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مطالبه گری از نمایندگان اولویت
 برنامه سال جاری

 یکی از برنامه هایی که به رشد اتحادیه نیز کمک 

شایانی می کرد، ارتباطات و جلسات حضوری 

بود که به دلیل شیوع بیماری کرونا در اسفند 

ماه سال گذشته امکان برگزاری آن را نداشتیم، 

همچنین چند سالی می شود که برنامه نخبه 

پروری را برگزار می کردیم که این برنامه را هم 

نتوانستیم سال گذشته در اسفند ماه برگزار 

کنیم. از سوی دیگر بخش بین الملل ما نیز 

برنامه بین المللی تدارک دیده بود که عمال آن را هم از دست دادیم. از سوی 

دیگر در نظر داشتیم تا با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی 

نیز جلسات حضوری داشته باشیم اما در عمل این برنامه را هم نتوانستیم به 

دلیل شرایط کشور در ماه پایانی 98 اجرایی کنیم.  البته باید به این مسئله 

اشاره کنم که اسفند ماه سال گذشته با توجه به اولویت کشور در مقابله با 

کرونا با وزارت بهداشت که فرماندهی عملیات مقابله با این ویروس را بر عهده 

دارد، در هماهنگی کامل قرار گرفتیم و پویشی را برای مقابله دانشجویی 

با کرونا راه اندازی کردیم که نه تنها بحث پیشگیری و درمان بلکه تا مرحله 

مستندسازی را نیز شامل می شود.  قطعا اولویت اصلی ما در ترم جدید 

این است که اگر شرایط کشور به گونه ای پیش برود که بتوانیم در 3 ماهه 

اول سال و پیش از شروع فصل امتحانات، برنامه های معوق شده در سال 

گذشته را اجرایی کنیم، حتما این کار را خواهیم کرد. البته باید به این 

مسئله اشاره کنم که بیش از 70 درصد دفاتر ما در اردیبهشت ماه اقدام به 

برگزاری انتخابات کرده و شورای جدید آنها بر سر کار می آید و حتما یکی 

از اولویت های مان نیز برگزاری همین انتخابات است. همچنین با توجه به 

اینکه شروع به کار مجلس جدید را نیز در پیش داریم طبیعتا برنامه های 

مختلف به ویژه مسائل سیاسی را دنبال خواهیم کرد و وارد فاز مطالبه گری 

از نمایندگان جدید مجلس خواهیم شد. تالش داریم تا بتوانیم گفتمان 

خودمان را در این جلسات با نمایندگان مجلس آینده در میان گذاشته و 

موضوعات اصلی کشور که بخشی از آنها مطالبات معیشتی و اقتصادی 

مردم است را با آنها در میان بگذاریم و نتایج این جلسات را نیز به مردم اطالع 

خواهیم داد.  همچنین در حوزه فرهنگی نیز یک طرح آموزشی و فرهنگی در 

نظر گرفته ایم تا بتوانیم طرح مطالعاتی در اختیار بخش سخت مجموعه ها 

بگذاریم تا از این فرصت 40 روزه و حتی بیشتر تعطیلی دانشگاه ها استفاده 

کرده و این طرح مطالعاتی زمینه های رشد آنها را فراهم می کند.

سجاد اسدی
 دبیر اتحادیه 

انجمن های اسالمی 

دانشجویان مستقل

تأمل

تصویر هوایی از فعالیت های دفتر 
تحکیم وحدت در سال 98

دفتر تحکیم وحدت در ترم گذشته تالش کرد تا تمرکز خود را حول 

شعار »آزادی آگاهی و پویایی جمهوری« قرار دهد. این مبحث 

بنا بر حق آگاهی جامعه، که الزمه ای برای نظارت مردمی و در 

نتیجه تحقق مردم ساالری است پیگیری می شود.  به طور کلی 

فعالیت های آتی به اتحادیه را در سه بخش می توان بررسی نمود.

اولین بخش که شامل فعالیت های درون تشکیالتی و کمک به 

تقویت ساختار و رشد اعضای انجمن ها بوده و شامل برگزاری 

جلسات داخلی می شود. در کنار آن مراحل 4و۵ دوره آموزشی_

تشکیالتی  »السابقون« باهدف تربیت نیروی تراز تشکیالتی برگزار خواهد شد. دومین بخش 

را می توان نمود بیرونی اتحادیه دانست. بنابر محوریت فکری اتحادیه، تالش بر این است که 

با استفاده از ابزار فرهنگساز به ترویح و بسط مفاهیم مرتبط با آگاهی و مشارکت اجتماعی 

بپردازیم. از جمله این ابزار می توان به بستر نشریه اشاره کرد. که تا به حال دوشماره از نشریات 

گفتمانی آن به چاپ رسیده است و تالش بر ادامه ی این روند می باشد. گاهنامه عمومی 

»ندای دختران ایران« که در این سال ها تالش کرده است ارتباط مستمر و خوبی را با بدنه ی 

دانشگاهی، در حیطه ی حوزه ی زنان برقرار کند هم در ذیل این نشریات قرار می گیرند. در کنار 

آن می توان به نشریات تخصصی حوزه زنان با نام »ندای تخصصی« اشاره کرد که همچنان 

مصمم برای بررسی تخصصی مسائل زنان در کشور ادامه کار داده و تا به حال موفق به چاپ 

دو شماره از آن شده است. از دیگر ابزار برای بسط مفاهیم فکری در سطح قشر نخبگانی و هم 

چنین عامه جامعه می توان به مسابقات کتابخوانی »جرعه ای از والیت« اشاره کرد که سالیانه 

با استقبال خوبی از ناحیه دانشگاه های کشور و هم چنین بعضی از بسترهای عمومی همچون 

نماز جمعه مواجه می شود و در ترم آتی نیز این طرح با هدف نزدیک شدن به احیای نهضت 

نهج البالغه خوانی ارتقا خواهد یافت. سومین بخش، که از جمله مهم ترین وظایف جنبش 

دانشجویی به شمار می رود مطالبه گری است.

اتحادیه تحکیم وحدت در تالش است با بررسی سازوکارهای مشارکت اجتماعی و موانع آن، 

تالش به احیای این امر در جامعه کند. در همین راستا بررسی ابعاد حقوقی این مهم در دستور 

کار قرار گرفته است. هم چنین بنا بر حق اگاهی عمومی و بستر دانشگاه به عنوان مرکزی ترین 

نقطه آگاهی بخش برای تولید علم و مفاهیم بنیادی، همچون دوسال گذشته عملکرد 

شورای عالی انقالب فرهنگی و میزان تحقق دانشگاه اسالمی همچنان در صدر مطالبات 

این اتحادیه قرار خواهد داشت. در این میان بنابر دغدغه ای که حول مسائل زنان در اتحادیه 

دفتر تحکیم وحدت وجود داشته و دارد، بررسی و مطالبه ی تخصصی در این حیطه در ادامه 

سال هم چنان در صدر توجهات قرار خواهد گرفت. علی الخصوص بنابر فرمایش رهبری در 

دیدار دانشجویی سال گذشته، ارائه پیشنهاد حول بسترهای ظهور هویت اجتماعی دختران 

با کمک انجمن های عضو اتحادیه تکمیل شده و گزارش آن خدمت ایشان ارائه خواهد شد.

علیرضا دهقان
دبیر تشکیالت 

دفتر تحکیم

 وحدت

گزارش

همت بلند دانشگاهیان 
وس منحوس برای سرکوب ویر

ویروس  که  است  ماهی   3 نزدیک 

منحوس خودش را از شهر ووهان چین 

به ایران رسانده و نه تنها کام مردم را برای تعطیالت نوروز تلخ کرد، بلکه 

ایرانی ها و البته مردم کل دنیا را در یک بالتکلیفی قرار داده است. 

این مهمانی ناخوانده تقریبا زندگی اکثر ایرانی ها را تحت الشعاع قرار 

داده و عده ای را هم به جنگ تن به تن فرا خوانده و در این میان قطعا 

جامعه پزشکی و پرستاری در خط مقدم مبارزه با این مهمان منفور 

بوده و دوشادوش آنها هم دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفته اند.  

البته کار مبارزه با کرونا ویروس صرفا به این قسمت از جامعه آکادمیک 

محدود نماند و با شدت گرفتن گسترش این بیماری و باال رفتن آمار 

مبتالیان کل جامعه آکادمیک کشور اعم از تشکل ها و گروه های 

جهادی دانشجویی پای کار آمده و تمام توان خود را برای رفع نیاز 

پزشکی و مردم به کار گرفت.

    از تعطیلـــی تا حضور محدود دانشـــجویان در 

دانشگاه ها برای جلوگیری از گسترش کرونا 

دانشگاهیان پیش از فرا رسیدن بهار99، در اولین قدم دست به 

تعطیلی تمام واحدهای آموزشی و حرکت به برگزاری کالس های 

غیرحضوری بر بستر اینترنت حرکت کردند و حاال دو ماهی می شود 

که اساتید به بستر اینترنت و آموزش الکترونیک روی آورده اند تا 

دانشجویان در فراگیری دروس نظری عقب نمانند. از طرف دیگر 

ضدعفونی کردن خوابگاه ها و کالس های درس پیش از تعطیلی و 

همچنین ضدعفونی کردن روزانه بخش اداری دانشگاه ها از دیگر 

اقداماتی است که از همان روزهای اولیه ورود این بیماری به کشور 

دنبال شده و می شود، روندی که با فرا رسیدن اردیبهشت ماه جنبه 

دیگری به خود خواهد گرفت؛ چرا که قرار است دانشجویان مقطع 

دکتری از 30 فروردین در کالس های درس حضور پیدا کنند. هر 

چند که این مهم با واکنش های مختلفی از سوی روسای دانشگاه ها 

همراه شد و آنها از حضور بسیار محدود این دانشجویان آن هم در 

شرایط خاص در آزمایشگاه ها و کالس های درس صحبت کردند، اما 

آنچه مسلم است اینکه هر چه جلوتر می رویم، وضعیت حضور فیزیکی 

در دانشگاه ها نیز تغییر چشمگیری خواهد داشت.

