
طرح افزايش قيمت بنزين با وجود اينكه مبناي 
كاماًل قانوني داش�ت و در قانون برنامه شش�م 
توس�عه و سياس�ت هاي كلي نظام بر آن تأكيد 
شده بود، زمينه ساز سوء اس�تفاده آشوبگران 
و منافقين ش�د. بس�ياري از فريب خ�وردگان 
ك�ه بازيچ�ه دس�ت اغتشاش�گران ش�دند و 
آس�يب ديدگان اين وقاي�ع از جنب�ه حقوقي 
اعتراض�ات خيابان�ي بي اط�الع  هس�تند. 
نگاه�ي حقوقي به نح�وه برگ�زاري تجمعات، 
مجازات غ�ارت اموال مردم و آسيب رس�اندن 
به اش�خاص اماكن دولت�ي و غيردولتي در اين 
زمينه ضروري اس�ت. رئيس قوه قضائيه هم با 
تأكيد بر همين مستندات قانوني گفته، مجازات 
س�ختي در انتظار ناامن كنندگان جامعه است. 
در حوادث اخير پليس و نهادهاي امنيتي سعه صدر 
زيادي نش��ان دادند. بنا بر اظهارات مس��ئوالن و 
متوليان امر، از سر ضعف نبوده است بلكه به لحاظ 
رويكرد نظام ب��راي اتمام حجت با اف��راد و برخي 
جريان هاست، اما واضح اس��ت كه ايجاد آشوب و 
بر هم زدن امنيت كشور و خس��ارت زدن به اموال 
عمومي و اماكن مردم، جرم هايي است كه مجازات 

سنگيني دارد. 
 مجوز تجمعات

در حوادث اخير و حتي قبل از آن عده اي به صورت 
خودجوش تجمع و اعتراض مي كردند. حال آنكه 
حق تجمع قانوني در قانون اساس��ي مشخص و به   
همان نسبت بعضي تجمع ها نيز غيرقانوني محسوب 
شده و مستوجب برخورد قانوني است. صدور مجوز 
راهپيمايي ها با وزارت كش��ور اس��ت، نشست ها و 
گردهمايي ها هم اگر در داخل سالن ها برگزار شود 
)يعني در اماكن و محل هاي سرپوشيده( مجوزش 

را استانداري مي دهد. 
براي تشكيل تجمع در ميدان ها، پارك ها و نقاطي 
كه تجمع در آنها تظاهر بيروني دارد هم مجوز كتبي 
استانداري الزم است. البته تشكل هاي داراي پروانه 
كه تجمع هايي براي اعضاي خود برگزار مي كنند، 

نيازي به مجوز ندارد. 
اگر اين تجمع ها داخل دانشگاه ها باشند، مجوز آن 
را بايد هيئت نظارتي صادر كند كه شامل حراست، 
معاونت دانش��جويي، نماينده رهب��ري و اعضاي 

ديگري كه در آيين نامه هاي وزارت علوم است. 
 خسارت مادي و معنوي

به دنبال حوادث هفته گذشته حدود ۸۰فروشگاه 
زنجي��ره اي در مناطق مختلف كش��ور بين ۵۰تا 
۱۰۰درصد تخريب شدند، به طوري كه آشوبگران 
يا در ابتدا اجناس موجود در فروش��گاه ها را غارت 
و تخليه كرده و س��پس فروش��گاه را آتش زده اند 
يا فروش��گاه ها را با اجناس موج��ود به طور كامل 
آتش زده و تخريب كرده اند. فقط در يك اس��تان، 
بيش از ۱۰۰بانك و ۵۷ فروش��گاه بزرگ به آتش 
كشيده شد يا به غارت رفت. ماشين ها و مغازه هاي 
شخصي تخريب و بخشي ديگر از جرائم رخ داده در 

اتفاقات اخير است. 
اي��ن در حالي اس��ت كه طب��ق م��اده ۱4 قانون 
آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱392، شاكي 
مي تواند جبران تم��ام ضرر و زيان ه��اي مادي و 
معن��وي و منافع ممكن الحصول ناش��ي از جرم را 

مطالبه كند. 
در تبصره يك اين ماده آمده است كه زيان معنوي 
عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت شخصي، 
خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي تواند عالوه 
بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان 
از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم 

در جرايد و امثال آن حكم كند. 
  مج�ازات س�نگين س�ارقان ب�ا مناف�ع 

ممكن الحصول
در تبصره 2 ماده ۱4 قانون آيين دادرسي كيفري 
مصوب س��ال ۱392 نيز آمده اس��ت ك��ه منافع 

ممكن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه 
صدق اتالف كند. 

