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مسئوالن می گویند

رئیس سازمان سنجش مطرح کرد

امسال 1500نفرازفرزندانهیئت
علمیازسهمیهاستفادهکردند

چند روزی است موضوع استفاده فرزندان اعضای
هیئت علمی دانشگاه ها از سهمیه یا تسهیالت
برای تغییر دانشگاه یا تغییر رشته ،در رسانه ها
به یکی از موضوعات مطرح تبدیل شده است.
همسران و فرزندان عضو هیئت علمی هم جزو
افرادی هستند که سهمیه ای مجزا دارند .سهمیه
ویژهخانوادهاعضایهیئتعلمیبهتصمیمجلسه
 735شــورای عالی انقالب فرهنگی در تاریخ
 92/4/25باز می گردد که در آن جلسه مقرر
شد فرزندان اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها
به دانشگاه محل تدریس پدر یا مادر خود انتقال
پیدا کنند و امکان تغییر رشته هم برای آن ها وجود
داشته باشد البته دیوان عدالت اداری تا به حال
چندین بار این مصوبه را باطل کرده ولی دوباره به
تصویبرسیدهاست.سهمیهاعضایهیئتعلمی
هم این گونه است که داوطلب بعد از قبولی می
تواند شهر خود را به شهر دلخواه تغییر و در بهترین
دانشگاههایکشورادامهتحصیلدهد.البتهبنابر
آمارهای منتشر شده به نقل از سازمان سنجش
آمــوزش کشور ،مشخص است که در بسیاری از
رشته ها ،تغییر رشته هم وجود داشته است.
▪سهمیه یا تسهیالت؟

رئیسسازمانسنجشآموزشکشوردربارهموضوع
امتیاز فرزندان اعضای هیئت علمی در آزمون های
کشوریبهمهرگفتهاست:تسهیالتیبرایفرزندان
هیئت علمی در آزمــون های تحصیالت تکمیلی
وجود ندارد و تنها مختص کنکور سراسری است که
امسال حدود 1400تا  ۱۵۰۰نفر از آن استفاده
کردهاند.خداییافزود:آنچهبرایفرزنداناعضای
هیئت علمی دانشگاه ها وجود دارد ،سهمیه نیست
و تنها تسهیالت است.وی افزود :فرزندان اعضای
هیئت علمی در صورتی که در کنکور سراسری
پذیرفته شوند و  ۹۰درصد نمره را کسب کنند ،می
توانند به محل کار والدین منتقل شوند و در صورتی
که  92.5درصــد نمره را داشته باشند بر اساس
ضوابط امکان تغییر رشته هم دارنــد.وی افــزود:
بر اســاس آمــار موجود در سازمان سنجش نیز در
مجموع برای کنکور امسال حدود ۱۴۰۰تا۱۵۰۰
نفر از این تسهیالت استفاده کرده اند.

درگفت وگوی اختصاصی با خراسان مطرح شد

دفاع ربیعیاز عملکرد اقتصادیبنیاد شهید
گــروه اجتماعی -طــی روزهــــای گذشته،
بیمه دی به عنوان طرف قرارداد بنیاد شهید
بــرای بیمه ایثارگران اعــام کــرد بدهی دو
هزار میلیارد تومانی بنیاد به این بیمه ،ارائه
خدمات به ایثارگران را با مشکالت بیشتری
مواجه می کند .از سوی دیگر برخی مراکز
درمانی به این جامعه خدمات نمی دهند و
در بخش هــای دیگر نیز همچون پرداخت
شهریهتحصیلیدانشجویان،بنیادبامشکالت
گوناگون بودجه ای مواجه است .به طور قطع
بخشی از این نارسایی ها به دلیل وضعیت
انقباضی بودجه های دولت و بخشی دیگر نیز
به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس نتیجه
عملکرد سوال برانگیز بنیاد شهید در فعالیت
های اقتصادی اش است
که نتوانسته از طریق
آن درآمدهای کافی
کسب کند و چه بسا
برخی از نمایندگان
رفــــــع مــشــکــات

اقتصادی بنیاد را در تعیین تکلیف وضعیت
بنگاه داری های این نهاد می دانند.
▪پرسشی که ربیعی پاسخ نداد

