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حس��ن روحان��ی رئیس جمهور  با استعفای پرسمــــان اواخر هفته گذشته 
سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی موافقت و حسن نمکی را به عنوان 

سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
مهمتری��ن دلیل اس��تعفای قاضی زاده هاش��می، 
اختالف نظر وی و سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه 
س��المت بخصوص طرح تحول سالمت بود. در همین 
راستا، در متن نامه استعفای قاضی زاده هاشمی خطاب 
به رئیس جمهور آمده بود: »اعضای محترم هیئت دولت 
نیز گواهند که طی چند سال گذشته تالش کردم که 
به واسطه ناهماهنگی و خلف وعده های مکرر مدیریت 
سازمان برنامه و بودجه کشور به این مرحله نرسیم. اما 
آن روال ادامه یافت و حتی دس��تورهای مکرر حضرت 
عالی در طول سال های گذشته )مکاتبات حضرت عالی 
با سازمان مدیریت به پیوست تقدیم حضور می گردد( 
همچنان معطل مانده و یا ناقص اجرا ش��ده است و به 
یقین س��المت هموطنان را در آینده ن��ه چندان دور 
باچالش های ف��راوان مواجه خواهد نمود. لذا ادامه کار 
را امکان پذیر نمی بینم و به ناچار بدین وسیله استعفای 

خود را از ادامه مسئولیت تقدیم می نمایم«.
اما آیا واقعا این دیدگاه وزیر مس��تعفی بهداشت 
صحی��ح ب��ود و س��ازمان برنامه و بودج��ه در زمینه 
تخصیص بودجه به بخش س��المت در دولت روحانی 
سنگ اندازی می کرد یا مشکل از جای دیگری بود؟

 بودجه فراوانی که دولت روحانی
به بخش سالمت داد

بررسی این موضوع چندان پیچیده نیست زیرا:
الف( براس��اس آمارهای س��ازمان برنامه و بودجه 
که توس��ط مژگان خانلو س��خنگوی ستاد بودجه این 
سازمان در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۱ 
دی ماه اعالم ش��د، در س��ال های ۹۲ ت��ا ۹۶ مجموعا 
۱۹۸ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۲۵ هزار میلیارد 
تومان بودجه بخش س��المت محقق ش��ده اس��ت. به 
عبارت دیگر، اوال: متوسط میزان تحقق بودجه مصوب 
سالیانه بخش سالمت در این دوره زمانی ۵ ساله، ۸۸ 
درصد بوده است و ثانیا: میزان متوسط بودجه سالیانه 
تخصیص یافته به بخش س��المت در این دوره زمانی، 
حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی بودجه 
تخصیص یافته به بخش سالمت تقریبا معادل بودجه 
اختص��اص یافته به پرداخت یارانه نقدی کل مردم در 
س��ال بوده اس��ت )کل یارانه نقدی پرداختی به مردم 

حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است(.
ب( براس��اس آمارهای س��ازمان برنامه و بودجه 
که توس��ط مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه این 
س��ازمان در مصاحبه با خبرگ��زاری فارس در تاریخ 

۱۱ دی ماه اعالم شد، بودجه بخش سالمت در دولت 
روحان��ی تقریبا ۳ برابر ش��ده اس��ت و از ۲۵ هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان در س��ال ۹۲ به ۷۵ هزار و ۹۰۰ 

میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.
ج( براس��اس آمارهای سازمان برنامه و بودجه که 
توسط مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه این سازمان 
در مصاحب��ه با خبرگزاری ف��ارس در تاریخ ۹ دی ماه 
اعالم ش��د و قبال هم به اش��کال مختلف توسط وی و 
حمید پورمحمدی مع��اون امور اقتصادی و هماهنگی 
سازمان برنامه و بودجه اعالم شده بود، بودجه اختصاص 
یافته به طرح تحول س��المت در سال آینده، ۳۶ هزار 
میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، بودجه طرح تحول 
سالمت معادل ۸۵ درصد کل بودجه اختصاص یافته به 

پرداخت یارانه نقدی کل مردم در سال آینده است.
م��وارد مذکور به خوبی نش��ان می ده��د که بودجه 
مناسب و قابل توجهی به بخش سالمت کشور بخصوص 
طرح تحول در دولت روحانی تخصیص یافته است و ادعای 

وزیر مستعفی بهداشت در این زمینه صحیح نیست.

شش نکته مهم نوبخت درباره بودجه سالمت 
در دولت روحانی

ام��ا این تمام واقعیت نیس��ت و اوضاع در بخش 
سالمت بدتر از آن چیزی است که از آمارهای سازمان 
برنامه و بودجه برداشت می شود. محمدباقر نوبخت در 
حاشیه جلسه هیات دولت در تاریخ ۱۲ دی ماه )یک 
روز قبل از پذیرش استعفای قاضی زاده هاشمی توسط 
رئیس جمه��ور( به نکات جالب��ی درباره بودجه بخش 
س��المت و ریشه مشکالت این بخش اشاره کرده بود 
ک��ه بازخوانی آن ضرورت خاصی دارد. برخی از نکات 

اشاره شده توسط نوبخت عبارتست از:
پ��اداش  }پرداخ��ت  ب��رای  ک��ه  اقدام��ی   -۱
بازنشس��تگان{ آم��وزش و پ��رورش و وزارت عل��وم 
انجام ش��د، قابل انجام در دانشگاه های علوم پزشکی 
و مجموع��ه وزارت بهداش��ت نیس��ت؛ چراکه وزارت 
بهداش��ت برای انجام طرح تحول سالمت از االن در 
برخ��ی از ردیف های خود به ص��ورت ۱۱۰ درصدی 
اعتب��ار می گی��رد و این ام��کان فراهم نیس��ت تا از 
س��رجمع اعتبارات این وزارت خانه برداشت کنیم. از 
آنجایی که وزارت بهداشت به حد کافی مشکل دارد 
و بدهکار است نمی توانیم مانند دستگاه های دیگر از 