به زبان س��اده منافع ممكن الحصول ناشي از جرم 
يعني آنچ��ه به موحب وقوع جرم مي توانس��ته در 
آينده به عنوان مال به مالكيت قرباني جرم درآيد، 
اما اكنون آن مال از دس��ت رفته و دليل اصلي آن 

وقوع جرم بوده است. 
به عنوان نمونه، راننده تاكس��ي  ك��ه از اين طريق 
معاش دارد، اگر به دليل سرقت تاكسي اش از درآمد 
روزانه محروم بماند در اين صورت مي تواند به غير 
از مجازاتي كه بر دوش سارق اس��ت از وي درآمد 
روزانه اش در طي مدت بيكاري را هم مطالبه كند و 

به اين منافع ممكن الحصول مي گويند. 
 حب�س ت�ا 5 س�ال ب�راي اغتشاش�گر

اگر محارب نباشد
براساس ماده ۶۸3 قانون مجازات اسالمي هر نوع 
غارت و اتالف اموال و اجن��اس يا محصوالت كه از 
طرف جماعتي بيش از س��ه نفر به نحو قهر و غلبه 
 واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس 

از دو تا پنج سال  محكوم خواهند شد. 
جالب اينكه وس��يله ارتكاب به جرم در تش��ديد 
مجازات تأثيرگ��ذار خواهد بود. به عن��وان مثال 
استفاده از حريق يا مواد منفجره منجر به تشديد 

اين مجازات خواهد شد. 
در ماده ۶۷۷ همان قانون براي اتالف مال ديگري 
شش ماه تا سه سال حبس تعيين شده، در صورتي 
كه در مواد ۶۷۵ و ۶۷۸ براي ات��الف همان مال با 
اس��تفاده از حريق يا مواد منفجره دو تا پنج سال 

حبس در نظر گرفته شده است. 
 مجازات برهم زدن نظم و آسايش

فردي كه موجب تخريب اموال عمومي مي ش��ود، 
اضافه بر تخريب، آس��ايش مردم را س��لب كرده و 
باعث بر هم ريختن نظم عمومي نيز ش��ده است. 
بنابراين قانونگذار به جرم انگاري اين اقدام در ماده 
۶۱۸ كتاب تعزيرات قانون مجازات اسالمي مصوب 
۱3۷۵پرداخته اس��ت. مطابق اين ماده قانوني هر 
كس با حركات غيرعادي يا تعرض به افراد موجب 
برهم زدن نظم و آسايش عمومي شود يا مردم را از 
كسب و كار باز دارد، به حبس از سه ماه تا يك سال 

و تا ۷4 ضربه شالق محكوم خواهد شد. 
 مج��ازات آس�يب ب�ه ام�وال منق��ول 

و غيرمنقول
قانونگذار در قوانين جزايي هم از جرم انگاري جرم 
تخريب غفلت نكرده و در مواد مختلفي به مبارزه 
با اين اقدامات پرداخته است. بر اساس ماده ۶۷۶ 
تعزي��رات قانون مجازات اس��المي مصوب ۱3۷۵ 

هر كس اش��ياي منق��ول متعلق به ديگ��ري را به 
آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم 

خواهد شد. 
 همچنين براس��اس ماده ۶۷۷ اين قانون هر كس 
عمداً اشياي منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري 
را تخريب يا به هر نحو، كاًل يا بعضاً تلف كند و از كار 
اندازد، به حبس از ش��ش ماه تا س��ه سال محكوم 

خواهد شد. 
براساس قوانين مسئوليت مدني هم هركس بدون 
مجوز قانوني به عم��د يا در نتيج��ه بي احتياطي 
به جان، س��المتي، مال، آزادي، حيثيت، شهرت 
تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي 
افراد ايجاد ش��ده، لطمه اي وارد كن��د كه موجب 
ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران 

خسارت ناشي از عمل خود است. 
 عواقب شتم و جرح مأموران

در اغتشاشات هفته گذش��ته تعدادي از نيروهاي 
بس��يج و نيروي انتظامي به ش��هادت رس��يدند و 
عده اي از اين نيروهاي حافظ امنيت به شكل جدي 
دچار مصدوميت ش��دند. ف��ارغ از اينكه مجازات 
قصاص نفس در انتظار كساني است كه مرتكب قتل 
شده اند، يك سري قوانين ديگر هم ناظر به جرائم 
مادون قتل است.  مأموران انتظامي، دولتي و نظامي 
در زمان انجام وظيفه در پناه قانون هستند و بر همه 
عموم مردم واجب اس��ت تا با آنها در اجراي قانون 
همكاري و از اقدام عليه آنها پرهيز كنند و هر نوع 
مقاومت اعم از ضرب يا توهين، شتم يا جرح مأمور، 

