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دبیر ستاد راهبری
اجرای نقشه
جامععلمیکشور
در خصوص
سازماندهی
سهمیههایکنکور
در گفتوگو با میزان
اظهار کرد :به بخش
زیادی از سهمیهها
انتقاد دارم ،اما در
برخی از جاها
مناسب است؛ مثل
بومیگزینی که مدافع
آن هستیم و در برخی
جاها میخواهیم
اشکاالت آن را برطرف
کنیم ،اما به طور کلی
برخی از سهمیهها از
عدالت دور است.

جامعه

◾ فروش کلی ه برای خرید کتاب کنکور!
محسن جــلــواتــی ،قــائــم مــقــام دیــدهبــان
شفافیت و عدالت در مخالفت با مصوبه
کنکوری شــورای عالی انقالب فرهنگی به
فارس گفت :خبر دارم فردی کلیهاش را فروخته و برای
فرزندش کتاب کنکور خریده است .حاال باید کلیه زنش
را هم بفروشد تا برای او کتاب جدید امتحانات نهایی
را هم بخرد.
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محمود مصدق میزان بودجه
بخش فرهنگی دانشگا ههای
کشور مشخص نیست .در واقع
وزارت علوم تاکنون هیچ گزارش
و آماری در این زمینه ارائه نداده
است تا این راز همچنان مگوی
بماند .اما به اذعان مسئوالن آموزش عالی ،بودجهای
که برای این حوزه لحاظ میشود اندک است و بدتر
اینکه بخشی از همین بودجه کم نیز گاهی اوقات
در سایر حوزهها مثل عمرانی ،آموزشی ،پژوهشی
و رفاهی دانشگاه هزینه میشود و اینگونه اجرای
بسیاری از برنامهها و فعالیتهای فرهنگی لنگ
میمانند.
پیش از این عبدالحسین کالنتری ،معاون اجتماعی
و فرهنگی وزارت علوم پیشنهاد داده بود برای جبران
این موضوع ،ردیف بودجه فرهنگی بهگونهای باشد
که قابلیت مصرف در کدهای دیگر را نداشته باشد.
از این رو تخصیص اعتبار فرهنگی باید به طور دقیق،
مستقلوتخصصیپایششدهودرنظرگرفتهشود.

◾

◾برنامههای فرهنگی باید نتیجهبخش باشند
حسین خنیفر ،رئـیــس دانـشـگــاه فرهنگیان در
گفتوگو با قــدس هرچند از ایــده مستقل شدن
بودجه بخش فرهنگی دانشگاهها استقبال میکند
و آن را گامی بلند در راستای تحقق بهتر برنامههای
فرهنگی در دان ـش ـگــاههــا و مــراکــز آمـ ــوزش عالی
میبیند ،اما در کنار آن ،بودجه فرهنگی را وابسته
به برنامه فرهنگی میداند و میگوید :اگر میخواهیم
برنامههایفرهنگیدردانشگاههاراتقویتکنیمباید
بخشهای فرهنگی ما برنامههای مناسب و جامع و
کارنامه مشخصی داشته باشند تا بتوانند بر اساس
فرهنگی
مستندات پیش بروند .چون برنامههای
ِ
ت ـکــراری ،بــیروح و بینتیجه معموال ًکمککننده

◾

◾خودروسازها مزاح کردهاند
به گزارش فارس ،سردار سیدکمال هادیانفر،
رئیس پلیس راهنمایی با اشاره به اظهارات
خودروسازان مبنی بر داشتن زاویه مناسب
در تصادف برای باز شدن ایربگها گفت :گمان میکنم
خودروسازها مزاح کردهاند ،باید اشتباهشان را قبول کرده
و قول بدهند خودرو ایمن تولید کنند .اصال ًکیسه هوا
راننده تابع سوئیچ نیست ،چرا بیخود فرافکنی میکنید.

