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محققان يكي از شركت هاي مستقر در مركز رشد دانشگاه قم 
در مطالعات خود با توليد بذر گونه اي از گياه دارويي بابونه موفق 
به افزايش 50 درصدي تركيبات ضدالتهابي اين گياه ش�دند. 
گياهان دارويي يكي از منابع بسيار ارزشمند در گستره وسيع منابع 
طبيعي ايران هستند كه در صورت شناخت علمي، كشت، توسعه 
و بهره برداري صحيح مي توانند نقش مهمي در سللامت جامعه، 

اشتغالزايي و صادرات غيرنفتي داشته باشند. 
از اين رو لزوم تحقيقللات همه جانبه و بهره بللرداري صحيح از اين 
گياهان به ويژه در شرايطي كه استفاده جهاني از گياهان دارويي در 
صنايع آرايشي و بهداشتي، دارويي و غذايي اينگونه شتاب گرفته 

است، الزم و ضروري است. 
بر اين اساس يكي از شركت هاي فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه 
قم بر پايه دانش و تجربه خود اقدام به توسللعه كشت اين گياهان 
كرد كه براي اين منظور با كشللت پايلوت برخللي گياهان دارويي 
فعاليت خود را شللروع و در سللال 89 كشت وسلليع گياه دارويي 
»بابونه« را اجرايي كرد. گياه دارويي بابونه يكي از گونه هاي مهم و 
بسيار پرمصرف است و محققان در اين مطالعات موفق به توليد بذر 
گياه بابونه رقم »كاموميل« شللدند.  اين رقم عاوه بر اينكه بيشتر 
خواص مورد انتظار را در بابونه شيرازي دارد، مواد مؤثره دارويي آن 
باالتر و داراي چند ماده دارويي ديگري اسللت كه خواص درماني 
منحصر به فردي را به بابونه كاموميل )آلماني( داده است. گل هاي 
بابونه كاموميل پس از خشك شدن از »نهنج« )انتهاي شاخه كه از 
قسمت هاي گل نگهداري مي كند( جدا شده، مي ريزند و به حالت 
پودر در مي آيند.  يكي از ويژگي هاي خاص اين گياه اسانس آبي رنگ 
آن است كه ماده اي به نام »كامازولن« كه يك تركيب ضد التهاب 

بسيار قوي است، عامل اين رنگ آبي اسانس به شمار مي رود. 
بابونه كاموميل داراي خواص متعددي اسللت كلله مي توان آن را 
»داروخانه دردها« ناميد و براي پيشللگيري و درمان بسللياري از 
بيماري ها از آن بهره برد. بابونه كاموميل در اروپا و امريكا به صورت 
چاي بابونه مصرف بسيار گسترده اي دارد. اين گونه گياه دارويي آرام 
بخش اعصاب، مغز، معده و روده و تقويت آنهاست. اشتهاآور، ادرارآور 
قوي و كاهنده قند خون در بيماران ديابتي، ضدتب و لرز، ضدانگل، 
ضديبوست، ضدسردرد و سللنگ مثانه از ديگر اثرات گياه دارويي 
بابونه كاموميل است. در اين مطالعات پژوهشگران موفق به ارتقاي 
كيفي محصول با باال بردن تركيبات دارويي و خصوصيات فيزيكي 
آن نسبت به محصول موجود در بازار شدند، به گونه اي كه تركيب 
كامازولن كه يك تركيب بسيار مهم در بابونه است، حدود 50 درصد 
افزايش داشته كه اين امر ناشللي از رعايت اصول توليد و مديريت 

علمي با رعايت استانداردهاي توليد محصول سالم است. 
----------------------------------------------