ادامه صفحه 2

سجاد باقری
روزنامه نگار

نگاه

اولویت اتحادیه جامعه اسالمی
 برگزاری برنامه های ناتمام سال 98

تعطیلی دانشـــگاه ها در اســـفند ماه سال 

گذشته باعث شد تا بسیاری از برنامه های ما 

ناتمام بماند و با توجه به اینکه زمان بازگشایی 

دانشگاه ها هنوز مشخص نیست، نمی توان 

برنامه ریزی دقیقی از برنامه های اتحادیه در 

ســـال 99 داشته باشیم اما قطعا در فروردین 

و اردیبهشت امســـال برنامه هایی را خواهیم 

داشت. طبیعتا تمامی برنامه های اتحادیه نیز 

برگزار می شود. ما یک همایش »فانوس راه« را داشتیم که یک دوره مرحله ای 

است و ویژه آموزش های حوزه زن و خانواده برای بخش خواهران اتحادیه به 

شمار می رود، البته قرار بود این همایش هفتم تا نهم اسفند 98 در قم برگزار 

شود که با توجه به کرونا کنسل شد و احتماال در ترم جدید برگزار خواهد 

کرد. همچنین برای سال گذشته در نظر داشتیم تا همایش نخبه پروری 

تشکیالتی را که ویژه دفاتر دانشگاه آزاد سراسر کشور بود را هشت تا نهم 

اسفند ماه در دفتر مرکزی اتحادیه برگزار کنیم که این همایش نیز کنسل 

شـــد، البته اتحادیه هر ســـال دو همایش اصلی برگزار می کند که یکی 

همایش سیاسی و دیگری همایش آموزشی است که خوشبختانه همایش 

سیاسی مان را سال گذشته در بهمن ماه برگزار کردیم و قرار بود همایش 

آموزشی را نیز 1۵ تا 20 اسفند در مشهد برگزار کنیم که باز هم کنسل شد و 

عدم برگزاری برخی برنامه ها باعث شده تا در سال جاری شاهد جابه جایی 

در روند برگزاری برنامه هایمان باشیم و طبیعی است که در وهله اول باید 

این همایش ها برگزار شود و بعد به سراغ دیگر برنامه هایمان برویم.  قطعا 

در وهله اول و بعد از بازگشایی دانشگاه ها تمامی برنامه هایی که در سال 

گذشته به دلیل تعطیلی دانشگاه ها نتوانستیم آنها را اجرایی کنیم، برگزار 

خواهیم کرد. باید به این مسئله نیز اشاره کنم که جشنواره های اتحادیه 

نیز از فروردین برگزار می شود و ما هر سال 4 جشنواره در حوزه سیاسی، 

روابط عمومی)نشریات( فرهنگی )فعالیت فرهنگی دفاتر( و کرسی های 

آزاداندیشی را خواهیم داشت که قطعا تمامی آنها در سال 99 اجرا خواهیم 

کرد.  باید درباره تعطیلی دانشـــگاه ها در سال گذشته باید به این مسئله 

اشاره کنم که تمامی  فعالیت اتحادیه در تمام مدت برقرار بوده حتی در 

اتفاقات رخ داده پیرامون کشـــور هند نیز ورود داشته و 2 ویژه نامه در ماه 

پایانی سال گذشته منتشر کردیم اما عمال فعالیت های اجرایی اتحادیه به 

دلیل تعطیل شدن دانشگاه ها قابلیت اجرایی نداشت.

محمد زادمهر
 دبیر کل اتحادیه 

جامعه اسالمی 

دانشجویان

قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 

طی مدت اخیر  و با شیوع ویروس کرونا فعالیت های خاصی را در مناطق 

محروم انجام داده است، در ادامه مهمترین این فعالیت ها آمده است:
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سایه روشن کرونا

چالش تازه دانشگاه ها با 85 درصد دانشجویان؛

ونایی چه می شود؟ یه های کر سرانجام شهر

بیش از 8۵ درصد جمعیت دانشجوی در ایران شهریه پرداز هستند و کرونا خیلی 

از محاسبات دانشگاه ها را بهم ریخته است، از طرفی دانشجویان به دلیل تعطیلی 

دانشگاه ها و نرفتن سرکالس مدعی عودت شهریه ها هستند و از طرف دیگر 

دانشگاه ها نیز خرج و دخلشان برای واریز حقوق صف های طوالنی کارمندان 

و اعضای هیات علمی با نبود شهریه ها بهم می خورد، پس باید چه کرد؟ در این 

بین رسانه های دانشجویی تحلیل های متفاوتی داشته اند، خبرگزاری دانشجو 

در مطلبی در این باره می نویسد: بسیاری از دانشجویانی که در پردیس های 

دانشگاهی تحصیل می کنند شهریه هایی بالغ بر 10 تا 11 میلیون تومان برای 

یک ترم پرداخت کرده اند که این گونه برگزاری کالس ها نتوانســـته جایگزین 

مناسبی برای نوع درس ها باشد. بسیاری از دروس دانشجویان برخی رشته 

باید به صورت عملی و یا در آزمایشگاه ها برگزار شود که تدریس مجازی امکان 

برگزاری این کالس ها را ندارد و عمال دانشجو برای گذراندن این درس با مشکل 

مواجه می شود. با وجود این مشکالت پردیس های پولی دانشگاه ها حاضر به 

حذف ترم نمی شـــوند؛ البته که اگر هم بخواهند ترم دانشجو را حذف کنند، 

دانشجو باید شهریه ثابت را بر اساس قوانین این پردیس ها پرداخت کند که 

هزینه ســـنگینی را بر دانشـــجو تحمیل می کند. در همین خصوص یکی از 

دانشجویان رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی در این خصوص گفت: من 

دانشجوی رشته تکنولوژی معماری در مقطع کارشناسی ارشد هستم که این 

ترم 12 واحد درسی دارم و حدود 10 میلیون تومان شهریه پرداخت کرده ام. 

وی افزود: از این دوازده واحد به جز یک درس که سه واحد عملی و یک واحد 

نظری است بقیه دروس یک واحد نظری و یک واحد عملی است از طرفی هم 

دوره کارشناسی ارشد بسیار کوتاه است و مهمترین ترم تکنولوژی معماری همین 

ترم 2 و 3 است. با این وجود هیچ کدام از دروس ما به صورت آنالین برگزار نشده 

و درس ها عموما به صورت ویس در شبکه های اجتماعی برگزار شده است. 

»خبرنامه دانشجویان ایران« نیز در گزارشی از درخواست عودت شهریه ها در 

دانشگاه آزاد نوشت: محمد امین احمدی؛ دبیر انجمن اسالمی دانشجویان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز گفت: با توجه به اینکه دانشجویان دانشگاه 

آزاد  نسبت به سایر دانشجویان دانشگاه های دولتی برای تحصیل خود هزینه ای 

پرداخت می کنند و با همچنین  وضعیت معیشتی و اقتصادی که االن کشور و 

خانواده های ما با آن روبرو هستند و ایضا افزایش شهریه ای که در  سال گذشته 

با آن مواجه بودیم که این هزینه در بعضی از رشته ها هزینه های قابل توجه ای 

بوده است بایستی  نسبت به این مسئله توجه ویژه ای نمود. او در ادامه گفت: 

با توجه به کیفیت پایین آموزش مجازی که در این روزها دانشجویان در حال 

فراگیری آن هستند بایستی نسبت به هزینه ای که از دانشجویان گرفته می شود 

خدمات قابل قبولی از جانب دانشگاه در اختیار این قشر قرار بگیرد، متاسفانه 

با توجه به اینکه بسترهای الزم برای اجرای آموزش مجازی در اختیار بسیاری 

از دانشـــگاه ها فراهم نیست و در ضرب االجلی بسترهای الزم فراهم شده اما 

همچنان شاهد نواقص و کمبودهای در این زمینه هستیم که استفاده از این 

بستر را برای بسیاری از دانشجویان بعضا غیرممکن کرده است، با توجه به شرایط 

پیش رو و میزان خدماتی که در این بستر به دانشجویان ارائه می شود میزان 

هزینه ای که از طریق شهریه از این دانشجویان گرفته می شود همخوانی و تراز 

نیست و مسئولین دانشگاهی نسبت به این مسئله بایستی تدبیری بیندیشند. 

احمدی در پایان یادآور شد: شهریه ثابت و متغیر ای که از دانشجویان گرفته 

می شود بایستی با محاســـباتی به فراخور هر رشته  به میزان دروس)عملی، 

تئوری( به دلیل آنکه دانشجویان از فضای دانشگاه و امکانات و خدمات دانشگاه 

استفاده نمی کنند و حضور فیزیکی ندارند  طبق محاسبات  بخشی از این شهریه 

به دانشجویان عودت داده شود. در این غیر این صورت این دانشجو است که 

در این مسیر قربانی سیاســـت های آقایون می شود. محمدصادق جعفری؛ 

دبیر گفتمان سازی و مطالبه گری مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه های آزاد 

در گفتگویـــی گفت: موضوعی که در بحث کالس های مجازی و بازگرداندن 

شهریه به دانشجویان در نظر گرفت حقوق چندین هزارنفر از کارکنان است که 

از همین شهریه ها تامین می شود و موضوع مهمی است؛ بنظرم با راهکارهایی 

مثل امتحان مجدد همان درس در ترم های آینده و در نظرگرفتن باالترین نمره 

برای دانشجو می تواند یکی از راه حل های این وضع باشد.

 این اظهارات در حالی است که سخنگوی دانشگاه آزاد در گفتگویی اخیرا گفته 

است: امکان عودت یا کسر شهریه دانشجویان وجود ندارد چرا که دانشگاه آزاد 

یک نهاد دولتی نیست؛ از طرفی کارمندان در دانشگاه ها حضور دارند و باید 

حقوق آنها پرداخت شود. از سوی دیگر کالس های اساتید در حال حاضر به 

صورت مجازی در حال برگزاری است.

ادامه از صفحه 1

    جهادی ها همچنان پای کار ایران 
از اقدامات صورت گرفته در سـطح مراکز آموزش عالی که بگذریم، باید بگوییم 

باز هم جهادی ها برای رفع دغدغه اصلی این روزهای کشـور پای کار آمده اند. 

