پیرامون دیدار رئیس پیشین مجلس
با رئیسجمهور

اتفاق نادر در فضای سیاسی بغداد؛

یک زن نامزد
ریاست جمهوری عراق شد

الریجانی؛ پایان انزوا
یا دلجویی سیاسی؟
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اظهارات ضدونقیض ادامه دارد

ابهامات صدای انفجار
در غرب کشور

همدلی| بامداد یکشنبه صدای انفجار شدیدی
در غرب کشور و در محدوده استانهای کرمانشاه،
همدان و کردســتان شنیده شــد .گزارشهای
غیررسمی نشان میدهد قدرت این صدا تا حدی
بوده که حتی در مواردی شیشههای خانهها در
اثر مــوج انفجار به لرزه درآمدند ،اما هنوز دلیل
قانعکنندهای برای این صدا اعالمنشــده است.
صدای انفجار بســیار شدیدی پس از نیمهشب
شــنبه موجب ترس و وحشت مردم استانهای
غرب کشور شــد .در همان هنگام گزارشهایی
از صدای انفجار و شلیک ضد هوایی در سنندج،
همدان و کرمانشاه منتشر شد...
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مردم ایران در مقایسه با دهه 80غذای
کمتری میخورند و هزینه بیشتری میدهند

سونامی سوءتغذیه
ایرانیان
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برخی شنیدهها حکایت از ممانعت سازمان برنامهوبودجه
در اجرای بسته حمایتی 10بندی بورس دارد

از توزیع تریاک دولتی
تا کمپهای ترک اعتیاد؛

سهامدارانعلیه
سازمانبرنامهوبودجه
همدلی| همهچیز از یک توییت شروع شد؛ «هر دم
از این باغ بری میرسد ،ظاهرا ً سازمان برنامهوبودجه،
چوب الی چرخ مصوبه 10بندی بورس گذاشته و
این یعنی نابودی همیشــگی این بازار؛ لطفاً بسته
حمایتــی بــورس را علیه ســازمان برنامهوبودجه
ترنــد کنید ».ایــن توییت کافی بود تــا موجی از
اعتراضات مجازی در زمینه افت بورس به راه بیفتد
و گالیههای بیشــماری درباره روند بازار ســرمایه
مطرح شود .چند روز پیش بود که وزیر امور اقتصاد

سیاست درست مقابله
با اعتیاد کدام است؟

همدلی| درگذشــت محسن قاسمی ،ملیپوش
اسبق کشــتی فرنگی بار دیگر بحث ناکارآمدی
کمپهای ترک اعتیــاد را به میان آورد .مرحوم
قاسمی سال  2011میالدی توانست مدال طالی
قهرمانی آسیا را در تاشکند بر گردن خود بیندازد
اما چند سال پیش در دام اعتیاد افتاد.
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و دارایی ،از ارســال بسته حمایتی 10بندی بورس
که به امضای رئیسجمهور هم رسیده ،به بهارستان
خبر داد ،اما حاال بر اســاس برخی شنیدهها ،ظاهرا ً
سازمان برنامهوبودجه ،چوب الی چرخ این مصوبه
گذاشــته و همین موضوع باعث شده تا سهامداران
بسته حمایتی بورس را علیه این سازمان ترند کنند.
روز گذشــته در حالی شاخص کل بورس ،با ریزش
بیش از 11هزار واحدی به یکمیلیون و 310هزار
شرح در صفحه ۶
واحد رسید.

