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سردشت اندوهادامهدار
که  روزی  از  پس  سی وسه سال  ]شهروند[ 
سردشت با بمب های شیمیایی نیروی هوایی 
قربانیان  80 درصد  هنوز  بمباران  شد،  عراق 
دفاع  انجمن  و  نشده اند  شناسایی  شیمیایی 
در  شیمیایی  سردشت  مصدومان  حقوق  از 
صادر  روز  این  برای  گذشته  روز  که  بیانیه ای 
الزام  دولت  قانون  تصویب  است  آورده  کرده، 
فراموشی  به  شیمیایی  جانبازان  شناسایی  به 
سپرده شده است. آن طور که در این بیانیه آمده، 
این  مشکل در دیگر مناطق شیمیایی زده ازجمله 
وجود  هم  کرمانشاه  زرده  و  مریوان  روستاهای 
حمله ای  آماج  سردشت   1366 تیر  دارد.  هفتم 
شد که هنوز هم تبعات آن باقی است و اعضای 
شیمیایی  مصدومان  از  حقوق  دفاع  انجمن 
می گویند باوجود تالش ها و  پیگیری های مستمر 
این انجمن و انجمن قربانیان  شیمیایی حلبچه، 
همچنان سالح های کشتار  جمعی و شیمیایی 
خاورمیانه  وجود  به ویژه  مختلف،  نقاط  در 
سرزمین های  به  دولت ها  تجاوز  »شاهد  دارد: 
دیگر هستیم و برخی دولت های منطقه بدون 
توجه به  ضرورت خودداری از توّسل به جنگ و 
را به  امحای این سالح ها تاکنون پایبندی خود 
الزامات قواعدحقوق  بین الملل اثبات نکرده اند 
سالح های  همه  امحای  زیبای  ایده  تحقق  که 
شیمیایی نیازمند اجماع بیشتر  جهانیان است.« 
گذشته، رحمت اهلل شمسی، عضو شورای  روز    
استان  شورای  نایب رئیس  و  سردشت  شهر 
 آذربایجان غربی درباره در خطر بودن جان 5 هزار 
و  کرونا  شیوع  روزهای  در  شیمیایی  مصدوم 
گفت  »ایلنا«  به  بیماران  این  ریوی   مشکالت 
در  مجهز  و  تخصصی  بیمارستان  ساخت  که 
سردشت نیاز  ضروری مردم این منطقه جنگ زده 
است. او همچنین گفت با تعطیلی بازارچه های 
مرزی »قاسم خان«،   »اشکان« و گاها »کیله« مردم 
سردشت بیکار شده اند و مجبورند برای کارگری به 
کشور عراق یا به  حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت 
کنند: »منازل اهالی به علت همین مهاجرت ها 
مخروبه و متروکه   شده است. اگر دوباره مرزها 
بازگشایی شود و تجارت با کشورهای همسایه 
شکل بگیرد، هم  می توان تحریم ها را دور زد و هم 
از مهاجرت ها جلوگیری کرد.«   رحیم واحدی، عضو 
مصدومان  حقوق  از  دفاع  انجمن  هیأت مدیره 
تمام  سال های  در  است  معتقد  سردشت، 
گذشته مردم این منطقه برای اثبات ضربه ای که 
هزارو518نفر  تنها  و  بودند  مضیقه  در  دیده اند 
به عنوان جانباز  و  دارند  پرونده  در  بنیاد شهید 
»شهروند«  به  او  می شوند.  شناخته  شیمیایی 
افتاد  اتفاق  بمباران  این  که  در  لحظه ای  گفت 
قربانی  4هزارو500نفر  موجود  آمار  براساس 
شدند و پس از آن هم  8 هزار نفر درگیر آن شدند 
که هیچ گاه برایشان پرونده ای تشکیل نشد و 
برای همین هم گفته  می شود 80 درصد قربانیان 
حاضر  درحال  که  »روندی  نشده اند:  شناسایی 
برای پیگیری پرونده ها طی  می شود، همان طور 
گذشته بی نتیجه بوده است. در  که در 30 سال 
نتیجه ما  می گوییم افراد متخصص از سوی بنیاد 
شهید بیایند و افراد را شناسایی کنند . شاید این 
راهی باشد برای پیدا کردن افرادی که در این اتفاق 
 آسیب دیده اند.« او گفت شناسایی نشدن این 
افراد در طول سال ها یکی از عواملی بوده که آنها 
نتوانند  در دادگاه های بین المللی پیگیر این ماجرا 
شوند و این ماجرا سدی بوده برای پیگیری ماجرا 
در عرصه  جهانی. واحدی از مردان و زنان و کودکانی 
آنها  و  نیست  آمارها  در  نام شان  که  می گوید 
نمی دانند چه  تعداد زن و مرد و کودک اسیر بمب 
شیمیایی شده و چه تعداد در طول سال های 
گذشته شهید شده اند و هنوز که  هنوز است غم 
سردشت ادامه دارد. سردشت با 220روستایش، 
را گذراند که هنوز  تلخی اش مانند  تیرماه تلخی 