دو ردیفی که برداشت انجام شده، برداشت کنیم.
۲- در ح��ال حاض��ر اولوی��ت وزارت بهداش��ت 
پرداخت بدهی هایش اس��ت و  براس��اس مس��تندات 
تاکنون س��ه هزار میلیارد تومان براس��اس تبصره ۵ 
اس��ناد خزانه در اختیار وزارت بهداش��ت قرار گرفته 
تا این وزارت خان��ه بدهی های خود را پرداخت کند. 
حال این که پرداخت بدهی بازنشس��تگان در دستور 

کار باش��د یا بدهی شرکت های دارویی و داروخانه ها، 
وزارت بهداشت پرداخت بدهی شرکت های دارویی و 

داروخانه ها را اولویت خود قرار داد.
۳-  وزارت بهداش��ت کماکان با وجود ردیف های 
اعتباری که پرداخت ش��ده آنقدر بدهکار اس��ت که 
ما مجبور ش��دیم از مقام معظم رهبری درخواس��ت 
کنیم ت��ا ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توس��عه ملی 
برداشت نماییم تا این وزارت خانه بتواند بدهی خود 

به شرکت های دارویی را پرداخت کند.
۴- وزارت بهداش��ت مضاف ب��ر ردیف های اصلی 
ک��ه در قانون وجود دارد، ۳ ه��زار میلیارد تومان نیز 
به صورت علی الحس��اب برای پرداخت به شرکت های 
داروی��ی و داروخانه ها گرفته که چنین مجوزی برای 
این کار وجود نداشته است... وزارت بهداشت، درمان 
و آم��وزش پزش��کی ۳۰۰۰ میلیارد توم��ان را که به 
صورت علی الحساب از سازمان برنامه و بودجه گرفته 
ب��ه این س��ازمان بازگردان��د و من به عن��وان رئیس 
سازمان برنامه و بودجه باید اعتبار مربوط به طرح های 
عمرانی را پرداخت کن��م و همه بدانند که من تحت 

هیچ شرایطی از این موضوع گذشت نخواهم کرد.
۵- برای آنکه وزارت بهداشت طرح تحول سالمت 
را ک��ه طرحی بس��یار مهم ب��رای دولت اس��ت انجام 
می دهد، به دلی��ل آنکه برای وزیر محترم استرس��ی 
حاصل نش��ود کار ویژه ای انجام ش��ده که برای هیچ 
دس��تگاه دیگری انجام نشده است و آن این است که 
در آغاز هر سال با وزیر محترم در جلسه ای می نشینیم 
و به ایش��ان می گوییم که در سال پیش رو چه میزان 
اعتبار دارد و متعهد به پرداخت این اعتبار می شویم تا 

ایشان در حد این مقدار اعتبارات برنامه ریزی کنند.
با وجود همه این مش��کالت برای آن که بعدا به 
وزارت بهداش��ت نگوییم که منابع پیش بینی ش��ده 
برای ش��ما حاصل نش��د و ما نی��ز نمی توانیم آن را 
پرداخت کنیم، هر ساله توافقی با این وزارتخانه انجام 
می دهیم و تعهداتی برای خود تعیین می کنیم؛ همه 
این تعهدات حتی اگر در پایان سال به دلیل مضایق 
خزانه امکان پرداخت نداشته باشد، سال بعد از محل 
تنخواه این رقم جبران می شود. کمااینکه در ابتدای 
س��ال ۹۷ به دلیل آنکه نتوانستیم برخی از تعهدات 
س��ال ۹۶ را انجام دهیم، از مح��ل منابع مختلف به 
عنوان مس��ئول س��ازمان برنامه و بودجه این اعتبار 

تامین و در اختیار دستگاه قرار گرفت.
۶- بدهی های وزارت بهداشت به دلیل عدم عمل 
به تعهدات از س��وی س��ازمان برنامه و بودجه نیست. 
تردی��دی در دلس��وزی مدی��ران و مس��ئوالن وزارت 
بهداش��ت برای خدمت به مردم وجود ندارد اما سوال 
من این است که اعتبار ربان هایی که روزهای پنجشنبه 
در قالب افتتاح بیمارستان، درمانگاه و... پاره می شود از 
کجا تامین می شود؟ آیا اگر سازمان برنامه و بودجه به 

موقع پشتیبانی نکند این اتفاقات می افتد؟
اگر آمارهای س��ازمان برنامه و بودجه را در کنار 
ای��ن اظهارات نوبخ��ت بگذاریم، به ج��رات می توان 
گفت سالمت اولویت اول دولت روحانی در تخصیص 

بودجه بوده است.