در کمال تأسف وضعیت بودجه فرهنگی دانشگاهها
فاجعه است چون دانشگاهها به صورت هیئت امنایی
اداره میشوند ،خودشان در زمینه تقسیمبندی
بودجه تصمیمگیری میکنند که چند درصد بودجه
دانشگاه را به فعالیت فرهنگی اختصاص دهند،

◾

◾خسارتهای ناشی از آلودگی هوا چقدر است؟
بــهــزاد اشجعی ،کــارشــنــاس آلــودگــی هوا
در گــفـتوگــو بــا پــانــا اظــهــار ک ــرد :درب ــاره
خسارتهای ناشی از آلودگی هوا مبالغی
مطرح میشود .گفته میشود در تهران  2.6میلیارد
دالر است و برخی میگویند در کل کشور 20میلیارد
دالر است اما به نظر من  5تا  6میلیارد دالر خسارت
ایجاد میشود.

بنابراین به همین سادگی بودجه از ساحت فرهنگی
میرود .برای جلوگیری از این روند خسارتبار،
باید ردیف بودجه فرهنگی بهگونهای باشد که
قابلیت مصرف در ُکدهای دیگر را نداشته باشد .از
این رو تخصیص اعتبار فرهنگی باید بهطور دقیق،

رؤسای چند دانشگاه از ضرورت مستقل شدن بودجه
یگویند
بخش فرهنگی م 

بودجه فرهنگی دانشگاهها
بینظم و بیردیف!

نیستند .برنامههای فرهنگی باید نتیجهبخش
باشند ،اما اگر برنامههای فرهنگی به کپی سالهای
پیش تبدیل شد و فقط تاریخش را بهروز کردیم قطعا ً
در یک دور بسته قرار میگیریم.
وی با بیان اینکه بودجه فرهنگی دانشگاهها از جمله
بودجه فرهنگی دانشگاه فرهنگیان به هیچ وجه
پاسخگوی فعالیتهای فرهنگی نیست ،تصریح
میکند :در واقع ما به کمک خیران و با صرفهجویی،
استفاده از محل درآمــدهــای اختصاصی و سایر
بودجهها کمبود بودجه بخش فرهنگی را جبران
میکنیم و برنامههای این بخش را پیش میبریم .به
طوری که  80درصد برنامهها و فعالیتهای فرهنگی
ما محقق میشود.

خنیفر با اش ــاره به حضوری شــدن دانشگاهها از
نیمسال تحصیلی آینده میگوید :در این صورت
انجام فعالیتهای فرهنگی هزینههای بیشتری
میبرد بنابراین باید بودجه این بخش را به صورت
ویژه در نظر بگیریم.

◾

◾مسئله اصلی چیز دیگری است
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اما سعدهللا قیداری نیز که تا همین چند روز پیش
ریاست دانشگاه اهواز را بر عهده داشته است نگاه
دیگری به موضوع دارد و به قدس میگوید :اعتبارات
برای دانشگاهها درست پیشبینی نمیشود یا اگر
این اتفاق میافتد به صورت کامل تخصیص پیدا
نمیکند و اگر کامل تخصیص مییابد با رشد تورم
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◾

◾هزینهتراشی 90درصدی برای بیماران
به گــزارش ایرنا ،محمد اسماعیل اکبری،
رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه
علوم پزشکی شهیدبهشتی ضمن تأیید
وجــود بحث تعارض منافع در حــوزه پزشکی ،گفت:
بیش از ۴۰درصد اقداماتی همچون ماموگرافی،امآرآی،
سونوگرافی و پت اسکن بیهوده است و حتی برخی
موارد حتی به  ۹۰درصد هم میرسد.

مستقل و تخصصی پایش شده و درنظر گرفته شود.
پیشنهاد ما این است درصدی از بودجه دانشگاهها به
صورت مشخص به حوزه فرهنگی تخصیص یابد؛
هرچند خیلی کم باشد تا کانونها و تشکلها با خیال
راحت از این ظرفیتها استفاده کنند.