طعم گاز خردل زیر زبان بازماندگان است. 

توضیحاترئیسکمیتهامداددرباره
5۰میلیونتومانبهحساب واریز

مددجویان
امداد  کمیته  رئیس  ]شهروند[ 
مبلغ  واریز  ارتباط  گونه  هر  امام  خمینی)ره( 
50 میلیون تومان به حساب مددجویان منطقه 
قلعه گنج را با کمیته امداد رد کرد. مرتضی بختیاری 
کارت  به  بود  قرار  گذشته  »چهارشنبه  گفت:  
کمک   با  بهزیستی  و  امداد  کمیته  مددجویان 
دولت بسته غذایی واریز شود. اما اتفاقی مبنی بر 
واریز مبالغی به حساب مددجویان این منطقه 
را  حساب ها  مرکزی  بانک  بالفاصله  که  داد  خ  ر

مسدود کرد.«  

ساعت حبعداز طر جریمههایخروجاز
1۴حذفمیشود

ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت  ]شهروند[ 
مورد  در  اطالعیه ای  صدور  با  تهران  شهرداری 
و  ترافیک  ح  طر محدوده های  اجرای  ساعات 
داد.  توضیحاتی  تهران  در  هوا  آلودگی  کنترل 
ح  براساس این اطالعیه ساعت محدوده های طر
ترافیک و کنترل آلودگی هوا از 8 به 8 و 30 دقیقه 
و خروج رایگان از 14 به 14 و 30 دقیقه )بازه زمانی 
6 ساعت در هر دو حالت( با هماهنگی اعضای 
تهران  ترافیک  و  حمل ونقل  شورای  محترم 
رفاه  برای  بنابراین   است.  شده  گرفته  نظر  در 
کارمندان، خروج از محدوده های فوق از ساعت 
14 و 30 دقیقه رایگان خواهد بود. به این منظور از 
ح ترافیک  شانزدهم خرداد اطالع رسانی اجرای طر
آلودگی هوا و تغییر ساعات اعمال آن از  کنترل 
طریق سامانه »تهران من« صورت گرفت و مالک 
و  ترافیک  ح  طر محدوده های  عوارض  محاسبه 

کنترل آلودگی هوا همان خواهد بود.
پیروز حناچی، شهردار تهران هم با بیان اینکه 
ح  اگر فردی پس از ساعت 14 هنگام خروج از طر
می شود،  حذف  مبلغ  این  باشد،  شده  جریمه 
آمارها  ح ترافیک  افزود: »در زمان لغو اجرای طر
و  شخصی  خودرو  از  استفاده  که  می داد  نشان 
داشته،  افزایش  40 درصد  غیرضروری  سفرهای 
مشکل  این  ترافیک  ح  طر اجرای  با  امروز  اما 
مرتفع شده است.« به گفته او براساس آمارهای 
موجود میزان استفاده از مترو کمتر از 50 درصد 
ظرفیت آن است و بیش از ۹5 درصد مردم هنگام 
استفاده می کنند:  ماسک  از  مترو  از  استفاده 
کمتر  جنوبی  مناطق  در  مسأله  این  »رعایت 
است. البته در استفاده از ماسک در اتوبوسرانی 
هنوز مشکالتی وجود دارد که آن هم به دلیل نوع 

