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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
 بھرام رحمانی

  ٢٠١۴  اپريل٠۵

  !١٣٩٢وقايع مھم ايران در سال 

٣  
 دانشگاه و دانشجو

ھده داشت، با بدرقۀ سه وزير علوم،  رياست دانشگاه تھران را بر ع١٣٨۶در سالی که گذشت فرھاد رھبر که از سال 

  .اقتصاد و ورزش از رياست اين دانشگاه کنار رفت

دانشجويان . سالی که گذشت جنبش دانشجوئی، غير از چند اعتراض محدود و بی سر و صدا، چندان تحرکی نداشت

 پذيرفته شده بودند با مقطع دکترای دانشگاه عالمه طباطبائی که در مرحلۀ تکميل ظرفيت در نوبت دوم اين دانشگاه

تجمع مقابل سازمان سنجش و وزارت علوم اعتراض خود را نسبت به عملکرد اين دانشگاه که آنان را به جای پذيرش 

 ميليون تومان است پذيرفته بود، اعالم ۵۵ تا ۴۵ مبلغی بين  در دورۀ نوبت دوم در پرديس پولی دانشگاه که شھريۀ آن

  .کردند

اد زيادی از دانشجويان دانشگاه صنعتی اروميه، در چندين تجمع صنفی شرکت کرده و خواستار در سالی که گذشت تعد

ايرج ميرزائی، رئيس سابق اين دانشگاه، يکی از مھم ترين مشکالت اين دانشگاه را . بيان مطالبات صنفی خود شدند

  .نداشتن خوابگاه ملکی دانسته است

م خمينی قزوين به دليل افزايش چند برابری شھريه ھای تحصيل و البته  دانشجوی افغان دانشگاه اما١٠٠نزديک به 

خدمات رفاھی از تحصيل در اين دانشگاه در سال جاری انصراف دادند، اين در حالی ست که رئيس سابق دانشگاه 

  .مذکور اينگونه اعتراضات و انصراف ھا را طبيعی می داند

. انشگاه شيراز دچار مسموميت شده و سروکارشان به بيمارستان کشيده شد ارم د١۴ تا ٣امسال دانشجويان خوابگاه ھای 

دانشجويان معتقد بودند به علت . بيش تر اين دانشجويان در بيمارستان شھيد فقيھی بستری و تحت درمان قرار گرفتند

و خواستار مصرف خوراک سوسيس که سلف سرويس دانشگاه برای آن ھا درنظر گرفته بود دچار مسموميت شده اند 

  .حذف فست فود از برنامه غذائی دانشگاه شدند

.  ساله، دانشجوی دکترا شد١٣يک دختر  يکی از جالب ترين خبرھای دانشگاھی ايران در سال گذشته، اين بود که

 آرميتا فريد، که به گفتۀ مادرش دختری باھوش است توانسته در کنکور رتبۀ باالئی بياورد و امسال دانشجوی دانشگاه

مادرش گفته است که وی اين صندلی را بدون کمک از ھيچ کسی و تنھا با تکيه بر تالش و . علوم پزشکی ايران شد

  .کوشش خودش از آن خود کرده است
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  کسر بودجۀ دانشگاه فرھنگيان

 در اليحه  صبور، نمايندۀ مجلس شورای اسالمی، ھم چنين با انتقاد از کاھش بودجۀ دانشگاه فرھنگيان عطاهللا سلطانی

 ميليارد بوده که در سال ١۶٣بودجه دانشگاه فرھنگيان در سال گذشته، :  گفت، ھای گذشته  نسبت به سال٩٣بودجه 

  .نيافت  ميليارد کاھش يافته البته قابل ذکر است که سال گذشته نيز مبلغ مذکور تخصيص١۴۴جاری به 

 ھزار دانشجو نيازمند تجديد نظر ١١٠ ھزار نفر به ۶٠نگيان از او، با بيان اين که افزايش تعداد دانشجويان دانشگاه فرھ

ضمن بررسی بودجه در کميسيون تلفيق پيشنھادی مبنی بر افزايش اعتبار اين  بايد:  افزود،در بودجه اين دانشگاه است

  .مرکز آموز عالی مدنظر باشد

 نيز تخصيص اعتبارات بودجه ئی بر اساس ٩٣ با تأکيد بر اين که در اليحه بودجه سال ،نمايندۀ رزن در مجلس نھم

 تحقيقات و فناوری اين ،بايد در توزيع بودجه از سوی وزارت علوم:  گفت،سرانه دانشجوئی مدنظر قرار نگرفته است

  .مھم لحاظ شود

 با انتقاد از تفاوت ميزان بودجۀ دريافتی دانشگاه ھا در ،عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی

 ۵تواند ھم پای ھمين ميزان نيز وام  وقتی دانشگاھی چون شريف که خود درآمد اختصاصی دارد و می :  گفت،ورکش