  بی شک بنیاد اکنون با کمبود اعتبار رو به
روست ،چنان که مرداد ماه گذشته نیز معاون
توسعه و مدیریت منابع بنیادشهید و امور
ایثارگران گفت :هم اکنون بودجه درمان
بنیادشهید و امور ایثارگران یک هزار و ۷۰۰
میلیارد تومان کسری دارد ،ایــن در حالی
است که باید امسال سه هزار میلیارد تومان در
این بخش هزینه می شد .بودجه پیشنهادی
بنیادشهید در سال  ۹۸در مجموع  ۱۸هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان بود که در نهایت مجلس
 ۱۳هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان را تصویب کرد
و در سازمان برنامه و بودجه هم  3درصد آن
کم شد و کل اعتبارات این نهاد به  ۱۳هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان کاهش یافت و این مبلغ
به بنیادشهید ابالغ شد .در همین باره ما به
سراغ علی ربیعی سخنگوی دولت رفتیم و
پرسش مان را با وی در میان گذاشتیم .از وی
پرسیدیم :با توجه به مشکالتی که اکنون بنیاد
شهید در ارائــه خدمات به جامعه ایثارگران
به ویژه خدمات درمانی و بیمه ای دارد ،آیا
دولت برنامه فوری و مشخصی برای رفع این
مشکالت دارد که عمدتا درخصوص کمبود
اعتبار است ؟
آقــای سخنگو ایــن پرسش مــا را بــی پاسخ
گــذاشــت و تــرجــیــح داد بــه ســـوال دوم ما
پاسخ دهد.اما پرسش دوم ما از ربیعی چه
بود؟ خبرنگار ما از او پرسید «:آیا دولت بر کم
و کیف فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری
های بنیاد شهید نظارتی دارد؟ با توجه به این
کهاغلبنمایندگانمجلسنیزنقدهایجدی
به بنیاد در این زمینه ها دارند ،نگاه دولت به
ماجرای بنیاد در این خصوص چیست؟ »
▪ نظارت و حسابرسی می کنیم

ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ این پرسش
گفت« :تمام واحدهای وابسته به بنیاد شهید

و امور ایثارگران براساس فرایندهای قانونی و
با دریافت مجوز از مراجع ذی صالح در راستای
تحقق سیاست های کالن نظام و بنیاد ،مشغول
فعالیت بــوده و در برخی رشته ها و فعالیت
ها ،در مواقع حساس به مدد دولت می آیند.
نظارت بر عملکرد و نحوه فعالیت این واحدها
بــراســاس قانون و اساسنامه هــای مصوب با
حسابرسی ساالنه و نظارت مراجع ذی صالح
قانونی صورت می گیرد و سایر دستگاه های
نظارتی کشور به صــورت دوره ای و مقطعی
برای نظارت اقدام می کنند .همچنین تمامی
فرایندهای این واحد به صورت کالن توسط
بنیاد ،راهبری و هدایت می شود و در جلسات
مجامع و هیئت های امنای آن ها به تناسب نوع
وظایف ،نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان ها
حضور دارند و نظرات خود را برای بهبود امور
ارائه می دهند .به منظور شفافیت عملکرد و
براساستدابیرریاستمحترمبنیادشهیدوامور
ایثارگران و تأکیدهای دولت محترم 75،درصد
شرکت های تحت پوشش سازمان اقتصادی
کوثر وارد بازار سرمایه (بازار بورس) شده اند».
▪نمایندگان چه گفتند؟

امـــا نــمــایــنــدگــان به
عنوان وکــای مــردم و
نــــاظــــران و قــانــون
گــذاران دربــاره بنیاد
شهید دیــدگــاه های
دیگری دارند .برخی از
این نمایندگان دربــاره آن چه آقای ربیعی به
خوش بینی از آن یاد کرده است ،چندان خوش
بین نیستند.جعفرزاده ایمن آبادی یکی از این
نمایندگان است که به خراسان چنین گفته
است :بنیاد با پول دولت اداره می شود و برخی
تصمیمگیران،درخصوصآن دلسوزیالزمرا  
نداشتند بــنــابــرایــن طــی ســال هــای اخیر
کارهایی را شاهد بودیم که به جز ضرر نتیجه
ای نداشت .ورود بنیاد به بانکداری ،بیمه و
کشاورزی از این دست اقدامات نادرست در
سال های اخیر بوده است.