استفاده از اتوبوس هاست.«    

تاریخیشوشتر  تخریبآثار
درشورایتامینبررسیشد

تشزدنخانهمرعشیعمدیبود آ
 ]شهروند[ پس از آنکه افراد ناشناس به دو 
حوادث  این  کردند،  تعرض  شوشتر  تاریخی  اثر 
به صورت ویژه در شورای تامین این شهرستان 
بررسی شد. صبح جمعه دِر چوبی و قدیمی خانه 
مدتی  و  شد  کشیده  آتش  به  مرعشی  تاریخی 
برای  نیز  فرنگی  کاله  اثر  از  هایی  بخش  پیش 
چندمین بار متوالی توسط افراد ناشناس تخریب 
شد . حاال به گفته مدیر کل میراث فرهنگی استان 
و  شده  انجام  بررسی های  اساس  بر  خوزستان 
استان،  تامین  شورای  جلسه  در  نتیجه  اعالم 
آتش سوزی دِر چوبی عمارت تاریخی »مرعشی« 
در  قضا  دستگاه  و  بوده  عمدی  شوشتر  در 
حکمت اهلل  است.  وضعیت  این  پیگیری  حال 
گرفته   آتش  »خانه ی  گفت:  ایسنا  به  موسوی 
قرار  التجار«  »معین  ساباط  کنار  در  مرعشی 
مسکن  اعتبارات  محل  از  گذشته  سال  دارد، 
وشهرسازی، مرمت های اولیه روی این در تاریخی 
گرفت.«  آتش  متاسفانه  که  بود  شده  انجام 
استان  تامین  شورای  جلسه  نتایج  درباره  او 
خوزستان هم توضیح داد: »بر اساس بررسی های 
انجام شده تا کنون، متاسفانه این آتش سوزی 
عمدی بوده است و بررسی ها تا به نتیجه رسیدن 
، ادامه خواهد  دقیق عامالن و علت دقیق این کار

داشت.«   

تشسوزیبوزینومرخیلبهسومین آ
رسید روز

به  پنجشنبه  بامداد  از  که  آتشی  ]شهروند[ 
دامن منطقه حفاظت شده »بوزین و مرخیل« 
،  دوباره روشن  پاوه افتاده، بعد از چندین بار مهار
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  شد. 
مأموران  تالش  وجود  با  که  داد  خبر  کرمانشاه 
سازمان های  طبیعی،  منابع  حفاظت  یگان 
مردم نهاد، نیروهای مردمی دوستدار طبیعت و 
نیروهای نظامی و محیط بانان روانسر، جوانرود، 
پاوه و ثالث باباجانی شعله های آتش همچنان 
دومین  این  است.  طبیعت  سوزاندن  حال  در 
منطقه  این  در  امسال  که  است  سوزی  آتش 
خ می دهد. فریدون یاوری که صبح  حفاظت شده ر
دیروز )شنبه( در محل آتش سوزی در منطقه 
بوزین و مرخیل حضور داشت، با اشاره به اینکه 
دلیل آتش سوزی هنوز مشخص نیست، به ایرنا 
گفت: »باتوجه به سخت گذر و مرزی بودن منطقه 
و شرایط سخت برای کنترل آن، شعله های آتش 
پس از چندین مرحله اطفا دوباره شعله ور شد. 
نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی و مردمی 
اکنون در قسمت پایین این منطقه در حال مهار 
آتش هستند و برای مهار قسمت های باالیی نیز 