اسـفند اه بـه نیمـه رسـیده بـود کـه قـرارگاه مبارزه با کرونای بسـیج دانشـجویی 

تشـکیل شـد، قرارگاهـی کـه 7 کمیتـه بـرای خـود تعییـن کـرد تـا بتوانـد در 

بخش های مختلف از جمله تامین نیروی تخصصی برای مراکز درمانی، ارتباط 

گیـری بـا نهادهـای حمایتی، مطالبه گری و آگاهی سـازی دسـت به کار شـود و 

در همین مدت با انتشـار دو فراخوان کشـور توانسـت بخشـی از نیروی انسـانی 

مورد نیاز در حوزه های پزشـکی، پرسـتاری و دانشـجوی پرستاری را تامین کند، 

از سـوی دیگـر رفـع نیـاز کشـور بـه اقـالم بهداشـتی و ماسـک هـم از می توان به 

کارنامـه کاری ایـن قـرارگاه اضافـه کـرد، اقدامی که برای تحقـق آن کارگاه های 

تولیدی در 26 استان کشور راه اندازی شده و شبانه روز در حال فعالیت است. 

صادق مفرد، معاون عملیات جهادی سـازمان بسـیج دانشـجویی درباره تامین 

نیروی انسـانی مورد نیاز در مراکز درمانی توسـط این قرارگاه می گوید:»تقریبًا 

70 دانشـگاه علوم پزشـکی و پیرا پزشـکی در کشـور وجود دارد بنابراین اولین 

کاری کـه در بسـیج دانشـجویی اتفـاق افتـاد ایـن بـود کـه ظرفیت دانشـجویان 

جهـادی در دانشـگاه های علـوم پزشـکی و پیراپزشـکی را بـه بیمارسـتان ها و 

وصل کردیم و از سـوی دیگر امروز  7000 هزار نفر از دانشـجویان جهادی در 

جبهـه مبـارزه بـا ویـروس کرونـا حضـور دارنـد و در عرصه های تخصصـی، تولید 

 ماسـک، ضـد عفونـی اماکـن عمومـی و آمـوزش بـه مـردم خدمـت می کننـد.

 در هیاهـوی نبـرد بـا کرونـا قطعـا آگاه سـازی و اطالع رسـانی به موقـع می تواند 

نقـش تعییـن کننـده ای داشـته باشـد، مسـئله ای که جهـادی را پـای کار آورده 

و بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول در قـرارگاه مبـارزه بـا کرونـای بسـیج دانشـجویی 

1200 نفـر از دانشـجویان جهـادی بـه طـور خـاص بـا راه انـدازی 310 غرفـه و 

ایسـتگاه های سـالمت در زمینـه آمـوزش بهداشـت فعالیـت می کننـد و نزدیـک 

بـه 800 نفـر از ایـن دانشـجویان هـم در مراکـز مشـاوره تلفنـی و بـه طـور خاص 

در سـامانه 4030 در حـال ارائـه مشـاوره بـه مردم هسـتند.

    همـت بلنـد دانشـجویان جهـادی بـرای تولیـد محلـول 
ضدعفونـی کننـده 

در کنـار قـرارگاه مبـارزه بـا کرونـای بسـیج دانشـجویی، امـا دیگـر گروه هـای 

جهـادی و دانشـجویی نیـز بیـکار نشسـته اند و هـر کـدام بـه سـهم خـود بـاری 

از دوش مدافعـان سـالمت برداشـته انـد. گـروه جهـادی منتظـران ظهـور یکـی 

از همـان گروه هـای اسـت کـه بـا ورود بـه عرصـه تولیـد اقـالم بهداشـت و راه 

انـدازی خـط تولیـد ماسـک وارد میـدان مبـارزه شـده اسـت و بـا راه انـدازی دو 

کارگاه تولیـدی در همـان روزهـای اولیـه روزانـه ۵ هـزار ماسـک را روانـه بـازار 

کـرده و همچنـان نیـز همیـن مسـیر را دنبـال می کند. در طرف دیگـر ماجرا هم 

دانشـجویان دانشـگاه های تهـران، امـام حسـین )ع( و جامع علمـی و کاربردی 

روزانـه 10 هـزار بسـته حـای مـواد ضدعفونـی کننـده را در مناطـق محـروم 

اسـتان تهـران توزیـع می کننـد. البتـه کار جهادی هـا صرفـا بـه خیابان هـای 

پایتخـت ختـم نمی شـود و دانشـجویان اردبیلـی بـا تولیـد روزانـه ۵0 هـزار 

لیتـر محلـول ضدعفونـی کننـده بـرای شستشـوی دسـت و توزیـع آن در سـطح 

واحدهـای دانشـگاه های علـوم پزشـکی استان شـان کار مبـارزه بـا کرونـا را 

دنبـال می کننـد. در اسـتان اصفهان هم خط تولیـد راه اندازی موادضدعفونی 

کننـده و توزیـع آن در مناطـق محـروم اسـتان توسـط دانشـجویان دنبـال 

می شـود، البتـه واحدهـای مختلـف دانشـگاه آزاد اسـالمی هـم در ایـن بیـن 

بیـکار نشسـته اند و در کنـار راه انـدازی خـط تولیـد اقـالم ضدعفونـی کننـده و 

حتـی ضدعفونـی کـردن مناطـق حاشیه نشـین برخی شـهرها مانند اهـواز و... 

بـا در اختیـار گذاشـتن آزمایشگاه هایشـان رونـد رفـع نیاز به اقالم بهداشـتی به 

خصـوص مـواد ضدعفونـی کننـده را در استان هایشـان تسـریع کردنـد و حتـی 

بیمارسـتان های خـود را نیـز بـه ایـن مسـئله اختصـاص دادنـد. در ایـن میـان 

دانشـگاه های علـوم پزشـکی نیـز کـه بخش اعظم نیـروی انسانی شـان حاال در 

بیمارسـتان ها حضـور دارنـد، هـم در حـوزه آگاه سـازی مردم پیش قدم شـده اند 

که دانشـجویان دانشـگاه علوم پزشـکی زابل، زاهدان و شـیراز از را می توان در 

صـدر ایـن دانشـگاه ها نـام بـرد.

    اقدامات وزارت علوم برای شکست کرونا 
در کنار دانشگاه ها، وزارت علوم نیز که در همان روزهای اولیه اقدام به  تعطیل 

کردن دانشـگاه ها و سـوق دادن کالس های درس به کالس های غیرحضوری 

در سراسـر مراکز آموزشـی کرده بود، دسـت به راه اندازی دو پویش برای مقابله 

بـا کرونـا زده اسـت، پویشـی کـه آخریـن اش تحـت عنـوان »همه دانشـگاهیان، 

همـه مـردم« راه انـدازی شـده و بر اسـاس آن از تمام دانشـگاهیان برای ثبت نام 

در آن دعـوت شـده؛ اقدامـی کـه تنهـا در روز اول بـا اسـتقبال نزدیـک بـه ۵00 

نفـری جامعـه دانشـگاهی روبـه رو شـده اسـت. ورود ایـن وزارتخانـه در بحـث 

چگونگـی ایـن نیمسـال تحصیلـی نیـز از دیگـر اقدامـات مسـئولین امـوزش 

عالـی بـه شـمار مـی رود. بـر اسـاس تصمیـم وزارت علوم بـه هیچ وجه نیمسـال 

تحصیلـی تعطیـل نخواهـد شـد، امـا دانشـگاه ها می تواننـد در صورت لـزوم، با 

انعطاف بیشـتری درخواسـت های دانشـجویان رابررسـی کنند، مسئله ای که با 

همراهی دانشـگاه ها روبه رو شـد و حاال بسـیاری از دانشـگاه ها تمام اختیارات 

خـود بـرای کاهش مشـکالت دانشـجویان بـه کار برده اند. 

البتـه وزارت علـوم در اقدامـی دیگـر بـه پژوهشـگاه ملـی مهندسـی ژنتیـک و 

زیسـت فنـاوری  نیـز ماموریـت داد تـا در راسـتای مقابلـه بـا کرونـا نـه تنهـا در 

حـوزه کیت هـای تشـخیص کرونـا وارد شـود، بلکـه بـرای انجـام آزمایش هـای 

تشـخیصی کرونـا نیـز مرکـزی را تجهیـز کنـد -کـه ایـن ماموریـت نیـز به سـرعت 

دنبـال شـد و بـه گفتـه مصطفـی مطلبـی، رئیـس ایـن پژوهشـگاه بـرای تحقـق 

ایـن امـر کارگروهـای علمـی در همـان روزهـای اولیـه ابـالغ ایـن ماموریـت ۵ 

فروردیـن مـاه تشـکیل شـد تـا در زمینه هـای تولیـد واکسـن و دارو، تولیـد کیت 

تشـخیصی کرونـا، ردیابـی ژنتیکی کوویـد 19، فاکتورهـای مهارکننده ویروس 

کرونـا و تقویـت کننـده سیسـتم ایمنـی، سـلول و ژن درمانـی در جهـت درمـان 

کرونـا، اپیدمولـوژی کرونـا، ارتبـاط درمان با پزشـکی شـخصی، تولیـد مواد ضد 

عفونـی و راهکارهـای ضـد عفونـی نویـن اقدامـات مـور نیـاز را انجـام دهنـد.