  .ساله برای توسعه دانشگاه دريافت کند نبايد ميزان بودجه دريافتی آن برابر با دانشگاھی که درآمدی ندارد باشد

  

  کسر بودجه آموزش و پرورش

آموزش و  سھم  در تشريح جزئيات،به با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت صبور، در مصاح عطاهللا سلطانی

 ميليارد ۵٠٠ ھزار و ١۶بودجه جاری آموزش و پرورش در سال گذشته حدود :  گفت٩٣،بودجه  پرورش در اليحه

  . ھزار ميليارد تومان افزايش يافته است١٨تومان بود که اين رقم امسال به 

بودجه جاری مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد   با بيان اين که،ورای اسالمینماينده رزن در مجلس ش 

 درصد بودجه جاری آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق ٩٨سال گذشته بيش از  :شود، ادامه داد می فرھنگيان

  .معلمان شد

عتبارات ديده نشده  کل کشور نياز واقعی آموزش و پرورش برای تخصيص ا٩٣او، با بيان اين که در اليحه بودجه 

 اما با وجود اين رشد ، درصد افزايش داشته٢٠بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته در مجموع :  افزود،است

 .شود باز ھم کمبودھای شديدی در آن ديده می 

در : ودافز اعتبارات وزارت آموزش و پرورش به صورت سرجمع، درنظر گرفتن  با انتقاد از نحوه،اين نماينده مجلس

پيشنھاداتی که کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به نوبخت و وزير آموزش و پرورش داشته اين موضوع مدنظر بود 

تفکيک قائل شود زيرا در غير اين صورت تمامی  آموزش وپرورش ھای مختلف در تخصيص اعتبارات بخش که دولت

  .بودجه صرف پرداخت حقوق کارمندان خواھند شد

 درصد فقط به ٢۵/٩٨ ھای گذشته از کل بودجه آموزش و پرورش حدود   با تأکيد بر اين که در سال صبور، سلطانی

ھای  ای برای فعاليت  با اين اوصاف و ادامه روند کنونی بودجه: گفت يافته است، پرداخت حقوق فرھنگيان اختصاص

  . ماند باقی نمی  تجھيزات و سرانه مدارس،پرورشی

دولت نبايد از سھم بخش :  کل کشور خبر داد و گفت٩٣نماينده مجلس، از حذف سرانه پرورشی در اليحه بودجه اين 

  .ھای مختلف آموزش و پرورش با ھدف پرداخت حقوق کارمندان بکاھد 
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سلطانی صبور، با بيان اين که حذف رديف بودجه سرانه واحدھای آموزشی يکی از معضالتی است که بسياری از 

متأسفانه در بودجه سال گذشته رديفی را تحت :  افزود،رس را با مشکالتی چون قطع آب و برق مواجه کرده استمدا

  .عنوان سرانۀ واحدھای آموزشی داشتيم که اين رديف در بودجه امسال حذف شده است

ی مدارسی که  از کاھش بودجه عمرانی آموزش و پرورش برای تخريب و بازساز،اين نماينده مردم در مجلس نھم

 ميليارد تومان بود که ٧٣٠در سال گذشته بودجه تخريب و نوسازی مدارس فرسوده : است خبر داد و تأکيد کرد فرسوده

  . ميليارد تومان شده است۵۶٠ کاھش يافته و معادل با ٩٣اين ميزان در بودجه سال 

 که نيمی از ھزينه ٩٣ ام در اليحه بودجه سال درصدی اعتبار تکميل فضاھای آموزشی نيمه تم۴٧او، با انتقاد از کاھش 

اعتبارات در نظر  جاری  در سال:  تصريح کرد،در تعھد دولت بوده اين ساخت وسازھا از سوی خيرين و نيمی ديگر

  . ميليارد تومان کاھش يافته است۴١آينده به   ميليار تومان بوده که برای سال٧٨گرفته شده برای اين بخش 

 سازی   بازسازی و مقاوم، درصدی اعتبار تخريب۴٣ از کاھش ،آموزش و تحقيقات در مجلس نھماين عضو کميسيون 

 ٩٣ ميليارد تومان بوده که در اليحه بودجه ٧٧سال گذشته اعتبارات اين بخش : مدارس غير استاندارد خبر داد و افزود

  . ميليارد تومان کاھش يافته است۴۴ به 

 ميليارد تومان بوده که در سال ٣٠٠آالت و تجھيزات در سال گذشته   ماشين،اختمانبودجه تعميرات س: او، ادامه داد

  . ميليارد تومان کاھش يافته است٢٠٠ درصدی به ۴١جاری با کاھش 

توجھی به آن   که بی  درصد کاھش داشته٢٧ سازی مدارس  بودجه مطالعه و اجرای مقاوم:  صبور، تصريح کرد سلطانی