اختالف فیشهای
حقوقی کجاست؟
6


توجهی
پیامدهای بی
به معیشت فرهنگیان
1

یک نماینده مجلس:

استیضاح عبدالملکی
به صحن بیاید ،رأی
میآورد

1

گوناگون

 8یافتههای جدیدی در مورد منشأ
زندگی در زمین
 8مظلومانی که خود ظالم شدند
 8برخی از ویژگیهای رسوالن گفتوگو
 8محمدرضا یزدانی خرم؛ از دنیای
سیاست تا زمین ورزش
 8روزی که نواب صفوی و یارانش اعدام
شدند
 3تمرین نیروهای مردمی اوکراین با
اسلحهی چوبی
 7جبلی:فعالیتفردوسیپورمنعیندارد

انتقادها نسبت به محرمانه 
بودن
مفاد قرارداد با چین شدت گرفت

توگو با «همدلی»:
محمود صادقی در گف 

حذفشدگان
انتخابات ائتالف کنند
2

پیرامون دیدار رئیس پیشین مجلس با رئیسجمهور

الریجانی؛ پایان انزوا یا دلجویی سیاسی؟
همدلی| علی الریجانی بدون تردید تا دو سال
پیش که تصمیم گرفت در انتخابات مجلس شورای
اســامی شــرکت نکند و به 12سال ریاستش بر
مجلس شــورای اسالمی پایان دهد ،برای خودش
افقی ترســیم کرده بود؛ جایــی در حوالی میدان
پاستور در مرکز پایتخت .نزدیکی تدریجیاش به
اعتدالگرایان مستقر در دولت روحانی و مخالفت
شــدید و غلیظ تندروهــای جنــاح اصولگرا در
محاســباتش میتوانســت از او چهرهای پیروز در
انتخابات  1400بســازد؛ موقعیتی که در سال 84
با برآمدن ناگهانی محمود احمدینژاد و مســحور
شــدن نهادها و بزرگان اصولگرا نسبت به حرکات
متهورانه او ،از دســت الریجانی خارجشده بود؛ اما
اطالعیه شورای نگهبان مبنی بر تأیید صالحیت
هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری؛ آب پاکی
بود که روی دستهای علی الریجانی ریخته شد.
او در کمال ناباوری و درحالیکه نام کســانی چون
امیرحسین قاضیزاده و عبدالناصر همتی نهچندان
مشهور در عرصه سیاسی را در میان تأیید صالحیت
شدهها میدید ،غایب بزرگ آن فهرست بود .اگرچه
نامهای دیگری چون اسحاق جهانگیری و محمود
احمدینژاد نیز در میان رد صالحیت شدهها بود ،اما
خط قرمز شورای نگهبان بر نام الریجانی شوکآور
بــود ،هم برای خودش و هم برای هوادارانی که در
سالهای گذشته او را در صندلی ریاست جمهوری
سیزدهم تصور میکردند .رد صالحیت الریجانی
آغاز ماجرایی بود میان او و شــورای نگهبان که در
چند ماه گذشته ادامه پیدا کرد و حتی سبب ورود
رهبر انقالب به ماجرا شد .بااینهمه شورای نگهبان
از موضع خود کوتاه نیامد و الریجانی نیز راه قهر را
در پیش گرفت .غیبت او در مراسم تحلیف ابراهیم
رئیسی در مجلسی که او رئیس پیشین آن به شمار
میرفت و انتظار حضورش دور از ذهن نبود ،نشان
میداد که او سیاستی سلبی را در پیشگرفته است.
اندکی بعد از استقرار دولت سیزدهم و درحالیکه
گمان میرفت الریجانی مســئول پیگیری توافق
25ســاله ایران و چین همچنــان در جایگاه خود
حضورداشته باشــد ،او ترجیح داد که پرونده این
موضوع مهم و جنجالــی را به دولت جدید واگذار
کند؛ اتفاقی که برخــی از آن بهعنوان آغاز انزوای
الریجانی یاد میکردند بهویژه که برادرش شــیخ
صادق آملی الریجانی در اعتراضاتی شــدید به رد
صالحیت برادرش از ســوی شــورای نگهبان ،از
عضویت در این نهاد عالــی نظارتی کناره گرفت؛
موضوعــی که برخی از تحلیل گــران آن را پایان
برادران الریجانی تفســیر کرده بودند؛ اما حضور
الریجانی در جلســهای که گفته میشد رئیسی با
دستاندرکاران سیاست خارجی نظام در چند دهه
اخیر (بهجز محمدجــواد ظریف) ترتیب داده بود،
میتواند نشانهای از بازگشت این چهره مهم سیاسی
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مرگ سه سالمند
در اثر ابتال به اومیکرون