    حضور پررنگ شرکت های دانش بنیان برای رفع نیازهای 
مدافعان سالمت

نکتـه قابـل توجـه در بحـث مبـارزه دانشـگاهیان بـا کرونـا حضـور شـرکت های 

دانـش بنیـان اسـت، شـرکت هایی کـه شـاید عمـر آنهـا بـه ۵ سـال هـم نرسـد و 

حاال با بسـیج همگانی میان آنها مشـکل تامین مواد ضدعفونی کننده سـطح 

و دسـت و .... رفع شـده اسـت. پرویز کرمی، سـخنگوی معاونت علمی و فناوری 

ریاسـت جمهـور در ایـن بـاره گفتـه بود: »از ابتدای ورود ویروس کرونا به کشـور، 

شـرکتهای دانش بنیان تولیدکننده مواد ضدعفونی کننده، خطوط تولید خود 

را افزایش دادند. البته باتوجه به اینکه در روزهای نخسـتین، شـرایط بحرانی تر 

بود، کمبود ماده ضدعفونی کننده موجب سوءاسـتفاده سـودجویان در کشـور 

شـد، امـا در حـال حاضـر، عملکـرد سـتاد مقابلـه با کرونـا در زمینـه تولید ژل ها 

و مـواد ضدعفونـی کننـده بسـیار خوب و قابل قبول اسـت.«

نکتـه جالـب در صحبت هـای ایـن مقـام مسـئول تغییـر خـط تولیـد برخـی 

شـرکت های دانـش بنیـان و حرکـت بـه سـمت رفـع نیازهـای کشـور بـه اقـالم 

بهداشـتی اسـت. بـه گفتـه او برخـی از شـرکت هایی کـه در زمینـه تولیـد عطـر و 

ادوکلـن فعالیـت می کردنـد، اکنون با توقـف تولید عطر و ادوکلن به تولید ژلهای 

آنتیباکتریـال روی آورده انـد. یکـی از اصلی تریـن نیازهـای کادر پزشـکی کشـور 

بـرای مقابلـه بـا کرونا در دسـترس بودن کیت های تشـخیص این بیماری اسـت، 

کیت هایـی کـه روزهـای اول بـه دلیـل حجـم بـاالی مراجعـه کننـدگان کشـور به 

نیازمنـد بـه واردات کـرد و حـاال شـرکت های دانـش بنیـان این مسـئله را نیز حل 

کرده انـد. کرمـی در ایـن بـاره گفتـه بود: »در این زمینه نیز سـتاد توسـعه زیسـت 

فنـاوری معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری، فراخوانی را منتشـر کرد تا 

از ظرفیـت و توانمنـدی شـرکت های داخلـی برای تولید کیت تشـخیص بیماری 

کرونا اسـتفاده شـود. از میان ۵0 شـرکت داوطلب و شـرکت کننده در فراخوان، 

۵ شـرکت که سـابقه تولید کیت تشـخیص پزشـکی را داشـته و در کمترین زمان 

و بـا بیشـترین دقـت، امـکان ایـن کار را داشـتند، انتخـاب شـدند و در نهایـت ۵ 

شـرکت دانـش بنیـان مذکـور، تولیـد این محصول را آغاز کرده انـد تا با کیت های 

تشـخیصی ایـران سـاخت، کار تشـخیص ایـن بیمـاری بدون مانع انجـام گیرد.«

     آزمون هایی که به خاطر کرونا به تعویق افتادند
البتـه اقدامـات دانشـگاهی بـرای مقابلـه بـا این ویـروس منحوس تنهـا به اینجا 

ختـم نشـد؛ چـرا کـه سـازمان سـنجش نیـز بـا تغییـر زمـان برخـی آزمون هـا در 

فروردیـن و اردیبهشـت مـاه سـهمی در مقابلـه بـا شـیوع کرونا در کشـور داشـته 

اسـت.  در اصـل 8 آزمونـی کـه قـرار بـود در ماه هـای ابتدایـی امسـال برگـزار 

شـود، بـه تعویـق افتـاده و آنطـور کـه مسـئولین ایـن سـازمان مـی گوینـد زمـان 

نهایـی برگـزاری آزمـون هـا خـرداد مـاه اعـالم خواهـد شـد. آزمون هـای جامـع 

داروسـازی، جامـع علـوم پایـه پزشـکی و دندانپزشـکی، آزمـون پیـش کاروزی، 

آزمون های صالحیت بالینی پزشکی، زبان انگلیسی و آزمون دکتری تخصصی 

نیمـه متمرکـز آزمون هایـی بودنـد کـه پیش تـر قـرار بـود در فروردیـن مـاه برگزار 

شـوند. آزمـون دسـتیاری، آزمـون کارشناسـی ارشـد و 6 آزمـون بین المللـی نیز 

قـرار بـود در اردیبهشـت 99 برگـزار شـوند که بـه خاطر کرونا زمـان برگزاری آنها 

بـا ابهاماتـی روبه رو اسـت.

دانشجویان بررسی کرد؛

همت بلند دانشگاهیان برای سرکوب ویروس منحوس 

چه خبر از تشکل های دانشجویی

صادق مفرد، معاون عملیات جهادی 

سازمان بسیج دانشجویی درباره 

تامین نیروی انسانی مورد نیاز در 

مراکز درمانی توسط این قرارگاه 

می گوید:»تقریباً ۷۰ دانشگاه علوم 

پزشکی و پیرا پزشکی در کشور 

وجود دارد بنابراین اولین کاری که 

در بسیج دانشجویی اتفاق افتاد این 

بود که ظرفیت دانشجویان جهادی 

در دانشگاههای علوم پزشکی و 

پیراپزشکی را به بیمارستانها و وصل 

کردیم و از سوی دیگر امروز  ۷۰۰۰ هزار 

نفر از دانشجویان جهادی در جبهه 

مبارزه با ویروس کرونا حضور دارند و 

در عرصههای تخصصی، تولید ماسک، 

ضد عفونی اماکن عمومی و آموزش به 

مردم خدمت می کنند

      حمایت از کسب و کارهای خرد

اتحادیه جامعه اســـالمی دانشجویان به رئیس جمهور پیرامون مسائل اقتصادی و حمایت از کسب 

و کار های خرد نامه ای ارســـال کرد. در این نامه آمده اســـت: »در این میان اقدامات مثبتی از سوی 

ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت مدیریت این ویروس در کشور انجام شده که جای قدردانی دارد. 

در همین راســـتا نیاز است تا خالء تعطیلی مشاغل و کسب کار های خرد برای حذف درآمد کارگران 

و اقشـــار کـــم درآمد با حمایت جدی دولت جبران گردد. قطعـــا حمایت 7۵ هزار میلیاردی حرکتی 

اســـت رو به جلو، اما برای آنکه بتوان مدیریت درســـتی بر درمان درد کسب کار های خرد انجام داد، 

مبلغ مذکور برای حمایت اندک بوده و طبق محاســـبات  باید ۵ درصد تولید ناخالص کشـــور باشد. 

تصمیمی که انتظار می رود از ســـوی شـــما جهت جلوگیری از اخراج کارگران ابالغ گردد، این است 

که بیمه تامین اجتماعی از بنگاه های تولیدی ، حق بیمه کارکنان را بصورت یک ســـوم اخذ نماید و 

پس از رفع شرایط ا فعلی، دو سوم باقی مانده را بصورت اقساط اخذ شود.«

      پویش »کرونای دیده نشده ها«

 توسط جنبش عدالتخواه دانشجویی
 جنبش عدالتخواه دانشجویی با ایجاد پویش »کرونای دیده نشده ها« فراخوانی را خطاب به عموم مردم و 

تشکل های دانشجویی منتشر کرد. در بخشی از متن این فراخوان آمده است:  هر چند دولت برای جلوگیری از 

فشار اقتصادی به اقشار مختلف تمهیداتی اندیشیده، اما متاسفانه اکثر افراد و گروه های نام برده مشمول وام ها 

و کمک های دولت نمی شوند. شاهد این ادعا حضور مستمّر این اقشار در نواحی مختلف شهرها، آن هم بعد از 

خانه نشینی اجباریست! لذا پویش »کرونای دیده نشده ها« در نظر دارد با همکاری گروه های مختلف مردمی و 

دانشجویی، جهت شنیده شدن صدای این اقشار و پیگیری مشکالت آن ها تا حل مسئله، چند حوزه ی کاری را 

تعریف کند.1- انعکاس صدای افرادی که دولت و دستگاه های حاکمّیتی، آن ها را نادیده گرفته اند. 2-  مطالبه ی 

عمومی برای پیگیری راه حل های موجود؛ أعّم از اعطای وام های مناسب برای اقشار درگیر، یارانه ی کافی برای 

مدت زمان مناسب به دهک های پایین، کارت های خرید حمایتی، تعویق و بخشش های مالیاتی و... .

      تعطیل شدن همراه با آموزش مجازی

دفاتر اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور طی نامه ای خطاب به سعید 

نمکی رئیس ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ضمن اعالم آمادگی خود را برای کمک نهادهای مربوطه برای مقابله با کرونا خواستار 

تعطیلی دانشگاه های سراسر کشور تا عید نوروز و همچنین برگزاری مجازی کالس های آموزشی  شدند. نظر به تفویض اختیار 

ریاست جمهوری به این ستاد، نخست با توجه به شیوع ویروس کرونا بنابر صالح دید مجامع پزشکی یکی از راه های موثر پیشگیری 

از انتقال این ویروس، دوری افراد از تجمعات انسانی است؛ یکی از مصادیق این تجمعات خوابگاه های دانشجویی هستند که بعضا 

صدها دانشجو در هرکدام از خوابگاه ها اقامت دارند و دانشگاه های سراسر کشور میزبان هزاران دانشجو هستند که در صورت 

ابتال هر کدام از این عزیزان احتمال سرایت بیماری به سایر دانشجویان چندین برابر حالت عادی خواهد بود.احترام از جنابعالی 

خواستاریم با توجه به خطر باالی ابتالی دانشجویان به ویروس کرونا در صورت بازگشایی مجدد دانشگاه ها، با تعطیلی دانشگاه 

های سراسر کشور تا عید نوروز موافقت فرمایید.دوم با توجه به تعطیلی طوالنی مدت مراکز آموزشی سراسر کشور پیشنهاد می 

گردد نسبت به برگزاری کالس های درسی به صورت مجازی با هدف کاهش اثرات نامطلوب این تعطیلی گسترده، اقدام فرمایید.