منتظر آتش نشانی پاوه هستیم.«     

خبر میز ازقبلشدهاسترویداد وضعمعیشتیودرآمدیمعلمانمدارسغیرانتفاعیباشروعکرونابدتر

معلم غیرانتفاعی، کارگر 
فصلی است. خرداد 

که می رسد، بیکاری و 
بی حقوقی معلم های 

ع می شود  غیرانتفاعی شرو
تا مهر به شرط بسته شدن 

دوباره قرارداد. تاریخ قرارداد 
که رو به پایان می گذارد، 

دلشوره گریبان معلم های 
غیرانتفاعی را می گیرد؛ 

دلشوره بسته شدن یا 
نشدن قرارداد. »ناهید« 

هشت سالی است این 
دلشوره را به جان خریده 
و در مدارس غیرانتفاعی 

پردیس پای تخته ایستاده 
و درس داده. »بیشتر 

معلم ها از بیکاری، مدارس 
غیرانتفاعی را انتخاب کردند، 

در واقع از سرناچاری معلم 
غیرانتفاعی شدند. بین 
مدارس هم فرق زیادی 

نیست.«

   ]لیالمهداد[ تیر امسال با اعتراض معلمان مدارس غیرانتفاعی 
مقابل مجلس شروع شد؛ برای گفتن از استخدام، بیمه و امنیت شغلی. 
نداشتن حق مسکن و اوالد و محروم بودن از مزایای معلمان استخدامی 

ح کردند.  از دیگر موضوعاتی بود که معلمان معترض در »بهارستان« مطر
چهاردهم آذر سال ۹5 بود که قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز 
آموزشی و پرورشی غیردولتی به تصویب مجلس رسید و یک ماه بعد به 
اعالم  پرورش  و  آموزش  وزارت  بعد  سه سال  شد.  ابالغ  رئیس جمهوری 
درس  غیرانتفاعی  مدارس  در  ایران  دانش آموزان  یازده و نیم  درصد  کرد 
می خوانند؛ یعنی حدود یک میلیون و 610 هزار دانش آموز که در همان  سال 
هرچند  می دادند،  شهریه  تومان  15میلیون  حداکثر  و  ۹میلیون  حداقل 
در بعضی استان ها این شهریه ها سه میلیون تومان بود. شهریه هایی 
که بخش حداقلی شان سهم حقوق معلمان این مدارس می شود تا در 
شهری همچون جیرفت معلمی ماهانه برای 300هزار تومان سر کالس 
حاضر شود و در بومهن فیش حقوق معلم ها رقم های 700، 800 و نهایتا 
غیرانتفاعی  مدارس  معلمان  حاال  بدهند.  نشان  را  تومانی  یک میلیون  
سوال می کنند در کنار سیاست های توسعه مدارس غیرانتفاعی و ورود 
تحت  پوشش  پیشنهاد   ،۹8 بودجه  الیحه  به  آموزشی  خدمات  خرید 
قرارگرفتن ساالنه 10درصد دانش آموزان در آن و با استناد به ماده 41 قانون 
الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و... آیا فکری برای معلمان این 

مراکز خواهد شد؟

چکی برای تضمین حضور
هر موسسه غیرانتفاعی قانون خودش را دارد و ساز خودش را کوک 
می کند. یکی 300هزار تومان پرداختی به معلمان دارد، دیگری ماهی 700هزار 
تومان می دهد و یکی یک میلیون تومان. »مینا« یکی از معلمان غیرانتفاعی 
بومهن است و پنج سال سابقه کارش را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده. 
او هنوز حقوق فروردین و اردیبهشت را نگرفته است. »حقوق ها خیلی 
شهریه ها  پرداخت  تعویق  بهانه  به  گاهی  که  حقوق هایی  است؛  پایین 
دیر پرداخت می شوند. بعد از کرونا هم وضع خیلی بدتر شد و موسسه 