توليد بسته بندي  با كمك نشاسته
محقق�ان دانش�گاه زنج�ان در تحقيق�ات خ�ود ب�ه ي�ك 
تركي�ب نانوكامپوزيت�ي زيس�ت  تخريب پذي�ر دس�ت 
يافتن�د ك�ه مي ت�وان از آن  ب�راي بس�ته بندي موادغذاي�ي 
ب�ا قابلي�ت افزاي�ش 20 درص�دي تخري�ب اس�تفاده ك�رد. 
دكتر ايمان شللهابي قهفرخي، عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان 
قيمت باالي مواد زيسللت  تخريب پذير و قابليت هاي پايين تر آنها 
نسبت به بسته بندي هاي پليمري را عامل اصلي توسعه نيافتن اين 
نوع بسته بندي ها دانست. وي با اشاره به تحقيقات انجام شده در اين 
زمينه افزود: در اين طرح به  منظور كاهش قابل  توجه هزينه توليد 
مواد زيست  تخريب پذير، يك نانوكامپوزيت متشكل از نشاسته و 
نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم توليد كرديم كه نسبت به ساير مواد 
زيسللت  تخريب پذير ارزان تر و كاراتر است. شللهابي ادامه داد: در 
صورت تجاري سللازي، قيمت هر كيلوگرم از اين ماده بسته بندي 
تنها حدود 15درصد نسبت به قيمت هر كيلوگرم نشاسته بيشتر 
خواهد بود. همچنين اين بسته بندي در محيط و در معرض آفتاب 

به سرعت تخريب مي شود. 
اين محقق با بيان اينكلله حضور نانوذرات دي اكسلليد تيتانيوم با 
خاصيت فتوكاتاليسللتي موجب مي شود تا بسللته بندي در ازاي 
جذب نور خورشيد تخريب شود، خاطرنشان كرد: همچنين حضور 
اين نانوذرات در سللاختار نانوكامپوزيت خاصيت اصاح پذيري و 
ضدعفوني پذيري همزمان توسط نور فرابنفش را به ماده القا مي كند.  
عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان همچنين يادآور شد: اين طرح 
براي بررسي خصوصيات فيلم بسته بندي توليد شده از آزمون هاي 
فيزيكي و شيميايي متعددي نظير آزمون محتواي رطوبت، جذب 
آب، انحال پذيري در آب، زاويه تماس با آب و نفوذپذيري نسبت به 

بخارآب براي ارزيابي ماده بسته بندي استفاده شده است. 

دستاورد ايراني

رفع  دغدغه دانشجويان پيام نور
مش�اور وزي�ر عل�وم تحقيق�ات و فن�اوري و رئي�س 
دانش�گاه پيام ن�ور كش�ور از رف�ع ش�دن دغدغ�ه 
داد.  خب�ر  ش�هريه  پرداخ�ت  در  دانش�جويان 
محمدرضا زماني، در حاشيه سللفر خود به كاشمر با بيان 
اينكه تضمين كيفيت در آموزش عالي و به خصوص دانشگاه 
پيام نور موضوعي است كه به طور جدي پيگيري مي كنيم، 
افزود: برتري كه دانشگاه پيام نور به نسبت ساير دانشگاه ها 

دارد فراهم شدن بستر الكترونيكي در ارائه آموزش است. 
وي در ادامه با بيان اينكه چون برخي دانشجويان از مناطق 
محروم هستند برنامه هايي را براي مسائل رفاهي اين افراد در 
نظر داريم، افزود: با اقدامات در دست اقدام دغدغه پرداخت 

شهريه دانشجويان دانشگاه پيام نور رفع مي شود. 
زماني گفت: طي تفاهمناملله اي كه با يكللي از بانك ها به 
امضا رسيده، تمامي شللهريه دانشجو به صورت تسهيات 
پرداخت مي شود كه براي دانشجويان در مقطع كارشناسي 
بازپرداخت تسهيات به مدت چهار سال و كارشناسي ارشد 

به مدت دو تا سه سال با سود 2 درصد است. 
وي با اشاره به اينكه اين مهم ترين دستاورد در موضوع 
رفاهي براي دانشللجويان اسللت، ادامه داد: كارها در 
دانشللگاه پيام  نور كند صورت مي گيللرد؛ چراكه تنها 
در تهران متمركز اسللت، به همين دليل چند كميته 
در بخش هاي مختلف تشللكيل شده تا بتوانيم بخشي 
از مسئوليت ها و وظايف سللتاد را كه مي شود به مراكز 
محول كرد و ستاد مركزي بيشتر برنامه ريز، سياستگذار 

و ناظر بر اجراي اين سياست ها باشد.