3   نخستین نشریه سراسری دانشجویان   شماره 80  هفته سوم فروردین ماه 1399

فعالیت دانشجویی 
دانشجویان قرارگاه جهادی دانشگاه امام صادق)ع( درپی 

تعطیلی کسب و کارها و لطمه اقتصادی که به مردم و دولت وارد 

شده است، برای کنترل این معضل اقتصادی در اقدامی با عنوان 

»به فکر باشیم« به گفتگو و مصاحبه اینستاگرامی با کارشناسان 

اقتصادی پرداختند. آنچه که در ادامه آمده بخش های مهم این 

گفتگوها است:

ــه  ــادی ب ــای اقتص ــتفاده از ابزاره ــا اس ــی ب ــرل اجتماع کنت

ــه ــای قرنطین ج

مرتضــی زمانیــان، کارشــناس امــور بانکی و مشــاور طــرح بازنگری قانون 

بانکــداری کشــور: پیشــنهاد بنــده ایــن اســت کــه از ابزارهــای اقتصــادی 

مــی توانیــم اســتفاده بکنیــم و بــه جــای اینکــه ممنوعیــت بــرای آن وضــع 

ــی  ــم یعن ــاال ببری ــم ب ــی را می توانی ــادالت اجتماع ــه ی مب ــم، هزین بکنی

ایــن بــاال بــردن هزینه هــای مبادالتــی و اجتماعــی بــه یــک معنــا ممکــن 

اســت همــان ممنوعیــت باشــد و بــه خیابــان بــردن را هزینــه بــر کنیــم و 

اجــازه بدهیــم خــود آدم هــا تصمیــم بگیرنــد و در نتیجــه هــزاران دلیــل 

وجــود داردکــه آدم هــا مجبــور بــه ســفر هســتند اما 

کار دشــواری نیســت کــه هزینــه ســفر را بــاال 

ببریــم بــرای مثــال می توانیــم هزینه هــای 

ــا  ــم و ی ــاال ببری ــا را ب ــی و اتوبان ه عوارض

هزینــه ســوخت گیری در مســیرهای بیــن 

راهــی را اینقــدر بــاال ببریــم کــه عمــال 

ی  بــرا خت گیری  ســو

بــر  هزینــه  مــردم 

باشــد.

الزام به ایجاد فوری شبکه اطالعات اقتصادی مالی خانوارها

ـــی و  ـــاد بوم ـــای اقتص ـــناس مدل ه ـــر؛ کارش ـــک نظ ـــدی ب ـــدی موح مه

ـــرفت:  ـــی پیش ـــامی ایران ـــوی اس ـــز الگ ـــاد مرک ـــکده اقتص ـــر اندیش دبی

مـــن چنـــد تـــا اصـــالح بنیادیـــن را بـــه ذهنـــم می رســـد کـــه بایـــد صـــورت 

ـــام  ـــن کاری را انج ـــه چنی ـــت ک ـــان اس ـــن زم ـــن االن بهتری ـــرد و همی بگی

ـــی  ـــادی مال ـــات اقتص ـــبکه اطالع ـــک ش ـــه ی ـــتیابی ب ـــم و آن دس بدهی

از تمامـــی خانوارهـــا و افـــراد اســـت. ایـــن اتفـــاق بایـــد همیـــن االن 

ـــای  ـــیاری از بانک ه ـــق بس ـــه  طب ـــد بطوریک بیفت

ـــی  ـــورای عال ـــل آن ش ـــه ذی ـــی ک اطالعات

هماهنگـــی ســـران قـــوا و ســـتاد ملـــی 

مبـــارزه بـــا کرونـــا اســـت کـــه مثـــاًل 

رییـــس قـــوه قضاییـــه، رییـــس مجلـــس 

و رییـــس جمهـــور هـــم حاضـــر 

هســـتند و مـــی توانـــد 

ایـــن بازوهـــای الزم را 

ـــا. ـــرای م ـــد ب بدهن

فعالیت های اقتصادی نباید قطع شود

حجت الله عبدالملکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق)ع(: حرف 

ایجاست که فعالیت های اقتصادی نباید قطع شود و ماهم از همکاران در 

کمیته امداد چندنفر به خاطر کرونا فوت کردند لذا یک اتفاقی ویژه ای نیست 

که شبکه بانکی را به تعطیلی بکشاند. دومین کار در ارتباط با بحث نقدینگی 

باید انجام شود که دولت انجام داده و بانک مرکزی هم 

ابالغ کرده است این است که اقساط واحد هایی 

که درگیر کرونا هستند و دچار مشکل می شوند 

را امهال کنند و سه ماه تنفس داده شده است 

فقط یک مسئله ای که وجود دارد این است 

که مصادیق فعالیت هایی که این امهال و 

این فرصت بانکی ایجاد شده است 

شامل 10 مورد از کسب و 

کارها می شود.

کرونا باعث توسعه اقتصاد دیجیتال شد

مســعود براتــی، کارشــناس اقتصــاد بین الملــل و مدیــر گروه دیپلماســی 

اقتصــادی مجموعــه ایتــان: یــک فرصتــی در ایــن کرونا ایجاد شــده برای 

توســعه اقتصــاد دیجیتــال یعنــی روابــط اقتصــادی در بســتر دیجیتــال و 

یــک ســری کســب وکارهای خــاص طیــور را ایجــاد کنــد بــرای دیجیتــال 

مثــاًل شــما می بینیــد کــه بشــدت اســتارتاپ ها فعــال شــدند و ایــن یــک 

فرصتــی اســت در حوزه هــای مختلــف ارائــه 

خدمــات کــه ایــن خــودش یــک فرصتــی 

اســت تــالش بشــود حــد اکثــر اســتفاده از 

زیرســاخت های الکترونیــک انجــام بشــود 

البتــه یکســری تهدیدهایی از جنس 

ــن  ــی در بی ــی و فرهنگ اجتماع

ایــن بحــث وجــود دارد کــه آن 

را بعــداً انجــام می دهیــم.

کرونـا ویـروس کـه حـاال بیشـتر از یک ماهی می شـود 

کـه دنیـا را بـا وحشـت روبـه رو کـرده و در کنـار گرفتـن 

جـان بسـیاری از مـردم در جای جـای این کره خاکی، 

تبعـات منفـی زیـادی را هـم بـر روی فعالیت هـای 

اقتصای گذاشته است تا جایی که صنعت گردشگری 

دنیا تقریبا به حالت تعطیل در آمده و به تبع بسیاری 

از صنایـع مرتبـط بـا ایـن حوزه نیز آسـیب جدی دیده اند. اقتصـاد نحیف ایران هم 

که چند هفته ای اسـت با این ویروس منحوس دسـت و پنجه نرم می کند و خسـته 

از تحریم هـای طوالنـی اسـت، بیـش از پیـش با مشـکل روبه رو شـده و بسـیاری از 

کسب و کارهای کوچک در معرض ورشستگی قرار گرفته اند. همین مسئله باعث 

شـده تـا تشـکل های دانشـجویی در مقـام مطالبه گـری برآینـد بـا ارسـال نامه بـه 

سـران 3 قوه کشـور پیشـنهاداتی را برای برون رفت از وضعیت فعلی مطرح کنند. 

تسـهیالت مالیاتـی، معافیت هـای بیمه ای، تسـهیالتی در پرداخـت قبوض آب، 

برق و گاز، تدارک زیرساخت خرید و فروش های برخط، معافیت و تعدیل و تعویق 

در اخـذ اجـاره بهـای امـالک تجـاری متعلـق بـه دولـت، حمایـت ویژه از مشـاغل 

روزمزد جزو پیشـنهادات به قوه مجریه، تشـکیل شـورای عالی پیشـگیری از وقوع 

جـرم، اقـدام در جهـت جلوگیـری از تعطیلـی واحدهـای تولیدی، چاره اندیشـی 

بـرای معوقـات بانکـی در حـوزه قـوه قضائیـه و اصـالح بودجـه سـال آتـی، اعمال 

نظـر جدی تـر در بازه هـای کوتاه تـر هـم بـه عنـوان پیشـنهادات مطـرح شـده از 

سـوی 220 دفتر بسـیج دانشـجویی دانشـگاه های کشـور به قوه مقننه به شـمار 

مـی رود. بـا ایـن حـال نگرانـی این روزهای فعـاالن اقتصادی عـدم تعیین تکلیف 

الیحـه بودجـه سـال آتـی کشـور اسـت، مسـئله ای از نـگاه دانشـجویان نیـز دور 

نمانـده و 37 دفتـر بسـیج دانشـجو و طلبـه در دو نامـه  همزمـان بـه دبیـر شـورای 

نگهبـان و رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام غفلـت از الیحه بودجه سـال 

1399 را سـبب ایجـاد تبعـات خطرناکـی برای کشـور دانسـته اند. 

      دولـت بـرای جبـران آسـیب های اقتصادی ناشـی از کرونا 
کارآمـدی الزم را ندارد 

مرتضـی افقـه، اقتصـاددان و عضو هیات علمی دانشـگاه شـهید چمران اهواز در 

گفتگـو بـا »هفتـه نامـه دانشـجویان« بـا اشـاره به تبعـات اقتصادی کرونـا ویروس 

می گویـد: »ایـن بیمـاری نـه تنهـا در بحـث داخـل کشـور بلکـه در عرصـه جهانی 

باعث بروز تبعات زیادی برای اقتصاد شـده اسـت و بیشـترین آسـیب نیز متوجه 

بخـش کشـاورزی و خدمـات و تولیـد اسـت، در این میان نیـز فعالیت هایی مانند 

هتلـداری، گردشـگری و صنایـع وابسـته بـه آن جـزو اولین مشـاغلی هسـتند که 

از ایـن ویـروس متضـرر می شـوند. در حالـی کـه برخـی از فعالیت هـای خدماتی 

و تولیـدی وجـود ایـن ویـروس اثرات مثبتی را به همراه داشـته کـه تولیدکنندگان 

اقـالم بهداشـتی و و مرتبـط بـا سـالمت جزو همان مشـاغلی هسـتند کـه از وجود 

ایـن ویـروس بهـره می برنـد، البتـه بـه طور اثـرات منفی آن بسـیار بیشـتر از اثرات 

مثبتی اسـت.«

او بـا تاکیـد بـر اینکـه دولـت بـه طور کلـی یکـی از تبصره های بودجه سـاالنه اش 

رابـه حـوادث مترقبـه و غیرقابـل پیش بینی اختصاص می دهـد، تصریح می کند: 

