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چندی روزی است بسته جدید ارزی اجرایی شده و بازار ارز در روزهایی که 
تحریم های جدید آمریکا اعمال شده است، در آرامی به سر می برد. همه چیز 
از هفته گذشته با رونمایی بسته جدید ارزی توسط رئیس کل بانک مرکزی 
در گفتگوی ویژه خبری صورت گرفت، و بازار ارز در کمتر از چند ساعت با 
تغییرات قابل توجهی روبرو شد. این تغییرات تا جایی رفت که قیمت دالر به 
مرز 8 هزار تومان و سکه به سه میلیون تومان)تا نگارش این متن( رسید. بر 
اساس سیاست های اعالم شده، در بسته جدید ارزی، مسئوالن وزارتخانه های 
کشاورزی، بهداشت و صنعت موظف اند تا فهرست کاالهای اساسی، دارو و 
تجهیزات پزشکی و هر آنچه در فهرست کاالهای موردنیاز روزانه مردم قرار 
دارد را ثبت سفارش کرده و پس از تائید، با دریافت ارز دولتی به نرخ 4200 
تومان اقدام به واردات کاالهای مذکور کنند، البته در مصوبه هفته گذشته 
هیات دولت، 25 قلم کاال در فهرست دریافت ارز 4200 تومانی قرار گرفتند. 
بر این اساس کاالهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم 
مرغ، کنجاله،روغن و ذرت مهم ترین اقالم مشمول دریافت ارز دولتی هستند. 
در شبکه  ارز  فروش  و  نیز دستورالعمل خرید  مرکزی  بانک  دیگر  از سوی 
صرافی های مجاز را ابالغ کرد که بر اساس آن، خرید و فروش ارز حاصل از 
صادرات به صورت حواله های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ 
بازار صرفاً از طریق “سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما(” مجاز است. 
همچنین صرافی های مجاز معتبر موظف اند حواله های ارزی خریداری شده از 
صادرکنندگان را در سامانه نیما رأساً و یا به واسطه سایر صرافی های معتبر 
و بانک های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رسانند و نرخ 
فروش ارز صرافی های مجاز معتبر حداکثر یک درصد باالی نرخ خرید مندرج 
در سامانه “نیما” و “سنا” خواهد بود. اما از موضوعات مهم این بسته، تقویت 
بود ولی  فعال شده  بازار در هفته های قبل هم  این  ارزی است.  ثانویه  بازار 
صادرکنندگان تمام ارزهای خود را به این بازار نمی بردند. ولی در بسته جدید 

دولت و بانک مرکزی ضوابط را به گونه ای وضع کرده اند که صادرکنندگان تمام 
سهمیه ارزی خود را در بازار ثانویه بفروشند. رئیس جمهور در گفت وگوی 
هفته گذشته خود در این خصوص گفته بود: “در اواخر آن بسته قبلی این 
طرح آمد که تحت عنوان بازار دوم بود منتها اشکالش آن وقت این بود که ارز 
همه صادرکنندگان نمی آمد و بخشی از صادرکنندگان ارزشان در این بازار 
می آمد. اآلن برنامه ریزی این است که تمام صادرات غیرنفتی ما داخل این بازار 
بیاید و در سال حدود 40 یا 50 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داریم که همه 
آن داخل این بازار می آید”. به هر حال بسته جدید دولت اجرا شد و در این 
میان کارشناسان نظرات متفاوتی درباره وضعیت ارزی و به طور کلی تأثیر این 
بسته در ساماندهی به بازار اقتصادی دارند، مهدی پورقاضی عضو اتاق بازرگانی 
اعتقاد دارد: »هنوز مکانیزم اجرایی واگذاری ارز از طرف صادرکننده و استفاده 
واردکننده در بازار ثانویه به طور دقیق مشخص نشده، در واقع بستر فعالیت در 
این بازار فراهم اما سازوکار آن مبهم است«. همچنین مسعود ابریشمی، عضو 
اتاق بازرگانی نیز در گفتگویی با یکی از رسانه ها، معتقد است که بسته جدید 
ارزی در کوتاه مدت می تواند بازار ارز را آرام کند، همان طور که طی یکی دو 
روز گذشته بازار آرام  شد اما در بلندمدت و به ویژه با آغاز مرحله دوم تحریم ها 
و کاهش ورود ارز به کشور، بسته جدید ارزی نمی تواند جوابگوی نوسانات بازار 
باشد. همه این ابهامات و سابقه این دست تصمیمات به خصوص در تعیین قبلی 
دستوری نرخ ارز که تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور همراه داشت، قطع 
می تواند سؤاالت زیادی را سر راه تصمیم گیران اقتصادی قرار دهد، البته همه 
این موارد به کنار و ابهام برانگیز بودن وضعیت تحریم های نفتی و معامالت آن 
نیز بر این ابهامات اضافه خواهد کرد. در این میان کمک از اساتید و دانشگاهیان 
می تواند به عنوان یک بازوی قدرتمند این ابهامات را برای گروه اقتصادی دولت 
کاهش دهد، در پرونده پیش رو به سراغ اساتید و دانشگاهیان صاحب نظر در 

حوزه های مختلف اقتصادی رفته ایم.

17 تیرماه 1397 جمعی از دانشگاهیان با اعالم نیاز کشور به 
حضور و به صحنه آمدن جوانان و شکل گیری نهضت اجتماعی 
ای  بیانیه  انتشار  به  اقدام  مردم،  مسائل  حل  برای  جوانان 

پیشنهاداتی خطاب به سران قوا کردند و قول پیگیری آن ها را به مردم داده اند. پس 
از این بیانیه بود که رسانه ها طی گفت و گوهایی با امضا کنندگان جزئیات بیشتر آن 
را مطرح کردند و به فاصله یک هفته بعد در برنامه عصرگاهی »حاال خورشید« شبکه 
سه سیما دو نفر از امضا کنندگان مقابل تلویزیون به تشریح این بیانیه پرداختند. 
چون بسیاری از چهره های موجود در بیانیه از جامعه دانشجویان و دانشگاهیان بودند 
»هفته نامه دانشجویان« طی گفت و گویی با یکی از امضا کنندگان ماجرای شکل 

گیری ایده و نحوه مواجهه مردم با آن را بررسی کرد.
مجتبی ابراهیمی دکتر مدیریت راهبردی و مدیر کل اسبق فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان البرز ابتدا با اشاره به اینکه ایده شکل گیری ناشی از فضای ضعیف 
مدیریتی کشور بود، افزود: »متاسفانه به دلیل عملکرد نامناسب دستگاه های اجرایی 
به ویژه دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها القای این نکته که در اداره کشور به بن 
بست رسیده ایم به وجود آمد، نیروهای جوان انقالبی که امیدوار به آینده انقالب 
اسالمی بودند در گذشته بسیاری از پروژه های کشور را مدیریت کرده و نتایج خوبی 

هم به دست آورده بودند تصمیم گرفتند این جو به وجود آمده را از بین ببرند و 
هدف اولیه ایجاد شد از طرفی تعدادی تجمع اعتراضی نیز در کشور مشاهده شد 
که دشمنان را ترغیب به فتنه انگیزی می کرد، بر همین اساس همین جمع تصمیم 
گرفتند که از طرف مسئوالن به مردم گفت و گو کنند و راه حل های آنان را جمع 

آوری و جمع بندی کنند تا به نتیجه مطلوب برسند«.
او ضمن اشاره به اینکه برای همه مشکالت کشور جوانان راه حل دارند گفت: 
»مشکل مسکن، ارز، وضعیت مالیاتی و نقدینگی که در کشور وجود دارد تماما توسط 
این جمع مورد ارزیابی دقیق بوده و برای آن ها راه حل های نتیجه بخش هم تامین 
شده است که همه این راه حل های عملیاتی و اجرایی هستند که در کوتاه مدت و 

بلند مدت قابلیت به کار گیری دارند«.
ابراهیمی در پاسخ به اینکه شائبه سیاسی کاری در این بیانیه وجود دارد یا خیر 
تأکید کرد: »دو نکته برای رد کردن این ادعا وجود دارد، اول اینکه تحصیالت، رزومه 
و پشتوانه افراد تائید کنند این بیانیه به گونه ای است که فعالیت علمی و اجرایی 

آن ها بیشتر از بعضی افراد حاضر در مدیریت کشور  است و 
فقط بحث رسانه ای کردن نبود که تعدادی ژورنالیست بخواهند 
آن را امضا کنند و جو رسانه ای ایجاد شود، دوم اینکه پس از 
انتشار این بیانیه افراد منتظر نماندند و هر کدام در حوزه تخصصی خود اقدام به 
تعیین کارگروه های مختلف کردند که نمونه آن در نشست خبری چند روز گذشته 
در مجموعه سرچشمه ارائه شد که برخی از برنامه های اجرایی بیان شد از طرفی 
حضور در برنامه های مختلف و دفاع از متن بیانیه نشان داد موضوع جو ایجاد کردن 
علیه دولت نبود بلکه با کمک دولت برای تعیین سرنوشت کشور تالش باید کرد که 
این جمع خود را آماده کردند، از طرفی دیگر من در اینجا اعالم می کنم اگر فرد یا 
سازمانی ادعا کند این افراد نمی توانند حل کننده مشکالت باشند حاضریم به آن ها 

مناظره کنیم و راه حل را برای مردم بیان و تشریح کنیم«.
او در پایان گفت: »بیانیه خطاب به سران سه قوه بود و ما هر سه قوه کشور را 
مقصر می دانیم اما ما در مقام تعیین درصد قصور قوا نیستیم، آن چیزی که واضح 
و مبرهن است وجود راه حل برای تمام مشکالت است که هم در مجلس، دولت و 
قوه قضائیه در به وجود آمدن این مشکالت مقصر هستند و باید برای رفع مشکالت 

اقدام کنند«.

راهکار CGT و خروج از 

انباشت سرمایه
که  مختلفی  بازه های  در 
گران  کشور  در  اقالم  برخی 
می شود مانند ارز، طال و زمین 
گزاره مشخصی وجود دارد که 
دوربین ها  جلوی  مسئولین 
عنوان می کنند به این عنوان که افزایش قیمت ها کاذب و حباب بوده و به 
خاطر هجوم مردم ایجاد شده و مردم اقبال داشته باشند تا بازار آرام شده و 
مسئولین بتوانند بازار را کنترل کنند؛ به همین دلیل می گوییم چرا ما نباید 
سازوکارهای قانونی ای تنظیم کنیم که از هجوم مردم به بازارها جلوگیری 
شود و نگذاریم رانت و انباشت سرمایه در بازارهای چون ارز و طال و مسکن 
ایجاد شود؛ چرا که اگر این بازارها دچار گرانی شوند بر همه کاالها اثرگذار 
خواهند بود و مردم به یک باره از اینکه سرمایه های آن ها در حال کاهش 
است، احساس وحشت می کنند. قطعاً کشورهای دیگر با وضعیت گرانی 
روبه رو بودند و حتی برخی کشورها مانند ترکیه دچار ابرتورم بوده اند اما 
قوانین مشخص و ساده ای را اعمال کردند که توانستند تا حد زیادی مشکل 
تورم خود را حل کنند یکی از این قوانین، مالیات بر سود سرمایه است؛  
مالیاتی که بر اساس آن در کاالهای غیرمولدی مانند طال و ارز نمی توان 
رخ  سوداگری  و  رانت خواری  و  سفته بازی  دیگر  و  کرد  سرمایه گذاری 
نمی دهد.  راهکار CGT در این خصوص آن است که بر سود حاصل از این 
بازارها مالیات های سنگین گذاشته می شود، البته اصلیت این نوع مالیات 
برای ندادن است یعنی مالیاتی است که اثر تنبیهی دارد تا مردم به سمت 
انباشت سرمایه در این بازارها نروند. بازار مسکن را نگاه کنید چند درصد 
از تقاضای این بازار واقعی است، منظور از واقعی آن است که متقاضیان به 
دلیل نداشتن مسکن تقاضای آن را داشته باشند؟ در حالی که آمارها نشان 
می دهد که بیش از نیمی از تقاضاهای مسکن کاذب بوده و افراد صرفاً به 
دنبال سرمایه گذاری در آن هستند که قطعاً اگر  مالیات بر سود سرمایه 
در این بازار اعمال شود و نگذاریم که افراد در این بازار سرمایه گذاری کنند 
و در صورت وجود سود از آن ها مالیات کالن گرفته شود، بخش اعظمی 
از این درخواست از سبد تقاضای مسکن خارج شده و قطعاً قیمت کاهش 
می یابد؛ چرا که عرضه و تقاضا در این بازار متناسب می شود و بعد از آن 
 یک جوان بیکاری که با زحمت به دنبال خانه است دیگر با مافیای مسکن 
رقابت نمی کند. حال این سؤال پیش می آید که چرا اخذ این نوع مالیات 
عملیاتی نمی شود؟ جواب آن است که متأسفانه جریانی که بر بازار مسکن 
و برخی مسائل اقتصادی ما حاکم بودند اجرای آن را به ضرر می دانستند و 
دیدگاهشان این است که مردم باید به سمت سرمایه گذاری در این مسیر 
بروند. سال 93 که قرار بود این طرح در مجلس مطرح شود با دستور 
مستقیم رئیس مجلس و نامه آخوندی حذف شد، وزیری که استداللش آن 
بود که مردم باید به سمت سرمایه گذاری در بازار مسکن بروند. معتقدیم 
اگر مالیات بر سود سرمایه در هر سه حوزه ارز، طال و مسکن اعمال شود و 
این گونه نباشد که اجرای این مالیات تنها برای یکی از بازارها تصویب شود 
که منجر به سرازیر شدن سرمایه ها در دو بازار دیگر می شود.  همچنین 
اگر اجرای این مالیات به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد و شاهد فرار 
مالیاتی در آن نباشیم قطعاً ثبات جدی رخ داده و شاهد کاهش قیمت طال، 
ارز و مسکن و همچنین مدیریت منابع کشور خواهیم بود؛ از سوی دیگر  
کشور ما برای انتخاب دو مسیر پیش رو دارد یا اینکه به سمت رونق بازار 
غیرمولد برویم و تصمیم بگیریم همیشه همین 3 بازار طال، ارز و مسکن 
رونق داشته باشند که نتیجه آن نیز روشن است و همین وضعیت فعلی 
خواهد بود یا اینکه به سمت سودآوری و سرمایه گذاری در بخش های مولد 
برویم که البته متأسفانه انتخاب مسیر اول باعث شده تا وضعیت کشور ما 