خبر

در ماه هاي اخير خبر هاي خوبي از سوي صندوق 
رف�اه وزارت عل�وم در م�ورد افزاي�ش بودجه 
رفاه�ي دانش�گاه ها منعكس ش�د. خبرهايي 
كه حاك�ي از افزايش كيفي و كم�ي خوابگاه ها 
و غذاخ�وري تا افزاي�ش وام دانش�جويي بود. 
در اين ميان رؤسللاي دانشگاه ها نيز كه طي كمتر 
از يك ماه اخير جلسللات زيادي را بنا به شللرايط 
فعلي كشور با شللخص وزير علوم و حتي اسحاق 
جهانگيللري به عنللوان دومين نفللر هيئت دولت 
داشته اند، دسللت به كار شللده و با انجام تدابيري 
سللعي در بهبود وضعيللت فعلي شللان دارند. اين 
رخدادها سللال تحصيلي پرباري را نويد مي دهد، 
اما دانشگاه هاي مختلف برای ميزبانی از 4 ميليون 

دانشجو چگونه به استقبال مهر رفتند؟
  اثرات منفي جامعه را به حداقل برسانيم

رئيس دانشگاه صنعتي شريف در پيامي فرا رسيدن 
سال تحصيلي 98- 9۷ را تبريك گفت. 

محمود فتوحي با بيان اينكه اكنون جامعه ما چشم 
به دانشللگاه و دانشللگاهيان دوخته است، گفت: 
شرايط موجود نبايد و نمي تواند جوانان با استعداد و 
سرمايه هاي اصلي كشور، به ويژه دانشجويان عزيز و 
همكاران هيئت علمي جوان را از تاش براي آباداني 

و پيشرفت كشور بازدارد. وي با تأكيد بر اينكه نبايد 
اجازه دهيم روحيه ها، انگيزه هللا و انرژي ها براي 
كسب علم و انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي 
تضعيف شللود، افزود: بايد از طريللق ايجاد فضاي 
تعامل، همفكري و همدلي بيللن اعضاي خانواده 
شريف، تاش كنيم تا اثرات منفي شرايط حاكم بر 
جامعه را در دانشگاه به حداقل برسانيم. كاس هاي 
درسي دانشجويان ورودي كارشناسي9۷ شريف از 

شنبه ۳1 شهريورماه آغاز شد. 
  اميد و روحيه مثبت ايجاد كنيم

رئيس دانشگاه تربيت مدرس ضمن بازديد از فرآيند 
ثبت نام دانشجويان ورودي جديد اين دانشگاه در 
دانشللكده فني و مهندسللي، فرآيند غير متمركز 
اين دانشللگاه را براي ثبت نام پخته تر نسللبت به 
سال گذشته توصيف و خاطر نشان كرد: در سال 
جديد به دنبال آن هسللتيم كه به طور مشخص 
براي جوانان و دانشجويان، نسبت به شرايط كشور، 
زندگي و آينده تحصيلي آنها به روش هاي مختلف، 

اميد و روحيه مثبت ايجاد كنيم. 
محمدتقللي احمدي با بيللان اينكلله نگراني اين 
دانشجويان نسبت به برنامه هاي آتي آنهاست، از پي 
گرفتن برنامه هايي به واسطه اساتيد، انجمن هاي 

علمي و معاونت هاي دانشگاه براي رفع اين مسئله 
خبر داد و افزود: اين برنامه ها هم براي دانشجويان 
ورودي و هم دانشجويان شاغل تدارك ديده شده 
و سعي داريم نقاط قوت پررنگ و اميدآفرين را به 

طور شفاف تر بيان كنيم. 
  اعتبار براي احداث خوابگاه

دكتر محمدتقي نظرپللور، معللاون اداري، مالي و 
مديريت منابع وزارت علوم هم با بيان اينكه در سال 
تحصيلي جديد با افتتاح تعدادي خوابگاه دانشجويي، 
سرانه فضاي خوابگاهي دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالي افزايش يافته است، از اعام آمادگي اين وزارت 
نسبت به اختصاص اعتبار براي تكميل خوابگاه هاي 

دانشجويي در دست احداث خبر داد. 
 تعامل بين دانشگاه، خانواده و دانشجويان

همايش خانه و دانشگاه همزمان با برگزاري آيين 
ورودي نودانشللجويان 1۳9۷هم توسط دانشگاه 
تهران و با همكاري معاونت دانشجويي و معاونت 
فرهنگي و اجتماعي اين دانشگاه برگزار مي شود. 