از انزوا کنارهگیری باشد .اگرچه در روزهای گذشته
آنچه درباره این جلسه ،از سوی افکار عمومی مهم
تلقی میشد ،غیبت محمدجواد ظریف ،سکاندار
سیاست خارجی در هشت سال گذشته و دخیل
در شرایط کنونی بود ،اما حضور علی الریجانی نیز
اهمیت ویژهای دارد .او در جلسهای با رئیسی حاضر
شد که او را نشسته بر جای خود میبیند .دیداری
که گفته میشود برای مشورت پیرامون سفر مهم
رئیسی به روســیه و دیدار با پوتین صورت گرفته
است .وجود نام الریجانی در میان این افراد میتواند
نشانهای از اراده نظام و البته الریجانی برای پشت
سر گذاشــتن این دلخوری سیاسی باشد و البته
بازگشت الریجانی به گردونه نظام سیاسی.
روز گذشته یکی از نزدیکان الریجانی نیز درباره
این دعوت سخن گفت .یوســفیان موال ،نماینده
مجلس یازدهم و از همراهان علی الریجانی ،درباره
جلسه اخیر ابراهیم رئیسی با حضور علی الریجانی
و دیگر چهرههای مطرح سیاست خارجی به سایت
«خبرسراسری» گفت« :من از جزییات آن جلسه
اطالعی ندارم اما آقای رئیسی گفتند میخواهیم
بین دولت و نخبگان کشور ارتباطی شکل بگیرد
اما اینکه آیا از کسی تاکنون در حوزههای مختلف
دعوت کرده باشــند اطالعی ندارم .قب ً
ال هم دولت
در این زمینه صحبت کرده بود که بعد از انتخابات
رقابتها تبدیل به رفاقت شود».
وی در ادامه نسبت به استفاده ازنظرات مختلف
در دولت و شــعار دولت فراجناحی رئیسی افزود:
«کشور امروز دچار مشکالت جدی است و کسانی
کــه تجربه دارند کمک خوبی برای حل مشــکل
هستند و انتقادی که تاکنون بوده پیرامون افرادی
است که خود تصمیم میگیرند اما االن شرایطی
اســت که این بار تنها برداشته نشــود .وقتی قرار
شد کعبه نوسازی شــود پیامبر دستور داد سنگ
حجراألسود را در پارچهای بگذارند و همه گروهها
هر یک گوشه آن را بگیرند تا همه مشارکت داشته
باشند و همه اطرافیان از مخالفان و موافقان سنگ
را در عبایی گذاشتند و حرکت دادند .اینکه آقای
رئیسی بخواهد این حلقه را باز کند کار بسیار مثبتی
است و وقتی این جلسه را شنیدیم خیلی خوشحال
شدیم .اگر کسی دشمنی با ملت ندارد باید به کمک
دولت رود به شــرطی که دولت دعوت کند وگرنه
کسی داوطلبانه از هیچ دری نمیتواند وارد شود ،اگر
دولت این کار را انجام دهد بسیار عالی است ».البته
حضور الریجانی در این نشست یک تفسیر دیگر
هم دارد و آنهم اینکه این چهره سیاسی با سابقه
که میتواند مشاور خوبی برای دولتمردان باشد و در
ماههای کنونی نیز بهشدت دلخور شده است ،نباید
به ورطه مخالفت و انتقاد با دولت و نظام بیفتد و از
همین رو هدف یک دلجویی سیاســی قرار گرفته
است و در این میان چه کسی بهتر از رئیسجمهور.