امروزه این گونه باشد. 
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بحران دالر و ارز اقتصادی نیست
 امیرحسین مزینی 

معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

می توان از نقدینگی استفاده کرد
وحید شقاقی شهری / استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران

باید قوائد بازار را به رسمیت بشناسیم 
داوود سوری/ استاد دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شریف 

هفته گذشته جلســه ای بود که اساتید 13 دانشگاه تراز اول اقتصاد 
دور هــم جمع شــدند و راهکار ارائــه دادند که بنده بــه نمایندگی از 
پژوهشکده ی در آن شرکت کردم ولی فایده ای نداشت، حتی اساتید 

پژوهشکده به صورت خاص از گروه اقتصاد...

نقدینگی از نظر من، هم می تواند متغیر مثبت و هم منفی در اقتصاد 
باشــد، به طور مثال زمانی می تواند مثبت باشد که جذب بخش مولد 
اقتصاد شــود. اگــر نتواند جذب بخش مولد اقتصاد شــود، عماًل یک 
متغیر منفی می شود. متأسفانه نسبت نقدینگی به تولید ما در سال 
91، 63 درصد بوده است، که طی سال های بعد به 64، 69، 90، 98 و 

سال 96 به 103 درصد رسیده است. ...

این ســؤال هیــچ جوابی ندارد. اگر کســی هم برای آن جواب داشــته 
باشــد، جواب درستی نیســت، در واقع هیچ راه حل فوری در اقتصاد 
وجــود ندارد کــه بتوان با تکیه بر آن مشــکالت را حل کــرد، چون این 
مشــکل یک روزه به وجود نیامده اســت که بشــود یــک روزه برای آن 

راه حل داد.

تغییرات نرخ دالر در بازار غیر رسمی از ابتدای سال 97 تاکنون )تومان(تغییرات قیمت سکه از ابتدای سال 97 تاکنون)تومان(    میزان نقدینگی در ایران طی 10سال اخیر)هزار میلیارد تومان( 

#کمپین_نهضت_اجتماعی_جوانان به دنبال چیست؟

فرمـان  اجرایـی  سـتاد  خدمت رسـانی  جهـادی  قـرارگاه 

جهـادی  گـروه   450 از  جـاری  تابسـتان  در  امـام)ره(  حضـرت 

در  حمایت هـا  ایـن  می کنـد،  حمایـت  سراسـری  پوشـش  بـا 

حوزه هـای عمرانـی، فرهنگی، اشـتغال و کارگاه های آسـیب های 

اجتماعـی  اسـت و گروه هـای از حمایت هـای مالی نیـز برخوردار 

اجرایـی  سـتاد  خدمت رسـانی  جهـادی  قـرارگاه  شـد.  خواهنـد 

فرمـان حضـرت امـام)ره( در گزارشـی بـا ارائـه جزئیـات بیشـتر از 

فعالیت هـای تابسـتان ایـن قـرارگاه نوشـته اسـت: »حمایت هـا 

از مجموعـه گروه هـای جهـادی بـا توزیـع کشـوری اسـت و در 

تمـام اسـتان های کشـور حداکثـری خواهـد بـود. تـالش شـده 

نقـاط محـروم در هـر 30 اسـتان در محـدوده حمایتـی گنجانده 

شـود، ایـن در حالـی اسـت کـه پیش تـر رسـم بـر ایـن بـود کـه 

اسـتان های  بـه  خودشـان  اسـتان های  از  جهـادی  گروه هـای 

محـروم می رفتنـد، امـا اقدامـی که به تازگی شـروع شـده اسـت، 

بـه ایـن صـورت خواهـد بـود کـه گروه هـای جهـادی هـر اسـتان 

می گیـرد  صـورت  کـه  حمایت هایـی  بـا  و  می شـوند  فراخوانـده 

ایـن گروه هـا در مناطـق محـروم اسـتان خودشـان نیـز فعالیـت 

جهادی خواهند داشـت. لذا امسـال گروه های جهـادی در عین 

حالـی کـه فعالیت هـای جهـادی مربـوط بـه خودشـان را انجـام 

می دهنـد، فعالیت هـای داخل اسـتان محـل زندگی نیـز با توجه 

بـه حمایت هـای صـورت گرفته انجـام خواهنـد داد«. ایـن گزارش 

در ادامـه با اشـاره به تشـکیل گروه های تخصصـی در این قرارگاه 

ادامه داده اسـت: »در تابسـتان سـال جاری تالش شده است که 

فعالیت هـا بـه سـمت تخصصـی سـوق پیـدا کند، بـر این اسـاس 

هفـت گـروه تخصصـی سـازمان دهی شـده اند کـه کارگروه هـای 

بهداشـت و درمـان، آسـیب های اجتماعـی، عمرانـی، فرهنگـی 

آموزشـی، امـداد و نجـات، کارگروه اشـتغال زایی و محیط زیسـت 

از جملـه ایـن کارگروه هـا هسـتند کـه بـا اسـتفاده از نیروهـای 

نـگاه  یـک  و  تشـکیل  گروه هـا  ایـن  قـرارگاه  قالـب  در  جهـادی 

خواهنـد  محـروم  مناطـق  مشـکالت  و  مسـائل  بـه  تخصصـی 

داشـت. اتفـاق دیگـری کـه در تابسـتان امسـال افتـاده اسـت، 

حمایـت از طرح های ویژه با سـطح فراگیری وسـیع اسـت، یعنی 

حـوزه  در  جهـادی  گروه هـای  اسـت،  داده شـده  فراخوانـی  در 

طرح هـای ویـژه اگر اقداماتـی را انجام دهند با شـاخصه هایی که 

اعـالم شـده، از آن ها حمایت خواهد شـد«. این گزارش همچنین 

دربـاره برنامـه ایـن قـرارگاه در ایـام اربعیـن نیـز آورده 

فراخوانـی  اربعیـن،  خصـوص  در   « اسـت: 

در  ویـژه  گروه هـای  و  اسـت  شـده  صـادر 

و اسـکان و  قالـب بهداشـتی و درمانـی 

آمـاده خواهنـد شـد«. خدمت رسـانی 

رمزگشایی»انتخابرشته«
باچهارکلیدواژهمهم

این روزها نزدیک به یک میلیون خانواده 
 ایرانی درگیر مرحله دوم 

 کنکورسراسری
 سال 97 هستند

 تیغ انحصارطلبی مدیران
 بر نشریات دانشجویی

دو عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات 
دانشگاهی وزارت علوم آخرین وضعیت 

خألهای قانونی و مشکالت نشریات 
دانشجویی را مورد بررسی قرار دادند

سردرگمی دانشجویان از نسخه های 
غیررسمی تلگرام

نسخه غیررسمی تلگرام این روزها پیام رسان های 
ایرانی را با مشکالت جدی روبرو کرده است

صفحه4 صفحه3

نخستین نشریه سراسري دانشجویان
   شماره ۶۷  هفته سوم مرداد ماه ۹۷

دانشجویان به خودی خود سردرگم از نحوه اطالع رسانی 
دانشگاه های خود بودند و می شود گفت تقریباً با ایجاد 
کانال هر دانشگاه یا دانشکده در تلگرام تا حدودی 
اطالع رسانی به دانشجویان سروسامان گرفته بود، از 
حدود 10 اردیبهشت سال 97 بنا بر دستور قضایی 

»تلگرام« در ایران فیلتر شد...

 ارائه بسته ارزی جدید دولت، گرچه بازار پرتالطم هفته های اخیر را آرام کرده اما ابهامات تازه ای بر سر راه این بسته گذاشت، عده ای از اقتصاددانان دانشگاهی معتقدند 70 
تا 80 درصد نابسامانی های اقتصادی اخیر در ناتوانی گروه اقتصادی دولت است

همینصفحهو2|



هفته نامه دانشجویان2
   شماره ۶۷  هفته سوم مرداد ماه ۹۷

 اقتصادی

  از نگاه دانشگاه

۳ راهکارمبارزه با نقدینگی  
 3 استاد برجسته اقتصاد دانشگاهی راهکارهای خود را 

برای شرایط اقتصادی کشور به »دانشجویان«  ارائه دادند

امیرحسین مزینی/ معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

فعالیت پژوهشکده  شما در حوزه اقتصاد آیا خروجی مثبتی هم داشته است؟
هفته گذشته جلسه ای بود که اساتید 13 دانشگاه تراز اول اقتصاد دور هم جمع شدند و راهکار 
ارائه دادند که بنده به نمایندگی از پژوهشکده ی در آن شرکت کردم ولی فایده ای نداشت، حتی 
اساتید پژوهشکده به صورت خاص از گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نیز گالیه کردند که 
چرا از این راهکارها استفاده نمی کنند و به صورت شو فقط حرف می زنند حتی کسانی که این 
مسائل را گفتند اخیراً نامه ای به رئیس جمهور نوشته اند که مطبوعاتی نشد و بندبند نکاتی را مطرح 

کردند چون رسانه ای نشده است فعاًل راجع طرح ها نمی توان اظهارنظر کرد.

آیا با تحریم های جدید، فشار اقتصادی بیشتر می شود؟
ببینید نکته ای که وجود دارد این است که بحران موجود به طور مثال در بحران ارز مشکل عمده اش 
اقتصادی نیست که من اقتصاددان بخواهم پکیجی ارائه دهم. در مقطع یکی دوماهه هیچ راه حل 
اقتصادی وجود ندارد و بحث انتظارات است که پیش می رود. البته قطعاً تحریم ها تأثیر دارد نه از 
بعد اقتصادی. اگر از بعد اقتصادی تأثیرگذار باشد بلندمدت و میان مدت است ولی از بعد انتظارات 
تأثیر می گذارد، به طور مثال وقتی فرد فرش زیر پایش را می فروشد تا سکه و دالر بخرد و این 

موضوع اقتصادی نیست کاماًل انتظارات است. 
در کوتاه مدت هم پاسخ این مسائل باید به حوزه اقتصادی - سیاسی دنبال شود  و حاال اگر این 
موضوع را بپذیریم قطعاً تحریم ها تأثیرگذار است چرا؟ چون در حوزه سیاسی اقتصادی تأثیر 
می گذارد. ولی اینکه بعضی ها می گویند نظام بانکی را اصالح کنیم، خیلی از مشکالت حل می شود 
من هم این موضوع را قبول دارم ولی این کار اآلن نیست. در حال حاضر که بحران ارز وجود 

دارد این کار امکان پذیر نیست.