می گوید پول نداریم حقوق بدهیم. اولیا شهریه نداده اند.« 
گالیه از پرداختی های پایین یک جواب دارد: شما پاره وقت کار می کنید، 
درحالی  که ساعت کاری برای »مینا« و همکارانش از 7 و 30دقیقه صبح 
. مینا می گوید معلم مدرسه غیرانتفاعی بودن یعنی  شروع می شود تا 2ظهر
نوشتن هر اشتباهی به پای معلم تا مبادا اولیا اعتراضی داشته باشند و 
شاگردی از مدرسه کم شود. »هر اعتراضی از طرف اولیا متوجه معلم هاست 
و برای اینکه صدای اولیا بخوابد و دانش آموزی از مدرسه نرود، معلم حذف 
می شود. متأسفانه مرجعی هم برای رسیدگی وجود ندارد.« »مینا« قبل 
»شاگرد  بود.  خصوصی  معلم  غیرانتفاعی،  مدارس  در  تدریس  تجربه  از 
خصوصی داشتم و راضی بودم تا اینکه جذب مدارس غیرانتفاعی شدم؛ 

سرابی که به زیبایی آنچه از بیرون به نمایش می گذارد، نیست.« 
معلم های  کاری  هشت ماه  اردیبهشت،  سی ویکم  تا  مهر  اول 
معلمان  نیست.  خبری  تابستان  سه ماه  حقوق  از  و  است  غیرانتفاعی 
آنها چک 10میلیون تومانی  این مدارس می گویند برای این هشت ماه از 
می گیرند تا تضمینی باشد برای حضور معلم تا پایان  سال تحصیلی. »اول 
قرارداد از ما چک تضمین می خواهند. امسال می خواستم چک ندهم اما 

گفتند یکی از الزامات قرارداد است.«  

عایدی نزدیک به هیچ
و  بیکاری  می رسد،  که  خرداد  است.  فصلی  کارگر  غیرانتفاعی،  معلم 
بی حقوقی معلم های غیرانتفاعی شروع می شود تا مهر به شرط بسته شدن 
گریبان  دلشوره  می گذارد،  پایان  به  رو  که  قرارداد  تاریخ  قرارداد.  دوباره 
معلم های غیرانتفاعی را می گیرد؛ دلشوره بسته شدن یا نشدن قرارداد. 
»ناهید« هشت سالی است این دلشوره را به جان خریده و در مدارس 
معلم ها  »بیشتر  داده.  درس  و  ایستاده  تخته  پای  پردیس  غیرانتفاعی 
سرناچاری  از  واقع  در  کردند،  انتخاب  را  غیرانتفاعی  مدارس  بیکاری،  از 
تفاوت  نیست.  زیادی  فرق  هم  مدارس  بین  شدند.  غیرانتفاعی  معلم 
دریافتی ها از 100هزارتومان تا نهایتا 300هزار تومان است. دوره های آموزشی 
200هزارتومان  پیش  چهارسال  غیرانتفاعی  مدارس  در  جذب شدن  برای 
مدارس  معلم  است.  شده  بیشتر  خیلی  حاال  بی شک  داشت،  هزینه 
تست های  روانشناسی،  تست های  تمام  دادِن  یعنی  غیرانتفاعی شدن 
خاص هر موسسه برای سنجش  درصد آرامش اعصاب معلمان و میزان 

آرامش شان.«
آمد و مدارس تعطیل شدند، بار اصلی مدارس غیرانتفاعی  کرونا که 
افتاد به دوش معلم ها: »در دوران کرونا باِر هزینه پرداختی اولیا به دوش 
آنالین نبودیم، به خانه مان زنگ می زدند چون از تمام  معلم ها بود. اگر 
مسئوالن مدارس تنها به معلم ها دسترسی داشتند.  در آن دوران ما معلم 