حسین بهروزینیا در گفتوگو با «همدلی»:

حسرت بزرگم کار نکردن
 7با «لطفی» است

بیخبری افکار عمومی
از قرارداد 25ساله

مردم ایران در مقایسه با دهه  80غذای کمتری میخورند و هزینه بیشتری میدهند

سونامی سوءتغذیه ایرانیان

یک متخصص تغذیه و فیزیولوژی میگوید :ایرانیان در مقایسه با دهه ۸۰غذای
کمتری میخورند و هزینه بیشــتری بابت خوراکیهای مختلف اعم از گوشت
و تخممرغ ،لبنیات ،برنج و قند و شــکر میپردازند .البته در نیمی از استانهای
کشور وضعیت بدتر و شرایط سختتر است؛ چراکه درآمدها بسیار پایین و شرایط
تأمین غذا سخت است و وضعیت نابسامانی داریم و بسیاری از کودکان و خانوارها
دچار ســوءتغذیه هستند .بر این اساس ،وقتیکه غذای کافی به افراد نمیرسد،
بهخصوص فرزندان آن خانواده و افراد در ســن رشد ،به خاطر ضعف جسمانی
و روحی ،بهرهوری باالیی در زندگی ندارند؛ عم ً
ال ســوءتغذیه و فقر ،دو بال یک
جریان هســتند که هر دو موجب تضعیف خانواده و ســوق دادن آن به شرایط
وخیم و ناگوار است.
در شاخصها عقبیم
به گزارش شفقنا ،دکتر عزیزاله کمال زاده گفت :وقتی صحبت از امنیت غذایی
در یک جامعه یا یک کشــور میشود پنج شاخصه باید تحقق یابد تا بتوان گفت
آن جامعه یا کشور دارای امنیت غذایی است و بعالوه یک نکته مهم دیگر ثبات و
پایداری امنیت غذایی در طوالنیمدت است .این پنج شاخصه عبارتاند از -۱ :آن
کشور باید بتواند غذا بهاندازه کافی تولید کند یا اگر نمیتواند از طرق دیگر مثل
واردات پایدار تهیه نماید -۲ .غذا در دســترس همه افراد قرار داشته باشد؛ یعنی
مــردم در همه اوقات و در تمام ایام عمر به غذای ســالم و کافی ازنظر فیزیکی
دسترســی داشته باشند .منظور از دسترسی فیزیکی وجود غذا در محل زندگی
است؛ اما مث ً
ال در خیلی از مناطق ایران و مناطق دورافتاده و محروم سبزی و صیفی
و میوهها بسیار محدود اســت و مردم اگر پول هم داشته باشند که خرید کنند
ولی این محصوالت که برای ســامت الزم هستند وجود ندارد .حتی در مناطق
قابلتوجهی در فصول خاصی دسترسی به شیر و لبنیات وجود ندارد ،درحالیکه