افزایش چشمگیر هزینه های 
سالمت همزمان با اجرای 

طرح تحول سالمت
این سوال مطرح  حال 
می شود که به چه دلیلی، 
در  قاضی زاده هاش��می 
سالمت  بودجه  بن بست 
گرفتار ش��د؟ پاسخ این 
سوال ساده است. بودجه 

ف��راوان بخ��ش س��المت 
جوابگ��وی هزینه ه��ای آن 

نیست زیرا این هزینه ها با توجه 
به اج��رای طرح تحول س��المت 

افزایش چشمگیری داشته است.
در واقع، همان هش��دار 

نمایندگان  برخ��ی  مکرر 
بس��یاری  و  مجل��س 

و  کارشناس��ان  از 
رسانه ها در حال 

تحقق 

اس��ت. از طرف دیگر ه��م قاضی زاده هاش��می صرفا 
به دنبال تزریق حداکث��ری منابع بودجه ای دولت و 
بیمه ها در بخش س��المت بدون توج��ه به مدیریت 
هزینه ه��ا در این بخ��ش بود. به همی��ن دلیل، وزیر 

مستعفی بهداشت به بن بست رسید.
نگاه��ی به اظه��ارات نوبخت و نمک��ی درباره این 
موض��وع در دو هفته اخیر، جالب و قابل تامل اس��ت. 
نوبخت در بخش دیگری از اظهاراتش در حاشیه جلسه 
هی��ات دول��ت در تاریخ ۱۲ دی ماه ب��ا تاکید بر اینکه 
»می شود با همین اعتبارات موجود نیز به گونه ای عمل 
کرد که بدهی باال نیاورد«، گفت: »گرچه قرار اس��ت از 
طرح تحول سالمت استفاده کنیم اما قرارمان این نیست 
که هرکس هر جور که کسالت دارد، بدون داشتن هیچ 
راهنمایی مس��ئله را حل کنیم یا اینکه بدون پیگیری 
نظام ارجاع و پرونده های الکترونیکی عمل کنیم بلکه 
همه این موارد را باید اصالح ساختار کنیم. بسیاری از 
دلسوزان نیز در ابتدا نگران آن بودند که اینگونه که ما 

پیش می رویم در میانه راه کم می آوریم«.
 رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به انتقال 
س��ازمان بیمه سالمت از وزارت کار به وزارت 
بهداش��ت و با تاکید بر اینکه بخشی 
صرفاً مطالبه بودجه کند درست 
نیس��ت، گفت: »این روش که 
مس��ائل را صرف��اً ب��ا هزینه 
کردن حل کنیم هر شخصی 

می تواند انجام دهد«.
اظه��ارات  آخری��ن 
رس��انه ای نمکی درباره بودجه 
س��المت بخصوص طرح تحول 
س��المت قبل از انتصاب به عنوان 
در  بهداش��ت،  وزارت  سرپرس��ت 
ش��ورای برنامه ریزی و توسعه استان 
خراس��ان جنوبی در تاری��خ ۶ دی م��اه 
صورت گرفت و به همین موضوع ارتباط 
دارد. نمکی گفت: »از سال ۹۲ تا امروز ۴۰۰ 
درصد بودجه ه��ای نظام س��المت را افزایش 
داده ایم که نسبت به بس��یاری از کشورها وضع 
خوبی داریم ولی ام��روز دیگر باید کیفی مدیریت 
کنیم و کمیت تمام شده است چراکه در هیچ جای 
دنیا کسی نمی تواند هر زمان دلش خواست ام. 

آر. آی یا سی. تی. اسکن انجام دهد.
اساسی  داروهای  برای 
تحول سالمت  و طرح 
در بودج��ه باالترین 
ممک��ن  مق��دار 
تا  ش��ده  گذاش��ته 
فشاری  کوچکترین 

به مردم وارد نشود ولی بیش از این نمی توانیم در نظام 
س��المت پول تزریق کنیم بلکه باید درست مدیریت 
شود. اجرای سیس��تم ارجاع، پزشک خانواده، پرونده 
الکترونیک سالمت و راهنماهای بالینی مهمترین ابزار 

در مدیریت کیفی منابع نظام سالمت است«.
براس��اس آمارهای حساب ملی سالمت که توسط 
مرکز آمار ایران اعالم می ش��ود، ب��ا اجرای طرح تحول 
سالمت، هزینه  مستقیم دولت در بخش سالمت افزایش 
چش��مگیری داش��ته و از ۱۴.۷ هزار میلیارد تومان در 
س��ال ۹۲ به ۳۲.۲ ه��زار میلیارد تومان در س��ال ۹۵ 
افزایش یافته است یعنی در عرض سه سال، ۱۲۰ درصد 
افزایش داشته است. اما چرا هزینه های سالمت همزمان 

با اجرای طرح تحول سالمت اینقدر زیاد شد؟
یکی از نقاط ضعف جدی طرح تحول س��المت، 
اتخ��اذ رویکرد بودج��ه محور و حل مس��ئله مبتنی 
بر تزری��ق منابع مال��ی به جای شناس��ایی و حذف 
هزینه  ه��ای زائ��د در بخ��ش درمان بوده اس��ت. در 
جریان اجرای ط��رح تحول، تعرفه خدمات درمانی و 
تقاضاه��ای القایی درمان افزایش جدی پیدا کرد که 
همین امر سبب افزایش هزینه  های بخش درمان شد 

که در ادامه بیشتر توضیح می دهیم:
ال��ف( افزایش تقاضای القای��ی درمان: با کاهش 
هزین��ه بیماران در بخش بس��تری بیمارس��تان های 
دولتی، به دلیل غفلت از اجرای راهنماهای بالینی و 
نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط بیمه های درمان، 
تقاضای القایی تشدید ش��د. همچنین کاغذی بودن 
فرآیندهای ثبت اس��ناد )همچون دفترچه های بیمه( 