»بودجـه ای کـه در ایـن تبصـره از الیحـه تعییـن می شـود صرفـا صـرف حـوادث 

غیرقابـل پیش بینـی می شـود امـا بـا توجـه بـه اینکـه کشـور مـا در تحریـم به سـر 

می بـرد و از ابتـدای سـال 98 تاکنـون نیـز بالهـای مختلفـی را در کشـور شـاهد 

بودیـم، بعیـد بـه نظـر می رسـد کـه منابـع الزم این تبصـره در الیحـه بودجه تامین 

شـده باشـد. بـه عبـارت دیگـر مـا نـه تنها فـروش نفت به انـدازه کافی نداشـته ایم 

بلکـه بـه نظـر نمی رسـد درآمدهـای ناشـی از مالیـات هـم بـه انـدازه ای باشـد که 

دولت بتواند از آن ها این بخش از بودجه را پوشش دهد.« افقه به سیل فروردین 

مـاه 98 اشـاره و تصریـح می کنـد: »اگـر هـم منابـع بـه انـدازه کافی بوده باشـد با 

توجـه بـه حجـم خرابی هایـی کـه کشـور در سـیل ابتدای سـال با آن روبه رو شـد، 

قطعـا ایـن منابـع صـرف آن و بازسـازی خرابی هـای بـه جـای مانـده از زلزله هـای 

مختلف امسـال شـده اسـت، به همین دلیل بعید می دانم دولت منابع چندانی 

در اختیار داشته باشد تا بتواند تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا را جبران 

کنـد، مگـر اینکـه بخواهـد بـه سـراغ صنـدوق توسـعه ملـی بـرود که آن هـم قطعا 

مسـائل خـاص به خـودش را دارد.«

ایـن عضـو علمـی دانشـگاه شـهید چمران اهـواز ادامـه می دهد: »یکـی از نکات 

مهمی که باید مدنظر قرار بگیرد اما متاسفانه هیچگاه توجه جدی به آن صورت 

نمی گیـرد ایـن اسـت که همیشـه اینطور تصور می شـود اگر دولتـی به طور مثال 

4 میلیـارد تومـان بودجـه بـرای جبـران تبعـات ناشـی از اتفاقات و حـوادث ناگوار 

اختصاص دهد، یعنی تمام مشـکالت پیش آمده حل شـده اسـت، در حالی که 

در کشـور مـا دولت هـا بـه دلیـل ناکارآمـدی حاکم بر سیسـتم بروکراسـی، نیروی 

انسـانی و... حتـی اگـر بودجـه ای را هـم بـرای جبران کمبودهـا اختصاص دهد، 

اما هیچگاه نمی تواند آن را به طور درسـت توزیع کند، از سـوی دیگر در شـرایط 

فعلی شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا کار ساده نیست.«

او در توضیـح بیشـتر ایـن مسـئله می گویـد: »در بحث تخصیـص یارانه ها به مردم 

نگاه کنید چه مشـکالت بر سـر راه شناسـایی مردم نیازمند وجود داشـت و وزارت 

کار و رفـاه اجتماعـی 7 سـالی می شـود کـه تـالش می کند تا افراد مسـتحقی که 

می بایست مشمول دریافت یارانه شوند را شناسایی کنند و در نهایت نیز دیدیم 

که 60 میلیون ایرانی برای دریافت بسـته حمایتی دولت مشـمول دریافت یارانه 

شـدند که البته به این  این کار نیز انتقاداتی مطرح شـد.«

افقـه بـا بیـان اینکـه تنهـا کاری کـه دولـت در شـرایط فعلـی می تواند انجـام دهد 

ایـن اسـت کـه بگویـد فـالن میـزان اعتبار برای جبـران تبعات اقتصادی ناشـی از 

کرونا تخصیص داده اسـت، تصریح کرد: »البته اگر بودجه الزم برای این مسـئله 

تامیـن شـود همانطـور کـه گفتم با مشـکل نحـوه توزیع آن و شناسـایی صاحبان 

مشـاغلی کـه بـه خاطـر ایـن ویروس با آسـیب روبه رو شـدند، روبه رو هسـتیم.«

ایـن اقتصـاددان بـه وظایـف دسـتگاه قضایـی در شـرایط فعلـی کشـور اشـاره و 

عنـوان می کنـد: »ایـن دسـتگاه نیـز می بایسـت ایـن روزها به شـدت فعال باشـد 

بـه خصـوص اینکـه سـودجویان از وضعیت فعلی سوءاسـتفاده می کننـد و اخبار 

متنوعی در این زمینه منتشـر شـده اسـت و می طلبد که دسـتگاه قضا متناسب با 

شـرایط فعلی فعال باشـد. هر چند که این دسـتگاه نیز با ناکارآمدی بروکراسـی 

روبـه رو اسـت و بـا توجـه بـه حجـم کارهایی کـه باید انجام دهد، به نظر نمی رسـد 

بتواند در حد انتظار و متناسـب با شـرایط کشـور فعالیت کارآمدی داشته باشد.«

ایـن عضـو هیـات علمـی دانشـگاه شـهید چمران اهـواز با بیـان اینکه تا بـه امروز 

مـردم همیشـه نقـش مکمـل را در کمک رسـانی بـه دولـت بـرای بهبـود اوضاع در 

شـرایط بحرانـی داشـته اند، می گویـد: »از همـان دورانـی که کشـور درگیر جنگ 

شـد و بعـد از آن در همـه بحران هـای ایجـاد شـده همیشـه گروه هـای مختلـف 

مردمـی کـه مـا آنهـا را بـه عنـوان NGO می شناسـیم فعالیت های زیـادی را برای 

سروسـامان بخشـیدن بـه اوضـاع انجـام داده انـد و بـه جـرات می تـوان گفـت که 

اگـر مـردم پـای کار نمـی امدنـد دولـت بـا ناکارآمـدی کـه دارد نمی توانسـت در 

اتفاقـات گوناگـون کارهـا را پیـش ببـرد، در حـال حاضـر نیـز مـردم بـه خصـوص 

آنهایـی کـه کمتـر آسـیب دیده انـد مـی تواننـد وارد میـدان شـوند و اقداماتـی را 

ولـو در حـد محـدود انجـام دهند.«

     4۰ درصد از اقتصاد کشور
 در اختیار فعالیت های غیررسمی است 

افقـه بـا تاکیـد بـر اینکـه بـر اسـاس آمارهـا اقتصـاد کشـور تـا 40 درصـد مربـوط 

بـه بخـش غیررسـمی اسـت، ادامـه می دهـد: »البتـه ایـن آمار مشـمول کسـب و 

کارهـای کوچـک نمی شـود و نمی تـوان ایـن مسـئله را نادیـده گرفـت کـه تعـداد 

ایـن کسـب و کارهـا نیـز در کشـور کـم نیسـتند و بـا توجـه بـه اینکـه ایـن بخش از 

اقتصـاد از بنیـه مالـی قـوی برخـرودار نیسـتند قطعـا در شـرایطی مانند وضعیت 

فعلـی کشـور بیشـترین آسـیب را می بیننـد. بـه عبـارت دیگـر چنیـن صاحبـان 

چنیـن فعالیت هایـی از آنجایـی کـه درآمدهایشـان بـه صـورت روزانـه و یـا نهایتـا 

هفتگـی اسـت هیچگونـه ذخیـره مالـی ندارنـد و طبیعی اسـت که بیـش از دیگر 

بنگاه هـا متضـرر می شـوند.«

ایـن عضـو هیـات علمـی دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز ادامـه می دهـد: »ایـن 

روزهـا کشـور در تعطیلـی قـرار دارد و قطعـا در چنیـن شـرایطی کسـب و کارهـای 

کوچـک بیشـترین درآمـد را داشـته اند امـا شـرایط پیـش آمـده برای کشـور باعث 

شـده تـا آنهـا بـا مشـکل جـدی روبـه رو شـوند، البتـه ایـن بـدان معنی نیسـت که 

بنگاه هـای بـزرگ اقتصـادی دچـار ضـرر نشـده اند، امـا قطعـا آنهـا ذخیـره مالی 

خوبـی هـم دارنـد و می تواننـد تـا مدت هـا خودشـان را تامین کننـد و کمتر دچار 

آسـیب پذیری می شـوند و دولـت اگـر توانـی بـرای جبـران خسـارت ها بـا توجه به 

مسـائل مطـرح شـده، داشـته باشـد می بایسـت همه همـت خود را صـرف نجات 

کسـب و کارهـای کوچـک و آن 40 درصـد غیررسـمی در اقتصـاد کنـد.«

افقـه بـا تاکیـد دوبـاره بـر سـخت بـودن شناسـایی آسـیب دیـدگان اقتصـادی از 

ویروس کرونا خاطر نشان می کند: »دولت و در کل ساختارها به حدی ناکارآمد 

هسـتند کـه نمی تواننـد در حـوزه شناسـایی دقیـق عمـل کننـد و بایـد گفـت که 

دسـتگاه ها تـا امـروز بـه طور نسـبی در ایـن زمینه ناموفق عمل کرده اسـت. البته 

نمی تـوان ایـن مسـئله را هـم نادیده گرفت که بخشـی از بنگاه هـای بزرگ که زیر 

مجموعـه دولـت هـم نیسـتند و بعضا انتقاداتی نیز به آنهـا به خاطر عدم پرداخت 

مالیـات مطـرح می شـود بـا توجه بـه بنیه قوی اقتصـادی ای که دارنـد می توانند 

در حـوزه جبـران خسـارهای ناشـی از ویـروس کرونـا بـه اقتصاد کشـور وارد عمل 

شـوند، هـر چنـد کـه شـاید مکانیزم هـای ورود آنهـا بـه سـادگی فراهم نباشـد اما 

طبیعتـا ورود آنهـا می توانـد گام موثـری برای جبران آسـیب های وارده باشـد.«

مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی
 دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با »دانشجویان«

اختصاص بودجه نمی تواند
ضررهای اقتصادی
ونا را جبران کند  ناشی از کر

زهرا رمضانی
روزنامه نگار

      برگشت هزینه های پرداخت شده

اتحادیه تشـــکل های اسالمی سیاسی دانشـــجویان و اتحادیه مجمع اسالمی دانشجویان ایران دانشگاه آزاد 

اســـالمی در نامه ای به طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خواستار حذف ترم جاری و برگشت هزینه های 

