ﻧﺮخ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﻋﻼم ﺷﺪ
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… :ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل  96وارد
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  10درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  95اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ آﻧﻬﺎ  80درﺻﺪ ﻧﺮخ ﺷﻬﺮﯾﻪ اﻋﻼﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  1396-97اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ
آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ از ﺳـﻮی وزارت ﻣﺬﮐـﻮر اﻋﻼم و از ﺳـﻮی ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﺮﮐـﺰی
داﻧﺸﮕﺎه اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .4 .ﺷﻬﺮﯾﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در واﺣﺪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ …
اﯾـﻦ ﮔﺴـﺘﺮه ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ  27ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن دارد ﮐـﻪ  17ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن آن در
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻘﯿﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و… اﺳﺖ7 .
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺑﻘﯿﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺟﺰو
اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎن
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺨﺖ
ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان
ﺟﺪی وﺟﻮد دارد… .
…؛ ﺑﺎ اﻋﻼم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎراﺗﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  96ﺗﺐ و ﺗﺎب
اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺳﺎل دﯾﮕﺮی
ﺑﺎ ﻏﻢ و ﺷﺎدی ﻃﯿﻔﯽ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد روزی ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن
ﻧﺘﯿﺠﻪ 12ﺳﺎل ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ورود
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی دارد اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی …
… .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﻘﺎﻃﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ،
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﻟﺰاﻣﯽ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و
ﺣﺮﻓﻪ ای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی
ﭘﯿﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪه …
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻫﺎدی ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در اﺟﻼس ﺳﺮاﺳﺮی
رؤﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی

ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در وزارت
ﻋﻠﻮم ،اﻓﺰود :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮرد
وﺛﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮده ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻗﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﺸﺎﻃﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ …
ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر دارای اوﻟﻮﯾﺖ و ﮐﻤﺒﻮد داﻧﺸﺠﻮ دارﻧﺪ ﺗﺎ  50درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ داد .در ﮔﺎم دوم و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻫﺎ  50در ﺻﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل  97-96ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎ 10
درﺻﺪی ﺷﻬﺮﯾﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،1395ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯿﺸﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻗﯿﻖ ارﻗﺎم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮ
رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤﯽ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی اﺳﺘﺎن اﺳﺖ… .
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺲ از آن ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻮﺷﺰد و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻗﺪام ﻻزم ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش وزارت ﮐﺎر از وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری  19.7درﺻﺪ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
و اﻣﻮر اداری ﺑﺎ … .119
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای دارد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻣﺎم را
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ اﻗﺘﺪار ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی از
ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ… .
ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﯿﺶ از  100ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در
ﺳﺎل  57در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  6ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ رﻗﻢ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  700ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از
 122دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوره دﮐﺘﺮا ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  91 ، 57ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ زدﮔﯽ آﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ وزارت
ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺟﺎی …
… اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ورزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ،ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ورزش ﺷﻬﺮداری وداﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺎ

ﺣﻀﻮراﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ در
داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ .دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﺮوﻣﻨﺪ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ورزش وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﻓﻨﺎوری… ،
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  :دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﺣﺮﯾﺮﭼﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﺑﺎره
اﺣﺘﻤﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :در ﻫﻤﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ و در ﻫﺮ
ﺳﻄﺤﯽ ﺧﺎرج از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .وی در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل  96و آﻣﺎر ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮی داوﻃﻠﺒﺎن
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ …
ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی در ﺳﺎل  2015ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﯿﺎن ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺬﮐﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  ٪52و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﻮﻧﺚ
رﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری  ٪88٫7اﺳﺖ .ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻬﻨﺪی  ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﮑﺪه
ﭘﯿﺮزﯾﺖ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎده …
… اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ آب :از اﺑﺘﺪای ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  94ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﯿﺮو و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ،ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی
ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ… ،
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﻌﺪد ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭼﻨﺪ درﺻﺪ
اﯾﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دررﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ودررﺷﺘﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﺎﻧﻪ ای
ﮐﺸﻮری اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؟ اﺻﻮﻻ ﭼﺮا ﻓﻘﻂ درﺻﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری از ﻓﺎرﻟﻎ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺒﺮ ورود ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟ …
اوﻟﻮﯾﺖ و ﮐﻤﺒﻮد داﻧﺸﺠﻮ دارﻧﺪ ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داد .در ﮔﺎم دوم و
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ  50در ﺻﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎل  97-96ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎ  10درﺻﺪی ﺷﻬﺮﯾﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،1395ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻗﯿﻖ ارﻗﺎم
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ
ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