انگیزه را برای سوء استفاده به شدت افزایش داد.
ب( افزایش ارزش نس��بی خدم��ات درمانی و به 
تبع آن افزایش تعرفه  های پزش��کی: تمامی خدمات 
پزش��کی دارای یک ارزش نس��بی هستند که قیمت 
آن خدمت، از طریق ضرب ارزش نسبی در رقم ریالی 
ضریب کا )K( محاسبه می  شود. در مهرماه ۹۳ و در 
جریان اجرای گام سوم طرح تحول سالمت، ضرایب 
ارزش نس��بی خدمات اصالح ش��د و قیمت خدمات 
درمان��ی، حداق��ل ۲.۲ برابر ش��د. به همی��ن دلیل، 
مجموع دس��تمزد پرداختی به پزشکان در سال ۹۴ 
نس��بت به س��ال ۹۲، س��ه و نیم برابر گردید و فشار 

سنگینی به دولت و سازمان های بیمه گر وارد شد.
با توجه به وضعیت فعلی منابع و مخارج نظام سالمت 
و همچنین دیدگاه های نمکی درباره این موضوع، انتظار 
می رود وی مس��یر متفاوتی از قاضی زاده هاش��می برای 
مدیریت این بخش اتخاذ کند و هر چه سریع تر گام های 
مهمی برای مدیریت هزینه ها در بخش سالمت بردارد یعنی 
دقیقا همان کاری که قاضی زاده هاشمی علی رغم تاکید 
قانون برنامه پنجم و ششم توسعه حاضر و ضرورت های 

جهاننیوز کشور حاضر به اجرای آن نشد. 

 چرا طرح تحول سالمت 
در بن بست گرفتار شد؟

مزايده
بستانكار:بانك كشاورزى سبزوار

بدهكار و راهن:على اكبر ثابتى فر فرزند على اصغر ساكن سبزوار
موردمزايده ومحل آن:ششدانگ پالك هزاروچهارصد و پنجاه و پنج فرعى از پالك چهارصدوهفتاد وهشت 
اصلى واقع در بخش3سبزواركه ذيل صفحه86دفتر196 ثبت30091 بنام على اكبر ثابتى فر ثبت وسندمالكيت 
صادرشــده است ومحدود به حدودذيل است:شماال در دوقسمت اول پخى است بطول 12متر به كوچه دوم پى 
است بطول 3متر و 50سانتيمتر به كوچه شرقا پى است بطول 19 متر و 50 سانتيمتر به كوچه جنوبا پى به پى 
بطول 11متر و 50 ســانتيمتر بشــماره يك هزار و چهارصدونوزده فرعى غربا پى به پى بطول بيســت و دو متر 
بشماره يك هزار و چهارصد و پنجاه وشش فرعى كه برابر سندرهنى 21870 دفترخانه اسنادرسمى12سبزوار 
درگرو بانك كشاورزى سبزوار بوده وبعلت عدم پرداخت بدهى منجربه صدور اجرائيه گرديده وبشرح نامه وار

ده6218005864مورخه97/9/19بســتانكار فاقد بيمه ميباشد و راهنين قبل ازتسويه كامل بدهى ناشى از 
اين قرارداد وفسخ آن بدون موافقت كتبى بانك حق انتقال ويا واگذارى هرنوع حقى از حقوق خود نسبت به عين 
يامنافع گروگان ويا انجام هرگونه معامله رابهرصورت وتحت هرعنوان كه باشــداعم از قطعى،رهنى،شرطى،صلح 
حقوق،اقرار،وكالت،وصايت،اجاره وغيره رابطوركلى هرمعامله باعمل واقدامى نســبت به انتقال ياواگذارى عين 
يامنافع موردرهن نســبت به اصل يا مازاد را ازخود ســلب مينمايدوبرابرنظريه كارشــناس رســمى دادگسترى 
بمبلغ چهارميلياردوچهارصدميليون ريال ارزيابى قطعى گرديده وششدانگ موردرهن بصورت ساختمان 4 طبقه 
مســكونى با اســكلت نيمه فلزى و نماى سنگ زيرزمين بصورت انبارى و طبقه همكف و اول مسكونى هر دو سه 
خوابه و طبقه سوم يك اتاق يك امتياز برق و دو امتياز آب و گاز در تصرف خود مديون/راهن ميباشدكه درقبال 
طلب بســتانكار وهزينه هاى اجرايى در روز شنبه مورخه97/11/13 ازساعت9صبح الى12ظهر درمحل شعبه 
اجراى ثبت اسنادسبزوار ازطريق مزايده حضورى نقدابفروش ميرسدمزايده ازمبلغ كارشناسى شده شروع وبه 
باالترين رقمى كه خريدار داشــته باشــد فروخته ميشودوالزم بذكر اســت پرداخت بدهيهاى مالياتى و عوارض 
شهردارى وغيره تاتاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم شده يانشده باشد برعهده برنده مزايده است 
و نيزدرصورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازادبه برنده مزايده مسترد خواهدشد و 
نيم عشروحق مزايده مطابق مقررات وصول ميگرددضمناچنانچه روزمزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روزادارى 

بعدازتعطيلى درهمان ساعت ومكان مقرر برگزار خواهدشد.(م الف 97/100/1689)
تاريخ انتشار:چهارشنبه 97/10/19

على آب باريكى-رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم صديقه طاهره گداز فرزند محمدعلى باستناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منظم به 
تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت 
ســه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك 2 فرعى از 2860- اصلى واقع در بخش 2 شهرستان سبزوار كه متعلق به 
وى مى باشد بعلت نقل مكان مفقودشده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد ششدانگ مالكيت فوق الذكر ذيل 
دفتر 22 صفحه 278 بشــماره ثبت 3111 بنام وى ثبت و ســند بشــماره 110901 صادر و تسليم شده است 
سپس برابر سندرسمى به خريداران منتقل گرديده كه سه دانگ مشاع از ششدانگ ملك مذكور ذيل ثبت اوليه 
بنام صديقه يوسفى ثبت و سندمذكور در سهم ايشان قرارگرفت ودفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا 
باســتناد ماده120آئينامه قانون ثبت مراتب يكنوبت آگهى و متذكر مى گردد هركس نسبت به ملك موردآگهى 
معامله اى انجام داده يا مدعى وجود ســندمالكيت نزدخود باشد بايســتى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى 
اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سندمالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى 

نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.( م الف 97/100/1626)
تاريخ انتشار:1397/10/19

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

مزايده
بستانكار:بانك كشاورزى سبزوار

بدهكار و راهن:على اكبر ثابتى فر فرزند على اصغر ساكن سبزوار
موردمزايده ومحل آن:ششدانگ پالك هزاروچهارصد و پنجاه و پنج فرعى از پالك چهارصدوهفتاد وهشت 
اصلى واقع در بخش3سبزواركه ذيل صفحه86دفتر196 ثبت30091 بنام على اكبر ثابتى فر ثبت وسندمالكيت 
صادرشــده است ومحدود به حدودذيل است:شماال در دوقسمت اول پخى است بطول 12متر به كوچه دوم پى 
است بطول 3متر و 50سانتيمتر به كوچه شرقا پى است بطول 19 متر و 50 سانتيمتر به كوچه جنوبا پى به پى 
بطول 11متر و 50 ســانتيمتر بشــماره يك هزار و چهارصدونوزده فرعى غربا پى به پى بطول بيســت و دو متر 
بشماره يك هزار و چهارصد و پنجاه وشش فرعى كه برابر سندرهنى 21870 دفترخانه اسنادرسمى12سبزوار 
درگرو بانك كشاورزى سبزوار بوده وبعلت عدم پرداخت بدهى منجربه صدور اجرائيه گرديده وبشرح نامه وار
ده6218005864مورخه97/9/19بســتانكار فاقد بيمه ميباشد و راهنين قبل ازتسويه كامل بدهى ناشى از 
اين قرارداد وفسخ آن بدون موافقت كتبى بانك حق انتقال ويا واگذارى هرنوع حقى از حقوق خود نسبت به عين 
يامنافع گروگان ويا انجام هرگونه معامله رابهرصورت وتحت هرعنوان كه باشــداعم از قطعى،رهنى،شرطى،صلح 
حقوق،اقرار،وكالت،وصايت،اجاره وغيره رابطوركلى هرمعامله باعمل واقدامى نســبت به انتقال ياواگذارى عين 
يامنافع موردرهن نســبت به اصل يا مازاد را ازخود ســلب مينمايدوبرابرنظريه كارشــناس رســمى دادگسترى 
بمبلغ چهارميلياردوچهارصدميليون ريال ارزيابى قطعى گرديده وششدانگ موردرهن بصورت ساختمان 4 طبقه 
مســكونى با اســكلت نيمه فلزى و نماى سنگ زيرزمين بصورت انبارى و طبقه همكف و اول مسكونى هر دو سه 
خوابه و طبقه سوم يك اتاق يك امتياز برق و دو امتياز آب و گاز در تصرف خود مديون/راهن ميباشدكه درقبال 
طلب بســتانكار وهزينه هاى اجرايى در روز شنبه مورخه97/11/13 ازساعت9صبح الى12ظهر درمحل شعبه 
اجراى ثبت اسنادسبزوار ازطريق مزايده حضورى نقدابفروش ميرسدمزايده ازمبلغ كارشناسى شده شروع وبه 
باالترين رقمى كه خريدار داشــته باشــد فروخته ميشودوالزم بذكر اســت پرداخت بدهيهاى مالياتى و عوارض 
شهردارى وغيره تاتاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم شده يانشده باشد برعهده برنده مزايده است 
و نيزدرصورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازادبه برنده مزايده مسترد خواهدشد و 
نيم عشروحق مزايده مطابق مقررات وصول ميگرددضمناچنانچه روزمزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روزادارى 

بعدازتعطيلى درهمان ساعت ومكان مقرر برگزار خواهدشد.(م الف 97/100/1689)
تاريخ انتشار:چهارشنبه 97/10/19

على آب باريكى-رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم صديقه طاهره گداز فرزند محمدعلى باستناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منظم به 
تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت 
ســه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك 2 فرعى از 2860- اصلى واقع در بخش 2 شهرستان سبزوار كه متعلق به 
وى مى باشد بعلت نقل مكان مفقودشده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد ششدانگ مالكيت فوق الذكر ذيل 
دفتر 22 صفحه 278 بشــماره ثبت 3111 بنام وى ثبت و ســند بشــماره 110901 صادر و تسليم شده است 
سپس برابر سندرسمى به خريداران منتقل گرديده كه سه دانگ مشاع از ششدانگ ملك مذكور ذيل ثبت اوليه 
بنام صديقه يوسفى ثبت و سندمذكور در سهم ايشان قرارگرفت ودفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا 
باســتناد ماده120آئينامه قانون ثبت مراتب يكنوبت آگهى و متذكر مى گردد هركس نسبت به ملك موردآگهى 
معامله اى انجام داده يا مدعى وجود ســندمالكيت نزدخود باشد بايســتى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى 
اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سندمالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى 

نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.( م الف 97/100/1626)
تاريخ انتشار:1397/10/19