بودیم اما در گفتن از حقوق و مزایا حساب نمی شویم؟«    

 اعتراض بی معناست
شهر کوچک است اما استقبال اولیا تعداد مدارس غیرانتفاعی شهر 
را باال برده. کالس ها 23 تا 30 دانش آموز دارند و برای هر درس حداقل دو 
ج  معلم؛ معلمانی که یک شیفت در مدارس دولتی تدریس می کنند تا خر
خانه شان با دخل شان بخواند. »حق انتخابی وجود ندارد.« این را »هانیه« 
مانند  او  جیرفت.  معروف  غیرانتفاعی  مدارس  از  یکی  معلم  می گوید؛ 
بسیاری فرم درخواست اداره کل آموزش وپرورش کرمان را پر کرد و برای 
مصاحبه و آزمون رفت تا تدریس را در یکی از مدارس غیرانتفاعی شروع کند، 
به امید رسمی شدن و کار در مدارس دولتی. »قراردادها بسته به مدرسه، از 
ساعتی سه هزار تومان تا 10هزار تومان است اما اینجا بیمه کامل است. برای 
بیمه کامل کلی دوندگی کردیم اما مبلغش باالست.  سال گذشته 200هزار و 

خرده ای بود و امسال شده 530هزار تومان.«  
مدارس غیرانتفاعی جیرفت امسال هنوز حقوق پرداخت نکرده اند؛ 
شرایط اقتصادی خوب نیست و اولیا شهریه ها را نداده اند. شهر کوچک 
بار  بیشترین  تا  نمی شوند  گفته  رودربایستی  در  مسائل  خیلی  و  است 
از عید  تا قبل  گذشته معلم ها  بر دوش معلم ها باشد.  سال تحصیلی 
به حساب  روز مقرر  را هرماه سر  بیمه  اما حق  نکردند  حقوقی دریافت 
کرد.  اعتراض  آموزش وپرورش  اداره  به  »نمی شود  کردند.  واریز  مدرسه 
آموز ش وپرورش ارتباط نزدیکی با مدارس غیرانتفاعی دارد؛ یک تیم اند. 
برچسب  معلم  و  می شود  استفاده  معلم  علیه  صحبتی  یا  اعتراض  هر 
شده.  بهتر  گذشته  سال های  به  نسبت  »اوضاع  می خورد.«  دردسرساز 
حاال دریافتی ها رسیده به یک میلیون و 200هزار تومان.« اینها را »جمشید«، 
یکی از معلمان غیرانتفاعی »فنوج« در کرمان می گوید. هفت سالی است در 
مدارس غیرانتفاعی تدریس می کند و برای پنج روز کاری در هفته و حضور 
حداکثری در مدرسه ماهانه یک میلیون و 200هزار تومان می گیرد. »شرایط 
شهریه ها   ، همین طور هم  مردم  اقتصادی  اوضاع  نیست.  خوب  فعلی 
با  غیرانتفاعی ها  مضیقه اند.  در  هم  موسسات  و  نمی دهند  موقع  به  را 
حداقل ها می سازند. چاره ای نیست. دانش آموز و استقبال از مدرسه های 
شرایط  اما  باالست  اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل  دلیل  به  غیرانتفاعی 
این  در  نمی کند.  همراهی  شهریه ها  دادن  برای  را  خانواده ها  اقتصادی 