بحث اصلی امنیت غذا به مفهوم دسترسی داشتن به انواع مواد غذایی برای سیری
سلولهای بدن و نهایتاً سالمت کامل است -۳ .مردم ازنظر اقتصادی توان خرید
داشته باشند .دسترسی اقتصادی هم وقتی است که مردم پول کافی برای خرید
غذا داشته باشــند -۴ .غذا ازنظر دارا بودن مواد مغذی موردنیاز بدن ،ترکیبات و
کیفیت مناسبی داشته باشد -۵ .غذا سالم و ایمن باشد؛ یعنی غذا عاری از هر نوع
آلودگی از قبیل عوامل بیماریزای میکروبی ،آلودگیهای انگلی ،باقیمانده سموم
گیاهی ،آفتکشها و مواد ضدعفونیکننده باشد.
ناامنی غذایی در دهکهای مختلف
وی افزود :موضوع غذا و تأمین آن یکی از ابعاد اساســی زندگی ،ســامت و
همچنین رفاه جامعه اســت .امنیت غذایی از معیارهای توســعه انسانی است و
دســتیابی به آن باید از اهداف اصلی هر کشــوری به شمار رود .موجود بودن و
عرضه غذای سالم و با کیفیت ،سهولت دسترسی و قدرت خرید از ارکان امنیت
غذایی هر جامعهای است .در ایران متأسفانه مسئله امنیت غذایی ،از همه ابعاد از
قبیل مقدار و سرانه مصرف و توان اقتصادی برای خرید ،کیفیت ،دسترسی همه
مردم به غذای کافی و سالم و همچنین توزیع مواد غذایی در دهکهای مختلف
دچار مشکل است و الگوی مصرف و تغذیه از کمیت و کیفیت ضروری و مطلوبی
برخوردار نیست.
رابطه امنیت غذایی با درآمد خانوار
وی تصریح کرد :درآمد خانوار از عوامل مهم در تأمین امنیت غذایی است و عامل
مهم دیگر در تأمین امنیت غذایی جامعه ،دانش تغذیهای و سلیقه خانوادهها در
نحوه تخصیص بودجه برای تهیه بهترین نوع مواد غذایی در دسترس و چگونگی
تقسیم غذا در خانواده است .امنیت غذایی زمانی تأمین میشود که خانواده درآمد
کافی داشــته باشد تا سبد غذایی خانواده بهصورت صحیح انتخاب و تهیه شود،
برای افراد خانواده کافی و بهصورت صحیح طبخ شود تا عناصر و مواد مغذی سالم
و صحیح به سلولها و اندامهای بدن برسد.دکتر کمال زاده ادامه داد :برای تأمین
امنیت غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی باید سازمانها و نهادها با هم همکاری
داشته باشند و با هماهنگی یک سازمان متولی امنیت غذایی ،بر اختصاص بودجه