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

چالشمدیریتمالیدانشگاهها
پژوهشقربانیکمبود
بودجه۹۸میشود

زهرا ساختمانیان

الیحه بودجه س��ال ۹۸ چهارم دی ماه از  س��وی رئیس جمهور به مجلس ش��ورای درحـــاشیه
اس��المی ارائه شد. در این الیحه، بودجه دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی کش��ور مش��خص اما ارقام تعیین ش��ده موجب 

گالیه و اعتراض روسای این مراکز شد.
براساس الیحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسالمی 
بودجه دانشگاه های کشور در سال آینده حدود ۱۴ درصد رشد 
خواهد یافت این درحالی اس��ت که دانش��گاه ها با افزایش ۲۰ 
درص��دی حقوق کارکنان و اس��اتید مواجه هس��تند و این امر 
موجب می شود تا افزایش حدود ۱۴ درصدی بودجه این مراکز 

حتی جوابگوی افزایش حقوق و دستمزدها نیز نشود.
طی یک سال گذشته به دلیل تورم و افزایش قیمت کاالهای 
مختلف دانش��گاه ها با مش��کالت مختلفی مانن��د تامین تغذیه 
دانش��جویان، تامین م��واد اولیه آزمایش��گاهی و تعمیر و تجهیز 
خوابگاه ها و اجرای فرصت مطالعاتی اساتید مواجه بودند بنابراین 
باوجود این مش��کالت در صورتی ک��ه افزایش بودجه این مراکز 
متناسب با تورم و افزایش کاالها نباشد، شرایط فعالیت این مراکز 

در سال آینده با مشکالت جدی بسیاری مواجه خواهند شد.
دانش��گاه ها درحال حاضر نیز با مش��کالت مالی متعددی 
مواجه هس��تند چراکه باتوجه به باقی ماندن س��ه ماه از سال 
باید حدود ۷۵ درصد بودجه به دانش��گاه ها اختصاص می یافت 
اما تاکنون حدود ۷۰ درصد از بودجه این مراکز اختصاص داده 
ش��ده. این رویه عدم تخصیص های به موقع موجب می شود تا 
عالوه بر باقی ماندن مش��کالت مالی دانشگاه ها در سال جاری 

این وضعیت به سال آینده نیز منتقل شود.

کمبود بودجه سال آینده گریبان پژوهش را می گیرد
مسئوالن دانشگاهی کشور به خصوص دانشگاه های بزرگ 
معتقدند که با این میزان افزایش بودجه در سال آینده مدیریت 

این مراکز بسیار سخت خواهد شد.
عدم افزایش بودجه متناس��ب با نیازهای دانشگاه ها و مراکز 
آموزش��ی گریبان پژوهش را می گیرد چراکه روسای دانشگاه ها 
مجبور به کاهش هزینه های پژوهش��ی ب��رای تامین هزینه های 

جاری هستند. برای دانشگاه صنعتی شریف رشد ۱۰.۴۵ درصدی 
بودجه در س��ال ۹۸ پیش بینی ش��ده است رش��دی که به گفته 

رئیس این دانشگاه نمی تواند پاسخگوی فعالیت ها و نیازها باشد.
محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: این دانشگاه 
در سال آینده رش��د بودجه ای ۱۰.۴۵ درصدی دارد که با این رقم 
باید از بودجه های پژوهش��ی دانشگاه بکاهیم. وی افزود: این میزان 

رشد بودجه برای دانشگاه صنعتی شریف رقم بسیارکمی است.
وی خاطرنش��ان کرد: باتوجه به اینکه برای سال آینده ۲۰ 
درصد افزایش حقوق درنظر گرفته شده بنابراین افزایش بودجه 
دانش��گاه حتی متناس��ب با افزایش حقوق ها نی��ز نخواهد بود. 
فتوح��ی تاکید کرد: باتوجه به اینکه درصد بس��یار باالیی از کل 
بودجه دانشگاه ها صرف حقوق و دستمزد می شود بنابراین برای 
تامین حقوق ها در دانش��گاه باید سال آینده از بودجه پژوهشی 
خ��ود بکاهیم. وی اظهار داش��ت: با این می��زان افزایش بودجه، 
دانشگاه صنعتی شریف س��ال آینده در زمینه دانشجویی مانند 

تغذیه و تعمیرات خوابگاهی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

شتاب علمی کشور در لبه تیغ
مقام معظم رهبری طی سال های گذشته همواره بر برنامه ریزی 
در دانشگاه ها و مراکز علمی برای رشد شتاب علمی تاکید داشتند 
این درحالی است که مسئوالن دانشگاه ها معتقدند با بودجه های 

فعلی نمی توان انتظار داشت تا شتاب علمی محقق شود.
محمدکاف��ی رئیس دانش��گاه فردوس��ی مش��هد نیز که از 
وضعیت بودجه ای دانشگاه ها در سال آینده نگران و معتقد است 
اگر بودجه ها متناسب با هزینه ها افزایش نداشته باشد در سال 
آینده دانشگاه ها با مشکل مواجه خواهند شد و نمی توان به امور 
مهمی چون حفظ ش��تاب علمی پرداخت. وی افزود: براس��اس 
الیحه بودجه دانشگاه فردوس��ی مشهد در سال ۹۸ حدود ۱۵ 
درصد رشد بودجه دارد و ما نیز مانند دیگر دانشگاه های کشور 

نگران اجرای فعالیت در سال آینده هستیم.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: در سال آینده 
۲۰ درصد افزایش حقوق پیش بینی شده است که افزایش بودجه 
دانش��گاه ها نمی تواند حتی پاس��خگوی افزایش حقوق ها باشد. 
کافی خاطرنشان کرد: درحال حاضر تمامی اقالمی که دانشگاه ها 
بای��د آنها را خریداری کنند مانند مواد اولیه تغذیه دانش��جویی، 
تجهی��زات و مواد مصرفی آزمایش��گاهی با افزایش قیمت مواجه 
شده اند و اگر بودجه ها متناسب با هزینه ها افزایش نداشته باشد 

در سال آینده دانشگاه ها با مشکل مواجه خواهند شد.