جرم بوده و مستوجب مجازات است. 
براساس ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسالمي )بخش 
تعزيرات(  مصوب ۱3۷۵ »هرنوع حمله يا مقاومتي 
كه با علم و آگاهي نسبت به مأموران دولت در زمان 
انجام وظيفه آن��ان به عمل آيد، تمرد محس��وب 
مي شود، در واقع قانونگذار با تعريف تمرد از مأموران 
دولتي، همگان را به اطاعت از آنها در اجراي قانون 

 تشويق كرده است. 
در ادامه اين ماده قانوني، مجازات »تمرد از مأموران 
دولتي« را هم قانونگذار اعالم كرده كه بر اساس آن 
»۱-هر زمان متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را 
نشان دهد، حبس از ش��ش ماه تا دوسال؛ 2- هر 
زمان متمرد در زمان اقدام دس��ت به اسلحه برد، 
حبس از يك تا سه سال؛ 3- در ديگر موارد حبس از 

سه ماه تا يك سال« محكوم خواهد شد. 
 هم مجازات ، هم ديه

از آنجا كه تمرد از دستور مأموران احتمال دارد با 
جرائم ديگري مانند توهين يا ضرب و جرح مأمور 
همراه ش��ود، قانونگذار در تبصره ماده ۶۰۷ قانون 

مجازات اسالمي پيش بيني كرده است: »در صورتي 
كه متمرد در زمان تمرد مرتكب جرم ديگري هم 
بشود، به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.«

هيچ فرد در هيچ جاي��گاه و مقامي حق ندارد اقدام 
به درگيري يا ضرب و جرح ديگ��ران كند. هرنوع 
اقدام به حمله يا ضرب و جرح ديگران، ممنوع بوده 
و در صورتي كه سبب سرخي، كبودي، شكستگي 
يا جرح فرد ش��ود، اضافه بر مجازات، مس��توجب 

پرداخت ديه هم است. 
 هم قصاص، هم زندان

در م��اده ۶۱4 قانون مج��ازات اس��المي )بخش 
تعزيرات( در اين خصوص قانونگذار به ذكر مورد هاي 
ضرب و جرح پرداخته و آورده است: »هر فرد عمداً 
به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه سبب نقصان 
يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضا يا منتهي 
به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا 
منافع يا زوال عقل مجني عليه )آسيب ديده( شود.« 
در آغاز آن را مستوجب قصاص دانسته است و در 
ادامه تأكيد كرده: »در موردهايي كه قصاص امكان 
نداشته باشد، در صورتي كه اقدام وي سبب اخالل 
در نظم و صيان��ت و امنيت جامعه ي��ا بيم تجري 
مرتكب يا ديگران ش��ود به دو تا پنج سال حبس 

محكوم خواهد شد.«
البته قانونگذار از جنب��ه خصوصي جرم هم غافل 
نبوده و گفته است: »در صورت درخواست مجني 
عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود.«

به صورت كلي در صورتي كه ضرب و جرح نسبت 
به مأموران دولتي و آن ه��م در زمان انجام وظيفه 
باشد، بالطبع، اخالل در نظم و امنيت جامعه تلقي 
مي شود و قانون از كنار چنين موضوعي به سادگي 

رد نمي شود. 
 حبس براي توهين

يكي ديگر از جرائم شايع در برابر مأموران در زمان 
انجام وظيفه، توهين از طرف اشخاص به آنهاست. 
ماده ۶۰9 قانون مجازات اسالمي)بخش تعزيزات( 
اين موضوع را جرم دانسته و مقرر شده كه »هركس 
با توجه به سمت كاركنان وزارتخانه ها، شركت هاي 
دولتي، مؤسس��ات و ش��هرداري ها در حال انجام 
وظيفه يا به س��بب آن توهين كند، به سه تا شش 
ماه حبس، ۷4 ضربه شالق يا ۵۰ هزار تا يك ميليون 

ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.«
خوشبختانه شناسايي عوامل اين تحركات و ارتباط 
آنها با دس��ت هاي پش��ت پرده در خارج از كشور 
مهم ترين بخش مأموريت ناجا بود كه با همكاري 
ساير ضابطان قوه قضائيه و دستگاه هاي امنيتي به 
نتيجه رسيد و تعداد قابل توجهي از اشرار و عناصر 
آشوبگر دستگير شدند. حاال اين دستگيرشدگان 