کافی ،تولید یا واردات مواد و محصوالت غذایی ،آموزش و تبلیغ و آگاهی دادن به
جامعه و سیاستگذاریهای کالن اقتصادی نقش ایفا کنند .سازمان متولی امنیت
غذایی باید نسبت به تهیه و کافی بودن و نوع مواد غذایی ،میزان و قیمت آنها
همیشه مطلع بوده و بررسی کند که همه مردم ازنظر فیزیکی به این غذا دسترسی
و قدرت خرید داشته باشند .این سازمان باید پیشبینی بحرانهای احتمالی را
داشــته باشد و در صورت احتمال بروز بحران باید زنگ خطر را به صدا درآورد و
مسئولیت بسیج همگانی برای تأمین امنیت غذایی را بر عهده بگیرد.
شرایط غذایی بدتر میشود
این متخصص تغذیه گفت :هر چند در طی چهار دهه گذشــته همواره کشور
عالقهمند بوده که بهصورت جــدی در زمینه تأمین امنیت غذایی برنامهریزی و
سیاستگذاری داشته باشــد؛ اما مرتکب اشتباهات فاحشی شده است و اکنون،
شرایط ما خوب نیست و امروزه به جهت معیشت و امنیت غذایی مردم در مضیقه
هستند .مهمترین کاالهای اصلی که در امنیت غذایی کشور میتوانند مؤثر باشند،
وارداتی هستند و بســیاری از اینها ،نقطه بسیار پر چالشی برای کشور به شمار
میروند .اینطور نیســت که ما ظرفیت نداشته باشیم یا دانش کافی نداریم؛ بلکه
سیاســتگذاران و برنامه ریزان و مجریان بر اساس رویکرد خود اقدامات درستی
نکردهاند و نتیجه آن است که امروز در ایران حدود ۲۷درصد از هزینه خانوار مربوط
به غذاست؛ درحالیکه در دنیا این رقم زیر ۱۰درصد و در باالترین کشورها حدود
۱۵درصد است و ما از باالترین کشورها حدود دو برابر و از کمترین کشورها سه تا
چهار برابر هزینه بیشتری را به خانوار تحمیل میکنیم و این یعنی وضع مردم ما
سخت بوده و از جهت تأمین غذا با مشکل جدی مواجه هستند و در نتیجه ،سفره
خانوار بهصورت مداوم ،کوچکتر شده و شرایط غذایی بدتر میشود.
غذای کمتر با هزینه بیشتر
وی تصریح کرد :ایرانیان در مقایسه با دهه ۸۰غذای کمتری میخورند و هزینه
بیشتری بابت خوراکیهای مختلف اعم از گوشت و تخممرغ ،لبنیات ،برنج و قند و
شکر میپردازند .البته در نیمی از استانهای کشور وضعیت بدتر و شرایط سختتر
اســت؛ چراکه درآمدها بسیار پایین و شرایط تأمین غذا سخت است و وضعیت
نابسامانی داریم و بسیاری از کودکان و خانوارها دچار سوءتغذیه هستند .بر این
اساس ،وقتیکه غذای کافی به افراد نمیرسد ،بهخصوص فرزندان آن خانواده و
افراد در سن رشد ،به خاطر ضعف جسمانی و روحی ،بهرهوری باالیی در زندگی
ندارند؛ عم ً
ال سوءتغذیه و فقر ،دو بال یک جریان هستند که هر دو موجب تضعیف
خانواده و سوق دادن آن به شرایط وخیم و ناگوار است.
کاهش مصرف لبنیات و پروتئین
دکتر کمال زاده ادامه داد :امروزه بسیاری از مردم از تأمین نیازهای اولیه زندگی
محروم هستند و در مورد مسکن و غذا ،شرایط بسیار بد است؛ بهنحویکه بیش
از ۸۰درصد بودجه یک خانوار برای این دو مورد هزینه میشــود؛ در طی چند
ســال اخیر ،مصرف آبزیان کاهش ۵۰درصدی داشته یا در مورد مصرف گوشت
قرمز ،کاهش ۴۶درصدی را تجربه کردهایم .همچنین در مصرف برنج و شــیر و
لبنیات و میوه و ســبزی نیز کاهش ۳۰درصدی رخداده که از همه بدتر ،کاهش
۳۰درصدی مصرف شیر و لبنیات است؛ درحالیکه سرانه مصرف قبلی نسبت به
استانداردهای دنیا ۵۰درصد پایین بود ،از بعد امنیت غذایی و بهداشتی ،کاهش
مصرف شــیر و لبنیات لطمات زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد و هزینه
درمانی دولتها را افزایش میدهد و کاهش مصرف شیر و لبنیات در کاهش رشد
قدی ،جسمی ،فکری و سالمتی کودکان تأثیر قابلمالحظهای دارد و برای رشد
استخوانهای طولی و پیشگیری از پوکی استخوان مهم است ،درحالیکه با کار
علمی و کارشناسی میتوانستیم شرایط بهتری ایجاد کنیم.
کاهش سطح  IQمردم ایران
این کارشــناس تغذیه تصریح کرد :اگر تغذیه قشر جوان مناسب نباشد ،روی
ذهــن ،هوش و توان فکــری افراد تأثیر خود را بر جــای میگذارد و اکنون هم
گزارشهای بینالمللی حکایت از کاهش سطح  IQمردم ایران دارد.
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توجهی
پیامدهای بی
به معیشت فرهنگیان