نظرتان در مورد بسته پیشنهادی بانک مرکزی درباره بازار ثانویه چیست؟
نکته این است که بانک مرکزی غیر از این نمی تواند کاری بکند، به نظر من در شرایط فعلی 
بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اقتصادی عمل می کند و گزینه بهتری را به غیر این راهکار 
ندارد، چون باید نظام ارزی در غالب بازار تعیین شود ولی مدیریت شدیدی که از طرف دولت 
اعمال  می شود، نمی گذارد بانک مرکزی را کارها مدیریت کند کما اینکه در همه کشورها این 
کار صورت می گیرد. هیچ کشوری نظام ارزی را رها نمی کند که بازار هر کاری بخواهد انجام 
دهد. به نظر من با وضعیت اقتصادی ای که داریم نرخ دالر اصاًل به ارقام قبلی باز نخواهد گشت 
و با این تورم وحشتناک به آن ارقام برنمی گردد. باید نرخ دالر با رقم 7000 یا 8000 تومان را 
بپذیریم سپس به بازار ثانویه بدهیم ولی کماکان اگر بخواهیم که بگوییم 4200 تومان نرخ  دولتی 

است این یعنی همان رانتی  که تا االن وجود داشته است. 

   بحران دالر و ارز اقتصادی نیست

وحید شقاقی شهری / استادیار دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه تهران

الگوی مناسب برای جذب نقدینگی نداشتیم؟
نقدینگی از نظر من، هم می تواند متغیر مثبت و هم منفی در اقتصاد باشد، به طور مثال زمانی 
می تواند مثبت باشد که جذب بخش مولد اقتصاد شود. اگر نتواند جذب بخش مولد اقتصاد 
شود، عماًل یک متغیر منفی می شود. متأسفانه نسبت نقدینگی به تولید ما در سال 91، 63 درصد 
بوده است، که طی سال های بعد به 64، 69، 90، 98 و سال 96 به 103 درصد رسیده است. 
دلیل این موضوع نیز رشد نقدینگی ما از سال 91 تا 96  نیز از 30 درصد آغاز و تا 39، 22.3، 
30، 23.2 و 22 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد نقدینگی از سال 91 
تا 96، 27.71 بوده است، ولی رشد تولید چیز دیگری را نشان می دهد، به طوری میانگین آن 
15.4 درصد بوده است. همین عددها را کنار هم گذاریم این را نشان می دهد که نقدینگی وارد 
بخش مولد اقتصاد نشده است، بلکه در 5 سال گذشته، نقدینگی از بخش مولد واقعی اقتصاد به 

بخش پولی و مالی وارد شده است.
 حدود 1400 هزار میلیارد تومان، تولید کشور است این در حالی است که نقدینگی حدود 
1600 هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر تا 60 درصد منابع بانکی ما منجمد است، این 
انجماد منابع بانک های ما، دارایی هایی که واقعی نیستند، گردش اقتصاد از بخش واقعی به 
مالی، شما وقتی تا 17 درصد سود می دهید، اگر تا پایان سال نقدینگی به 2000 هزار میلیارد 
تومان برسد، که عمده آن هم به صورت شبه پول است، سال 91، 75 درصد نقدینگی، شبه پول 
بود اآلن 88 درصد شبه پول شده است، یعنی بخش عمده پول شبه پول شده است، شما اگر 
حساب کنید برآوردها نشان می دهد که سیستم بانکی کشور باید امسال نزدیک به 50 هزار 

میلیارد تومان سود سپرده دهد. 
دلیل اصلی این است که  ما نتوانستیم فضای کسب و کار را بهتر کنیم، به جای اینکه گردش 
واقعی بین نقدینگی و بخش واقعی داشتیم که اآلن بخش واقعی کشور از کمبود نقدینگی می نالد، 
از این طرف یک انباشت نقدینگی در اقتصاد صورت گرفته است. که هر روز شدیدتر می شود. 
و جالب است این شدت هم از بخش واقعی به بخش نقدینگی سرازیر می شود. که آن هم به دلیل 
تعطیل شدن کسب و کارها است.  از سوی دیگر متأسفانه به دلیل تحمیل رکود اقتصادی، و 
تورم مصنوعی که در اقتصاد ایجاد کردیم. چون اگر تورم واقعی بود، باعث بهره وری  می شد 

و هزینه تولید کاهش پیدا می کرد این فضا شکل بگیرد.

 راه حل مشکل نقدینگی چیست؟
در رابطه با نقدینگی مدام هشدارهای مختلف داده شد، ولی معتقد هستم باید یک روزی روی 
به شفافیت و اصالح نظام مالیاتی بیاریم، که آن شش ماه تا یک سال طول خواهد کشید، البته 

می تواند این مسئله را حل کند و از نقدینگی موجود درست استفاده کنیم. 

    می توان از نقدینگی استفاده کرد

داوود سوری/ استاد دانشکده  اقتصاد دانشگاه شریف 

راه حل فوری برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی، وجود دارد؟
این سؤال هیچ جوابی ندارد. اگر کسی هم برای آن جواب داشته باشد، جواب درستی نیست، در واقع 
هیچ راه حل فوری در اقتصاد وجود ندارد که بتوان با تکیه بر آن مشکالت را حل کرد، چون این 

مشکل یک روزه به وجود نیامده است که بشود یک روزه برای آن راه حل داد.

آقای دکتر فوری نه به این منظور که امروز کاری انجام دهیم و فردا نتیجه آن را ببینیم به طور مثال 
طی مدت شش یا هشت ماه می توان آن را اصالح کرد؟

ببینید در بحث اقتصاد باید دقت کرد که عقبه آن چطور اتفاق افتاده است یعنی باید توجه کرد 
که درگذشته چه فعالیت های شکل گرفته تا امروز به این وضع رسیدیم، ولی در شرایط فعلی باید 
بتوان فعالین اقتصادی را دلگرم کرد که در بازار فعالیت کنند. جدا از اینکه فعالیت کنند، بتوانند 
تصمیم گیری  کنند. وقتی دولت وارد تصمیم گیری می شود و نتیجه  تصمیمات را از قبل مشخص 
می کند و اجازه دخالت فعالین اقتصادی را نمی دهد طبیعتاً در این فضا دیگر بازاری باقی نمی ماند و 
این عماًل امکان پذیر نیست که ما انتظار داشته باشیم فعالین اقتصادی را طی پنج شش ماه مجاب کنیم 
که همه مجدداً کوبنده برای شرایط اقتصادی تالش کنند، باید در قدم اول یک اعتمادسازی طوالنی 
انجام داد و بعد نیاز است که سیاست هایی اعمال شود تا افراد، بنگاه ها، تولیدکنندگان، صادرکنندگان 
و واردکنندگان بتوانند به این سیستم ورود کنند این امر هم زمان بر است و نمی توان در طی این مدت 

کوتاه به نتیجه رسید چراکه شش ماهه به وجود نیامده تا شش ماهه حل شود. 

دولت برای بهبود اوضاع بسته پیشنهادی بانک مرکزی درباره بازار ثانویه، را ارائه کرده است، آیا 
می توان با آن وضعیت فعلی را اصالح کند؟

مشخص نیست درون این بسته چقدر به نفع مردم کار می شود و چطور می خواهند عمل کنند، ما هر 
وقت بسته یا راهکار خوب هم ارائه کنیم ولی در اجرا به نفع مردم نباشد نمی توان آن را درمان نامید. 
آن چیزی که در این شرایط تسهیل کنند وضع است، این است که بازار را به رسمیت بشناسیم و 
بپذیریم که همه چیز را نمی توانیم کنترل کنیم. یک قواعدی در بازار وجود دارد که اگر آن ها را به 
رسمیت بشناسیم قبول کنیم که مسلماً آن چیزی که ما انتظار داریم، اتفاق نخواهد افتاد آن وقت با 

واقعیت می توان راهکار ارائه داد.
به این صورت نیست که تحریم ها بی تأثیر باشد، طبعاً تحریم ها تأثیرگذار هست ولی واقعیت این است 
که اقتصاد ما به یک بیماری مزمنی دچار است که چند دهه شکل گرفته، تحریم ها هم به نوعی به 
این بیماری افزوده است ولی ما تشدید کننده بوده ایم، در حال حاضر عدم توازن ها خوب به ما نشان 
می دهد که در مورد شوک های اقتصادی ضعیف هستیم. تحریم ها فقط هزینه مبادله را برای اقتصاد ما 

باال می برد و این هزینه و مبادله به تمامی مردم و بنگاه ها و کارگران تحمیل می شود.

    باید قوائد بازار را به رسمیت بشناسیم 

نوسانات  از  ماه  یک  تقریباً 
در  این  می گذرد.  دالر  و  ارزی 
رئیس جمهور  که  است  حالی 
گفت وگوی  آخرین  در 
قول  مردم  به  خود  تلویزیونی 
نخواهد  وجود  به  دالر  و  ارز  قیمت های  در  گرانی  هیچ گونه  بود  داده 
آمد و مردم با خیال راحت می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند که درصد کمی از وضعیت اقتصادی 
بحث  در  مناسب  مدیریت  نبود  دارد،  بستگی  تحریم ها  به  کشور 
بانکداری و فعالیت اقتصادی و افزایش بیش از حد نقدینگی بین مردم 

اطالعاتی  رانت های  وجود  البته  که  گرانی هاست  دالیل  مهم ترین  از 
نیز برای برخی افراد آخرین ضربه را به پیکره ی نیمه جان اقتصاد زد و 
لحظه ای شاهد نوسانات مختلف در همه ی بخش های اقتصادی بودیم 
که به دنبال آن برخی اعتراضات در کشور نیز صورت گرفت پس از آن 
در ساده ترین اقدام دولت سیف رئیس بانک مرکزی برکنار شد، آن طور 
که کارشناسان معتقدند وجود همتی یا سیف چندان تفاوتی در بهبود 
وضعیت اقتصادی کشور ندارد چرا که مدیریت این مجموعه همچنان 
دولتی است. به همین منظور سه تن از اساتید دانشگاه دراین باره در 
کشور  اقتصادی  شرایط  برای  راهکارهایی  »دانشجویان«  با  گفت وگو 

ارائه دادند

نوسانات اخیر بازار ارز و کاهش ساعتی ارزش 
پول ملی در مقابل ارزهای خارجی یکی از 
مسائل مهمی است که در کنار نقدینگی در 
بین اقتصادانان مطرح می شود،  موضوعی 
که اگر از طرفداران تقویت یا تضعیف پول 
ملی بگذریم، مسئله دسترسی به منابع ارزی 
و نحوه مدیریت آن ها است. که در اینجا 
مسئله بازارهای مختلف برای انتقال پول 
مطرح می شود، به همین بهانه به سراغ یکی از 
مجموعه های دانشجویی که در حوزه اقتصادی 
ایده های جدیدی برای رفع مشکالت موجود 
دارد رفته ایم، و با آن ها مهم ترین زیرساخت ها 
و روش های انتقال پول در فضای بینالمللی 
و راهکارهای پیشنهادی را مورد بررسی 
قرار دادیم. این راه کارها از سوی موسسه 
»ایتان«) شبکه کانون های تفکر ایران( به 
صورت راهکارهای هشتگانه ارائه شده است 
که در این گزارش شش راهکار اجرایی آن 

معرفی می شود.

ارز واسط

عمده شرکای تجاری ایران )چین، هند، 1 
کرهجنوبی و ترکیه( دارای ارز ضعیف 
هستند و ریال ایران نیز در دسته ارزهای ضعیف 
قرار دارد. هنگامی که  قرار است دو ارز ضعیف 
با یکدیگر تعامل داشته باشند، معموالً یک ارز 
قوی را واسط قرار میدهند. معموالً در فضای 
بینالمللی از یورو و دالر به عنوان ارزهای واسط 
استفاده می شود، با رصد تراکنش های بانک های 
ایرانی از طریق سوئیفت، بانک مرکزی آمریکا 
میتواند دسترسی به حساب های دالری مستقیم 
را برای بانک هایی که با ایران تراکنش دارند، 

ببندد. با این تهدید آمریکا، میزان دسترسی و 
آزادی عمل روی منابع ارزی بازهم کاهش 
مییابد؛ لذا تحریم دالری باعث ایجاد اختالل 
 )Reimbusing( در عملیات بازپرداخت
بین دو بانک ایرانی و خارجی میشود. برای 
حل این مسئله، راهکار پیمان پولی )دو و 
چندجانبه( پیشنهاد شده است که متأسفانه 
بانک مرکزی تاکنون آن ها چندان جدی 
نگرفته است. مهم ترین پیمان های امضاء شده 
ترکیه و پاکستان است. پیمان پولی با ترکیه 
در تاریخ 17 مهر 96 امضاء شد و در تاریخ 27 
فروردین 97 اولین اعتبار اسنادی توسط بانک 
ملی بر روی این زیرساخت با کشور ترکیه 
گشایش یافت. متأسفانه پیامرسان این پیمان 
نیز سوئیفت است و بیم آن میرود که با تهدید 
آمریکایی ها، این کانال امن بانکی نیز متوقف 
شود. پیمان پولی با پاکستان وارد فاز عملیاتی 
نشده است و با سایر کشورها نیز صرفاً به امضای 

چند تفاهمنامه بسنده شده است.