بايد در انتظار مجازات هاي قانوني باشند. 
 رويكرد جدي دستگاه قضا

در ارتباط با حوادث اخير سياس��ت قوه قضائيه و 
رويكرد ش تالش در جهت تأمين امنيت عمومي 
مردم، تالش در جهت حفظ منافع ش��هروندان و 
مقابله با خش��ونت، تخريب اموال عمومي، غارت 

بيت المال عنوان شده است. 
در همين راس��تا و با تكيه بر همين م��واد قانوني، 
رئيس دستگاه قضايي هم روزگذشته در همايش 
بسيج دانشجويي گفت: برخي افراد از دغدغه هاي 
مردم سوء استفاده كردند و باعث ايجاد ناامني در 
جامعه شدند. افرادي كه در كش��ور ناامني ايجاد 
كردند، دل زن و بچه م��ردم را لرزاندند و به اموال 
مردم دس��ت اندازي كردند، خودشان و اربابانشان 
بدانند سخت ترين مجازات ها در انتظار آنهاست و ما 
اجازه نمي دهيم امنيت كشور كه مهم ترين مسئله 

است، دچار اختالل شود. 
مج��ازات برهم زنن��دگان امني��ت و آس��ايش، 
غارتگ��ران ام��وال عمومي و خصوصي و س��اير 
سوءاستفاده گران، نه تنها يك الزام قانوني است 

بلكه خواست عمومي هم هست. 

| روزنامه جوان |  شماره 5798 

884984403سرويس اجتماعي |  1441 ربي��ع االول   25  |  1398 آذر   2  ش��نبه 

»مجازات سخت«  در انتظار آشوبگران
روزگذشته رئيس دستگاه قضا از »مجازات سخت« بر هم زنندگان امنيت جامعه گفت

 قانون چه مجازات هايي را براي اغتشاشگران در نظر گرفته است؟

حضور ماهانه ۷۰۰تيم پزشكي بسيج 
درمناطق محروم براي ويزيت رايگان مردم
رئيس بسيج جامعه پزشكي كشور گفت: ۷۰۰تيم پزشكي در كل كشور 
داريم كه هر ماه در مناطق محروم حضور مي يابند؛ بيشتر تمركز بسيج 
جامعه پزشكي كشور بر بعد معنوي جامعه پزشكان و پيراپزشكان است. 
ابراهيم متوليان اظهار كرد: در بس��يج جامعه پزش��كي كشور، پزشكان 
و پيراپزشكان سراس��ر كش��ور فارغ از ديدگاه هاي سياسي خود، در كنار 
يكديگر به خدمت رساني به مردم مي پردازند.  وي با بيان اينكه در يك سال 
گذشته ۶هزار نيرو جذب بسيج جامعه پزشكي شده اند، تشريح كرد: حدود 
۱۸۰هزار نفر عضو فعال داريم كه حدود ۱۰۰ هزار نفر آنها مردان و ۸۰ هزار 
نفر آنان زنان جامعه پزشكي و پيراپزشكي كشور هستند.  متوليان افزود: 
در طرح ش��هيد رهنمون، ۷۰۰تيم پنج نفره  پزشكي در كل كشور داريم 
كه هر تيم، ماهانه يك بار در مناطق كم برخوردار حضور مي يابد. همچنين 
گروه هاي ثابتي براي ويزيت رايگان مردم در مناطق محروم تمام استان ها 
داريم كه هر هفته در اين مناطق حضور مي يابند و خدمات پيشگيرانه و 
درماني ارائه مي كنند.  وي ادامه داد: طي دو سال گذشته، 3۰ بيمارستان 

صحرايي براي ارائه خدمات درماني در اين مناطق تأسيس كرده ايم. 
رئيس بسيج جامعه پزشكي كشور متذكر ش��د: بيشترين تمركز بسيج 
جامعه پزشكي، بر بعد معنوي جامعه پزش��كان و پيراپزشكان است؛ در 
همين راستا با همكاري فرهنگستان علوم پزش��كي كشور، دانشگاه ها و 
حوزه علميه با تشكيل كميته هايي به توليد محصوالت فرهنگي در زمينه 

سالمت معنوي مي پردازيم. 
به گزارش تسنيم، وي خاطرنشان كرد: در كارهاي پژوهشي خود توجه 
ويژه اي نيز به بحث اخالق پزشكي داريم و از جمله اقدامات صورت گرفته در 
اين زمينه مي توان به نگارش و تدوين ۷۰ كتاب با موضوع اخالق پزشكي، 

