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سعیده علیپور

ماجرای اعمال ســهمیه کنکور و 
ورود آســان عده ای به برترین رشته ها 
و دانشگاه های کشور هر چند موضوع 
جدیدی نیســت و سال هاســت که 
پشــتِ کنکوری های مقاطع مختلف، 
طمــع تلــخ آن را چشــیده اند، اما در 
روزهای اخیر انتشــار کارنامه گروهی 
از پذیرفته شــدگان رشــته پزشکی 
دانشگاه های مختلف کشور با درصدهای 
به شــدت پایین در دروس مختلف و 
نمرات به اصطالح ناپلئونی و رتبه های 
کشوری نجومی، نه تنها داغ بسیاری را 
تازه کرده، که این سوال را هم در ذهن 
به وجود آورده که اعمال بسیاری از این 
سهمیه ها که در مقاطعی برای حمایت 
از گروه های خاص به کنکور اضافه شد، 

تا به کی ادامه خواهد داشت؟
هرچند هم اکنون نیز گفته می شود 
که بین 50 تا 70 درصد سهم کرسی های 
تحصیل در دانشگاه های معتبر کشور به 
سهمیه های مختلف اختصاص دارد، اما 
در روزهای اخیر خبری آمد که نشــان 
می دهد که ســهم ایــن صندلی های 
سفارشی باز هم بیشــتر می شود و کار 
برای داوطلبانی که با تکیه بر دانش خود 
قصد ورود به رشــته مورد عالقه شان را 

دارد سخت تر. 
هیئت وزیران در جلســه ۱۴مهر 
ماه امسال به پیشــنهاد وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، بنــد دیگری را به 

آیین نامه اجرایی قانون تسهیالت برای 
ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب 
بســیجی به دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی مصوب ۳0بهمن سال 67 
اضافه کرد که بر اساس آن؛ »رزمندگان 
جبهه مقاومت« مشروط به حداقل 6 
ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأیید 
ستاد کل نیروهای مسلح می توانند از 
تسهیالت ورود به دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی بهره مند شوند. این دسته از 
رزمندگان از جهت سایر احکام قانونی، 
مشــمول قوانین و مقــررات حاکم بر 

رزمندگان هستند.
گفته شده اســت منظور از »جبهه 
مقاومــت« در واقع حضــور در جبهه 
مبــارزات گروه های نظامــی ایران در 

مناطقی چون عراق و سوریه و ... است.
 ماجرای سهمیه ها از کجا

 آغاز شد؟
نخســتین کنکور سراسر در سال 
۱۳۴8 برگــزار شــد و ابتدایی ترین 
ســهمیه هم بــه آن ســال ها تعلق 
داشت. ســهمیه ای که بســیاری آن 
را عادالنه تریــن ســهمیه می دانند. 
سهمیه ای با عنوان سهمیه بومی. یعنی 
تنها داوطلبینی که در مناطق محروم 
زندگی می کردند می توانســتند از آن 
سهمیه آن هم فقط در برخی رشته ها 
استفاده کنند. اما سهمیه بندی های 
امروزی کنکــور به تناســب زمان و 
تغییرات شرایط سیاسی و اجتماعی 
دگرگون شــد. به طوری که عالوه بر 
سهمیه مناطق ۱ و 2 و ۳ و ۴، در زمان 
جنگ هم ســهمیه هایی بــا عناوین؛ 
خانواده شــهدا و جانبازان در مجلس 

شورای اســالمی به تصویب رسید و 
البته در سال های بعد چندین سهمیه 
دیگر هم بر آن افزوده شــد. هر چند با 
گذشــت چندین دهه از جنگ ایران و 
عراق وعده هایــی در خصوص کاهش 
و حذف برخی از این ســهمیه ها داده 
شد، اما این سهمیه ها نه تنها برداشته 
نشد که بر تعداد و درصد آن هم افزوده 
شــد. به طوری که عالوه بر ســهمیه 
بومی و مناطق محروم و البته »سهمیه 
ایثارگــران و جانبــازان«، می توان به 
سهمیه هایی چون، ســهمیه هیات 
علمی، ســهمیه دولتمردان، سهمیه 