به گفته رئيس دانشللگاه تهران بللا توجه به اينكه 
تشكيل مثلث دانشگاه- دانشجو- خانواده مي تواند 
به عنوان حلقه هاي پيوسللته از زنجيللره پرورش 
نخبگان عمل كند، امسال نيز مركز مشاوره دانشگاه 

تهران با هدف اصلي افزايش تعامل بين دانشگاه، 
خانواده و دانشجويان و افزايش پشتيباني والدين از 
دانشجويان به منظور سازگاري بهتر آنان با شرايط 
تحصيل در دانشگاه، اقدام به برگزاري همايش هاي 
خانه و دانشگاه با همكاري مسللئوالن دانشگاه و 

دعوت از خانواده ها كرده است. 
  اردوي مشهد براي دانشجويان جديد

آييللن اسللتقبال از دانشللجويان ورودي جديللد 
كارشناسللي دانشللگاه علم و صنعت ايللران روز 
يك شللنبه، اول مهللر 1۳9۷ ويژه دانشللجويان 
تهراني و روز دوشنبه، دوم مهرماه ويژه دانشجويان 
شهرستاني در اين دانشگاه برگزار  شد. همچنين 
اردوي مشللهد، ويژه دانشللجويان جديدالورود از 
روز دوشنبه تا پنج شللنبه )دوم تا پنجم مهرماه( 
برگزار مي شود كه زمان حركت عصر روز دوشنبه 
از دانشگاه علم و صنعت و زمان برگشت به دانشگاه، 

صبح روز جمعه ششم مهرماه خواهد بود. 
  ارتباط مناسب بين پزشك و بيمار

معاون آموزشللي و تحصيات تكميلي دانشكده 
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي هم 
با اشاره به ظرفيت پذيرش دستيار تخصصي اين 
دانشگاه در سال جاري گفت: امسال ۳65 نفر در 
25 رشته تخصصي دانشگاه براي سال 9۷ پذيرش 
شده اند. دكتر ميري با بيان اينكه اغلب شكايات و 
سوءتفاهم هاي موجود بين مردم و كادر درماني به 
دليل نبود ارتباط صحيح بين افراد است، تصريح 
كرد: بيشترين تأكيد اسللاتيد در دوره دستياري 
برقراي ارتباط مطلوب پزشللك و كادر درماني با 
بيمار و خانواده بيماران است؛ چراكه آگاهي بيمار 
از پروسه درمان، او را نسبت به اين مسائل پذيراتر 

كرده و مطمئناً درمان نيز مؤثرتر خواهد بود. 
  در انتظار عملياتي شدن قول ها

سلليداحمد معتمدي، رئيس دانشگاه اميركبير با 
بيان اينكه خوابگاه جديدي نيللز با كمك خيران 
در حال ايجاد اسللت، گفت: البته به شللروع سال 
تحصيلي جديد نمي رسللد و دانشللجويان از ترم 
آينده مي توانند در آن مستقر شوند. به رغم اينكه 
طي سه سال اخير 20 درصد به ظرفيت خوابگاهي 
ما اضافه شده است. اينها تنها بخشي از برنامه هاي 
دانشگاه هاي معروف كشور بود و ساير دانشگاه ها 
هم براي آغاز سال تحصيلي جديد تمام تاش خود 

را براي رفاه دانشجويان به كار گرفته اند. 
با وجود آنكه به دليل افزايش قيمت ها و خدمات 
امسال دانشگاه ها سال تحصيلي متفاوتي را نسبت 
به سال هاي گذشللته آغاز خواهند كرد و رؤساي 
دانشللگاه ها دغدغه زيادي در اين راستا دارند، اما 
مسللئوالن آموزش عالي كشور نسبت به وضعيت 
بودجه اي دانشگاه ها خوش بين هستند و در انتظار 
عملياتي شدن قول سازمان برنامه و بودجه و دولت 

به استقبال سال تحصيلي جديد مي روند.

عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

در س�ال  »حماي�ت از كاالي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم كه وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشكي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از كاالي ايراني اس�ت كه اگر به طور كامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

بازگشت دانشجويان مهاجر تسهيل شده است

تالش براي ايجاد 31 دانشگاه جامع ملي تربيت معلم 

دانشجو به شرط سنجش

اين روزها بحث بازگشت دانش�جويان ايرانی 
ش�اغل به تحصيل در خارج از كشور، حواشی 
زيادی را به همراه داشته اس�ت. موضوعی كه 
به رغم قانون�ی بودن و ذك�ر آن در تبصره های 
آموزش�ی، اما منتق�دان معتقدند ش�رايط را 
ب�رای تحصيل گروهی خ�اص از اف�راد جامعه 
آن هم در دانش�گاه های كشور فراهم می كند.

واقعيت اين اسللت كه به دليل مشللكات ارزي، 
دانشجويان ايراني می توانند حداقل يك ترم بعد 
از تحصيل در خارج به دانشگاه های معتبر خودمان 
آمده و اينجا تحصيل كنند. البته سطح علمی اين 
دانشجويان نيز همانند دانشجويانی كه در داخل 
تحصيل می كنند، مورد ارزيابی قللرار می گيرد و 

مشكلی در اين حوزه وجود ندارد.
  فقط دانشگاه هاي مورد تأييد

در اين خصوص منتقداني هم كه از اين قضيه خبر 
نداشتند، اعتراضات زيادي مطرح كردند. مسئوالن 
وزارت بهداشت اما در صف اول واكنش به اين مسئله 
قرار گرفتند و با انتشار اطاعيه ای خيال دانشجويان 
را نيز از بابت شرايط آسان برای ورود به دانشگاه های 
برتر كشور برای هميشه راحت كردند؛ بخشنامه ای 

كه در بخشی از آن آمده بود: »شرط گذراندن ۳6 
واحد درسللی از سللوی داوطلبان در دانشگاه های 
خارج از كشور تنها شامل افرادی می شود كه قبل 
از تيرماه امسال تحصيل خود را شروع كرده باشند 
و انتقال نيز صرفاً از دانشگاه هايی صورت می گيرد 
كه مورد تأييد وزارت بهداشللت باشد كه فهرست 

اين دانشگاه ها هم ساالنه در سايت مركز خدمات 
آموزشی وزارت بهداشت منتشر می شود.«

اين مركللز در اطاعيه خود بلله داوطلبان توصيه 
كرده بود: »برای انتقال، داشللتن شللرط حداقل 
معدل، شللامل معدل كتبی ديپلللم حداقل 16 و 
معدل پيش دانشللگاهی حداقل 1۷، الزامی است 

و افرادی كه معدل ديپلم و پيش دانشللگاهی الزم 
را ندارند، واجد شللرايط نبوده و از اقللدام به آغاز 
تحصيل در دانشگاه های خارجی به اميد انتقال به 

دانشگاه های داخلی خودداری كنند.«
  سنجش دقيق براي جذب دانشجو

در واقع بحث انتقال از خللارج به داخل، ميهمانی 
و انتقالی از داخل به خارج هميشه بوده و موضوع 
جديدی نيست. پيشتر دانشللجويی كه در خارج 
از كشللور تحصيل می كرد، بايد يك سال و حتی 
دو سال را آنجا می گذراند و بعد اقدام به انتقال به 

داخل كشور می كرد. 
اكنون با توجه به شرايط خاصی كه در بحث ارزی 
داريم، تسهيات جديدی برای آنها در نظر گرفته 
شده كه بعد از گذراندن يك ترم بتوانند به كشور 
بازگردنللد. البته اين بدان معنی نيسللت كه همه 
دانشللجويان بتوانند جذب دانشگاه شوند؛ چراكه 
اگر دانشجوی ضعيفی به دانشگاهی مطرح بيايد 
هم نمی تواند در تحصيل خود موفق باشد، از اين رو 
دانشگاه ها بررسی های علمی خود را برای سنجش 
دانشجو انجام می دهند. در نتيجه منافاتي با عدالت 

آموزشي ندارد.

