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دانم از استان هیگزارش  

 
   رماه هشتاد و ششم آذبيست                                                                                ن معلمان تهرایکانون صنف

 
        

روز ٩١ر ي هرآدام از معلمان زی نسب برای استان همدان توسط حجه االسالم قادری دادگستر١٠۶ یشعبه در 

 ت،يوسف رفاهي ان،يليمحمود جل :ن شرح استيه به اه آنان صادرشدين حكم علي آه ای معلمانی صادرشد،اسامیزندان

  .ی نجفی وعلی،جالل نادریميد فروزانفر، نادرقديمج ،ی غالمی ،هادی صادقیعل ،یوسف زارعي

 به شرح ین استان احكامي آموزش وپرورش ایات بدوي تن ازافراد نامبرده درفوق توسط ه۴یضمنا برا

الم يد به استان ايسال تبع٣ یوسف زارعي،ی به استان خراسان جنوبدي سال تبع۵ یميرصادرشده است،نادر قديز

 نفر ۴ است، یادآوريكسال،الزم به ي یگروه برا٢ت آسر يوسف رفاهيك سال انفصال از خدمت ،ي ی غالمی،هاد

 ١٠ز به مدت ين ،امسال ني از آار معلق شده اند،و در فرورد١٣٨۶ مردادماه یمه يبهشت تاني اردیمه ير از نياخ

 ی نفرازهرگونه ادامه ۴ن يگر اي آل اطالعات استان همدان محبوس بوده اند، ازطرف دی اداره یسلول انفراددرروز

  .ل محروم شده انديتحص

 از معلمان شرآت آننده در حرآت یشماري تعداد بی آموزش و پرورش استان همدان برایات بدوين توسط هيهمچن

ا يه انان حكم انفصال ي آه برعلی ازهمكارانی برخی صادرشده است،اسامخ با درج در پروندهي حكم توبی صنفیها

ماه ۴  یماه انفصال،محمد۴ ی ماه انفصال،محمود حكمت٨ ینصراهللا دوست:  صادر شده استی شغلیتنزل رسته 

 یات بدوي هی اعضای،اسامی به دفترداریريان تنزل رسته از دبيراسديماه انفصال،ام٢ یرضا مراديانفصال،عل

رضا يو علرعد رضا، محمدمحسن جام بزرگ: ن احكام را صادر آرده اند،درخاطره ها خواهد مانديتان همدان آه ااس

  .یصادق

نفراز ٧٠٠ش از يپرورش مناطق استان همدان ازقافله عقب نمانده وازحقوق ب ن آموزش ويمسئول رودار،ين گيدرا

ن آار نمودند به شرح ي آه اقدام به ای اداراتیروسا. آسرآردندالير٢،٠٠٠،٠٠٠ال تا ير۵٠،٠٠٠ ازیمعلمان مبالغ

  . باشندیر ميز

 دو آموزش وپرورش همدان  یه ي ناحیسه ي،رئی اعظم بهرام-٢ك همدان، ي یه يس ناحي محتشم،رئیعباس حسن-١

 ی محمد-۵ن يس آموزش وپرورش فامني رئی محمود نقو-۴ر آموزش و پرورش بهار ي مدی غالمرضا احمد-٣

  .س آموزش وپرورش شهرستان رزنيش رئيرايپ

 شادباش روز دانشجو
یروزدانشجورابه همه  انيدانشجو    

ميي گویزشادباش ميعز  
    کانون صنفی معلمان تهران 
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