پیامرسان )سوئیفت(
در حال حاضر زمانی که یک بانک ۲ 

میخواهد از حساب خود در بانک خارجی 
پول جابجا نماید، مسیر ارتباطی آن، سوئیفت 
است. همانند تلگرام، سوئیفت صرفًا یک 
پیامرسان است که پیام های بینبانکی را جابجا 
میکند و خود هیچ گونه کار بانکی انجام نمیدهد؛ 
این سامانه در قالب برنامه رهگیری تأمین مالی 
تروریسم )TFTP( اطالعات تراکنش های 
بانک های ایرانی را در اختیار وزارت خزانه داری 
آمریکا قرار میدهد و آن ها میتوانند به سادگی 
بانک های طرف مقابل ما را تهدید نمایند. با 

این اتفاق، روابط کارگزاری بانک های ایرانی 
محدود شده و میزان آزادی عمل در جابجایی 
پول از یک کشور به کشور دیگر کاهش 
 مییابد. برای کاهش اشراف وزارت خزانه
 داری آمریکا بر تراکنش های بانکی خارجی 
کشور )و به تبع آن، کاهش اشراف بر تجارت 
خارجی کشور( الزم است عالوه بر سوئیفت، 
از سامانه موازی نیز استفاده نماید. در میان 
مدت، این مسئله به سادگی و با استفاده از 
"پیامرسان زنجیرهبلوک" قابل حل است. 
پیامرسان زنجیرهبلوک همه ویژگی های مثبت 
سوئیفت را دارد و فاقد ویژگی های منفی آن 
است. در کوتاه مدت ارائه دسترسی بانک های 
خارجی به سامانه سپام ارزی بانک مرکزی 
ایران میتواند مفید باشد. یادآور می شود که 
کشورهای اروپایی، آمریکا، چین، روسیه و 

هند نیز دارای سامانه موازی سوئیفت هستند.

بورس ارز

مشابه با هر بازار دیگری، بازار ارز نیز 3  
بازیگرانی به عنوان تقاضاکننده و عرضه 
کننده دارد. مسئله بدیهی در شکلگیری این 
بازار این است که دو طرف عرضه و تقاضا 
باید در فضایی )فیزیکی یا مجازی( با یکدیگر 
روبرو شوند و عرضه بتواند نیاز تقاضا را برطرف 
سازد. تاکنون افراد متقاضی ارز عمدتاً نیاز خود 
را از طریق صرافی ها تأمین می کردند و مرجع 
نرخ آزاد در بازار ایران نیز سامانه سنا بوده است 
که میانگین موزون خرید و فروش ارز توسط 
صرافی هاست. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس، بانک مرکزی تاکنون مانع از شکلگیری 
یک بورس بزرگ و با ابزارهای پوشش ریسک 
کارا بوده است. در حالتی که بورسی وجود 
نداشته باشد قیمت گذاری در بازار ارز به چند 
صرافی و با ظرفیت اندک محدود شده باشد، 

بدیهی است که با ورود و خروج یک شرکت 
بزرگ، شاهد نوسان جدی در بازار ارز خواهیم 
بود؛ آشفتگی تعیین نرخ در بازار ارز ایران در 
سخنرانی روز اول اردیبهشت جناب آقای رئیس 
جمهور بیان شد. بازتاب این تالطم در رسانه های 
مخالف دولت مستقر نیز به افزایش تالطم دامن 
خواهد زد. راهکار جلوگیری از نوسانات بزرگ، 
ایجاد یک بورس ارز بزرگ و عمیق است، به 
گونه ای که حتی اگر یک بانک تجاری کل 
منابع خودش را با اهداف سفته بازانه وارد بازار 
نماید، نتواند تأثیر قابل مالحظه ای بر نرخ ارز داشته 
باشد. توسعه ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز 
نیز یکی دیگر از کارکردهای مهم این بورس 
خواهد بود. تجربه متعدد کشورهای دیگر در 

این زمینه برای ما نیز راهگشا است.

اتصال شبکه های پرداخت خرد

یکی از حوزه های تقاضا برای ارز، تقاضای 4  
خرد ارز )اعم از توریستی، دانشجویی و ...( 
است. با اتصال شبکه پرداخت کارتی یک بانک 
با کشورهایی که بیشترین نیاز خرد ارزی وجود 
دارد، عماًل کل شبکه پرداخت کارتی ایران به 
آن کشور متصل می شود و دیگر نیازی نیست 
که مسافر با خود ارز را به صورت فیزیکی منتقل 
نماید. متأسفانه بانک مرکزی تاکنون به صورت 
عملیاتی، شبکه پرداخت کارتی ایران را به هیچ 
شبکه ای متصل نکرده و صرفاً به چند مصاحبه 

در این خصوص بسنده کرده است.

بانکداری غیرمستقیم
بانک های بین المللی برای تنوع بخشی ۵ 

به فعالیت های خود و ارائه خدمات بهتر، 

ابزارهای متعددی را طراحی کرده اند که یکی 
از آن ها بانکداری غیرمستقیم است. این نوع 
بانکداری با استفاده از ارزهای غیرمستقیم 
ایجاد و توسعه یافته است. مهم ترین ارزهای 
غیرمستقیم یورودالر، یورویورو و یوروین 
است که حجم انحصاری این بازار در اختیار 
مورد اول است. در این نوع بانکداری، به پشتوانه 
حساب های دالری مستقیم، در خارج از آمریکا، 
حساب هایی را ایجاد میکنند که تحت کنترل 
بانک مرکزی امریکا نیست. برای استفاده 
از این نوع بانکداری در ایران، تجار خارجی 
حساب هایی را در ایران به ارزهای پرقدرت مانند 
یورو افتتاح میکنند )این حساب یورویی ارتباطی 
به نظام پرداخت محدوده جغرافیایی اروپا ندارد(، 
آنگاه عملیات بانکی تجارت خارجی بجای 
اینکه در یک کشور ثالث انجام شود، تمامًا 

در داخل خاک ایران انجام خواهد شد.

انتقاالت درون بانکی
حجیم ۶   نتقال  ا نیم  می دا که  همان گونه 

پول، کاًل به دو شیوه انجام میشود: الف( 
درونبانکی و ب( بین بانکی. چنانچه مسئله 
پیامرسان حل شده باشد )از سوئیفت استفاده 
نشود(، بانک های کوچک و متوسط اروپایی 
میتوانند انتقاالت درون بانکی برای ذینفع ایرانی 
را انجام دهند، بدون اینکه این انتقال توسط 
ایاالت متحده رکورد شود. این گونه انتقال پول، 
برای گروههای کاالیی که مورد موافقت 
اروپایی هاست )و بانک های بزرگ اروپایی 
صرفاً به دلیل انجام عملیات توأمان دالری و 
یورویی از انجام آن امتناع می ورزند(، توصیه 

میشود.

شش پیشنهاد عملیاتی برای مدیریت نوسانات بازار ارز
یک موسسه متشکل از فارغ التحصیالن دانشجویی راهکارهای اجرایی برای کنترل وضعیت بازار اقتصادی را معرفی کرده است

یزدان محمدی
روزنامه نگار



3 هفته نامه دانشجویان
   شماره ۶۷  هفته سوم مرداد ماه ۹۷

 اجتماعی

ساز و کار انتخاباتی تشکل های دانشجویی چگونه است؟

ماه رفراندوم جنبش دانشجویی
مرداد و شـهریورماه همراه با اوج گرمای تابسـتانی 
تـب و تـاب انتخابـات تشـکل ها و اتحادیه هـای 
دانشـجویی هـم بـه اوج خـود می رسـد، اتحادیـه 
جامعـه اسـالمی دانشـجویان، دفتـر تحکیـم وحـدت، اتحادیـه انجمن هـای 
اسـالمی دانشـجویان مسـتقل، جنبـش عدالت خـواه دانشـجویی و بسـیج 
دانشـجویی هـر کـدام بـا سـاز و کارهـای مختلـف انتخاباتـی خـود مسـیر را 
بـرای  انتخابـات افـراد طـی می کننـد. در ادامـه فرآینـد برگـزاری انتخابـات 

سـاالنه این تشـکل ها بررسـی شـده اسـت:

دفتر تحکیم وحدت
انجمن هـای اسـالمی و سـازمان های دانشـجویی 
یـک  وحـدت  تحکیـم  دفتـر  یـا  کشـور  سراسـر 
تشـکل دانشـجویی اسـت کـه ابتـدا بـا گـرد هـم 

آمـدن »انجمن هـای اسـالمی« دانشـکده های گوناگـون در سـال 1359 بـه 
عنـوان »مرکـز انجمن هـای اسـالمی دانشـجویان« پـا گرفت و در سـال 13۶1 
به طـور رسـمی تشـکیل شـد. ایـن تشـکل در دهـه 13۶0 و 1370 قوی تریـن 
جنبـش دانشـجویی ایـران بـود و در پیـروزی جنبـش دوم خرداد نقش مهمی 
داشـت. در سـی و پنجمیـن نشسـت سـاالنه اتحادیـه دفتـر تحکیـم وحـدت 
کـه اواخـر تیرمـاه سـال جـاری در دانشـگاه بین المللـی امـام خمینـی قزویـن 
برگـزار شـد، علـی دهقـان دانشـجوی دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر بـه عنـوان 
دبیـر اتحادیـه دفتـر تحکیـم وحـدت انتخـاب شـد الزم بـه ذکر اسـت پیش از 

ایـن اسـماعیل کوهـی مقـدم دبیـر دفتـر تحکیـم وحـدت بـود. 

جامعه اسالمی دانشجویان
 13۶8 سـال  در  دانشـجویان،  اسـالمی  جامعـه 
توسـط محمـد نصـر اصفهانـی، مهـدی فضائلـی، 
و  مرادیـان  محمدرضـا  درخشـان،  امیرحسـین 
محمدصادق سـهالنی در دانشـگاه تهران تأسـیس 

شـد. هـم اکنـون جامعـه اسـالمی دانشـجویان در نزدیـک بـه هفتاد دانشـگاه 
کشـور و در اکثـر اسـتان های کشـور مشـغول بـه فعالیـت اسـت کـه شـامل 
دانشـگاه هایی از وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، وزارت بهداشـت، درمـان 
و آمـوزش پزشـکی، وزارت آمـوزش و پـرورش، وزارت نفـت و قـوه قضائیـه 
می شـود. از مهم تریـن وجـوه تمایـز اتحادیـه جامعـه اسـالمی دانشـجویان بـا 
سـایر تشـکل های دانشـجویی، ورود آشـکار در بحث انتخابات و شناسـایی و 

اعـالم کاندیداهـای اصلـح و مـورد تائیـد دانشـجویان اسـت. 
کنگـره اتحادیـه جامعـه اسـالمی دانشـجویان 22 مردادمـاه در مشـهد مقدس 
برگـزار می شـود. بیـش از 400 نفـر از اعضـای دفاتـر اتحادیـه جامعه اسـالمی 

دانشـجویان در ایـن دوره از کنگـره حضـور پیـدا خواهنـد کرد.

بسیج دانشجویی
سـایر  بـا  دانشـجویی  بسـیج  انتخابـات  سـاختار 
کـه  نیسـت  این گونـه  اسـت.  متفـاوت  تشـکل ها 
عـده ای کاندیـد شـوند و شـورای مرکـزی آن هـا بـا 
کاندیداهـای انتخاباتـی شـکل بگیـرد. بلکـه ناحیـه 
بسـیج دانشـجویی هر اسـتان با فرسـتادن بازرس 

بـه هـر ناحیـه بـا برگزاری نظرسـنجی از اعضای فعال خود مسـئول بسـیج هر 
واحد را انتخاب می کند. انتخابات بسـیج دانشـجویی در دانشـگاه ها در طول 
سـال در حال گردش اسـت و تایم مشـخصی ندارد. گاهی در اردیبهشـت و 
گاهـی در مهرمـاه برگـزار می شـود و همـه چیـز بسـتگی به ایـن دارد که حکم 
مسـئول بسـیج هـر دفترچـه زمانـی بـوده و در چـه موعـدی اتمـام می یابـد، 
بسـیج دانشـجویی شـاید تنهـا تشـکلی باشـد کـه امـکان مسـئولیت یـک نفر 
بـرای چندیـن بـار وجـود داشـته باشـد به صورتی که مسـئول بسـیج چندین 
دانشـگاه در تهران بیش از یک سـال این مسـئولیت را در اختیار داشـته اند. 
الزم به ذکر اسـت تمامی نواحی بسـیج دانشـجویی زیر نظر سـازمان بسـیج 

دانشـجویی کشـور است. 