شرایط اولین گزینه حذفی حقوق معلم هاست.«

مکلف به اجرای قانون
قانون تأسیس و اداره مراکز و مدارس غیردولتی، جذب نیروی انسانی 
مدارس  بنابراین  دانسته،  کار  قانون  تابع  را  کارکنان  حقوق  پرداخت  و 
آموزش وپرورش مالک  از نظر وزارت   که  تابع قانون اند. قانونی  غیردولتی 
و  اگرچه سعید صالح، مدیرکل مدارس  پرداخت حقوق معلمان است. 
مراکز غیردولتی معتقد است بعضی از مدارس به معلمان بعضی از رشته ها 
پرداخت باالتری از رقم قانون کار دارد و در بعضی از رشته ها مبنای پرداخت 
همان رقم درنظر گرفته شده قانوِن کار است. او با اشاره به حجم باالی 
»بسیاری  می گوید:  »شهروند«  به  کار  جویای  تحصیلکرده  انسانی  نیروی 
راضی  حتی  غیردولتی اند،  مدارس  در  تدریس  متقاضی  تحصیلکرده ها  از 
. با وجود این، آموزش وپرورش پیگیر تأمین  به اشتغال با مبالغ پایین تر
در   4317 مردمی  مشارکت های  سامانه  در  حتی  و  است  معلمان  حقوق 
ایام کرونا صراحتا اعالم کرد با وجود تعطیلی مدارس حقوق معلمان باید 
پرداخت شود. پیگیری های بسیاری بود که در مواردی هم به نتیجه رسید.« 
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی بعد دیگر موضوع مدارس غیردولتی 
را مشکالتی می  داند که موسسان این مدارس با آنها دست به گریبان اند. 
گرفته شده  درنظر  سرانه های  و  اعتبارات  تأمین نشدن  است  معتقد  او 
در قانون دلیل بخشی از این مشکالتند. »براساس مواد حمایتی قانون 
تأسیس و اداره مدارس غیردولتی اعتباراتی باید برای پرداخت حق بیمه 
معلمان به موسسان پرداخت شود. البته قانون کمک  سرانه ای به ازای 
برای  گرفته همین طور مواردی  برای موسسان درنظر  جذب دانش آموز 
زمین های آموزشی و... که متأسفانه بخش عمده ای از آنها اجرایی نشده 
باعث  علل  مجموعه  دارند.  مالی  درگیر ی های  موسسان  همین  برای 
می شود ما در مدارس شاهد بعضی چالش ها باشیم.«  صالح از تخصیص 
مبالغی در قانون بودجه  سال ۹۹ خبر می دهد؛ مبالغی که مجلس برای 
از  بخشی  است  قرار  و  گرفته  درنظر  غیردولتی  مدارس  توسعه  صندوق 
پرداختی های بیمه کارکنان مدارس غیردولتی را تقبل کند. او براین باور 
است که موسسان نمی توانند سلیقه ای عمل کنند، چون تمام دستگاه ها 
و بنگاه های اقتصادی تابع قانون  کارند؛ قانونی که آموزش وپرورش آن را 
مدارس  تعیین شده  »شهریه  است.  مجلس  مصوب  و  نکرده  تعیین 
باید  موسس  که  است  بیمه ای  هشت ماه  پرداخت  برمبنای  غیردولتی 
پرداخت کند. اگر قرار بر پرداخت بیمه بیشتر باشد، رقم درنظر گرفته شده 
که  است  مردمی  عموم  دوش  بر  باری  که  می     شود  باالتر  شهریه  برای 

فرزندان شان از مدارس غیردولتی استفاده می کنند.«  
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی از چالش های بسیاری از  همکاران 
غیردولتی می گوید؛ چالش هایی که با شرایط اقتصادی موجود و نرخ باالی 
بیکاری تحصیلکرده ها در مشاغل دیگر هم به چشم می خورند. »ما موافق 
ضایع شدن حق معلمان و موسسان نیستیم. آموزش وپرورش مکلف به 
اجرای قانون است و وظیفه اجرای عدالت را دارد، بنابراین هرجایی حق و حقوقی 

وجود داشته باشد، آموزش وپرورش از آن حمایت خواهد کرد.« 

اعتراض معلمان »فصلی«
گرفتهشــده غیردولتی:تأمیننشــدناعتباراتوســرانههایدرنظر مدیرکلمدارسومراکز

اینمشکالتند قانوندلیلبخشــیاز در

مهدی حسنی/ شهروند