بهیاران و ... هم اشاره کرد.
رتبه های نجومی در کنار نخبگان

اما همه این دست سهمیه ها بسیاری 
را نگران کرده اســت که دانشگاه های 
کشــور، مملو از جمعیت افرادی  شوند 
که نه با پشــتوانه دانش، که به پشتوانه 
سهمیه ای که در اختیار دارند، راه صعب 

کنکور را طی  می کنند.
در کارنامه یکــی از داوطلبان آمده، 
»زیســت ۱0 درصد، شیمی 6 درصد، 
ادبیات منفی 2 درصد و .... و رتبه کشور 
8۱ هزار«. نتیجه این کارنامه نامطلوب 
احتماال باید تالش چندین برابری برای 
کنکور سالیان آینده یا زدن قید دانشگاه 
باشد، اما فرد مذکور با پشتوانه سهمیه، 
موفق به قبولی در رشته دندانپزشکی! 
در دانشــگاه دولتی گیالن شده است. 
شمار تصاویر منتشر شده از این دست 
کارنامه ها که ســایت گزینه دو منتشر 
کرده، کم نیســت. رتبه ها و نمره ها و 
قبولی هایی که آه از نهاد بســیاری در 

آورده است.

 تبعات اعمال سهمیه 
در ورود به دانشگاه

تخصیص و افزایش میزان سهمیه 
ورود به دانشگاه ها طی روزهای اخیر به 
یکی از موضوعات چالش برانگیز عرصه 
رقابت ورود به دانشــگاه ها و موسسات 
آموزش عالی تبدیل شــده است. این 
موضوع البته مسبوق به سابقه است و 
طی چند اخیر نیز بسیاری از داوطلبان 
با برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل 
وزارت علوم و مجلــس با تبعیض آمیز 
خواندن قوانین مربوط به ســهمیه ها،  
اصالح این قوانین را خواستار شده اند. 
این داوطلبان اعمال سهمیه در آزمون ها 
را نوعی تبعیض و مغایر عدالت آموزشی 

در کشور می دانند.
با ایــن حــال دی ســال ۱۳۹5 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
با افزایش ســهمیه ورود ایثارگران به 
۳0 درصد با شرط اختصاص 5 درصد 
سهمیه به همسران و فرزندان رزمندگان 
با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه موافقت 
کردند. این در حالی بــود که از نزدیک 

۳0 سال قبل سهمیه رزمندگان ابتدا با 
سهمیه ۴0 درصد و بعدها به ۳0 درصد 
و طی ســال های اخیر با کاهش شدید 
تعداد رزمنده های داوطلب کنکور، به 
25 درصد رســیده بود. سهمیه ای که 
عمالً در دهه اخیر به دلیل کاهش تعداد 
داوطلب کنکور جانباز و فرزندان شهدا، 
عماًل  به زیر 5 درصد از این ظرفیت 25 
درصدی رســیده بود و سایر داوطلبان 
کنکور می توانستند، در رقابتی آزاد در 

آن سهیم باشند.
در حالی که در قانون پنج سال پیش 
تصویب شــده در مجلس که دولت نیز 
بر شمار آن در روزهای اخیر افزوده، راه 
برای این رقابت آزاد دوباره تنگ شــده 
است، چراکه بر اســاس همین قانون 
عالوه بر خود رزمندگان و جانبازان، از 
این  پس فرزندان آن ها هم می توانند از 
این سهمیه موسوم به 5 درصدی جدید 

استفاده کنند.
در همین رابطه محمد جلیلی، معاون 
آموزشی سابق دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، می گوید: »واقعیت این اســت 
که وارد کردن سهمیه ها بدون توجه به 
اینکه چه هدفی از این کار دنبال می شود 
به خصوص در گروه علوم پزشــکی که 
افراد با فراغت از تحصیل،  بالفاصله مجوز 
کار پیدا می کنند و با سالمت مردم در 
ارتباط هستند، می تواند بسیار خطرناک 