سالمت معنوي و يادواره  شهدا اشاره كرد. 
متوليان به حضور فعال جامعه پزشكي كشور در هنگام بالياي طبيعي يا 
مناسبت هاي مذهبي اشاره و تصريح كرد: در زمان هاي بحراني مانند وقوع 
بالياي طبيعي هيچ كمبودي از لحاظ اعزام تيم هاي پزش��كي به مناطق 
آسيب ديده نداشته ايم و اين امر، نش��ان دهنده عملكرد خوب پزشكان، 
پيراپزشكان و س��اير اعضاي بسيج جامعه پزشكي كش��ور است؛ در ايام 
اربعين نيز ۱۱۰موكب متشكل از متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي و 

پيراپزشكي داشتيم كه به ارائه خدمت در مسير زائران پرداختند. 

زهرا چيذري 

اجراي رتبه بندي براي 94 درصد معلمان
اما بدون افزايش حقوق !

پايان آذرم�اه، آخرين زمان وعده اجرايي ش�دن طرح رتبه بندي 
معلمان است، اما اين نخستين باري نيست كه وعده اجراي اين طرح 
داده مي شود. تاكنون چندين بار براي اجراي نظام رتبه بندي معلمان 
زمان تعيين ش�ده،اما اين طرح اجرايي نش�ده اس�ت. در آخرين 
اظهارات علي اللهيار تركمن، معاون برنامه ريزي و توس�عه منابع 
وزارت آموزش و پرورش، صحبتي از افزايش حقوق معلمان نيست 
بلكه بنا به تصريح وي، رتبه بندي سازوكاري براي ارتقاي كيفيت 
است؛ به گونه اي كه معلم دائماً در حال ارتقاي مهارت هاي حرفه اي 
خودش باشد. مواردي مثل افزايش حقوق، فرع قضيه و به عنوان 
مشوقي براي ايجاد انگيزه ارتقا در معلمان است. به گفته وي اين 
طرح شامل همه معلماني مي شود كه باالي دو سال سابقه تدريس 
دارند و اين ويژگي ح�دود 94 درصد از معلم�ان را در برمي گيرد. 
وزير آموزش و پرورش هم وعده داده طرح رتبه بندي هر زماني كه 
ابالغ شود، از ابتداي مهر  امس�ال براي معلمان اعمال خواهد شد. 
سابقه طرح طبقه بندي معلمان به سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
بازمي گردد؛ در هدف دهم از فصل ششم اين س��ند بر »استقرار نظام 
سنجش صالحيت  هاي عمومي، تخصصي و حرفه  اي، تعيين مالك  هاي 
ارزيابي و ارتق��اي مرتبه )نظام رتبه بندي( علم��ي و تربيتي معلمان و 
تقويت انگيزه ارتقاي شغلي در آنان« تأكيد شده است. بر مبناي همين 
تكليف، وزارت آم��وزش و پرورش تدوين ط��رح رتبه بندي معلمان را 
تدوين كرد. اين طرح در آخرين جلسه هيئت دولت 2۷اسفند93 در 
قالب قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب رسيد و مرحله نخست 
آن در نيمه ابتدايي سال 94 با بار مالي هزار و 3۰۰ ميليارد تومان اجرا 
ش��د و طي آن حقوق فرهنگيان ميانگين تا 4۰۰ هزار تومان افزايش 
يافت. حاال بنا به تأكيد محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش 
اعتباري 2 هزار ميليارد توماني براي اجراي اين طرح پيش بيني شده و 
آيين نامه اش در دستور كار دولت قرار گرفته است. وي تأكيد مي كند: 
»ممكن است تصويب و ابالغ اين آيين نامه حدود يك تا چند ماه زمان 
ببرد، اما نكته مهم اين است كه اعمال رتبه بندي براي فرهنگيان از اول 

مهرماه امسال خواهد بود.«
 طرحي براي ارتقاي فرآيند ياددهي و يادگيري

خالصه ماجرا در افزايش حقوق معلمان اس��ت؛ افزايش حقوقي بين 
4۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان كه بودجه اي 2هزار ميلياردي براي آن در نظر 
گرفته شده است، اما آنطور كه علي اللهيار تركمن، معاون برنامه ريزي و 
توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مي گويد:»هدف اصلي رتبه بندي 
در نظرگرفتن صالحيت هايي است كه منجر به ارتقاي فرآيند ياددهي 