 اتحادیه انجمن های اسالمی
 دانشجویان مستقل

انجمن اسـالمی دانشـجویان مسـتقل، یک اتحادیه 
دانشجویی است که پس از انشعاب از دفتر تحکیم 
وحدت در سـال 1378 تشـکیل شـد، این انشـعاب 

توسـط دانشـجویان بعد از انتخابات درونی انجمن در سـال 78 رخ داد اولین 
بار مسـئولین دفاتر انجمن اسـالمی دانشـگاه چمران اهواز ،شـاهد و سـمنان به 
طـور هم زمـان جدایـی خـود را اعـالم کـرده و مرکزیـت خـود را بـه نام انجمن 
اسـالمی دانشـجویان مسـتقل اعـالم کردنـد. شـروع ثبت نـام کاندیداهـا 10 تا 
20 تیرمـاه انجـام شـد و در حـال حاضـر فرآینـد تائیـد صالحیت هـا در حـال 
انجام اسـت. همچنین قرار اسـت نشسـت سـاالنه این اتحادیه دانشـجویی به 
مدت 4 روز از 30 مرداد تا 3 شـهریورماه در کرمانشـاه برگزار شـود. شـورای 
مرکـزی ایـن اتحادیـه دانشـجویی نیـز از 10 نفـر تشـکیل شـده کـه 7 عضـو 
اصلـی و 3 عضـو علی البـدل هسـتند. دبیـر اتحادیـه انجمن هـای اسـالمی در 
سـال جـاری محمدرضـا گلـرو مفرد دانشـجوی کارشناسـی رشـته مهندسـی 

برق دانشـگاه شـاهد تهران اسـت. 

جنبش عدالت خواه دانشجویی
جنبـش عدالت خـواه دانشـجویی، از اتحادیه هـای 
دانشـجویی کشـور بـا رویکـرد کلـی عدالت خواهی، 
انتقـاد و مطالبه گـری از مسـئولین و نهادهـا و توجه 
به مشـکالت و معضالت سیاسـی و اجتماعی اسـت. 

بـه گفتـه سـایت ایـن جنبـش ایـن جریـان خـود را فراجناحـی می دانـد و 
بـه تقسـیم بندی های سیاسـی و جناحـی کشـور اعتقـادی نداشـته و رفـع 
مشـکالت اجتماعـی و کارآمـدی نظـام اسـالمی را از اهـداف خـود می شـمرد.

سـی و نهمیـن نشسـت سراسـری جنبـش عدالت خـواه دانشـجویی از تاریـخ 
10 تـا 1۶ شـهریورماه 97 در مشـهد برگـزار می شـود و تمامـی دانشـجویان 
کارشناسـی دانشـگاه ها فـارغ از اینکـه در دفاتـر ایـن جنبـش حضـور داشـته 
یـا نداشـته اند، می تواننـد در ایـن نشسـت حضـور یابند، مشـروط بـر اینکه در 

مصاحبـه و ارزیابـی ایـن دفتـر مـورد تائیـد قـرار بگیرند. 
هـم اکنـون محمدجـواد معتمـدی نـژاد دبیـر جنبش عدالت خواه دانشـجویی 
هـم  رهبـری  معظـم  مقـام  بـا  امسـال  دانشـجویی  دیـدار  در  کـه   اسـت 

سخنرانی کردند.

    حرف حساب تشکل ها

 پیام رسان ها

قمار کنکور، روبروی دوربین مستندسازان
کنکور سراسری این روزها به یک امر اجتماعی تبدیل شده  و همین مسئله سوژه 

خوبی برای مستندسازان فراهم کرده است

»قمار 4 گزینه ای« جدیدترین مستندی است که درباره کنکور و 
پشت پرده های موجود در آن ساخته شده است؛ مستند 25 دقیقه ای 
که عباس رحیمی در مقام کارگردان و قاسم اکبری در مقام تهیه 
کننده کار حضور دارند و محصول سفیر فیلم به شمار می رود؛ هر 
چند که این مستند تازه امسال تولید شده و هنوز راه زیادی برای 
دیده شدن دارد؛ اما گویی قرار نیست به رسانه ملی راه پیدا کند و 
تنها به فروش اینترنتی و پخش ویژه دانشجویان اکتفا شده است. 
نکته قابل توجه درباره این مستند آن است که کارگردان در آن 
سعی کرده به گردش مالی  میلیاردی مافیای کنکور اشاره کند؛ 
موضوعی که در قالب پرداخت هزینه از سوی داوطلبان برای 
ورود به مدارس خوب و همچنین شرکت در مؤسسات کنکوری 
به نمایش درآمده است. هر چند که رحیمی به عنوان کارگردانی 
که تازه وارد حوزه مستندسازی شده است، نتوانسته آن گونه که 
باید به مقوله گردش مالی کنکور بپردازد؛ اما جسارت او برای 
ورود به این موضوع قابل تحسین است و قطعاً می تواند زمینه ساز 

تولید آثار بعدی با محوریت مسائل مالی کنکور شود. 

   برنده و بازنده »قمار 4 گزینه ای« به روایت عباس رحیمی

»داوطلبین عزیز« ساخته محمدحسن یادگاری کاری از موسسه 
آرمان مدیا به شمار می رود و در سال 1392 ساخته شده است؛ 
مستندی که در چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار نیز برگزیده 
شد. »داوطلبین عزیز« داستان پسری را روایت می کند که علی رغم 
قبولی در کنکور نتوانسته رتبه خوبی را به دست بیاورد؛ پسری 
که نمی خواهد وارد دانشگاه شود، اما خانواده اش عقیده دیگری 
دارند و معتقدند او حتمًا باید انتخاب رشته کرده و وارد دانشگاه 
شود.  یادگاری در این مستند  نگاهی آسیب شناسانه به مسئله 
کنکور و نظام آموزشی در ایران داشته است و این اثر را بر اساس 
فیلم نامه ای از حسین شمقدری و خودش ساخته است؛ هر چند 
که شمقدری تنها دو سال پیش از ساخت این مستند، »میراث 
آلبرتا« را ساخته بود و در آن به فرار مغزها پرداخته بود، اما 
حضور او در کنار یادگاری باعث شد تا »داوطلبین عزیز« بتواند 
با استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه شود؛ به خصوص آنکه 
پخش این مستند از یکی از شبکه های رسانه ملی باعث بیشتر 

دیده شدن این اثر شده بود. 

   »داوطلبین عزیز« و آنچه باید از کنکور بدانند

 شاید قدیمی ترین مستندی که درباره کنکور در کشور ساخته 
شده باشد، »شمارش معکوس« خاطره حناچی است؛ مستندی 
که با دادن اطالعاتی درباره کنکور و تعداد داوطلبان آن در 
هر سال شروع می شود؛ شروعی که نشان می دهد این مستند 
»کنکور« را  به عنوان یک مسئله اجتماعی مورد بررسی قرار 
داده است و حناچی تالش کرده تا عوامل مرتبط با این مقوله را 
به عنوان یک پدیده در نظام آموزشی کشور در قالب زندگی 
یک دانش آموز کنکوری روایت کند. نظام آموزشی، خانواده، 
نقش دین و باورهای مذهبی و فشارهای روانی ناشی از کنکور 
بر زندگی افراد اصلی ترین محورهای به نمایش درآمده در این 
مستند است؛ در این مستند کارگردان 45 روز مانده به امتحان 
کنکور به سراغ پریسا دختری که خودش را برای امتحان کنکور 
آماده می کند، می رود و مخاطب به واسطه همراهی با پریسا 
به دنیایی از احساسات و فشارهای روحی و شرایط نفس گیر 
و سخت قبل از کنکور دختران این سرزمین برای ورود به 

دانشگاه آشنا می شوند.

    »شمارش معکوس« برای زندگی نفس گیر داوطلبان

دانشجویان به خودی خود سردرگم از نحوه اطالع رسانی 
دانشگاه های خود بودند و می شود گفت تقریباً با ایجاد کانال 
هر دانشگاه یا دانشکده در تلگرام تا حدودی اطالع رسانی به 
دانشجویان سروسامان گرفته بود، از حدود 10 اردیبهشت 

سال 97 بنا بر دستور قضایی »تلگرام« در ایران فیلتر شد و هرگونه دسترسی به آن جرم محسوب می شد.
در این بازه زمانی بود که شش پیام رسان ایرانی به عنوان پیام رسان های جایگزین »تلگرام« به کاربران معرفی 
شدند، هرچند که مدیران این پیام رسان ها سعی داشتند تا جایگزینی خود برای تلگرام را انکار کنند ولی با نگاه 
و بررسی های کارشناسانه می توان دریافت که اگر این انحصار برای تلگرام ایجاد نمی شد، پیام رسان های ایرانی 
شانس کمی برای جذب کاربران داشتند و بعید بود که بتوانند در کنار تلگرام، کاربران را به سوی پیام رسان 
خود بکشانند.اما بعد از اینکه این انحصار برای »تلگرام« ایجاد شد، هر شش پیام رسان توانستند قابلیت های 
خود را به کاربران ارائه دهند و با سرعت باالیی کاربران را جذب پیام رسان خود کنند، پیام رسان های ایرانی 
)سروش، ایتا، گپ، بله، آی گپ، بیسفون( با قدرت به فعالیت خود در این فضای انحصاری ادامه می دادند و 
با یکدیگر یک رقابت سالم داشتند تا اینکه دو فیلترشکن به نام های »تلگرام طالیی« و »هاتگرام« به بازی 
پیام رسان ها اضافه شدند و بدون هیچ تذکر و مانع شدن مسئوالن از فعالیت آن ها که بنا بر دستور قضایی جرم 

تلقی می شد شروع به فعالیت کردند و دسترسی به تلگرام را فراهم کردند.
در این زمان روند رو به رشد جذب کاربر از سوی پیام رسان های ایرانی کاهش یافت تا جایی که بنا به گفته 
برخی از مدیران پیام رسان ها در برخی از بازه های زمانی جذب کاربر در پیام رسان آن ها متوقف شد، فعاالن 
و کارشناسان فضای مجازی، برخی رسانه ها و مدیران پیام رسان ها بر فعالیت آزادانه این دو فیلترشکن و عدم 
نظارت بر اعطای تجهیزات دولتی به آن ها اعتراض کردند و نتیجه این اعتراض ها این بود که وزیر ارتباطات 
اعالم کرد: »ما به این پیام رسان تجهیزاتی ندادیم و اگر هم داده باشیم آن ها هم مانند دیگر مشتریان هزینه 
این تجهیزات را پرداخت کرده اند«، بعد از این اظهارات یک سؤال از وزیر ارتباطات همچنان بی پاسخ مانده 
است، اگر هر نهاد یا شرکتی که بخواهد خالف دستور قضایی در حوزه فضای مجازی فعالیت داشته باشد 

شما بدون چون و چرا و تنها منوط به پرداخت هزینه، به آن ها تجهیزات ارائه می دهید؟
برخی نهادها اعالم می کنند که کاربران به واسطه فیلترشکن ها در تلگرام مانده اند و فیلتر تلگرام با شکست 
مواجه شده است و پیام رسان های ایرانی نتوانسته اند کاربر جذب کنند اما بر اساس آمار کاربران تلگرام طالیی 
و هاتگرام به راحتی می توان این فرضیه را رد کرد؛ چراکه بر اساس آمارهای اعالم شده از سوی مرکز ملی 
فضای مجازی تلگرام طالیی و هاتگرام بیش از 30 میلیون کاربر دارند و بر اساس تعداد نصب از سه فروشگاه 
اپلیکیشن موبایلی، این دو اپلیکیشن چیزی حدود 18 میلیون و 512 هزار و 627 کاربر فعال دارند و این اعداد 

به این معنا است که تعداد باالیی از کاربران برای استفاده از تلگرام از فیلترشکن ها استفاده نکرده و به واسطه 
این دو اپلیکیشن در این محیط باقی مانده اند چراکه حوصله و امکان استفاده از فیلترشکن را نداشته یا اینکه 