باشد«.
مســعود شــفیعی، رئیس سابق 
دانشگاه فنی و حرفه ای نیز در گفت وگو 
با ایســنا، به تبعات اعمال سهمیه در 
آزمون های سراســری و غیره... اشاره 
کرده و می گوید: »اصوال اعمال سهمیه ها 
برای داوطلبان در آزمون های مختلف با 
هدف قدردانی از زحمات افرادی است 
که برای دفاع از کشــور تالش کرده و 
جان خود را از دســت داده اند. بنابراین 
مقوله قدردانی و تشــکر از افرادی که 
برای کشور زحمت کشیده اند، امر بسیار 
پسندیده ای است و اصوال حکومت ها 
نیز این امتیازات را بــرای افراد در نظر 
می گیرند. اما اعمال ســهمیه کنکور 
برای داوطلبانی از خانواده های ایثارگر، 
شــهدا و رزمندگان ممکن است نتایج 
درستی به دست ندهد، چرا که کسانی 
که وارد دانشــگاه ها و مراکز آموزشی 
می شوند باید از صالحیت علمی کافی 
برخوردار باشند تا بتوانند ادامه تحصیل 
بدهند. در واقع وقتی تعدادی از امتیازها 
برای عده ای از داوطلبان در نظر گرفته 
می شود، ممکن است این افراد از لحاظ 
ســطح علمی در رتبه پایین تری قرار 
بگیرند. طبیعتا ســطح علمی کالس 
نیز متفاوت خواهد شــد و بهره برداری 

 و اثربخشــی کافی را نخواهد داشت«.
رئیس سابق دانشگاه فنی و حرفه ای با 
تاکید بر اینکه باید راهکارهای حمایتی 
از داوطلبان خانواده های ایثارگران در 
دانشــگاه ها تغییر یابد، تاکید می کند: 
»افرادی کــه از طریق ســهمیه یا به 
احتمال زیاد با سطح علمی پایین تری 
وارد دانشگاه می شوند در طول دوران 
تحصیل از لحاظ روحی نیز با مشکالت 
و آسیب هایی مواجه خواهند شد، چرا 
که نمی توانند با افرادی سطح علمی باال 

رقابت داشته باشند«.
اعمال سهمیه های مختلف عالوه 
بر تجمعات به واکنش هــای فراوان در 
فضای مجازی هم دامن زده اســت به 
طوری که هشتگ »نه به سهمیه« نیز 
در روزهای اخیر به یکی از هشتگ های 
داغ شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر 
تبدیل شــده بود و کاربران این فضای 
مجازی انتقادات خود را نسبت به اعمال 
این سهمیه که عمال شانس ورود افراد 
کارآمد را به دانشــگاه محدود می کند، 

ابراز کردند.
دریکی از توییت ها با هشتگ نه به 
سهمیه آمده است: »در آزمون تخصص 
امسال از هر ســه نفر یک نفر با سهمیه 
پذیرش می شود چه کسی پاسخگوی 
خطاهای پزشکی در آینده شغلی افراد 

خواهد بود؟«.
بر اساس قوانین سهمیه های 25 تا 
۳0 درصدی، نمره مورد نیاز سهمیه ای ها 
می تواند تنها،70 درصد نمره داوطلبان 
عادی باشد؛ یعنی به همین نسبت سطح 
سواد این افراد نیز کمتر است. درواقع این 
موضوع به طور مستند و عینی نشان از 
سطح علمی کمتر این فارغ التحصیالن 
دارد. این در حالی اســت که با توجه به 
حساسیت برخی از رشته ها، اجرای این 
قانون سهمیه ها در پذیرش دانشجوی 
عمومی و تخصص پزشکی و مهندسی 
و ....، عالوه بر حــذف نخبگان از چرخه 
تحصیالت عالی، فاجعه ای جبران ناپذیر 
و هولناک برای آینــده جامعه ایرانی 

خواهد داشت.