«حزب مجمع ایثارگران» در بیانیهای در حمایت از مطالبات
قانونی فرهنگیان تأکید کرد :در وضعیتی که نظام آموزشوپرورش
با کاستیهای فراوانش ،چشمانداز نگرانکنندهای داشته و نیازمند
تغییر و تحول اساســی است و درحالیکه کمتوجهی به جایگاه
رفیع معلم ،به منزلت اجتماعی این قشر تأثیرگذار آسیب جدی
زده است ،بیپاسخ گذاشــتن مطالبات و دغدغههای معیشتی
فرهنگیان ،پیامدهای غیرقابل جبرانی برای کشور و نظام خواهد
ی فرهنگیان را دچار
داشــت و آثار تخریبی آن نهتنها جامعــ ه 
مشکل خواهد کرد بلکه دانشآموزان و خانوادههای آنان را نیز در
معرض بیاعتمادی گستردهتر قرار خواه د داد.به گزارش جماران؛
در بیانیه «حزب مجمع ایثارگران» در حمایت از مطالبات قانونی
فرهنگیان آمده اســت :در ماههای اخیر کشورمان شاهد ظهور
نارضایتــی و بروز اعتراض فرهنگیــان و معلمان زحمتکش در
ارتباط با تصویب الیحــ ه «نظام رتبهبندی معلمان» در مجلس
شورای اسالمی بوده اســت؛ موضوعی که ریشه در گذشتههای
دور دارد و بارها مطرحشــده است و متأسفانه هر بار بجای انجام
گفتوگو با نمایندگان معلمان و یافتن راهی برای تأمین حقوق
آنان ،با انتســاب ایــن حرکت اعتراضی به احــزاب و گروههای
سیاسی ،با واکنشهایی از جنس شنیده نشدن و سرکوب مواجه
شده و در نهایت تبدیل به آتش زیر خاکستر شده است .در بخش
دیگری از این بیانیه آمده اســت :معلمان همواره تالش کردهاند
با برجسته کردن وجه معنوی کار معلمی ،مشکالت معیشتی و
عدم امنیت شغلی خود را در مقابل دیدگان دانشآموزان کتمان
ی زندگی مجبور
نمایند اما با توجه به عدم تأمین نیازهای اولی ه 
به انتخاب مشاغل دوم و بعضاً سوم شدهاند و بدین ترتیب عالوه
بر کاهش وجه ه اجتماعی معلمان ،دانشآموزان نیز عم ً
ال با افت
کیفی آموزش مواجه شدهاند.این تشکل در پایان نوشت« :حزب
مجمع ایثارگران» ضمن حمایــت از مطالبات قانونی و معقول
معلمان و فرهنگیان کشور پیشنهاد میکند:
الــف -از نمایندگان تشــکلهای صنفی فرهنگیــان و نیز
کارشناســان و صاحبنظران برای حضور در کمیســیونهای
مربوطه و تنظیم قوانین و بودجــه مربوط به فرهنگیان دعوت
به عمل آید و مســیر گفتوگو و تعامل با نمایندگان این قشر
تأثیرگذار اجتماعی هموار شود.
ب-در تبصره ۳ماده ۶الیحه نظام رتبهبندی معلمان عبارت
«منــوط به تأمین بودجه» حذفشــده و دولت «مکلف» یا
«موظف» به اجرای رتبهبندی میباشــد ،جایگزین شــود.
ج -حداقــل دســتمزد معلمان بهگونهای تعیین شــود که
هیــچ معلمی زیر خط فقر نباشــد .د -بحث حقوق و دیون
معلمان را از طرح رتبهبندی جدا کرده و با توجه به ماهیت
متفــاوت هر کدام ،برای عملی کــردن همه مطالبات اقدام
شود .ه-معلمان رنجدیدهای که تنها به دلیل اعتراض مدنی
به اوضاع کنونی و معیشــتی زندانی هستند هرچه سریعتر
آزاد شوند؛ و -سندهای باالدستی نظیر برنامه توسعه ،سند
چشــمانداز و سند تحول بهصورت دقیق و کامل و در زمان
معین اجرایی شــود .ز -توجه ویژه به مقوله عدالت آموزشی
با تمرکز بر مناطق کم برخوردار ،عشایری ،مرزی و ...صورت
پذیرد .ح -شرایط استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی
فراهم شود .ط-طبق اصل ۳۰قانون اساسی ،آموزش رایگان
در تمام مناطق کشور ،ساری و جاری گردد.