از نظر فنی گوشی آن ها توان استفاده از فیلترشکن ها را ندارد یا دالیل دیگر.
با فرض نادیده گرفتن فعالیت دو فیلترشکن »تلگرام طالیی« و »هاتگرام«، اینکه هر شش پیام رسان 
بخواهند همزمان با هم فعالیت کنند و همزمان با هم از تجهیزات و برخی کمک های دولتی بهره بگیرند 
کاری غیرکارشناسانه است، چراکه به عنوان مثال یک دانشجو اطالعیه های دانشگاه را همچنان از طریق 
»تلگرام« دریافت می کند، با استادش در »سروش« در ارتباط است، چت های دوستانه خود را در »آی گپ« 
انجام می دهد، با خانواده اش در »ایتا« چت می کند، تماس های صوتی را بر روی »بیسفون« انجام می دهد 
و خدمات دنیای مجازی را از جمله دانلود فیلم و آهنگ را از طریق »گپ« انجام می دهد و تمام این ها 
یعنی نه تنها کاربران عادی فضای مجازی بلکه دانشجویان سردرگم تر از قبل شدند و نمی توانند تصمیم 

بگیرند کدام پیام رسان را به عنوان پیام رسان مرجع خود درنظر بگیرند و در محیط آن فعالیت کنند.
طرح ادغام پیام رسان های ایرانی به دو منظور جلوگیری از سردرگمی کاربران و ارائه هدفمند تجهیزات 
دولتی به پیام رسان ها از سوی برخی از مسئوالن مطرح شد اما برخی از مدیران پیام رسان با ادغام 
پیام رسان ها مخالف بودند و می گفتند: »نباید به کاربر اعالم شود که کدام پیام رسان را برای فعالیت 
خود انتخاب کند و کاربران بدون هیچ ذهنیتی باید در هر شش پیام رسان فعالیت کند و در نهایت خود 
یک پیام رسان را به عنوان پیام رسان مرجع انتخاب کند« اما برخی مسئوالن در وزارت ارتباطات و 
شورای عالی فضای مجازی می گویند: »این روند یکسان بودن پیام رسان های ایرانی باید متوقف شود و 
بر اساس استانداردها و معیارهای تخصصی یک یا دو پیام رسان به عنوان پیام رسان مرجع اعالم شود و 
همچنان مورد حمایت دولت قرار بگیرد و تجهیزاتی به آن ها ارائه داده شود، اما این نظر به این معنی 
نیست که سایر پیام رسان های ایرانی اجازه فعالیت ندارند و باید به کار خود پایان دهند بلکه آن ها دیگر 

از خدمات بیشتری برخوردار نمی شوند.«
در حال حاضر هم دانش فنی و هم زیرساخت های الزم در کشور برای فعالیت پیام رسان های ایرانی 
آماده است، چه خوب است اگر برخی نهادها که مخاطبان خاصی دارند مانند »وزارت علوم« به گفت 
و گو با این پیام رسان ها یکی از آن ها که از زیرساخت و بستر مناسب تری نسبت به سایر پیام رسان ها 
برخوردار است به توافق برسد و اعالنات خود و نهادهای زیرمجموعه )در اینجا منظور دانشگاه ها است( 
را بر روی این پیام رسان انجام دهد.حال که شرایط روی کارآمدن پیام رسان های ایرانی در کشور فراهم 
شده است، این شلوغ بازار پیام رسان ها به سروسامانی برسد تا هم دانشجویان و هم دیگر کاربران فضای 

مجازی بتوانند مانند سابق بدون هیچ سردرگمی به فعالیت در یکی از پیام رسان های ایرانی ادامه دهند.

سردرگمی دانشجویان از نسخه های غیررسمی تلگرام
نسخه غیررسمی تلگرام این روزها پیام رسان های ایرانی را با مشکالت جدی روبرو کرده است

مهسا شمس کالئی
روزنامه نگار

کنکور، فعالیت صدها موسسه کنکوری، گردش مالی هزار میلیاردی در سال و اتفاقات  پشت پرده سرنوشت سازترین آزمون در زندگی هر خانواده ایرانی، این قدر مهم 

است که بعد از ورود مسئولین آموزش عالی و نمایندگان مجلس به آن، پای مستندسازان را نیز به میدان باز کند؛ آزمونی که همه ساله بیش از یک میلیون از داوطلبین را به عرصه 

رقابت تنگاتنگ می کشاند تا با غلبه بر آن بتوانند مسیر زندگی شان را به طور کلی تغییر دهند؛ البته با شکست در کنکور نیز سرنوشت داوطلبین دستخوش تغییراتی می شود. 

علی رغم اینکه بیش از 5 سال است که بحث حذف کنکور و جایگزینی راهکار جدید به جای برگزاری این آزمون در محافل علمی و سیاسی کشور مطرح می شود؛ اما هنوز زور 

مسئوالن مرتبط به این غول پیر نرسیده و او همچنان یکه تاز میدان است؛ تک تازی که حاال مستندسازان هم به مبارزه با او پرداختند و با ساخت مستندهایی که شاید اصلی ترین 

آن ها »داوطلبین عزیز«، »شمارش معکوس« و »قمار 4 گزینه ای« است و در تمامی این 3 مستند، کارگردانان از دیدگاه خود به مقوله و تأثیر آن بر زندگی داوطلبان پرداخته اند؛ 

هر چند که از این میان این 3 اثر تنها »داوطلبین عزیز« به روی آنتن رسانه ملی رفته است و مابقی آثار تنها به پخش در فضای اینترنتی رسیده اند، اما قطعاً می تواند نویدبخش 

ساخت آثار جنجالی درباره کنکور باشد؛ موضوعی که تا اآلن زور هیچ مسئولی به آن نرسیده و مشخص نیست چه زمانی قرار است برای همیشه صحنه علمی کشور را ترک کند.

میزاندانلودپیامرسانهادراپاستورهایموجود

ای گپگپایتابلهسروشهاتگرامتلگرام طالییاپ استورها

200 هزار500 هزار1 میلیون500 هزار4 میلیون4 میلیون13 میلیونکافه بازار

5 هزار42 هزارندارد28 هزار192 هزار216 هزار697 هزار سیب اپ

100 هزار500 هزارندارد100 هزار1 میلیون500 هزار100 هزارگوگل پلی

محمد تقی زاده
روزنامه نگار

زهرا رمضانی
روزنامه نگار
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امام علی)ع(: از تنبلی بپرهیزید که تنبل حق خدای را ادا نکند.

دستورالعمل اجرایی، اصلی ترین مشکل قانونی بر سر راه نشریات است

       مجتبی احمدی، شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم

 فضای فعلی نشریات دانشگاه های کشور را چطور ارزیابی می کنید؟

ــا فــرد  ــرای هــر دانشــجو ی نشــریات دانشــجویی، در دســترس ترین وســیله ب

دانشــگاهی اســت تــا بتوانــد نظــرات، عقایــد و انتقادات خــود را در هــر زمینه ای 

در دانشــگاه طــرح کنــد و همیــن امــر فضــای متکثــری را در نشــریات فراهــم 

کــرده اســت. ایــن تکثــر زمینــه ی مســاعدی بــرای تضــارب آرا و پویایــی فضــای 

دانشــگاه ایجــاد می کنــد و همچنیــن ایــن امــکان را بــرای هــر فــردی کــه در 

دانشــگاه حضــور دارد فراهــم مــی آورد تــا دغدغه هــای خــود را بــا دیگــران مطرح 

کنــد. همچنیــن در برخی دانشــگاه ها که دانشــجوها امکان تشــکل یابــی ندارند، 

حــول نشــریات، فعالیت هــا و دغدغه هــای خــود را پیگیــری می کننــد. بــا ایــن 

همــه، در ســال های اخیــر بــه نظــر می رســد نشــریات دانشــجویی بــه میــزان 

کمتــری نســبت بــه گذشــته مــورد توجــه بدنــه ی دانشــجویی قــرار می گیــرد 

کــه ایــن امــر ممکــن اســت دالیــل متعــددی داشــته باشــد، امــا می تــوان بــا در 

نظرگیــری راهکارهایــی ابتــکاری از ســوی فعالین نشــریاتی این ضعــف را جبران 

ک رد. بــا ایــن حــال بــه نظــر بنــده اهمیــت و جایــگاه نشــریات دانشــجویی بــه 

قــوت خــود باقــی اســت. 

ــه آن هــا، نشــریات  ــه گســترش فضــای مجــازی و اقبــال عمومــی ب ــا توجــه ب ب

ــد؟ ــته را دارن ــرد گذش ــان کارک ــجویی همچن دانش

ــدام  ــوم اق ــر نشــریات وزارت عل ــر، شــورای مرکــزی ناظــر ب در ســال های اخی

بــه ارائــه ی تفاســیری از دســتورالعمل اجرایــی نشــریات دانشــجویی در قالــب 

اســتعالمات کــرد کــه امــکان فعالیــت نشــریات را در فضــای مجــازی فراهــم 

ــود  ــی ب ــز برخوردهای ــتعالم ها نی ــات و اس ــن مصوب ــه ی ای ــرد. پیش زمین می ک

کــه در دانشــگاه ها بــا نشــریات دانشــجویی بــه واســطه ی انتشــار مجــازی آنــان 

می شــد. پــس از ایــن امــر، حضــور نشــریات در فضــای مجــازی، بــا امکانــی که در 

اختیــار آن هــا در ایــن شــبکه ها قــرار می گرفــت، پررنگ تــر شــد و کمــک خوبــی 

بــه احیــای آن هــا کــرد. البتــه نمی تــوان از ایــن امــر چشــم پوشــید کــه فضــای 

مجــازی و انبــوه محتواهــای کوتــاه موجــود در آن، در حــال پــرورش نســلی اســت 

کــه خوانــدن مطلــب یــک صفحــه ای را ســخت می دانــد. امــا همین امــکان حضور 

در ایــن فضاهــا از ســوی نشــریات، می توانــد بــا چنیــن مســائلی مقابلــه کنــد؛ کــه 

البتــه ایــن امــر نیــز مســلتزم بــه کار گرفتــن جذابیت هــای بصــری و راهکارهــای 

ابتــکاری از ســوی نشــریات بــرای جــذب مخاطــب میــان دانشــجویان اســت.

 بعضــاً در مســیر نشــریات شــاهد ســنگ اندازی قانونــی هســتیم، بــه نظــر شــما 

جنــس ایــن ســنگ اندازی چگونــه اســت؟

اولیــن و اساســی ترین مشــکل قانونــی بــر ســر راه نشــریات دانشــگاهی، خــود 

دســتورالعمل اجرایــی ضوابــط ناظــر بــر فعالیت نشــریات دانشــگاهی اســت که 

دانشــگاه ها در حــال اجــرای آن هســتند. ایــن دســتورالعمل، فــارغ از مشــکالت و 

ابهاماتــی کــه در نحــوه ی تصویــب آن وجــود دارد، مشــکالت اساســی حقوقــی در 

متــن خــود دارد و در مــوارد متعــدد، قانــون و مصوبــه ی باالدســتی خــود را نقــض 

کــرده اســت. امــا همیــن دســتورالعمل نیــز بــه درســتی در دانشــگاه ها اجــرا 

نمی شــود و دانشــجویان را بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه می کنــد. نظــارت 

ــاد را از  ــان و انتق پیــش از چــاپ یکــی از مشــکالتی اســت کــه حــق آزادی بی

دانشــجویان بســیاری از دانشــگاه ها ســلب کرده اســت. برخوردهای غیرحقوقی 

و ســلیقه ای مســئولین دانشــگاهی با نشــریات دانشــجویی و ایرادات اساســی که 

در رونــد رســیدگی بــه پرونده هــا موجــود اســت، کار را بــرای برخــی از فعــاالن 

ســخت می کنــد. بــه ایــن مــوارد بایــد دخالــت دیگــر نهادهــای دانشــگاهی و 

غیردانشــگاهی در امــور نشــریات و محتــوای آن هــا را نیــز اضافــه کــرد. در کنــار 

مشــکالت حقوقــی موجــود، مشــکالت اجرایــی نیــز وجــود دارد. عــدم حمایــت 

مالی مناســب از نشــریات مهم ترین مشــکل تمام نشــریات دانشــجویی سراســر 

کشــور، خصوصــاً نشــریات علمــی اســت. از دیگــر مشــکالتی کــه نشــریات بــا آن 

ســر و کار دارند عدم تخصیص محل مناســب در دانشــگاه برای توزیع نشــریات 

و همچنیــن عــدم برگــزاری مرتــب کارگاه هــای آموزشــی اســت.