و يادگيري در سطح مدارس كشور شود.«
سه صالحيت عمومي، تخصصي و حرفه اي معيار رتبه بندي معلم هاست. 
صالحيت عمومي به ويژگي هاي شخصيتي افراد برمي گردد، صالحيت 
تخصصي ش��امل دانش و توانمندي هاي آموزش��ي و پرورش��ي معلم 
براي ايف��اي مؤثر وظايف حرف��ه اي خود اس��ت و صالحيت حرفه اي 
هم مجموعه اي از شايس��تگي ها، توانمندي ها و مهارت هايي است كه 
معلم حين كار به دس��ت آورده و خودش را ارتقا داده و با اس��تفاده از 
صالحيت هاي حرفه اي مي تواند وظايف خود را به ش��كل دقيق انجام 
دهد. به گفته تركمن براي اين صالحيت ها گواهينامه صادر و هر چند 

سال يك بار به روز مي شود. 
 شرط كسب رتبه اول تا پنجم 

بنا به تأكيد وي نظام رتبه بندي فعلي معلمان به پنج رتبه تقسيم بندي 
مي شود كه شرايط كسب رتبه يك، داشتن حداقل دو سال سابقه كار، 
۱2۰ ساعت دوره آموزش��ي ضمن خدمت و كسب حداقل ۷۵ درصد 
امتيازات حاصل از محاسبه ميانگين ارزيابي در دو سال گذشته و ۶۰ 
درصد شاخص  صالحيت هاي معلمي و براي رتبه 2، شش سال سابقه 
كار است. رتبه هاي باالتر امتيازات بيشتر را مي طلبد، به طوري كه براي 
كسب رتبه ۵، حداقل 24 سال سابقه، چهار سال توقف در رتبه 4، ۱۰۰ 
ساعت دوره آموزشي و ۸۵ درصد امتياز شاخص صالحيت هاي عمومي 
و حرفه اي نياز است.  سنجش صالحيت هاي معلمان را هم هيئت هاي 
مميزه مركزي، هيئت هاي مميزه اس��تاني و كارگروه شهرس��تاني و 
مناطق تعيين مي كنند. تركمن تصري��ح مي كند:»معلماني براي اين 
كار دوره مي بينن��د و گروهي از صاحبنظران ك��ه بتوانند كمك كنند 
ش��اخص ها را بررس��ي خواهند كرد. تركيب و ش��رح وظايف اعضاي 
هيئت هاي مميزه، كارگروه ها و شاخص ها در آيين نامه اي مجزا توسط 
آموزش و پرورش تعيين مي ش��ود.« به گفته وي معلمان براي اجراي 
نظام رتبه بندي در سال 94 ارزيابي ش��ده اند و حاال كافي است تا اين 

ارزيابي به روز رساني شود. 
 افزايش حقوق شايد وقتي ديگر!

معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع وزارت آموزش و پ��رورش با بيان 
اينكه باالي 93، 94 درصد معلمان بيش از دو سال سابقه دارند و تحت 
پوش��ش قرار مي گيرند، به بخش افزايش حقوق معلمان كه مي رسد، 
تصريح مي كند:»خواه��ش مي كنم در خص��وص رتبه بندي، افزايش 
حقوق را نبينيم؛ رتبه بندي س��ازوكاري براي ارتقاي كيفيت است كه 
شامل ارتقاي كيفيت تدريس و ارتقاي كيفيت فعاليت هاي آموزشي 
اس��ت به گونه اي كه معلم دائماً در حال ارتق��اي مهارت هاي حرفه اي 

خودش باشد.«
به گفته وي فعاًل بناي آموزش و پرورش بر سازوكارهاي ارتقاي كيفيت 
است. زماني كه طرح ابالغ شد و جداول به تصويب نهايي دولت رسيد، 

مي توان در خصوص افزايش   حقوق ها صحبت كرد. 
 انتقادات معلمان به فاز نخست طرح طبقه بندي 