  .ه ھمراه داشته باشدتواند تبعات بدی ب می

 برای تجھيز مدارس به سيستم ھای گرمايشی و سرمايشی استاندارد کاھش ٩٣اعتبار مدنظر در اليحه بودجه : او، افزود

 ميليارد ٢۵ به ٩٣ ميليارد تومان بوده که در اليحه ۴٨اعتبارات اين بخش   به طوری که سال جاری، درصدی داشته۴٧

  .تومان کاھش يافته است

 نوسازی و تملک دارائی مدارس در بخش ،در سر جمع اعتبارات مربوط به تجھيزات:  صبور، ادامه داد یسلطان

  . درصد کاھش بودجه رخ داده است۴٠ وزارت آموزش و پرورش 

  

  دانشجو و بيکاری فارغ التحصيالن

 ھا  شته در دانشگاهھای گذ رشد کمی طی سال «: به گزارش خبرگزاری مھر، وزير علوم، تحقيقات و فناوری، گفت

 ھزار دانشجو در کشور وجود ۵٠٠ مؤسسۀ آموزشی و چھار ميليون و ۵٠٠ايجاد شده و در حال حاضر دو ھزار و 

  ...دارد و 

ابراز اميدواری کرد که » نرخ بيکاری در فارغ التحصيالن دو برابر ديگران است«وزير علوم، با اشاره به اين که 

  .حل شود» رگ استمعضل بيکاری که از موانع بز«

 ھزار نفر به ۵٠٠ ميليون و ۴نسبت به ورود ] حوت[ اسفند١٣علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی نيز 

  .ھای آينده ھشدار داد بازار کار در سال 

 

   درصد از زنان تحصيل کرده فاقد شغل ھستند٧۵

 ٧۵ کرده جذب بازار کار نمی شوند، يعنی  درصد از زنان تحصيل٢۵: يک عضو ھيأت علمی دانشگاه اصفھان گفت

 ٣۵ درصد زنان تحصيل کردۀ کشور، تنھا ١٧درصد از زنان با تحصيالت دانشگاھی فاقد شغل و خانه دار ھستند و از 

  .درصد در بازار کار مانده اند
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جتماعی و ابعاد به گزارش ايسنا، محسن رنانی در چھارمين ھمايش ملی بانوان با موضوع آموزه ھائی از مسؤوليت ا

نسبت : اقتصادی آن در اتاق بازرگانی، با اشاره به نقش زنان در آيندۀ توسعه ايران به تعريف توسعه پرداخت و گفت

 . درصد است۶۵ درصد است در حالی که در چين اين رقم ٣٠ سال زنان ١۵اشتغال زنان ايران به جمعيت باالی 

  

  فرار مغزھا

حقيقات و فناوری در جريان ھمايشی در تھران، گفته است که اگر آمار جھانی در مورد دانا، وزير علوم، ت رضا فرجی 

 ميليارد دالر به غرب کمک می ١۵٠ ھزار نفر از ايران صحت داشته باشند، اين کشور ھر سال ١۵٠خروج ساالنه 

  .کند 

 دانا روز   رضا فرجی.ھزينه دارد شمسی يک ميليون دالر ٧٠به گفتۀ او، تربيت يک نخبه برای ايران با محاسبات دھۀ 

بودجه امسال وزارتخانه ما «: ، در مراسم تجليل از ھجدھمين دورۀ المپياد علمی کشور گفت]جدی[ دی١٧ شنبه  سه

   ميليارد دالر به دنيا کمک می١۵٠است و اين در حالی است که )  ميليون دالر٧٠حدود (ھزار ميليارد تومان ١٩٢

  ».کنيم

 ١۴ درصد از دانش آموزان ايرانی مدال آور المپياد در ۶۴، نوشت بود که ٩١سال ] جوزا[اد ماهروزنامه شرق خرد

آوران  ترين مراکز تحصيل برای مدال   ھای امريکا و کانادا محبوب  دانشگاه.  اند  کرده سال گذشته از ايران مھاجرت

آموزان المپيادی ايران دانشگاه شريف و مقصد   درصد دانش ٩۴بر اساس گزارش اين روزنامه مبدا . ايرانی بوده است

 . درصد آنان امريکا بوده است۶۶

ديده  ، گزارشی را ارائه کرد که در آن ميزان مھاجرت ساالنۀ نيروی آموزش ٢٠٠٩المللی پول نيز در سال  صندوق بين 

ھندس و پزشک ايرانی در  ھزار م٢۵٠بر اساس اين گزارش تنھا بيش از .  ھزار تن برآورد شده بود١٨٠از ايران، 

  . کنند  می امريکا زندگی

 ادامه دارد