ــه خاطــر چــاپ مطلبــی در   گاهــی شــاهد هســتیم کــه برخــی دانشــجویان ب

نشــریه ای بــه کمیتــه انضباطــی ارجاع داده می شــوند، در ایــن باره صحبت کنید.

مطابــق بنــد 4 مــاده 3 مصوبــه ناظــر بــر فعالیــت نشــریات دانشــگاهی و مــاده 

39 دســتورالعمل اجرایــی آن، در صورتــی کــه تخلــف ارتکابــی نشــریه، مطابــق 

قوانیــن موضوعــه ی کشــور جــرم تلقــی شــود، پرونــده ی مدیرمســئول می توانــد 

بــه کمیتــه انضباطــی جهــت بررســی ارســال شــود. ایــن مــاده، از جمله مــواردی 

اســت کــه ابــزاری را بــه دانشــگاه می دهــد تــا بــا اســتفاده از آن، جلــوی دخالــت 

نهادهــای خــارج از دانشــگاه را بگیــرد و در واقــع می خواهــد مســائل دانشــجویان 

را درون دانشــگاه حــل و فصــل کنــد تــا در صــورت ارتــکاب »جــرم« توســط آن ها، 

حــدود دانشــگاه و دانشــجو حفــظ شــود. امــا متأســفانه، ایــن مــاده نیــز از جملــه 

مــواردی اســت کــه بــه ابــزاری برای برخورد شــدیدتر با دانشــجویان در بســیاری 

از دانشــگاه ها بــدل شــده و مــورد سوءاســتفاده قــرار می گیــرد و بــدون توجــه 

بــه ایــن نکتــه کــه بایــد آن تخلــف »جــرم« باشــد و در حــدود قوانیــن مشــخص 

باشــد، پرونــده نشــریه را بــه کمیتــه انضباطــی ارســال می کننــد. بارهــا شــده 

ــاد از مســئولین  ــان یــک انتق ــه صــرف بی ــده ی یــک نشــریه ب اســت کــه پرون

دانشــگاه، بــه اســتناد همیــن بنــد بــه کمیتــه انضباطــی ارجاع داده شــده اســت.

ــریات  ــی نش ــه برخ ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــریات ش ــی نش ــن مال ــث تأمی در بح

حاضرنــد وام دار برخــی جریانــات سیاســی شــوند، ایــن موضــوع را قبــول داریــد؟ 

دربــاره اش توضیــح دهیــد؟

همان طــور کــه عــرض کــردم، مشــکل مالــی نشــریات، یکــی از اساســی ترین 

مشــکالتی اســت کــه همــه ی نشــریات دانشــجویی بــا آن ســر و کار دارنــد. از این 

رو، فعــاالن نشــریاتی از طــرق مختلــف جــذب آگهــی یــا فــروش نشــریه، اقــدام 

بــه تأمیــن مالــی نشــریه خــود می کننــد. ایــن موضوعــی را کــه می فرماییــد، 

بنــده بــه شــخصه تــا بــه حــال ندیــده یــا نشــنیده ام، امــا اگــر هم چنیــن مســائلی 

وجــود داشــته باشــد، بــه عقیــده ی بنــده درســت نیســت، چراکــه اســتقالل از 

هــر جریــان سیاســی را اولیــن اصــل در فعالیــت دانشــجویی می دانــم. در هــر 

حــال بــه نظــرم اگــر دانشــگاه ها بــه امــر حمایــت مالــی نشــریات توجه بیشــتری 

نشــان دهنــد، می تواننــد از زمینــه ی چنیــن خطراتــی نیــز جلوگیــری کننــد.

التزام چندانی به اجرای دقیق دستورالعمل های اجرایی نشریات ندارند

       محمدرضا محمدی، عضو شورای ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم

فضـای فعلـی نشـریات دانشـگاه های کشـور را چطـور 

ارزیابـی می کنیـد؟

پس از رکودی که در چند سـال اخیر در حوزه نشـریات 

دانشـجویی تجربـه کرده ایـم، مدتـی اسـت رونقـی روز 

افـزون ایجـاد شـده اسـت و دوران رجعـت تشـکل ها و 

فعالیـن دانشـجویی از رسـانه های مجـازی بـه نشـریات 

مکتـوب آغـاز شـده اسـت. دلیـل ایـن مسـئله هـم ایـن 

اسـت کـه دانشـجویان بـه ایـن مسـئله کـه بـرای ارتبـاط 

بـا جامعـه نیازمنـد مخاطـب واقعـی بـا مخاطبانشـان 

هسـتند پـی برده انـد. حقیقتاً فضـای مجـازی نمی تواند 

بسـتر مناسـبی برای اثرگذاری عمیق  باشـد و درک این 

مسـئله توسـط فعالین دانشـگاهی، آن هم پس از گذشـت 

چنـد سـال اتفـاق بسـیار مهمی اسـت.

بـا توجـه بـه گسـترش فضـای مجـازی و اقبـال عمومـی 

به آن ها، نشـریات دانشـجویی همچنان کارکرد گذشـته 

را دارنـد؟

در چند سـال اخیر، به دلیل همگانی شـدن پیام رسـان ها 

در فضای مجازی غفلتی کوتاه مدت نسـبت به نشـریات 

مکتوب دانشـگاهی ایجاد شـد اما در یک سـال اخیر این 

مسـئله را دیدیم که همه فعالین رسـانه های دانشـجویی 

به این مسـئله پی برده اند که هیچ چیزی جای نشـریه ای 

را کـه مخاطـب درفضایـی واقعـی از دسـت نویسـنده 

دریافـت کنـد را نخواهد گرفت.

بـه نظـر شـما محتوای نشـریات در سـال تحصیلی جدید 

چه سـمت و سـویی خواهند داشـت؟

تـا حـد زیـادی امکان پیشـبینی دقیق ایـن موضوع وجود 

نـدارد امـا بـا توجـه بـه اوضاع کنونی کشـور، حـس بنده 

ایـن اسـت کـه تمرکز نشـریات دانشـجویی در یک سـال 

آینده متوجه عملکرد مسـئولین کشـور خواهد بود. زیرا 

اتفاقات ناخوش در فرایند اداره کشور در حال رخ دادن 

اسـت که گویا به این زودی ها هم برطرف نخواهند شـد.

بعضـاً در مسـیر نشـریات شـاهد سـنگ اندازی قانونـی 

هسـتیم، بـه نظـر شـما جنـس ایـن سـنگ اندازی چگونـه 

؟ ست ا

التـزام  دانشـگاه ها  متأسـفانه  بخواهـد!  دلتـان  تـا 

چندانـی بـه اجـرای دقیـق دسـتورالعمل های اجرایـی 

نشـریات دانشـجویی ندارنـد و غالباً بـا قانون گریزی در 

معاونت های فرهنگی دانشـگاه ها مواجه هسـتیم. همین 

مسـائل هـم موجـب شـده اسـت کـه قسـمت اعظمی از 

جلسـات شـورای مرکـزی ناظـر بـر 

نشـریات وزارت علـوم بـدون هیـچ دسـت آورد خاصـی 

بـه تجدیدنظـر در مـورد آرای صادر شـده در دانشـگاه ها 

اختصـاص یابـد.

 گاهـی شـاهد هسـتیم کـه برخـی دانشـجویان بـه خاطر 

چـاپ مطلبـی در نشـریه ای بـه کمیتـه انضباطـی ارجاع 

داده می شـوند، در ایـن بـاره صحبـت کنیـد.

بله. متأسـفانه در بسـیاری از دانشـگاه ها در دولت اخیر 

افـرادی سیاسـت زده مسـئولیت گرفته انـد کـه تحمـل 

انتشـار نشـریاتی کـه نظراتشـان بـا آن هـا مخالف انـد 

را اصـاًل ندارنـد. جالب تـر اینجاسـت کـه مدیـران 

اصالح طلب دانشـگاه ها در دولت آقای روحانی، گذشـته 

از برخوردهای زننده شـان با دانشـجویان انقالبی، تعداد 

بسـیار شـکایت را علیه نشریات همفکر خودشان به ثبت 

رسانده اند که در طول تاریخ نشریات دانشجویی کشور 

بی سـابقه بوده اسـت. نشریاتی که غالباً هم انتقاداتشان 

ناظـر بـر مسـائل درون دانشـگاهی اسـت امـا از تیـغ 

انحصارطلبـی مدیـران تندروی دولت در دانشـگاه ها در 

امـان نمانده انـد. آخریـن موردش هم مربوط به دانشـگاه 

کازرون بـود کـه هفتـه گذشـته در جلسـه مان در وزارت 

علـوم مـورد تجدیدنظر قـرار گرفت.

 در بحـث تأمیـن مالـی نشـریات شـاهد ایـن هسـتیم 

کـه برخـی نشـریات حاضرنـد وام دار برخـی جریانـات 

سیاسـی شـوند، ایـن موضـوع را قبول داریـد؟ درباره اش 

توضیـح دهیـد؟

هزینـه چـاپ در چنـد سـال اخیـر بـه شـدت افزایـش 

داشـته اسـت. حتـی بیشـتر از اجنـاس دیگـر. خاطـرم 

هسـت بـرای نشـریه خـودم در سـال 95، هزینـه ای کـه 

بـرای کاغـذ پرداخـت می کـردم 50 هـزار تومـان بـود 

ولـی اآلن چیـزی بالـغ بـر 200 هـزار تومـان اسـت. یعنی 

چیـزی حـدود 4 برابـر! بـه نظـرم همیـن کافی اسـت، تا 

دانشـجویان مجبـور شـوند تـن به برخـی موضع گیری ها 

برای حیات نشریاتشـان شـوند. البته بنده خودم هرگز 

ایـن کار را نمی کنـم امـا نمی توانـم خرده ای بـه آن هایی 

هم که این کار را می کنند، بگیرم. معتقدم دانشـگاه ها 

بایـد یارانـه ای ویژه برای هزینه چاپ نشـریات منتخب 

در دانشـگاه ها در نظـر بگیرنـد. البتـه ایـن اعتقاد بنده 

کافی نیسـت و خودم را موظف می دانم که تمام تالشـم 

را در راسـتای تحقـق ایـن مسـئله به صـورت جدی انجام 

دهم. کما اینکه یکی از وظایف بنده هم همین اسـت.

عدد بازی با نشریات
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فعالهستند

این روزها داوطلبان آزمون سراســری سال 
97 کارنامــه اولیه یا همــان رتبه و نمره های 
خــود را مشــاهده کرده اند و حــاال در حال 
انجــام یکــی از مهم تریــن مراحــل فرآیند 
کنکور یعنی »انتخاب رشــته« هســتند. بعد از مشاهده کارنامه اولیه، 
اشتباه بزرگ این است که تلقی کنیم که کار تمام شده و دیگر لزومی 
ندارد تالشــی کنیم. توصیه ما به این دسته از داوطلبان این است که 

تکمیل کننــده مطالعــه و آمادگی برای کنکور، همیــن مرحله انتخاب 
رشــته اســت. چه بســیار داوطلبانی که در نگاه اول به کارنامه خود از 
شرکت در مرحله انتخاب رشته دلسرد شده اند و با بی دقتی در انتخاب 
رشــته و دانشــگاه، موفقیت چندانی کســب نکرده اند  و چه بســیار 
داوطلبانی که هرچند در ظاهر رتبه شایســته ای کســب نکرده بودند 
ولی با یک انتخاب رشته دقیق توانسته اند فراتر از پیش بینی ها عمل 
کنند و به رشته و دانشگاه خوبی راه پیدا کنند. یکی از شروط انتخاب 

رشــته خوب، مطالعه کامل دفترچه انتخاب رشــته آزمون سراســری و 
اطالع دقیق از نکات آن اســت. داوطلبی که از جزئیات دفترچه مطلع 
نباشد، از مزایا و معایب انتخابش آگاهی نخواهد داشت و ممکن است 
در کمتر از یک ماه پس از ورود به دانشگاه مجبور به انصراف شود. در 
ادامه قصد داریم در مــورد چهار معیار مهمی که داوطلبان  باید پیش 
از انتخاب رشــته درباره آن ها به خوبی تحقیق کرده باشند، مطالبی را 

ارائه کنیم:

رمزگشایی »انتخاب رشته« با چهار کلیدواژه مهم
این روزها نزدیک به یک میلیون خانواده ایرانی درگیر مرحله دوم کنکور سراسری سال 97 هستند