در کشور همخوانی نــدارد .در نتیجه بودجهای که
برای دانشگاهها لحاظ میشود پاسخگوی نیازهای
این مراکز نیستند و همین مسئله اصلی است که
باید حل شود.
وی در همین زمینه میافزاید :دانشگاه یک مجموعه
پیچیده است و نمیشود خیلی بخشهای آ نرا جدا
از هم دید .مثال ًگاهی اوقات نیاز است غذاخوریها و
یا خوابگاههای دانشجویی را تجهیز و فعال کرد که در
این صورت شاید مجبور شویم از بودجه بخشهای
دیگر استفاده کنیم و به هر شکل ممکن باید امور را
اداره کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چند درصد بودجه
دانـشـگــاه معموال ًبــه بخش فرهنگی اختصاص
مییابد ،میگوید :بودجه ،سرفصلهای مختلف
دارد و کامال ًمشخص است باید در کدام بخشها
هزینه شود .اما دانشگاهها آنقدر مشکل دارند که
موضوعبودجهفرهنگیآنتحتتأثیردیگرمسائلو
مشکالت قرار میگیرد .ضمن اینکه درصد بودجهای
که معموال ًبه بخش فرهنگی تخصیص مییابد
معلومنیست.

◾

◾قطعا ًبدتر از حاال میشود

مهناز مالنظری ،رئیس دانشگاهالزهرا نیز چندان
نگاه مثبتی به ایده یاد شده ندارد و به قدس میگوید:
بودجه فرهنگی فــرع ماجرا نیست ،بلکه در دل
بودجه دانشگاه است؛ اما موضوع این است که در
الیحه بودجه سال آینده کل بودجه دانشگاهها را
در دل وزارت علوم بردند و دانشگاهها دیگر ردیف
بودجه مستقل ندارند .با وجود این میخواهد در
حوزه فرهنگی چه اتفاقی بیفتد؟ آن موقع که دست
دانشگاهها توی جیب خودشان بود و بر بودجهها
تسلط کامل داشتند بخش فرهنگی در دریافت
بودجه همواره مظلومترین بخشها بود حاال که کل

بودجه از دستش خارج شده و در اختیار وزارت علوم
قرار میگیرد باید دید چه اتفاقاتی رخ میدهد .البته
بودجه دانشگاهها و بودجه بخش فرهنگی این مراکز
قطعا ًبدترازحاالمیشودچوندانشگاهها،دیگرهیچ
اختیاری بر پول یا بودجهشان ندارند.
وی در همین زمینه میافزاید :با حــذف کد ردیف
بودجه دانشگاهها باید فاتحه دانشگاهها را خواند،
چون قبال ًخودمان امور مختلف را دنبال میکردیم
و کم و زیاد میتوانستیم برای انجام آنها از جمله
در بخش فرهنگی برنامهریزی کنیم اما االن یک پله
جدیدی به نام وزارت علوم آمده و باید بودجه را از آنجا
دریافت کنیم ،این درحالی است که بدنه وزارت علوم
برای این کار ساخته نشده و به لحاظ اجرایی به خوبی
نمیتواند این کار را انجام بدهد.

◾

◾ب ــودج ــه فــرهــنــگــی را ب ــه مــعــاونــت فرهنگی
اختصاص دهند

عـبــاس اح ـمــدی ،مــدیــر کــل فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه تهران نیز با اشاره به اینکه عدم شفافیت در
بودجهفرهنگیوزارتعلوم،بهدانشگاههانیزسرایت
کــرده ،اضافه میکند :واقعا ًنمیدانیم چند درصد
بودجه مصوب دانشگاه ،به حوزه فرهنگی مرتبط
است و چند درصد تخصیص مییابد .به طور مثال
اگر بودجه دانشگاه تهران ۳-۲هــزار میلیارد تومان
بوده اما  ۳۰درصد آن فقط تخصیص یافته ،اعالم
شود از این ۳۰درصد چه میزان به فرهنگ اختصاص
یافته است .در این صورت بهتر میتوانیم مدیریت
کنیم و اگر بدانیم واقعا ًبودجه ناچیز است به سمت
تأمین اعتبار از کانالهای خارج از دانشگاه میرویم.
به همین خاطر پیشنهاد میکنیم حداقل بودجه
فرهنگی را به طور کامل و به صورت متمرکز به بخش
معاونت فرهنگی اختصاص دهند تا خودمان آن را
به دانشکدهها تخصیص دهیم.