»رزمندگان جبهه مقاومت« هم به فهرست بلندباالی دانشگاه ها اضافه شدند

سهمسهمیهایهاسنگینترمیشود

خبر

مدیــر دفتر بهبــود تغذیه جامعــه وزارت 
بهداشــت، کرونا و تورم را موجب بــروز ناامنی 
غذایی در برخی استان ها برشمرد و با نام بردن از 
هشت استان سیستان وبلوچستان، کهگیلویه و 
بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، ایالم، کرمان، 
خراسان جنوبی و بوشــهر درگیر با این مساله، 

خواستار توجه و اقدامات سریع دولت شد.
 زهرا عبداللهــی در گفت وگو با ایســنا، به 
مناســبت روز جهانی غذا درباره شعار و هدف 
امســال این روز، گفت: هدف برگزاری این روز 
توجه دادن کشــورها به اهمیــت امنیت غذا و 
اقداماتی است که کشورها موظف هستند جهت 
تامین امنیت غذایی انجام دهند. امســال شعار 
»اقدامات ما، آینده  ماســت، تولید بهتر، تغذیه 
بهتر، محیط بهتر و زندگی بهتر« انتخاب شده 
است. برنامه ها و فعالیت های فعلی کشورها در 
حوزه امنیت غذایی سرنوشت نسل های بعد را 
مشخص می کند. با توجه به مشکل خشکسالی 
و تغییرات آب و هوایی، این شعار بر بحث تولید 
تاکید دارد تا کشورها مطابق با وضعیت اقلیمی 
خود برای موضــوع تولید مــواد غذایی برنامه 

داشته باشند. 

وی افزود: شــعار امسال بر سیســتم پایدار 
کشاورزی و غذایی تاکید دارد، یعنی سیستمی 
که در قالب آن غذای کافی، مقوی و ایمن با قیمت 
مناسب به دست مصرف کننده برسد و هیچ کسی 

گرسنه نماند و یا دچار انواع سوءتغذیه نشود.
  ناامنی غذایی در دهک های پایین درآمدی

عبداللهی ادامه داد: در ایران تبعات اقتصادی 
ناشــی از کرونا خطر ناامنی غذایی را در مناطق 
محروم کشور به ویژه در اقشار کمتر برخوردار و 
دهک های درآمدی پایین تر افزایش داده است که 
پیامد آن افزایش سوءتغذیه و کمبود ریزمغذی ها 
در اقشار آسیب پذیر تغذیه ای خواهد بود. در کنار 
کاهــش درآمدها، تورم و افزایــش قیمت مواد 
غذایی و تحریم های ناجوانمردانه نیز دســت به 
دست هم دادند تا احتمال ناامنی غذایی افزایش 
یابد. از طرفی اکنون در دو استان  کم برخوردار 
می بینیم که وضعیت نســبت به قبــل از کرونا 
بدتر شده است و شیوع ســوءتغذیه کودکان به 
عنوان یکی از شــاخص های غذایی بیشتر شده 
است که هشداری است که اگر به موقع اقدامات 
مداخله ای نداشــته باشــیم ممکن است این 

مشکالت بیشتر شود. 

عوارض سوءتغذیه برای نسل آتی
وی درباره تبعات افزایش سوءتغذیه در کشور 
به ایسنا گفت: وقتی در منطقه ای سوءتغذیه در 
مادران باردار و کودکان زیر 5 سال وجود داشته 
باشــد یعنی فرد مبتال، سیستم ایمنی ضعیفی 
دارد و احتمال افزایش موارد ابتال به بیماری ها و 
حتی افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری ها در 
او وجود دارد. همچنین ممکن است اختالل در 
رشد و تکامل جنین را شاهد باشیم که می تواند بر 
بهره هوشی و کوتاه قدی کودکان اثرگذار باشد که 
نشان می دهد نسل آینده می تواند به دلیل سوء 
تغذیه به لحاظ توانمندی جسمی و ذهنی دچار 
مشکل شوند که تبعاتی چون اختالل در یادگیری 
و افت تحصیلی، هدر رفت سرمایه گذاری های 
آموزشی، افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری ها 