تیغ انحصارطلبی مدیران بر نشریات دانشجویی
دو عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم آخرین وضعیت 

خألهای قانونی و مشکالت نشریات دانشجویی را مورد بررسی قرار دادند

نشریات دانشجویی یکی از ابزارهای قشر نخبگانی 
ایده هایشان  و  کشور برای بیان دیدگاه ها، نقدها 
محسوب می شود؛ نشریاتی که هر کدام خط سیر 
خاص به خود را دارند و انتشار بیش از 4 هزار نشریه 
دانشجویی در دانشگاه های سراسر کشور نشان دهنده اهمیت باالی این نشریات 
است؛ نشریاتی که گاها این گونه تصور می شد با رشد روز افزون فضای مجازی کم کم 
مخاطبان خود را از دست می دهند و دیگر اشتیاقی برای نوشتن در آن ها وجود 

نخواهد داشت؛ موضوعی که در حد یک تصور باقی ماند و این دسته از نشریات 
همچنان پابرجاست هستند و بعضاً باعث جریان سازی در دانشگاه ها می شوند. 
با توجه به مشکالت و مسائلی که پیرامون نشریات وجود دارد به سراغ مجتبی 
احمدی و محمدرضا محمدی دو عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی 
وزارت علوم که دارای دو دیدگاه متفاوت سیاسی هستند، رفتیم تا از آن ها درباره 
وضعیت فعلی و مشکالت نشریات بپرسیم که متن کامل مصاحبه »دانشجویان« 

با آن ها در ذیل آمده است: 

یکـی از مهم تریـن مسـائلی کـه داوطلبـان آزمـون سراسـری بایـد قبـل از انتخـاب رشـته بـه آن توجـه 
کننـد، موضـوع نحـوه تخصیـص خوابگاه به دانشـجویان در دانشـگاه مدنظرشـان اسـت. البتـه بعید به 
نظـر می رسـد داوطلبـی هدفـش تحصیـل در شـهری غیـر از شـهر خـودش باشـد و بـه ایـن نکته)نحـوه 
تخصیـص خوابـگاه( بی توجـه باشـد. از طرفـی دیگـر برخـی از داوطلبـان آن قـدر شـیفته رشـته یا شـهر 
محـل تحصیـل خـود می شـوند کـه تخصیـص یـا عدم تخصیـص خوابـگاه را امـری پیش پـا افتـاده تلقـی می کننـد و بـه سـادگی 
از کنـار عبـور می کننـد و پیـش خـود می گوینـد، »اگـر خوابـگاه هـم ندادنـد، خانـه اجـاره می کنـم«. توصیـه مـا بـه ایـن دسـته 
از داوطلبـان ایـن اسـت کـه موضـوع را بـه ایـن سـادگی نـگاه نکننـد و در جریـان باشـند کـه تهیـه منـزل در شـهری غریبـه، 
سـختی هایی هـم بـرای خودشـان و هـم خانواده شـان دارد و گذشـته از هزینه هـای بسـیاری کـه بـر خانواده هـای آن هـا تحمیل 
می کنـد، از بسـیاری از امکانـات خوابگاه)امنیـت بیشـتر، وجـود برخـی امکانات ارزان، سـالن مطالعه، نمازخانه، سـالن فوتبال 

و...( محروم خواهند شد و حتی ممکن است به قیمت انصراف آن ها از رشته موردعالقه شان 
تمـام شـود. بنابرایـن الزم اسـت داوطلبـان بـا دقت کامل قسـمت پیوسـت دفترچه شـماره 

2 یـا همـان دفترچـه انتخـاب رشـته را بـه خوبـی مطالعـه کننـد و از نحـوه ارائـه خوابـگاه 
در دانشـگاه مدنظرشـان مطلـع شـوند. بـد نیسـت بدانیـد اکثـر دانشـگاه ها بابت ارائه 
خوابگاه به دانشـجویان مقطع روزانه مشـکلی ندارند و تنها ممکن اسـت شـروطی را 
دربـاره نحـوه ارائـه خوابـگاه و مـدت زمـان اسـتفاده از خوابگاه داشـته باشـند. غیر از 
دانشـجویان دوره روزانه، در سـایر دوره ها)شـبانه، پردیس های دانشـگاهی، مجازی 
و غیـره( و دانشگاه ها)دانشـگاه های عیرانتفاعـی، علمی کاربردی و غیره( تضمینی 

بـرای ارائـه خوابگاه وجـود ندارد.

خوابگاه

:یکـی از نگرانی هـای داوطلبـان کنکـوری میـزان شـهریه دانشـگاه ها بـرای تحصیل اسـت کـه البته با 
توجـه بـه شـرایط اقتصـادی خانواده هـا دغدغـه مهـم و بجایـی بـه نظـر می رسـد. از ایـن رو داوطلبـان 
از طـرق مختلفـی بـه دنبـال آن هسـتند کـه  از میـزان شـهریه ها آگاهـی پیـدا کننـد و متناسـب بـا آن 
برنامه ریـزی نماینـد و دخـل و خـرج خـود را تنظیـم کننـد. برخـی از دوسـتان و آشـنایان خـود سـؤال 
می کننـد و برخـی شـهریه ها را از طریـق سـایت های خبـری و خبرگزاری هـا جسـتجو می کننـد امـا باید بدانید کـه معتبرترین 
و دقیق تریـن راه پیـدا کـردن شـهریه ها پایگاه های اطالع رسـانی دانشـگاه ها هسـتند کـه البته برخی از دانشـگاه ها کوتاهی 
کـرده و از درج جـدول شـهریه سـال تحصیلـی جدیـد امتنـاع می کننـد. اگـر عالقه منـد هسـتید کـه بدانیـد شـهریه یکی از 
بهتریـن دانشـگاه های ایـران یعنـی دانشـگاه تهـران چقـدر اسـت بایـد بدانیـد کـه این دانشـگاه، مطابـق مصوبـه ای که برای 
سـال تحصیلی 98 – 97 تعیین کرده اسـت، از دانشـجویی که در یکی از رشـته های علوم انسـانی تحصیل می کند، 623 

هـزار تومـان بابـت شـهریه ثابت، 107 هزار تومان بابـت هر واحد دروس اصلی، 89 هزار 
تومـان بابـت هـر واحـد دروس پایـه نظـری و 71 هـزار تومـان بابـت هـر واحـد دروس 

عمومـی اخـذ می کنـد. بنابرایـن مطابـق ارقـام اعـالم شـده، اگـر دانشـجویی 
در تـرم اول 20 واحـد درسی)شـامل 12 واحـد دروس پایـه، 4 واحـد دروس 
اصلـی و 4 واحـد دروس عمومـی( اخـذ کنـد، بایـد شـهریه ای بیـش از 2 
میلیـون 300 هـزار تومـان بـرای تـرم اول بپـردازد. در هـر صـورت توصیـه 
مـا ایـن اسـت کـه حتمـاً پیش از انجام انتخاب رشـته، سـری بـه پایگاه های 

اطالع رسـانی دانشـگاه ها بزنیـد و از جـداول شـهریه ها آن هـا بـرای سـال 
تحصیلـی جدیـد مطلع شـوید.

شهریه

تجربه نشان داده است آنچه که نهایتاً موجب می شود فارغ التحصیالن دانشگاهی بتوانند در شغلی 
مرتبط با رشته دانشگاهی خود مشغول بکار شوند و بتوانند از آن طریق درآمدزایی کنند، مهارت 
فارغ التحصیالن است و صرف حضور در رشته ای که پرطرفدار و مشهور است نمی تواند برای آن ها 
شغل آفرینی کند. با وجود این، داوطلبان باید عالوه بر اینکه عالئق خود را در نظر می گیرند، حتماً 
نیم نگاهی به وضعیت فارغ التحصیالن آن رشته داشته باشند. نکته مهم در مورد بررسی آینده شغلی رشته های دانشگاهی 

این است که در این رابطه باید حتماً به قابلیت های منطقه محل زندگی خود توجه کنیم. 
برای مثال دانشجویی که در دانشگاه خلیج فارس بوشهر در رشته مدیریت حمل و نقل دریایی تحصیل می کند به مراتب از 
دانشجویی که در همان دانشگاه رشته مهندسی عمران می خواند، موفقیت بیشتری کسب خواهد کرد چراکه بوشهر در 
منطقه ای دریایی واقع شده است و دانشجویانی که در رشته های مرتبط با این اقلیم و نیازهای آن تحصیل می کنند نسبت به 

سایر دانشجویان قابلیت موفقیت بیشتری دارند. 
این در حالی است که دانشجویی که در رشته عمران دانشگاه خلیج فارس تحصیل می کند به مراتب رتبه ای بهتر از دانشجوی 
رشته حمل و نقل کسب کرده اما به دلیل اینکه رشته عمران با نیازهای اقلیمی تطابقی ندارد، بنابراین پیدا کردن شغل مرتبط 

بسیار دشوار خواهد بود. 

تسهیالت دانشگاه ها: البته این مورد شاید شامل همه داوطلبان نشود و فقط شامل داوطلبان 
با رتبه های برتر باشد. این دسته از داوطلبان می توانند از فرصت هایی که دانشگاه ها پیش 

پای آن ها می گذارند، استفاده کنند و از همین فرصت استفاده کرده و پله های ترقی و 
پیشرفت را در دانشگاه نیز طی کنند. برای نمونه داوطلبانی که در دانشگاه علوم 

قضایی پذیرش بگیرند و بتوانند از پس مصاحبه های اختصاصی آن بربیایند، از 
تسهیالت و امتیازاتی همچون گذراندن خدمت سربازی در قالب اشتغال در 

قوه قضاییه، احتساب سنوات تحصیل در دانشگاه به عنوان سوابق خدمت، 
دریافت مقرری ماهیانه)حقوق پایه دو قضایی( از ابتدای دوره تحصیلی، دریافت 
ابالغ کارآموز قضایی ضمن تحصیل از ابتدای دوره تحصیلی و اشتغال به کار 
قضایی در قوه قضاییه پس از فراغت از تحصیل و غیره نیز بهره مند شوند. برای 
کسب اطالعات بیشتر درباره این گونه امتیازات و تسهیالت عالوه بر دفترچه 

انتخاب رشته می توانید به اطالعیه های مندرج در پایگاه های اطالع رسانی 
دانشگاه ها مراجعه نمایید.

آینده 
شغلی

محمدرضا رضوان طلب، رئیس مرکز جذب وزارت علوم اخیراً 
در دانشــگاه اصفهان درباره تکلیف دانشــجویان بورســیه 
گفته اســت: ما به آن کسی که می خواهد عضو هیات علمی 
بشــود نصیحت می کنیم و می گوییم کســی با حکم قضایی 

عضو 30 ساله هیات علمی نمی شود. 
شــما می خواهید عضو هیات علمی 
خــاص  ســازوکار  خــب!  بشــوید، 
خودش را دارد. در این سیســتم ما 

حداقل پنج بار امــکان تجدیدنظر را 
پیش بینی کردیم.

منصــور غالمی، وزیــر علوم اخیــراً درباره بازدیــد مأموران 
آژانس از دانشــگاه ها گفته اســت: این بحث 

مربوط بــه شــورای عالــی امنیت ملی 
است و شــورا تأکید دارد که به دلیل 
سوءاســتفاده هایــی کــه در خــارج 
از کشــور از این موضوع می شــود، 
رســانه ها در این بحث وارد نشــوند. 
باید در این خصوص شــورای امنیت 

و  یــک مصاحبــه گذاشــته  ملی 
پاسخ دهد.

صنــدوق رفاه دانشــجویان اعالم کــرده اســت، در ترم آتی 
در برخــی از دانشــگاه ها غــذای رایــگان 

بــه دانشــجویان ارائه می شــود، یعنی 
دانشــجویان حتی مبلغ 1400 تومان 
ژتون تغذیــه ای را پرداخت نمی کنند و 

این سیســتم توزیع غذای رایگان 
نیــز  دانشــگاه ها  ســایر  در 

گسترش می یابد.

احمــد توکلی، رئیس هیئــت مدیره دیده بان 
شــفافیت و عدالت اخیراً با ارسال نامه ای 

به وزیر نفت خواستار پاسخگویی او برای 
علت حذف تعــدادی از رشــته های غیر 
فنی و میان رشــته ای کارشناســی ارشــد 

مرتبــط با صنعــت نفت و گاز در ســال 
تحصیلی پیش رو شده است.

محمد کفیلی
روزنامه نگار

مرتضی باجالن
دبیر صنفی و  آموزشی