ابراهيم مشيریان
   گزارش 2

دانشگاه فرهنگيان رو به رشد است
در ح�ال حاض�ر دانش�گاه فرهنگي�ان در 
10 اس�تان كش�ور داراي مقط�ع تحصي�الت 
تكميل�ي اس�ت. مس�ئوالن اي�ن دانش�گاه 
تصمي�م دارن�د مقط�ع تحصي�الت تكميلي 
را در ديگ�ر اس�تان ها ني�ز رون�ق بخش�ند. 
در همين زمينه رئيس دانشگاه فرهنگيان با بيان 
اينكه تاش مي كنيم قطب هاي مهم تربيت معلم 
را در استان اردبيل راه اندازي كنيم، از برنامه ريزي 
براي ايجاد ۳1 دانشگاه جامع ملي تربيت معلم در 

مراكز استان ها خبر داد. 
حسين خنيفر در نشست با رئيس دانشگاه محقق 
اردبيلللي با بيان اينكه اسللتان اردبيللل از لحاظ 
دسترسي به سللاير اسللتان ها و آب و هوا داراي 
شللرايط مطلوبي اسللت، گفت: تاش مي كنيم 
قطب هاي مهم تربيت معلم را در اسللتان اردبيل 

راه اندازي كنيم.
  معلم به هر قيمتي نمي خواهيم

وي با بيان اينكه توسعه دانشللگاه فرهنگيان در 
استان اردبيل در سرلوحه كار ما قرار دارد، تصريح 
كرد: معلمي كه دوره هاي فنون تدريس، كارورزي، 

مشاوره و... را سپري نكند، نمي تواند معلم خوبي 
باشد كه در اين راسللتا برنامه ريزي هاي مناسبي 

انجام گرفته است. 
رئيس دانشگاه فرهنگيان كشور با بيان اينكه كار 
معلمي يك اتفاق نيست، بلكه يك توفيق است، 

تأكيد كرد: ما به دنبال تربيت معلم قيمتي هستيم، 
نه اينكه به هر قيمتي معلم تربيت كنيم. 

خنيفر با بيان اينكه در حال حاضر جلوي دوره هاي 
يك ماهه و دو ماهه گرفته شده و اجازه نمي دهيم 
معلمي با اين دوره ها وارد كاس درس شود، خاطر 

نشان كرد: با تمهيدات انجام شده اين دوره ها به 
يك سال افزايش يافته  است.

  نگاه ويژه مقام معظم رهبري
وي با اشللاره به فعاليت هاي ارزشللمند دانشگاه 
فرهنگيان گفت: حضور مقللام معظم رهبري در 
دانشگاه فرهنگيان نيز نشللان از اهميت و توجه 
ايشان به اين دانشللگاه و اداي احترام به معلمان 

بود.
چندي قبل هم رئيس مركز برنامه ريزي و منابع 
انسللاني آموزش و پللرورش با بيللان اينكه براي 
دانشگاه فرهنگيان رتبه زير 6500 نمي گيريم، 
گفته بود: با توجه به كيفيت دانشگاه فرهنگيان 
بايد در ايللن دانشللگاه سللرمايه گذاري كنيم تا 
معلماني در شللأن تعليم و تربيت نظام اسامي 
داشللته باشلليم. امسللال با وجود كمبود نيروي 
انساني در آموزش و پرورش اما حدود 20 هزار نيرو 
به اين نهاد وارد مي شللوند كه از پذيرفته شدگان 
آزمون استخدامي هستند. اين در حاليست كه اين 
نهاد تاش مي كند تا با تقويت دانشگاه فرهنگيان، 

نيروهاي خود را از اين طريق جذب كند.

