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جناب آقای دکتر نوبخت
معاون محترم رئیسجمهور و رئیس محترم سازمان برنامهوبودجه کشور

با سالم،
همان گونه که مستحضر هستید از اواخر سال گذشته با سیاستهای دولت محترم و سازمان
برنامهوبودجه کشور اقداماتی برای جبران بخشی از قدرت خرید کاهشیافته ی کارکنان دولت که
ناشی از تحریمهای ظالمانه و تورم فزایندهی سالهای اخیر بوده ،آغاز و در سال جاری نیز ادامه
یافت .این اقدامات ارزشمند که نشانه اشراف مسئولین محترم به شرایط بد اقتصادی و فشارهای
مالی و معیشتی شدید بر اقشار حقوقبگیر است ،متأسفانه چندان که باید و شاید شامل حال
اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و پژوهشگاههای وزارت علوم نشده است .علیرغم افزایش
پنجاهدرصدی حقوق تمام کارکنان دولت اعم از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و
همچنین اعضای غیر هیئتعلمی دانشگاههای تابعه وزارتین علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و افزایش هفتاد درصدی فوقالعاده ویژه اعضای هیئتعلمی وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،هیچگونه اقدامی برای افزایش حقوق اعضای هیئتعلمی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری به عمل نیامده است .
واقعیت این است که این قبیل بیمهری نسبت به اعضای هیئتعلمی اولینبار نیست که اتفاق
میافتد بلکه در پانزده سال اخیر مرتبا تکرار و همیشه کمترین میزان افزایش حقوق شامل حال
ایشان شده است .این میزان اندک افزایش در مقابل تورمهای عمدتا دو رقمی که در سالهای
اخیر بهموجب آمارهای رسمی بعضا به پنجاهدرصد هم رسیده است ،باعث کاهش چشمگیر قدرت
خرید استادان شده است .این نکتهای نبوده که از دید اعضای هیئتعلمی پوشیده بماند و
همانطور که گزارش پیوست و جداول مربوطه نشان میدهد ،صرفا بر اساس شاخص
خردهفروشی با مبنا گرفتن سال شروع مقایسه یعنی سال  ،۱۳۸۴قدرت خرید اعضای هیئتعلمی
در ابتدای سال  ۱۳۹۹با کاهشی  ۲۷درصدی نسبت به سال مبنا مواجه است .با افزودن تورم سال
جاری نسبت به میزان افزایش حقوق ،میزان واقعی این کاهش قدرت خرید ،بیشتر روشن میشود.
مقایسه قدرت خرید اعضای هیئتعلمی با شاخصهای دیگری از قبیل سکه و دالر که در دیگر
جداول پیوست آمده است ،وضعیت اسفناکتری را نشان میدهد .اعضای هیئتعلمی با اشراف
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بهتمامی این موضوعات ،با امید به توجه مدیران ارشد کشور به بهبود این شرایط ،وضعیت
پیشآمده را تحمل کردند و با مشاهده اقدامات ارزنده دولت و سازمان برنامه و بودجه برای
افزایش قدرت خرید حقوقبگیران از جمله بازنشستگان محترم و شاغلین دستگاههای مختلف از
جمله کارکنان محترم صداوسیما ( ،)۱۳۹۹/۰۷/۱۹کارکنان محترم وزارت اطالعات (،)۱۳۹۹/۰۸/۲۸
قضات محترم ( ،)۱۳۹۹/۰۹/۱۰و باالخره اعضای محترم هیئتعلمی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،امیدوار بودند که در این مسیر مثبت ،اگرچه با تأخیر ،نوبت به آنها هم برسد.
با تأخیر پیشآمده دراینخصوص و باتوجهبه قول جنابعالی در برنامه زنده اینستاگرامی مبنیبر
دادن وقت مالقات به اقشار مختلف مردم برای اطالع از نظرات و انتظارات ایشان ،شورای
هماهنگی تشکلهای صنفی تقاضای وقت مالقات با جنابعالی را از طریق دبیرخانه سازمان برای
رئیسدفتر محترم جنابعالی ارسال نمود که تا این زمان هیچ پاسخی دریافت نشده است .با ارسال
الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰به مجلس شورای اسالمی متأسفانه مشخص شد که نه فقط برای سال
جاری ،بلکه حتی برای سال بعد نیز هیچگونه پیشبینی برای اصالح حقوق اعضای هیئتعلمی
صورت نگرفته است .با مراجعه اعضای هیئتعلمی به نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی،
درخواست همترازی حقوق اعضای هیئتعلمی وزارت علوم با گروه مشابه در وزارت بهداشت ،در
دستور کار کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون برنامه و
بودجه قرار گرفت که با نظر مساعد اعضای محترم این دو کمیسیون موضوع تصویب و به
کمیسیون تلفیق ارجاع گردید .بهقرار اطالع در آن کمیسیون به دلیل عدم پیشبینی اعتبار
موردنظر برای این امر ،موضوع مورد تأیید قرار نگرفته و علیرغم دریافت خبر خوش تأمین سه
هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی جنابعالی برای این کار ،ظاهرا به دلیل دیر رسیدن این خبر به
کمیسیون تلفیق و عدم اعالم کتبی آن ،متأسفانه درخواست موردنظر ،تصویب نشده است.
اکنونکه با نظر مساعد جنابعالی اعتبار موردنیاز برای اجرای این طرح تأمین شده است و ازآنجاکه
اجرای این خواستهی به حق و قانونی ،هم شبیه اقداماتی که نمونههایی از آنها در باال ذکر شد
توسط دولت محترم از طریق تفاهم با وزارت علوم و بر مبنای نامه مورخ  ۱۳۹۹/۱۰/۱۶وزیر محترم
علوم ،تحقیقات و فناوری قابلاجرا است و هم از طریق اعالم کتبی اعتبار تأمین شده و منبع آن
به مجلس محترم برای بررسی موضوع در صحن علنی مجلس ،خواهشمند است به هر طریق که
صالح میدانید دستور فرمایید اقدام شود تا اعضای محترم هیئتعلمی دانشگاههای وزارت علوم،
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تحقیقات و فناوری بیش از این تحت فشارهای روحی و روانی ناشی از این تبعیض و بیتوجهی
باقی نمانند.