پرداخت شده به دانشجویان شدند. در این نامه آمده است: »با توجه به پایان تعطیالت، موضوع تعیین تکلیف 

ترم تحصیلی جاری دانشگاه آزاد اسالمی به چالشی جدی در بین دانشجویان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد 

اسالمی کشور تبدیل شده است .با توجه به نامشخص بودن زمان پایان یافتن شیوع ویروس کرونا، هفته گذشته 

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در دومین اقدام جهت مبارزه با شیوع این  ویروس در مجامع علمی و دانشگاهی 

کشور با انتشار بخشنامه ای سراسری اعالم کرد که حذف ترم تحصیلی جاری بدون درج در سنوات تحصیلی 

دانشـــجویان مجاز شده است. دو اتحادیه دانشجویی دانشـــگاه آزاد اسالمی کشور از حضرتعالی درخواست  

می نماید تا با حذف ترم جاری تحصیلی موافقت و در صورت امکان هزینه های پرداخت شـــده به دانشجویان 

برگشت داده شود و یا  تمامی این پرداخت ها ثبت و برای ترم تحصیلی بعدی دانشجویان استفاده شود.«

      تشدید ویروس کرونا

ســـی دفتر بسیج دانشـــجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشـــور در نامه ای خطاب به رئیس جمهورپ 

یشنهاداتی را در زمینه مقابله با ویروس کرونا ارائه دادند.  در این نامه آمده است: »اعالم بازگشایی مشاغل 

از دهه سوم فروردین ماه 99 دلیلی شد تا جمعی از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، نسبت 

به ذکر نکاتی درخصوص این طرح و پرسیدن سواالتی در این باره اقدام نماید. در شرایطی که در دنیا هر 

روز محدودیت ها برای مقابله با این ویروس تمدید و تشدید می شود، سوال اصلی این است که آیا چیزی 

مهمتر از جان انســـان ها وجود دارد؟ گفته شد ابتدا مشاغل کم ریسک آغاز به کار می کنند اما معیار کم 

ریسک بودن چیست؟ همچنین بازگشایی دانشگاه ها در هر مقطعی یعنی بازگشایی خوابگاه ها و افزایش 

احتمال انتقال ویروس بین افراد. درخواســـت ما این اســـت که نظرات کارشناسان سالمت کشور اولویت 

تصمیم گیری ها قرار گیرد. باید محدودیت های وضع شده تا زمان مقتضی همچنان ادامه یابد و در صورت 

نیاز، حتی تشدید شود تا بتوانیم از این دوران سخت با همدلی و همکاری و با موفقیت عبور نمائیم.«

      تذکر به رئیس جمهور

دفتر تحکیم وحدت در نامه ای به  رحمانی، وزیرصنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد ملی مدیریت 

بیماری کرونا نکاتی را در این باره مطرح کرد. بیش از مدتی است از ورود ویروس کرونا به کشور می گذرد و طبق نظرات متخصصیِن 

مهمترین ماموریت دستگاه های اجرایی و نظارتی، پیشگیری و مقابله با شیوع این بیماری از طریق اطالع رسانی گسترده 

ملی و همچنین تامین اقالم بهداشتی و در دسترس قراردادن آن برای مردم است. سوال اینجاست که چرا بالفاصله پس از 

انتشار خبر شیوع بیماری کرونا در چین، سازماِن اقدام پیشگیرانه در جهت جلوگیری از احتکار یا صادرات اقالم بهداشتی و 

موردنیاز برای بیمارستان ها و عامه مردم همچون ماسک و دستکش در واحدهای تولیدی مربوطه نکرده است؟ به صراحت 

می توان گفت سازمان های تحت امر حضرتعالی به عنوان خط مقدم کنترل و نظارت بر خطوط تولید ماسک، دستکش در 

پیشگیری از شیوع بیماری در بین مردم اهمال نموده است و باعث اختالل در روند مدیریت این بیماری در کشورشده است؛ 

بر همین اساس درخواست می نماید ضمن عزل رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تیمهای نظارتی 

24 ساعته ای در کارخانجات تولیدی ماسک و دستکش اعزام و مستقر نموده و گزارش تولید را به نظر عموم مردم برسانید.
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  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

  کاریکاتور ظرفیت درمانی محدودیت داره 

شـیوع ویـروس کرونـا در دنیـا بـه اوج خـود رسـیده و بسـیاری از کشـورهای دنیا 

بـا ایـن معضـل درگیـر شـدهاند. از جملـه مراکزی که در بیشـتر کشـورها دسـت 

بـه اقدامـات ایمنـی و امنیتـی زدهانـد، دانشـگاهها هسـتند کـه به دلیـل رفت و 

آمد حجم بسـیاری از دانشـجویان، اسـتادان و کارکنان در معرض ابتالی باالی 

ویـروس کرونا قـرار دارند. 

در حـال حاضـر و بـا گذشـت چنـد ماهـی از شـیوع کرونـا در چیـن، ایـن کشـور 

هنـوز در صـدر کشـورهای مبتـال قـرار دارد و عـالوه بـر آن، کشـورهای مختلفـی چـون ایتالیـا، فرانسـه، 

امـارات، آمریـکا، امـارات، اسـترالیا و غیـره هـم بـا ایـن بیمـاری دسـت و پنجـه نـرم میکننـد. امـا تقریبا تمام 

ایـن کشـورها سـعی کردهانـد بـا انجـام اقدامـات و راهکارهایـی بـه نوعـی بـا ایـن بیمـاری مبارزه کـرده و از 

شـیوع بیشـتر آن جلوگیـری کننـد. 

در ایـران هـم از حـدود چنـد هفتـه پیـش کـه اولیـن مـورد ابتال به کرونا اعالم شـد، تالش شـده برای کاهش 

هـر چـه بیشـتر احتمـال همهگیـری بیمـاری، مراکـز آموزشـی، دانشـگاهها و مـدارس تعطیـل شـوند و کار 

آموزشـی از ایـن هفتـه از طریـق فضـای مجـازی و رسـانه ملـی انجـام میگیـرد. امـا در ایـن میـان، سـری بـه 

کشـورهای دنیـا زدهایـم تـا ببینیـم دانشـگاههای دنیا بـرای مقابله بـا کروناویروس چه کارهایـی کردهاند. 

چین
ولیـن  ا ن  عنـوا بـه  چیـن  ی  هها انشـگا د

کشـوری کـه درگیـر ویروس کرونا شـد، تمام 

تدریسـهای حضـوری را متوقـف کردهانـد 

و آموزشـهای دانشـگاهی در قالـب آمـوزش 

آنالیـن صورت میگیـرد و گمانهزنیها حکایت 

از آن دارد کـه بـه ایـن زودیهـا نبایـد انتظـار 

داشـت کـه رونـد آمـوزش بـه روال سـابق 

برگـردد. ممنوعیتهـای سـفر دانشـجویان از دیگـر اقداماتـی اسـت کـه در دانشـگاههای ایـن کشـور وضـع 

شـده به طوری که صدها هزار چینی از حضور در دانشـگاههای خود منع شـدهاند و آزمونهای اسـتاندارد 

در دانشـگاههای چین لغو شـده اسـت. به گزارش »تایم«، بسـیاری از کارشناسـان این موقعیت را فرصتی 

برای گسـترش آموزش آنالین در کشـور میدانند که میتوان در آینده به عنوان یکی از گزینههای آموزشـی 

در چیـن از آن بهـره بـرد. آمـوزش آنالیـن بـا وجـود ایـن کـه چالـش کمتـری نسـبت بـه رویارویـی چهـره بـه 

چهـره دانشـجو و اسـتاد ایجـاد میکنـد، امـا با وجود شـیوع ویـروس، لغـو پروازها و عدم حضور دانشـجویان 

بینالمللـی در چیـن، راحتتریـن شـیوه آموزشـی در سیسـتم آمـوزش عالـی ایـن کشـور محسـوب میشـود و 

حتـی دانشـگاه را بـرای دانشـجویان جهانـی و محققـان جذابتـر کـرده اسـت. 

استرالیا
اسـترالیا یکـی از پرجمعیتتریـن کشـورها 

بینالمللـی  دانشـجویان  داشـتن  نظـر  از 

اسـت و از ایـن رو، در مقابلـه بـا ویـروس 

کرونـا بـا احتیـاط بیشـتری برخـورد میکند. 

دانشـگاه ملبـورن بـا قـدرت تمـام در ایـن 

مـدت از دانشـجویان خـود حمایـت میکنـد 

و دسـتورالعملها و محدودیتهایـی را بـرای 

جلوگیـری از شـیوع بیشـتر ایـن ویـروس مقـرر کـرده اسـت. بـه گـزارش unimelb، برگزاری جلسـات درس 

مجازی از مهمترین دسـتورالعملهای این دانشـگاه اسـت که تا اطالع ثانوی و برطرف شـدن خطر افزایش 

شـیوع ویـروس، اجرایـی اسـت. دانشـجویان از طریـق آمـوزش مجـازی دروس دانشـگاهی خـود را دریافت 

میکننـد و سیسـتمی هـم بـرای آنهـا تعبیـه شـده تـا بتواننـد سـؤاالت احتمالـی خـود را مطرح و پاسـخ آن را 

هـم دریافـت کننـد. عـالوه بـر ایـن، در سـایت دانشـگاه قسـمتی طراحـی شـده کـه دانشـجویان میتواننـد 

بـا کلیـک روی آن اطالعـات موردنظـر خـود را دربـاره درسـها دریافـت کننـد. ایـن اطالعـات در قالـب فایـل 

pdf در اختیـار آنهـا قـرار میگیـرد. بـه دلیـل ممنوعیتهـای سـفر یـا رفت و آمد دانشـجویان به دانشـگاه، این 

گزینـه بـه طـور موقـت میتوانـد نیـاز دانشـجویان را برطـرف کنـد. 