یاسر جعفری
   گزارش3

طرح توسعه دانشگاه هاي تهران هميشه جنجال ساز بوده 
است؛ چراكه همسللايه هاي اطراف دانشگاه بزرگ ترين 

قربانيان آن هستند. 
ماجرا از آنجا شروع شد كه 2۷ مردادماه امسال حكم تخليه 
و تخريب چند سللاختمان كه در زمين هاي دانشگاه الزهرا 
در محله ده ونك واقع شللده بودند، اجرايي شد تا بعد از 40 
سال تعيين  تكليف وضعيت 90 ملك اين محوطه كه سند 

نداشتند، به دست قانون سپرده شود. 
رئيس دانشگاه الزهرا دليل بازپس گيري زمين ها را جبران 
كمبود فضاي دانشگاه مي داند و معتقد است: »رأي دادگاه 
صادر شد و در سللال 9۷ حكم تخليه به ساكنان اين منازل 
اباغ شده است و اين حكم يك ماه قبل از اجرا به تمامي آنها 
اطاع داده شده و آنها يك ماه فرصت داشتند اين منازل را 
تخليه كنند، ضمن اينكه ما در فرآيند تخليه با مديران اين 
سازمان ها مذاكره كرديم كه اغلب آنها اماكي جز منازلي كه 

ساكن بودند در اختيار داشتند.«
بنا بر آنچلله مانظري مي گويد، بهره بللرداري از زمين هاي 
اطراف دانشگاه كه 12 هزار مترمربع ملك دولتي است، به 
دانشگاه واگذار شده و ساكنان تنها تا يك ماه آينده فرصت 
تخليه دارند، با اين حللال تاش مي كنيم از سللاكناني كه 

وضعيت اقتصادي مناسبي ندارند، حمايت شود. 
سللاكنان اين خانه هللاي قديمي كلله همگللي كارمندان 
كارخانه هاي شللماره 5 ونك )واگللذاري بلله وزارت راه در 
سال5۳( بودند، چندين بار با اين هشدارها رو به رو شده بودند، 

اما داليل خود را براي باقي ماندن داشتند. 
  ساكنان خانه ها را تنها نگذاريد

مسللئوالن وقت دانشللگاه ابتدا بر اسللاس اسللناد موجود، 
زمين هاي كارخانه را به تصرف دانشگاه درآورده و سپس با 
پيگيري هاي قانوني حكم تخليه و تخريب اماك را گرفتند. 
بر اساس بررسللي ها، قرار اسللت هر هفته پنج ملك تخليه 
و تخريب شللود تا به مرور همه 90 ملك به فضاي دانشگاه 
پيوسته شود. دل كندن از خانه اي كه در آن دنيا آمده اي و ۷0 
سال خاطره داري قطعاً دشوار است، اما اين بار موضوع جدي 
است. مروري بر پرونده سازي ها و دادگاه رفتن هاي اهالي و 
مسئوالن دانشگاه نشان مي دهد، اين ماجرا سر دراز دارد و از 
دوران پهلوي تا همه شهرداران تهران، پرونده اين خانه ها و 

كش مكش ها باز بوده است. 
مشكل اصلي از آنجا شروع شده كه بسياري از مسئوالن قول 
داده اند مشللكل را حل كنند، به نامه اهالي پاسخ مساعدت 

داده اند، اما در عمل كاري انجام نشده است. 
مسكوت ماندن موضوع باعث شللد تا سرانجام كار به جايي 
برسد كه حكم تخليه و تخريب يك هفته اي به دست ساكنان 
برسد. اين روزها كار اهالي اين شللده كه در حسينيه محل 

جمع شوند و براي برون رفت از اين مشكل، شور كنند. 
كاش راهكاري اتخاذ مي شد كه هر دو سوي ماجرا اينگونه 
احساس خسران نكنند و ماجرا به اين سان داستاني پر آب 

چشم، نشود. 

نگاه

دانشگاه الزهرا به دنبال 
زمين هايش افتاد

كشف تركيبات ضدالتهاب در بابونه

دانشگاه هاي كشور چه برنامه هايي براي آغاز سال تحصيلي دارند 

ميزبانی مهر از 4 ميليون دانشجو


