشيماه پچهارشاغالن هم ازاضافه کار«:  دهدیاو ادامه م» . اندادهد

 ضامن ها فکر ی به قسط بانک و آبرودي دارند و بایادي زمعلمان هم مثل همه افراد جامعه مشکالت.  پردازندیرا هم نم

 کاهش دي شهرها نسبت به بخشنامه جدگري آبادان و دل،ي سنندج، اردبمشهد، معلمان ريبه جز کرمانشاه در هفته اخ» .کنند

. ستند مجلس خواستار اصالح آن هقاتي آموزش و تحقونيسي کمی که اعضایبخشنامه ا.  اعتراض کرده اندسيحق التدر

 ی به بخشنامه ساماندهونيسيبحث عمده جلسه کم«:  باره گفته استنيا مجلس درقاتيتحق آموزش وونيسيکم مخبر،یاتيح

  دستورنيدرباره ا يیها پرورش پاسخآموزش وريهرچند وزو پرورش اختصاص داده شدآموزش و دری انسانیروين

در«: دي گوی میاتيح» .مي دستورالعمل شده انياصالح اخواستار وستي ن قانع کنندهی فعلطيشراالعمل داد اما به نظر، در  

 صورت مشکالت نياريغشود دردنظري تجدديبا شپرور آموزش ویانسان یروي  نیساماندهنکات دستورالعمل  ازیبعض

. ماندی میهمچنان باق  

» . را به دنبال خواهد داشتیت مشکالرد،يمرداد است و اگر اصالحات صورت نگ١۵  خصوص که مهلت اجرا تابه

 یروهاي نی آزاد ممنوع بوده و براسي حق التدردي جدیروي جذب هرگونه ن»ی انسانیروي نیسامانده«براساس بخشنامه 

 ٨٧-٨٨ یلي از آموزش و پرورش خارج شده باشند در سال تحصیلي آزاد شاغل از سنوات قبل که به هر دلسيحق التدر

 بودجه سال يیبنابر ضوابط اجرا.  وجود نداردروي نینيگزي شود و امکان جای صادر نمیل گونه مجوز و کد پرسنچيه

 آنان با یلي به رشته تحصازي آزاد نسي حق التدریروهاي نی ساماندهی براسي بر کاهش اعتبارات حق التدری مبن٨٧
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 ی بخشنامه در حالنيا» .ردي گی و سابقه خدمت مالک عمل قرار مسي بودن، سکونت در محل تدری بومجنس،توجه به 

 قاتي آموزش و تحقونيسي کمی و در انتظار تحقق وعده اعضافي بالتکلسي هزار معلم حق التدر۵٠نوشته شده است که 

 ١٦ خواسته را ني اعالم کرده اند اسي حق التدرنمعلما.  حقوقشان هستندشي به مساله اشتغال و افزایدگي رسیمجلس برا

 شاغالن سي از بخشنامه از کاهش حق التدریگريبخش د.  بازگو خواهند کردی اسالمیورا در مقابل مجلس شرماهيت

 نبوده و با توجه به آنکه مجلس هر نوع ازهاي نی پاسخگویاز آنجا که اعتبارات جار«: سخن گفته است) اضافه کار(

 از یريشگي پی است، براري ناپذوني از جمله اقالم دی را ممنوع کرده است و اضافه کار٨٧ سال ودجه بهياصالح

 ی است برای ضرور٨٦ مانده سال ی باقی و آموزش و عدم امکان پرداخت اضافه کاری حق همکاران ادارعييتض

 شود که تمام تيري اقدام و مدی اه آموزش و پرورش به گونتي اولوی موظف و دارای هاتي فعالی و سازماندهیسامانده

 به پرداخت اضافه یازي انجام و محقق شود و نی مدارس در ساعات کار رسم وهي در سطح سازمان، منطقه، ناحفيوظا

 روزانه، نوبت دوم، طبق ضوابط ی از مدارس دولتکي هر ی و معاون براري دستورالعمل مدنيبراساس ا» .کار نباشد

دور  ساعت موظف هستند از صی کسریروي نیمناطق دارا.  شودی مني موظف تاموجود میروهاي از نیدرجه بند

 که با کمبود ی در مناطقی موظف هفتگسي تدرنيهمچن.  کنندی و معاونان نوبت اول خوددارري مدیابالغ نوبت دوم برا

 از کي در هر معاونان و راني مدیبرا) بدون اضافه کار( ساعت در هفته ١٠ زاني مواجه هستند به می انسانیروين

 دانش آموز ممنوع ٩٠ختصاص معاون در هنرستان ها کمتر از  انيهمچن.  شده استیني بشي منطقه پی آموزشیواحدها

 ساعت کار شي و افزایدرباره حذف اضافه کار» قلم معلم« شده في مسوول هفته نامه توقري مدیمحمد خاکسار. است

 يی ساعت، در مقطع راهنما٢٨ يی در مقطع ابتداونسکوي استاندارد براساس معلمان سيساعت تدر«: دي گویمعاونان م

 سابق آموزش و پرورش دو ساعت به ريپرورش، وز.  شده استنيي ساعت تع٢٢ مقطع متوسطه ی ساعت و برا٢٤

 با دي کار باني که ای ساعت کار است در حالشي اضافه کرد و اکنون دوباره صحبت از افزااني فرهنگیساعت کار

 به ی نشده ولی ساعت کار علنشيهرچند بخشنامه افزا. ستي نري وزاراتي و در اختردي مجلس صورت بگبيتصو

 هم تيبحث ادغام مدارس کم جمع«: دي افزایاو م» . از آموزش و پرورش عنوان شده استی در بخشیشيصورت آزما

 یعل.  به وجود آمده استی و جاسبی احمدی علیاسي اختالفات سلي آموزش خواهد شد و تنها به دلتيفيباعث کاهش ک

  ١۵٠ براساس قانون هر  یبه گفته خاکسار» .دهدقرارنور  امي دانشگاه پارياختا درمدارس ر  ازی خواهد بخشی میاحمد

معاون بدون تواند يمدرسه نم«:  استازمندي نیمعاون آموزشمدرسه به دودانش آموز ٣٠٠هر و معاونکيبه زآمو دانش

». باشدیآموزش  

 

  

  راني معلمان ای کانون صنفی رهي مداتيه

١٣٨٧ري ت١٢چهارشنبه   