دانشـگاه ملبورن به منظور جبران هزینه دانشـجویان زیاندیده قرار اسـت هزینههایی نظیر هزینه اقامت، 

مبالـغ مرتبـط بـه تغییـر پروازهـا و هزینههـای اضافی برای مـدت زمان 14 روزهای که دانشـجویان قرنطینه 

میشـوند و غیره را دربرمیگیرد. این هزینهها براسـاس زیان وارده به هر دانشـجو برآورد میشـود. حمایتهای 

مالی دانشـگاه از هر دانشـجو چیزی قریب 7۵00 دالر میشـود. 

آمریکا
دانشـگاههای کالیفرنیـا هـم در مقابلـه بـا 

انتشـار ویـروس کرونـا تعطیـل شـدهاند و 

خوابگاههـا ضدعفونـی شـده و دانشـجویان 

شـدهاند.  خوابگاههـا  تـرک  بـه  مجبـور 

تحصیـل  لیفرنیـا  کا لتـی  یا ا ه  نشـگا ا د

دانشـجویانش را در خـارج از کشـور لغـو 

کـرده و ایـن کار را بـا لغـو تحصیـل در کـره 

جنوبـی آغـاز کـرده اسـت. کـره یکـی از باالتریـن میـزان شـیوع ویروس کرونـا را در دنیـا دارد. عـالوه براین، 

ایـن دانشـگاه فراخـوان بازگشـت دانشـجویانی را کـه در چیـن تحصیل میکننـد، اعالم کرده اسـت. آنها در 

زمـان تعطیلـی دانشـگاه، از طریـق سیسـتم CourseMatch اقـدام بـه ارائـه کالسـهای آنالیـن میکننـد تـا 

دانشـجویان بتواننـد از کالسـهای مجـازی بهرهمنـد شـوند. 

شــماری از دانشــجویان دانشــگاه پرینکتــون چنــدی پیــش از چیــن بــه کشــور بازگشــته بودنــد و وزارت 

بهداشــت نیوجرســی اعــالم کــرده بــود کــه ایــن دانشــجویان و اســتادان کــه بــه تازگــی از چیــن بــه کشــور 

برگشــتهاند چنانچــه بــا عالئــم خفیــف یــا شــدید بیمــاری کرونــا مواجــه هســتند، حــدود دو هفتــه خــود را 

قرنطینــه کننــد. در دانشــگاه، فرمــی در اختیــار ایــن گــروه از دانشــجویان کــه گــروه کمخطــر بــوده و بــه 

اختیــار خــود را قرنطینــه کردهانــد، قــرار میگیــرد و خدمــات غــذای ویــژه بــه آنهــا داده میشــود. البتــه ایــن 

تنهــای یکــی از اقدامــات دانشــگاه در مقابلــه بــا ویــروس کروناســت. دانشــگاه در مواجهــه بــا گروههــای 

ــالن  ــه و س ــا، کالس درس، کتابخان ــد خوابگاهه ــترک مانن ــای مش ــه در فضاه ــجویان ک ــی از دانش بزرگ

غذاخــوری در کنــار هــم قــرار میگیرنــد، بــا چالــش مدیریــت ایــن بیمــاری واگیــر روبــرو میشــود. در بســیاری 

از دانشــگاههای آمریــکا دانشــجویان بعــد از اتمــام تعطیــالت زمســتانه بایــد در کالســهای درس شــرکت 

کننــد. بعــد از مشــاهده یــک دانشــجوی مشــکوک بــه کرونــا در دانشــگاه ایلینویــز، یــک جلســه عمومــی 

دربــاره بیمــاری کرونــا تشــکیل شــد و نکاتــی دربــاره آن مطــرح شــد. 

دانشـگاه نیویورکسـیتی هـم برنامههـای آکادمیـک بـرای بیمـاران طراحـی کـرده تـا بـه دانشـجویانی که به 

دلیـل محدودیتهـای مسـافرتی امـکان حضـور در کالسـها را ندارند، کمک کنند. این دانشـگاه یک راهحل 

فناورانـه بـه نـام tool kit ارائـه میدهـد کـه بـه دانشـجویان امـکان مشـارکت در کالس درس را میدهـد. این 

دانشـگاه شـروع ترم را در دانشـکده شـانگهای به ترم بهاره موکول کرده و دانشـجویان میتوانند با کمک این 

فناوری در کالسـهای درس حضور پیدا کنند. دانشـگاه نیویورکسـیتی با راهاندازی یک صفحه اینترنتی، 

هـم اطالعاتـی را در مـورد ویـروس و رعایـت بهداشـت در آن اشـاره کرده و مدام آن را بهروزرسـانی میکند. 

انگلیس
قت  د به  نگلیس  ا سر  سرا ی  هها نشگا ا د

هشدارهای وزارت امور خارجه را رعایت و شیوع 

ویروس کرونا را به دقت کنترل میکنند و به 

دانشجویان خود هشدار داده از سفر کردن 

به مناطق پرخطر خودداری کنند. اطمینان 

از ایمنی و سالمت دانشجویان در اولویت 

دانشگاههای انگلیس قرار دارد و تالش میکنند 

موارد مشکوک را به دقت بررسی کنند.  دانشگاههای ایرلند شمالی، ولز و انگلیس به دانشجویان خود هشدار 

دادهاند که اگر از کشورهایی به انگلیس سفر میکنند که مناطق شیوع کرونا هستند، حتما بالفاصله بعد از 

ورود به کشور در قرنطینه بمانند. طبق دستورالعمل یکسانی که در دانشگاههای این کشور منتشر شده، به 

دانشجویان و استادان و کارکنان هشدار داده شده که در صورت مشاهده عالئم در خانه بمانند و از تماس با افراد 

دیگر خودداری کنند. دانشگاههای شهرهای ناتینگهام، بیرمنگهام و لیدز با شیوع ویروس کرونا، دانشگاهها را 

لغو کرده و حضور دانشجویان را به تأخیر انداختهاند. دانشگاه ناتینگهام دانشکدهای را برای 8 هزار دانشجو در 

شهر نینگبو در شانگهای چین برای دانشجویان انگلیسی راهاندازی کرده است که عالوه بر مراقبت از سالمت 

دانشجویان، آموزش آنالین را هم به آنها ارائه میدهند. در سایر دانشگاهها کالسهای درس به قوت خود باقی است 

اما همه دانشجویان و کارکنان دانشگاه باید طبق دستورالعمل مرکز سالمت این کشور عمل کنند و در صورت 

مشاهده عالئم از خانه خارج نشوند. در دوران شیوع ویروس کرونا، تمام کالسها ضبط شده و حتی جزوهها 

و مطالب مرتبط با دروس در نرمافزار مخصوص دانشگاه قرار داده میشود تا دانشجویانی که به دلیل بیماری 

دور از دانشگاه کالسها را دنبال میکنند از درسها عقب نمانند و بتوانند از فرصتهای آموزشی برابر که دانشگاه 

در اختیارشان قرار میدهد، استفاده کنند. دانشگاههای انگلیس از جمله دانشگاه »بث«، تاکنون هیچگونه 

تغییری در برنامه امتحانات ایجاد نکردهاند. دانشجویانی که قادر به شرکت در جلسه امتحانات نیستند، باید 

به مسئوالن اطالع دهند. دانشگاه به طور دائم با مرکر بهداشت در ارتباط مستقیم است تا اقدامات اضطراری 

را در مورد موارد مشکوک انجام دهند. در دانشگاهها ترتیب نظافت منظم داده شده و از محصوالت ضدویروس 

برای ضدعفونی کردن سطوح سخت استفاده میشود و برای اطمینان از حفظ بهداشت، عالوه بر عرضه صابون، 

به دانشجویان و کارکنان یادآوری میکنند که بهداشت را به خوبی رعایت کنند. 

ایتالیا
ایتالیا از جمله کشورهایی است که در هفتههای 

اخیر آمار باالیی از مبتالیان به ویروس کرونا در 

آن گزارش شده است. در راستای پیشگیری از 

شیوع بیشتر این ویروس، دانشگاههای این کشور 

هم دستورالعملهایی را دنبال میکنند تا در حد 

امکان مانع از ابتالی دانشجویان و کارکنان شوند. 

دانشگاه تمپل به دانشجویان خود در دانشکده 

شهر رم اعالم کرده است که از حضور در کالسهای درس دانشگاه خودداری کرده و در خانههای خود بمانند. طبق 

دستورالعملهای صادرشده، کالسهای دانشگاه تمپل تا پایان ترم بهار 2020 تعطیل هستند. به دانشجویان بینالمللی 

هم هشدار داده شده تا ایتالیا را به مقصد کشورهای خود ترک کنند. استادان این دانشگاه موظفاند از اوایل ماه مارس 

تدریس دروس را به صورت آنالین آغاز کنند. مقامات دانشگاه ابراز امیدواری کردهاند که بعد از پایان ترم بهار بتوانند 

کالسهای حضوری را از سر گیرند اما با وجود این حفظ سالمت و ایمنی دانشجویان را اولویت دانشگاه عنوان کردهاند. 

»دانشجویان« اقدامات دانشگاه های برتر دنیا را برای بهبود وضعیت آموزش مجازی بررسی کرد

ونا  چالش مجازی دانشگاه های دنیا در برابر کر

11846139122

تعداد رشته های کل دوره ها ۱۱ هزار 

و ۷۴۲ رشته محل در سال 98

ظرفیت کل ۴۶۱ هزار 

و ۷۱۰ نفر در سال 98

ظرفیت کل 39۱ هزار

 و 8۱۴ نفر در سال 99

ظرفیت دوره روزانه ۲۱ هزار 

و 9۷3 نفر در سال 99

تعداد رشته های کل دوره ها 8 هزار

 و 98۷ رشته محل در سال 99

قاب مردمی
قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( طی 

مدت اخیر  و با شیوع ویروس کرونا فعالیت های خاصی را در مناطق 

محروم انجام داده است، در ادامه مهمترین این فعالیت ها آمده است:

در مقابـل 
کــــرونـــا

کاریکاتور

 پروانه ایزدخواست

ظرفیت پذیرش رشته های
با سوابق تحصیلی پذیرش سال  ۹۹

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور میزان ظرفیت 
پذیرش رشته های با سوابق تحصیلی پذیرش مهرماه ۹۹ را 
اعالم کرده که بررسی نآها با سال گذشته قابل توجه است:

ندا اظهری
  روزنامه نگار و مترجم