▪یک تجربه ناموفق

مهرداد الهوتی دیگر
نماینده منتقد در این
بــاره گفت« :مسئول
نابه سامانی فعلی،
عــوامــل خـــود بنیاد
هستند بنابراین باید در
ابتدا خود بنیاد پیگیر باشد اما هم اکنون این
گونه نیست.متاسفانه ورود بنیاد شهید به
فعالیت اقتصادی ،تجربه ای ناموفق و شکست
خورده بود و نتیجه حاصل شده نشان داد که
هیچ گــونــه پیامد مثبتی بـــرای رفـــاه حال
ایثارگران و جامعه نداشته است».
▪چالش غیر شفاف بودن

حــســن لطفی عضو
کمیسیون اجتماعی
هم خاطرنشان کرد:
«هم اکنون بحث غیر
شفاف بــودن شرکت
هـــای اقــتــصــادی زیــر
مجموعه بنیاد ،به چالشی جدی مبدل شده
است به طوری که نه مجلس و نه دولت و حتی
شاید خود بنیاد هم به طور شفاف از عملکرد
مالی این مجموعه ها آگاهی ندارند».
▪سوددهی یک ادعاست

احــــمــــد بــیــگــدلــی
دیگرعضو کمیسیون
اجتماعی هم درباره
سودده بودن شرکت
های بنیاد به خراسان
چنین گفته است  :این
که بخشی از مجموعه های اقتصادی بنیاد
مدعی هستند زیــان ده نبوده و ســود دهی
دارنــد ،یک ادعاست .شاید منظورشان این
است که در حد مسائل جاریشان سود دهی
دارند که پاسخ گوی نیازها و امور داخلی است
وگرنه مشکالت مالی بنیاد ریشه در وضعیت
اقتصادی بنگاه های اقتصادی آن دارد.

5
جامعه

اعتبار گذرنامه ویژه اربعین
 3ماه است
دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت :کسانی
که گذرنامه شان سه ماه اعتبار دارد ،میتوانند
در پیاده روی اربعین شرکت کنند .به گزارش
صدا و سیما ،احمد محمدی فر افزود :به دلیل
مراجعه گسترده مــردم به دفاتر پلیس ،۱۰ +
درخواست گذرنامه افزایش چشمگیری یافته و
به همین دلیل نیروی انتظامی ،برگه تردد را به
جای گذرنامه پیشنهاد داده که دولت عراق هم
موافقت کرده است .وی گفت :افراد به محض نام
نویسی و دریافت کد عبور میتوانند به سفر بروند.

کاهش تعرفه مکالمات برای اربعین
وزیــر ارتباطات از کاهش تعرفه مکالمات برای
زائران اربعین حسینی خبر داد .آذری جهرمی در
اینستاگرام خود نوشت :برای رفاه حال مردم در راه
پیمایی اربعین ،مذاکراتی را از قبل با طرف عراقی
برای کاهش هزینه مکالمات شروع کردیم.امروز
توانستیم به توافق برسیم که حدود  ۶۰۰تومان
تعرفه مکالمات را در هر دقیقه کاهش دهیم .وی
اظهار امیدواری کرد در ادامه موفق شویم تعرفه را
بیشترهمکاهشدهیم.چندینمرکزارائهاینترنت
پرسرعت در مسیر اربعین هم گذاشته شده که در
صورت همکاری ،تعداد آن ها افزایش مییابد.

تعداد مرگومیر تصادفات
رانندگی در ایران  ۲/۵برابر ترکیه

آمارها از  2.5برابر بودن تعداد قربانیان تصادفات
رانندگی در ایران نسبت به ترکیه حکایت دارد.
به گزارش «نود اقتصادی» ،بررسی آمارها نشان
میدهد طی سالهای ۲۰۰۲تا ۲۰۱۸میالدی،
تعداد مرگومیر تصادفات رانندگی کشور ترکیه
درحالی از حدود چهار هزار نفر در سال ۲۰۰۲
به حدود هفت هزار نفر طی سال های  ۲۰۱۵تا
 ۲۰۱۷و حدود  ۶/۶هزار نفر در سال ۲۰۱۸
رســیــده کــه طــی ایــن م ــدت ،تــعــداد مرگومیر
تصادفات رانندگی در ایران از حدود  ۲۷هزار نفر
در سال  ۸۴به  ۱۷هزار نفر در سال  ۹۷رسیده
است .به عبارتی دیگر ،با وجــود افزایش تعداد
مرگومیر تصادفات رانندگی ترکیه در سالهای
اخــیــر ،هــنــوز هــم مــیــزان مــرگومــیــر تصادفات
رانندگی در ایران  ۲/۵برابر ترکیه است.