سید جواد امامی
رئیس هیئت اجرایی
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی اعضای
هیئتعلمی دانشگاهها و پژوهشگاههای ایران

 -رونوشت :جناب آقای دکتر غالمی ،وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری  -جهت استحضار.
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 اسامی دانشگاهها و پژوهشگاههایی که در آنها تشکل صنفی اعضای هیئتعلمی ایجاد شده است (به ترتیب الفبا):
-1

پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی

 -28دانشگاه فردوسی مشهد

 -2دانشگاه اراک

 -29دانشگاه کاشان

 -3دانشگاه ارومیه

 -30دانشگاه کردستان

 -4دانشگاه اصفهان

 -31دانشگاه گلستان

 -5دانشگاه بجنورد

 -32دانشگاه گنبد

 -6دانشگاه بوعلی سینا

 -33دانشگاه گیالن

 -7دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)

 -34دانشگاه مازندران

 -8دانشگاه تبریز

 -35دانشگاه مالیر

-9

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 -36دانشگاه مراغه

 -10دانشگاه حکیم سبزواری

 -37دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

 -11دانشگاه خوارزمی

 -38دانشگاه هرمزگان

 -12دانشگاه خلیجفارس

 -39دانشگاه یاسوج

 -13دانشگاه دامغان

 -40دانشگاه یزد

 -14دانشگاه رازی
 -15دانشگاه زنجان
 -16دانشگاه سمنان
 -17دانشگاه سیستان و بلوچستان
 -18دانشگاه شهید باهنر کرمان
 -19دانشگاه شهید چمران اهواز
 -20دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 -21دانشگاه صنعتی ارومیه
 -22دانشگاه عالمه طباطبایی
 -23دانشگاه علم و صنعت ایران
 -24دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 -25دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 -26دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -27دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