احتمال گوشه نشینی پژوهش دانشگاه ها در سال آینده
گوشه نش��ینی پژوهش در س��ال ۹۸ پیش بینی اس��ت که 
رئیس دانش��گاه علم و صنعت براساس بودجه های تعیین شده 

برای دانش��گاه ها دارد چراک��ه وی معتقد اس��ت اگر رقم های 
بودجه ای متناسب با نیازهای دانشگاه نباشد مجبور به کاهش 

فعالیت های علمی و پژوهشی خواهیم بود.
جبارعل��ی ذاک��ری رئیس دانش��گاه عل��م و صنعت گفت: 
براس��اس الیحه بودجه، این دانشگاه در سال آینده ۱۱ درصد 
رش��د بودجه ای خواهد داش��ت که این امر کف��اف هزینه های 
پرس��نلی دانش��گاه را هم ندارد. با این می��زان افزایش بودجه، 
دانش��گاه در هزینه های جاری با مشکل مواجه می شود و براین 
اساس با مش��کالت جدی در روند اجرای فعالیت های علمی و 
پژوهش��ی مواجه خواهیم ش��د. وی تاکید کرد: امیدواریم قبل 
از تصوی��ب الیحه بودج��ه تغییراتی در بودجه دانش��گاه ها به 

خصوص دانشگاه های برتر داشته باشیم.
ذاکری خاطرنشان کرد: قرار است روسای دانشگاه های برتر 
درخصوص وضعیت بودجه در سال آینده جلسه ای داشته باشند.

تامین مواد اولیه آزمایشگاهی با مشکل مواجه خواهد شد
با توج��ه به اینکه قیمت کاالهای مختلف طی یک س��ال 
گذش��ته افزایش یافته بنابراین دانش��گاه ها ب��رای تامین یک 
کاالی آزمایش��گاهی بای��د چندین برابر گذش��ته هزینه کنند 
بنابراین اگر بودجه الزم تامین نش��ود، قادر به تامین این اقالم 

ضروری نخواهند بود.
احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر معتقد است 
به دلیل همراستا نبودن افزایش بودجه دانشگاه با تورم در سال 
آینده با مشکل تامین مواد اولیه آزمایشگاهی و فعالیت پژوهشی 
مواجه هستیم. وی افزود: بودجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای 
س��ال آینده ۱۳ درصد رش��د دارد که این میزان رشد به دلیل 
تورم های موجود، موجب لطمه به فعالیت های دانشگاه می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: این افزایش 
بودجه کافی نیس��ت و باتوجه به اینکه س��ال آینده حقوق ها و 
دس��تمزدها باید ۲۰ درصد رش��د یابد بنابراین برای تامین این 

هزینه مجبور به کاهش فعالیت های پژوهشی هستیم.
معتمدی اظهار داش��ت: حقوق و دستمزدها را نمی توانیم 
پرداخ��ت نکنیم بنابراین مجبور هس��تیم از فعالیت های علمی 
و پژوهش��ی بکاهی��م. وی تاکید کرد: باتوجه ب��ه اینکه هزینه 
خرید مواد اولیه و قطعات آزمایشگاهی چندبرابر شده بنابراین 
با ای��ن میزان بودجه دانش��گاه در خرید تجهی��زات و قطعات 

آزمایشگاهی با مشکل مواجه خواهیم شد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: از هزینه های 
دانش��جویی نمی توانیم کم کنیم اما این میزان افزایش بودجه 
به طور حت��م در تغذیه و خوابگاه های دانش��جویی اثر خواهد 
گذاش��ت چراکه درحال حاضر هزینه تامین غذای دانشجویی 

۳۰ درصد افزایش یافته است.

کیفیت فدای کمبود بودجه
بودجه ارتباط مس��تقیمی با کیفیت آموزش��ی و خدمات 
دانش��جویی در دانش��گاه ها دارد اما طی س��ال های گذشته به 
دلی��ل کمبوده��ای بودجه ای در بس��یاری موارد با مش��کالت 
آموزشی و دانش��جویی در دانشگاه ها مواجه بوده ایم به نحوی 
که رئیس دانش��گاه خواجه نصیر معتقد اس��ت اگر بودجه الزم 
برای اداره دانشگاه ها تامین نشود کیفیت فعالیت های آموزشی 

و دانشجویی افت خواهد کرد.
عل��ی خاکی صدیق رئیس دانش��گاه خواج��ه نصیر گفت: 
میزان افزایش بودجه این دانش��گاه برای سال آینده نیز مانند 
دیگر دانش��گاه ها متناس��ب با هزینه ها تعیین نش��ده بنابراین 
نگران افت کیفیت فعالیت های آموزشی و دانشجویی هستیم.

وی اف��زود: براس��اس بودجه پیش بینی ش��ده ب��رای این 
دانش��گاه س��ال آینده در پرداخت ح��ق التدریس ها و اعطای 

گرنت های پژوهشی با مشکل مواجه خواهیم شد.
رئیس دانش��گاه خواجه نصیر اظهار داشت: درحال حاضر با 
تمام مش��کالت مالی ارائه خدمات دانش��جویی از جمله تغذیه، 
خوابگاه و سرویس های دانشجویی با کیفیت ارائه می شود اما اگر 
در س��ال آینده افزایش بودجه متناسب با هزینه ها نباشد، قادر 

نخواهیم بود خدمات دانشجویی را با کیفیت باال ارائه کنیم.