و... را به دنبال داشته باشد. 
 مداخله  برای رفع سوءتغذیه

وی افزود: برای هشت اســتان دارای ناامنی 
غذایی برنامه مداخله ای به اســم »باغ« ) بسته 
امنیت غذایی( اجرا می شود. این بسته با کمک 
بخش های ذی ربط طراحی شده است و در یک 

منطقه با محوریت استانداری و فرمانداری یک 
شهرستان اجرا شده است و قرار است در اولین 
جلسه شــورای عالی امنیت غذایی که به زودی 
برگزار می شود برای تعمیم این طرح به کل استان 
ناامن غذایی اقدام شود. این بسته مداخله ای سه 
محور اصلی دارد که یکی آموزش اصول و فنون 
تغذیه است. محور دوم بر پروژه های درآمدزایی 
و اشــتغال زایی در مناطق محــروم تاکید دارد 
و تمرکز محور ســوم نیز بر اقدامات توسعه ای 
منطقه اســت که ذینفعان طرح باغ مانند جهاد 
کشاورزی، وزارت صمت، وزارت رفاه و... باید به 
آن ورود کنند. مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت درباره استان های ناامن غذایی 
گفت: استان های ناامن غذایی شامل سیستان و 

بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، 
هرمزگان، ایــالم، کرمان، خراســان جنوبی و 
بوشهر هستند که دولت باید به سرعت اقداماتی 
انجام دهد. بــه دلیل افزایــش بی رویه قیمت 
موادغذایی، نظارت جــدی برای کنترل قیمت 
مواد غذایی بســیار مهم است؛ زیرا بررسی های 
ما می گوید مصرف برخی اقــالم غذایی مانند 
گوشــت و مرغ، لبنیات و حتی میوه ها به دنبال 
افزایش قیمت تا حدود ۴0 درصد کاهش یافته 
است و باید با قیمتی مناسب منابع پروتئینی در 
اختیار مردم باشد. یک راهکار، تخصیص یارانه به 
نهاده کشاورزی یا تولیدکننده است که در نهایت 
مواد غذایی ذکر شده با قیمت مناسب به دست 

مردم برسد. 

به مناسبت روز جهانی غذا اعالم شد:

ضرورت اتخاذ برنامه مداخله ای برای ۸ استان ناامن غذایی

هرچند هم اکنون نیز 
بین 50 تا 70 درصد سهم  

برخی کرسی های تحصیل 
در دانشگاه های معتبر به 

سهمیه  ای ها اختصاص 
دارد، اما در روزهای اخیر 

خبری در خصوص افزایش 
سهم این صندلی های 

سفارشی منتشر شد

در کارنامه یکی از داوطلبان 
سهمیه ای آمده، »زیست 

۱0 درصد، شیمی ۶ درصد، 
ادبیات منفی 2 درصد 

و .... و رتبه کشور 8۱ 
هزار«. نتیجه این کارنامه 

نامطلوب اما قبولی در رشته 
دندانپزشکی بود!
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کاهش شدید آب دریاچه ارومیه 
در یک سال اخیر

 مدیر کل حفاظت 
محیط زیســت استان 
آذربایجان غربی گفت: 
مهمتریــن چالــش 
زیست محیطی استان 
آذربایجان غربی چالش آب و کاهش شــدید سطح 
تراز دریاچه ارومیه به خصوص در یک سال گذشته 
است که این مشکل زیســت محیطی خطر تولید 
ریزگردهای نمکی را در منطقه افزایش داده است. 
مهران نظری به خبرگزاری ایسنا گفت: در حال حاضر 
ارتفاع دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته حدود 6۱ 
سانتی کاهش پیدا کرده است و از نظر سطح نیز ۱۴2۳ 
کیلومتر مربع از سطح زیر آب دریاچه ارومیه کاسته 
شده و بر این اساس حدود 2 میلیارد مترمکعب نیز از 

حجم آب دریاچه ارومیه کاسته شده است.
    