اجراي فاز نخس��ت طرح رتبه بندي معلمان نيز با انتقاداتي همراه بود 
و اين طرح نتوانست قش��ر فرهنگي كش��ور را راضي كند. بسياري از 
فرهنگيان معتقد بودند، اين طرح ناقص پياده ش��ده اس��ت. استدالل 
منتق��دان ه��م اين بود ك��ه در اي��ن ط��رح درج��ه اول تحصيالت و 
توانمندي هاي تخصصي، علمي و پژوهشي معلمان ناديده گرفته شد و 
تنها سابقه كاري مبناي اجراي طرح قرار گرفته است. همچنين ميزان 
افزايش حقوق كمتر از مقدار اعالم شده و براي پرسنل با سوابق كاري 
كم )زير۱۰ سال( اين افزايش حقوق بسيار ناچيز بود )بين ۷۰ تا ۱۰۰ 
هزار تومان(. به باور برخي معلمان قبل از تالش براي كيفيت بخشي به 
تدريس معلم ابتدا بايد آموزش و پ��رورش را به متدها و تكنولوژي روز 
دنيا مجهز كرد و با نظام آموزش��ي فعلي ما، معلم چندان قدرتي براي 
مانور نخواهد داشت. از س��وي ديگر معلمي كه دغدغه هاي معيشتي 
دارد ابتدا به دنبال رفع اين دغدغه هاست و در مرحله بعدي به رقابت 
در چنين ساز و كاري مي انديشد. عالوه بر اين محوريت شاخص تجربه 
براي طبقه بندي معلمان در حالي اس��ت كه معلمان جوان خالق و با 
انگيزه گاهي وقت ها از معلمان با تجربه موفق ترعمل مي كنند. حاال بايد 
ديد آيا فاز دوم اين طرح اجرايي مي شود و در صورت اجرا مي تواند نظر 

مساعد جامعه فرهنگيان را با خود همراه كند يا نه. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

 سقف سهميه سوخت سرويس مدارس حداكثر ۱2۰ليتر در ماه است 
كه متناسب با پيمايش و ثبت  در سامان سپند به صورت ريالي يعني تا 

۱۸۰ هزار تومان به رانندگان پرداخت مي شود. 
 رئيس پليس فتا پايتخت گفت: پيامك هايي كه در بستر تلفن همراه 
مبني بر ثبت نام در طرح حمايت معيش��تي دولت براي افراد ارس��ال 
مي شود، كالهبرداري اس��ت؛ كالهبرداران در كمين سرقت اطالعات 

حساب بانكي افراد هستند. 
 مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران با اشاره به اينكه در حال حاضر 
بازسازي اتوبوس ها در اولويت است، گفت: با شركت هاي سازنده اتوبوس 
جهت ارائه خدمات مذاكره مي ش��ود. همچنين قرار است وامي تا سقف 
2۰۰ميليون تومان با سود پايين جهت نوسازي اتوبوس هاي فرسوده در 
اختيار رانندگان اتوبوس هاي فرسوده بخش خصوصي قرار گيرد كه همه 

اين برنامه ها به صورت يك بسته در صورت تصويب ارائه خواهد شد. 
 رئيس انجمن داروس��ازان ايران گفت: با الكترونيكي شدن پرونده 
بيماران و همچنين نسخه نويسي، قطعاً جلوي بسياري از دوباره كاري ها 
گرفته شده و احتمال وقوع بس��ياري از انحرافات، تخلفات و خطاها به 

طور محسوسي كاهش پيدا خواهد كرد. 
 دبير علمي س��مينار اصول زيبايي در دندانپزشكي گفت: موضوعي 
كه در س��فيدكردن دندان ه��ا بايد به آن توجه داش��ت، ع��دم تراش 

دندان هاست؛ زيرا سالمت دندان ها مقدم بر زيبايي است. 
 رئيس شوراي شهر تهران اعالم كرد با توجه به سهميه بندي بنزين 
شاهد افزايش ۱۵ تا 2۰درصدي مسافران وسايل حمل ونقل عمومي 

هستيم. 
 معاون شهرسازي شهرداري تهران در مورد ساخت و ساز روي گسل هاي 
پايتخت با بيان اينكه شوراي عالي شهرسازي، ممنوعيت ساخت و ساز مراكز 
مهم را در پهنه هاي گسلي تصويب و براي اجرا به شهرداري  تهران ابالغ 
كرده است، گفت: برهمين اساس ش��هرداري تهران نيز در صدور پروانه 

ساختماني ممنوعيت و محدوديت ها را لحاظ خواهد كرد. 
 به گزارش رويترز، از سال ۱9۸۸ موارد جهاني ابتال به بيماري فلج 
اطفال بيش از 99 درصد كاهش پيدا كرده، ام��ا نوع يك اين ويروس 
همچنان در پاكستان و افغانستان شيوع دارد. در سال جاري ۱۰2 مورد 

ابتال به اين ويروس گزارش شده  است. 