داﺋﻤﯽ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی اﺳﺘﺎن اﺳﺖ… .
در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و در آﺧﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﺮای
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﻃﯽ آن ﻫﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ را در
ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎﺷﻤﺮ در ﺳﻄﺢ دوم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده
اﯾﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از  150ﻣﺪرس
از ﮐﺎﺷﻤﺮ و ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در رﺷﺘﻪ …
…131 :
ﺑﯿﺶ از
ﺑﯿﺶ از
از 600
وی ﺑﻪ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ﮐﻪ
 60درﺻﺪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎزﻧﮕﺮی
 600رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﺳﻮی وزارت ﻋﻠﻮم ﻓﺮﻫﺎدی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
واﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻫﯿﺄت ﻫﺎی اﻣﻨﺎ و ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ …
… وی ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻮز ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .رﺋﯿﺲ
ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاﮔﯿﺮان زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ  655ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه و ﻣﯿﺰان  15درﺻﺪ رﺷﺪ
داﺷﺘﻪ… ،
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﯿﺎد ﭘﺴﺮان ﮐﺸﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻟﻤﭙﯿﺎد ورزﺷﯽ ﭘﺴﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﺷﻮد و  3ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ورزﺷﮑﺎران ﭘﺴﺮ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در
اﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ وزارت
ﻋﻠﻮم ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ارﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻼش دارﯾﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﻄﺢ 1در ﭘﺮدﯾﺲ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ …
… وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  600رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :واﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻫﺎی اﻣﻨﺎ و ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
وزارت ﻋﻠﻮم ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از 2
ﻫﺰار و … 500

ﮐﻨﮑﻮر  96ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  3داوﻃﻠﺐ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم
ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﮐﻨﮑﻮر ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ
ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در  2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺎﻧﺲ
ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن 50درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺘﻘﻀﯿﺎن ورود ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ،
…
… اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،از ﻋﻠﯽ اردﻻن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
وزﯾﺮ داراﯾﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در
دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم اداری و اﻗﺘﺼﺎد از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮔﺮﻓﺖ و در
دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻋﻬﺪه دار وزارت داراﯾﯽ ﺷﺪ… .
… ،ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ در ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد
 5/14درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺴﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮان ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺮخ دﻻر ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻼ ﻓﺮﺻﺖ ﺻﺎدرات از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻫﻢ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل …
در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل  95ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
راﻫﺒﺮدی و ﮐﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺣﮑﯿﻢ ﯾﮑﯽ از  25داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
آن رﺗﺒﻪ ﻣﺎ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  60ﺑﻮد و در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل
 95ﺑﺎ اﺑﻼغ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  22داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺤﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﮑﯿﻢ ﺳﺒﺰواری در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در …
… :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ ا ز  60درﺻﺪ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ،ﺑﺤﺚ ﺑﺎزﻧﮕﺮی
و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺑﯿﺶ از
 600رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎ و ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ
و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ …

… :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ ا ز  60درﺻﺪ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ،ﺑﺤﺚ ﺑﺎزﻧﮕﺮی
و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺑﯿﺶ از
 600رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎ و ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ
و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ …
… – ﻧﻔﻮذ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺤﺮان ﻧﮕﺎه
ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻧﻔﻮذ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
آن اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،وزارت ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان
آورﯾﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی …
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋۀ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻈﻮر از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺰان
ﺗﺤﻘﻖ آﺛﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻓﺮﻋﯽ،
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﯾﻖ روش ﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ای ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﻂ ] [25از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان )ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان در
رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری …
 ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ ازآﻧﭽﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ
از واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪ .ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت و
ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و اﺧﺬ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺮاﺿﺎت
زﯾﺎدی را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎرﻫﺎ از ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﮔﻠﻪ …
… وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎروری ﮐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  2٫1ﺷﻮد ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮی
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﺮخ ﺑﺎروری ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ در
ﺳﺎل  5٫9 ،51درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  89ﺑﻪ  1٫8رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
روﻧﺪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ… .
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