قرنطینه منطقه حفاظت شده 
سالوک به دلیل شیوع طاعون

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
خراسان شمالی گفت: منطقه حفاظت شده و پارک 
ملی سالوک شهرستان اســفراین به علت شیوع 
بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک قرنطینه 
شده و ورود دام های اهلی به منطقه ممنوع است. به 
گزارش ایرنا تاکنون ۱6 راس حیات وحش منطقه 
ســالوک بر اثر ابتال به طاعون نشــخوارکنندگان 

کوچک تلف شده اند.
    

 وضعیت بحرانی فرونشست زمین 
در ایران

ایــران رتبه چهارم 
 فرونشست زمین با نرخ 
بــاال را دارد. اصفهان 
باالترین ریسک را دارد. 
به گزارش تجارت  نیوز، 
اگر تعداد چاه ها، برداشت آب سفره های زیرزمینی، 
عدم مدیریت کشــت و بارندگی ها به همین وضع 
فعلی باشند؛ کمتر از ۱0 سال برای جبران فرصت 

داریم.
    

ممنوعیت ورود خودروهای 
شخصی به سواحل بندرانزلی 

دادستان عمومی و انقالب بندرانزلی اعالم کرد: 
ورود تمامی وســایل نقلیه موتوری خصوصی به 
سواحل بندرانزلی ممنوع است.  به گزارش ایرنا به 
گفته او ورود خودروهای شخصی به سواحل عالوه بر 
بروز حوادث و سوانح رانندگی موجب تخریب اراضی 
ملی ساحلی و آلودگی های زیست محیطی می شود. 
با ممنوعیت ورود خودروهای شخصی به سواحل 
می توان از دست اندازی سودجویان به منابع طبیعی 

نیز جلوگیری کرد.
    

توضیحات دادگستری بوشهر در 
مورد خودکشی دختر عکاس

در روزهــای اخیر 
خبری مبنی بر تجاوز 
فردی به یــک دختر 
عکاس بوشهری در یکی 
از باغ ویالها در فضای 
مجازی پیچید که به نقل از نزدیکان وی، ادعا شده بود 
که دختر پس از رفتار و بی اعتنایی قاضی خودکشی 
کرده است. این خبر باعث شد که واکنش های زیادی 
از سوی کاربران شبکه های اجتماعی مطرح شود. 
به گزارش فارس، در همین باره دادگستری بوشهر 
توضیح داد: در پی طرح شکایتی مبنی بر آدم ربایی و 
تجاوز به خانمی در بوشهر، پرونده ای تشکیل شد. با 
مراجعه شاکی نزد قاضی، وی اعالم می کند که حدود 
بیست روز پیش از سوی فردی مورد تجاوز قرار گرفته 
است و قاضی پس از استماع اظهارات این خانم، سریعاً 
دستورات الزم را در جهت تکمیل تحقیقات و ارائه 
ادله جرم صادر کرد.شــاکی علی رغم اینکه مدعی 
وجود یک فایل صوتی برای اثبات جرم شده بود ولی 
دیگر به منظور پیگیری شکایت به دستگاه قضایی 
مراجعه نمی کند.  کالبدشــکافی جسد به منظور 
بررسی علت فوت صورت  گرفته و نتیجه آزمایشات 

به مرجع قضایی اعالم می شود.
    

 آماده باش بیمارستان ها برای 
موج ششم کرونا

وزیر بهداشــت گفــت: تمهیــدات الزم برای 
موج ششــم کرونا در کشــور دیده شــده است و 
بیمارستان های مان در حال آماده باش هستند. به 
گزارش ایســنا، بهرام عین اللهی گفت: امیدواریم 
با واکسیناسیون زیادی که انجام شده و با رعایتی 
که مردم می کنند، موج بعدی نسبت به موج قبل 

سبکتر باشد.

از گوشه و کنار