4تا 1۰سال حبس
 براي جاسوسان محيط زيستي 

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به صدور و ابالغ رأي متهمان جاسوسي 
از مراكز نظامي در پوش�ش محيط زيس�ت گفت: پس از برگزاري 
3۶جلسه از دادگاه اين متهمان رأي دادگاه صادر و ابالغ شده است. 
غالمحسين اسماعيلي گفت: دادگاه متهمان جاسوسي از مراكز نظامي 
در پوشش محيط زيست با حضور آنها و وكالي مدافع شان در شعبه ۱۵ 
دادگاه انقالب برگزار ش��د و رئيس دادگاه با توجه به استماع دفاعيات 
متهمان و وكالي مدافع آنه��ا رأي صادر كرد.  وي ادام��ه داد: مطابق 
دادنامه صادر شده از سوي رئيس شعبه ۱۵دادگاه انقالب، متهمان اين 

پرونده به حبس از چهار تا ۱۰سال محكوم شده اند. 
س��خنگوي دس��تگاه قضا با اش��اره به اينكه رأي دادگاه بدوي و قابل 
تجديدنظرخواهي است، با استناد به مواد قانوني از بيان جزئيات حكم 
خودداري كرد.  متهمان و وكالي مدافع آنه��ا 2۰ روز فرصت دارند تا 
نسبت به رأي صادر ش��ده، تجديد نظرخواهي كنند.  همچنين بنا بر 
خبري كه خبرگزاري دولتي ايرنا منتش��ر كرده است، بي سابقه ترين 
ارزيابي كارشناسي از سوي نهادهاي نظامي و اطالعاتي كشور در مورد 
اين پرونده انجام شده است.  موضوع جاسوسي از مراكز نظامي كشورمان 

در پوشش فعاليت هاي محيط زيستي از سال 9۶ مطرح بوده است. 

نماي نزديک

مطالبه خسارت با يك دادخواست
اگر پرونده به دادگاه آمد و دادگاه در مقام صدور حكم، به صورت اثباتاً يا نفياً برآيد، به اين معنا كه به نفع 
يا به ضرر آن حكم دهد، اعم از اينكه جرم قابل گذشت يا غيرقابل گذشت بوده يا مشمول مرور زمان 

شود يا خير، از طريق دادخواست حقوقي، مي توان خسارات ناشي از جرم را مطالبه كرد. 
براي اينكه متضرر از جرم بتواند دعواي ضرر و زيان خود را در مقابل دادگاه اقامه كند، بايد عالوه بر دارا 
بودن اهليت، در طرح دعوا نيز ذي نفع باشد. در برخي مواقع، وراث و قائم مقام هاي قانوني بزه ديده هم 

مي توانند خسارت ناشي از جرم را مطالبه كنند. 
خسارت ناشي از جرم كه قابل مطالبه است با اموال از دست رفته در اثر جرم متفاوت است؛ چون اموال 
حاصل از جرم بدون نياز به دادخواست به مالك آن برگردانده مي شود، اما خسارات ناشي از جرم براي 

اينكه پرداخت شود نيازمند تقاضاي خسارت ديده است. 
در واقع مطالبه خسارات ناش��ي از جرم در گروي ارائه دادخواست است. پس از صدور كيفرخواست، 
پرونده جرم از دادس��را خارج و به دادگاه ارسال مي ش��ود و دادگاه عالوه بر تكليف رسيدگي به اتهام 
مطروحه وظيفه دارد در صورت درخواست ضررديده مبني بر جبران خسارات وارده، به آن تقاضا نيز 

رسيدگي كند. 
نكته مهم اين است چنانچه دادخواست جبران ضرر و زيان ناشي از جرم، كمتر از ۵ميليون تومان باشد 
بايد به شوراي حل اختالف و اگر بيشتر از 4ميليون تومان باش��د بايد به دادگاه حقوقي محل اقامت 

خوانده تقديم كرد. 

جاي دوربين ورود به محدوده آلودگي 
را اصالح کنيد!

يك بار ديگر هم در همين ستون مطلبي راجع به يك دوربين ترافيكي 
كه مكان يابي اش نامناس��ب بود، پيامي را ارس��ال كرديم ولي اتفاقي 
نيفتاد. دو دوربين كه يك��ي ورود به طرح و ديگري خ��روج از طرح را 
ثبت مي كند درخيابان شهيد رضايي، تقاطع امام علي)ع(واقع شده و 
با جايابي قبل از دوربرگردان باعث مي شود خودروهايي كه قصد دور 
زدن دارند و به محدوده طرح وارد نمي شوند را ثبت كند و اين امر  هزينه 
ورود به طرح آلودگي را براي اين خودروها درپ��ي دارد.  برخي اهالي 
محل نيز براي اينكه از ديد اين دوربين ها در امان باشند مسير كوتاهي 
را در خيابان خالف جهت طي كنند كه مخاطرات فراواني را در پي دارد. 

جايابي اين دوربين را اصالح كنيد.
جمعي از اهالي خيابان شهيد رضايي
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