بودجه دانشگاه های جهان ۴۰ برابر دانشگاه های برتر ایران
براس��اس اعالم محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت 
مدرس درحال حاضر بودجه دانش��گاه های برتر ایران ۴۰ برابر 
کمتر از دانش��گاه های بزرگ جهان است اما اساتید و محققان 

ایرانی می جنگند تا در رتبه های علمی بین المللی بدرخشند.
وی افزود: بودجه ای مناسب و قابل مدیریت است که اجازه 
دهد، دانش��گاه فعالیت های اصلی و محوری خود را انجام دهند، 
زی��را در غیر این صورت به پژوهش دانش��گاه ها آس��یب خواهد 
رس��ید. رئیس دانش��گاه تربیت مدرس تاکید ک��رد: اکنون که 
دانشگاه های بزرگ توانسته اند در پژوهش افتخارات بزرگی کسب 
کنند امیدوارم موضوع بودجه این مراکز مورد توجه بیشتری در 

مجلس قرار گیرد تا به شتاب علمی کشور آسیب وارد نشود.
احمدی با اشاره به اینکه کل مبلغ بودجه دانشگاه ها مبلغ 
زیادی نیس��ت، گفت: حدود ۸ هزار میلیارد تومان برای بودجه 
دانش��گاه ها در نظر گرفته شده که نس��بت به بسیاری از اقالم 

بودجه کشور این مبلغ کم است.
وی عنوان کرد: تبص��ره هایی در قانون بودجه وجود دارد 
که براس��اس آن دس��تگاه های اجرایی، پروژه های پژوهش��ی و 
خدم��ات علمی فناوری را به س��مت دانش��گاه ها هدایت کنند 
اما تاکنون اجرای این نوع تبصره ها چشمگیر نبوده و به خاطر 
کاهش منابع درآمدی دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها هنوز 

به طور جدی محقق نشده است. من می ترسم برای سال آینده 
نیز همین اتفاق بیفتد، زیرا دانش��گاه ها ب��رای تامین نیازهای 
رفاهی دانش��جویان با یک سری معضالت حاد به دلیل افزایش 
قیمت ها و تورم اخیر که ش��دت پیدا ک��رده، مواجه اند و حتی 

ممکن است بحران مضاعفی داشته  باشند.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: با این بودجه هزینه 
رفاهی، خوابگاهی و تغذیه دانش��جویان به خطر می افتد. معموال 
وقتی چنین بحران های پیش می آید، دولت و مجلس به آن توجه 
بیشتری می کنند و به صورت موردی وارد میدان می شوند تا آن 
را ح��ل کنن��د. ما هم امید داریم که اگر به یک ش��رایط بحرانی 

رسیدیم، فعالیت هایی از سوی مجلس و دولت صورت گیرد.
احمدی عنوان کرد: مس��ئله این اس��ت که قب��ل از آنکه 
وضعیت بحرانی ش��ود، با یک حس��اب خیلی س��اده بودجه ای 
می توان نکات مهم را مورد بررس��ی قرار داد. وی گفت: روسای 
دانش��گاه های برت��ر پیگیری های فراوانی را ب��ه صورت جمعی 
و مکاتب��ه ای انج��ام داده اند تا به هر ح��ال در عمل اصالحاتی 
ص��ورت گیرد و دول��ت فعالیت های جدی ت��ری را درخصوص 

تبصره هایی که اشاره کردم انجام دهد.
رئیس دانش��گاه تربیت مدرس درباره بودجه دانشگاه های 
جهان نس��بت به دانش��گاه های ایران گفت: وقتی دانشگاه های 
ایران را با دانش��گاه های هم تراز در جهان مقایس��ه می کنیم، 
متوجه می ش��ویم بودجه آن دانشگاه ها حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد 

بیشتر از دانشگاه های ماست.

ناگزیریم دانشجوی پولی بگیریم
سیدحس��ن صدوق رئیس دانش��گاه شهیدبهش��تی نیز در 
همین زمینه یادآور ش��د: با یک رویکرد تطبیقی و مقایسه ای، 
برای دانشگاه  ام آی تی ۱.۳ میلیارد دالر، دانشگاه کمبریج ۸.۱ 
میلیارد دالر، دانش��گاه س��وربن ۱ میلیارد و چهارصد میلیون 
دالر و دو دانش��گاه ترکی��ه، ۱۶۰ و ۱۰۰ میلیون دالر، بودجۀ 
دولت��ی  در نظ��ر گرفته اند. اما آنچه در ایران برای دانش��گاهی 
س��طح یک مانند دانشگاه شهید بهش��تی در نظر گرفته شده، 
حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است که ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومان 
آن را دانش��گاه باید درآمد اختصاصی داش��ته باشد و بقیه هم 
بودجه ای اس��ت که دول��ت در اختیار ق��رار می دهد آن هم در 
ش��رایطی که پس از تصوی��ب، در تخصیص و دریافت به موقع 

این بودجه واقعاً با مشکل مواجهیم.
وی با تأکید بر اینکه این اعداد و ارقام به ما نشان می دهد که 
هرکدام از ما چه سهمی در تأمین درآمد اختصاصی در دانشگاه 
داریم افزود: بنده در کمیسیون هیئت دولت هم مطرح کردم که 
وقتی تخصیص ها به موقع پرداخت نمی ش��ود، چگونه می توان از 

مهر اساتید خواست که در پردیس ها دانشجو بپذیرند. 


